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صاحب السمو الملكي األمير
 سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

أمير المنطقة الشرقية
رئيس مجلس أمناء المؤسسة  – حفظه الله

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد؛

الحمد لله أوًال وآخرا على ما مّن به علينا في هذه البالد من عظيم نعمه وكرمه بأن أوجد فيها قادة يهتدون بهدي القرآن، ويعملون بتعاليمه ويقومون بشرع الله تعالى في كل مناحي 
عملهم، وما هذا الرافد الذي وفق أبناء األمير محمد بن فهد بن جلوي –رحمه الله تعالى- على إقامته، وهي المؤسسة التي  تحمل اسمه –رحمه الله تعالى- إال دعماً لعلوم القرآن 
الكريم والسنة النبوية والخطابة ، وهذا ليس بغريب على أبناء سموه –رحمه الله- ، فقد كان حريصاً على العلم ومهتماً بالبحث، ويعلم كل من عاصره وعمل معه بأنه كان شديد االهتمام 
بكثير من العلوم والمعارف، أشكر سمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي على إعطائي شرف افتتاح هذه المؤسسة وموقعها اإللكتروني, وهي باب من أبواب الخير وندعو 
لمن يحمل اسم هذه المؤسسة بأن يكون ممن ينطبق عليهم قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 

يدعو له ) وال أنسى أن أشكر أبناء األمير محمد بن فهد بن جلوي على جهودهم والقائمين على هذه المؤسسة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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 صاحب السمو األمير
بدر بن محمد بن جلوي آل سعود

 محافظ األحساء
حفظه الله

لقد دأبت حكومتنا الرشيدة –وفقها الله تعالى- على دعم الخير وتربية الناشئة عليه وحثهم على التنافس فيه، لذا شجعت ورعت المنافسات التي تحيي في الشباب روح المثابرة والجد، 
وبمناسبة انطالقة مؤسسة سمو األمير محمد بن فهد بن جلوي –رحمه الله تعالى- للقرآن والسنة والخطابة ، وهي مؤسسة مباركة بلغ صداها كثيراً من مدن مملكتنا الحبيبة، أجدها 
فرصة في أن أبارك لصاحب السمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي –حفظه الله تعالى- بمناسبة تحول هذه المسابقة إلى مؤسسة رائدة تعنى بكتاب الله تعالى وسنة نبيه 
– صلى الله عليه وسلم – وإعداد جيل يخدم دينه ووطنه، فله جزيل الشكر والتقدير ولجميع العاملين في هذه المؤسسة المباركة على هذا الجهد واإلنجاز الطيب ، متمنياً لهم دوام 
التوفيق وللمؤسسة المزيد من التقدم والنجاح والرقي في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز – رعاهما الله – كما أشكر صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لهذه المؤسسة ولكل من بذل 

وقدم لهذا العمل المبارك. 
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 صاحب السمو األمير
عبد العزيز بن محمد بن بن فهد جلوي آل سعود

نائب رئيس مجلس األمناء
المشرف العام على المؤسسة – حفظه الله

الحمد لله الواحد األحد الفرد الصمد، وله عظيم الثناء سبحانه، وصالة وسالما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم
لقد أضحت قبس بتميزها وتطورها ونموها المستمر شهابا يتألأل في سماء العمل الخيري في مملكتنا الحبيبة، وذلك من فضل الله وتوفيقه, ثم بتلك الجهود المحمودة من القائمين 
عليها، وبأخذهم بعوامل النجاح والتميز، مما أفضى إلى تلك المنجزات العظيمة، وكثرة مخرجاتها ونوعيتها وصوال إلى تحولها إلى مؤسسة، وستجدون في هذا التقرير من المنجزات ما 
يعكس رؤية ثاقبة ودينامية عالية في بلورة أهداف المؤسسة إلى واقع شكل تطورا ملفتا في مسيرة عطاء المؤسسة، على الرغم مما مرت به بالدنا الحبيبة من ظروف استثنائية 
بجائحة كورونا مما كان كفيال بعرقلة قافلة النماء والتطور، وإن كان من ثناء وعرفان فهو إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده اآلمين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز-حفظهما الله-، وإلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية /سعود بن نايف بن عبد العزيز، على متابعته الدائمة 
ودعمه غير المحدود للمؤسسة، وعلى رئاسته مجلس أمناء المؤسسة، والذي نعتبره فخرا وتشريفا لنا، والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي األمير/ أحمد بن فهد بن سلمان نائب 
أمير المنطقة الشرقية، وإلى أخي صاحب السمو األمير/ بدر بن محمد بن فهد بن جلوي محافظ األحساء على جهوده الكبيرة والخيرة في مساندة المؤسسة والوقوف إلى جانبها، كما 
أشكر إخواني أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة أعضاء مجلس األمناء، كما أشكر رئيس وأعضاء المجلس اإلداري والتنفيذي ولمجالس المؤسسة داعياً للجميع بالتوفيق 

والسداد في مهامهم وإلى األمام والله يحفظكم ويرعاكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 فضيلة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور
أحمد بن حمد البوعلي

حفظه الله

الحمد لله حمًدا يليق بجالله كما يحب ربنا ويرضى والصالة والسالم على أفضل خلقه وعلى آله أجمعين.

أحمد الله إليكم أن من علينا بالعمل في هذه الجمعية أمال فيما يرضيه ويقربنا إليه، فال أجل وال أشرف من العمل تحت كنف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ويسعدني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى قادتنا في هذه البالد المباركة، وعلى رأسهم/ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين لحرصهم ودعمهم وخدمتهم لكتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وجهودهم في االهتمام البالغ بالقطاع الثالث غير الربحي ليكون ركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما أوّجه بطاقة شكر 
وعرفان إلى صاحب السمو الملكي األمير/ سعود بن نايف عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية – رئيس مجلس األمناء للجمعية، وإلى سمو نائبه الكريم صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن 
فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على متابعته ودعمه، وإلى صاحب السمو أميرنا المحبوب األمير/ بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ األحساء، فلهم جميعاً من الشكر أجزله، ومن الثناء 
أفضله. وال أنسى صاحب السمو األمير/ عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس مجلس األمناء والمشرف العام على الجمعية، راعي لبنتها األولى، شكر الله له بره بوالده في 
هذه الجمعية، وما نراه اليوم من تطور ما هو إال شاهد على صدق نواياه وإخوانه، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، سائًال المولى الكريم أن يحقق لُهم ما يصبون إليه من رقي الجمعية 
عاًما بعد عام، كما أقّدم شكري إلى معالي وزير الشؤون اإلسالمية  على توجيهاته السديدة, وإلى معالي وزير الشؤون الموارد والتنمية االجتماعية على ما بذله, وشكر إلى جميع اإلخوة 
من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة في مجلس األمناء و المجلس اإلداري وأعضاء المجلس التنفيذي فهم شموع المؤسسة المضيئة وقناديلها، وما يقدم في هذا التقرير 
هو نتاج عمل جماعي وجهد دؤوب خالل العام المنصرم. وال أنسى الجهات الداعمة والمانحة ورجال األعمال الكرام والمعالى األعزاء من شركائنا شركاء النجاح، كتب الله لهم األجر والمثوبة.

ويسعدنا تلقي مقترحاتكم لتطوير عملنا من خالل التواصل عبر موقع قبس ووسائل التواصل االجتماعي؛ ليكون لها إسهامها الفاعل في تحقيق أهداف قبس المختلفة، والله نسأل أن 
يكون ذلك فاتحة خير على االرتقاء بأدائها الذي يطمح إلى األفضل بإذن الله سبحانه فهو ولي ذلك والقادر عليه وبه نستعين.
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دور قبس في تحقيق رؤية ٢٠٣٠

 ،٢٠٣٠ رؤية  ركيزة في  القطاع  الخيرية والتعاونية وجعلت هذا  الجمعيات والهيئات  يتكون من  الربحي والذي  الثالث غير  بالقطاع  الكبير  االهتمام  الشريفين  الحرمين  أولت حكومة خادم 
واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة، وذلك عندما أعلن ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عن رؤيته حتى استجاب الجميع 
له وخاصة القطاع الثالث الذي دعم وأيد تلك الرؤية التي تنمي وتعدل أحوال المواطنين االجتماعية واالقتصادية وقد حرصت الرؤية على دعم وتنمية القطاع الثالث وجعلت له مشاركة 

فعالة وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطويره. 

تأل الجمعية جهداً في رسم خارطة طريق وإستراتيجية واضحة تساهم في تحقيق الهدف المناط بها وهو خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والخطابة بما يحقق شروط  لم 
إنشائها ويعزز دورها في تقديم خدمات نوعية في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة بمنهج وسطي من خالل أساليب مبتكرة ووسائل تقنية حديثة وموارد بشرية ممكنة وفقاً 

لمعايير الجودة العالمية.

فالنمو الطردي في القطاع الخيري هو أحد دعائم التنمية المستدامة والجمعية تعمل على دراسة الوضع الراهن والتحديات والمخاطر التي تواجهها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 
واالستعانة بمتخصصين واعتمدت في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الدولية كما قامت الجمعية بتطوير آلية العمل بعد عمل المقارنات المرجعية وحددت مسارات العمل التي 
تنظيم وتمكين القطاع الخيري وتسهل إجراءاته وتنمية وتعظيم أثره حيث إن القطاع الخيري يعد من القطاعات  بموجبها ستتمكن الجمعية من أداء مهامها، والجمعية ستعمل على 

المهمة التي أشارت إليها رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وأنه يناط بها دور رئيس في تحقيق االستدامة للقطاع غير الربحي.

وترتبط إستراتيجية الجمعية بعدد من المستهدفات الواردة في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ من خالل المساهمة في تحقيق عدد من األهداف والمؤشرات تشمل :

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية من خالل أهداف الجمعية.  

زيادة معدالت التوظيف.  

تعزيز فعالية الحوكمة.   

تحقيق االستدامة للقطاع غير الربحي.   

التحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي.   

استمرار العمل على تعزيز التعاون بين الجمعية واألجهزة الحكومية ذات العالقة بعملها.  

تسهيل استقطاب الكفاءات وتدريبها.   

العمل على غرس ثقافة العمل التطوعي حيث بلغ إجمالي المتطوعين حتى اآلن ٥٢٥ شاباً وفتاة.  

وتزامناً مع رؤية ٢٠٣٠ تعمل الجمعية على أتمتة المعامالت من خالل استخدام المنظومة اإلدارية الحديثة بحيث تكون جميع  
معامالت الجمعية إلكترونية كما قامت الجمعية بإنشاء فريقها التطوعي.  
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تـقـديــــم خـــــدمـــــات نـــــوعــــيــــة فـــــي مـجــــال 
الــقــــــرآن الـــــكـــــريــــــم والـســــنــــــة الـنــــبـــــويــــــة 
والـخطـــابـــة بـــمـنـــهـــج وســــطـي مــــن خــــــالل 
تقنية حديثة  مبتـــكـــرة ووسائل  أســـالـــيــــــب 
ومـــــــــوارد بــــــــــشـــــريـــة مـــــمـــكــــنــــــة وفــــــقـــــاً

لــمــعــايـــيــر الــجــودة الــعــالــمــيـــة.

رســــالــــة الــجـمــعــيــــة

جمعيـــة األميـــر محمد بـــن فـــهـــد بن جلـــوي 
للقرآن والسنة والخطابة " قـــبــــــس " وهي 
جمعية أهـــليـــة ذات شـــخـــصـــيـــة اعـــتـــبـــارية 
البشرية  الموارد  بوزارة  مسجلة  مستقلة 
والتنميـــة االجتماعـــية بـــرقـــم  ٣٥٧٠ بتـــاريـــخ 

١٤٤٢/٥/٢٠ هـ.

اسم الجمعية

األحـســاء، ولـهـا فــروع فــي جـمـيـع مـنـاطـق 
المـمـلـكـة.

المقر الرئيسي

االســــــــتــــــــدامــــــــة الـــمــــالــــيــــــة.  -١
مـــســــــابـــــقـــــة قــــــــبـــــــــــس الـــكـــــــبــــــــرى.  -٢
مـــســــــابـــــــقـــــــة الــحــــــمـــــــاد األســــــريـــــة.  -٣
اعــتــــمــــاد كــــرســــي األميــر مــحــمــد بــن   -٤
فـــهـــد بــن جـــلــوي لــدراســــات تـــأهـــيــل  
الـــعــــمـــــل اإلنـــســــانـــــي وتـــــمــــكـيـــــنـــــه.  
جــــــــــــــديــــــــــــــدة. فــــــــــــــــــروع  فـــــــــــتــــــــــــح   -٥
شـــراكـــــــة مـــــع الــعــديـــد مــن الجــهــات  -٦
الخاص. القطاع  و  والخيرية  الحكومية   
٧-  الــــــــتــــــــــــحـــــــــول اإللــــــكــــــتــــــــــــرونــــــــــــــي.
زيــــــــــــــــادة عـــــــــــــــدد الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن   -٨
المــسـاهــمــة فــي تحـقــيــق رؤيــة ٢٠٣٠   -٩

المستقبل في سطور

ربـــــط أبـــنـــاء المـــجـــتـــمـــع وتشـــجـــيعهم    -١
بمصـــدري الهدايـــة (الكتـــاب والسنة)،   
وتـعـلـمـاً. وتــدبـــراً  وتــجــويـــداً  حــفـظـاً   
إعـــداد وتأهيل الناشــــئـة فــي فـنــــون   -٢
األداء،  مــســــتــوى  لـــــرفـــــع  الـخـطــابــة   
وتـــــــنـــــمــيــــــة الــقـــــدرات والــمــــواهـــــب   
وســـطــــــي بــمــــنـــــهــــــج  والــمـــــهــــــارات   
تـــعـــزيـــز الجـــهود الحكومـــيـــة والخيرية   -٣
الــغـــلـــو  مـــــن  الــــنــــشء  تـحـصــيــن  فــي   
واالنـــحــــــراف الــعـــــقـــــــدي والـــفـــكـــري   

والــسـلــوكــي.  

أهــــداف الــجـمــعــيــــة

وجــــــــود بــــــــرامـــــــــج مـــــــســــــتــــــــدامـــــــــة.  
الــعــمــــــل عـــــــلــــــى الــجـــــــودة والتـمـيـــــز   

الــمــــــؤســــــســـــي (األيـــــــزو).  
اإلداريـــــة  الــهـــــيـــــــكــلـــة  اســــــتــــكـمـــــــال   

والــمــالــيــة.  
وجــــــود آلـيـــــــات فــــــي األداء تــتــــــســــــم   
بالمـرونــــة والتكــــيــــف مــــع المتغيــــرات.  

إلى  عــــاٍل  وطمـــــوح  حـثـيـث  ســعـي   
الـــتــطــــــور والـنـــــمــــــو.  

الــعــنـــــــايــــــــه بــــأهــــــــداف الــجـمــعـــــيـــــة.  

للـــدعـــــم الــالمـــــحــدود من والة األمـــــر    
بــدءاً مــن خـادم الحـرمــــيـــن الشــريـــفــين   
و ســــمــــــو ولــــــي عـــــــهــــــده األمـــــيـــــــــن   
و سمــــــو أمـــيــــــــر المـــنــطــقــة الشرقــية   
ورئــيـــــس مجـــــلـــــس األمـــــنـــــاء وســـمــو   
نــائــبـــــه األمــــــــيــــر أحـــــمــد بـــــن فـــهـــد بن   
األحـــســاء  محـــافـظ  وســـمــو  ســلـــمــان   
األمـــــيـــــر بــــدر بــــن مــحــمـــــد بــن جــلـــوي   
ودعـــــــــم الـــــكـــــــثـــــــيــــــر مــــــــــن األمـــــــــراء   
وأصــــحــــاب الـــــمـــــعــــالـــــي والــفــضيـــلــة   

والــــســــعــــادة.  
رئــاســـــة صـــــاحــب الـســـــمـــــو الـمـلـــكـي   
بـــــن عـــــبــد  نـايــــف  بــن  األميــر ســـــعــود   
الــــعـــزيــــز آل ســعــــود أمــيـــــر المنـطـقة   
الشــــرقــــيـة ورئــــيــــس مجـلــــس األمـنـاء   

لـمـجـلـس األمــنـــاء.  
وجـــــود مــجــلـــــس أمــــــنـــــاء مـــــن أمـــــراء  
وأعــضــــــاء هــيـــــئـــــة كـــبـــــار الــعــــلـــــمــــاء   
وأصـــحـــاب  ووزراء  معــــاٍل  وأصــحــــاب   

فـضــــيـلـة والـسـعــــادة.  
الـكـثــــيـر مـمــــن اطــــلــع عــــلـى  تــزكـيـــــة   

أنـشــــطـة وبــــرامـــــج الـجـمــــعــــيــة.  
وجـــــود خــــطــــة إسـتـراتـــيـجـيـة لـخــمـــس   
ســـــنـــــوات وخــــطـــــة تـشـغـيـليـة تـجـــــدد   

سـنـويـــاً.  
وجـــــود كـــــادر وظــــيــــفــي ســـعـــودي   

مــؤهــل مــن الــرجــال و النــساء .  
وجــــود لـــــوائـــــح داخــــلــــيـــة مـــحــوكـمـة.  
وجـــــود دور تــعــلــــيــــمــيــــة متـخـصــــصــــة   
فــــــي تــعـــــلـــــيــــــم الـــقــــــرآن والــســـــنـــــــة   

والــخــطــابـــة.  

ركائز النجاح

الريادة في أداء العمل المؤسسي لخدمة 
الـــقـــرآن الـــكـــريـــم والســـنـــة النـــبوية وفنون 

الخطابة.

رؤيـــتــــــنـــــــــــــــــا
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

حلق القرآن الكريم
حلق السنة النبوية

متابعة توصيات
المجلس اإلداري
مقابلة المعلمين

المسابقة السنوية

أكاديمية الخطابة

مدير مكتب رئيس المجلس اللجنة العلميةأمين مجلس اإلدارة 

الشؤون التعليمية االتصال 
المؤسسي

مدير الشؤون
المالية واإلدارية

مديرة
اللجنة النسائية

نائب رئيس
مدير التنميةالمدير التنفيذيمجلس اإلدارة

المستدامة

لجنة الجودة
والتطوير 

مهامهمهامهمهامهمهامه

المستودعات
التطوع

المحاسبة
شؤون الموظفين

خدمات الموظفين
الصيانة والنظاقة

التدريب

برامج التواصل
االجتماعي

الفضائيات
الصحافة

موقع المؤسسة
الصحف اإللكترونية

اإلذاعة

اإلجازات العلمية

المقرأة اإللكترونية
تعليم الصغار

المعاهد
المراكز المتخصصة

الشؤون التعليمية

المسابقات الدورية

مهامهمهامهمهامه

يقوم مقام رئيس 
مجلس اإلدارة 
في حال غيابه

منسقة القرآن
منسقة السنة

منسقة العالقات
منسقة البرامج

منسقة الخطابة

المراسالت والبرقيات
المجالت

المناسبات الرسمية
الملتقيات

الرعايات
الزيارات الميدانية

الدورات

النشرات
التقرير السنوي

التسويق

األوقاف
المؤسسات المانحة

االستقطاع الشهري
الموارد المالية والعينية

يرأس إحدى
لجان المجلس
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مجالس الجمعية  |  مجلس األمناء

صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن نايف آل سعود

أمير المنطقة الشرقية
ورئيس مجلس األمناء

سمو األمير
عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود

رئيس مجلس األمناء
والمشرف العام على المؤسسة

صاحب السمو األمير
فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمير
فيصل بن فهد بن جلوي آل سعود

معالي األستاذ الدكتور
عبدالله بن عبدالمحسن التركي

معالي األستاذ الدكتور
سليمان بن عبدالله أبا الخيل

معالي الدكتور
توفيق بن عبدالعزيز السديري

فضيلة الشيخ
عبدالله بن صالح آل شيخ

فضيلة الدكتور الشيخ
قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

معالي الدكتور
محمد بن عبدالعزيز العوهلي

معالي الدكتور
أحمد بن عبدالله الشعيبي

صاحب السمو األمير
عبدالعزيز بن سعد بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمير
سعد بن تركي بن جلوي آل سعود

فضيلة الدكتور الشيخ
صالح بن صالح السميح

فضيلة الدكتور الشيخ
سعود بن عبدالعزيز العقيل

فضيلة الدكتور الشيخ
خالد بن محمد العبدالكريم

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبدالله بن محمد الجغيمان

فضيلة الدكتور
عبدالله بن حسين القاضي

سعادة الدكتور
يوسف بن عبداللطيف الجبر

سعادة األستاذ
اسامة بن محمد النعيم

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالله الموسى

سعادة األستاذ
عويضة العبد العال العجمي

سعادة األستاذ
سالم بن صبيح المري

سعادة األستاذ
خالد بن عبدالله البواردي

سعادة األستاذ
طلل بن سلمان الغنيم

سعادة الدكتور
محمد بن سعيد القحطاني

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالله بن محمد عبدالرحمن العبد القادر

سعادة األستاذ
صالح بن حسن العفالق

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعلي

أمين المجلس

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن سليمان الحماد

سعادة األستاذ
رائد بن حمد البوعلي
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بعض توصيات مجلس األمناء خالل اجتماعاته

عقد مجلس األمناء ١٠ اجتماعات أوصى فيها (٦٤) توصية، نفذ منها (٤٥) توصية، وجاري العمل على ما تبقى ومن أبرز هذه التوصيات:

دراسة كرسي األمير محمد بن فهد بن جلوي -رحمه الله تعالى-في جامعة الملك فيصل وتطوير دراسته، مع أهمية اختيار اسم مناسب له وتفاضل بينه وبين كرسي العلوم اإلنسانية.  

حث الجمعية على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها من صاحب السمو األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس األمناء في االجتماع الثاني.  

التأكيد على فتح نطاق عمل الجمعية في أنحاء المملكة العربية السعودية.  

االهتمام بالموهوبين حفظاً وتالوًة وصوتاً.  

إعداد ورشة عمل مع مركز التنمية االجتماعية لالستفادة منهم.  

شكر أعضاء مجلس اإلدارة لقرب انتهاء فترته.  

العناية بالشراكة مع الجامعات السعودية لالستفادة من التعاون المشترك.  

حث الجمعية على االستمرار لتنمية مواردها المالية والبشرية.  

دراسة إمكانية إضافة اللغة العربية ضمن سير أعمال الجمعية.  
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
فضيلة الشيخ الدكتور

 أحمد بن حمد البوعلي

المشرف المالي
سعادة األستاذ

 عبد المحسن بن عبد الله السلطان

نائب رئيس مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

عبد الرحمن بن سليمان الحماد

عضو مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

مصطفى بن علي الحميد

عضو مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

سامي بن أحمد الجاسم

عضو مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

منصور بن عبد الله المنصور

عضو مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور

عبد اإلله بن صالح الذوادي

عضو مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

أسامة بن محمد النعيم

عضو مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

مساعد بن عبد الرحمن الموسى

عضو مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ

عبد العزيز بن مبارك السليم

عضو مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور

عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس

وقد تم ترشيحه بتاريخ :  ١٠ - ١ - ١٤٤٣ هـ



٠٧  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

أبرز المنجزات والبرامج

الحصول على شهادة األيزو للجودة (٩٠٠١:٢٠١٥)

أبرز المنجزات والبرامج السابقة



٠٨  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

من أبرز المنجزات والبرامج لعام ٢٠٢١

الحلقات القرآنية االلكترونيةبرنامج تصحيح التالوة



٠٩  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة لذوي اإلعاقة السمعية بالتعاون مع جمعية األشخاص 
ذوي اإلعاقة باألحساء



مسابقة نسائم العشر: مسابقة قدمتها قبس في شهر ذو الحجة عبر منصة (زووم) عن بعد 

١٠  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



١١  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

المملكة العربية السعودية

الهند

السودان

مصر

اإلحصائيات

مسابقة
نسائم
العشر

عدد المستفيدين (٧٤) عدد الفائزين (١٣)

جنسيات المشاركين

سوريا

اليمنغانا

الجزائر

اندونيسيا

مالي



المسابقة البحثية (األسرة في ضوء السنة النبوية)

١٢  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



١٣  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

الدورة القرآنية الصيفية لجمعية قبس (٤) عن بعد

عدد المشتركين: (١٥٩) طالباً



١٤  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

مجالس قبس الرمضانية

أحد البرامج التي قامت بها قبس عبارة عن عدد من المقاطع المصورة لمشايخ حيث يقومون بتقديم نصائح ونشرة على منصة تويتر  المشاهدات :٧,٩٧٩



١٥  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

الدورات التدريبية

المقرأة اإللكترونية 
هو برنامج نوعي إذ يقوم أحد أصحاب الفضيلة الحفاظ باستقبال مكالمات المتصلين واالستماع إلى تالوتهم وتصحيحها والمتابعة 

معهم وقد تم تحديد رابط عبر تطبيق (زووم) للمقرأة اإللكترونية. 

أوال ً:

٦٦

عدد آيات
المراجعة

٣٣

عدد
 المستفيدين

١١

عدد 
المعلمين

٢٢

عدد
الحلقات

٤٤

عدد 
أوجه الحفظ

٥٥

اآليات
المحفوظة

ثانياً :

٦٦

ساعات
العمل

٣٣

عدد 
الطالب

١١

عدد 
المعلمين

٢٢

عدد 
األيام

٤٤

عدد 
أوجه الحفظ

٥٥

أوجه
 المراجعة

الدورة الصيفية المكثفة.

٤١٨٤١٨ ٩١٩١ ٧٧٦٦١٥٣٦١٥٣٦٦٤٨٧٦٤٨٧

٤١٨٤١٨ ١٣٠١٣٠ ١٥١٥٦٦٢٦٥٠٢٦٥٠٦٤٨٧٦٤٨٧



دورة مهارات اإللقاء الفعال

٣٣

عدد 
الحضور 

١١٢٢٤٤

مدة األيام
(على مرتين) 

عن طريق 
منصة غاغا 

أونالين

عدد المدربين
أحمد الخليفة
فارس الدعيلج

دورة مهارات االلقاء الفعال

٣٣

عدد 
المسجلين

١١

١١

٢٢

٢٧-١٤٤٣/٢/٢٨ هـ٢٧-١٤٤٣/٢/٢٨ هـ

٤٤

تاريخ 
الدورة

مقدم الدورةحضورية
فارس الدعيلج

٥٧٥٧

١٣١٣ ١١٢٢٣٣

١٦  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



١٧  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

قبس في أرقام  |  إحصائيات ٢٠٢١

٦٦

عدد
الشراكات

٣٣

إجمالي
 المستفيدين

١١

عدد المدارس
واألندية

٢٢

 عدد منسوبي
جمعية قبس

٤٤

المحفوظات
من

السنة النبوية

٥٥

عدد
الدورات

٢٣٢٣ ١٠,٠٢١١٠,٠٢١ ١٠١٠١١٥١١٥٧٣٧٧٣٧٩٩

٧٧

األوجه
المنجزة

من القرآن

٥,٦٧٣٥,٦٧٣
١٣١٣

عدد 
المسجلين

بالرسائل النصية

١٠١٠

العائد
االقتصادي
 من التطوع

٨٨

عدد
المتطوعين

٩٩

عدد الساعات
التطوعية

١١١١

عدد البرامج
واألنشطة

١٢١٢

عدد
الختمات

٤٣,٣٣٨٤٣,٣٣٨ ١,٠٥١,٧٣٣١,٠٥١,٧٣٣ ٤٦٩٤٦٩٤٥٧٦٥٤٥٧٦٥١٣١٣٦١٦١

١٤١٤

التغريدات

٢,٨١٠٢,٨١٠
٢٠٢٠

رسائل
نصية

١٧١٧

المتابعون

١٥١٥

الريتويت

١٦١٦

اإلعجابات

١٨١٨

عدد زوار
الموقع

١٩١٩

فيديوهات
توعوية

١٧,٣٥٠١٧,٣٥٠ ٢٣,١٨٥٢٣,١٨٥ ١١,٠٩٩١١١,٠٩٩١٤٠,١٦٧٤٠,١٦٧٦٧٨,٠٦٨٦٧٨,٠٦٨٢٥٢٥

٢١٢١

٤٣٤٣

عدد حلقات 
برنامج إلف 

الروح عبر قناة 
نداء اإلسالم



١٨  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



مشاريعنا

١٩  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



٢٠  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



٢١  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

٦٦

عائد 
اقتصادي

٣٣

متطوعين

١١

فرص
تطوعية

٢٢

ساعات 
تطوعية

٤٤

متطوعين 
متخصصين

٥٥

فرق تطوعية
تخصصية

١,٠٥١,٧٣٣١,٠٥١,٧٣٣ ٤٦٩٤٦٩ ٢٥٥٢٥٥٤٥,٧٦٥٤٥,٧٦٥١٥٠١٥٠٤٤

وحدة العمل التطوعي

ساهمت وحدة العمل التطوعي 
التابعة لقبس باألحساء وخاصة في

جائحة كورونا



٢٢ |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

تنظيم مراكز اللقاحاتأبرز مبادرات وحدة العمل التطوعي

عدد المستفيدينمستشفى األمير سعود بن جلوي / مستشفى األحساء 

١٣٠٠٠



٢٣  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

مبادرة دمك حياةأبرز مبادرات وحدة العمل التطوعي

عدد المستفيدين

٥٣٠



٢٤  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

توزيع األضاحيأبرز مبادرات وحدة العمل التطوعي

عدد المستفيدين

١٨٠



٢٥  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

استقبال الحجاج أبرز مبادرات وحدة العمل التطوعي

عدد المستفيدين

٩٥٠



٢٦  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

غرس الشتالت أبرز مبادرات وحدة العمل التطوعي

٣٠٠  شتلة زراعة فريق سند الكشفي

٩٠٠  شتلةزراعة فريق وعي البيئي

ساعة تطوعية

٤٦,٠٠٠
متطوع

٥٢٥
إجمالي الفرص

٢٣٤



أبرز الزيارات

٢٧  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

زيارات خارجية

زيارة لسماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء.

زيارات خارجية

زيارة لمعالي الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء.



٢٨  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

زيارات خارجية

زيارة لمعالي الشيخ الدكتور/ صالح عبد الله بن حميد مستشار الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس المجلس األعلى للقضاء سابقاً.

زيارات خارجية

زيارة لمعالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء سابًقا.

يد مستشار الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس المجلس األعلى للقضاء سابقاً.



زيارات خارجية

زيارة فضيلة الشيخ/ خلف بن محمد المطلق عضو اإلفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

زيارات خارجية

زيارة لجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء للتعريف بأنشطة الجمعية وعقد شراكة.

٢٩  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



زيارات داخلية

زيارة فريق وطن التطوعي لعقد شراكة.

زيارات داخلية

زيارة األستاذ علي الغامدي أبو األيتام للتعرف على أعمال وأنشطة الجمعية.

٣٠  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



زيارات داخلية

زيارة فريق وطن التطوعي لعقد شراكة.

زيارات داخلية

زيارة وزارة الشؤون اإلسالمية للتعرف على أعمال وأنشطة الجمعية

٣١  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



٣٢  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

اللجنة النسائية  |  البرامج واألنشطة

ختمن ٧ أجزاء من القرآن

مراجعة أجزاء متفرقة المسار

عدد الطالبات

اإلنجاز

مراجعة ثالثة أجزاءمراجعة خمسة أجزاءمراجعة القرآن كامأل

٢٠ ١٦٢٠٢٣

ختمن القرآن كامل خلل ١٩ يوماً
ختمن خمسة أجزاء في ١٩ يوما
١٠ طالبات من البقرة إلى النساء

١٠ طالبات من الناس إلى األحقاف

ختمن ثالثة أجزاء من البقرة
إلى سورة آل عمران

المقرأة النسائية الرمضانية ١
نتائج المقرأة النسائية مسار الحفظ

من سورة األحقاف 
إلى سورة الفتح المسار

عدد الطالبات

اإلنجاز

تصويب متقدم (جزء األحقاف)تصويب متقدم (سورة النور)تصويب مبتدئ جزء (تبارك)

٢٠٢٥١٤

ختمن الجزء كامًال تالوة وتصويبا
ختمن السورة كاملة تالوة

وتصويبا وتدبرا

 نتائج المقرأة مسار التصويب

قرأن السور تالوة وتصويبا وتدبرا



٣٣  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

٢ البرامج الصيفية
تثبيت الصحف

محتوى الدورة

تثبيت المصحف الشريف كامالً

حفظ أو تثبيت االجزاء من (١٦ إلى ٢٠)حفظ أو تثبيت االجزاء من (١١ إلى ١٥)حفظ أو تثبيت االجزاء من (٦ إلى ١٠)حفظ أو تثبيت االجزاء  من (١ إلى ٥. )

تثبيت االجزاء من (١١ إلى ٢٠. )تثبيت االجزاء من (١ إلى ١٠. )حفظ أو تثبيت االجزاء من (٢٦ إلى ٣٠. )حفظ أو تثبيت االجزاء من (٢١ إلى ٢٥. )

تثبيت االجزاء من (١٦ إلى ٣٠.)تثبيت االجزاء من (١ إلى ١٥.)تثبيت االجزاء من (٢١ إلى ٣٠.)

أسلوب الدورة : تدريب عن بعد             عبر برنامج الزووم

شرح متن الجزرية

محتوى الدورة

أسلوب الدورة : تدريب عن بعد             عبر برنامج الزووم

الكتاب المقرر  / الشرح الوجيز على القدمة الجزرية، أ.د.غانم قدوري الحمدشرح منظومة القدمة لإلمام ابن الجزري



التشابهات في تثبيت اآليات

محتوى الدورة

أسلوب الدورة : تدريب عن بعد             عبر برنامج الزووم

شرح مواضع التشابه باآليات في السور وربطها مع بعضها

 عدد المستفيدات : ١٥٠٠ مستفيدة من دخل وخارج المملكة

البرنامج الزمني للدورة ١٠ أسابيع  / هـ١٤٤٢ / ٤ / ٢٥ إلى هـ١٤٤٢/ ١١ / ٣ تاريخ م

حلقة القطوف الزاهرات لتثبيت اآليات٣

األحد ٢/٨ األحد ٢/٨األحد ١/٧األحد ٧/٨اليوم / التاريخ

تثبيت الجزء العشرين اإلنجاز
تثبيت من الجزء الرابع عشر

والخامس عشر
تثبيت من الجزء السادس عشر

والسابع عشر
تثبيت الجزء الثامن عشر والتاسع

عشر

ومدة البرنامج ثالثة أشهر
 ختم الطالبات المصحف ثماني مرات البالغ عددهن ثالثون طالبة

هناك لقاء كل جمعة من كل أسبوع تتناول فيه المعلمة
دورات للحافظات وأنجزن اآلتي

المفاتيح لمراجعة القرآن الكريمالسعي لتدبر القرآن الكريمطرق إبداعية للحافظاتتدبر سورة الفاتحة

٣٤  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢



٣٥  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

مدرسة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها

٦٦

عدد 
المحفوظات من 
القرآن (باألجزاء)

٣٣ ١١

عدد
المستفيدات

الثابتات

٢٢٤٤

عدد
برامج القرآن

عدد
الختمات

عدد
برامج القرآن

٥٥

٤٤ ١٦١٦ ١٤٠١٤٠١١١٦١٦١٢٧١٢٧

٧٧

عدد
المتطوعات 

عدد 
الدورات

١١



٣٦  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

مدرسة األميرة نورة بنت سعود بن جلوي

٦٦

عدد 
المحفوظات من 
القرآن (باألجزاء)

٣٣

عدد 
الدورات ككل

١١

عدد
المستفيدات

الثابتات

٢٢

عدد
المستفيدين 
من البرامج ككل

٤٤

عدد
برامج القرآن

٥٥

عدد
برامج السنة 

٣٠٣٠ ٣٢٣٢ ٦٠٦٠٦٠٦٠٣٣١١

٧٧

عدد
 المحفوظات 

من السنة

األربعين النوويةاألربعين النووية

٨٨

عدد 
المستفيدات

من القرآن

٦٠٦٠

٩٩

عدد
المستفيدات من 
السنة (إن وجد)

٢٠٢٠



٣٧  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

من برامج المدرسة

رياض الجنةحلقة تيجان النورحلقة بالقرآن نحيا

 برنامج متابعة طالبات التحفيظ، هو برنامج يقوم على متابعة كل طالبة لوحدها

برنامج تالية : هو برنامج لألطفال يقام كل يوم خميس، وينقسم إلى برنامج ترفيهي وتعليمي في الوقت نفسه
ويحتوي على عدة فروع قرآنية، ومع المصطفى وأذكاري نور حياتي باإلضافة إلى أنشطة أخرى



٣٨  |  التقرير السنوي الثامن ٢٠٢٢

مدرسة دار األثر

٦٦ ٣٣

عدد 
البرامج

٢٢

عدد
المستفيدين 

من البرامج

٤٤

عدد
الدورات

٥٥

عدد
برامج القرآن 

عدد
برامج السنة 

عدد
المتطوعات 

٦٦ ١٦١٦ ٤٢٦٤٢٦٤٤٦٦

٧٧ ١١

عدد
المستفيدين

الثابتين

٤٢٦٤٢٦
١٠١٠

عدد
األحاديث

١٥٣١٥٣

١١١١

٢٤٢٤

٨٨

عدد 
المستفيدين

من القرآن

٦٠٦٠

عدد
المستفيدين

من السنة

عدد
األجزاء

المحفوظة

٩٩

٣٠٠٣٠٠ ٩٤٨٩٤٨
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من برامج المدرسة

برنامج تبيان لحفظ القرآن الكريم
الهدف منه : مراجعة القرآن الكريم كامًال (للخاتمات), وحفظ الزهراوين وتثبيتهما بأسباب النزول وشرح مستويات التجويد كامًال

برنامج القطوف الزاهرات في اآليات المتشابهات
الفئة المستهدفة : حفاظ القرآن الكريم

برنامج حفظ السنة
أهدافه : مصطلح الحديث حفظاً وتدارساً، األربعون النووية حفظاً وتدارساً، حفظ أذكار الصباح والمساء



مدرسة الرحمة

٩٩

عدد
المستفيدين
 من السنة

٩٩٩٩

١٠١٠

عدد
المستفيدين

من الخطابة

٥٤٥٤

١٢١٢

عدد 
المحفوظات
 من السنة

١٥٩١٥٩

١١١١

عدد 
المحفوظات من 
القرآن (باألجزاء)

٣٠٥٣٠٥

٦٦ ٣٣

عدد 
الدورات

١١

عدد
المستفيدين

الثابتين

٢٢

عدد
المستفيدين 

من البرامج

٤٤

عدد
برامج القرآن

٥٥

٣٣ ٧٧ ٥٤٥٤٩٩٩٩٣١٣١٣٣

٧٧٨٨

عدد 
المستفيدين

من القرآن

٩٩٩٩

عدد
برامج السنة 

عدد
برامج الخطابة

عدد 
البرامج

٣٣
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من برامج المدرسة

فضل الصالة في الحرمين الشريفين :
أجر الصالة في المسجد الحرام؛ في مكة المكرمة والمسجد النبوي

في المدينة المنورة.
األهداف :

- .أن تدرك الدارسة معنى سقاية الحاج
- أن تستشعر الدارسة بشرى رب العالمين للمهاجرين المجاهدين.

تفسير بعض الكلمات القرآنية :
توضيح آيات من سورة التوبة من ١٩ حتى ٢٢.

األهداف :
- .أن تدرك الدارسة معنى سقاية الحاج

- أن تستشعر الدارسة بشرى رب العالمين للمهاجرين المجاهدين.

السبع الموبقات :
ذكر السبع المهلكات ذات العذاب األليم في اآلخرة والتي ينبغي.

أن يبتعد عنها المسلم
األهداف :

- أن تدرك الدارسة السبع الموبقات جميعها
- أن تستشعر الدارسة خطورة السبع الموبقات في الدنيا واآلخرة.

الريب فيه :
ذكر اختالف تفسير (الكتاب الذي ال شك فيه) أهي السور التي.

نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة أم التوراة واإلنجيل
األهداف :

- أن تتعرف الدارسة على تفسير آية (ذلك اْلِكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه).١
- أن تستشعر الدارسة اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم.

فضل سورة الفاتحة :
نشاط يوضح فضل سورة الفاتحة وأسماءها األخرى.

األهداف :
- أن تميز الدارسة فضل سورة الفاتحة .

- أن تتعرف الدارسة على أهمية قراءة سورة الفاتحة في كل صالة.

آية الكرسي :
شرح لفضل آية الكرسي وبعض المواضع التي تُقرأ فيها.

األهداف :
- أن تحفظ الدارسة آية الكرسي جيًدا.

- أن تُقدر الدارسة عظمة آية الكرسي من حديث الرسول صلى الله
  عليه وسلم ألبي ذر رضي الله عنه

واذكروا الله :
شرح فضل ذكر الله سبحانه من آية ٤٩ من سورة األنفال.

األهداف :
- أن تدرك الدراسة معنى سقاية الحاج.

- أن تستشعر الدارسة بشرى رب العالمين للمهاجرين المجاهدين.

حفظ اليمين :
شرح للمعاني الثالثة لليمين (الحلف بالله)١.

األهداف :
- أن تتعرف الدارسة على معاني اليمين الثالثة.

- أن تميز الدارسة كفارة الحنث باليمين.

الدعاء :
شرح معنى الدعاء وأهميته وأجره.

األهداف :
- أن تعرف الدارسة أن الدعاء هو العبادة.

- أن تدرك الدارسة فضل الدعاء في عدة مواضع.

فضل القرآن الكريم :
بيان أجر قراءة القرآن الكريم واالستشهاد على ذلك بالقرآن والسنة

النبوية.
األهداف :

- أن تميز الدارسة بين أجر الماهر بالقرآن ومن يتتعتع فيه .
- أن تعرف الدارسة معنى شفاعة القرآن ألصحابه.



مدرسة البصائر بالجفر

من برامج المدرسة

حفظ أحاديث من األربعين النوويةشرح قواعد التجويد وتطبيقه

اليوم الوطني يوم المعلم برنامج القراءة مع بيان أهمية القراءة

أنشطه ترفيهية وتعليمية برنامج حصانة برنامج األمن الفكري

حفظ من سورة البقرة-إلى سورة األعراف
حفظ األجزاء: الثالثين – التاسع والعشرين –الثامن والعشرين –السابع والعشرين –السادس والعشرين

تفعيل برامج متنوعة
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مدرسة دار السالم

من برامج المدرسة

حفل استقبال الدارسات

حفظ من سورة البقرة-إلى سورة األعراف
حفظ األجزاء: الثالثين – التاسع والعشرين –الثامن والعشرين –السابع والعشرين –السادس والعشرين

حلقة أم كلثوم للكبار
يركز على التلقين والتصويب والحفظ للقرآن

برنامج ارتواء للصغار
يركز على التلقين وحفظ القرآن الكريم

حفظ وتصويب سورة البقرة (الهدف)
أن تتمكن الدارسات من حفظ سورة

البقرة حفظاً متقناً

حفظ وتصويب جزء عم (الهدف)
أن تتمكن الدارسات من حفظ جزء عم

حفظاً متقناً

مراجعة وتصويب القرآن الكريم (الهدف)
أن يكون مجال تصحيح وتصويب التالوة

لسور القرآن الكريم مفتوحا لكافة الفئات
من االبتدائي إلى الجامعة والقارئات وغير القارئات.

٣٣

عدد
األجزاء 

عدد 
البرامج

١١

عدد
المستفيدين

الثابتين

٢٢

٢٢ ٤٧٤٧٧٧



مدرسة الحكمة

من برامج المدرسة

٦٦ ٣٣ ٢٢

عدد
المستفيدين 

من البرامج

٤٤

عدد
الدورات

عدد 
البرامج

٥٥

عدد
برامج القرآن 

عدد
برامج السنة 

عدد
برامج الخطابة

١٢١٢ ٤٣٤٣ ١٢١٢٣٦٣٦٢٠٢٠

٧٧ ١١

عدد
المستفيدين

الثابتين

١٢١٢

٨٨

عدد 
المستفيدين

من القرآن

١٢١٢

عدد
المستفيدين

من السنة

٩٩

١٢١٢ ٤٤
١٠١٠

١٢١٢

١١١١

١٢١٢

بيعة وطن
هذا وتقدير  والملك  الوطن  حب  تعزيز  فيه   تم 
إنجازات عرض  فيه  وتم  فيه  واالحتفال   اليوم 
على األعالم  وتوزيع  وطنية،  وأناشيد   الملك 

األطفال

آداب النظافة
 عبارة عن تعليم األطفال طريقة النظافة
 الصحيحة والفرق بين النظافة والوساخة،

 واالستدالل بأحاديث الرسول –صلى الله عليه
 وسلم-واهتمام اإلسالم بالنظافة، وتطبيق

 لألطفال عن كيفية النظافة

آداب دخول الحمام واألكل
 تم فيه تعليم األطفال الطريقة الصحيحة لدخول

 الخالء وحفظ دعاء الخالء من خالل النشاط
 وطريقة األكل بشكل صحيح وطريقة التخلص

 من بقايا األكل عند االنتهاء منه

 طريقة غسل اليدين وتعقيمهما
 تم فيه تعليم األطفال طريقة غسل اليدين
 وتعقيمهما في فترة بداية انتشار فايروس

 كورونا، واالهتمام بنظافتهما باستمرار،
 وتعليمهم عدم مالمسة اليدين للوجه والتباعد

االجتماعي

حلقة آمنه بنت وهب
من سورة التحريم إلى الجمعة

حلقة عائشة بنت أبي بكر
جزء عم من سورة البروج إلى النبأ

حلقة رملة بنت أبي سفيان
جزء عم من البروج إلى النبأ

حلقة فاطمة بنت محمد
من سورة الجن إلى سورة الملك

حلقة نزهة المتقين
من سورة الجن إلى الملك، تجويد التفخيم والترقيق

عدد
المستفيدين

من الخطابة

عدد 
المحفوظات
 من السنة
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روضة اإليمان

هي عبارة عن روضة لتحفيظ القرآن الكريم مرخصة من وزارة التعليم  تابعة للجمعية إدارياً تقوم بمجموعة من البرامج واألنشطة

من برامج الروضة

تفعيل يوم المعلم

الهدف منه

الهدف منه

االحتفاء باليوم الوطني 

تكريم وتعزيز من قدرات المعلمتحفيز وتشجيع المعلمتعريف األطفال بأهمية المعلم

حث األطفال على حب الوطن واالنتماء إليهأن يتحدث عن أهمية وطنهأن يشارك الطفل في نماء وطنه

هو الله : التعرف على خلق الله، عجائب خلق الله في السماوات واألرض، الله رزقنا اإليمان والقرآن

بر الوالدين : هدف اجتماعي، تعليم آداب التعامل مع الوالدين، بر الوالدين، أجر طاعة الوالدين

فليتنافس المتنافسون : هدف ديني ثقافي، التعرف على أنواع المنافسة، تنافس تقليدي-تنافس إيجابي-تنافس سلبي

مشاركة أولياء األمور االحتفاء باليوم الوطني 
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٦٦ ٣٣ ٢٢

عدد
المستفيدين 

من البرامج

٤٤

عدد
الدورات

عدد 
البرامج

واألنشطة

٥٥

عدد
برامج القرآن 

عدد
برامج السنة 

عدد
برامج الخطابة

٥٥ ٣٣ ١٤٠١٤٠١١١١٣٣

٧٧ ١١

عدد
المستفيدين

الثابتين

٥١٥١

٨٨

عدد 
المستفيدين

من القرآن

٢٤٢٤

عدد
المستفيدين

من السنة

٩٩

٢٤٢٤ ٧٧
١٠١٠

٢٤٢٤

١١١١

١١١١

عدد
المستفيدين

من الخطابة

عدد 
المحفوظات
 من السنة



نادي الزهور

من برامج النادي

تأسس نادي الزهور عام (١٤٣٤هـ-١٤٣٥هـ) لتعليم األطفال من سن (٤سنوات إلى ٦سنوات)
رسالته : يسعى لتنشئة األطفال على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وتعلم الحروف واألرقام واإلنجليزي،

وذلك عن طريق إدارة واعية ومعلمات ذوات كفاءة مميزة وباستخدام طرق التعليم الترفيهي المدعم بالوسائل اإللكترونية.

حفل استقبال األطفال في القاعة مع مسابقات وهدايا لكل األطفال بهدف تشجيع األطفال

يوم البيعة

الهدف منه

تعزيز حب الوطن واالنتماء إليه

والمحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها

يوم اللغة العربية

الهدف منه

تعزيز اللغة العربية لدى الطفل 

لغة القرآن

حفظ البيان
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تعريف بالمركز : يهتم يغرس القيم اإلسالمية الراسخة في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة من خالل برامج تفاعلية تعليمية تتضمن حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وتعلم الخطابة

مركز ريادة

من برامج المركز

ربي رباني : يهدف إلى تعليم األطفال اآليات واألحاديث المتعلقة بالتربية وتطبيقها

القاعدة النورانية : يهدف إلى تعلم الطريقة الصحيحة للهجاء، والعناية بمخارج الحروف وصفاتها وتصحيح التالوة

٣٣ ٢٢

عدد
المستفيدين 

من البرامج
عدد

الدورات

٣٣ ١٦٥١٦٥

١١

عدد
المستفيدين

الثابتين

١٠٠١٠٠

عدد
األجزاء

المحفوظة

٤٤

٣٣
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جديد قبس

١
افتتاح المدرسة العاشرة
افتتحت قبس للقرآن والسنة 
والخطابة المدرسة العاشرة

إصدار قبس تقويمها ٢
تحويل قبس من ٣الهجري لعام ١٤٤٢هـ

تدشين متجر قبس٤مؤسسة إلى جمعية
اإللكتروني 



الشراكات

الشراكة مع نادي الجيل ١

الشراكة مع جمعية السرطان (تفاؤل)  ٢
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الداعمون

الراعي البرونزيالراعي الفضيالراعي الذهبي

سمو األمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات ( سبكيم )

صاحبات السمو بنات األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود

سمو األميرة نورة بت سعود آل جلوي 

هادي صبيح علي المري

مؤسسة عبد الله فؤاد وعائلته الخيرية

وقف الشيخ أحمد الحمام

األستاذ عبد المحسن عبد الله السلطان

محمد سعيد القحطاني

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى

األستاذ محمد بن عبد العزيز العصفور

األستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن القرينيس

شركة إدراك العالمية للمحاسبين القانونيين والمراجعة

األستاذ عبد العزيز بن داوود المغلوث

سعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم 

مؤسسة عبد الرحمن الراجحي الخيرية 

مجموعة مؤسسات المري التجارية

الشيخ علي األلمعي

الشيخ محمد الصياح المري

سمو األمير محمد بن عبد العزيز بن آل جلوي 

سمو األميرة نجالء بنت عبد العزيز آل جلوي

سعادة األستاذة فريال عبد الله بو بشيت

ورثة عبد الله السلطان

علي محمد الجبر

شركة البوسعد التجارية

عبد اللطيف عبد الله العمير

مؤسسة العنود الخيرية

مؤسسة سالم بالحمر الخيرية وعائلته

شركة الكليب القابضة

مقهى ايكول

مجموعة البراك 

فهد السعدون 

الشيخ عبد العزيز المغلوث

د.حمد أحمد البوعلي

األستاذ الحارث أحمد البوعلي

األستاذ عبد الله عبد الرحمن الجوهر

شركة أدراك العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون
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الداعمون

مؤسسة عبد الله فؤاد 
وعائلته الخيرية  شركة الصحراء العالمية

للبتروكيماويات ( سبكيم )

وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية سعادة األستاذ
عويضة العبد العالي العجمي

سعادة األستاذ/ 
مساعد بن عبد الرحمن الموسى

شركة الفحوصات 
والمختبرات البيئية المحدودة

شركة الكفاح القابضة سعادة األستاذ/ 
عبد المحسن بن عبد الله السلطان

مكتب صالح النعيم
شركة الحوطي ستانجر المحدودةشركة بايوني التجارية (محاسبون ومراجعون قانونيون)

مستشفى الموسى التخصصي

مديرية السجون بمحافظة األحساء

شركة البشير للتجارة والمقاوالت 
جامعة اإلمام قاعة سرايا

محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة الملك فيصل
اإلدارة العامة للتعليم باألحساء

المعهد الصناعي
الثانوي الثالث باألحساء

هيئة الصحفيين السعوديين 
باألحساء

جمعية تحفيظ القرآن الكريم
باألحساء

جمعية الدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات باألحساء

مؤسسة محمد المرعي الحديثة






