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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الحمــد للــه الــذي خلــق اإلنســان ، وتفضــل علينــا ببعثــة ســيد األنــام ، وجعــل حجتــه القــرآن 
، وكان أول مــا أنــزل مــن القــرآن التعلــم ، فأمــر بالقــراءة وبالكتابــة بالقلــم ، وعلــم اإلنســان مــا 
لــم يعلــم ، والصــاة والســام علــى مــن أرســله- ســبحانه - هاديــًا للبشــرية ومعلمــًا لإلنســانية  
فــأدى األمانــة ، ونصــح األمــة صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه ، ومــن تبعهــم بإحســان 
إلــى يــوم الديــن وســلم تســليمًا كثيــرًا وبعــد : فيســرني أن أقــدم للقــراء وأخــص منهــم أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، وأعضــاء الجمعيــة العموميــة فــي الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم 
فــي هــذه األرض الطيبــة  الذيــن يســاهمون فــي هــذا العمــل المبــارك ، وإلــى كل محبــي الخيــر 
، ومحبــي خدمــة كتــاب اللــه العزيــز فــي بلــد الرســول الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم فــي طيبــة 
الطيبــة ، منبــع الرســالة ومهبــط الوحــي عاصمــة اإلســام األولــى ، وإلــى كل أهــل الفضــل 

واإلحســان . 

هــذا التقريــر الــذي يبــرز الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم فــي المدينــة المنــورة فــي 
حلــة بهيــة ، فهــو يســطر جهــود القائميــن علــى تعليــم كتــاب اللــه مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
، وأعضــاء الجمعيــة العموميــة ، وجميــع العامليــن فــي الجمعيــة مــن موجهيــن وموجهــات ، 
ومعلمين ومعلمات ، وموظفين وموظفات ، ويرسم إدارتها وأقسامها وطابها ومنهاجها 
وأنشــطتها ، كمــا يســطر إنجازاتهــا وتطــور العمــل فيهــا خــال العــام الدراســي والمالــي 2021 م 

، و هــذا التقريــر يجــد كل محــب للقــرآن الكريــم مــا يســره و يثلــج صــدره مــن تطــور خــال العــام  
فــي طيبــة الطيبــة  ، مستبشــرين بقــول اللــه عــز وجــل )) إن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم 
ويبشــر المؤمنيــن الذيــن يعملــون الصالحــات أن لهــم أجــرًا كبيــرًا (( اإلســراء آيــة 9 ، وبقولــه عليــه 

الصــاة والســام )) خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه (( رواه البخــاري .

وال شــك أن مــا يقــدم ألبنــاء المدينــة المنــورة وبناتهــا مــا هــو إال ســير علــى طريــق الخيــر 
الــذي خطتــه القيــادة الرشــيدة لهــذا البلــد ، قيــادة الخيــر والعطــاء قيــادة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اللــه  وولــي عهــده األميــن صاحــب 
الســمو  الملكــي االميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ال ســعود حفظــه اللــه ، وجعلهــم 
ذخــرًا لإلســام والمســلمين عامــة وألهــل القــرآن خاصــة ,  وال غرابــة فــي رعايــة الدولــة حفظها 
اللــه تعالــى للقــرآن ، فــإن مؤســس هــذه الدولــة الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود 
- غفــر اللــه لــه - قــد أسســها علــى منهــج القــرآن ، وعلــى توحيــد اللــه تعالــى وتحكيــم شــرعه ، 

وســار علــى نهجــه مــن بعــده أبنــاؤه األوفيــاء إلــى يومنــا هــذا. 

فالشــكر الجزيــل والحمــد والثنــاء العظيــم للــه رب العالميــن ، ثــم لــوالة األمــر فــي هــذه 
البــاد علــى مــا يقدمونــه مــن دعــم لهــذه الجمعيــة وغيرهــا مــن جمعيــات تحفيــظ القــرآن 
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الكريــم فــي أنحــاء المملكــة ، ممــا ســاعد علــى نهوضهــا واســتمرارها ، وشــجع علــى تأديــة 
رســالتها .والشــكر موصــول لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود أميــر منطقــة المدينــة المنــورة  ، علــى اهتمامــه بهــا ودعمــه لهــا ، األمــر الــذي 
كان لــه عظيــم األثــر فــي تطورهــا ونجاحهــا فــي أداء رســالتها ، ولســمو نائبــه صاحــب الســمو 
الملكــي االميــر ســعود بــن خالــد الفيصــل علــى حرصــه و اهتمامــه في متابعة أعمالها  والشــكر 
أيضــًا لــوزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد المشــرفة فنيــًا علــى الجمعيــة و لــوزارة 
ــًا عليهــا  علــى حســن رعايتهمــا  المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة المشــرفة ماليــًا وإداري
و توجيهمــا. كمــا أشــكر القائميــن علــى هــذه الجمعيــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ، وأعضــاء 
الجمعيــة العموميــة والعامليــن بهــا فــي قســمي البنيــن والبنــات مــن إدارييــن وموجهيــن 

ومشــرفين ومعلميــن وغيرهــم . 

كمــا نخــص » نحــن العامليــن فــي الجمعيــة - بالشــكر كل مــن أســهم ماديــًا أو معنويــًا 
فــي دعــم هــذه الجمعيــة المباركــة فــي مدينــة رســولنا المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم 
، ســائلين المولــى الكريــم أن يجعــل ذلــك ذخــرًا لهــم فــي صحائفهــم ، وأن يجعلنــا وإياهــم 
مــن أهــل القــرآن الذيــن هــم أهــل اللــه وخاصتــه وأن يشــملنا قــول نبينــا محمــد عليــه الصــاة 

والســام : ) خيركــم مــن تعلــم القــران وعلمــه (( رواه البخــاري
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الشــؤون التعليميــة هــو حجــر الزاويــة فــي عمــل الجمعيــة واألســاس فــي عمليــة التربيــة 
والتعليــم، وبــه تحقــق الجمعيــة أهدافهــا، ففــي هــذا القســم يتــم إعداد معلمي القــرآن الكريم 
وتأهيلهــم علميــًا وفنيــا وتربويــا، وبنــاء عليــه يوجهــون إلــى الحلقــات المناســبة ليؤدوا رســالتهم 
التعليميــة والتربويــة، كمــا يقــوم الموجهــون بمتابعــة المعلميــن أثنــاء العمــل وتدريبهــم علــى 

المهــارات التعليميــة والتربويــة وتقويــم الحلقــات وقيــاس مــدى أدائهــا ونجاحهــا.

برنامج كرام

قسم التوجيه

هــذا القســم هــو حلقــة الوصــل التــي تنظــم بهــا العمليــة التعليميــة فــي الجمعيــة، إذ يقــوم 
فيــه الموجهــون بأهــم عمــل فــي الجمعيــة وهــو متابعــة الطالــب والمعلم، ويقــوم الموجهون 
مســتويات الطــاب فــي الحلقــات، ويتابعــون المعلميــن فــي تطبيقهــم ألهــداف الجمعيــة، 
ومــدى التزامهــم بالمنهــج األفضــل، والطريقــة المثلــى فــي تعليــم القــرآن الكريــم، ويجتمــع 
الموجهــون دوريــا لتقويــم عمــل الحلقــات وتطويــره وكذلــك مــن خــال الزيــارات الميدانيــة.

)برنامــج كــرام(، وقــد واكبــت الجمعيــة التحــول الرقمــي فأنشــات برنامــج )كــرام( ومــن خالــه 
تتــم متابعــة المعلميــن والطــاب تعليميــا وإداريــا والتقديــم لاختبــارات والمســابقات ومعرفة 

نتائجهــا وغيرهــا مــن المميــزات، وكذلــك رصــد وقيــاس مؤشــرات األداء مــن خالــه.

تعريف بإدارة الشؤون التعليمية
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مكتب الدورات التدريبية 

اإلرشاد الطالبي

وحــل مشــكاتهم  ســلوكيا  الطــاب  متابعــة  فــي  مهمــًا  عنصــرًا  يمثــل  الطابــي  اإلرشــاد 
والعوائــق التــي تعتــرض عمــل المعلميــن، حيــث يقــوم المرشــد بجــوالت ميدانيــة للتعــرف علــى 
مشــكات الحلقــات والطــاب وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، وكــذا توجيه الطاب وإرشــادهم 
إلــى مــا فيــه رفــع كفاءتهــم ومســتواهم العلمــي والخلقــي، والبــت فــي القضايــا التــي قــد 
تحصــل فــي الحلقــات والتواصــل مــع أوليــاء األمــور وعقــد اجتماعــات معهــم إن لــزم األمــر.

يقوم بتنســيق الدورات التدريبية والتأهيلية لمعلمي الجمعية وتنظيمها؛ للرقي بمســتواهم 
تعليميــًا وتربويــًا وإداريــًا وضمــان اســتمرارية األداء الجيــد لهــم، وتطويــر المهــارات والســلوكيات 

والبنــاء الذاتي للمعلمين والمشــرفين.

اإلقراء

مكتب القبول والتسجيل

مكتب االختبارات

يعنــى بقبــول الطــاب وطــي قيدهــم وإعادتهــم ونقلهــم علــى مــدار العــام، ومــع التحــول 
الرقمــي أصبــح التســجيل الكترونيــا ومتاحــا ألوليــاء األمــور مــن خــال برنامــج )كــرام( .

ويعنــى بتنظيــم اختبــارات الطــاب الســنوية فــي الفــروع الســتة وعلــى ثــاث فتــرات، ويختبــر 
الطــاب فــي الحفــظ والتحديــد أمــام لجــان مــن الموجهيــن وفــق معاييــر دقيقــة وضعــت لذلك

تكفــل اللــه تعالــى بحفــظ القــرآن الكريــم فنقــل إلينــا متواتــرًا فــي جميــع طبقاتــه براويــة اآلالف عــن 
اآلالف الذيــن ال يحصــون عــددًا ممــا قطــع عنــه أيــدي العابثيــن ورد عنــه بفضــل اللــه الســنة الطاعنين، 
فــكان هــذا التواتــر أكبــر عامــل 4 صــون كتــاب اللــه العزيــز، فقــد أخــذت الجمعيــة بذلــك فأنشــأت 
حلقــات اإلقــراء بالقــراءات المتواتــرة فــي المســجد النبــوي بالســند المتصــل إلــى النبــي j، ويتلقــى 
فيهــا الدارســون اإلجــازات عــن كبــار المقرنيــن بالضبــط واإلتقــان وال ســيما بروايــة حفــص عــن عاصــم .
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فروع 
االختبارات

الفرع الثاني )خمسة وعشرون جزءا( الفرع األول )كامل القرآن الكريم( 

الفرع الرابع )خمسة عشر جزءا(الفرع الثالث )عشرون جزءا(

مكتب الحاسب اآللي واألرشيفالفرع السادس )خمسة أجزاء(الفرع الخامس )عشرة أجزاء(

مكتب المراقبة اإلدارية

فصول المسابقات

أقامــت الجمعيــة فصــوال خاصــة للمســابقات المحليــة والدوليــة، يقــوم علــى هــذه الفصــول 
معلمــون أكفــاء يتولــون تهيئــة وتدريــب المتســابقين حتــى يصلــوا إلــى مرحلــة متقدمــة مــن 
اإلتقــان والحفــظ، ويتــم اختيــار مــن يمثلــون الجمعيــة فــي المســابقات مــن هــذه الفصــول بعــد 

إجــراء المفاضــات بينهــم مــن خــال برنامــج حافــل ونشــاط دائــب علــى مــدار العــام. 

والمعلومــات  التقاريــر  وكل  الطــاب  أســماء  وتخزيــن  الحلقــات  ملفــات  بتنظيــم  ويعنــى 
المتعلقــة بالحلقــات والمعلميــن والطــاب، وإصــدار الشــهادات إضافــة إلــى طباعــة الخطابــات 

والمذكــرات والتقاريــر ذات العاقــة .

ويعنــى بمتابعــة دوام المعلميــن والطــاب مــن خــال برنامــج )كــرام( وتدويــن الماحظــات 
وعمــل الــازم.
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المسابقة المحلية

تشــارك الجمعيــة ســنويًا فــي المســابقة المحليــة علــى جائــزة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود لحفــظ القــرآن الكريــم وتاوتــه وتفســيره، وقــد حققــت 
الجمعيــة بفضــل اللــه تعالــى مراكــز متقدمــة فــي جميــع فــروع المســابقة علــى مــدار ســنوات 

عــدة، وحققــت الجمعيــة خــال هــذا العــام النتائــج التاليــة:

الفرعالمركزاالسمم

األول )القراءات(األولمحمد بن إبراهيم عبد السام إدريس1

الثاني )حفظ القرآن الكريم كاما مع التفسير(األولباسل بن بال عبد الحميد ولي2

الثالث )حفظ القرآن الكريم كامًا(الثانيعبد العزيز بن محمد صالح الحميد 3

الرابع )حفظ عشرين جزء(األولأحمد بن محمد صالح الزهراني4

الخامس )حفظ عشرة أجزاء(الثانيعبد الله بن محمد صالح الحميد5

السادس )حفظ خمسة أجزاء(األولزكريا بن محمد صالح الحميد6

1

أنشطة وبرامج الشؤون التعليميةأنشطة وبرامج الشؤون التعليمية



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 2223

المسابقة التنشيطية السنوية )لحلقات القرى والمراكز التابعة للمدينة(المسابقة التنشيطية السنوية ) لحلقات داخل المدينة(

هــي مســابقة ســنوية لتنشــيط وبــث روح التنافــس بيــن الطــاب فــي المحفــوظ الجديــد مــع 
ضبــط التجويــد خــال العــام، وهــي علــى ثاثــة مراحــل، وفروعهــا كالتالــي: 

هــي مســابقة ســنوية لتنشــيط وبــث روح التنافــس بيــن الطــاب فــي المحفــوظ الجديــد مــع 
ضبــط التجويــد خــال العــام، وهــي علــى ثاثــة مراحــل، وفروعهــا كالتالــي: 

3 2

حفظ جزء واحد )للمستجدين(حفظ جزء واحد )للمستجدين(

حفظ خمسة أجزاء جديدةحفظ سبعة أجزاء جديدة

وقد شارك فيها )200( طالبًاوقد شارك فيها )450( طالبًا

الفرع
الخامس

الفرع
الخامس

الفرع
الثالث

الفرع
الثالث

الفرع
األول

الفرع
األول

الفرع
الثاني

الفرع
الثاني

الفرع
الرابع

الفرع
الرابع

حفظ ثاثة أجزاء جديدةحفظ ثاثة أجزاء جديدة

حفظ أربعة أجزاء جديدةحفظ خمسة أجزاء جديدة

حفظ جزئين جديدينحفظ جزئين جديدين
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الدورة المكثفة لمراجعة القرآن الكريم )األولى(: 

برنامج حلقات مراكز غسيل الكلى )شفاء ورحمة(: 

سنابل المدينة

أقامــت الجمعيــة الــدورة المكثفــة األولــى )عــن بعــد( لمراجعــة القــرآن الكريــم حرصــا منهــا علــى 
اســتغال اإلجــازة الصيفيــة علــى مــا يعــود بالنفــع علــى أبنــاء طيبــة الطيبــة فــي الفــروع التاليــة: 

مســابقة قرآنيــة مــن أهدافهــا: الجــودة والعطــاء فــي دعــم التميــز واإلبــداع للوصــول إلــى 
أعلــى درجــات اإلتقــان فــي ترتيــل القــرآن الكريــم وضبطــه، وتمــت علــى ثــاث مراحــل بالشــراكة 

ــًا . مــع قنــاة المجــد الفضائيــة، وعــدد المتســابقين فيهــا )۲۱۸( طالب

)تلغــرام(  تطبيــق  عبــر  الكلــى  غســيل  لمرضــى  الكريــم  القــرآن  وتــاوة  حفــظ  برنامــج 
بالشــراكة مــع شــركة )داهيتــا( وشــارك فيــه عشــرة مراكــز علــى مســتوى المملكــة، وعدد 

المشــاركين فيــه )106(.

وقد شارك فيها )214( طالبًا

الفرع
الخامس

الفرع
الثالث

الفرع
األول

الفرع
الثاني

الفرع
الرابع

الفرع
السادس

عشرون جزًءا

خمسة وعشرين جزًءا

خمسة عشر جزًءا

خمسة أجزاء

القرآن كاماًل

عشرة أجزاء
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إعداد المحتوى المطلوب للبرامج اإلعالمية الخاصة إعداد وتأهيل السعوديين المتقدمين للتدريس 
بالشؤون التعليمية 

برنامج تطوير وتأهيل المعلمين السعوديين المقارئ القرآنية )االلكترونية والهاتفية( 

هــي حلقــات قرآنيــة لخدمــة المجتمــع محليــًا وعالميــًا )عــن بعــد( هاتفيــًا وعبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، وتعنــى بالتــاوة والحفــظ والمراجعــة واإلجــازات القرآنيــة، وعــدد المســتفيدين 

منهــا )490( دارســًا. 

يعنــى بمتابعــة المعلميــن الســعوديين المعينيــن والذيــن هــم علــى رأس العمــل بعــد اجتيازهــم 
ــر وقــت دوامهــم إلتمــام  ــة فــي غي ــة، وإلحاقهــم بحلقــات الجمعي ــة العملي ــدورة التطبيقي لل
الحفــظ علــى مراحــل حتــى ينجــزوا ويختبــروا فــي كامــل القــرآن الكريــم، وعددهــم )41( معلمــًا 

برنامــج يعنــي بإجــراء المقابــات للســعوديين المتقدميــن للتدريــس فــي حلقــات الجمعيــة 
وتأهيلهــم مــن خــال دورات متخصصــة ومــن ثــم يتــم التوصيــة بتعيينهــم بعــد اجتيازهم للدورة 

التطبيقيــة العمليــة وفــق الضوابــط والشــروط، وعددهــم )40( متقدمــًا.
ــر  ــة عب ــة والمقابــات الشــخصية لطــاب ومنســوبي الجمعي تســجيل ونشــر المقاطــع القرآني
وســائل ومنصــات التواصــل االجتماعــي والقنــوات الفضائيــة، ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع قســم 

العاقــات العامــة واإلعــام، وعــدد المشــاركين فيــه )264( طالبــا .
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التقويم الدراسي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورةحلقات القطاعات الحكومية

إيمانــا مــن الجمعيــة بضــرورة تفعيــل برامــج خدمــة المجتمــع فقــد اعتنــت بتعليــم كتــاب اللــه 
عزوجــل يفتــح الحلقــات لمنســوبي القطاعــات الحكوميــة وذلــك لتصحيــح التــاوة، والحفــظ، 

وإقامــة الــدورات المكثفــة حســب الحاجــة، وتشــتمل علــى القطاعــات التاليــة:

؟؟؟

تقويــم تعليمــي ســنوي يحــدد مواعيــد إقامة المناشــط والبرامــج التعليميــة والتربوية لجمعية 
تحفيــظ القــرآن الكريم بالمدينــة المنورة.

قوة الطوارئ الخاصة

الدفاع المدني

وحدة أمن المطار

دار الماحظة االجتماعية

الحرس الوطني

الدوريات األمنية

المعهد الصناعي األول

13
2

46
5

7

وعدد هذه الحلقات )16( حلقة
وعدد المستفيدين منها: )1112( 
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22483
 طالب وطالبة  

عدد الطالب 
9202 طالب 

عدد الطالبات 
13281 طالبة

987
معلم ومعلمة 

262 رجال 
725 نساء

96
طالب وطالبة 

33 طالب 
63 طالبة

1147
حلقة 

361 رجال
786 نساء

أعداد الحلقات أعداد الخاتمين أعداد المعلمين أعداد المستفيدين

اإلحصائيات األسبوعيةإحصائيات التعليم عن بعد

عدد األجزاء 
30358.35

عدد األحزاب  
60716.70

عدد الكلمات   
7708965

عدد األحرف   
324415275



قسم
تنمية الموارد المالية

لعام 2021م
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أهداف القسم 

إدراكًا مــن المســؤولين فــي الجمعيــة ألهميــة تنميــة مواردهــا الماليــة لتواكــب التوســع الــذي 
تشــهده الجمعيــة فــي الجوانــب التعليميــة واإلداريــة والفنية، أنشــئ قســم تنفيــذي متخصص 
لتنميــة إيــرادات الجمعيــة وتطويرهــا، وقــد زود هــذا القســم بالكــوادر المؤهلــة ليــؤدي مهامــه 

وفــق خطــط ودراســات متخصصــة . 

يسعى القسم لتحقيق األهداف األتية:
u إتاحة فرص المشاركة والدعم عبر وسائل متعددة. 

u العمل على زيادة موارد الجمعية وتطويرها. 
u السعي الحثيث والمدروس لتطوير وتحسين عملية جمع التبرعات 

u التــزام العامليــن فــي مجــال جمــع التبرعــات بالممارســات الصحيحــة التــي تحقــق أكبــر قــدر 
مــن المســؤولية والشــفافية والفعاليــة 

u تنويع مصادر الدخل لتحقيق االستدامة المالية.

نبذة تعريفية مختصرة عن القسم 

وحدات القسموحدات القسم
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إيرادات كفالة الحلقات الواردة إلى إدارة الجمعية لعام 2021 م إيرادات األوقاف الواردة إلى إدارة الجمعية لعام 2021 م

تعنــى بمتابعــة كافلــي الحلقــات والتواصــل معهــم فيمــا يختــص بالحلقــات ماديــًا وتعليميــًا 
ــة .  ــر والعطــاء مــع الجمعي ولهــذه الوحــدة دور فاعــل فــي تكاتــف أهــل الخي

تعنــى بمتابعــة أوقــاف الجمعيــة وســبل تنميــة إيراداتهــا عبــر االســتثمار األمثــل للوقــف كمــا 
تهــدف إلــى زيــادة الجمعيــة لاســتفادة منهــا ماليــًا وتعليميــًا . 

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 3839

وحدة المعارض استثمارية 

ســعت الجمعيــة إلــى إنشــاء معــارض اســتثمارية لبيــع بعــض المصاحــف والكتب وبعــض الهدايا 
كمــا يمكـــن مــن خالهــا الشــخص التواصــل مــع الجمعيــة والتبــرع لها . 

اســتخراج  المعــارض مــن  يخــص  مــا  بمتابعــة جميــع  المعــارض االســتثمارية  وتعنــى وحــدة 
تراخيــص نظاميــة وإدارة موظفيهــا وتوفيــر البضائــع الازمــة مــع متابعــة الصيانــة الدوريــة . 

وحدة االستقطاع الشهري )األمر المستديم( 

تعنــى بمتابعــة برنامــج االســتقطاع الشــهري الــذي يتــم عــن طريــق تفويــض البنــك بتحويــل 
مبلــغ شــهري مــن حســاب المتبــرع إلــى حســاب الجمعيــة مباشــرة شــهريًا وبطريقــة آليــة عــن 

طريــق اســتمارة خاصــة. 

مجموع االستقطاعات الواردة
إلى إدارة الجمعية لعام 2021 م 

3000.000 ريال
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المبيعات والتبرعات الواردة عن طريق المعارض االستثمارية لعام 2021 م

إجماليتبرعاتمبيعاتاسم الكشكم

15368884005961937484معرض فندق شذى5

37717931007408186معرض فندق جلنار2

110898112711223879معرض كشك العالية3

39873112537.31152410.31معرض كشك الراشد4

242013503770معرض المستشفى األلماني5

511538933.244048.2معرض العزيزية6

2072373697134.512769777.51المجموع



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 4243

المستودع

ــن احتياجــات  ــن بشــكل دوري لتأمي ــن محليي ــة جــدة ومــن موزعي ــع مــن مدين ــد بضائ ــم توري يت
األكشــاك مــن الســبح والخــردوات والكتــب والمصاحــف والعطــور كمــا يتــم تعبئــة العطــور فــي 

المســتودع .

المتجر اإللكتروني

إجمالي المبيعاتكمية التبرعاتالتصنيف

229374359362.04وقف سدنة القرآن الكريم
4442676162.33كفالة الحلقات
1808433200إهداءات الوقف

711158902كفالة حلقات البنين
664101260إهداءات الكفالة

25047655كفالة الدور النسائية



45لجمعية تحفيظ القران بالمدينة

22928837.17 ريال

إنجازات القسمإنجازات القسم

مجموع اإليرادات الواردة
خالل عام 2021 م 
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إدارة الجمعية نوع اإليرادم
)قسم تنمية الموارد(

3000000استقطاع1

66020تبرع عام2

2539954.06ريع أوقاف3

239258زكاة4

8947464.74صدقة جارية5

289725كفالة حلقة6

2069874مبيعات األكشاك7

5776541.37المتجر اإللكتروني8

22928837.17المجموع

التبرعات الواردة إلى إدارة الجمعية خالل عام 2021م

3000000

66020
5776541.37

2069874

289725 8947464.74

239258

2539954.06

إدارة الجمعية 
)قسم تنمية الموارد(



قسم
العالقات العامة واإلعالم



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 5051

كتفعيل للمسؤولية المجتمعية   تحصل الجمعية من خاله على خصم 20% لحميع منسوبي الجمعية 

عمل شراكة مع نادي أحدعمل شراكة مع مستشفى المواساة



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 5253

استقبال زوار الجمعية وضيوف الجمعية وتنسيق مواعيد الزيارات  عمــل كاملــة هويــة للحفــل ، طباعــة جميــع المســتلزمات الخاصــة بالحفــل ، 
التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ، تهيئــة مقــر الحفــل ، تغطيــة وتوثيــق الحفــل  

استقبال زوار الجمعية من داخل وخارج المملكةتنسيق وتنظيم الحفل السنوي لعام 1442 – 1443 هـ



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 5455

كتفعيل للمسؤولية المجتمعية   قامت الجمعية خالها بتقديم نقل ترددي من وإلى موقع الفعالية

عمل شراكة مع نادي أحدالمساهمة في مبادرة ورقان بوادي ريم



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 5657

عمــل حملــة تســويقية عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي ، ومــن خــال 
طباعــة بروشــورات للوقــف وتوزيعهــا علــى كبــار المســاهمين لــدى الجمعيــة 

قــام قســم العاقــات واالعــام بتكريــم كبــار المســاهمين بــدروع تذكاريــة 
نظيــر جهودهــم الماديــة والمعنويــة باالرتقــاء بجمعيتنــا 

عمل حملة تسويقية لوقف سدنة القران الكريمتكريم كبار المساهمين في وقف سدنة القران الكريم
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عقــد لقــاء معالــي الوزيــر أحمــد بــن ســليمان الراجحــي  مــع مــدراء القطاعــات الغيــر الربحيــة بالمجمــع 
التعليمــي ، وبعــد اللقــاء قــام معالــي الوزيــر باخــذ جولة علة الوقف ، وأبدى إعجابه الشــديد بالمجمع 

، وتمنــى اســتمرار العمــل والنجــاح للجمعيــة و أن يكــون نموذجــًا لإلســتدامة الفعليــة للجمعيــات . 

استقبال ورعاية لقاء معالي وزير العمل
 المهندس أحمد الراجحي - بمنظمات القطاع الغير الربحي



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 6061

قامــت الجمعيــة مــن خــال شــراكة مــع المستشــفى الســعودي األلمانــي على 
مبــادرة زيــارة المرضــى المنوميــن بالمشــفى ،  وتقديــم الهدايــا لهــم .

عمــل مبــادرة لمرضــى المنوميــن فــي المستشــفى 
األلمانــي وتقديــم الهدايــا لهــم



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 6263

تلبية احتياجات جميع األقسام من المطبوعاتتنظيم حفل اليوم العالمي بالتعاون مع الوزارة بدار الماحظة االجتماعية

ــدار  تنظيــم ورعايــة لحفــل اليــوم العالمــي للتطــوع ب
المالحظــة االجتماعيــة

ــدار  تنظيــم ورعايــة لحفــل اليــوم العالمــي للتطــوع ب
المالحظــة االجتماعيــة



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 6465

محاولــة  علــى  والعمــل  لاقتراحــات  واســتجابة  للمتجــر  الكاملــة  المتابعــة 
المتجــر  علــى  المتبــرع  تجربــة  تحســين 

عمل لوحة يونبيول على طريق الملك عبدالله لإلعان للمجمع التعليمي 

التواصــل  مواقــع  فــي  الجمعيــة  حســابات  متابعــة 
واالقتراحــات  االستفســارات  علــى  والــرد  االجتماعــي 

ــدار  تنظيــم ورعايــة لحفــل اليــوم العالمــي للتطــوع ب
المالحظــة االجتماعيــة



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 6667

عمــل برنامــج تلفزيونــي بالشــراكة مــع قنــاة المجد لتســليط الضــوء على طاب 
الجمعية المميزين 

عمل برنامج سنابل المدينة 2 بالشراكة مع قناة المجد



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 6869

تنظيم اجتماعات بين منسوبي الجمعية ومناقشة خطط التطوير لألعمال

عمل حملة تسويقية لوقف سدنة القران الكريم

استقبال المشاهير وتنسيق موعد لزيارة الوقف لتغطيتة

رعاية وتنسيق زيارة رواد وسائل التواصل االجتماعي 
لوقف سدنة القران الكريم



قسم
شؤون الموظفين

اإلنجازات واألهداف
إعـداد: مدير شؤون الموظفين



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 7273

إدارة شؤون الموظفين 

هـــي التخطيــط والتنظيــم والتعـــويض والتكامـــل وصـــيانة األشــخاص بـفـــرض المســاهمة فـــي 
األهـــداف التنظيميـــة والفرديــة والمجتمعيــة. 

قسم شؤون الموظفين 

يعـــد قـســـم شـــؤون المـــوظفين مـــن أهـــم األقسام الداخلية بالجمعيـــة. ويمكن تعريفه بأنـــه 
الحصـــول علـــى قـــوة عاملـــة راضـــية واســتخدامها والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا .

اعداد الموظفين المتفرغين

u تم تسجيلهم جميعًا بالتأمينات االجتماعية .
u تغطية الموظفين بتأمين طبي متميز .

u تحقيق نسبة التوطين المطلوبة من التعليم بالمجمع التعليمي.

56525
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لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 7475

إنجازات القسم 

التحول االلكتروني لنظام ال HR وبوابة الموظف. - 
اصدار كافة الطلبات اإلدارية واالنتهاء منها،  - 
ترتيب أرشيف القسم وملفاته. - 
)صفر( مخالفات إدارية وحكومية على المنشأة . - 
توثيق عقود كافة منسوبي المدارس والموظفين الغير سعوديين الكترونيًا. - 
االلتزام بحماية األجور بمنصة مدد.  - 
عدم وجود شكاوى من قبل المنتهية خدماتهم في مكتب العمل نهائيًا. - 
إعادة صياغة عقود المتعاونين لحفظ حقوق الجمعية. - 
إدارة ازمة جائحة كورونا بنجاح . - 

تطوير الموظفين

شارك بعض الموظفين والموظفات بعدة دورات تدريبية ومنها:
تطوير مهارات اخصائي الموارد البشرية. - 
الجرافيك وتصاميم األوشال ميديا.  - 
دورة داخلية لنظام االتصاالت اإلدارية )القسم النسوي(. - 
العاقات العامة. - 
 - .HR دورة داخلية في ادخال الرواتب وعمل المسيرات بنظام ال
السكرتارية وصياغة التقارير . - 
دورة برنامج انسياب لمنسوبي المجمع التعليمي. - 



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 7677

أهداف القسم 

تحقيق الحوكمة اإلدارية. - 
توثيق جميع العقود إلكترونيا بنسبة 100 % . - 
زيادة اإلنتاج ورفع كفاءة األداء وتنمية المهارات لتطوير الموظفين . - 
سد الشواغر الوظيفية بكفاءات متميزة. - 
التركيز على نقاط القوة للموظفين وتشجيعها. - 
تكوين قوة عمل وتأسيس عاقات مستقرة وفعالة بين الجمعية والموظفين. - 
تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ووضع أسس الترقية والمسار الوظيفي . - 
تنمية روح التعاون والتماسك بين افراد العمل. - 

السعوديين

المطوي قيدهم

الغير سعوديين

من تم تعيينهم

143

51

إحصائيات موظفي االدارة

دوام كاملعلى الكفالةتأمينات  تأمين طبي

قاعدة بيانات الموظفين لعام 2021م



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 7879

بائعين اداريين

حراس مراقبين

سائقين موجهين

صيانة وعمال معلمين

12 510 8

4 27 37

إحصائيات موظفي األقسام الخدميةإحصائيات موظفي الشؤون التعليمية

تأمينات  على الكفالةتأمينات  دوام كاملعلى الكفالة تأمين طبيدوام كامل تأمين طبي

قاعدة بيانات الموظفين لعام 2021م قاعدة بيانات الموظفين لعام 2021م



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 8081

السعودياتالسعوديين

الغير سعودياتالغير سعوديين
المعلماتالمعلمين

المستخدماتالعمال

اإلدارياتاالداريين

من تم تعيينهممن تم تعيينهم

المطوي قيدهمالمطوي قيدهم

148

3335

3426

25

1112

132

135

إحصائيات موظفات مدارس البنات االهليةإحصائيات موظفي مدارس البنين

تأمينات  على الكفالةتأمينات  دوام كاملعلى الكفالة تأمين طبيدوام كامل تأمين طبي

قاعدة بيانات الموظفين لعام 2021م قاعدة بيانات الموظفين لعام 2021م



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 8283

قاعدة بيانات الموظفين لعام 2021م

عدد الدورات

الساعات التدريبية 

المعلمين

موجهين االداريين

المستهدف   % 
وتم تحقيق نسبة تدريب   %

عدد المشاركين بالدورات الجماعية 

الساعات التدريبية الجماعية 
حراس التحفيظ

7

160

8

180
7 6

16955

إحصائيات الموظفين المتعاونين

دوام جزئيموافقة الكفيلوثيقة العمل الحر مكافأة مقطوعة

تطوير الموظفين 
لعام 2021م



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 8485

المتعاونينالموظفينالشهر

   ,      ,   يناير

   ,      ,   فبراير

   , 0    ,   مارس

   ,      ,0  ابريل

   ,0    ,   مايو

   ,      ,   يونيو

 0 ,   ,    ,   , االجمالي

البناتالبنينالشهر

   ,     0,   يناير

   ,      ,0  فبراير

   ,      ,   مارس

  0,0     ,   ابريل

   ,0     ,   مايو

   ,   0  ,  يونيو

   ,      , 0 االجمالي

المتعاونينالموظفينالشهر

  0,      ,   يوليو

   , 0    ,   اغسطس

   ,      ,   سبتمبر

   ,      ,   اكتوبر

   ,     0,   نوفمبر

   ,     0,   ديسمبر

   ,   ,    ,   , االجمالي

البناتالبنينالشهر

  0,      ,  يوليو

 0 ,      ,  اغسطس

   ,   0 0,   سبتمبر

   ,      ,0  اكتوبر

   ,      0,   نوفمبر

   ,0  00 ,0  ديسمبر

0  ,0     ,   االجمالي

تطوير الموظفين إحصائية الرواتب والمكافئات لموظفي للمدارس األهلية لعام  2021مإحصائية الرواتب والمكافئات لموظفي الجمعية لعام 2021م

النصف األول  النصف الثاني النصف األول  النصف الثاني 


