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المقدمة

الحمــدهلل رب العالميــن أنــزل إلينــا القــرآن الكريــم هــدى 
ورحمــة وشــفاء، فجعلــه العصمــة الواقيــة والنعمــة الباقيــة 
ــلم  ــى اهلل وس ــة ، وصل ــة الدامغ ــة والدالل ــة البالغ والحج
ــليما  ــلم تس ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين عل

كثيــرا إلــى يــوم الديــن
ــه  ــاب اهلل تعالــى شــرف ال يعدل إن العمــل فــي خدمــة كت
ــو  ــة نح ــو باألم ــة، وعل ــاميها مكان ــة ال تس ــرف، ومكان ش
ــدوق  ــادق المص ــا الص ــر به ــي أخب ــة الت ــال والخيري الكم
صلــى اهلل عليــه وســلم بقولــه: خيركــم مــن تعلــم القــرآن 
وعلمــه«. ففــي اهتمــام األمــة وعنايتهــا بكتــاب ربهــا حفظ 
ــظ  ــراف ، وحف ــراف واالنج ــن االنح ــا م ــا وهويته لكيانه
ألبنائهــا وأجيالهــا مــن الضيــاع والفســاد، واســتثمار رابــح 
ــم  ــع مجتمعه ــم وينف ــا ينفعه ــم فيم ــم وطاقاته ألوقاته

ــم. وأمته
ليــس بالســهل أو اليســير هــذه المهمــة العظيمــة؛ 

ــب  ــة وواج ــة واقعي ــا حاج ــى أنه ــة إل فباإلضاف
ــة  ــة لمواجه ــرورة تربوي ــي ض ــرعي فه ش

الحمــالت الفكريــة واألخالقيــة التــي 
تســتهدف أجيــال األمــة وشــبابها فــي 

ــم  ــه، لتحت ــره وقيم ــه وفك عقيدت
علــى فضــالء المجتمــع وأهــل 

العلــم والفضــل إقامــة هــذا الصــرح 
ــل  ــة المباركــة لتعم ــر،  والجمعي العام

علــى جمــع أبنــاء األمــة علــى موائــد القــرآن 
ــون  ــال فيك ــرا وعم ــا وتدب ــا وتحفيظ ــم تعليم الكري

بــإذن ربــه علــى هــدى القــرآن الكريــم، ومنهــاج الســنة 
النبويــة شــامخا بإيمانــه ال تزحزحــه عواصــف 

الفتــن مــن أي صــوب هبــت، وال أعاصيــر الضالل 
ــوة. ــن ق ــت م ــا بلغ مهم

منــذ  تزيــد  أو  الزمــان  مــن  قــرن  نصــف 
العمــل  مــن  عامــا  المباركــة،.. خمســون  انطالقتهــا 

ــي  ــتمر ف ــع المس ــدؤوب، والتوس ــد ال ــل، والجه المتواص
عمــران المســاجد والمــدارس والــدور القرآنيــة فــي مدينــة 
الريــاض ومناطقهــا، فتتالــت األجيــال الحاملــة لكتــاب ربهــا 
جيــال بعــد جيــل، وكوكبــة إثــر كوكبــة حتــى تتابــع 
ــة  ــدود المملك ــغ ح ــا، وبل ــاض ومناطقه ــم الري ــا فع نوره
وتجاوزهــا، فــكان مــن خريجيهــا أئمــة للحرمين، ومشــاعل 
خيــر فــي العالميــن، وودعــاة وقــادة ووزراء يعملــون 

ــا. ــة وريادته ــة األم لنهض
خمســون عامــا أو تزيــد وهــي تحمــل عظيــم المســؤولية 
ــي  ــي بمعان ــز الوع ــل تعزي ــم ألج ــرآن الكري ــاه الق تج
الوحــي ، واالنتقــال مــن ضبــط التــالوة إلــى ضبــط 
ــتقى،  ــم تس ــى، وتعالي ــات تتل ــرآن آي ــون الق ــلوك، فيك الس
وآداب تحتــذى ويكــون التحــول القرآنــي المنشــود للجيــل 

ــاء. ــة جمع ولألم

خمسون عاما مع القرآن
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جمعيــة تعنــى بالقــرآن الكريــم تعليمــا لــه وتربيــة 
عليــه، باســتخدام منهجيــات ووســائل تعليميــة 
وتربويــة فاعلــة ومؤثــرة، مــن خــالل 
الحلقــات والمــدارس القرآنيــة المنتشــرة 
فــي مدينــة الريــاض والمناطــق التابعة 
ــاض  ــة الري ــن مدين ــذ م ــا، تتخ له
ــرة  ــا عش ــرع منه ــا ويتف ــرا له مق
فــي مدينــة  إشــرافية  مراكــز 
الريــاض وواحــد وثالثــون مركزا 
لهــا،  التابعــة  المحافظــات  فــي 
يتولــى إدارتهــا ثلــة مــن المشــايخ 
ــة الشــيخ  الفضــالء ويرأســها فضيل
ــان،  ــداهلل الفري ــن عب ــد ســعد ب الوال
األخيــرة  الســنوات  فــي  تميــزت 
ــة  ــج نوعي ــاريع وبرام ــتحداث مش باس
فــي المجــاالت التعليميــة واإلشــرافية 
ــة  ــة بغي ــة والتســويقية والمجتمعي والتدريبي

ــة. ــودة لألم ــة المنش ــق الخيري ضتحقي
يا
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كيف انبثقت فكرتنا ؟

ــا  ــة، إنه ــة وأي حكاي ــا حكاي ــة؛ ولبدايتن ــة بداي ــكل حكاي ل
حكايــة الميــالد المبــارك، وقصــة التوثيــق التاريخــي ألولــى 
ــدو حكايــة  ــور المتجــدد، قــد تب الخطــوات فــي مســيرة الن
متواضعــة وحديــث مجلــس متواضــع بيــن ثلــة مــن الفضالء، 
ــى،  ــرة األول ــاق الفك ــة انبث ــالن، ولحظ ــة لإلع ــا البداي لكنه
ــذي ضــم  ــس ال ــك المجل ــن ذل ــة م ــا الرائع ــت حكايتن فكان
بيــن أفنائــه ذلــك الجمــع المبــارك، وكان ذلــك الحــوار 
التاريخــي الــذي يرويــه العالمــة الشــيخ عبــد اهلل بــن جبرين 
ــرت  ــًا ظه ــين عام ــل خمس ــه اهلل –: قب ــول- رحم ــث يق حي
قالقــل وفتــن يتبــع أولهــا آخرهــا، وكاد القــرآن أن ينســى، 
وقــام الشــيخ ابــن إبراهيــم وابــن بــاز رحمهمــا اهلل واجتمعــا 
بالشــيخ الفريــان وقــرروا قــرارًا كالجمــان وقالــوا للفريان: 
مــا تقول؟.قــال: مــا تقولون.قالــوا: كلفناك.قــال: أنــا لهــا، 
وأســأل اهلل أن يعيننــي إلــى يــوم التنــاد. وحيــن شــعر بقــدر 
الرســالة وأثرهــا فــي قلبــه، قــرر فــي نفســه قــرارًا عمــل 
بــه  كمــا تحــدث عنــه - رحمــه اهلل - فقــال: لــم اســتلم أي 

عمــل حكومــي ألجــل التفــرغ للدعــوة إلــى اهلل .
فــكان هــذا الحــوار التاريخــي مبتــدأ هــذا العمــل المبــارك، 
ــي  ــة المباركــة الت ــذه الجمعي ــخ ه ــي تاري ــوة ف وأول خط

ــة. تحتضــن اليــوم مــا يزيــد عــن 130 ألــف طالــب وطالب

أول خطوة
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أول النور

انبــرى الشــيخ الفريــان يرحمــه اهلل لخدمــة القــرآن، فانطلــق يبــذل جهــده ووقتــه لينقــل األمــل المنشــود إلــى الواقــع 
ــكان  ــر، ف ــي الكبي ــاء القرآن ــذا البن ــى له ــس األول ــع األس ــن ليض ــابق الزم ــذ يس ــهود، وأخ المش

ــه  ــم برؤيت ــرآن الكري ــظ الق ــة لتحفي ــة الخيري ــروع الجمعي مش
ــة. ــة المتكامل الواضح

وفــي ســنة 1386هـــ عــرض ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 
مفتــي الديــار الســعودية – يرحمــه اهلل – مشــروع إنشــاء 
الجمعيــة علــى جاللــة الملــك فيصــل – يرحمــه اهلل -  فأيدهــا 
ــور  ــع الفجــر يســكب الن ــًا. فطل ــًا ومعنوي ــا مالي ــام بدعمه وق

علــى الريــاض ومحافظاتهــا، وكان أول النــور مــع القــرآن، 
ــري  ــا يس ــا كم ــة وأريافه ــي المدين ــري ف ــق يس فانطل
المــاء فــي أغصــان الشــجرة ووريقاتهــا، فــازدادت الحلقات 
القرآنيــة، وانتشــرت الــدور النســائية، وشــهدت الجمعيــة 
توســعًا مســتمرًا ، وتطــورًا متواصــاًل ، وازديــاد دائــم 
ــن  ــة م ــا الذهبي ــي فترته ــيما ف ــن الس ــدد الخريجي ــي ع ف
مســيرتها القرآنيــة الممتــدة التــي تكللــت برئاســة الملــك 

ــز – يحفظــه اهلل- . ــد العزي ــن عب ــلمان ب س

» الملك فيصل يبارك انطالقتنا «
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أول النور

مثلــت رئاســة الملــك ســلمان الفخريــة للجمعيــة عهــدا جديــدا مــن البنــاء والنمــاء، والتطــور والتميــز فــي مســيرتها 
ــي  ــة ف ــالت النوعي ــت النق ــه، وتتال ــي عطائ ــي ف ــل القرآن ــة، فتواصــل العم القرآني
اإلدارة والميــدان، فشــهدت الجمعيــة فــي عهــده توســعا فــي حلقــات التحفيــظ 
والمشــرفين  للمعلميــن  والتأهيليــة  التدريبيــة  للمعاهــد  وافتتاحــا 
ــم،  ــرآن الكري ــة الق ــي خدم ــة ف ــة الحديث ــا للتقني ــن، وتطويع واإلداريي
وإحــداث شــراكة فاعلــة مــع المجتمــع أثمــرت ازديــادًا كبيــًرا فــي العمل 
ــر وتنمــو  ــت تكب ــاض، فكان ــي للعاصمــة الري ــة التوســع العمران ومواكب
ــال يحفظــه  ــد ق ــته، وق ــي ظــل رئاس ــد ف ــه، وتتوســع وتمت تحــت جاه
ــرف  ــة: » ش ــه الفخري ــرًا لمهمت ــزًا ومختص اهلل موج
لــي أن أكــون رئيســًا فخريــًا للجمعيــة ... واعلــم 
أنهــا زكاة الجــاه وأنــا أزكــي جاهــي بمــا ينفــع 

ــلمين..«. ــالم والمس اإلس

وحيــن تولــى واليــة العهــد زاد عليــه حمــل 
ــة  ــة الفخري ــة الجمعي ــى رئاس ــؤولية، فتول المس
ــه اهلل(  ــد العزيز)يرحم ــن عب ــطام ب ــر س األمي
ومــن بعــده األميــر خالــد بــن بنــدر بــن عبــد 
العزيــز، ثــم األميــر تركــي بــن عبــد اهلل بــن 
عبــد العزيــز، ثــم األميــر فيصــل بــن بنــدر 
بــن عبــد العزيــز الرئيــس الفخــري الحالــي 

ــة.  للجمعي

» الملك سلمان يرأس جمعيتنا «
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مراحل مسيرتنا

ــة  ــات الجمعي كأي منظمــة تحمــل رؤيــة واضحة،ورســالة ســامية، ويقــف مــن ورائهــا رجــال مخلصــون؛ كانــت بداي
ــود اهلل  ــن بموع ــان واليقي ــزوج باإليم ــت الحــب المم ــا بزي ــد مصباحه ــث أوق ــم، حي ــرآن الكري ــظ الق ــة لتحفي الخيري
فأضــاء اهلل بــه مــا شــاء مــن عبــاده، ومســاحات مــن بــالده، ليبقــى المصبــاح يضــئ، ويــزداد النــور توهجــًا وامتــدادًا.. 

فمــن1400 طالــب و30مدرســًا عــام 1389هـــ إلــى 130000طالــب و9890مدرســًا عــام 1436هـــ.

ــرة  ــة ومثاب ــى هم ــادرة إل ــرة ومب ــن فك ــا، م ــا وغاياته ــق أهدافه ــة لتحقي ــا القرآني ــت جمعيتن ــذا انطلق هك
إلــى مشــاركة وعمــل إلــى تواصــل وتفاعــل و إلــى توســع وتنــوع.. فــي أربــع مراحــل عمليــة خــالل 

ــي:  ــا يل مســيرتها الخمســينية.. نوجزهــا فيم

 
ــة  ــة واإلداري ــية والمادي ــة األساس ــى البني ــل عل ــملت العم ــيس : وش ــة التأس • مرحل

ــة. والنظاميــة والقانوني

• مرحلــة االنطــالق: وشــملت العمــل بالخطــط الســنوية واالنطــالق فــي فتــح المــدارس 
والحلقــات الجديــدة. 

ــج ذات  ــم برام ــذ الخطــط الســنوية، وتقدي ــز والجــودة: وشــملت تنفي ــة التمي • مرحل
ــق المخرجــات المنشــودة. ــر لتحقي جــودة وأث

ــيع  ــق لتوس ــزة ننطل ــودة المتمي ــة والج ــرة المتراكم ــاج الخب ــع: نت ــة التوس • مرحل
مشــاريعنا لتشــمل كافــة األحيــاء والمــدن والمراكــز وكافــة القطاعــات والفئــات فــي 

منطقة الرياض.
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الرؤية والرسالة
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أهدافنا

األهـــــداف

1. تعليــم القــرآن الكريــم تــالوة، وتحفيظــا، وتجويــدا، وتدبــر، 
ــور واإلناث للذك

2. ربــط المتعلميــن بكتــاب اهلل تعالــى، وتحصينهــم مــن 
االنحــراف عــن العقيــدة الصحيحــة

3. إيجــاد حفــاظ متقنيــن متخلقيــن بأخــالق القــرآن الكريــم
4. تأهيــل المعلميــن والمعلمــات لتعليــم القــرآن الكريــم
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قيمنـــا

      قيمنــا هــي نبــراس يضــيء طريقنــا التعليمــي والتربــوي، 
ــي  ــا ف ــا تدفعن ــا.. إنه ــا وعالقاتن ــي منهجيتن ــس ف ــدأ رئي ومب
ــيس  ــى تأس ــم إل ــرآن الكري ــظ الق ــة لتحفي ــة الخيري الجمعي
ــي  ــز ف ــركاء التمي ــع ش ــة م ــزة ومبدع ــل محف ــة عم بيئ

ــا ..: ــا أهمه ــن قيمن ــار م ــع، ونخت المجتم

اإلخالص في العمل

 اإلتقان في األداء 

 المسؤولية وااللتزام 

 التحسين المستمر 

 الشراكة والتعاون 

 العمل بروح الفريق 



الهيكل التنظيمي واإلداري

يتشكل الهيكل التنظيمي اإلداري للجمعية من :

مجلس اإلدارة

رئاسة الجمعية

اإلدارة التنفيذية

المراكز اإلدارية

الفروع اإلدارية

مكتب اإلشراف النسائي

12
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مجلس اإلدارة

ينتظم مجلس إدارة الجمعية من عدد من المشايخ الفضالء وأهل الخير النبالء..  هم :

فضيلة الشيخ
سعد بن محمد آل فريان ) رئيسًا (

الشيخ الدكتور
عبد المحسن بن عبد الرحمن آل الشيخ ) عضوًا (

الشيخ
فهد بن إبراهيم الثميري ) عضوًا (

األستاذ
نائف بن مرزوق الفهادي ) عضوًا (

الشيخ الدكتور
حمدان بن محمد الحمدان ) عضوًا (

الشيخ
سلطان بن عبداهلل العماش ) عضوًا (

الشيخ
بدر بن محمد الراجحي ) عضوًا (

فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن عبداهلل الهذلول ) نائبًا للرئيس (

فضيلة الشيخ
إبراهيم بن حمد الهدلق ) أمينًا للمجلس (
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اإلدارة التنفيذية

تتشكل اإلدارة التنفيذية للجمعية من
مكتــب المديــر التنفيــذي وعــدد 6 إدارات تنفيذيــة متخصصــة تابعــة لــه، و يقــوم مكتــب المديــر التنفيــذي برســم الخطــة 
التنفيذيــة لمشــاريع وبرامــج الجمعيــة ومتابعــة اإلدارات فــي تنفيذيهــا واإلشــراف العــام علــى أدائهــا.. وتتــوزع اإلدارات 

التنفيذيــة للجمعيــة علــى النحــو التالــي:

اإلدارة التنفيذية
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المراكز والفروع اإلدارية

مدينــة  قلــب  فــي  للجمعيــة  الرئيســي  المقــر  يقــع 
الريــاض، وتغطــي مناشــطه كافــة أحيــاء مدينــة الرياض 

ــي: ــة ه ــز إداري ــرة مراك ــالل عش ــن خ م

ــز  ــات ومراك ــي محافظ ــة ف ــروع إداري ــا ف ــا له ــا أنه كم
ــي : ــاض وه ــة الري منطق

مركز الغرب  «

مركز الدائري الغربي «

مركز الشمال «

مركز الدائري الشمالي «

مركز الشرق «

مركز الروضة «

مركز الجنوب «

مركز العزيزية «

مركز الوسط الشمالي «

مركز الوسط الجنوبي  «

األفالج «
القويعية «
المزاحمية  «
شقراء «
حوطة سدير «
مركز مرات «
مركز البجادية «

الدرعية «
المجمعة «
السليل «
حوطة بني تميم «
وادي الدواسر «
رماح «
الزلفي «

الدلم «
الحريق «
تمير «
روضة سدير «
ضرما «
الدوادمي «
عفيف «

الغاط «
ثادق «
الخرج «
مركز ساجر بالسر «
مركز الجمش «
حريمالء «
الجلة «

تبراك «
مركز تمرة «
مركز جالجل «
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مكتب اإلشراف النسائي

يتكون الهيكل اإلداري لمكتب اإلشراف النسائي من
األقسام النسائية بالمراكز ثم المدارس، وتتوزع إداراته وأقسامه على النحو التالي:

      ويشــرف مكتــب اإلشــراف النســائي علــى 400 مدرســة ودار نســائية ، وقــد بلــغ عــدد الطالبــات المنتســبات للجمعيــة 
ــر مــن 400 مدرســة ودار  ــي أكث ــة، وذلــك ف ــر مــن 5440 معلم ــات أكث ــغ عــدد المعلم ــة وبل ــر مــن 60000 طالب أكث

نســائية.  

       كمــا يشــرف المعهــد علــى 6 معاهــد لمعلمــات القــرآن الكريــم تقــدم عــددا مــن البرامــج والدبلومــات التعليميــة 
المعتمــدة أكاديميــًا يــدرس فيهــا أكثــر مــن 424 طالبــة ، وتخــرج منهــا أكثــر مــن 2157 طالبــة، وبلــغ عدد المســتفيدات 

مــن المعاهــد منــذ  افتتاحهــا 25000 مســتفيدة

مكتب اإلشراف النسائي
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مشاريعنا القرآنية

ــامية  ــالتها الس ــق رس ــة لتحقي ــعى الجمعي تس
ــة  ــات تربوي ــم خدم ــة بتقدي ــا النبيل وأهدافه
وتعليميــة متميــزة فــي تحفيــظ القــرآن 
الكريــم وتدبــره .. وذلــك مــن خــالل حزمــة 
ــل  ــاريع عم ــي مش ــة ف ــات المنتظم ــن الخدم م
ــاءات  ــا بكف ــة  لتغطيته ــعى لجمعي ــددة، تس مح
وقيــادات احترافيــة، ووســائل تقنيــة وتعليميــة 

ــة : ــاريع الجمعي ــمل مش ــة..  وتش حديث

مشاريعنا القرآنية

 رعاية الحلقات والدور النسائية

 كفالة رواتب المعلمين والمعلمات

 الدورات الصيفية القرآنية

 البرامج التدريبية والتطويرية للعاملين

 معاهد إعداد المعلمين

 تكريم حفظة كتاب اهلل

 حلقات القرآن االلكترونية )أكاديمية تاج(



مشروع رعاية الحلقات
والدور النسائية

      تنصــب أكثــر مشــاريع وبرامــج الجمعيــة لتحقيــق هــذا المشــروع األســاس فــي تحقيــق رســالة الجمعيــة وأهدافهــا 
النبيلــة، فهــو مشــروع الجمعيــة األول ووســيلتها العمليــة األولــى فــي تعليــم 

وتحفيــظ القــرآن الكريــم.

ــد  ــكاني المتزاي ــي والس ــع العمران ــرًا للتوس       ونظ
فــي مدينــة الريــاض اســتوجب علينــا حتميــة تغطيتهــا 

بالحلقــات والــدور النســائية القرآنيــة، واســتيعاب أكبــر 
عــدد ممكــن مــن األبنــاء والبنــات،  وهــو مــا يتطلــب وفــرة 

ماليــة كافيــة لمواكبــة هــذا التوســع، وعمــاًل إداريــا وميدانيا 
ــد  ــة المزي ــذل المحســنين ورعاي ــى ب ــه إل ــة مع ــاج الجمعي تحت
مــن الحلقــات والــدور النســائية لتغطيــة كامــل مدينــة الرياض.

18
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مشروع كفالة رواتب 
المعلمين والمعلمات

ــم  ــي تعلي ــون ف ــة، يعمل ــًا ومعلم ــا )9890 ( معلم ــة حالي ــل الجمعي       تكف
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــدارس تحفي ــات وم ــي حلق ــة ف ــب وطالب ــف طال 130 أل
المنتشــرة فــي مدينــة الريــاض والمناطــق التابعــة لهــا، وال يــزال الميــدان 
ــاالت  ــر كف ــات توفي ــات, وطلب ــن والمعلم ــة للمعلمي ــة ماس ــي بحاج القرآن
للمعلميــن والمعلمــات ال تتوقــف أبــدا؛ نظــرا لالتســاع الــذي تشــهده مدينــة 
الريــاض، وهــو مــا يضــع الجمعيــة أمــام تحــد كبيــر فــي إنشــاء وإحــداث 
حلقــات قرآنيــة جديــدة، ويؤكــد الحاجــة القائمــة للدعــم وكفالــة المزيــد 

مــن المعلميــن والمعلمــات فــي الميــدان القرآنــي.

تكفل الجمعية حاليًا

٩٨٩٠
معلم ومعلمة
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مشروع الدورات الصيفية القرآنية

الصيفيــة ســنويًا لــدورات  ا بلــغ عــدد 

142
دورة صيفية مكثفة

      مشــروع تحــرص الجمعيــة علــى اســتمراره لــدوره المهــم فــي حفــظ 
واحتــواء أبنــاء وشــباب المجتمــع، واســتثمارًا لوقتهــم بالنافــع المفيــد. وقــد 
بلــغ عــدد الــدورات الصيفيــة ســنويًا بـــ)142 ( دورًة صيفيــًة مكثفــًة لحفــِظ 

ومراجعــِة القــرآِن الكريــم.

      ويحتــاج المشــروع إلــى دعــم ومســاهمة الخيريــن لتغطيــة نفقاتــه، حيث 
ال تــزال الحاجــة قائمــة إلقامــة المزيــد مــن الــدورات الصيفيــة القرآنيــة 

لتشــمل كافــة األحيــاء والمحافظــات فــي منطقــة الريــاض.
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مشروع البرامج التدريبية 
والتطويرية للعاملين

      مشــروع دعــت إليــه الحاجــة الميدانيــة واإلداريــة فأنشــأت الجمعيــة )7( 
مراكــز للتدريــب والتأهيــل تعنــى بتدريــب العامليــن والعامــالت وتأهيلهــم 
تأهيــال يكســبهم المعرفــة، ويمكنهــم مــن القيــام بمهامهــم التعليميــة 

ــدار. ــة واقت ــة بحرفي والقيادي

ــرآن  ــات الق ــرات ومعلم ــوم مدي ــال ودبل ــوم ع ــي دبل ــارك ف ــد ش       وق
الكريــم والمشــرفين التربوييــن أكثــر مــن)544 ( مشــاركًا، وتــدرب فيهــا 

ــرفة. ــرف ومش ــة ومش ــم ومعلم ــن)5000( معلِّ ــر م أكث

      ويحتــاج المشــروع للرعايــة والمســاهمة فــي تغطيــة نفقاتــه لتوســيع 
برامجــه وزيــادة المســتفيدين.



مشروع معاهد إعداد المعلمين

       جــاءت فكــرة إنشــاء معاهــد إعــداد معلمــي ومعلمــات تعليــم القــرآن 
الكريــم لضمــان مخرجــات ذات جــودة عاليــة, تتولــى قيــادة عمليــة التعليــم 
ــة,  ــاءة عالي ــوادر ذات كف ــا بك ــي, وتزويده ــدان القرآن ــي المي ــة ف والتربي
وتتضمــن عــددا مــن البرامــج التعليميــة المعتمــدة أكاديميــا مــن الجمعيــة 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــان(، وق ــه )تبي ــم وعلوم ــرآن الكري ــعودية للق ــة الس العلمي
المعاهــد التــي تشــرف عليهــا الجمعيــة ) 9( معاهــد تعليميــة، ينتســب إليهــا 
ــب  ــن ....... طال ــر م ــا أكث ــة، وتخــرج منه ــب وطالب ــن 1451طال ــر م أكث
وطالبــة، واســتفاد منهــا أكثــر مــن ...... مســتفيد مــن القطاعــات الحكوميــة 

والخاصــة.

       تحتــاج الجمعيــة لتغطيــة نفقاتهــا الكبيــرة، وفتــح المزيــد مــن المعاهــد 
لتغطيــة الحاجــة المتزايدة. 
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مشروع تكريم حفظة
كتاب اهلل

       مشــروع أطلقتــه الجمعيــة تكريمــًا النجــاز عظيــم يســتحق التقديــر 
والتحفيــز، فأعطتــه أولويــة خاصــة وأقامــت ألجلــه الحفالت الســنوية لتكريم 
الخاتميــن بالقــدر الــذي يتناســب وإنجازهــم حفــظ كتــاب اهلل تعالــى. وقــد 

وصــل معــدل الخاتميــن والخاتمــات إلــى )500 ( طالــٍب وطالبــٍة ســنويًا.

       وتأمــل الجمعيــة مســاهمة المحســنين فــي تغطيــة نفقــات هذا المشــروع 
عنايــة بكتــاب اهلل تعالــى، وتكريمــًا وتحفيــزًا للحامليــن له فــي صدورهم.
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      مشــروع نوعــي جــاء اســتجابة لحاجــة كثيــر مــن المســلمين فــي شــتى 
ــة  ــة تقني ــم؛ فاســتثمرت الجمعي ــاب ربه ــم كت ــن يحفظه ــم لم أنحــاء العال
ــة  ــاج االلكتروني ــة ت ــروع أكاديمي ــة مش ــت إلقام ــة اإلنترن ــبكة العالمي الش
لتعليــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم، والتــي هــي عبــارة عــن فصــول افتراضيــة 
ــًا  ــا حالي ــتفيد منه ــة يس ــاوزت ) 51 ( غرف ــرف تج ــة بغ ــة إلكتروني عالمي
ــن ) 51 (  ــر م ــي أكث ــم ف ــول العال ــة ح ــب وطالب ــن )1299( طال ــر م أكث

دولــة.

ــح  ــة لتوســعة المشــروع، وفت ــا، تســعى الجمعي ــال عليه ــة اإلقب       ولكثاف
ــر  ــي نش ــنين ف ــادرة المحس ــب مب ــا يتطل ــو م ــات، وه ــن الحلق ــد م المزي

ــًا. ــرآن عالمي ــم الق وتعلي

مشروع حلقات القرآن اإللكترونية 

)أكاديمية تاج(



ــر إلــى اســتدامته وبالتالــي اســتدامة النفــع واســتمراره انطلقــت        لمــا كانــت فكــرة الوقــف تتجــاوز عمــل الخي
أوقــاف الجمعيــة الخيريــة لتعليــم القــرآن الكريــم كمســار مــن مســارات الخيــر النافــع ممتــد األجــر، مســار يســتند 
علــى األوقــاف كمصــدر للتمويــل، ورافــدا اســتراتيجيا يســهم فــي رفــع مســتوى خدمــة القــران الكريــم واالعتنــاء بــه، 
وإتاحــة الفرصــة للراغبيــن فــي المشــاركة بدعــم أوقــاف الصدقــة الجاريــة التــي يصــب ريعهــا فــي خدمــة كتــاب اهلل 
تعالــى مــن خــالل منحهــم بابــا ال ينقطــع – بــإذن اهلل – مــن األجــور ولــو بعــد أعــوام وعقــود مــن وفاتهــم؛ عمــال بقولــه 

صلــى اهلل عليــه وســلم » إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن إحــدى ثــالث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع 
بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه« .

ــد  ــرح العدي ــتثمار بط ــاف واالس ــالل إدارة األوق ــن خ ــة م ــادرت الجمعي ــد ب       وق
ــة  ــات القرآني ــات الحلق ــة احتياج ــتثمارية لتغطي ــة االس ــروعات الوقفي ــن المش م
ــوردة  ــف ال ــاء وق ــي إنش ــت بفضــل اهلل تعال ــا أكمل ــائية. كم ــدارس النس والم

ــن 3000  ــر م ــم أكث ــذي يدع ــائية، ال ــظ النس ــدارس التحفي ــص لم المخص
ــه 147  ــت قيمت ــذي بلغ ــائية وال ــظ النس ــدارس ودور التحفي ــي م ــة ف وظيف

ــال. ــون ري ملي

      وتســعى الجمعيــة جاهــدة إلــى إيجــاد مــورد ثابــت لتغطيــة رواتــب 
معلمــي حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم فــي منطقــة الريــاض مــن 
ــاق  ــل نط ــة نجــوم « داخ ــة » خمس ــي فئ ــرج فندق ــراء ب خــالل ش

ــده  ــه عوائ ــه لتوج ــس أصل ــة يحب ــة المكرم ــي بمك ــرم المك الح
ــرآن  ــظ الق ــي تحفي ــن معلم ــم م ــب )2000( معل ــة روات لكفال
ــد الشــراء  الكريــم بمنطقــة الريــاض، والــذي تقــدر قيمتــه عن
174250000 ، وقيمــة مرابحــة بنــك اإلنمــاء علــى مــدى 8 ســنوات 

ــال ــدره 212500000 ري ــي ق ــغ إجمال 38250000، بمبل

       تدعــو الجمعيــة المحســنين أفــرادا و مؤسســات للتبــرع 
ــاد أصــول  ــي إيج ــاهمة ف ــة للمس ــاف الجمعي ــم أوق ــي دع ف
ثابتــة تكفــل اســتمرارية الدعــم المــادي لمشــاريع وبرامــج 

25تعليــم القــرآن الكريــم بمنطقــة الريــاض

أوقافنا القرآنية
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برامجنا ومبادراتنا

      تتضمــن الخطــة التنفيذيــة للجمعيــة للعــام 1436هــــ أكثــر مــن 240 
ــة،  ــة للجمعي ــة التابع ــي جــدول اإلدارات التنفيذي ــدرج ف ــا ين برنامجــا عملي
ــين  ــى تحس ــاعد عل ــددة تس ــة مح ــتراتيجية عملي ــة إس ــق خط ــك وف وذل

ــة. ــة عالي ــاس األداء بدق ــة وقي ــادة اإلنتاجي ــام وزي ــاز المه وانج

ــن  ــل تحتض ــامل المتكام ــي الش ــاء اإلداري والتعليم ــالل البن ــن خ       وم
اإلدارات التنفيذيــة التعليمــة واإلعالميــة والخدمــات المســاندة عشــرات 
ــق  ــرة بتحقي ــق مباش ــي تتعل ــة الت ــة الميداني ــادرات النوعي ــج والمب البرام
رســالتها وأهدافهــا القرآنيــة. وفيمــا يلــي أهــم البرامــج التعليميــة والتربوية 

ــة: ــة واإلعالمي والتدريبي
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      ترعــى الجمعيــة أكثــر مــن 7696 حلقــة للبنيــن والبنــات يقــوم عليهــا أكثــر مــن 9000 معلــم ومشــرف وإداري مــن 
الذكــور واإلنــاث ويــدرس فيهــا أكثــر مــن 130000 طالــب وطالبــة، تتولــى إدارة الشــؤون التعليميــة مهمــة اإلشــراف 
والمتابعــة للحلقــات والمــدارس والمعاهــد التأهيليــة للذكــور واإلنــاث مــن خــالل حزمــة مــن البرامــج الســنوية الهادفــة 

إلــى االرتقــاء بالتعليــم القرآنــي إلــى مســتويات أعلــى جــودة، وأكثــر إنتاجيــة.. ومنهــا :

كما تقوم الشؤون التعليمية بعدد من المسابقات الهادفة بالتوازي مع مسيرة برامجها اإلعالمية؛ ومنها:

من برامجنا التعليمية 
والتربوية

برنامج المجمعات  «
التعليمية القرآنية

البرنامج التعليمي  «
للجاليات

البرنامج التعليمي  «
لموظفي الجمعية

 البرنامج التعليمي  «
للقطاعات العسكرية

البرنامج التعليمي  «
للموظفين والمتقاعدين

البرنامج التعليمي العالمي   «
) أكاديمية تاج (برنامج 

أكاديمية المربي
برنامج رخصة المعلم «
برنامج الحلقات الرائدة  «

) لتخريج طالب خاتمين 
متميزين ومتقنين (

برنامج كان خلقه القرآن  «
للطالب والمعلمين

برنامج الملتقيات الطالبية «

برامج تصحيح التالوة «
برامج تعليم الفاتحة «
برنامج الرياحين ) تعليم  «

لما قبل المدرسة(
برنامج المقارئ القرآنية «
برنامج العناية بالخريجين  «

الخاتمين
برنامج يوم الهمة  «

لمراجعة القرآن الكريم
برنامج تاج للحافظين «

رابطة الحفاظ للخريجين  «
) يرأسها الشيخ الدكتور 

عبد الرحمن السديس (
برنامج قطاف لمنسقات  «

االختبارات
برنامج التسميع عبر  «

الهاتف
برنامج توظيف خريجات  «

المعاهد في الميدان القرآني

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم «
مسابقة سمو أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم «
مسابقة المبادرات التعليمية المتميزة «
مسابقة معايير التميز للحلقات والدورات «
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من برامجنا التدريبية

      تولــي الجمعيــة التدريــب والتطويــر للعامليــن والمعلميــن اهتمامــًا بالغــًا، وذلــك بالعمــل علــى تطويــر مهــارات 
ــات  ــم الملتقي ــى تنظي ــة إل ــا، باإلضاف ــف قطاعاته ــي مختل ــون ف ــف يعمل ــم وموظ ــن 9000 معل ــر م ــين أداء أكث وتحس
التطويريــة والتأهيليــة للمشــرفين والمشــرفات، حيــث تقيــم الجمعيــة أكثــر مــن 1000 دورة تدريبيــة خــالل العــام لــكال 
الجنســين وفــي جميــع المجــاالت التطويريــة والتأهيليــة، مــن خــالل ثالثــة مراكــز لتدريــب الذكــور، وأربعــة لتدريــب 
اإلنــاث علــى ضــوء االحتياجــات المحــددة، ووفــق أولويــات ينظمهــا قســم التخطيــط والتطويــر بالجمعيــة، باإلضافــة إلــى 

اإليفــاد الخارجــي المتخصــص لتدريــب الموظفيــن.. 

ومن أهم البرامج التدريبية للجمعية :
برنامج اإليفاد للتدريب المتخصص للموظفين «
برنامج اإليفاد للتدريب غير المتخصص للموظفين «
البرنامج التدريبي الداخلي للموظفين   «
البرنامج التدريبي المتخصص للقيادات «
البرنامج التأهيلي المتخصص للصف الثاني للجمعية «
برنامج النظام الشامل التقني إلدارة وتنفيذ المشاريع «
البرنامج االجتماعي للموظفين «
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من برامجنا اإلعالمية

      تمثــل إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم همــزة الوصــل بيــن الجمعيــة والمجتمــع، وبالتالــي فمنهــا ومــن خاللهــا تصــل 
رســالة الجمعيــة إلــى المســتهدفين عبــر العديد مــن البرامــج والوســائل اإلعالميــة واإللكترونيــة الحديثة.

       فباإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه مــن األعمــال األساســية كإدارة الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة وإصــدار المجــالت 
والكتيبــات والنشــرات والتقاريــر والتغطيــات اإلعالميــة المســاندة للقطاعــات العاملــة فــي الجمعيــة فإنهــا تطلــق العديــد 
ــى  ــة إل ــة الوصــول برســالة الجمعي ــك بغي ــة، وذل ــف المناحــي اإلعالمي ــي مختل ــة ف ــة واإلبداعي ــج النوعي ــن البرام م

أكبــر قــدر ممكــن مــن المســتهدفين فــي كافــة الجهــات والقطاعــات بمنطقــة الريــاض .. 

البرنامج التلفزيوني ) رتل ( على شاشة قناة بداية الفضائية  «
البرنامج اإلذاعي األسبوعي ) اقرؤوا القرآن ( عبر أثير إذاعة القرآن الكريم «
برنامج التميز في المواقع االلكترونية للجمعية والمعاهد والمراكز «
برنامج تواصل للجهات المانحة ورجال األعمال «
برنامج المعارض واألركان اإلعالمية «

مبادرة بناء «
مبادر عناية «
مبادرة ناشر «
مبادرة تعاون «

ومن أهم هذه البرامج تفاعاًل وتأثيرًا :

      كمــا أنهــا أطلقــت عــدد مــن المبــادرات النوعيــة بالتعــاون 
ــة  ــط الجمعي ــراز مناش ــدف إب ــة به ــوارد المالي ــع إدارة الم م
وتســهيل المشــاركة فــي دعــم المشــاريع والبرامــج القرآنيــة.. 

ومنهــا :
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قوافل الخريجين

      توالــت قوافــل الحافظيــن والحافظــات علــى مــدى الخمســين عامــا الماضيــة مــن عمــر هــذه الجمعيــة المباركــة، 
ــن  ــا م ــة، وصرح ــي لألم ــور القرآن ــع الن ــن مناب ــا م ــدت منبع ــا، وغ ــى غربه ــرقها إل ــن ش ــة م ــم المملك ــت به فازدان

ــة. ــة والتربوي ــا التعليمي صروحه

      وقــد بلــغ عــدد الحافظيــن الــذي تخرجــوا مــن حلقــات الجمعيــة حتــى العــام 1436هـــ  18909 حافــظ وحافظــة، كان 
مــن أبرزهــم وأشــهرهم عــدد مــن أئمــة الحرميــن الشــريفين وعــدد مــن ابــرز القــراء والدعــاة والمربيــن البارزيــن 

علــى مســتوى األمــة.. ومنهــم:

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

إمام المسجد الحرام
الشيخ الدكتور. ياسر بن راشد الدوسري

إمام وخطيب المسجد النبوي
فضيلة الشيخ د. عبد المحسن القاسم

عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام
د. محمد بن عبد اهلل الدويش

إمام وخطيب المسجد الحرام
فضيلة الشيخ: صالح بن طالب

الداعية اإلسالمي
د. عبد المحسن البكر
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شركاؤنا

      تؤمــن الجمعيــة أن المجتمــع شــريك فاعــل فــي تحقيــق رســالتها الســامية، فعملــت علــى الشــراكة مــع الكثيــر 
مــن الجهــات والقطاعــات المجتمعيــة ذات التوجــه والعالقــة المشــتركة بمــا يســاهم فــي تحقيــق الخيريــة المنشــودة 
ــات  ــاون المشــترك مــع عــدد مــن الجه ــات التع ــة فــي هــذا الصــدد عــددا مــن اتفاقي فــي األمــة، وقــد وقعــت الجمعي

والمنظمــات ذات العالقــة والتــي تصــب فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للجمعيــة؛ ومنهــا :

اتفاقية تمويل أوقاف الجمعية مع بنك اإلنماء.... «
تفاقية تعاون مشترك مع كلية المعرفة للعلوم والتقنية بالرياض «
اتفاقية الرعاية اإلعالمية مع شركة دردشات «
اتفاقية تعاون مع مركز صناعة خبر للتدريب اإلعالمي «
اتفاقية شراكة مع شركة األجيال القابضة «

اتفاقية شراكة مع أكاديمية إبراهيم آل إبراهيم للتدريب «
اتفاقية مع مدينة الملك فهد الطبية إلقامة حلقات القرآن الكريم عبر الهاتف «
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شهاداتنا وجوائزنا

      خــالل الخمســين عامــا الماضيــة مــن المســيرة المؤسســية والتعليميــة فــي 
خدمــة القــرآن الكريــم نالــت الجمعيــة عديــد الشــهادات والجوائــز فــي مختلــف 

المجــاالت اإلداريــة والتعليميــة والتقديريــة.. مــن أهمهــا :

شهادة اآليزو للمواصفة 
الدولية 2008-9001

 جائزة الموسى للتميز في 
المعاهد القرآنية

 جائزة المسابقة الدولية لحفظ 
القرآن الكريم في موسكو

 جائزة الملك عبد العزيز 
الدولية لحفظ القرآن الكريم

 جائزة الملك عبداهلل بن عبد 
العزيز المحلية لحفظ القرآن 

الكريم

 جائزة الملك سلمان بن عبد 
العزيز المحلية لحفظ القرآن 

الكريم
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علماؤنا

سماحة الشيخ / آل الشيخ - حفظه اهلل -
يؤكد تقدمنا ونفعنا وتأثيرنا  

إن الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم 
عرفناهــا منــذ نشــأت فــي 1389هـــ أيــام الشــيخ محمــد 
ابــن إبراهيــم غفــر اهلل لــه والشــيخ عبــد العزيــز ابــن 
بــاز غفــر اهلل لــه وكان علــى رأســها الشــيخ الفريــان 
الــذي ســعى جاهــدا لتثبيتهــا ودعمهــا وانطلقــت فــي 
ــت إلــى هــذا التقــدم  حلقــات المســاجد إلــى أن وصل
ــة  ــدن المملك ــن م ــر م ــا كثي ــدى به ــم وأقت العظي
ــات  ــي كل المحافظ ــت ف ــعودية وأقيم ــة الس العربي
والمــدن هــذه الجمعيــة ونفــع اهلل بهــا والشــك أنهــا 
خيــر كثيــر وخيــر عظيــم الســيما انــه يشــارك بهــا 
ــا  ــاطها وأثاره ــة نش ــذه الجمعي ــاء فه ــال والنس الرج
ــق  ــن اهلل أن يوف ــو م ــة ونرج ــزال باقي ــدة الت الحمي

ــر ــى كل خي ــا إل ــن عليه القائمي

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ
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علماؤنا

سماحة الشيخ/ بن باز  - يرحمه اهلل -
يدعو إلى المساهمة في دعمنا

إن )الجماعــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم( بمنطقة 
الريــاض قــد أنشــئت منــذ ســنوات، وافتتحــت عــددًا 
ــى مناطــق  ــد نشــاطها إل ــي المســاجد، وامت ــق ف مــن الحل
ــن  ــرة م ــدادًا كبي ــت أع ــة، واحتضن ــن المملك ــعة م واس
أبنــاء المســلمين وبناتهــم ونفــع اهلل بهــا وظهــرت آثارهــا 
ــادئ  ــرآن ومب ــم الق ــاص لتعلي ــد خ ــاح معه ــت بافتت وقام
ــة  ــي ظــل الرعاي ــك ف ــاض، وذل ــوم اإلســالمية بالري العل
التــي توليهــا الدولــة لهــا. إن الجماعــة تعتمــد فــي أعمالها 
علــى اهلل، ثــم علــى مــا تتلقــاه مــن حكومتنــا - وفقهــا اهلل - 
بواســطة وزارة الشــئون اإلســالمية واألوقــاف، ومــا تتلقــاه 
مــن تبرعــات المحســنين؛ ولهــذا، فــإن المســاهمة الماديــة 
ــر  ــلمين تعتب ــك للمس ــير ذل ــرآن وتيس ــم الق ــي تعلي ف
خدمــة لكتــاب اهلل - وهــو يبقــى - وأجــر ال ينقطــع؛ لمــا 
ثبــت عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أنه قــال: ))إذا 
مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثالثــة: إال مــن صدقــة 
جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه((]1[، 
واإلنفــاق فــي هــذا مــن الصدقــة الجاريــة والعلــم النافــع.

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز يرحمه اهلل
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ساهم معنا

ــة  ــوارد المالي ــا إدارة الم ــي أطلقته ــوات الت ــم ((.. إحــدى الدع ــرآن الكري ــة الق ــن حمل ــااًل م ــزكاة نخــرج أجي )) بال
والعالقــات لتلفــت أهــل الخيــر واإلحســان إلــى مشــاريع وبرامــج تعليــم القــرآن الكريــم، وذلــك اســتنادا إلــى فتــوى 
العلمــاء فــي جــواز دفــع الــزكاة للجمعيــة ألن نشــاطها داخــل فــي مصــرف }وفــي ســبيل اهلل{ وألنهــا مــن الغارميــن 

للمصلحــة العامــة.

ونظــرًا للتوســع الكبيــر فــي مشــاريع وبرامــج الجمعيــة القرآنيــة فقــد عمــدت إدارة المــوارد والعالقــات علــى اســتحداث 
البرامــج التســويقية والتفاعليــة والحمــالت النوعيــة بغيــة الوصــول إلــى االســتكفاء المالــي للمشــاريع القرآنيــة وتســهيل 
خدمــة المســاهمة والتبــرع للجمعيــة لتشــمل كافــة الشــرائح المجتمعيــة مــن خــالل إطــالق البرامــج المحــددة، وتيســير 

المشــاركة ولــو بالهــالالت.. وذلــك مــن خــالل :  
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ساهم معنا

وللمساهمة في تعليم جزء محدد من القرآن، وذلك على النحو التالي: 

وذلك من خالل حسابات الجمعية :
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الخاتمة

وبعد أخي القارئ الكريم ،،،

ــي  ــة ف ــازات الجمعي ــاريع وانج ــخ ومش ــى تاري ــة عل ــة التعريفي ــذه الجول ــد ه بع
ــا نؤكــد  ــان؛ فإنن ــن الزم ــرن م ــيرة نصــف ق ــم خــالل مس ــرآن الكري ــم الق تعلي
لــك أن ذلــك لــم يكــن لــوال توفيــق العلــي الكريــم. فنحــن نقــدر لــك اهتمامــك 
بالتعــرف علــى الجمعيــة وبرامجهــا ورغبتــك فــي المســاهمة فــي تعليــم القــرآن 
الكريــم، والنيــل مــن هــذا األجــر المبــارك، ونشــكر مــن خاللــك كل مــن وقــف 
وراء هــذا العمــل القرآنــي، وســاهم وبــذل فــي امتــداده واســتمراره، وندعــوك أنــت 
لنكــون معــًا يــدًا بيــد فــي خدمــة كتــاب اهلل تعالــى، ومــن موقعــك المهنــي والمالي 
واالجتماعــي الــذي أنــت فيــه  فــي فريــق متكامــل نعمــل ألجــل القــرآن الكريــم 
.ألجــل أبنائنــا وأجيالنــا القادمــة حفظــًا مــن الضيــاع وثباتــا علــى طريــق اآلبــاء 
واألجــداد.. فلنكــن معــًا ؛ ففــي  ) معــًا ( بعــد اهلل يكمــن نجاحنــا وتقدمنــا ونحقــق 
الريــادة فــي تعليــم القــرآن الكريــم، وبكــم بعــد اهلل ينتشــر النــور أكثــر وأكثــر 

ونســتمر فــي مســيرة التميــز واالمتياز..فهيــا لنكــن .. هيــا معــًا ألجــل القــرآن.

مــعــــًا ألجـــل القــــرآن الكــــريــــــم






