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التقرير السنوي السابع عشر

نماء وعطاء
لعام١٤٤٢ / ١٤٤٣ هـ

المملكة العربيـــــة السعــــودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العال

تحــــــــــــــــــــــــت إشـــــــــــــــــراف
وزارة الموارد البـــــشرية والتنمــــــــــية االجتمــــــــــاعـــــية

مسجلة برقم ٣٠٩٨
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الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده                وبعد 

فإن القــــــــــرآن الكريـــــــم هــــــــــو كالم هللا المنزل علــــــــى قلب رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم،  ومعجزته الخـالــدة

ى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر.. ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، تنزيل مــن  د بتالوته، المتَحدَّ المتعبَّ

حكيم حميد.. وهو المعجزة الخالدة الباقية، المستمرة على تعاقب األزمان والدهور إلى أن يرث هللا األرض وَمن عليـــــها. 

ونحـــــــــن نضع بين ايديكم التقرير السنوي السابع عشــــــــــر لهذا العام 1442هـ حري بنا نحمده سبحانه حمدًا كثيرًا عــلى 

نعـــــمة خدمـــــــة كتاب هللا تعالى ونسألــــــــــه تعــــــــــــالى للجميع  الفـــــــــــــوز بالخيرية التـــــــي أخبــــــر رسول رب البــرية 

صلى هللا عليه وسلم حيـــث قـــــــــــــال ))خيركــــــــــــــم مــــــــــــــــــن تعلــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــرآن وعّلمه(( ـــ رواه البــــــخاري ـــ

وانطالقًا من رسالتنا في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال فقد استمر العمل بالحلقات عن طريق  الحلقات االفتراضية 

عن ُبعد وذلك نظرًا الستمرار جائحة كورونا عافانا هللا وإياكم منها، وذلك تنفيذًا لتوجيــــــهات والة األمر حفظــــهم هللا 

حماية للطالب والطالبات والدارسين، والدارسات، والموظفين، والموظفات.

وبحمد هللا وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة حفظهم هللا ودعم األخوة واألخوات.. تم االنتهاء من أعمــــــال الوقف الخامس 

التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العال، نسأل هللا أن يبارك لكل من ساهم في هذا الوقف الخيري ويجعله 

في موازين حسناته واألمل فيكم بعد هللا تعالى أن يستمر الدعم لتستمر المســـــــــــــــيرة ويتحقـــــق العطاء بإذنه تعالى.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أخوكم //سليمان المبارك

كلمة
رئـــــيــــس الجمــــعية
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أهداف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العال:
1 ــ تعليــــــــــــم القرآن الكريم تالوة وتحفيظًاً وتجويدًاً وتــــــــــدبرًاً للذكــــــــــــور واإلناث.

2 ــ ربط المتعلمين بكتاب هللا تعالى وتحصينهم من االنحراف عن العقيدة الصحيحة.

3 ــ إيجـــــــــــــــــــاد حفاظ متقنين وأئمـــــــــــــــة مســاجد متخلقين بأخالق القرآن الكريم.

4 ــ تـــــــــــــــــأهيــــــــــــــــل المعلــــــــــــــــمين والمعلمـــــــــــــــات لتعلــــــــيم القرآن الكريم.

5 ــ الشراكة مع الجهات الرسمية والخيرية واألهلية والمجتمع في تفعيل رسالة الجمعية لخدمة المجتمع من خالل افتتاح روضات ومـدارس 

قرآنـــــــــــــــــــــية ومعاهد إلعداد معلــــــمات القــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــريم للجمعية.

6 ــ تنمية موارد الجمعية وتحقيق استدامة مالية من خالل قبول التبرعات والهدايا والصدقات واألوقاف بكل أنواعها بما يحقـــــــق الزيــادة 

المتــــــــــــــــــنامية واآلمــــــــــــــــــــنة فـــــــــــــــــي المـوارد المـــــــــــــــــالية للجـــــــــــــــــمعية.

7 ــ تنظيم وإقامة الدورات التدريبية والتعليمية واألنشطة والبرامج في كل الموضوعات التي تخـــــــدم 

رسالة الجمعــــــــــــــــــية وأهدافها بما يحقــــــــــــــــق تطوير نـــــــــظم الجـــــــــــــــودة الشامــــــــلة .

8 ــ قبول العمل التطوعي في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم وعلومه سواء كــــــــان مــن 

األفـــــــراد أو المؤســـــــــــــــــــسات الرسمــــــــــــــــــية  والخيـــــــــــــــــرية واألهـــــــــــلية .

9 ــ بنــــــــــــــاء األوقاف الخيرية واإلشراف عليها  واستثــــمارها  للجـــــــمعية .
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الخـــطـــــــة االستــــــراتيجـــــية للجمـــــعية 

خــــــــــــالل السنوات الخـــــــــــمس القادمة

بداية من 1440/  1441هــ  الى 1445/1444 هــ 
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رؤيـــــــــتــــــــــنا

أن نجـــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي

كـــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــت حافــــــــــــــــــــظا.

الخطة االستراتيجية

1 ــ  فتح حلق فيما نسبته 65% من مســــــاجد المحافظة خـــــــــــــالل 

السنـــــــــــــــــــــوات الخمـــــــــــــــس القـــادمة .

2 ــ  استقطـــــــــاب 20% مــــــــــــن طــــــالب وطالبـــــــــــات التعلـــــــيم 

العـــــــــــــــــــــــام بالمـــــــــــــــــــحافـــــــــــــــــظة .

3 ــ  إقامة 40% دورة تجويد وتصحيح التالوة خالل هــــــــــــذه المدة 

للطـــــــــــــــــــــالب والطــــــــــــــــــالبــــــــــــــــــات.

4 ــ  زيادة تخريج الحفاظ بما ال يقل نسبة عن 15% مـن الخـــــــــرجين 

والخريـــــــــــــــــــــجات .

5 ــ  استقطاب الطالبات للدخول للمعهد النسائي بنـــــــسبة %30 .

6ــ التوســـــــــــــــع فـــــــــــــــــي فتـــــــــــح الدور النســـائية بنسبة %30.

7ــ زيــــادة الدورات التـــــــــــدريبية للمعلـــــــــــــمين والمعــــــــــلمات.

8 ــ زيادة إيرادات الجمعية عن طريق الدخل الثابت والمستمر 

مــــــــــــــن األوقــــــــــــــاف واألصول الثابــتة بمــــــــــا نسبته %50.

قيمنـــــــــــــــــــــا 

الشـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــيــــــــــة.

العـــــــــــــــــمــــــــــــــل الجــمـــــــــــــــاعـــــــــــــــي.

األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 

اإلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع.

اإلخـــــالص واالحتــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــاب.

االبـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.

الـــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة.

رســـــــــالتــــــــــــنا

إسهام متجدد في تعلم وتعليـــــم كتاب هللا الكريم واإلبداع في 

خدمته من خالل منافسـات ومسابقات تعليمية وإدارية محكمة.
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سليمان بن محمد عبد الله المبارك

نائـــــــبالرئيس
الرئيس

المسئول
عضوالمــــــــالي

علي بن موسى سالم عبد الواحدعبد الله بن عيد فالح العراديعمر محمد سليم آل صالح

عضو

محمد عوض الخالدي  العنزي

إبراهيم سليمان محمد الفريدي

عضوعضوعضوعضو

عبد الله سليمان الصبحي الحربيجميل محمد السليمان الفريديحسين عبد الله سالم شكر

عضو

عبد الله صالح موسى أبو زبنة



7 التقرير السنوي السابع عشر لعام1442 / 1443 هـ

المديــــر التنفيذي

االتصاالت اإلدارية

مجلــــــــــــــس اإلدارة

المـــــــــــــدير العــــــام

روضــــــــة الريحانة العمــــــل التطوعي معهــــــد إعداد المعلماتالقسم النسوي  الشؤون التعليمية العالقات العامةالشؤون المالية واإلدارية

المحاسب وتنمية الموارد

البرامــــج والتدريبالمعــــــــــلــــــــــــــــمات اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــراف

الســــــــــــكــــــــــــــــرتــــــــــــــــارية البرامج والدورات المعلمون ــ المتابعون اإلداريون 
الحلقات ــ الطالب 

االختبارات المــــــــــــــشـــــــــــــــرفــــون 
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عدد الحلق والفصول

٢٣

عدد المعلــــــــمين 

١٢
عــــــــــــــدد الطــالب 

٢٣٠

عـــــــــدد المشرفين

٠٦
عـــــــدد الخاتمــــين 

٠٤

الشـــــــــؤون التعلــــــــيـــــــمــــــية: 

هو القسم الذي يعنى بتنظيم وترتيب أعمال الشؤون التعليمية وتوزيع المهام ومتابعتها 

والعمل على إيجاد الحوافز التي تشجع العاملين في العمل، وتخطي الصعوبـــــــات ودراسة 

الخطــــــط المستقـــــــــــبلية واالستفــــــــــــــــادة مـــــــــــن اآلخرين لالرتقاء بالعملية التعليمية.

الـــــــبـــــــــــنــــــــــــــــون

إحــــــصائـــــــية بأعداد الحلق والطالب والمعلمين والمشــــــــرفين للعـــــام 1442 هـ
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عدد الحلق والفصول

عدد المعلمات ١٦
١٦

عـدد المشرفات

عـدد الطالبات٠٧

عدد الخاتمات٢٦٩

٠٥

البـــــــــنــــــــــــــــــــــــات

اإلجــــمــــــــــــــالـــــــــــي

 عدد الخاتمين
والخاتمات عدد الطالب والطالبات  عدد المشرفين

والمشرفات
 عدد المعلمين

والمعلمات عدد الحلق والفصول البيان

4 230 6 12 23 بنون

5 269 7 16 16 بنات

9 499 13 28 39 مجموع
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ثــــــــانيًا : أنشطة متعـــلــــقة بالشــــــؤون التـــعــلـــيمية ) للبنــين والبنات (

تقيم الجمعية عدة مسابقات بهدف تشجيع الطالب وإثارة المنافسة بينهم ومنها: ــ 

أ ــ مسابقة مزامير آل داود: 

وهـــــي مسابقة سنـــــوية في 

تالوة وتجويد القرآن الكـــريم 

وتقام خالل الفصل الدراســـي 

األول مـــــــن كـــــــــــــل عــــــام.

ب ــ مســـــــابقة الحفـــــظ: 

وهي مسابقة في حفـــظ القرآن 

الكريم أو أجزاء منه وتقام خالل 

الفصل الدراسي الثاني مـــن كل 

عام وهي مستويات متـعددة. 

جـ ـ المسابقات المحلية على مستوى المملكة وأهمها المسابقة المحلية علـــى جائزة خـــــادم 

الحـــــــــــــــــــــــرمين الشريفـــــــــــــــــــين حفظه هللا وتشــــــــــــــــارك فيها الجمعية كـــــــــــــــل عام.

د ــ أي مسابــــــــــــــــقة محلــــــــــــــية يــــــــــعــــــــــــــلن عنها تشارك الجمعية فيها مـا أمكن ذلك.

إحصـــــــائية آخـــــر مسابقة

إحصـــــــائية آخـــــر مسابقة

المســــــــــــابـــــــــــقات

البنون

العدد البيان
42 المشاركون
06 الفائزون

البنون

العدد البيان
69 المشاركون
31 الفائزون

البنات

العدد البيان
80 المشاركات
06 الفائزات

البنات

العدد البيان
60 المشاركات
12 الفائزات
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أ ــ الدورات الصيفية المكثفة 

دورة مكثفــــــــة تقـــــــــــــــــام 

كل عـــــــــــــــــــام خــــــــــــــــالل 

اإلجـــــــــــــازة الصيـــــــفـــــــــية، 

وهي مستويات مخـــــــــتلفة .

ب- الدورات الرمضــــــــــانية 

دورة تقام كل عام خالل شهر 

رمضان , يحفظ فيها الــدارس 

من جزء إلى جزأين أو حـــــسب 

مقــــــــدرته وكانــت أول دورة 

حفظ سورة البقرة وآخـر دورة 

ماقبل الجائحة كــانت الدورة 

التاسعة  وكام مقــــرر الدورة 

حفــــــــــــظ ســــــــورة يوسـف.

إحصائية الدورة الصيفية لعام 1442 هــ

إحصائية لعام 1442 هــ

الـــــــــــــــــــــــــــــدورات

البنون

عدد األجزاء البيان
24 الحفظ

30  التصحيح
والمراجعة

البنون

عدد األجزاء البيان
27 الحفظ

34  المراجعة
والتثبيت

البنات

عدد األجزاء البيان
22 الحفظ

114  التصحيح
والمراجعة

البنات

عدد األجزاء البيان
33 الحفظ

150  المراجعة
والتثبيت
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وحدة التطوع بالجمعية
تأسست وحدة التطوع بالجمعــــية بالشـراكـــة 

مع برنامج )إدامة( الذي تقدمه جامعة الملــك 

فهد للبترول والمعــادن، بشكـــــــــل تجريــــبي 

بتـــــــــــــــاريخ 1443/2/28هـ وأطلقت رسـمـــــًيا 

بــــــــــتــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــخ 1443/6/27هـ .

أهم وأبرز الفرص التطوعية لديــــــــــنا كــل مـــا 

يتعلق بالقرآن الكريم من تحـــــفيظ وتصحـــيح 

تالوة وتلقين وتعليم قــــراءة، والقـــــــــــــاعــدة 

النــــــــــــــــورانــــــــــية جــــــــــــــزء مــــــــــــن ذلــك.

ونحن فـــــي الجمعية الخيـــــــــــرية لتحفـــيـــــظ 

القرآن الكريم بمحافــــظة العــــال نؤمــــــــــن أن 

المتطــوعين هم سنــد الجمعية فــــي تحقــيق 

رسالتها النبيلة وأهـــدافها االستراتيجـــية من 

خالل مشاركتهم الفاعلة في تحــــقيق رســــالة 

الجمعية ورؤيتها.

رؤية ومنطلقات الجمعية إلشراك المتطوعين:

لدينا قناعة بأن اإلشراك الفعال للمتطـــــوعين 

والمتطوعات يساعدنا على تحقيق أهـــــــدافنا 

وأدوارنا الرئيسية حيث نؤمـــــن أن التطـــــــــوع 

عملية تبادلية بين الجمعيــــة والمتــــــــــــطوع، 

وتعود بالنفع على كــال الطرفــــــــين، ولذا فإن 

منطلقاتنا إلشراك المتطـــوعين ترتـــــكز على:

1. مضاعفة القدرة علـــــــــــى زيادة اإلنــــــــــــتاج.

2. تعـــــــــــــــزيز المواطــــــــــــنة الفــــــــــــــاعـــــلة 

وتفعــــــــــــــــــــــيل إشــــــــــــــــراك المتطـــوعين.

  3. األجر العظيم، كما قـــال رســــــــــول هللا

»يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كــــــــما 

كـــــــــنــــــــــــــــت ترتـــــــــــــل فـــــــــــــي الدنـــــــــيا 

فإن منزلتك عنـــد آخــــــــــــر آية تقــــــــــــــرؤها«.

4. الخيرية في الدنيا واآلخرة. كما قـــال رسول 

هللا »خيركــــــــــــــم من تعلم القرآن وعلمه«.

5. االرتقاء بمستـــــــــــــــــــــــــــــــــوى المحافظة.

6. االرتقــــــــــــاء بمــــــــــــستوى الموظـــــــــــفين 

والمتطــــــــــــوعــــــــين والطــــــــــــــــــــــــــــــــالب.

ورؤيتنا في ذلك وجود وحدة متمــــــــيزة رائدة 

للعمل التطوعي وأن تكون الجمــــــعية فاعلة 

فـــــي تحقيق إشراك مستـــــــــدام للمتطوعين 

والمتطوعـــــــــــــــــات، مـــــــــــــــــــــــن خالل بيئة 

آمنة وداعمــــــــة وجاذبة، تساهــــــم في تنـمية 

لقدراتهم، واإلشادة بجهودهم، ليــــــســاهموا 

معنا في تحقيق رؤيــــتنا ورسالــــــــــتنا لنهضة 

المجتمع، لذا يسعــــدنا أن نفـــــــــــــــــتح أبوابنا 

لجمـــــــــيع الراغبيــــن في التطوع.



13 التقرير السنوي السابع عشر لعام1442 / 1443 هـ

اإلحصائية لمدة شهرين

29  عدد
المتطوعين

16  عدد الفرص
التطوعية

3540  عدد الساعات
التطوعية

92.843.74 
ريال

 قيمة
 إسهامات

المتطوعين

%96  نسبة رضا
المتطوعين
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روضـــــــــة الريحــــــــــانة

إحصـــــــــائية الــروضـــــة

رؤيـــــــــــــــة الــروضـــــة

رســــــــالـــــة الــروضـــــة

روضة تابعة للجمعية مرخص لها من وزارة التعليم )التعليم األهلي( وتقوم بتدريس مناهج متميزة لطالب ما قـــــــبل 
المرحلة االبتدائية وهي القرآن الكريم والقاعدة النورانية والحاسب واللغة العربية والرياضيات واللغــــــــــة االنجليزية 

وأنشطة وبرامج ترفيهية.

إعـــــــــــــــــــــداد جـــــــــــــــــــــيل   مفــــــــــــــكـــــــــــــــر مبـــــــــــــــــدع معتز بديـــــــــــــــــنه ووطــــــــــــنه متأثــر ومؤثر في بيئته.

االهتمام بكل الجوانب العلمية واألخالقية واألنشطة المختـــــــلفة المقدمة للطفل من خالل مناهج لتحقيق الهدف 
المنشــــــــــــــــــــود فــــــــــــــــــــــــــي بيئة أكثر إثارة ودافعية للطـــــــــــــــــــــفل بمســـــــــــــــــاعدة معلــــــــــــــمات مــؤهالت.

حارس مستخدمات إداريات المعلمات الطالب الطالبات البيان

01 01 02 03 30 العدد
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معهد إعداد المعلمات

هو معهد إعداد معلمات متخصصات في تدريس القرآن الكريم. وذلك نظرا لقلة معلمات القرآن المتخصـــــــصات في 
المحافظة ولحاجة الجمعية لمعلمات قرآن متخصصات جاءت فكرة إدارة الجمعية إلنشاء هذا المعهد ,وتم افتــتاحه 

عام 1437 / 1438 هــ وهذه إحصائية عن المعهد .

المديرة عدد المعلمات
الطالبات

البيان
مجموع عدد الطالبات العدد

01 04 16

08 طالبات الدبلوم

05 طالبات دورة الحفظ

03  طالبات دورة تصحيح
التالوة

رؤيــــــــــــــــــــة المعهد  

رســــــــالـــــــــــة المعهد

 الريـــــــــــــــــــــــــــادة في تعليم القـــــــــــــــــــرآن الكريم والجـــــــــــــــودة فــــــــي العــــــــــــــــمل المؤســــــــــــــــــــسي الخيري

تعليم القرآن الكريم لشـــــــــــــــرائح المجـــــــــــــــــتمع بكــــــــــــــــــوادر متمــــــــــــــــيزة وبرامـــــــــــــــج نـــــوعــــــــــــــــــــــــيــــــة 
وبيـــــــــــــــــــئة محــــــــــــــــــــفزة بتقــــــــــــــــنية حديثة لتحقـــــــــــــــــــيق الخــــــــــــــــــيريــــــــــــــــــة لمنسوبينا وشركــــــــــائنا.
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الشـــــؤون المـــــــــــــــالــــيــــــة

المبلغ اإليرادات م
98940 تبرعات نقدية 01

2059208 إيجارات عقارية 02

102772 ايرادات األنشطة 03

94274 ايرادات استقطاعات 04

29500 اشتراكات 05

27754 أخرى 06

1048253 ايرادات الوقف الخيري 07

------ عجز االيرادات عن المصروفات 08

3470701 اإلجمالي

المبلغ المصروفات م
341763 مصروفات األنشطة المقيدة 01

437153 مصروفات األنشطة الغير المقيدة 02

------ مصروفات األنشطة 03

611918 مصروفات عمومية وإدارية 04

844867 مصروفات اإلهالك 05

1225000 فائض االيرادات عن المصروفات 06

3470701 اإلجمالي
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٠١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧

اإليداع المــباشر

عن طريق البنك

أو الصــراف اآللي 

االستقطاع الشهري

من حسابك عـــــــــــن

طريــــــــــــــــق البنوك 

التبرع اليـــــومي

بريــــــــــــال واحد

( مشروع الريال )

دعـــــــــــــــــــــــــــــم

المشروعــــــــــــات

الخيرية واألوقاف 

الكفـــــــــــاالت
( كفالة معــلم 
كفالة حلــــــقة 
كفالة طـــالب )

استخدام نـــظام
التبرع عن طريق
الشبـــــــــــــــكات 
واإلنتــــــــــــرنيت 

الدفع المباشر في
الجمعــــــية بسند
قبـــــــــــض معتمد
مـــــــــــــــــن اإلدارة 

كيـــف تدعمنا 
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السهم الماسي 

١٠٠٠ ريال
السهم الذهبي

٥٠٠ ريــال
السهم الفضي

١٠٠ ريــال

الوقــــــــــف الخـــيري 5

مشروع تقوم بإنشائه الجمعية ليدر ريعا ثابتا لتغطية نفقات الجمعية المالية، ويتكون من : 
بدروم وأربعة أدوار وملحق علوي، ومواقف سيارات بالبدروم يتسع ل 20 سيارة، ويحتوي المبنى على 62 غرفة في 41 جناح , كما 
يحتوي المبنى على كوفي  شوب بالدور األرضي, وعلى صالة رياضية وصالة طعام وصالة مكشوفة متعددة االستخدام بالسطح  .

1 ــ التبرع بوقف جناح كامل أو المساهمة في خدماته مثل المصاعد والممرات والدرج.
2 ــ التبرع بسهم أو عدة أسهم كما يلي: ــ 

أخي المتبرع التنس أن التبرع لألوقاف صدقة جارية ممتدة ودائمة , ففـــــــــــي صحيح البخاري

ُدوا َوَقاِرُبوا  َم َقاَل َسدِّ هم َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ )) َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ِه َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ  (( ْعَماِل ِإَلى اللَّ َة َوَأنَّ َأَحبَّ اأْلَ َواْعَلُموا َأْن َلْن ُيْدِخَل َأَحَدُكْم َعَمُلُه اْلَجنَّ

كيـــــــــــــــــــــف تســــــــــــــاهـــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــي الوقــــــــــــــــــف الخـــــــــيري:
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حرصت الجمعية الخيرية لتحفيظ القــــــــرآن الكريم بمحافظة العـــــــــال علــــــــــــى تنفـيذ توجيهات والة األمر حفظهم هللا بخصوص ما تمــــــــــر به المملكة ) حرسها هللا ( خالل 
هذه الجائحة على تطبيق البروتوكــــــوالت الصحية في إداراتها واألقسام التابعة لــــها لحماية الطالب والطالبات واـلــــــــــــدارسين والموظـــــــــــــــــــفين والمــــــوظفات مــــــــن 

فيروس كـــــــورونا , وقــــــــــى هللا مملكتنا وجـــــــــــــــــــــمـــــيع البالد شـــــــــــره .
وكان من هذه اإلجراءات : ــ

1 ــ التزام الجمعية بفترة الحظر التي قررتها المملكة , وكان التواصل والعمل عـــن بعد خالل هـــــــــــــــــــــــــذه الفترة .
2 ــ قامت الجمعية بتوفير أدوات التعـــقيم  والكــــــــــــــــــــــــمامات , والقـــــــــفازات في جمــيع األقسام والمكاتب , وذلك عندما قررت الجـــــــــهات المسؤولة العـــــــــــودة بحذر . 
3 ــ عندما عادت األمـــــــور ) بحذر ( والتزامــا بالتعليمات ولزيادة االحتـــــــــرازات قــــــــــــرر مجلس إدارة الجمعية استخدام الحــــــلقات االفتراضية في الحلقات والدراسة عــــــــــــــن 

بعد في روضة الريحانة التابعة للجمـــــــعية ومعهد إعداد المعلمات التابع للجــــــمعية أيضا  كما يلي : ــ

أوال  :  في إدارة الجمعية:
تم تطبيق نظام التباعد فـــــــــي المكــــــاتب 
اإلدارية بين الموظفين في جميع األقــــسام 
وااللتزام باإلجراءات االحترازية وكــــــــــــذلك 

تطبيقها على المراجعين للجمعية . 

ثانيا : في الحــــــــــلقات:
في الفصل الدراسي األول تــــــــــم االعتـــماد على برنامج الزوم للدراسة عن بعـــــــــــد إلى أن تم التعاقد مع مؤسسة الشامل 

الــذكية للتجارة اإللكترونية وتقنية المعـــــلومـــــات المرخص لها من قبل الجهات المســــــؤولة الستخدام وصيانة  نظام شامل 
للشــــــــؤون التعليمية وذلك عن طريق قيـام المؤسسة بحجز خادم ودومين لتركيب نظـام الشؤون  التعليمية لكي تعمل 

الحلقات علــــيه وبلغ عدد األجزاء المحفوظة عــــن بعـــد 150جزءا.

ثالثا : معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية: 
تتم الدراسة في المعهد بواسطة المنصات 
التعــــــــــــــليمية ) الفصول االفتراضية (  في 

برنامج الزوم  .

رابعا : روضة الريحانة التابعة للجمعية : 

تتم الدراسة في الروضة بــواسطة المنصات 

التعليمية ) الفصول االفتراضية (.

إنجازات  الجمعية  خالل جائحة كورونا :
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٠١٠٢٠٣

٠٤٠٥٠٦

إلى والة األمور في بالدنا الغالية

الذين حملوا على عاتقهم خدمة

القرآن وأهله. 

إلـــــــــــــــــى الهيئة المـــلــــــــــكية

بمحافظة العــــــال لتعــــــــــــاونها

مع الجمعية. 

باقات شكر وعرفان

إلى مؤسسة الملك خالد الخيرية

لدعمها اإلداري وإقامة الدورات

لمنسوبيها.

إلى الداعمين األسخــــــــياء الذين

شكروا نعــــــــــــمة هللا عليــــهم

بالبذل والعطاء .

إلى العاملين المخلصــــــين الذين

سخروا أوقاتهم فــــــــــــــي تعليم

كتاب هللا سبحانه .

إلى كــل مــــــــــــن ســــــــــــــــاهم 

فــــــــــي إنجــــــــــــاح بـــرامــــــــــج

وأنشطة الجمعية .

٠٧
إلى كل مـــــــــن ساهم فـــي بناء
الوقف الخيري ٥ نســــأل هللا ان
يجزيه خيرًا ويجعـــــــــل ما أنفقه

في ميزان حسناته.
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التطوير والتدريب  ) تنمية الموارد (  

تقوم الجمعية بخطى حثيثة نحو تطوير أداء العاملين بالجمعية ولذلك شاركت في العديد من اللقاءات وورش العمل 

والدورات ومنها : 

1 ــ دورة )) مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب (( وقد حضرها جميع أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالجمعية .

2 ــ حضــــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــــــديد مـــــــــــن اللقاءات الخاصة بتنمية الموارد والتي تفـــــــــــــــــــــيد الحوكـمة .

3 ــ حــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــور الكثــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــن ورش العــــــــــــــــــــــمل ومنــــــــــــــــــــــهــــــــا : 

ورشة عمــــــــــــــل  )) تمكين المدير التنفيذي((  ــ ورشة عمــــــــــــــــل ) البحث السريع للمشاركة  (.

ورشة عمل ) المالية لغير الماليين (  ــ ورشة عمل الحوكمة ــ ورشة عمل تصميم المشاريع التنموية.

ورشة عمل ) التطوع ثقافة مجتمع ( ــ ورشة عمل ) الفرص التطوعية واالحــــــــــــــتياج المجتمعي (.

ورشة عـــــــــــــمل ) إدارة المشــــــــــــــــــــــــــــــــاريع البحثية فـــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــمل الخيري (. 

ورشة عـــــــــــــــمل ) منهجيـــــــــــــــــــــات دراسة احتــــــــــــــــــــــياجات المجتـمع للمشاريع الخيرية (.

ورشة عـــــــــــــــمل ) إدارة المعــــــــــــــــرفة فــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــمعــــــــــــــــــيات الخــــــــــيرية (. 
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نماذج من الشهادات لبعض الدورات
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SA٨٨٨٠٠٠٠٢٠٨٦٠٨٠١٠٠٢٦٠٩٤ حساب المصرف الراجحي

SA٣٦٢٠٠٠٠٠٠٤١٤٠٥٠٥٧٦٩٩٠١ حساب بنـــــــــــك الرياض

SA٢٢٣٠٤٠٠١٠٨٠٠٨٧٢١٢٥٠٠١٩ حساب بنـــــــــــك العربي

حسابات البنوك لدى الجمعية
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رقم التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتمية االجتماعية ٣٠٩٨

tahfeezula@hotmail.com : االيمــــــــــــــــــــــــــــــيل

الموقــــــــــــــــــــــــــــــع : محـــــــــــافــــــــــــــــــــظة العـال

العـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــوان الوطــــــــــــــــــــــــــــــني :

رقم المبنى ٨٣٧١ ش/النور-حي الصخيرات - الوحــدة ١

الرمز البـــــــــريدي/ ٤٣٥٦١  الرمز اإلضـــــــــــافي/٣٩٨٩

الهـــــــــــــــــــــــاتف :٠١٤٨٨٤٠٧٧١   -- ٠١٤٨٨٤٢٥٤٩

جـــــــــــــــــــــــوال القسم النســــــــــــوي :٠٥٥٢١٩٦١٦٧

هـــــــــــــــــــــــاتف الـــــــــــــــــــروضـــــــة:٠١٤٨٨٤٥٩٥٤

الشـــــــــــــــــــــــــــؤون اإلداريــــــــــــــــة :  ٠٥٥٥١٠١٥٩٨

الشــــــــــــــــــــــــــــؤون التعلـــــــــيمية :  ٠٥٥٠١٠٤٠٦٥

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالت الجـــــــــــــــــــــــــــــــمعية


