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احلمد هللا رب العاملني،والصالة والسالم على نبين�ا محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعني،،،
  من أم القرى مكة املكرمة، واليت حباها هللا عز وجل بأن وضع أول بيت فيها،وأمر سيدنا إبراهيم وابن�ه إسماعيل عليهما السالم ببن�اء الكعبة، قال هللا تعاىل يف 
( ] سورة البقرة آية 127[، ودعا إبراهيم عليه السالم ربه )رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيِهمْ رَسُوًل مِّنْهُمْ يَْتُلو  َّكَ َأنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ محكم التنزيل: )وَإِْذ يَرَْفعُ إِبْرَاهِيمُ الَْقوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيُل رَبَّنَا َتَقبَّْل مِنَّا إِن

( ] سورة البقرة آية 129[. َّكَ َأنتَ الْعَِزيزُ الْحَكِيمُ يِهمْ إِن
ِّ
مُهُمُ الْكَِتابَ وَالْحِْكمََة وَيُزَك

ِّ
عََليِْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَل

 ) لَحَافُِظونَ لَهُ  َّا  وَإِن ْكرَ 
ِّ
الذ نَزَّلْنَا  نَحْنُ  َّا  )إِن   ومن هذه الرسالة السماوية اخلالدة واليت أمر بها ربُّ العزة واجلالل يف كتابه العظيم وذلك حبفظه وتالوته قال تعاىل: 

والسالم،  الصالة  أفضل  عليه  محمد  نبي�ه  وسنة  الكريم  القرآن  اخلالد  وكتابها  الشريفني  باحلرمني  بعنايتها   البالد  هذه  وجل  عز  هللا  م  كرَّ ولقد   ،  ]9 آية  احلجر   سورة   [

وحرصها واهتمامها منذ تأسيسها على يد املغفور له بإذن هللا امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب هللا ثراه - على مر األجيال واألزمان، واليت انعكست 
هذه الرعاية الكريمة بإنشاء اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القران الكريم، حيث تتوىل تعليم كتاب هللا عز وجل مجوًدا ومتقًنا يف املساجد والدور النسائي�ة للناشئة 

الصاحلة وكبار السن والفتي�ات والراغبني يف حفظ كتاب هللا على مختلف فئاتهم العمرية،وكذلك مختلف لغاتهم األصلية من كافة البلدان اإلسالمية .
 فاجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة وهلل احلمد جتاوزت عامها الستني منذ تأسيسها يف اململكة العربي�ة السعودية لتعليم القرآن الكريم 
حيث قامت والزالت تقوم بأداء رسالتها طيلة عمرها املديد مستمدة العون من عند هللا عز وجل أواًل وأخرًيا، ثم برعاية كريمة ودعم ال محدود مادًيا ومعنوًيا من 
قادة هذه الدولة املباركة،واليزال هذا الدعم والعطاء مستمًرا يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل العهد األمني صاحب 
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أعزهم هللا وأيدهم بنصره-،ومن أهل البذل واإلحسان،وبإشراف مباشر من لدن مستشار خادم احلرمني 
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل وسمو نائب�ه صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفظهم هللا 

وأجزل لهم العطاء  يف خدمة أهل القران الكريم يف بلد هللا احلرام .
1هـ املوافق 11/ 9 / 2018م وحىت 31/  1هـ وحىت 16/ 5/ 442     ومن منطلق مواكبة رؤية اجلمعية ورسالتها وأهدافها وحتقيق منجزاتها خالل الفرتة 1/ 1 / 440
الكفاءة والشفافية  السعودية 2030حيث ركزت على تعزيز  العربي�ة  اململكة  الثالث واخلمسون واملستمدة من رؤية  السنوي  التقرير  20م ووفق إصدارها  20 /12
البشرية  املوارد  وزارة  مسئوليات  ضمن  اململكة  مستوى  على  اخلريية  اجلمعيات  أصبحت  الدولية،فقد  املعايري  وفق  األداء  مستويات  أعلى  لتحقيق  واملساءلة 

والتنمية االجتماعية وبقيادة وزيرها املهندس أحمد الراجيح 

أ.د. هاشم بن بكر بن محمد حريريكلمة رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
القرآن الكريم بمكة المكرمة الخيرية لتحفيظ  رئيس الجمعية 
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-رعاه هللا-،وحظيت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكريم بمكة املكرمة بمتابعة ورعاية كريمة من اجلهات ذات االختصاص بالوزارة يف حتقيق رسالتها من 
حيث إعادة هندسة العمليات اإلدارية والمالية،وبن�اء دليل احلوكمة وفق متطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية،وذلك ضمن خطة العمل يف إعداد ) 
دليل احلوكمة جلمعية حتفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة ( فكان هذا اإلصدار الذي يرسم خطة عمل اجلمعية يف حتقيق أهدافها ضمن املبادرات، واليت أقرتها يف 

لواحئها التنظيمية واملقرة يف مجالسها اإلدارية واملعتمدة من قبل اجلهات املختصة بالوزارة. 
والشكر والتقدير موصوٌل لوزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ورئيس املجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم وزيرها معايل الشيخ 
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدائمة لكافة جميعات التحفيظ يف اململكة ولفضيلة املشرف على اإلدارة العامة للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن الكريم وكافة منسويب الوزارة على رعايتهم لشؤون اجلمعية منذ إنشائها ومشاركتهم يف اإلشراف العليم لتعليم وتدريب منسويب اجلمعيات حتقيق 

رسالتها وأهدافها واسرتاجتيتها ضمن املبادرات املرسومة والهادفة حلفظة كتاب هللا الكريم.
كما نود أن نشيد بكل ما بذل من جهود من قبل رئيس مجلس إدارة اجلمعية الّسابق وفقه هللا األستاذ/ الشريف نواف بن عبداملطلب آل غالب يف خدمة 

اجلمعية طيلة العقد المايض واليت تشهدها سجالت اجلمعية من إجنازات تذكر فتشكر له فجزاه هللا خري اجلزاء.
والتقرير احلايل يشرح اإلجنازات اإلدارية والتعليمية بفرعيها للبنني والبن�ات باألرقام اإلحصائي�ة ألعداد امللتحقني وامللتحقات يف احللقات القرآني�ة ملختلف 
املستويات التعليمية باجلمعية،وكذلك املتقدمني لالختب�ارات السنوية واليت تعقدها اجلمعية كل عام حلفظة كتاب هللا،ومن هنا جتب اإلشارة للنت�اجئ اليت حققها 
أبن�اء وبن�ات اجلمعية للمسابقات املحلية على مستوى اململكة واليت شارك فيها الطالب احلافظون والطالبات احلافظات لكتاب هللا، وذلك من خالل مسابقة 
1هـ حيث حقق املتسابق الطالب ) عمر بن سعيد باعيىس ( املركز الثاين يف فرع القراءات على  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز للعام الهجري 442

مستوى اململكة، واملتسابق اآلخر الطالب ) عبدهللا بن عبدالرحمن شالواله ( املركز الثالث يف فرع القراءات على مستوى املنطقة.
 وأخرًيا نسأل هللا أن جيزي خري اجلزاء جميع منسويب اجلمعية من أعضاء مجلس اإلدارة والهيئ�ة اإلدارية والتعليمية على ما بذلوه من جهد مبارك خالل الفرتة 
االستثن�ائي�ة جلاحئة كورونا وذلك باستمرار العملية التعليمية للحلقات بالتدريس عن بعد جلميع الطالب والطالبات،كما نوجه الشكر والتقدير لّلجنة املشرفة على 

إعداد هذا التقرير السنوي الثالث واخلمسني.
وهللا ويل التوفيق ،،،
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احلمد هلل، حنمده، ونستعين�ه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئ�ات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال 
إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعني.  

( ] سورة العلق آية 1[  فعّم ذلك النور أرجاء املعمورة، وتال املؤمنون  فمن بلد هللا احلرام، ومن حيث شعَّ نور الهداية بزنول أول آية من كتاب هللا )اْقرَأْ بِاسِْم رَبِّكَ الَّذِي خََلقَ
َّذِينَ اصَْطَفيْنَا مِنْ  دًا، واهتموا به، فحفظوه عن ظهر قلب، وتن�اقلوه من صدر إىل صدر، وخّص هللا به من شاء من عباده )ُثمَّ َأوْرَثْنَا الْكَِتابَ ال هذا القرآن حبًا وتعظيمًا وتعبُّ
عِبَادِنَا( ] سورة فاطر آية 32 [  فال يزال محل عناية واهتمام، على مر األجيال واألزمان، وكان من بعض مظاهر العناية به يف عصرنا احلاضر إنشاء اجلمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم، اليت تتوىل تعليم كتاب هللا عزوجل مجودًا متقنًا يف املساجد، والدور النسائي�ة، للناشئة، وكبار السن، والفتي�ات، والراغبني والراغبات يف حفظ كتاب 

هللا عز وجل على مختلف فئاتهم العمرية.
ويطيب للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة وقد بلغ عدد طالبها أكرث من مائة ألف طالب وطالبة يقوم بتعليمهم قرابة أربعة آالف معلٍم 
م للقارئ الكريم بعد عون هللا عزوجل ثمرة جهدها ابت�داًء من :2018/09/11م  حىت:2020/02/25م، من حيث اإلجنازات والتطورات واملستجدات،  ومعلمة أن ُتقدِّ
أن يتقبل هللا من املحسنني والداعمني  القرى وضواحيها، مع خالص دعائن�ا  أم  القرآين يف  النشاط  ُبْغيت�ه، واإلجابة على تساؤالته عن  القارئ  ونأمل أن جيد فيه 
للجمعية ما قدموه من دعم مادي ومعنوي، وأن جيعل ذلك يف مزيان حسناتهم، وأن يوفقهم للمزيد من دعم حملة كتاب هللا، يف بلد هللا احلرام، كما نسأله سبحانه أن 
جيزي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود، 
وأصحاب السمو امللكي األمراء، وأفراد األسرة المالكة الكريمة، واإلخوة املحسنني يف هذه البالد املباركة خري اجلزاء على ما تلقاه اجلمعية منهم من دعم ومؤازرة 
املكرمة على رعايت�ه لشؤون  الشريفني أمري منطقة مكة  الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني  امللكي األمري خالد  السمو  بالشكر صاحب  ، كما خنص 
اجلمعية وأنشطتها املختلفة والشكر موصول لصاحب السمو امللكي األمري عبدهللا بن بن�در بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمري منطقة مكة املكرمة على تكرمه 
حبضور حفل اجلمعية السنوي باملسجد احلرام وتكريم حملة كتاب هللا عزوجل، ولصاحب املعايل وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، رئيس املجلس األعلى 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن  عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدائمة لكافة جمعيات التحفيظ املختلفة، ولفضيلة 
املشرف على اإلدارة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم وكافة منسويب الوزارة على رعايتهم لشؤون اجلمعية، فجزى هللا اجلميع خري اجلزاء، وجعل 
ذلك يف مزيان حسناتهم يوم القيامة، وهللا نسأل أن يوفق اجلميع لما حيب ويرىض وأن جيعلنا جميعًا ممن يشملهم قول النيب الكريم -ملسو هيلع هللا ىلص-:»خريكم من تعلم 

القرآن وعلمه«. 

نـواف بـن عبدالمطلـب آل غالـب الشريـفكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية )سابًقا(
المكرمة الكريم بمكة  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعية  إدارة  رئيس مجلس 
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ل جمعية تأسست  أوَّ
ــم الـــقـــرآن  ــي ــل ــع ــت ل
اململكة  يف  الــكــريــم 
السعودية  العربي�ة 
املوافق  عام1382هـ 
يد  عــلــى  1962م، 
ــد  ــم ــح ــخ م ــ ــي ــ ــش ــ ال
ــف ســـيـــيت  ــ ــ ــوس ــ ــ ي
.  - هللا  رحـــمـــه   -

قامت اجلمعية بت�أسيس 
ــرى  ــ اجلـــمـــعـــيـــات األخـ
ــة  ــك ــل ــم امل ــق  ــاطـ ــنـ مـ يف 
ــة  ــودي ــع ــس الــعــربــيــ�ة ال
املــخــتــلــفــة، وأســهــمــت 
املــعــونــات  تــقــديــم  يف 
ــاديـــة  ــة، واإلرشـ ــادي ــم ال
عند  اجلــمــعــيــات  ــذه  ــه ل
بــــدايــــة تــأســيــســهــا .

ــل مــؤســس  حتــمَّ
اجلمعية يف بداية 
ثلث  ــا  ــه ــاط ــش ن
وقد  مصاريفها، 
عه  وشجَّ عاضده 
عــلــى ذلـــك عــدد 
مـــــــن عـــلـــمـــاء 
ــان مــكــة  ــ ــيـ ــ وأعـ
. ــذاك  آن املكرمة 

تأسيسها بـــدايـــة  عــنــد  اجلــمــعــيــة  ــم  دعـ يف  ــم  ــه أس
هللا- ــه  ــم -رح قـــزاز  صــالــح  محمد  الــشــيــخ  مــعــايل 

ــ�ة  ــي ــرب ــع لــلــمــمــلــكــة ال ، وســمــاحــة املـــفـــيت الــعـــــام 
الشـيخ  آل  إبراهيم  بــن  محمـد  الشيخ  السعودية 
هللا  عبد  بن  حسـن  السـيد  ومعـايل   ، هللا-  رحمه   -
آل الشيخ - رحمه هللا -، ومعايل الشيخ محمد سرور 
الصبان - رحمه هللا- ، والشـيخ محمد بن عـوض بن الدن 
-رحمه هللا-، ومعايل الشيخ حسن بن عباس شربتلي 
-رحمه هللا- وعدد من أعيان ووجهاء هذه البالد املباركة .

الجمعية في سطور

1234
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رؤساء الجمعية

ى رئاسة مجلس إدارة الجمعية منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر كل من : تولَّ

1962م - 1969م 1382 - 1389هـ /

ُمَحّمد ُيوِسف ِسيِتي
س اجلمعية )رحمه هللا( مؤسِّ

فضيلة الشيخ

1م 9 7 1م - 1 9 7 1هـ / 0 3 9 0 - 1 3 9 0

َعَلِوي َعّباس الَمالِكي  
)رحمه هللا(

فضيلة الشيخ

1م 9 8 1 1م -  9 7 1 1هـ /  4 0 2  - 1 3 9 1

َحَسن ُمَحّمد الَمشاْط
)رحمه هللا(

فضيلة الشيخ

1م 9 8 1م - 7 9 8 1هـ / 1 4 0 8 - 1 4 0 2

ُمَحّمد َصالْح الَقّزاز
)رحمه هللا(

معالي الشيخ

1م 9 9 1م - 8 9 9 6 1هـ / 4 1 9 - 1 4 1 7

َمنُصور ُعون الَعْبَدلي

فضيلة الشيخ الدكتور

2م 0 0 1م - 1 9 9 1هـ / 8 4 2 2 - 1 4 1 9

أِمين َعِقيل َعّطاْس
)رحمه هللا( )رحمه هللا(

سعادة األستاذ

1422 - 1430هـ / 2001م - 2008م

َعْبُد اهلل ُمَحّمد ِعِبيد
)حفظه هللا(

فضيلة الشيخ

1م 9 9 1م - 6 9 8 1هـ / 7 4 1 7 - 1 4 0 8

ُمَحّمد َصالْح َباَحاِرْث
)رحمه هللا(

سعادة الشيخ

1430 - 1441هـ / 2008م - 2020م

َنّواف َعْبُد الُمّطِلب آل غالب الشِريف
)حفظه هللا(

األستاذ

احلايل الرئيس  وهو   - 2020م   - 1441هـ 

َهاِشْم َبكر محمد َحِريِري
)حفظه هللا(

األستاذ الدكتور

ويسرُّ مجلس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة أن يتقدم بالشكر والتقدير بعد شكر هللا عز وجل لكل من 
أسهم يف خدمة هذه اجلمعية منذ تأسيسها حىت وقتن�ا احلاضر، سائلني هللا عز وجل أن جيعل ما قّدموه يف مزيان حسناتهم يوم القيامة 
وأن جيزل لهم األجر واملثوبة، وأن يعينن�ا على إكمال املسرية املباركة لما فيه اخلري والصالح حلملة كتاب هللا الكريم، يف بلد هللا احلرام، 

كما نسأله سبحانه أن يشمل اجلميع يف قول النيب الكريم  - ملسو هيلع هللا ىلص - » خريكم من تعلم القرآن وعلمه« إنه سميع مجيب. 10



رؤية الجمعية

أهداف الجمعية

رسالة الجمعية

ــم، وحتــقــيــق  ــريـ ــكـ ــرآن الـ ــ ــق ــ ــم ال ــي ــل ــع ــال ت ــجـ الـــتـــمـــزّي يف مـ
ــيــة. ــط ومــعــايــري عــال ــوابـ ــق ضـ ــ ــ�ة قـــرآنـــيـــ�ة مـــمـــزية وف ــئ ــي ب

بهدف  أكــفــاء  مــدرســني  ــالل  خ مــن  وتــدبــرًا،  وتــفــســريًا  ــدًا  ــوي وجت ــالوة  وتـ حفظًا  الكريم  ــقــرآن  ال بتعليم  تعىن  خــرييــة  جمعية 
ــرام. ــ احل هللا  بــلــد  يف  هللا  ــاب  ــت ك حبملة  تليق  عــالــيــة  تــنــ�افــســيــة  مــســتــويــات  إىل  وصــــواًل  املــجــتــمــع،  ــراحئ  ــ ش جميع  ــة  ــدم خ

ــني وبــــنــــ�ات، ــنـ ــة مــــن بـ ــئـ ــاشـ ــنـ ــوك الـ ــ ــل ــ ــــب س ــذي ــ ــه ــ ــم، وت ــ ــري ــ ــك ــ تــعــلــيــم الـــــقـــــرآن ال
ــح؛  ــالـ ــصـ ــف الـ ــلـ ــسـ ــم، وفــــــق مـــنـــهـــج الـ ــ ــري ــ ــك ــ ــق الـــــقـــــرآن ال ــ ــل ــ ــى ُخ ــلـ ــم عـ ــهـ ــتـ ــيـ ــربـ وتـ
ــم. ــهـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــم، ومـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لــــيــــكــــونــــوا أفـــــــــــــــرادًا صـــــاحلـــــني ألنــــفــــســــهــــم، وأهـ

ــق ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حتـ يف  املـــــــــســـــــــاهـــــــــمـــــــــة 
األمــــــــــــــــــــــن االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي.

إحياء وعمارة املساجد حبملة كتاب هللا الذين 
يتلون كتاب هللا ويت�دارسونه فيما بينهم طلبًا 
لزنول الرحمات والسكين�ة ومرضاة هللا عز وجل.

ــم  ــري ــك ــرآن ال ــ ــق ــ ــم ال ــلُّ ــع ــ�ة فـــرصـــة ت ــئ ــي ــه ت
ــاء بــمــا  ــ ــس ــ ــن ــ ــال وال ــ ــرجـ ــ لـــلـــكـــبـــار مــــن الـ
ــع قـــدراتـــهـــم وأوقـــاتـــهـــم. ــ يـــتـــنـــ�اســـب م

أبــنــ�اء  بــني  ــدة اإلســالمــيــة  ــوح ال مــبــدأ  حتقيق 
دون  الــقــرآن،  مائدة  على  جبمعهم  املسلمني 
النظر أليِّ فوارق بينهم مصداقًا لقوله تعاىل: )نَّ 

هَٰذِهِ ُأمَُّتُكمْ ُأمًَّة وَاحِدَةً وََأنَا رَبُُّكمْ َفاعْبُدُوِن( ] األنبي�اء :92 [ .

إلمامة  دين،  مجوِّ حفظة  بأئمة  املساجد  تزويد 
املصلني يف الصلوات، خصوصًا يف صالة الرتاويح.

واملـــدارس  احللقات،  مــن  ــدد  ع ــر  أك افتت�اح 
تـــالوة،  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال بتعليم  تــعــىن  الـــيت 
وضواحيها. املكرمة  مكة  يف  وجتويدًا،  وحفظًا، 

حماية الناشئة وحتصينهم من مناهج أهل الغلو 
. تعاىل  هللا  بعون  واالحنراف  والزيغ  والتطرف 

ــس  ــدري ت املــتــمــزية يف  ــاءات  ــفـ ــكـ الـ ــداد  ــ ــ إع
على  واإلشـــراف  والتوجيه  الكريم،  الــقــرآن 
. والنساء  الــرجــال  مــن  القرآني�ة،  احللقات 

بــهــا يف قـــول النيب  ــود  ــوع ــة امل ــرييَّ الــغــىن والــســعــة يف االنــتــمــاء إىل اخل ــذوي  لـ الــفــرصــة  ــة  ــاح إت
ــذل واإلنـــفـــاق يف  ــب ــه«، وذلـــك بــقــبــول ال ــم ــلَّ ــم الـــقـــرآن وع ــن تــعــلَّ الــكــريــم ملسو هيلع هللا ىلص : » خــريكــم م
لــذلــك. املـــحـــددة  ــط  ــواب ــض ال ــق  وفـ احلـــــرام،  هللا  بــلــد  ويف   ، ــم  ــري ــك ال الـــقـــرآن  تعليم  ــال  ــج م

وإجيــاد  املجتمع  خدمة  يف  اجلمعية  دور  ــراز  إب
تــواصــل مــؤثــرة مــع جميع شــراحئــه. قــنــوات 

البنني  لتحفزي  القرآني�ة  املسابقات  إقــامــة 
وجتــويــده،  الكريم  ــقــرآن  ال حلفظ  والــبــنــ�ات 
ــز الــتــشــجــيــعــيــة لــذلــك. ــ ــوائ ــ ورصـــــد اجل

ــزية مـــن الــطــالب  ــم ــت ــداد الـــكـــفـــاءات امل ــ إعـ
القرآن  مسابقات  يف  للمشاركة  والطالبات 
ــدويل. ــ ــي وال ــكــريــم، عــلــى املــســتــوى املــحــلِّ ال

يف  واإلصــالحــيــات  السجون  نــزالء  مساعدة 
امللكية  املكرمة  من  لالستفادة  القرآن  تعلم 
وإلخراجهم  محكوميتهم،  ــدة  م بتخفيض 
أفرادًا نافعني ألنفسهم، وأهليهم، ومجتمعهم.
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أحمل وًدا كبرًيا للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة وأعزت بها كونها اجلمعية   •
األم للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم باململكة العربي�ة السعودية.

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة عريقة، تاريخها حافل بالعطاء يف خدمة   •
القرآن وأهله، وكان حيضر مجلسها الوالد -رحمه هللا- ومعه السيد علوي المالكي - رحمه هللا - وبعد 
ذلك خلفهم الشيخ محمد صالح قزاز، والشيخ محمد صالح باحارث - رحم هللا اجلميع وجزاهم خرًيا 

ونفع خبلفهم.

لم تواجهين أي صعوبات أثن�اء حفظي للقرآن الكريم وهلل احلمد فقد كانت األمور متيسرة وتم   •
احلفظ على يد الشيخ محمد أكر شاه - رحمه هللا-.

عطاء اجلمعية مستمر جبهود أبن�ائها واخليرين من أبن�اء هذا البلد املعطاء ودعم القيادة الرشيدة.  •

مقتطفات من كلمة معالي الشيخ الدكتور :
صالح بن حميد - حفظه الله -

إضاءات

لمشاهدة لقاء
فضيلة الشيخ الدكتور

صالح بن حميد - حفظه الله -
كاماًل



أعمال
مجلس اإلدارة



قرارات مجلس اإلدارة

اجتماعاته  اجلمعية  إدارة  مجلس  عقد 
من  يستجد  ــا  م ــل  ك وعـــرض  الـــدوريـــة 
أعمال، وتم إصدار عدد من القرارات اليت 
وترتقي  باجلمعية  النهوض  إىل  تهدف 
ذلك  يف  مواكبة  األمامية  املــراكــز  إىل  بها 
 .2030 السعودية  العربي�ة  اململكة  رؤيــة 

ــة لـــدى  ــيـ ــعـ ــمـ ــث بــــيــــ�انــــات اجلـ ــ ــدي ــ ــة حت ــعـ ــابـ ــتـ تـــمـــت مـ
ــدة. ــم ــت ــع ــاذج م ــ ــم ــ ــق ن ــ ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـ ــي ــم ــن ــت ــز ال ــركـ مـ

املــديــر  بتعيني  قـــــراًرا  املــجــلــس  ــدر  ــ أص
صالحياته  وحــدد  للجمعية  التنفيذي 
ــه، وتـــم تـــزويـــد الـــــوزارة  ــات ــي ــؤول ــس وم
معه. التواصل  وبي�انات  تعيين�ه  بقرار 

ــع املـــراكـــز  ــي ــم ــني يف ج ــاديـ ــيـ ــقـ الـ ــني اإلداريـــــــــني  ــي ــع ــم ت ــ ت
ــم. ــهـ ــاتـ ــيـ ــالحـ ــة وحتـــــديـــــد صـ ــيـ ــعـ ــمـ ــاجلـ الــــقــــيــــاديــــة بـ

للجمعية  السنوي  التقرير  متابعة  تمت 
ــم اعــتــمــاده،  ــة، ومـــن ث ــدق ومــراجــعــتــه ب
ــوقـــع؛ لــيــكــون مــرجــًعــا  ورفـــعـــه عــلــى املـ
املختلفة. اجلمعية  ــج  ــرام وب ألنشطة 
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تـــــمـــــت مــــــراجــــــعــــــة الـــــهـــــيـــــاكـــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة
والـــــوظـــــيـــــفـــــيـــــة بـــــــصـــــــورة دوريـــــــــــــــــة، كـــــمـــــا تـــم
اإلعـــــــــــــــــداد لــــلــــحــــوكــــمــــة الــــــــــيت تـــــــم إدارجـــــــهـــــــا
ضــــــــــمــــــــــن الـــــــــــــــالحئـــــــــــــــة األســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة.

الـــعـــضـــويـــات  ــول  ــ ــب ــ ق ــى  ــلـ عـ اإلدارة  مـــجـــلـــس  أشـــــــرف 
ــا. ــ ــه ــ ــال ــ ــك ــ ــف أش ــلـ ــتـ ــخـ ــمـ ــة بـ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــلـ املــــتــــقــــدمــــة لـ

ــة عــــــقــــــارات ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ تــــــــم تــــكــــلــــيــــف مــــــوظــــــف ملـ
ــا إلصـــــــــدار ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ ــدوي ــ ــ وصـــــــكـــــــوك اجلــــمــــعــــيــــة وت
وإدارة اإللـــــــــكـــــــــرتونـــــــــيـــــــــ�ة  الــــــــصــــــــكــــــــوك 
مـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــات اجلــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــة.

احلـــســـابـــات  حتــــديــــث  يف  ــوك  ــ ــن ــ ــب ــ ال ــة  ــعـ ــابـ ــتـ مـ تـــمـــت 
ــت االحـــتـــيـــ�اج. ــ ــح احلـــســـابـــات وقـ ــتـ قـــبـــل إقـــفـــالـــهـــا، وفـ
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الشؤون
اإلدارية واإلعالمية



قام بعون اهلل تعالى وتوفيقه قسم الشؤون اإلدارية واإلعالمية بما يلي :

ــة بــتــغــطــيــة كـــافـــة األنــشــطــة من  ــيـ ــالمـ تـــقـــوم الـــشـــؤون اإلداريـــــــة واإلعـ
الـــوفـــود، وكتابة  ــقــات، وحـــفـــالت، وزيـــــارات  ومــســاب اخــتــبــ�ارات ســنــويــة، 
ونشرها  املختلفة،  اجلمعية  مناشط  عــن  والصحفية  اإلداريــــة  الــتــقــاريــر 
اجلمعية. بـــإدارة  اإلعــالمــيــة  باملكتب�ة  إيــداعــهــا  ثــم  ــن  وم اإلعـــالم،  وســائــل  يف 

إعداد سجل تعريفي صوتًا وصورة للطالب املتميزين يف احلفظ واألداء، وخصوصًا 
اجلمعية. لطالب  العمومية  لالختب�ارات  تقدموا  ممن  منهم،  السن  صغار 

توثيق وتصوير فعاليات وأنشطة الجمعية

التنسيق بين الجمعية واألجهزة اإلعالمية 

واملطويات،  للجمعية،  السنوية  التقارير  أغلفة  من  ــدارات  اإلص كافة  تصميم 
مختلف  يف  تــســتــخــدم  ــيت  الـ والــلــوحــات  ــالت،  ــجـ واملـ الــصــحــف  ــات  ــالنـ وإعـ
املكرمة،  مكة  ومنطقة  مدين�ة  مستوى  على  القرآني�ة  كاملسابقات  املناسبات 
والتقدير،  الشكر  وشــهــادات  اجلمعية،  وزوار  بضيوف  الرتحيبي�ة  واللوحات 
السنوية  ــ�ارات  ــب ــت االخ وبــطــاقــات  والــفــيــديــو،  ــات  ــوان ــط االس علب  وأغــلــفــة 
املختلفة. اجلمعية  إدارات  ــع  م بــالــتــعــاون  الــســنــوي  ــل  ــف واحل الــعــمــومــيــة، 

مكاتب  يف  ممثلة  اإلعــالمــيــة  ــزة  ــه األج وبــعــض  اجلمعية  بــني  التنسيق  يتم 
وأخبارها. اجلمعية  بمستجدات  بزتويدها  ــك  وذل املكرمة،  بمكة  الصحف 

إعداد سجل تعريفي للمتميزين من الطالب 

التصاميم 
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تم بتوفيق اهلل تعالى توثيق العديد من األنشطة والبرامج التي تقام بالجمعية على مدار العام من اجتماعات، 
واختبارات، وحفالت تكريم، ودورات تدريبية، ومن ذلك :

والتوجيه  ــراف  اإلشـ بقسم  ممثلة  التعليمية  الــشــؤون  إدارة  تعقد 
باجلمعية،  التحفيظ  حلقات  على  باملشرفني  شهرية  اجتماعات 
القرآني�ة،  باحللقات  العمل  سري  عن  املرفوعة  التقارير  ملناقشة  وذلك 
بالعمل  للنهوض  اآلراء  وتب�ادل  املقدمة،  املقرتحات  بعض  ــدارس  وت
رئيس  حبضور  االجتماعات  هــذه  بعض  عقدت  وقــد  اإلدارة،  هــذه  يف 
الغليوي  عمر  بن  فيصل  األستاذ  التعليمية  الشؤون  ومدير  اجلمعية، 
املختلفة. اجلمعية  ألنشطة  املناسبة  القرارات  اختاذ  فيها  تم  الصبيح، 

توثيق أنشطة الجمعية خالل عام 1440 - 1441هـ
الموافق 2018/09/11م إلى 2020/12/31م

أواًل : االجتماعات الشهرية لمشرفي حلقات الجمعية :

جانب من اجتماعات املشرفني

الشؤون اإلدارية واإلعالمية
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–  االختب�ارات العمومية للطالب :
     عقدت االختب�ارات العمومية هذا العام جبامع اجلاد بيح الششة بمكة املكرمة يف الفرتة الصباحية واملسائي�ة، بداية من يوم السبت 
عقد  تم  كما  16-2019/07/18م،  املوافق  1440/06/16هـ  اخلميس  يوم  حىت  17-2019/02/22م  املوافق  1440/06/11هـ 

اختب�ار الدور الثاين ملن أخفق أو غاب عن االختب�ارات العمومية بداية من يوم الثالثاء املوافق 1440/11/13هـ إىل يوم اخلميس املوافق 
1440/11/15هـ ، وبإشــراف مباشر من رئيس اجلمعية، كما تم عقد االختب�ارات العمومية لعام 1441هـ يوم األربعاء 1441/07/02هـ 

املوافق 26-2020/02/29م إىل يوم اجلمعة 1441/07/05هـ .             

- اختب�ارات معهد األرقم بن أيب األرقم  ) قسم اإلتقان ( :
     عقدت االختب�ارات السنوية لطالب معهد األرقم بن أيب األرقم هذا العام بداية من مساء يوم اخلميس 1440/7/21هـ املوافق 28-

2019/09/31م حىت يوم االثنني املوافق 1440/7/25هـ، كما عقد اختب�ار التجويد والتفسري يويم اجلمعة والسبت1-1440/8/2هـ 

والسبت11- اجلمعة  يويم  -2020م  1441هـ  لعام  املعهد  اختب�ارات  وعقدت  الشمالية،  العزيزية  بيح  باملعهد  العايل  القسم  بمقر 
املوافق  18-1441/07/19هـ  والسبت  اجلمعة  يويم  والتفسري  التجويد  اختب�ار  وتم  06-2020/03/07م،  املوافق  1441/07/12هـ 

13-2020/03/14م .

ثانيًا : االختبارات السنوية لعام 1440 - 1441هـ - الموافق 2018م - 2020م :

الطالب املنتظرون يف قاعة االختب�اراتإحدى جلان االختبـارإحدى جلان االختبـار
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–  حفل تكريم اللجان املشاركة يف االختب�ار السنوي :
أقيم حفل تكرييم للمشاركني يف أعمال االختب�ارات العمومية، واختب�ارات معهد األرقم 
ابن أيب األرقم، مساء يوم الثالثاء 1440/08/06هـ املوافق 2019/04/22م بمخيم وقف 
الشريف غالب، الكائن خلف محطة القطار على يمني الذاهب إىل الطائف، سّلم فيه 
رئيس اجلمعية شهادات تقديرية ومكافآت تشجيعية للمشاركني يف هذه االختب�ارات 
لعام  املشاركة  اللجان  لتكريم  حفل  هناك  يكن  ولم  فيها،  بذلوه  الذي  للجهد  تقديرًا 

1441هـ  -  2020م، وتعذر إقامة احلفل السنوي نظًرا لتفيش جاحئة كورونا.

–  إقامة الرامج التدريبي�ة للمعلمني  :
أقامت اجلمعية برامج تدريبي�ة للمعلمني منها : 

دورة اسرتاتيجيات التدريس يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم قدمها الدكتور 
عبدالرحيم بن عبدالرحمن ايدي، وقد استفاد منها قرابة )190( معلمًا، على 

مدار )19( لقاء .

دورة مهارات التدريس بطرق إبداعية، قدمها الدكتور محمد سانغو، استفاد 
منها قرابة )450( معلمًا على مدى يومني.

دورة تصحيح تالوة قصار السور، واليت قدمها األستاذ/ محمد عبدالرحمن فرمان، استفاد منها قرابة )49( معلمًا بالتعاون مع 
فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمكة املكرمة .

تقديم برنامج تدرييب ملشريف اجلمعية للدكتور/ يوسف بن قائد، بعنوان )آلية اإلشراف على احللقات القرآني�ة(.

حفل تكريم أعضاء جلان االختب�ارات

صورة تذكارية مع املدرب

1

2

3
4
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–  السجل التعريفي للمتميزين من الطالب :
تم حصر أسماء الطالب املتميزين واملبدعني أثن�اء سري االختب�ارات هذا العام، وتسجيل تالواتهم للتعرف على مواهبهم والعمل على 
صقلها يف املستقبل بإذن هللا تعاىل، حيث رصدت يف سجل تعريفي للرجوع إليه عند احلاجة، وفيما يلي صور لبعض الطالب املتميزين 

هذا العام :

–  صرف املكافآت للطالب الناجحني يف االختب�ارات  العمومية :
تم صرف مكافآت للطالب الناجحني واملتفوقني يف االختب�ارات العمومية ومعهد األرقم بن 
12-1440/9/13هـ املوافق  2019م مساء يويم اجلمعة والسبت  1440هـ  أيب األرقم لعام 

2019/05/17م بعد صالة الرتاويح بمقر إدارة اجلمعية بيح الششة. 

1هـ عـدد من الطالب املتميزين يف االختب�ارات العمومية للجمعية يف حفظ كامل القرآن الكريم ونصفه لعام 440

الطالب الناجحون يتسلمون مكافآتهم
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ثالثًا : التصفيات األولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيـز
آل سعود المحلية لحفـظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره :

-  املسابقة على مستوى طالب اجلمعية :
أقيمت التصفيات األولية ملسابقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود حلفظ القرآن الكريم وجتويده وتفسريه على مستوى طالب حلقات اجلمعية 
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة، يويم األحد واالثنني 10-1440/02/11هـ 

املوافق 21-2018/10/22م بمقر إدارة اجلمعية بيح الششة.

–  املسابقة على مستوى مدين�ة مكة املكرمة :
-10 واالثنني  األحــد  يــويم  املكرمة،  مكـة  مدين�ة  مستوى  على  التصفيات  أقيمت 

1440/03/11هـ املوافق 19-2018/11/20م بمقر إدارة اجلمعية بيح الششة، حيث 

شارك يف املسابقة طالب من عدة جهات تعليمية بمكة املكرمة، وهي : جامعة أم القرى، 
واإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة، واملعهد العليم بمكة، ومعهد احلرم املكي.   

جلنة التحكيم تستمع إىل املتسابقني

جلنة التحكيم تستمع إىل تالوات املتسابقني
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حضر صاحَب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود -نائب أمري منطقة مكة املكرمة-، احلفل السنوي 
للجمعية لعام 1440هـ - 2018م والذي أقيم مساء يوم األحد 
2019/05/26م بتوسعة امللك عبدهللا بن  1440/09/21هـ 

عبدالعزيز آل سعود- رحمه هللا - وبرعاية كريمة من صاحب 
السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز - مستشار 
كما  املكرمة-  مكة  منطقة  أمري  الشريفني،  احلرمني  خادم 
واملشاخي  العلماء  الفضيلة  أصــحــاب  بعض  احلفل  حضر 
مقدمتهم:  ويف  الكريم،  القرآن  حملة  ومحيب  واملسؤولني 
النبوي  العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد  الرئيس  معايل 
األستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبعض أئمة املسجد 
جاحئة  وبسبب  اجلمعية،  إدارة  مجلـــس  وأعضاء  ــرام  احل
1441هـ. لعام  للجمعية  السنوي  احلفل  إلغاء  تم  كورونا 

رابعًا : الحفل السنوي للجمعية :

صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن العزيز آل سعود - نائب أمري منطقة مكة املكرمة – أثن�اء احلفل

الشؤون اإلدارية واإلعالمية
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خامسًا : نماذج من مطبوعات الشؤون اإلعالمية :
دعوة إىل الترع لصالح اجلمعية

الشؤون اإلدارية واإلعالمية
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إعالن بدليل الغرفة التجارية الصناعية بمكة املكرمة

الواجهة الرئيسية ملوقع اجلمعية بعد التفعيل

إعالن االكتت�اب يف وقف حملة القران الكريم يف بلد هللا احلرام
موقع اجلمعية على اإلنرتنت : حيوي املوقع على الكثري من املعلومات، من حيث التعريف 
تعليم  مجال  يف  وجهودها  املختلفة،  اإلداريــة  وأقسامها  وأنشطتها  وأهدافها،  باجلمعية، 
كتاب هللا يف بلد هللا احلرام، واإلحصائي�ات العامة، وأرقام احلسابات، ودعوة أهل الفضل 
من  املوقع  زائــر  إليه  حيتاج  مما  ذلك  وغري  وبرامجها،  اجلمعية  أنشطة  لدعم  واإلحسان 
التعاقد مع شركة متخصصة، قامت بتحديث  معلومات، وتم وهلل احلمد والفضل واملنة 
هذا املوقع ليتواكب مع التطورات التقني�ة احلديث�ة والتوسع يف أعمال اجلمعية، وتم تفعيل 
التفاعل  لزيادة  تعاىل  هللا  بإذن  البالغ  األثر  له  سيكون  مما  اجلديدة  حبلته  اجلمعية  موقع 
والتواصل مع جميع شراحئ املجتمع، وإبراز دور اجلمعية الريادي يف تعليم كتاب هللا عزوجل 

يف بلد هللا احلرام .

الشؤون اإلدارية واإلعالمية

26



ملف إلكرتوين يف املوقع يرز عقارات اجلمعية املعطلة والدعوة إىل الترع إلعمارها

الشؤون اإلدارية واإلعالمية
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الشؤون
التعليمية



يسري العمل يف أقسام الشؤون التعليمية وفق التشكيل املعتمد من قبل مجلس إدارة اجلمعية، حيث شكلت هذه اإلدارة لتحقق أهداف 
اجلمعية بأيسر الطرق، وأجنح الوسائل، مع األخذ بأسباب النجاح والتطوير، وحسن التخطيط والتنسيق، والتنفيذ، واإلشراف، واملتابعة 

والعمل بروح الفريق الواحد.
ويتوىل األستاذ فيصل بن عمر الغليوي الصبيح إدارة الشؤون التعليمية لعام 1440هـ-2018م، وتم تكليف األستاذ محمد بن أحمد 

مغريب مديًرا للشؤون التعليمية عام 1441هـ-2020م، وتضم اإلدارة األقسام التالية :

ويف عام 2020م تم تعديل الهيكلة ألقسام الشؤون التعليمية على النحو التايل :

قسم اإلشراف 
وشؤون املعلمني

قسم
اإلشراف والتطوير

قسم
املتابعة

قسم شؤون 
الطالب واحلفاظ

1

1

2

2

3

3

45

قسم
شؤون الطالب

قسم االختب�ارات 
والقياس

قسم
احلاسب اآليل

قسم
الرامج التدريبي�ة

الشؤون التعليمية
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كما يقوم املشرفون باجلمعية بأعمالهم اإلشرافية بما يف ذلك الزيارات امليداني�ة، وذلك بزيارة احللقات وتوجيه املعلمني، وتتنوع الزيارات 
من مشرف آلخر، حسب أعداد ومواقع املساجد اليت يشرف عليها وفق اجلدول لعام 1440هـ -2018م /2019م، كاآليت:

عدد احللقاتمواقع املساجداسم املشرفم

69املسجد احلرامأ.خليل عبدهللا إسالم1

الزنهة-الستني – اإلسكان - أ.عبدهللا بن محمد قمر2
23السبهاين

19الشرائع - جبل النورأ.ييح بن علي احلفاف3

12الششة – الغسالة - الروضةأ.حسني بن مطلق املسعودي4
27العزيزيةد.عبدهللا بن عثمان أحمد5

سوق الربما - يح حمص - جزء من أ.عبداملنعم بن مقبول عبدالكايف6
17الرصيفة

15الرصيفةد.عبدهللا بن نذير أحمد7

18دحلة الوالية - الدحلة الوسطىأ.محمود بن موىس علي8

سوق النكاسة - طلعة الصبة - أ.محمد سيف الدين قمر العرويس9
12التابعني

17الزاهر- البحريات – العمرة أ.فريج بن سعود احلريب10

19يح الزهـور د.بالل بن غالم خبش11

16شارع احلج – وادي جليلأ.علي بن مطلق املسعودي12

19شارع املنصور أ.سعيد بن محمد برناوي13

19شارع املنصور -  جزء من الطندباويأ. سهيل عبدالمالك حافظ 14

23الطندباوي -  احلفايرأ.سليمان بن عالم شاه15

اخلنساء - ريع ذاخر – املعابدة - د.صالح بن محمد صغري16
35املالوي

22العوايل- بطحاء قريش - يح الهجرة د.إكرام هللا بن إمداد احلق17

عدد احللقاتمواقع املساجداسم املشرفم

جرول - ريع الكحل – البيب�ان – أ. نبي�ه حسني عبدالقادر 18
28ملقية – ساحة إسالم

13يح الرصيفةأ.عبدالرحمن بن نور أمجد19

14يح البلدية – زهرة كديأ.حسن بن محمد عسول20

الشهداء – العمرة – النوارية – أ.عبدالرحمن بن نور السبحان21
21الفيحاء - احلمراء

19جزء من الشوقية والكعكيةأ.عبده بن  علي احلفاف22

19جزء من الشوقية والكعكيةأ. عمران حافظ جعفر 23

29الهنداويةأ.مختار بن عالم مفيض الرحمن24

22ريع خبش - جزء من الطندباويد. محمد نور الزرمة25

17الكنكارية - الكدوةأ.محمد عثمان الربناوي26

13اجلمزيةأ.حسن علي صديق كنسارة27

16كديأ.شاكر بن جابر احلاريث28

14املسفلةأ.حسن عايد الثقفي29

-مشرف متابعة أ.نافع حيىي الودعاين 30

-مشرف متابعة أ.عبدالسالم عبدهللا عثمان 31

-مشرف متابعة أ.عبدالرحمن محمد العرويس32

-مشرف متابعة أ. بدر خبيت اجلهين 33

-مشرف متابعة أ.حاتم بن حامد الزهراين34
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ويف عام 1441هـ - 2019م/2020م تم إعادة توزيع املشرفني على النحو التايل:
عدد احللقاتمواقع املساجداسم املشرفم

الزاهر - الشهداء - الزنهة - النوارية ابراهيم بن عبدهللا بن محمدعيد الصبيح 1
20- أم اجلود

29العزيزيةاسامة بن عبداملنعم بن مقبول مقبول2

احلسيني�ة - العابدية - العوايل - إكرام هللا إمداد احلق - عبد الرحمن3
32الهجرة

20الشوقيةبالل غالم قادر غالم نيب خبش4

16العكيشية - الكعكية - ويل العهدحسام بن جميل بن عبد الهادي الودياين5

25العوايل - املسفلة - كديحسن بن عايد بن خاتم اجلاهلي الثقفي6
26الكعكية - النكاسة - زهرة كديحسن بن محمد بن طاهر عسول7

21الششة - الغسالة - جبل النورحسني بن مطلق بن رده املسعودي8

35املسجد احلرامخليل بن عبدهللا بن محمد اسالم الدين9

18الرصيفة - املنصورسعيد بن محمد بن بكر برناوي10

16الطندباوي - املنصورسليمان بن عالم شاه بن مسلم عبداحلكيم11

23الرصيفة - املنصورسهيل بن عبدالمالك بن كرم الهي حافظ 12

صالح محمد صغري - مقبل13
اجلمزية - اخلنساء - العدل - 

املعابدة - املالوي - ريع احلدادة 
- ريع ذاخر

27

26الزاهر - العوايل - املنصور - الزنهةعبد الرحمن نور السبحان14

21اخلالدية - الرصيفة - النكاسةعبد الرحمن نور محمد15

19اإلسكان - الستنيعبد هللا محمد أحمد قمر16

20الشوقية - العكيشية - الكعكيةعبدالرحمن سيف الدين محمد17

31النوارية - بطحاء قريش - برئ غنمعبدالسالم عبدهللا عثمان أحمد18

9املسجد احلرامعبدهللا عثمان أحمد أحمد19

عدد احللقاتمواقع املساجداسم املشرفم

17الرصيفةعبدهللا نذير أحمد عبدالرحمن20

27اخلالدية )1( - الرصيفة - املنصورعبداملنعم بن مقبول بن عبدالكايف مقبول21

20الشوقيةعبده بن علي بن محمد احلفاف22

13شارع احلج - جبل النورعلي بن مطلق بن رده املسعودي23

19اخلالدية )1( - النكاسةعمران حافظ جعفر أحمد صالح أحمد24

البحريات - التنعيم - العمرة - فريج بن سعود بن سعيد املحمادي احلريب25
17النوارية

25احلجون - العتيبي�ةفيصل بن عمر بن سليم الغليوي الصبيح 26

23أجياد - النكاسة - ريع خبشمحمد بن سعيد بن عوضه الشهراين27

15 احلمراء  - الزايدي - الفيحاءمحمد بن عبدالرحمن بن محمد امني فرمان28

33املسفلة - كديمحمد بن عثمان بن محمد الربناوي29

14أم النبعمحمد عبداألحد مري أحمد فوالذ خان30

16النكاسة - بطحاء قريشمحمد قمر سيف الدين محمد31

25الطندباويمحمدنور عبد الرحمن علي محمد32

الطندباوي - املسفلة - دوار كدي محمود موىس كوجو33
26- كدي

الرصيفة - الستني - املنصور - مختار عالم مفيض الرحمن محمد شقدار34
21الزنهة - الهنداوية

13السبهاين - الشوقيةمنصور بن صالح بن محمد اجلاسر35

23اخلالدية )1( - الزاهر - جرولنبي�ه حسني عبدالقادر وحيد علي36

22الشرائع - جبل النورحيىي بن علي بن محمد احلفاف37

4مشرف حلقات املسابقاتصالح بن إدريس فالتة38
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شؤون الطالب :
يتوىل قسم شؤون الطالب إصدار شهادات احلفظ لكامل القرآن الكريم، وشهادات التخرج من معهد األرقم، وأوراق التعريف، والقيام بما 
يسند إليه من أعمال، وفيما يلي عرض إحصايئ إلصدارات القسم عام 1440هـ- 1441هـ املوافق 2018/09/11م إىل 2020/12/21م :

عام 1440ه

296
عام 1441ه

18 شهادات التخرج من معهد األرقم بن أبي األرقم

البيان

عام 1440ه

523
عام 1441ه

27 شهادات حفظ كامل القرآن الكريم

البيان

عام 1440ه

272
عام 1441ه

60 إفادة تعريف معلم

البيان

عام 1440ه

74
عام 1441ه

27 إفادة تعريف طالب

البيان
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االختبارات العمومية لطالب الجمعية :
التن�افس على حفظ كتاب هللا عز وجل مجودًا متقنًا واستعدادًا للمشاركة يف املسابقات املحلية والدولية تعقد اجلمعية يف  �ا لروح  بثًّ
كل عام اختب�ارات عمومية جلميع الطالب الذين أتموا حفظ كامل القرآن الكريم، ونصفه، وجترى التصفيات وفق تنظيم تشرف عليه 
جلان مختصة منبثقة من إدارة الشؤون التعليمية، ويمنح الطالب الناجحون يف حفظ كامل القرآن الكريم ونصفه مكافأة مالية، إضافة 

إلصدار شهادة تقديرية لكل طالب حفظ كتاب هللا كاماًل. 
وقد بلغ عدد املتقدمني يف اختب�ار حفظ كامل القرآن الكريم لعام 1440هـ 2018-2019م )882( طالبًا ، جنح منهم )616( طالبًا ، كما 
تقدم يف اختب�ار حفظ نصف القرآن الكريم )1419( طالبًا ، جنح منهم )1082( طالبًا، كما بلغ عدد املتقدمني يف اختب�ار كامل القرآن 

الكريم لعام 1441هـ 2019م/ 2020م.
) 865 ( طالًبا، جنح منهم ) 642( طالًبا، كما تقدم يف اختب�ار حفظ نصف القرآن الكريم ) 1597( طالًبا، جنح منهم ) 1391( طالًبا.

واجلدول التايل يوضح تزايد أعداد الطالب، واملدرسني، واحللقات، واحلفاظ، منذ تأسيس اجلمعية حىت عامنا احلايل 1441هـ/2020م: 
عدد احلفاظعدد احللقاتعدد املدرسنيعدد الطالبالسنة

82808404018-1387هـ 

13881050454211هـ

13891640554923هـ

13901960595353هـ

13912459676158هـ

13922740998733هـ

139328001008958هـ

1394295011410461هـ

عدد احلفاظعدد احللقاتعدد املدرسنيعدد الطالبالسنة

1395300012411464هـ

1396350012511955هـ

1397380013012345هـ

1398400013912555هـ

1399410014313449هـ

1400430014313562هـ

1401450017015764هـ

1402460017516281هـ
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عدد احلفاظعدد احللقاتعدد املدرسنيعدد الطالبالسنة

1403470018017379هـ

1404490019018551هـ

1405558120319392هـ

14065767223214122هـ

1407600724423394هـ

14087050260247158هـ

14097500280265171هـ

141010356389365203هـ

141112259450376261هـ

141215200485435263هـ

141318500538473248هـ

141420000575530295هـ

141522000608560205هـ

141623000648620348هـ

1417250009711014423هـ

141822240921893298هـ

141926855916836341هـ

142024498896870368هـ

142125648913913424هـ

142227222981981498هـ

عدد احلفاظعدد احللقاتعدد املدرسنيعدد الطالبالسنة

142325050906906607هـ

14242618210011001598هـ

14252454810521052601هـ

14263643311091109575هـ

14273793811211121601هـ

14283812811351135662هـ

14293880311871187575هـ

14303877511941194527هـ

14313896312041204567هـ

14324416314641464462هـ

14334421314661466490هـ

14344439314751475402هـ

14354470014901490425هـ

14364493515001500433هـ 

14374503518101810480هـ 

14384510518501850517هـ 

14394512520002000630هـ

14404517520002000616هـ

14412277116281628642هـ
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إنجازات تحققت  أثناء جائحة كورونا 1441هـ 2020-م :
واملعلمون  املشرفون  به  وشهد  ملسه  واضح  أثر  لذلك  وكان  الراهنة،  الظروف  أثن�اء  اجلمعية  حلقات  يف  التعليمية  العملية  سري  بضبط  التعليمية  الشؤون  قامت 
احلريصون على العمل واإلجناز، وعملت اإلدارة على االرتقاء يف تطوير حلقات حتفيظ القرآن الكريم بتحديد املنصات التعليمية ومواقع التواصل االجتماعي اليت 

تتن�اسب مع وضع احللقات ونتج عن ذلك اآليت :
إعداد املشرف خطة شهرية لزيارة جميع معليم القطاع الذي يشرف عليه .

قياس أداء املعلم بإجراء اختب�ار عشوايئ للطالب عن بعد للتأكد من مستويات الطالب وتقديم التغذية الراجعة املباشرة للمعلم .

قياس األداء اإلشرايف والتعلييم بمعدل كل ثالثة أشهر لضبط جودة الناجت التعلييم.

يصنف املعلمون شهرًيا إىل أربع مستويات ) عايل، متوسط، متدين، حيتاج إىل عناية ( ويكون التعزيز للمستوى العايل والرفع من مستوى املتوسط واملتدين 
وتكثيف اجلهد ملن حيتاج إىل عناية، وتكون كاآليت:

 أ(      زيارة املعلمني يف املستوى العايل مرتني يف الشهر.
 ب(  زيارة املعلمني يف املستوى املتوسط واملتدين ثالث مرات يف الشهر للرفع من مستواهم وتقييم الوضع بني الفين�ة واألخرى.

 ج(   زيارة املعلم الذي حيتاج إىل عناية أربع زيارات فما فوق حىت يتم التأكد من النهوض بمستواه التعلييم.

يقوم املشرف برصد كافة مالحظات املعلمني ) اإلجيابي�ة والسلبي�ة ( وكتابتها بدقة وإبالغ املعلم مباشرة عليها ومتابعته لها.

تفعيل كراسة املتابعة لضبط عمليات احلفظ والتسميع والتوجيه بشكل يويم.

ضبط عملييت احلضور واالنصراف للمشرفني واملعلمني من خالل الرابط اإللكرتوين املعد لذلك .

يقوم املشرف بوضع توصيات إجرائي�ة وعملية حتسيني�ة وتطويرية للنهوض بمستوى احللقات واملعلمني والطالب.

رفع تقارير شهرية للمشرفني وتقديم التغذية الراجعة خبالصة إجنازهم .

1
2
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3

7
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أعداد المشرفين والمعلمين والطالب لعام 1441هـ- 2020م 

عدد املشرفني

38
ا

ً
مشرف

عدد املعلمني الرسميني

803
معلًما

عدد الطالب

22771
طالًبا

ويعود اخنفاض عدد الطالب إىل تأثري جاحئة كورونا

عدد املعلمني اإلشرافيني

891
معلًما

الشؤون التعليمية
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إحصائية التقارير اإللكترونية في إدارة الشؤون التعليمية أثناء الجائحة 2020 :

الوسائل المستخدمة في التواصل بين المعلمين والطالب :

عدد الزيارات

8779
زيارة

عدد زيارات املعلمني الرسميني

7767
زيارة

عدد زيارات املعلمني اإلشرافيني

1012
زيارة

عدد املقاطع اليت تم سماعها

44792
مقطعًا

أداء المعلم
عايل

3829
متوسط

4463
متدين

376
حيتاج إىل عناية

111

االتصال املباشر

GoogleDuo

Zoom

Facebook Messenger

Telegram

Skype

Snapchat

Imo

Whatsapp

Webex

الشؤون التعليمية
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بعض حلقات التحفيظ التابعة للجمعية باملسجد احلرام لعام 1440هـ -2019/2018م

بعض حلقات التحفيظ التابعة للجمعية بمساجد مكة املكرمة لعام 1440هـ ـ2019/2018م

الشؤون التعليمية
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القسم
النسوي



يقيم القسم النسوي برامج تدريبي�ة وأنشطة متعددة على النحو اآليت:
الدورة التدريبي�ة إلعداد املعلمات

يقوم القسم النسوي باجلمعية بتعليم القرآن الكريم للبن�ات، وتشهد املدارس النسوية بفضل هللا تعاىل إقبااًل مزتايدًا، حيث يلتحق 
صغار الفتي�ات، وكبريات السن باملدارس القرآني�ة لتعّلم القرآن الكريم، إضافة إىل تويل اإلشراف على جلنة اختب�ارات القرآن الكريم يف 
السجون وإصالحية الفتي�ات بمكة املكرمة، كما يشارك القسم النسوي يف التصفيات األولية ملسابقة خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ القرآن الكريم، وجتويده، وتفسريه، واليت تقام على مستوى مدين�ة ومنطقة مكة املكرمة، وذلك 
النسوي،  القسم  رئاسة  رمضان  عبدالرحمن  بنت  فاطمة  الدكتورة  وتتوىل  املكرمة،  مكة  بمنطقة  للتعليم  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون 

وين�درج حتت هذا القسم الرامج واألنشطة اآلتي�ة :

الدور املسائي�ة لتحفيظ القرآن الكريم :
وهي الركزية األوىل واألصل الذي قام عليه القسم النسوي, وعدد حلقات كـل دار من هذه الدور يتن�اسب مـع سعة املكان واملبىن، وقد 
يصـل إىل عشر حلقات، ويراعى فيه أال تزيد كثافة الفصل عن 25 طالبة حىت يتن�اسب مع الزمن الّدرايّس الذي يتحدد من الرابعة مساء 

إىل السادسة مساء .

الدورات التدريبي�ة وأنشطة وبرامج القسم النسوي :

الدور الصباحّية :
اه باألّمهات املتفّرغات صباحًا إىل ملء أوقات فراغهن مع كتاب هللا وخاصة األّمّيات 

ّ
كانت الّدور الصباحّية وليدة مقرتح مؤّداه االجت

وغري العامالت، وقد بدأ افتت�اح احللقات الصباحّية بفصل واحد، ثم زادت حىت أصبح عددها )96( حلقة، وجذبت كثريًا من النساء وهلل 
احلمد والفضل واملّنة، وقد روعي يف منهج الّدراسة أن يكون ملدة ساعتني يب�دأ من الثامنـة صباحًا حىت العاشرة فقط, لكي ال يتعارض 

مـع وقت عمل ربة املزنل يف بيتها، وكـان لهذه احللقات بعد عون هللا عزوجل األثر الطيب يف إعمار البيوت بآيات القرآن الكريم . 

1
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دورة حتسني التالوة.
دورة حفظ خمسة عشر جزءًا .

دورات تثبيت حفظ )15-30( جزءًا.
دورة مفاتيح اإلتقان.

دورة تأهيل اإلجازة باملتون.
دورة ضبط املتشابهات.

دورة مهارات املخارج والصفات.
التعليم عن بعد )منح إجازات القرآن(.

الدبلوم العايل إلعداد معّلمات الّتدبر.
التعاون مع إدارة الّتعليم من خالل الرامج الّتدريبي�ة ملهارات تالوة القرآن الكريم مجّودًا ملعلمات التعليم العام .

رئاسة جلنة اختب�ار نزيالت مؤسسة رعاية الفتي�ات واإلصالحية والسجن العام بمكة املكرمة ومنح الناجحات منهنَّ شهادات 
احلفظ لالستفادة منها يف احلصول على املكرمة امللكية بالعفو عن نصف مدة املحكومية ملن حتفظ كتاب هللا كاماًل، أوجزء منها 

ملن حتفظ بعض األجزاء. 
املشاركة يف مسابقة خادم احلرمني الشرفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود املحلية حلفـظ القرآن الكريم وجتويده وتفسريه، 
على مستوى مدين�ة ومنطقة مكة املكرمة واملشاركة يف التصفيات النهائي�ة لكافة مناطق اململكة العربي�ة السعودية للمشاركة يف 

مسابقة امللك عبدالعزيز الدولية حلفظ القرآن الكريم، وجتويده، وتفسريه.
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إحصائّي�ة لعدد املشرفات واملعّلمات والّطالبات والّدور واحللقات بالقسم الّنسوي
باجلمعّية منذ نشأة القسم يف عام 1378هـ - 1967م حىت عامنا احلايل 1441هـ-2020م

عدد احللقاتعدد الدورعدد الطالباتعدد املعلماتعدد املشرفاتالعامم
13787276751313 - 1405هـ1
140674511251645هـ2
140795012501750هـ3
1408115914751859هـ4
140915132198023132هـ5
141019153229529153هـ6
141120180360041180هـ7
141222189506452189هـ8
141325272933065272هـ9

1414253451023080345هـ10
1415283641079789364هـ11
14162836711472106367هـ12
14173239712352119397هـ13
14183541512427129415هـ14
14193753913970154539هـ15
14204158615035168586هـ16
14214760915825173609هـ17
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عدد احللقاتعدد الدورعدد الطالباتعدد املعلماتعدد املشرفاتالعامم
14225260515823170605هـ18
14235965618302190656هـ19
14246468318949193683هـ20
14257072119124205721هـ21
14268778322174218783هـ22
14278882723449240827هـ23
142810088324849245883هـ24
14291291283343492541283هـ25
14301381482353393931482هـ26
14311381588444604091588هـ27
14321391607449804071607هـ28
14331451627452214221627هـ29
14341581637460114371637هـ30
14351671644475324481644هـ31
14361771657489714541657هـ32
14371811677498005161677هـ33
14381981692502215421692هـ34
14392021789511965661789هـ 35
14401951858371605931858هـ 36
14411951717326235861717هـ37
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أعداد احلافظات لكامل القرآن الكريم منذ بداية تأسيس القسم النسوي حىت عام 1441هـ -2020م 

عدد احلافظاتالعام الهجريعدد احلافظاتالعام الهجري

14096هـ13892هـ

141015هـ13902هـ

141120هـ13913هـ

141239هـ13924هـ

141339هـ139356هـ - 1394هـ

141451هـ139428هـ - 1395هـ

141551هـ139544هـ - 1396هـ

141667هـ139634هـ - 1397هـ

141795هـ139722هـ - 1398هـ

1418154هـ139823هـ - 1399هـ

1419170هـ139928هـ - 1400هـ

1420173هـ140016هـ - 1401هـ

1421152هـ140128هـ - 1402هـ

1422194هـ140220هـ - 1403هـ

1423241هـ14038هـ - 1405هـ

عدد احلافظاتالعام الهجريعدد احلافظاتالعام الهجري

1424247هـ14052هـ - 1406هـ

1425247هـ14079هـ - 1408هـ

1433253هـ1426217هـ

1434143هـ 1427323هـ

1435268هـ1428325هـ

1436410هـ 1429281هـ

1437558هـ 1430446هـ

1438558هـ 1431414هـ

1439442هـ 1432382هـ

لم تنعقد االختب�ارات  1441هـ1440551هـ
بسبب جاحئة كورونا

املجموع

7861
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أسماء الفائزات يف مسابقة حفظ القرآن الكريم على جائزة  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
منذ نشأتها حىت وقتن�ا احلاضر 

الفرعاسم الفائزةالعامم

11419
األولبتول بنت إدريس محمد برناوي

الرابعسحر محمد عبد املجيد سالم

الرابعمنال بنت عبد الكريم صابر جوهريج21420

31421
الثاينوالء بنت عبد الرحمن محمد االنصاري

الرابعميمونة بنت عبد هللا محيي الدين السمداين

الثاينفارعة عبد هللا اخلزاعي41422

األولفارعة عبد هللا اخلزاعي51423

61424
األولوالء عبد الرحمن بنت محمد األنصاري

الثالثأبرار بنت ييح إمام محمود

األولسحر محمد عبد املجيد سالم71426

الرابعبن�ان بنت سالم أحمد باحويرث81427

91430
األولبسمة بنت حمدان حامد اللحياين

الثالثبن�ان بنت سالم أحمد باحويرث

الثاينمارية بنت مراد مصطفى كمال احلسن101431

الفرعاسم الفائزةالعامم

111433

الثاينهادية بنت مراد مصطفى كمال احلسن

الرابعأمل بنت عبد الكريم محمد الرتكستاين

اخلامسسها بنت فهد محمد صادق

121434

األولمارية بنت مراد مصطفى كمال احلسن

الثالثأمل بنت عبد الكريم محمد الرتكستاين

الرابعسها بنت فهد محمد صادق

الثالثسها بنت فهد محمد صادق131435

141436

األولأمل بنت عبد الكريم محمد الرتكستاين

الرابعجنوى بنت محمد أبو بكر آدم

اخلامسمروة بنت فؤاد مصطفى كمال احلسن

الثاينراوية بنت مراد مصطفى كمال احلسن151437

الثالثسارة علي صالح الزهراين161438

171441
الثاينرغد بنت حسني علي آل فرحان 

اخلامسأمل بنت عالء الدين بايل
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إحصائي�ة الفرع النسوي لعام 1440هـ  -2018م/2019م

عام 1440هـالبيـــــانم

272الدورات التدريبي�ة إلعداد املعلمات1

592عدد الدور2

1735عدد احللقات 3

49300الطالبات 4

1972املعلمات5

186املشرفات6

احلافظات لكامل القرآن الكريم يف هذا 7
551العام

احلافظات لنصف القرآن الكريم يف هذا 8
858العام

56التاليات لكامل القرآن الكريم9

57التاليات لنصف القرآن الكريم10

عام 1440هـالبيـــــانم

414الشهادات الصادرة حلافظات كامل القرآن11

الشهادات الصادرة حلافظات نصف 12
612القرآن

682الشهادات الصادرة حلافظات عشرة أجزاء13

الشهادات الصادرة حلافظات خمسة 14
682أجزاء

63الشهادات الصادرة لتاليات كامل القرآن15

39الشهادات الصادرة لتاليات نصف القرآن16

37الشهادات الصادرة لتاليات عشرة أجزاء17

عدد الزنيالت املستفيدات من املكرمة 18
8امللكية لهذا العام 

35اإلداريات19

القسم النسوي

48



إحصائي�ة الدراسة ) عن بعد خالل جاحئة كورونا ( يف دور حتفيظ القرآن الكريم ) الفرع النسوي ( 
للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة لعام 1441هـ - 2020م

عام 1441هـ البيـــــانم

195عدد املشرفات 1

594عدد الدور2

1729عدد املعلمات 3

29743عدد الطالبات 4

553الدور اليت باشرت عن بعد 5

41الدور املتوقفة 6

1642عدد املعلمات الاليت باشرن عن بعد 7

عام 1441هـ البيـــــانم

87عدد املعلمات املتوقفات عن التحفيظ 8

عدد الطالبات احلاضرات والتاليات 9
19230خلمسة أجزاء وأقل

عدد الطالبات احلاضرات والتاليات 10
4678لعشرة أجزاء 

عدد الطالبات احلاضرات والتاليات 11
3332خلمسة عشر جزًءا

عدد الطالبات احلاضرات والتاليات 12
2503لثالثون جزًءا

2363عدد الطالبات احلافظات خلمسة أجزاء 13

1328عدد الطالبات احلافظات لعشرة أجزاء14

وسيلة التواصل في طرق التعليم بين المعلمات والطالبات :

ZoomGoogle Duoاالتصال املباشر Telegram SnapchatWhatsappImo
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معهد
األرقم بن أيب األرقم



معهد األرقم بن أبي األرقم بالمسجد الحرام :

أهداف المعهد :

يعتر هذا املعهد النواة األوىل للمعاهد املتخصصة لتخريج معليم القرآن يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم يف اململكة العربي�ة السعودية ، حيث 
نشأت فكرة املعهد عند القائمني على اجلمعية حينما أتم عدد من الطالب حفظ القرآن الكريم ، وكانت احلاجة ملّحة إىل االستعانة بمدرسني مؤهلني لتعليم 
القرآن الكريم باحللقات اليت بدأت تتن�اىم ويزداد عدد طالبها يومًا بعد يوم ، وقد تفضل وزير املعارف آنذاك معايل الشيخ حسن بن عبد هللا آل الشيخ -رحمه هللا- 
بمنح اجلمعية حق االستفادة من مبىن دار األرقم بن أيب األرقم بالفرتة املسائي�ة، حيث كان يف هذا املبىن مدرسة نظامية لتحفيظ القرآن الكريم يف الفرتة الصباحية 
تابعة لوزارة املعارف، فتمَّ بعون هللا وتوفيقه افتت�اح املعهد لهذا الهدف النبي�ل يف شهر محرم عام 1387هـ ، واختذت دار األرقم بن أيب األرقم مقرًا له ، فكانت هذه 
املنحة مساعدة قيمة من قبل معاليه -رحمه هللا- ، وتشجيعًا للجمعية للميض قدمًا يف أداء رسالتها، واستمرت الدراسة بهذه الدار حىت نقل املعهد إىل املسجد 

احلرام، ويتوىل إدارة املعهد حاليًا فضيلة الدكتور أمني بن إدريس بن عبدالرحمن فالته، ونائب�ه الدكتور عبدهللا بن موىس الكثريي.

والدراية  واإلتقان  الضبط  من  متقدمة  مرحلة  الطالب  بلوغ  على  العمل 
بأحكام التجويد .

العشر  للقراءات  املتقنني  اء  القرَّ من  عدد  ختريج 
الكريم بقراءاته  القرآن  لالستفادة منهم يف تعليم 
املحلية  االختب�ارات  جلــان  يف  والتحكيم  العشر 

والدولية .

الكريم  الــقــرآن  قـــراءة  يف  للراغبني  املــجــال  فتح 
بروايات أخرى غري رواية حفص عن عاصم، وذلك 

من خالل قسم القراءات باملعهد  .

اجلمعية  لدى  احللقات  يف  الكريم  القرآن  لتدريس  مؤهلني  معلمني  ختريج 
وخارجها .

مكة  بمساجد  املصلني  إلمامة  الطالب  تهيئ�ة 
الرتاويح  صالة  يف  وخاصة   ، وخارجها   ، املكرمة 

والقيام يف شهر رمضان املبارك .

1

5

2

34
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أقسام المعهد : يشتمل المعهد على األقسام اآلتية :

أواًل : قسم اإلتقان ) القسم املتوسط ( :
، وذلك خالل املدة املحددة للدراسة باملعهد. وهذا القسم خيتص بإتقان احلفظ ومراجعته، ودراسة التجويد، وتفسري جزء عمَّ

وقد بلغ عدد املتخرجني يف قسم اإلتقان ) القسم املتوسط ( باملعهد لهذا العام 1440ه-2018مـ )175( طالبًا، وتم تكريم العشرة األوائل منهم يف احلفل السنوي 
الذي أقيم يف املسجد احلرام مساء يوم األحد 1440/9/21هـ املوافق 2019/05/26م، واستلموا جوائزهم من راعي احلفل، كما بلغ عدد املتخرجني يف )قسم اإلتقان( 

لعام 1441هـ -2020م ) 168( طالًبا، ولم يتم تكريم العشرة األوائل نظًرا لعدم إقامة احلفل السنوي بسبب جاحئة كورونا.

شروط القبول بقسم اإلتقان بمعهد األرقم بن أيب األرقم :

يدرس الطالب يف هذا القسم كتاب » الرهان يف جتويد القرآن« للشيخ محمد الصادق قمحاوي -رحمه هللا- دراسة نظرية وتطبيقية .

يتخرج الطالب يف هذا القسم وقد بلغ مرحلة ممزية من إتقانه لقراءة القرآن الكريم، والدراية بأحكام التجويد .

مدة الدراسة يف هذا القسم عامان، يت�أهل الطالب بعد خترجه من هذا القسم للدراسة يف قسم القراءات وإعداد املعلمني .

1
2
3

أن يكون الطالب 
حاصاًل على شهادة 
حفظ القرآن الكريم 

كاماًل

أن يكون حاماًل
للشهادة املتوسطة،

أو ما يعادلها

أن جيتاز املقابلة 
الشخصية، واختب�ار 

القبول التحريري

تعطى األولوية ملن
حصل على تقدير ممتاز، أو 

جيد جدًا يف حفظ القرآن 
الكريم كاماًل، ويقبل من 
كان تقديره دون ذلك عند 

وجود املكان الشاغر
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ثاني�ًا : قسم القراءات وإعداد املعلمني )القسم العايل(:
أسس هذا القسم يف عام 1417هـ املوافق 1996م، وكان تابعًا لقسم اإلتقان ويف عام 1435هـ 2013م تمت املوافقة على افتت�اح مبىن خاص بالقسم العايل، ويلتحق 
به الطالب بعد التخرج من قسم اإلتقان باملعهد، حيث يتم فيه دراسة القراءات العشر دراسة منهجية تطبيقية ، وعلى أيدي مدرسني أكفاء من مدريس اجلمعية.

  وبلغ عدد طالب القسم العايل بمستوياته الثالث )61( يف عام 1440هـ طالبًا وقد تم خترج ثالث دفعة من هذا القسم حبمد هللا تعاىل يف عام 1440ه - 2019م 
وعددهم )11( طالبًا وهم: 

شروط القبول بالقسم العايل :

يدرس الطالب يف هذا القسم مع جتويد القرآن الكريم منت » حرز األماين ووجه التهاين«  » الشاطبي�ة » يف القراءات السبع، وشرحه » كتاب تقريب 
املعاين » من تأليف الشيخني: سيد الشني، وخالد احلافظ، ومنت الدرة املضية يف القراءات الثالث املكملة للعشر، لإلمام احلافظ ابن اجلزري مع شرحه، 

إضافة إىل دراسة الرسم العثماين، وعلم الضبط، وعلم الفواصل » عداآلي« وعلم توجيه القراءات، إضافة إىل مقررات منهج إعداد املعلمني. 

1

أن يكون الطالب متخرجًا 
من  قسم اإلتقان باملعهد 

أو حاصاًل على شهادة 
الثانوية العامة مع حفظه 

للقرآن الكريم كاماًل

أن ال يقل تقديره عن 
)جيد( عند خترجه من 

قسم اإلتقان باملعهد

أن جيتاز املقابلة 
الشخصية، واختب�ار 

القبول التحريري

اسم الطالبم
عمار محمد بنوس جالل أحمد1
وليد حسني محمد حسني حسن علي 2
أحمد إسالم بري خبش محمد رمضان3
عمران محمد صالح آدم4
عبدهللا عاطف أحمد محمد5
إبراهيم تغاليف ترزق فرزي6

اسم الطالبم
أحمد محمد صديق محمد حسني 7
عبدالرحمن شيخ أنور حاج عبدالرحمن 8
عبدالرحمن ثروت محمد ياقوت9

ريان محمد علي عبدالرحمن رحمت علي10
نواف نور اإلسالم تاج امللوك 11
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كما بلغ عدد طالب القسم العايل بمستوياته الثالث )62( طالًبا لعام 1441ه-2020م، وقد تم خترج رابع دفعة من هذا القسم وعددهم )12( طالًبا وهم:

ة الدراسة بالقسم العايل ثالثة أعوام واملمزيات اليت  تمنح للطالب املتخرج من هذا القسم : مــدَّ

اسم الطالبم
أحمد إمام كوالنا1
إسماعيل عتيق الرحمن 2
زياد كفاح سليمان3
سعد نور اإلسالم تاج امللوك4
عادل سليم هللا قادر حسني 5
عامر عمر علي6

اسم الطالبم
عبدالعزيز نور اإلسالم عبدالسالم 7
عبدهللا عمر حسني إدريس8

محمد نور البشر زبري حسني9

نور حسني عثمان10

هارون كريي11

يوسف محمد محمد الهاشيم12

مكة  خارج  للتدريس  الرتشيح  يف  األولوية  يعطى 
املكرمة، وفق الطلبات املقدمة للجمعية .

ح ملسابقات القرآن الكريم املحلية، والدولية  يرشَّ
- ممن تنطبق عليه شروط الرتشيح- .

قسم  من  املتخرج  املتمزي  للطالب  الفرصة  تعطى 
اجلمعية   يف  للتدريس  املعلمني  وإعداد  القراءات 

- حسب احلاجة- .

ــلــتــدريــس ل ــني  ــي ــع ــت ال األولــــويــــة يف  ــى  ــط ــع ي
لدى اجلمعية .

تؤهله  خترج  شهادة  املعهد  من  خترجه  بعد  يمنح 
للعمل مدرسًا للقرآن الكريم .

يعطى األولوية يف الرتشيح إلمامة املصلني لصالة 
الرتاويح والقيام داخل مكة وخارجها .

6

3

4

1

5

2
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اخلطة الدراسية ومناهج القسم العـايل بمعهد األرقم بن أيب األرقم
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أعضاء هيئ�ة التدريس املتعاونني بقسم القراءات وإعداد املعلمني ) القسم العايل (  بمعهد األرقم بن أيب األرقم لعام 1440هـ/2018-2019م

أعضاء هيئ�ة التدريس املتعاونني بقسم القراءات وإعداد املعلمني ) القسم العايل (  بمعهد األرقم بن أيب األرقم لعام 1441هـ/ 2020م

جهة العمل المادة االسم م

جامعة أم التفسريأ. د/ محمد عمر بازمول1
القرى 

جامعة أم مدخل علم القراءات د/ أمني إدريس فالته 2
القرى 

د/ عبدالرحيم عبدالرحمن 3
ايدي

علم الفواصل – علم الرسم – توجيه 
قراءات

جامعة أم 
القرى 

أصول التفسري – السرية النبوية – د/ محمد سعد القرين 4
قواعد اللغة العربي�ة

جامعة أم 
القرى 

كلية احلرم علم النفس التربويد/ هاشم علي األهدل 5

املكتب�ة والبحث – علم التجويد – علم د/ محمد ولد الشيخ جار هللا 6
الضبط

جامعة أم 
القرى 

جهة العمل المادة االسم م
جامعة أم القرى التفسريأ. د/ محمد عمر بازمول1
جامعة أم القرى مدخل علم القراءات د/ أمني إدريس فالته 2

د/ عبدالرحيم عبدالرحمن 3
جامعة أم القرى علم الرسم – علم التجويدايدي

جامعة أم القرى قواعد اللغة العربي�ة – علوم القرآن د/ محمد سعد القرين 4

كلية احلرم طرق تدريس القرآن الكريم د/ هاشم علي األهدل 5

املكتب�ة والبحث – توجيه قراءات – د/ محمد ولد الشيخ جار هللا 6
جامعة أم القرى أصول التفسري

جهة العمل المادة االسم م
كلية احلرم الفقه - أصول الفقه - علوم احلديثد/ بالل غالم خبش 7

جامعة أم أصول الرتبي�ة اإلسالميةد/ محمد السالك اجلكين 8
القرى سابقًا

جمعية القراءات العشر د/ عبدالغفور خان 9
حتفيظ مكة 

جامعة أم القراءات العشر د/ رأفت علي عزت 10
القرى 

جامعة أم طرق تدريس القرآن الكريم أ/ حيىي احلفاف11
القرى

العقيدة – أديان ومذاهب فكرية أ/ عبدالعزيز البلويش 12
كلية احلرم معاصرة

جهة العمل المادة االسم م
كلية احلرم الفقه - أصول الفقه د/ بالل غالم خبش 7

جمعية حتفيظ القراءات العشر د/ عبدالغفور خان 8
مكة 

جامعة أم القرى القراءات العشر د/ رأفت علي عزت 9
جامعة أم القرىعلم الفواصلد/ حبيب هللا السليم10

العقيدة – أديان ومذاهب فكرية أ/ عبدالعزيز البلويش 11
كلية احلرم معاصرة
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إحصائية المتخرجين في المعهد منذ تأسيسه بقسميه حتى عام 1440هـ /2018-2019م

اإلتقان
عام التأسيس 1387هـ

5489
متخرج

القراءات وإعداد املعلمني ) القسم العايل (
عام التأسيس 1417هـ

93
متخرج
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إحصائية المتخرجين في المعهد منذ تأسيسه بقسميه حتى عام 1441هـ /2020م 

اإلتقان
عام التأسيس 1387هـ

5657
متخرج

القراءات وإعداد املعلمني ) القسم العايل (
عام التأسيس 1417هـ

100
متخرج
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أنشطة وبرامج 
اجلمعية



تقوم اجلمعية  بعدد من الرامج التعليمية، واألنشطة القرآني�ة املختلفة، وفيما يلي تعريف بهذه الرامج واألنشطة.

بي�ان بعدد احللقات والدارسني يف الفرتة الصباحية لعام 1440هـ/2018-2019م

شارك معظم مدريس اجلمعية، وعدد من طالبها بإمامة املصلني يف صالة الرتاويح يف شهر رمضان املبارك لعام 1440هـ-2019م ، وقد زاد عددهم على ألف إمام يف 
مختلف جوامع ومساجد مكة املكرمة وضواحيها، باإلضافة إىل بعض مساجد مناطق اململكة األخرى.

ويف عام 1441هـ -2020م توقفت هذه احللقات بسبب تفيش وباء كورونا.

1( تعليم القرآن الكريم بعدد من القطاعات، والمراكز الحكومية :

2( اإلمامة في صالة التراويح لعام 1441هـ - 2020م :

عدد الدارسنيعدد احللقاتعدد املدرسنيالقطاع احلكويمم

1515200مراكز الدفاع املدين1

44145قوة الطوارئ اخلاصة بعرفات 2

22140مدين�ة تدريب األمن العام بالشرائع 3

33120قوة أمن احلرم املكي الشريف4

1120شرطة العاصمة املقدسة 5

1120قوة املهمات والوجبات اخلاصة 6

1313230السجون7

1160مركز قوة أمن املنشآت8

404935املجموع
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تقوم اجلمعية بتشجيع كبار السن على حفظ القرآن الكريم وتالوته، وذلك بإتاحة الفرصة ملن فاتهم احلفظ يف سن الصغر، أو الشباب، ولديهم الرغبة يف حفظ 
القرآن الكريم، أو تصحيح التالوة، مع مراعاة ظروفهم اخلاصة من حيث االنتظام اجلزيئ خالل اليوم الدرايس، وحتديد املقدار اليويم من احلفظ بما يتن�اسب 
مع قدراتهم وإمكاناتهم، ومجموع حلقات هذا القسم باملسجد احلرام )9( حلقات، وعدد امللتحقني بها )275( دارسًا، باإلضافة إىل بعض حلقات املساجد اليت 

ص فرتة ما بعد املغرب لكبار السن . ختصِّ

تليب اجلمعية الطلبات اليت تردها من خارج مكة املكرمة، وذلك حسب اإلمكانات املتاحة، وقد شارك عدد من املدرسني يف تدريس القرآن الكريم بالدورات الصيفية 
املقامة حلفظ القرآن الكريم ومراجعته خالل اإلجازة الصيفية يف بعض املناطق املختلفة باململكة ، ومنها: املنطقة الشرقية ، ومنطقة احلدود الشمالية، ومنطقة 

جازان ، ومنطقة الباحة .

استن�ادًا إىل الالحئة األساسية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، واليت تنصُّ على أن تتوىل وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد من خالل جمعيات 
حتفيظ القرآن الكريم اإلشراف على احللقات واملدارس القرآني�ة، والعمل على تقويمها وتوجيهها بما يضمن تطويرها، فإن اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 
بمكة املكرمة تقوم باإلشراف على احللقات، واملدارس، والدور النظامية اخلاصة بتعليم القرآن الكريم والقراءات يف مكة املكرمة وضواحيها، وُتقّدم لها الدعم بما 

يضمن بإذن هللا تعاىل الزتامها باألنظمة والتعليمات الصادرة من اجلهة املشرفة املختصة بالوزارة. 

3 (  قسم الكبار :

4 ( تزويد مناطق المملكة بمدرسين أكفاء :

5 ( اإلشراف على الحلقات والمدارس القرآنية :
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تشارك اجلمعية يف املسابقات املحلية والدولية حلفظ القرآن الكريم وجتويده، وتفسريه، وكانت املشاركات خالل هذا العام على النحو اآليت :
* التصفيات األولية للمتقدمني من طالب اجلمعية :

من  فرع  كل  يف  اجلمعية  لتمثي�ل  األول  الفائز  ترشيح  يتم  حيث  21-2018/10/22م  املوافق  10-1440/02/11هـ  املوافق  واالثنني  األحد  يويم  التصفيات  عقدت 
الفروع اخلمسة ملسابقة القرآن الكريم املحلية على مستوى مدين�ة مكة املكرمة، كما عقدت التصفيات األولية لعام 1441هـ يوم اخلميس 1441/01/13ه املوافق 

2019/09/13م.

* التصفيات على مستوى مدين�ة مكة املكرمة لعام 1441ه- 2020م:
عقدت املسابقة على مستوى مدين�ة مكة املكرمة يويم األحد واالثنني 10-1440/03/11هـ املوافق 19-2018/11/20م بني الطالب املرشحني من جهات تعليمية 
عديدة، منها : جامعة أم القرى، واإلدارة العامة للتعليم بالعاصمة املقدسة، واجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة، كما عقدت التصفيات على 

مستوى مدين�ة مكة املكرمة لعام 1441هـ يوم اخلميس 1441/04/08هـ املوافق: 2019/12/06م.
 أ- فيما يلي نتيجة طالب اجلمعية الفائزين يف التصفيات األولية ملسابقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ القرآن الكريم 

على مستوى مدين�ة مكة املكرمة لعام 1440ه-2019/2018م:

ـ -2020م :  ب- نت�اجئ التصفيات األولية ملسابقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ القرآن الكريم على مستوى مدين�ة مكة املكرمة لعام 1441ه

6 ( تصفيات مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره على مستوى مدينة مكة المكرمة :

الدرجة اسم الطالبالفرع

87.13علي بن حسني با عيىس األول

94.25معاذ حسني با عيىس الثاين

97.13أحمد بن أيمن بيطار الثالث

الدرجة اسم الطالبالفرع

86.25عمار يوسف طريقي العتييباألول

98.50حسام حميدين احلساينالثاين

97.25عبدهللا خالد السعيديالثاين

الدرجة اسم الطالبالفرع

94.50خالد بن وليد الفقيه الرابع

91.88عبدامللك بن محمد عبدهللا ردمان اخلامس

الدرجة اسم الطالبالفرع

97.25أنس فهد الذبي�اينالثالث

96.25عبدالعزيز إبراهيم احلاريثالرابع

98.75عبدالعزيز جميل السليمايناخلامس
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ويشارك يف التحكيم بهذه املسابقة عدة جهات بإشراف اجلمعية، ويرشح الفائز األول من كل فرع لتمثي�ل مدين�ة مكة املكرمة على مستوى املنطقة ، ثم يرشح الفائز   ج- 
األول من كل فرع لتمثي�ل املنطقة باملسابقة املحلية على جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حلفظ القرآن الكريم، وجتويده وتفسريه 

للبنني، والبن�ات، واليت تقام بمدين�ة الرياض يف كل عام.
هذا، وقد بلغ عدد الفائزين باملراكز األول من طالب اجلمعية يف مسابقة امللك عبد العزيز الدولية حلفظ القرآن الكريم، وجتويده، وتفسريه - واليت كانت تسىم سابقًا 
باملسابقة الدولية  حلفظ القرآن الكريم، وجتويده، وتفسريه - منذ انطالقها يف عام 1399هـ -1978م وحىت عام 1441هـ -2020م ) 44 ( فائزًا يف مختلف الفروع، حققوا 
جميعًا حبمد هللا تعاىل مراكز متقدمة، وما زالت اجلمعية تعطي هذا اجلانب املزيد من االهتمام، واملتابعة ملواصلة حتقيق اإلجنازات املتمزية يف سائر املسابقات القرآني�ة بإذن 

هللا تعاىل، وفيما يلي أسماء ونت�اجئ املشاركني يف مسابقة امللك عبدالعزيز حلفظ القرآن الكريم، وجتويده، وتفسريه منذ إنشائها يف عام 1399هـ - 1978م :
املركزالفرعالعاماالســمم
األولاألول1399عبد الباري بن عواض الثبييت1
الرابعاألول1399سجاد بن مصطفى كمال احلسن2
الرابعاألول1400فؤاد بن مصطفى كمال احلسن3
السادساألول1400محمد مكي بن هداية هللا عبد التواب4
الثالثالثاين1401حيىي بن علي بن محمد احلفاف5
األولاألول1402أحمد بن نافع املورعي6
الثايناألول1402محب الدين بن عبد السبحان7
الثاينالثاين1403فريج بن سعود احلريب8
األولالثالث1403إبراهيم بن غالم رسول خبش9

األولاألول1404عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس10
الثايناألول1404عبد الرحمن بن محمد علي األنصاري11
األولالثاين1404عبد الودود بن مقبول أحمد حنيف12
الثالثالثاين1404محمد بن عبد هللا بن محمد األمني13
األولاألول1405خالد بن صالح بن صالح العجالن14
الثاينالثاين1406عبده بن علي بن محمد احلفاف15
األولاألول1407علي بن صالح املقويش16
األولاألول1408عبد هللا بن علي بن عبد هللا برناوي17
الرابعالثاين1409حيىي بن محمد األمري18
األولاألول1409عبد هللا بن علي املزم19
الثايناألول1409أحمد بن علي العرايف20
األولالثاين1409أمني بن إدريس فالتة21
األولالثاين1410حسن بن عبد احلميد خباري22

املركزالفرعالعاماالســمم
األولالثالث1410عبد هللا بن حامد السليماين23
الثاينالرابع1410إسماعيل بن محمد بشري فالتة24
األولاألول1411أنور بن محمد الصبان25
األولالثاين1411عبد الباري بن مبارك القريش26
األولالثالث1413طالل عمر أحمد بادحدح27
األولالثالث1414أحمد بن محسن القحطاين28
الثاينالثاين1415صالح بن إدريس فالتة29
األولالثاين1416أنس مراد مصطفى كمال احلسن30
األولالثاين1418عبد هللا بن محمد السرواين31
األولالثالث1418إبراهيم بن عبد هللا الزهراين32
األولالثالث1419عوض بن سمري بن عوض الصبان33
األولاألول1420باسم بن حمدان بن حامد اللحياين34
األولالرابع1420أحمد بن يونس خوجة35
األولاألول1421محمد بن أحمد املغريب36
األولالثاين1422عماد الدين فؤاد مصطفى كمال احلسن37
األولالثاين1423أنور بن عمر موىس هوساوي38
األولالرابع1426حامد بن إحسان احلق محمد كاظم39
األولاألول1427حسني بن محمد فضل عظيم الهندي40
األولالثاين1428عبدهللا عبدالرحمن شالوالة41
األولالرابع1430صهيب جميل خليل حياة نور42
الثاينالرابع1431عمار صالح الدين عثمان بوقس43
األولاألول1435عمر حسني سعيد باعيىس44
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أقامت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة الدورة الصيفية األوىل حلفظ ومراجعة القرآن الكريم يف العطلة الصيفية لعام 1389هـ -1969م، 
وملدة شهرين، والتحق بها آنذاك )76( طالبًا، حفظوا خاللها أجزاء من القرآن الكريم حفظًا مجودًا متقنًا، وتم تكريمهم بتوزيع مكافآت بلغ مجموعها )11281( 

ريااًل، ونشر ذلك مفصاًل بالتقرير السنوي الثالث ألعمال اجلمعية خالل الفرتة من غرة محرم 1390ه – 1970م وحىت نهاية ذي احلجة 1390هـ - 1970م، 
واستمرت هذه الدورات لسنوات عديدة متت�الية.

وامتدادًا لتلك الدورات الصيفية حلفظ القرآن الكريم، فقد تم بعون هللا تعاىل إقامة الدورة الصيفية لعام 1440هـ - 2019/2018م حلفظ ومراجعة القرآن الكريم 
باملسجد احلرام، تمشيًا مع الهدف السايم الذي أنشئت من أجله اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك وفق األهداف واخلطة املوضوعة التالية:

أهداف الدورة:

مكان انعقاد الدورة : الدور الثاين باملسجد احلرام.
مـدة الدورة : بدأت 1440/10/9هـ حىت 1440/11/14هـ 

املوافق: 2019/06/13م حىت 2019/07/17م.
وقت الدراسة : من الساعة 5:30 حىت الساعة 9:00 صباحًا .

املستن�دات املطلوبة للتسجيل يف الدورة

7 ( الدورة الصيفية :

زيادة أوقات الدراسة حلفظ 
أكر قدر من القرآن الكريم

ــالب  ــط ــني قــــــراءة ال ــس حت
للقرآن الكريم مجودًا ومرتاًل

تهذيب وتربي�ة الطالب على 
وفق  الكريم  القرآن  أخــالق 

منهج السلف الصالح

املحفوظ  ومراجعة  تقوية 
القديم للطالب

ــازة  اســتــغــالل أوقـــات اإلجـ
بالنفع  يعود  بما  الصيفية 

والفائدة على الطالب

34 15 2

صورة
من الهوية

صورتان
شمسيت�ان

123

تعبئ�ة االستمارة 
اخلاصة بالدورة
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وقد بلغ عدد امللتحقني بهذه الدورة )138( طالبًا، تم توزيعهم بما يتن�اسب مع قدراتهم يف حفظ ومراجعة القرآن الكريم، على خمس حلقات يقوم بت�دريسهم 
يس اجلمعية.  خمسة من مدرِّ

شروط التسجيل :

الــطــالــب  يـــكـــون  أن 
ــات  ــ أوق يف  ــًا  ــرغ ــف ــت م
الـــدراســـة املــحــددة .

يتم التسجيل بمكتب اجلمعية بيح الششة، 
من بعد صالة العصر وحىت صالة العشاء، 
التواصل االلكرتوني�ة. أو عن طريق وسائل 

ــب  ــالـ ــطـ الــــــــــزتام الـ
ــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ
وأنـــظـــمـــة الـــــــدورة .

ــر  أمـ ويل  مـــوافـــقـــة 
كـــان  إذا  ــب  ــالـ ــطـ الـ
ــن. ــس ــن صـــغـــار ال مـ

إجـــــــــــــــــــــــــــــــــادة
ــراءة نــــظــــرًا . ــ ــ ــق ــ ــ ال

34 15 2

املمزيات :

الدورة، وتمنح جوائز مالية  نهاية  اختب�ار يف  يعقد 
. قني  واملتفوِّ لــأوائــل  حفظ  وشــهــادة  تقديرية 

ــب الـــــفـــــروع . ــسـ احلـــلـــقـــات مــقــســمــة حـ

ــاء ذوي  ــفـ ــني أكـ ــدرسـ ــد مـ ــى يـ ــل الــــدراســــة ع
ــم . ــري ــك ــرآن ال ــقـ خـــرة يف مــجــال تـــدريـــس الـ

املجال متاح للحفظ حسب قدرة واختي�ار الطالب .

الـــــــرتكـــــــزي عـــــلـــــى حـــــفـــــظ ومـــــراجـــــعـــــة 
. ــودًا مـــتـــقـــنـــًا  ــ ــجـ ــ ــز وجـــــل مـ ــ كـــتـــاب هللا ع

الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة مــــــــجــــــــانــــــــيــــــــ�ة .

6

3

4

1

5

2
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كما أن اجلمعية تشرف على الدورات الصيفية اليت تقام يف مساجد مكة املكرمة وضواحيها وتمنح تصرحيًا باملوافقة على انعقاد هذه الدورات، وفيما يلي بي�ان 
باملساجد اليت أقيمت بها دورات صيفية لتعليم القرآن الكريم لعام1440هـ - 2019/2018م على النحو اآليت: 

إىلمناليحاسم اجلامع / املسجدم

1440/04/171440/40/29العوايلالرحمة1

1440/09/011440/09/18يح العمرة اجلديدةحميد اللحياين2

1440/09/011440/09/29السبهاينأيب بكر الصديق3

1440/09/011440/09/19العوايلذي النورين4

1440/09/011440/09/20النسيمالسلطان محمد الفاحت5

1440/09/011440/09/30الشوقيةمنرية الشعييب6

1440/09/011440/09/26بطحاء قريشفهد بن معمر7

1440/09/011440/09/30املنصوربن حسن8

1440/10/201440/11/15شارع احلجيوسف نازرة9

1440/10/131440/11/15املنصورالبغدادي10

1440/10/131440/11/22النسيمسليمان الراجيح11

1440/10/111440/11/22الكعكيةاألركاين12

1440/10/131440/11/15السبهاينأبو بكر الصديق13

1440/10/151440/11/29املسفلةالتوحيد14

إىلمناليحاسم اجلامع / املسجدم

1440/10/151440/11/29ريع خبشالتقوى15

1440/10/151440/11/29الهجرةالبخاري16

1440/10/151440/11/29املسفلةالفردوس17

1440/10/151440/11/29كديأبو بكر الصديق18

1440/10/131440/11/14الفيحاءاإلمام الذهيب19

1440/10/101440/11/25العوايلذي اإلمام مسلم20

1440/10/191440/11/10اجلمزيةهيا العساف21

1440/10/201440/11/01العتيبي�ةالكوييت22

1440/10/121440/11/08العمرةحميد اللحياين23

1440/10/201440/11/29كديالرحمة 24

1440/10/201440/11/20جبل النورواحة العدل25

1440/10/061440/11/15الرصيفةالهدى26

1440/11/011440/11/20ريع خبشالنافع27
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حرصًا من اجلمعية على تطوير أداء املعلمني واملشرفني والرفع من مستواهم التعلييم والتدرييب أقامت اجلمعية عددًا من الدورات واللقاءات التربوية اليت حتقق 
هذا الهدف، قام بها خنبة من املتخصصني يف هذا املجال، ومن ذلك :

8 ( الدورات التربوية لعام1440هـ - 2019/2018م :

تصاريح الرامج والدورات خالل عام 1441هـ - 2020م :

إىلمناليحاسم اجلامع / املسجدم

1441/05/21هـ1441/05/10هـالعوايلالرحمة1

1441/09/30هـ1441/09/01هـشارع املنصورابن حسن 2

1441/11/18هـ1441/10/15هـشارع احلج يوسف نازرة3

ــار  ــص ق ــالوة  ــ ــ ت ــح  ــي ــح ــص ت دورة 
ــة . ــ ــم ــ الـــســـور لــلــمــؤذنــني واألئ

مــــــــــهــــــــــارات الــــــتــــــدريــــــس
بــــــــطــــــــرق إبـــــــــداعـــــــــيـــــــــة .

عــلــى  اإلشـــــــــراف  ــة  ــ ــي ــ آل دورة 
احلـــــلـــــقـــــات الـــــقـــــرآنـــــيـــــ�ة .

ــس يف  ــدريـ ــتـ اســـرتاتـــيـــجـــيـــات الـ
. الكريم  الــقــرآن  حتفيظ  حلقات 

34 12
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احلفل السنوي للجمعية
لعام 1440م - 2019/2018م



    تقيم اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة منذ أكرث من خمسة وخمسني عامًا حفلها السنوي يف شهر رمضان 
املبارك من كل عام باملسجد احلرام؛ لتكريم الداعمني للجمعية، وأوائل الطالب املتخرجني من معهد األرقم بن أيب األرقم ، والناجحني 
يف حفظ كامل القرآن الكريم، ونصفه، حيث يتسلم العشرة األوائل من الطالب جوائزهم من راعي احلفل، وتقدم اجلمعية لكل ناجح يف 
حفظ كامل القرآن الكريم شهادة تقديرية، إضافة ملكافأة مالية قدرها ألف ريـال، وحلافظ نصف القرآن مكافأة مالية قدرها خمسمائة 

ريـال، كما تكرم اجلمعية معلميها الذين أمضوا ربع قرن فأكرث يف تعليم كتاب هللا عزوجل.
العام صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -نائب أمري منطقة مكة   وقد رعى حفل اجلمعية لهذا 
املكرمة - وحبضور عدد من أصحاب املعايل والفضيلة والسعادة، وجمع من محيب القرآن الكريم وأهله، وقد اشتمل احلفل الذي أقيم 
مساء يوم األحد املوافق1440/9/21هـ بتوسعة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا- باملسجد احلرام على الفقرات اآلتي�ة:

احلمد هلل رب العاملني.. والصالة والسالم على أشرف خلقه محمد األمني وعلى آله وصحبه أجمعني.
صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - نائب أمري منطقة مكة املكرمة - 

معايل الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس - الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي -
أصحاب املعايل أصحاب الفضيلة والسعادة أيها احلفل الكريم ...

االفتتاح بالقرآن الكريم

الدكتور  ألقاها  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  كلمة 
سالم بن حاج الخامري، وجاء فيها :
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، وبعد 
أحمد هللا لكم هذا اجلمع املبارك، يف مكان مبارك، ويف زمان مبارك؛ لتكريم أهل القران واحتفاء بهم، واملكان بيت هللا احلرام قبلة 

املسلمني، والزمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والصالة والسالم على نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني . 
وإنه ملن دواعي الفخر واالعزتاز أن حنتفي يف عامنا هذا باحلفل الرابع واخلمسني من عمر هذه اجلمعية املباركة – اجلمعية اخلريية 
القرآن الكريم بمكة املكرمة – واليت كانت باكورة اجلمعيات واألساس لها، وقد تشرفت هذه اجلمعية عر هذا العمر املديد  لتحفيظ 
املبارك بتخريج دفعات من حفظة كتاب هللا ساهموا يف إمامة املصلني يف مساجدنا وجوامعنا ، وقاموا بدورهم يف تعليم ونشر كتاب هللا 

فنالوا بإذن هللا وسام اخلريية »خريكم من تعلم القرآن وعلمه« .
 وقد أسهمت حكومتن�ا الرشيدة وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني وسمو ويل عهده األمني يف دعم اجلمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم يف كافة مدن ومحافظات بالدنا احلبيب�ة، وحظيت جمعيتن�ا هذه وبشكل خاص باهتمام بالغ ملكان وجودها يف هذه البالد 

املقدسة املباركة.
 وكان لهذا الدعم والتوجيه األثر الكبري والطيب يف نشاط واستمرار عمل هذه اجلمعية، وهي سائرة بعون هللا ثم بتوجيهات املسؤولني 
الّسديدة إىل ختريج فئات من أبن�اء وبن�ات املجتمع ليكونوا منارات هدى ونوًرا يهتدون بهدي كتاب هللا ويهدون غريهم إليه غري غالني وال 
متطرفني شعارهم )وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وّصاكم به لعلكم تتقون(، وإن 
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد تشرفت باإلشراف على اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم يف اململكة وأنشأت لذلك 
أمانة وإدارة عامة برئاسة معايل الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمانة للمسابقة الدولية املوسومة باسم )مسابقة 

امللك عبدالعزيز الدولية لتحفيظ القرآن الكريم وجتويده وتفسريه( .
كما أنشأت مجمعًا لطباعة املصحف الشريف وترجمته إىل اللغات العاملية املختلفة، وكل ذلك يدل داللة واضحة على مدى ما يلقاه 
كتاب هللا واملؤسسات املختلفة اليت تعمل يف خدمته من عناية ورعاية من حكومة خادم احلرمني الشريفني ممثلة يف وزارة الشؤون 
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اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .
صاحب السمو.. 

إن من نعم هللا علين�ا يف هذه البالد املباركة توفيقها يف جعل القرآن الكريم منهجًا لها ودستورًا من أول يوم تأسست فيه على يد املغفور 
له امللك عبد العزيز آل سعود طيب هللا ثراه وتبعه من بعده جميع أبن�ائه الررة على هذا النهج القويم بل أصبح االهتمام بالقرآن العظيم 
سمة هذه البالد املباركة وأهلها فجعلته مقررًا إلزاميًا يف مناهجنا التعليمية، ودعمت الدولة اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القران الكريم 
ومحليًا  هللا،  يرحمه  عبدالعزيز  امللك  جائزة  على  دوليًا  والطالبات  للطالب  التحفزيية  املسابقات  وأقامت  والهجر،  والقرى  املناطق  يف 
على جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان -أيده هللا- بهدف ربط النشء بكتاب هللا وإبعادهم عن مناهج أهل الغلو والتطرف 

والّتشدد. 
وإنن�ا لنحمد هللا على الثب�ات يف حمل القران الكريم وتطبيق تعاليمه وما جاء فيه عقيدة وشريعة وخلقًا وسلوكًا وتربي�ة وهداية حىت 
أصبحت هذه البالد بركة العناية بالقرآن الكريم وخدمته مضرب املثل يف اجلمع بني األصالة واملعاصرة، والثب�ات على املنهج القرآين، 
يف  ليس  املبدأين  هذين  بني  التن�اقض  ألن  السعودية  العربي�ة  اململكة  تمزي  سر  هو  واحلياة  التمزي  بني  واجلمع  احلياة،  نوايح  يف  والتمزي 
الشريعة املباركة، والقرآن يصنع احلياة وال يعاديها ففي القرآن تيح احلياة وتكون سعيدة بإذن هللا ) من عمل صاحلًا من ذكر أو أنىث 

وهو مؤمن فلنحيين�ه حياة طيب�ة (. 
صاحب السمو .. 

حنن مبتهجون؛ بتكريم أهل القران الذين هم أهل هللا وخاصته يف حفل اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة لتكريم 
قداىم املدرسني الذين أمضوا خمسة وعشرين عامًا يف تدريس القرآن الكريم كذلك الذين أكملوا حفظ القران هذا العام، وهذه اجلمعية 

هي أول جمعية أسست يف  اململكة العربي�ة السعودية، وأوجه كلميت يف هذه املناسبة املباركة لآلباء وأولياء األمور فأقول لهم :  
أبن�اؤكم أمانة يف أعناقكم فكلكم راع وكل راٍع مسؤول عن رعيت�ه، وإن هذه اجلمعيات لم تفتح إال خلدمة القرآن وأهله ، وإن العلم يف 
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الصغر وتعويد الطالب على حفظ كتاب هللا عزوجل وتربيت�ه على أخالق القرآن وفق منهج السلف الصالح من أجنح الوسائل – بإذن هللا 
تعاىل- حلفظه من االحنراف وامليل ألهل التطرف والغلو والزيغ واالحنراف، إضافة لذلك فإن عمل الولد من كسب أبي�ه، وكل حرف يقرؤه 

ابنك فلك مثله - بإذن هللا تعاىل- واحلسنة بعشر أمثالها إىل سبعمائة ضعف.
أبن�اءنا الطالب : أوصيكم بتقوى هللا يف السر والعلن وإخالص الني�ة هلل عز وجل يف تعلم القرآن وتعليمه والعمل بما فيه من عقائد 
وأحكام وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين واحلذر والبعد عن مناهج أهل التطرف 
والغلو وعليكم بالّسمع والّطاعة يف املعروف لوالة األمور وإياكم والّركون لكل ناعق يـخّبب عالقتكم مع والة أمركم، كما أوصيكم باملداومة 

على تالوة القرآن وتعاهده منعًا لتفلته ، والتخلق بأخالق أهل القرآن والتمسك بسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهدي السلف الصالح.
وختامَا يسرين أن أتقدم بصادق الشكر والدعاء لويل أمرنا خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا وسمو ويل 
عهده األمني األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حلرصهم على االستمرار بهذا النهج العظيم ويف هذه البالد املباركة الغالية 
اململكة العربي�ة السعودية ولما تقدمه حكومتن�ا الرشيدة من أعمال وخدمات خلدمة القرآن وأهله وتكريمهم، كما نشكر صاحب السمو 
امللكي األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني وأمري منطقة مكة املكرمة على رعاية هذا احلفل كما نشكر 
لسموكم الكريم حضوركم البهيج وتشريفكم لنا يف هذا احلفل املبارك، وال يفوتين أن أهئن املعلمني األجالء وأثين على أبن�ائن�ا الطالب 
النجباء الذين جعلوا أبن�اء اململكة العربي�ة السعودية وبن�اتها رمزًا مهمًا يف املحافل العربي�ة واالسالمية بل والّدولية يف حفظهم وتالوتهم 
الدكتور  الشيخ  معايل  برئاسة  النبوي  واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  العامة  للرئاسة  موصول  والّشكر  تعاىل،  هللا  لكتاب  وجتويدهم 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على استضافة حلقات اجلمعية ومعهدها وحفلها الّسنوي طيلة عمرها املديد، كما أشكر كل من 
الكريم بمكة  القرآن  املبارك، وأشكر اجلمعية اخلريية لتحفيظ  أسهم بدعم أنشطة كتاب هللا عز وجل وحضر وشارك يف هذا احلفل 
املكرمة وجميع منسوبيها على هذا العمل اجلليل، ولكم منا أيها احلضور الكريم أوفر الثن�اء وعاطر الدعاء، أسأل هللا أن يكون القرآن 
حجة لنا دائمًا وأن يكون القرآن هاديًا لنا إىل أن نلقى ربن�ا والشكر هلل أواًل وآخرًا، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 

على نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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احلمد هلل وصلى هللا وسلم وبارك على رسول هللا أما بعد :
صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - نائب أمري منطقة مكة املكرمة – 

راعي حفلنا هذا...
أصحاب الفضيلة... أيها احلضور الكرام ...

إنه ملن دواعي السرور والبهجة والسعادة واالغتب�اط أن نلتقي يف هذا املساء القرآين األغر املتوج بشرف الزمان يف شهر رمضان املبارك 
يف ليلة السابع عشرة منه، وشرف املكان يف رحاب بيت هللا احلرام وشرف هذه املناسبة يف تكريم حملة كتاب هللا عزوجل فنحمد هللا 
تب�ارك وتعاىل ونشكره ثم الشكر لوالة أمرنا امليامني على دعمهم وعنايتهم بالقرآن الكريم وحملته وباحلرمني وقاصديهما، فجزى هللا 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خري 
اجلزاء وأوفاه كفاء ما قدموه ويقدمون للحرمني الشريفني وزائرهما، وحلملة كتاب هللا تب�ارك وتعاىل وال غرو فهذه البالد منذ تأسيسها 
على يد املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وهي تعىن باحلرمني والشريفني وضيوف الرحمن من احلجاج واملعتمرين والزائرين 
وتعىن بالكتاب والسنة والعناية بالقرآن الكريم تالوة وحفظًا وتدبرًا ونشرًا وحتكامًا وحتكيمًا وطباعة إىل هذا العهد الزاهر امليمون، حيث 
تعزت هذه الدولة املباركة وهذه القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم يف كل مجال من املجاالت، ويف رعاية هذه اجلمعيات القرآني�ة املباركة، ويف 
تشجيع حملة كتاب هللا، وطباعة املصحف واحلكم به والتحاكم إليه، وحتكيم الشريعة والتخلق بأخالق القرآن والعمل به يف كل نوايح 

احلياة ومجاالتها.

كلمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
ألقاها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

وجاء فيها :
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صاحب السمو... أيها احلضور الكرام ...
من نعم هللا عزوجل أن هدانا لتطبيق القرآن العظيم وأنزل علين�ا هذا الكتاب الكريم ومن علين�ا ببعثة الهادي األمني صلى هللا عليه 
وسلم، ألن هذا القرآن هداية لليت هي أقوم يف كل مجال من املجاالت يف العقائد والعبادات واملعامالت واألخالق والقيم ومنهاج احلياة 
كلها )إن القرآن يهدي لليت هي أقوم ( »خريكم من تعم القرآن وعلمه« وإن كتاب هللا أوثق شافع، وأغىن غناًء واهبًا متفضاًل وخري جليس 
ال يمل حديث�ه وترداده يزداد فيه جتمال، حامل القرآن الكريم يعىن بتحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة ولزوم السنة القويمة واحلرص 
أمر  لوالة  والطاعة  والسمع  واالعتدال  الوسط  منهج  وحتقيق  واإلمامة،  اجلماعة  لزوم  وعلى  هللا،  رحمهم  الصالح  السلف  منهج  على 
املسلمني يف املعروف، واحلذر كل احلذر من الغلو والتطرف واجلفاء والني�ل من محكمات الشريعة وقطعياتها. أهل القرآن يرعون األمن 
واألمان يكونون عيونًا ساهرة ألمن بالدهم، واحلذر كل احلذر من األفكار اليت تعبث باألوطان وجتر إليها التدمري أو التخريب أهل القرآن 
يستنكرون بشدة االعتداء على املنشآت احليوية واملرافق وما حيتاجه الناس يف أمور دينهم ودني�اهم، أهل القرآن يستنكرون وبقوة كل ني�ل 
من حرمة البلد احلرام أو إطالق الصواريخ عليها فهم مع والة أمرهم صمام أمان وطوق جناة بهذا القرآن العظيم، فاحلذر يا حملة القرآن 
الكريم من األفكار اليت ختالف القرآن الكريم والسنة، ويا أهل القرآن هنيئ�ًا لكم تالوتكم للقرآن وحفظكم له يف الصدور وهنيئ�ًا لكم حفظ 
حدوده وحروفه، لكن عليكم بما هو أهم من ذلك وهو التخلق بأخالق القرآن والعمل بآيات القرآن الكريم وإحالل حالله وحتريم حرامه 
واإليمان بمتشابهه والعمل بمحكمه قال هللا تعاىل ) وإنك لعلى خلق عظيم ( وقالت عائشة -ريض هللا عنها- كان خلق النيب -صلى هللا 
عليه وسلم- القرآن فاهلل، هللا التخلق بأخالق القرآن يف أداء حق هللا وأداء حق والة األمر وحق العلماء وحق املسلمني عامة أن يكون أهل 
القرآن صورة مشرقة ونموذجًا مشرقًا يطبقون القرآن الكريم كأن كل واحد منهم قرآن يميش على األرض، ومن فضل هللا علين�ا يف هذه 
البالد املباركة عناية دولتن�ا جبمعيات حتفيظ القرآن الكريم، وإن هذه اجلمعية املباركة جمعية حتفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة لهي 
أم اجلمعيات وأساسها وأصلها فهي منذ قرابة ستني عامًا مرت محجلة تعىن بكتاب هللا وتربي�ة النئش عليه املتوج بشرف الزمان واملكان 

والرسالة.
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يا صاحب السمو... 
 إن حضوركم هذا اليوم وتشريفكم هذا احلفل جيسد عناية والة أمرنا بالقرآن الكريم وحملته ويعكس الصورة املشرقة الهتمام القيادة 
الرشيدة بالقرآن الكريم وحملته فجزاكم هللا خريًا وضاعف مثوبتكم وبارك خطواتكم وإن حلضوركم األثر البالغ يف نفوس أهل القرآن 
ويف حملته ويف اجليل الذي يتسلح حبمل كتاب هللا عزوجل وتشريفه فجزى هللا أمرينا الغايل أمري منطقة مكة املكرمة، سمو األمري خالد 
الفيصل بن عبدالعزيز على دعمه وعنايت�ه ورعايت�ه، وما حضوركم اليوم أصالة وني�ابة عن سموه الكريم إال عنوان عناية قادة هذه البالد 
وأمرائها بالقرآن الكريم وحملته الذي هو امتداد منهج املؤسس العظيم امللك عبدالعزيز رحمه هللا وأبن�ائه امللوك الررة من بعده حىت 
عهد خادم احلرمني الشريفني وويل عهده األمني، بوركت هذه الليلة بركة القرآن العظيم وجزى هللا والة أمرنا خري اجلزاء والقائمني على 
هذه اجلمعيات املباركة ويف مقدمتهم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، وملجلس إدارة هذه اجلمعية، ولفرع الوزارة، وللقائمني 

على جمعيات حتفيظ القرآن الكريم باملنطقة الشكر والتقدير.
وإنه ليطيب يل باسيم واسم أئمة وخطباء ومؤذين املسجد احلرام ومنسويب الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
أن نتوجه باإلمتن�ان والعرفان والتقدير لكم يا صاحب السمو لقاء تشريفكم وتتويجكم هذا احلفل املبارك الذي هو من أجل االهتمام 
حبملة كتاب هللا تب�ارك وتعاىل واألثر البالغ الذي ترتكه هذه الرعاية يف أبن�اء ونفوس حملة كتاب هللا عزوجل أدام هللا علين�ا قرءآنن�ا ) إنا 
حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون (، وأدام علين�ا عقيدتن�ا وقيادتن�ا وأمنن�ا ورخاءنا واستقرارنا ووحدتن�ا وحفظ بالدنا من شر األشرار وكيد 
الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنها عدوان املعتدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، فهي محفوظة حبفظ هللا، محفوظة حلفظها 
كتاب هللا، محفوظة لقيامها خبدمة احلرمني الشريفني وخدمة قاصديها، وأعداؤها مدحورون بقدرة هللا وعزته وجروته، فهنئي�ًا لنا 
ويا بشرانا بما أنعم هللا علين�ا من نعم نسأل هللا أن يوزعنا على شكرها كما نسأله أن جيعل القرآن الكريم ربيع قلوبن�ا ونور صدورنا وجالء 
أحزانن�ا وذهاب همومنا وأن جيعلنا من أهل القرآن الذي هم أهل هللا وخاصته إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى 

هللا وسلم وبارك على نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
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َّذِي ُأنِْزَل فِيهِ الُْقرْآنُ هُدىً لِلنَّاِس وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالُْفرَْقاِن( والصالة والسالم على سيد  احلمد هلل رب العاملني القائل يف محكم التنزيل )شَهْرُ رَمََضانَ ال
ِ َوَيَت�َداَرُسوَنُه  ِ َيْتُلوَن ِكَتاَب هللاَّ ْوٌم يِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت هللاَّ

َ
األولني واآلخرين نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني القائل » وَما اْجَتَمَع ق

ُ ِفيَمْن ِعْنَده      .  ْتُهُم اْلَماَلِئَكُة َوَذَكَرُهُم هللاَّ ْحَمُة َوَحفَّ ِكيَن�ُة َوَغِشَيْتُهُم الرَّ َبْيَنُهْم ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم السَّ
صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود  - نائب أمري منطقة مكة املكرمة - راعي حفلنا هذا بالني�ابة عن 

صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني - أمري منطقة مكة املكرمة -
العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد  الرئيس  السديس -  الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز  املعايل والفضيلة األستاذ  صاحب 

النبوي -
أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة، أولياء األمور، أبن�اءنا الطالب

أحييكم بتحية اإلسالم اخلالدة.. فالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
من فضل هللا علين�ا يف هذه الليلة أن جمعنا على تكريم أهل القرآن يف هذا الشهر املبارك ويف هذا البيت العتيق املسجد احلرام. 

القرآن كالم هللا الذي أنزله على نبين�ا محمد صلى هللا عليه وسلم تبي�انًا لكل يشء وهدى ورحمة للمؤمنني ونورًا يمشون به، فهو كتاب 
هداية وإصالح للعقائد واألحكام واألخالق واملعامالت ، وقد جمع هللا فيه مصالح العباد العاجلة واآلجلة ، من ابتغى الهداية يف غريه 
جر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه ُهِدي إىل صراط مستقيم، وتكفل 

ُ
ضل، ومن تمسك به جنا ، ومن قال به صدق ، ومن عمل به أ

كلمة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، 
وقد ألقاها رئيس الجمعية األستاذ نواف بن عبد المطلب آل غالب الشريف 

وجاء فيها :
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ْكرَ 
ِّ
َّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ه سواء من التب�ديل أو التحريف أو الزيادة أو النقص  )إِن سبحانه وتعاىل حبفظه فهو محفوظ يف لفظه ومعاني�ه وجميع شأنه كلِّ

( ، وأهل القرآن العاملني به وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين هم أهل هللا  َّا لَهُ لَحَافُِظونَ وَإِن
وخاصته، كما أخر بذلك الصادق املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص )وإن من إجالل هللا عزوجل إكرام حامل القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف عنه (، فاحلمد 

هلل الذي جمع لنا يف هذه الليلة املباركة شرف الزمان واملكان واملوضوع، ولقد امنت هللا على عباده بهذا القرآن العظيم الذي أنزله. 
امللك سلمان بن  الشريفني  لها قيادًة رشيدًة حتت ظل ورعاية خادم احلرمني  أن هّيأ هللا  املباركة  البالد  من نعم هللا علين�ا يف هذه 
عبدالعزيز آل سعود، وسمو ويل عهد األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أعزهما هللا ونصرهما بنصره 
قت قادة هذه البالد للعناية 

ّ
- ُتعىن بكتاِب هللا عز وجل وتتخُذه وسنة نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص دستورًا ومنهاجًا يف شؤون حياتها، وإن هذه اخلاصية وف

بالقرآن العظيم، حيث نّصت المادة السابعة من النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم ) أ/90 ( وتاريخ 1412/8/27هـ 
على أن: » يستمد احلكم يف اململكة العربي�ة السعودية سلطته من كتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله، وهما احلاكمان على هذا النظام وجميع 
أنظمة الدولة »، وإن هذه املزية واخلاصية لهذه الدولة املباركة وفقت قادتها للعناية بالقرآن العظيم، فاحلمد هلل على نعمه وآالئه اليت 

ىص.
ُ

ال تعدُّ وال حت
وتتمثل بعض صور هذه العناية يف مشروع طباعة املصحف الشريف باملدين�ة النبوية طبعة مصححة خالية من التصحيف، واعتماد 
تعليم القرآن الكريم يف جميع مراحل التعليم العام، واجلامعي، وختصيص قناة إذاعية، وأخرى تلفزيوني�ة لبث القرآن الكريم طيلة اليوم، 
بأصوات أبرز القّراء، وأئمة احلرمني الشريفني، وإنشاء عدة كرايس علمية يف بعض اجلامعات السعودية بهدف حتقيق الريادة يف تقديم 
اخلدمات البحثي�ة واالستشارية املتخصصة يف مجال علوم القرآن الكريم داخل اململكة العربي�ة السعودية وخارجها لبي�ان يسر القرآن 
وبركته وإعجازه العليم وأنه رحمة للعاملني، كما أن املكرمة امللكية اليت أمر بها والة األمر – أعزهم هللا- بالعفو عن نصف مدة عقوبة 
السجن ملن حيفظ كتاب هللا كاماًل داخل السجن، أو العفو عن جزء منها ملن حيفظ أجزاًء من القرآن الكريم ُتعد أعظم إجناز يتوصل إليه 
علم العقاب املعاصر من منظور شرعي؛ حيث حقق الغاية من السجن، وهي التأهيل واإلصالح والتهذيب، بداًل من جعلها دورًا للعقاب 

 .) واحلرمان، وهذا من عظمة القرآن، وتوفيق هللا عز وجل لقادة هذه الدولة لأخذ به، مصداقًا لقوله تعاىل: )إِنَّ هََٰذا الُْقرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ َأْقوَمُ
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ومن مظاهر عناية الدولة بالقرآن الكريم االهتماَم باجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم املنتشرة يف سائر مناطق اململكة، حيث 
صدرت األوامر للجهات املختصة بتخفيف رسوم بعض اخلدمات احلكومية عنها، ومنحها األرايض املختلفة إلقامة املقّرات الدائمة 
لها،  المادي واملعنوي  الدعم  تّدخر جهدًا يف تقديم  اليت ال  والدعوة واإلرشاد،  الشؤون اإلسالمية  لوزارة  عليها، وإسناد اإلشراف عليها 
النقدية  اجلوائز  وتقديم  لطالبها،  املختلفة  والدولية  املحلية  املسابقات  وإقامة  مناشطها،  على  العامة  األوقاف  غالل  بعض  وصرف 

القّيمة، والشهادات التقديرية تشجيعًا للفائزين منهم.
كما أن رعاية أصحاب السمو أمراء املناطق لالحتفاالت السنوية لهذه اجلمعيات يف مختلف مناطق اململكة، وحرصهم على تشجيع 

طالبها ومنسوبيها دليٌل لما توليه القيادُة الرشيدُة لهذه البالد من عنايٍة واهتماٍم بالٍغ بالقرآن الكريم وحملته.
أيها احلفل الكريم:

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة أكملت وهلل احلمد والفضل واملنة يف هذا العام عامها الستني على تأسيسها، 
بصفتها أول جمعية خريية أسست يف اململكة العربي�ة السعودية لتعليم القرآن الكريم؛ حيث بدأت أعمالها يف شهر رمضان املبارك من 
عام ألف وثالثمائة واثنني وثمانني من الهجرة، وقامت -وهلل احلمد- بأداء رسالتها طيلة عمرها املديد مستمدة العون يف ذلك من هللا 
عز وجل أواًل وآخرًا، ثم برعاية كريمة ودعم ال محدود ماديًا ومعنويًا من قادة هذه الدولة املباركة وال يزال هذا الدعم مستمرًا، والعطاء 
متدفقًا يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل عهد األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز - أعزهم هللا وأيدهم بنصره - وأهل البذل واإلحسان. 
ومن بشائر اخلري اليت نزفها لكم يف هذه الليلة املباركة أن عدد طالِب وطالبات اجلمعية بلغ هذا العام قرابة ) المائة ألف( طالٍب 
القرآن ) ألف ومائة وسبعة  وطالبة، يقوم بتعليمهم ) ثالثُة آالٍف وأربعمائٌة وخمسون( معلمًا ومعلمًة، كما بلغ عدد احلفاظ لكامل 
وستني ( حافظًا وحافظًة، وبلغ عدُد احلفاظ لنصف القرآن )ألفًا ومائتني وسبعًة وأربعني( حافظًا وحافظٍة، وإن اجلمعية ال يقتصر 
احلكومية  املرافق  لبعض  يمتد  بل  وضواحيها،  املكرمة  مكة  يف  املنتشرة  واملساجد  احلرام  املسجد  يف  الكريم  القرآن  حتفيظ  على  دورها 
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كمراكز الدفاع املدين وقوات الطوارئ واألمن العام وشرطة العاصمة املقدسة واملستشفيات وقد بلغ عدد احللقات يف تلك املراكز تسعة 
وثالثون حلقة يدرس بها أكرث من سبعمائة وخمسون موظفًا.   

ونضع بني أيديكم يف التقرير السنوي الثاين واخلمسني، املوضح ألنشطة اجلمعية املختلفة، وأهدافها ورؤيتها ورسالِتها، وبعِض 
اإلحصاءاِت املوضحِة لزتايد أعداد املعلمني والطالب واحللقات واحلفاظ بقسيم البنني والبن�ات، ونت�اجئ الطالب الفائزين يف املسابقات 
املحلية والدولية، وكشفًا بأسماء الداعمني واملترعني ومقدار ترعاتهم عرفانًا جبميل صنيعهم يف دعم حملة كتاب هللا عز وجل يف بلد هللا 

احلرام.
أيها اآلباء: 

أبن�اؤكم أمانة يف أعناقكم فكلكم راع ووكل راٍع مسؤول عن رعيت�ه، وإن هذه اجلمعيات لم تفتح إال خلدمة القرآن وأهله ، وإن العلم يف 
الصغر وتعويد الطالب على حفظ كتاب هللا عزوجل وتربيت�ه على أخالق القرآن وفق منهج السلف الصالح من أجنح الوسائل - بإذن هللا 
تعاىل- حلفظه من االحنراف وامليل ألهل التطرف والغلو والزيغ واالحنراف، إضافة لذلك فإن عمل الولد من كسب أبي�ه، وكل حرف يقرؤه 
ولدك فلك مثله -بإذن هللا تعاىل- واحلسنة بعشر أمثالها إىل سبعمائة ضعف ، كما أويص أبن�اءنا الطالب بتقوى هللا يف السر والعلن 
وإخالص الني�ة هلل عز وجل يف تعلم القرآن وتعليمه والعمل بما فيه من عقائد وأحكام وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعني 
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين واحلذر والبعد عن مناهج أهل التطرف والغلو والسمع والطاعة لوالة األمور يف املعروف، كما أوصيهم 

باملداومة على تالوة القرآن وتعاهده منعًا لتفلته ، والتخلق بأخالق أهل القرآن والتمسك بسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهدي السلف الصالح.

وامتث�ااًل لقول النيب الكريم ملسو هيلع هللا ىلص » ال يشكُر هللا َمن ال يشكِر الناس« فإن مجلس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 
املكرمة وكافة منسوبيها من طالٍب، ومعلمني، ومشرفني، وإداريني، رجااًل ونساًء، يتقدمون بالشكر والتقدير بعد شكر هللا عز وجل، 
لكل من أسهم يف دعم هذه اجلمعية املباركة وعلى رأسهم قادة الدولة منذ بدايات تأسيس اجلمعية وحىت عهد خادم احلرمني الشريفني 
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امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده هللا - وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود - أعزه هللا - . 

ولصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز - مستشاِر خادِم احلرمني الشريفني، أمرِي منطقة مكة املكرمة - وجميِع 
أبن�ائكم الطالب املتخرجني،  البهجة والسرور على  الكريم على تفضلكم حبضور هذا احلفل وإدخال  المالكة، ولسموكم  أفراد األسرة 

وألهل البذل واإلحسان الذين دعموا هذه اجلمعية منذ تأسيسها، حىت وقِتن�ا احلاضر. 
كما نتقدم بالشكر لصاحب املعايل الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزيَر الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
رئيس املجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم لما يوليه من رعاية كريمة، وعناية مستمرة، لكافة جمعيات حتفيظ 
القرآن الكريم يف اململكة العربي�ة السعودية، ولفضيلِة املشرف على اإلدارة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم فضيلة 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، وفضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، رئيس مجلس إدارة جمعية حتفيظ القرآن الكريم 
بمنطقة مكة املكرمة، ولفضيلة الدكتور سالم بن حاج اخلامري- مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة املكرمة - وشكٌر خاص للقائمني على 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف، وعلى رأسهم صاحُب املعايل والفضيلة الشيخ الدكتوُر عبُدالرحمن 
بن عبدالعزيز السديس، ونائب�ِه األستاذ مشهور بن محسن بن أحمد املنعيم، وكافة منسويب الرئاسة، على عنايتهم حبلقات اجلمعية 
املنتشرة يف املسجد احلرام، وتسهيل أمور طالبها ومنسوبيها، وتقديم كامل الدعم لهم وتذليل كافة العقبات اليت تعرتضهم، ورعاية 
حفل اجلمعيَة السنوي منذ خمسة وخمسني عامًا يف أروقة املسجد احلرام، والشكر موصول جلميع احلضور والداعمني ووسائل اإلعالم 

املختلفة. 
وهللا نسأل أن يكتب ذلك يف موازين حسنات اجلميع، وأن جيزيهم عن القرآن وأهله خرَي اجلزاء، وأن يرفعنا بهذا القرآن مع السفرة 
الكرام الررة، وأن جيعلنا ممن يشملهم قوُل النيب الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعلم القرآن وعلمه«، وهللا ويل التوفيق، وصلى هللا على نبين�ا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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ثم تفضل راعي احلفل صاحب السمو امللكي األمري بدر بن سلطان بن العزيز آل سعود - نائب أمري منطقة مكة املكرمة - بتكريم املدرسني الذين 
أمضوا خمسة وعشرين عامًا يف خدمة اجلمعية، وهم :

عقب ذلك تال أحد براعم الجمعية آيات من الذكر الحكيم

االســمم

د. يوسف قائد عبدهللا حسن 1

غالم محمد حاج كريم خبش2

إبراهيم عبد السبحان أمري حسني 3

عبدهللا ني�ازي حافظ غالم4

إسحاق محمد حسني 5

عطاء هللا مولوي حفيظ أحمد عبدالصمد6

محمد جالل أحمد حسني 7

محمد يونس محمد إمام الدين8

إبراهيم علي أكرب عزت9

إبراهيم محمد كريم علي10

أحمد حسني كاال مياه حسني 11

إسماعيل أمري أحمد عمر ميان12

أمري أحمد مولوي صالح أحمد13

إنعام احلق ضياء احلق14

بدر عبدالعلي دود ميان 15

بكر هارون زكريا16

االســمم

جعفر إيمان علي نور الدين 17

حسن سعيد أحمد سليم هللا 18

حسن عبدالرحيم نور محمد19

حسن عبدالصمد مظهر ميايج 20

خالد محمد الصغري أحمد علي 21

سراج جمال حسني عزيز الرحمن 22

سعيد عالم أمني هللا بديع الزمان23

سفيان أبو سليمان حبيب الرحمن 24

سلطان نور احلق ظفر أحمد25

شفيع هللا مياه حسني 26

شمس العالم شريف حسني عبدالشكور 27

شمس محمد حسن محمد إدريس28

صالح إدريس عبدالرحمن فالته29

عبدالرحمن جبريل املهدي ميقا30

عبدالرؤوف محمد عبدالوهاب إسماعيل 31

عبدالستار ظهري أحمد عبداجلبار32

االســمم

عبدالعزيز عمر سفر علي33

عبدالعظيم أمرو القيس أحمد الفضلي34

عبداملنان رحيم علي عبدالكريم35

د.عبداملهيمن ياسني ناصر اخلطيب36

عبدهللا حافظ روح هللا37

عبدهللا نور أمري حبيب أحمد38

عبدالهادي عبدهللا موصفية درمو39

كمال الدين أفضل حسني عبدالرشيد40

مالك أبكر مالك محمد41

مجيب عبداحلكيم رشيد أحمد42

محمد أبكر مالك محمد 43

محمد أيوب فضل أحمد 44

محمد زكريا سعيد أحمد عبداملنان 45

محمد عبدهللا أمري حمزة46

محمد كريم نور أحمد سميع الدين 47

محمد نور أبو القاسم 48
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ثم تم تكريم العشرة األوائل من خرييج القسم العايل وقسم اإلتقان بمعهد األرقم بن أيب األرقم وحفظة كامل القرآن الكريم ونصفه، وهم :
أواًل: أسماء املتخرجني من القسم العايل بمعهد األرقم بن أيب األرقم لعام 1440هـ/2018-2019م.

ثانًي�ا: أسماء املتخرجني من القسم العايل بمعهد األرقم بن أيب األرقم لعام 1441هـ-2020م.

اسم الطالبم

عمار محمد بنوس جالل أحمد1

وليد حسني محمد حسني حسن علي 2

أحمد إسالم بري خبش محمد رمضان3

عمران محمد صالح آدم4

عبدهللا عاطف أحمد محمد5

إبراهيم تغاليف ترزق فرزي6

اسم الطالبم

أحمد إمام كوالنا1

إسماعيل عتيق الرحمن 2

زياد كفاح سليمان3

سعد نور اإلسالم تاج امللوك4

عادل سليم هللا قادر حسني 5

عامر عمر علي6

اسم الطالبم

أحمد محمد صديق محمد حسني 7

عبدالرحمن شيخ أنور حاج عبدالرحمن 8

عبدالرحمن ثروت محمد ياقوت9

ريان محمد علي عبدالرحمن رحمت علي10

نواف نور اإلسالم تاج امللوك 11

اسم الطالبم

عبدالعزيز نور اإلسالم عبدالسالم 7

عبدهللا عمر حسني إدريس8

محمد نور البشر زبري حسني9

نور حسني عثمان10

هارون كريي11

يوسف محمد محمد الهاشيم12
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ثالثًا: العشرة األوائل بقسم اإلتقان ) القسم املتوسط بمعهد األرقم بن أيب األرقم ( لعام 1440هـ /2018-2019م . 

رابعًا: العشرة األوائل بقسم اإلتقان ) القسم املتوسط بمعهد األرقم بن أيب األرقم ( لعام 1441هـ-2020م 

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز196.5ماهر محمد حسني امري حمزة حسن علي1

ممتاز195.5محمد كاالمياه شكور علي2

ممتاز194تركي محمد الياس احلاج3

ممتاز193.75عبد الرحمن محمد افضل4

ممتاز193.75عيىس ابوسفيان موىس علي كاالمياه5

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز198.5عمار محمد هاشم نور األمني1

ممتاز198.5عبد هللا حياة الدين سلمان2

ممتاز198.5عامر محمد بنوس جالل3

ممتاز198.5أبكر محمد تشاري أحمد4

ممتاز198.25عبد الرحمن إبراهيم5

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز193.50أحمد يوسف أحمد حسني مقبول6

ممتاز193.50أيمن أحمد مالم موىس7

ممتاز193عبد املجيد كريم هللا نور أحمد8

ممتاز192.25حسن مكي حسن كعبوب9

ممتاز192.25فيصل محمد مزمل احلق10

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز198عبد امللك حسن زيد6

ممتاز197.75أسامة عبد هللا حسني عبد القادر7

ممتاز197.75محمد عاقب شكيل أحمد8

ممتاز197.75حسني محمد سراج الدين9

ممتاز197.75عاشور عبد احلكم عبد احلكيم10
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خامسًا:العشرة األوائل يف حفظ كامل القرآن الكريم لعام 1440هـ - 2019/2018م.

سادسًا : العشرة األوائل يف حفظ كامل القرآن الكريم لعام 1441هـ - 2020م.

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100هيثم أحمد منصور أبو القاسم1

ممتاز100محمود عبد الرحمن برناوي2

ممتاز100عبد الرحمن أحمد صالح عزب3

ممتاز99.75أحمد محمد باسل سقعان4

ممتاز99.75محمد أسامة بشري فالته5

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100عزيز عبد األول1

ممتاز100ياسني أحمد محمد2

ممتاز100حمزة حافظ عبد الرشيد3

ممتاز100يوسف إمام اسا ترياس4

ممتاز100عبد الرحمن محمد سيد5

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز99.75عبد العزيز راشد رحيم6

ممتاز99.75سيكو حامد غاساما7

ممتاز99.75عصام السيد عبد الواحد8

ممتاز99.50جالل الدين مامون الكيالين9

ممتاز99.50عبد هللا محمد يعقوب10

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100عمار محمد علي السيد6

ممتاز100صالح ياسر صالح باوزير7

ممتاز100حماد محمد سلطان8

ممتاز100محمد السعادي9

ممتاز100ريان محمد جميل مريعاين10

الحفل السنوي للجمعية

87



سابعًا: العشرة األوائل يف حفظ نصف القرآن الكريم لعام 1440هـ- 2019/2018م.

ثامنًا: العشرة األوائل يف حفظ نصف القرآن الكريم لعام 1441هـ - 2020م .

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100عبد هللا محمد جمال الدين1

ممتاز100إبراهيم رأفت إبراهيم طبل2

ممتاز100سعد محمد الساليم3

ممتاز100سلمان محمد هاشم العلوي4

ممتاز100عبد العزيز محمد جمال الدين5

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100بشري محمد إسماعيل1

ممتاز100عبد املحسن عبد هللا محمد2

ممتاز100حسان عبد هللا إحسان3

ممتاز100حامد محمد عثمان4

ممتاز100أنس محمد يونس عبد الرشيد5

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100أمجد محمود فطاين6

ممتاز100جعفر فريد عالم رشيد7

ممتاز100محمد عبد الرحيم سهراب البلويش8

ممتاز100يوسف ماجد عبد احلميد خوجة9

ممتاز100إسحاق نور العالم10

التقديرالدرجاتاسم الطالبم

ممتاز100سلمان سليم عبد الغفار6

ممتاز100مازن أحمد مالم موىس7

ممتاز100عبد هللا صادق اجلابري8

ممتاز100حمزة واصل خليف9

ممتاز100فارس سعيد عالم حسن10

وانتهى احلفل حبمد هللا وتوفيقه على أمل الّلقاء يف حفل العام القادم 1441ه -2020م بإذن هللا تعاىل لتكريم ثلة مباركة من املتفوقني يف حفظ 
القرآن الكريم، وكبار الداعمني واحلمد هلل على توفيقه. 

       ويالحظ يف عام 1441هـ - 2020م عدم إقامة حفل سنوي للجمعية بسبب جاحئة كورونا.
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صور احلفل السنوي لعام 1440هـ - 2019/2018م

رئيس اجلمعية مع صاحب السمو امللكي
األمري بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

تالوة ألحد براعم اجلمعية

لقطة جماعية مع رئيس اجلمعية

الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي يلقي كلمته

جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم

جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم

رئيس اجلمعية يلقي كلمته يف احلفل

جانب من تكريم املعلمني الذين أمضوا 25 عامًا يف التدريس
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الشؤون
المالية



تعتمد اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة يف مصروفاتها بعد عون هللا عز وجل على مواردها النقدية والعيني�ة، وفيما يلي تفصيل 
ذلك:

أواًل: املوارد النقدية : 
حتظى اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم باململكة العربي�ة السعودية بدعم متواصل من حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أعزهم هللا -، حيث يتم 
توزيع اإلعانات السنوية للجمعيات عن طريق وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، ثم تأيت ترعات املحسنني يف هذه البالد املباركة، ويف مقدمتهم 

األسرة المالكة الكريمة، وأهل البذل واإلحسان، وتقوم اجلمعية بصرفها على تعليم القرآن الكريم يف مكة املكرمة وضواحيها. 
وبهذه املناسبة يتقدم مجلس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة بوافر الشكر والتقدير بعد شكر هللا عز وجل ملقام خادم 
احلرمني الشريفني، وسمو ويل عهده األمني، واألسرة المالكة وأفراد الشعب السعودي الكريم، وجميع املحسنني الكرام على ما بذلوه من ترعات نقدية 
َّذِينَ يَْتُلونَ كَِتابَ اللَّهِ وََأَقامُوا الصَّلَةَ وََأنَفُقوا مِمَّا رََزْقنَاهُمْ سِرًّا  أسهمت يف دعم أنشطة اجلمعية املختلفة، وهللا نسـأل أن جيعلهم ممن يشملهم قول هللا عز وجل: )إِنَّ ال
َّذِينَ يُنفُِقونَ َأمْوَالَهُمْ فِي سَِبيِل اللَّهِ َكمََثِل حَبَّةٍ َأنبََتتْ سَبْعَ سَنَابَِل  ( ] فاطر  29 – 30 [ وقوله تعاىل:)مََّثُل ال َّهُ َغُفورٌ شَُكورٌ يَهُمْ ُأجُورَهُمْ وَيَِزيدَهُم مِّن َفْضلِهِ إِن

ِّ
َّن َتبُورَ )29( لِيُوَف وَعَلَنِيًَة يَرْجُونَ تِجَارَةً ل

مه«، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » ال حسد إال يف  ( ] البقرة 261 [، وقول النيب الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعّلم القرآن وعلَّ  سُنبَُلةٍ مِّائَُة حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَُضاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌٌ
ِّ
فِي ُكل

اثنتني، رجل آتاه هللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار، ورجل آتاه هللا مااًل فهو ينفقه آناء الليل ، وآناء النهار«.

موارد الجمعية
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وفيما يلي تفصيل الترعات النقدية الواردة للجمعية :
ترعات أهل اخلري خالل الفرتة من : 1440/01/01هـ إىل 1442/05/16هـ - املوافق من:  2018/09/11م  حىت : 2020/12/31م 

املبلغاسم املتربع
1,156,049فاعلوا خري

700,000مربة شهداء احلرم املكي 
500,000مربة وقف الشريف غالب 

350,865الصندوق اخلريى جلمعيات حتفيظ القرآن
234,970مربة سعيد محمد باناعمة
200,000فيصل محمد على السيار

178,500بكر محمد عمر باناعمه
160,000مطلق دموك العتيىب

120,000صالح على مطر الغامدى
104,531شركة التنقيذ املثالية املحدودة

100,000صاحبة السمو امللكي االمرية طرفة بنت عبد العزيز ال سعود
100,000عادل على محمد احمد املحجوب

100,000فوزية ابراهيم عبدهللا اجلفاىل
100,000وقف حسني بن علي سعيد مرفق

100,000وقف عبدهللا بن سرور الناظر د/ علي العلياين
100,000شركة ابن�اء عمر سعيد عبود بافيل املحدودة

60,000مازن عواض حجيل الوذين�ان
55,000اوقاف عامر عوض الوحيق
50,000وصية سالم ابراهيم قطان

50,000وقف عطا هللا عتيق شداد السعيدي
47,484عبدهللا مبرييك مربوك القثاىم
40,000حامد معيوض عواض البنوى

5,000عبد الرحمن سيف محمد
5,000عبدالرحمن محمد حامد هرساىن

5,000فوزية بكر محمد باناعمه
21,000صالح حمد محمد القحطاىن

20,000احمد سعيد احمد ال احمد القحطاىن

املبلغاسم املتربع
20,000السريع 

20,000عبدهللا على عبدهللا
20,000مؤسسة غياث محمد كعكي التجارية

18,000فاعل خري من عنزيه
15,000احمد صدقة سعيد كعكى

15,000شايع علي الشهري
15,000عبدالرحمن محمد حام
15,000عبد هللا محمد االكليب

12,000سعد حزام مربوك العصيىم
11,000عثمان سليمان محمد السعيد

10,000عبدهللا محمد باناعمه ) رحمه هللا (
10,000فيصل سالم 

10,000مربة عبدهللا محمد باناعمه
10,000محسن صالح صاىف الزهراىن

10,000ياسر محمد عبدهللا
9,000وقف جميلة محمد حجازى - الناظر ياسر باجودة

8,150خالد سعيد القحطاين
6,000ناصر عبدالعزيز حسني العيي�د

5,000زهري محمد ابراهيم مسعود
5,000شركة حسن محمد مظهر وشركاه

2,000عثمان معلم يوسف العبايس
2,000ياسني عبدالعزيز

1,500فارس عيضه املطريى
5,000محمد بن سعيد العصفور

5,000وصية سعيد محمد عمر بانعمة 
4,500مساعد صادق مساعد باجوه

4,000عبدالرحمن محمد احمد

املبلغاسم املتربع
4,000عبداملحسن عبدهللا عبدالعزيز السريع

3,400محمد محمود حامد النمرى
3,000فاروق عمر توفيق

3,000مازن الغامدي
3,000مؤسسة تأجري املشاعل للسيارات

3,000ورثة الشيخ محمد عمر توفيق
2,000خميس احمد محمد

2,000سعد محمد الشعيىب
2,000شركة سيكلى السعودية

1,500محمد عطية محمد الغامدى
1,440محمد عبدالرحيم محمد 

1,300سلطان سليمان عبدالعزيز القضيىب
1,000سالم عبد الرحيم باوزير

1,000سعيد محمد بردى الشوقىب
1,000سعيد محمد سالم البطاطى

1,000محمد عمر على دغريرى
1,000محمد عبدالرحمن املخرج

1,000محمد عوض عطية المالكى
500صفية عطية اللحياىن

500مريم محمد هزازي
200عالء محمد سليمان

إجمايل ترعات املؤسسات والشركات

4,995,369

الشؤون المالية

93



االكتت�اب يف وقف حملة القرآن

رسوم شهـادات واشرتاكات

املبلغاسم املتربع

560محمد احمد خليل

2.500عبدهللا ني�ازي حافظ

560عبدالرحمن عبداحلق بنجايب

560محمد اقبال شري

560عبدهللا نذير احمد

إيضاحاتاسم املتربع أو املوقفمشتمالته نوع العقارموقع العقارم

إعانة صرفت من الدولة بأمر جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز آل دور أريض + مزيانني + أربعة أدوار متكررةعمارةاملعابدة- الشارع العام- أمام إمارة منطقة مكة املكرمة1
بنيت من موارد اجلمعية سعود - رحمه هللا -

املعابدة - الشارع العام- جبوار املدرسة التاسعة عشرة 2
دور أريض + مزيانني + اثن�ا عشر دورًا متكررًا + مبيت�ات عمارةاالبت�دائي�ة للبن�ات

+دكاكني
األرض موقوفة من قبل املصونة/مصباح بنت عبدهللا بن بكر 

بنيت من موارد اجلمعية مفيت

شارع املنصور – الشارع العام – جبوار مؤسسة النقد 3
تربع باألرض معايل الشيخ/حسن بن عباس شربتلي - رحمه 7 أبراج سكني�ة مختلفة األدوارعمائرالعريب

بنيت بواسطة فاعلي اخلريهللا - بوكالته عن ابن�ه إبراهيم

املبلغاسم املتربع

1.000والدة محمد امني بت�اوي

36.000رسوم اشرتاكات أعضاء اجلمعية العمومية

املبلغاسم املتربع

280أحمد الرداد محمد 

إجمايل ترعات االكتت�اب يف وقف حملة القرآن

5.020

إجمايل اإليرادات من رسوم شهادات واشرتاكات 

38.500

ثاني�ًا: املوارد العيني�ة : 
تمتلك اجلمعية بعض العقارات واألسهم اليت أوقفها وترع بها بعض أهل اخلري والبذل واإلحسان، ويوجد قسم متخصص لإلشراف على عقارات 

اجلمعية وصيانتها، ويعد ريع هذه العقارات مصدرًا مهمًا لدعم أنشطة اجلمعية املختلفة بعد عون هللا عزوجل، وفيما يلي تفصيل هذه العقارات :
أ ( عقارات يستفاد منها :
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إيضاحاتاسم املتربع أو املوقفمشتمالته نوع العقارموقع العقارم

مدرسة حتفيظ للبن�ات وغلة الدكاكني لصالح اجلمعيةالشيخ/محمد بن صالح  جمعةدور أريض + مزيانني + أربعة أدوار متكررة + دكاننيعمارةشارع املنصور- جبوار مسجد األمرية منرية4

شارع املنصور - يح الهنداوية - خلف جبل أيب 5
مدرسة حتفيظ للبن�اتالشيخ/سليمان بن بشيبش بن سلمان احلريبدور أريض + دورين متكررة + ملحقعمارةمطشش- جبوار مسجد األمري منصور

حيتاج إىل زيادة أدواروقف معايل الشيخ/عبدهللا بن ناصر العمار - رحمه هللا -إحدى عشرة غرفة بمنافعها الشرعيةمزنل مسلحالعزيزية اجلنوبي�ة – جبوار مسجد ابن عمار6

العزيزية اجلنوبي�ة- مخطط سرت اللحياين قطعة 7
مدرسة حتفيظ للبن�اتاملصونة/ثن�اء بنت سالم بن محفوظدورينعمارةرقم )1(

بدروم + دور أريض + أربعة أدوار متكررة + ملحق بالفناءعمارةالعزيزية الغربي�ة - جبوار ثانوية امللك عبدالعزيز8
الشيخ/محمد عمر بن حسن بن يوسف صادق ويل
املصونة/علوية بنت حسن بن يوسف صادق ويل
املصونة/زكية بنت حسن بن يوسف صادق ويل

يستخدم اآلن كمبىن للقسم العايل بمعهد األرقم بن أيب األرقم 
لتخريج معليم القرآن وتؤجر يف موسم احلج

مدرسة حتفيظ للبن�اتاملصونة/نور بنت محمد بن سعيد مكي - رحمها هللا-أربع غرف بمنافعها الشرعيةمزنل شعيبالعتيبي�ة- شارع األندلس- خلف املقربة9

مدرسة حتفيظ للبن�ات وغلة الدكاكني لصالح اجلمعيةتم شراؤها من موارد اجلمعيةدور أريض + دورين متكررة + دكاننيعمارةالزاهر- يح ملقية - جبوار بن اليف للقهوة10

الزنهة- مخطط القزاز-خلف البنك السعودي 11
املصونة/منرية بنت أحمد عباس باز - رحمها هللا-دورين + ملحقفيالاألمريكي قطعة رقم )89(

الغلة مناصفة بني اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 
بمكة, واملصونة هناء باخطمة, مدة حياتها, ثم يؤول الوقف كاماًل 

للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

أجياد السد - جبوار برج األندلس - أمام بوابة القصر 12
تم شراء األرض من موارد اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن دور أريض + تسعة أدوار متكررة + دور مرتد + مبيت�اتعمارةامللكي

بنيت من موارد اجلمعية , ثم أعيد تأهيلها بطريق االستثمارالكريم بمكة املكرمة

أعيد بن�اؤها  عن طريق فاعلي اخلريالشيخ/عبدا ملجيد بن حسني كلزاري  - رحمه هللا-دور أريض + دورين متكررةعمارةاملسفلة - دحلة الرشد - خلف مسجد السندي13

العوايل - مخطط جنوب العزيزية - جبواز مسجد 14
جزء منها مؤجر والبايق يستخدم كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريمالشيخ/ عبد الرحمن بن حمزة املرزويق أبو حسني -رحمه هللا-دورين + ملحقفيالاملعيذر

موقوفة مناصفة بني اجلمعية اخلريية بمكة املكرمة، واجلمعية الشيخ/عبد القادر بن محمد نور سعيددار سكني�ةعمارةجدة - حــي الثغر15
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

فلتانجدة - يح الشرفية - جبوار فندق سفاري16
فيال رقم )1( دور أريض +أربع غرف+صالة + ملحق + غرفتني 
+ ملحق بالفناء فيال رقم )2( دور أريض + دورين متكررة , يف 

كل دور غرفتني+ صالة بمنافعها الشرعية + هنقر باحلوش
الغلة مناصفة بني اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املصونة/رحمة بنت عبد الوهاب قزاز - رحمها هللا-

املكرمة, واجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم باملدين�ة املنورة

حتتاج بن�اءحمدة اللهييبأرضالعمرة ، خلف نادي الوحدة17

حيتاج إىل صيانةعلياء رابع الغامديبيت شعيب خلانسة ، خلف مسجد السنويس18

حتتاج بن�اءمحمد علي الشمراينأرض مخطط املعيصم19

-سمري جمدارشقة الكعكية، جبوار بن داود20
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إيضاحاتاملتكفل بالرتميماسم املتربع أو املوقفمشتمالته نوع العقاراسم املتربعم

الششة - يح الفيصلية - شارع احلرية - خلف 1
مستغلة حاليًا  إلدارة اجلمعيةفــاعل خــريالشيخ/حسن بن محمد بن حسن الزهرايندور أريض + دور متكرر + ملحقعمارةصيدلية طاهر

شارع احلج - جبوار مطاخب األوائل – )يح 2
مدرسة حتفيظ للبن�اتفــاعل خــرياملصونة/هند بنت سالم بن صدقة الهذيلدور أريض + دور متكررعمارةالصفرياء(

الرصيفة - مخطط األمري أحمد - خلف 3
أعيد تأهيلها  بطريق االستثمارفــاعل خــريالشيخ/سعيد بن محمد بن سعيد املداحدور أريض + دورين متكررةعمارةمستوصف الرحمة

ب ( عقارات تم ترميمها:
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ج ( عقارات حتتاج إىل ترميم وصيانة :

التكلفة التقديريةاسم املتربع أو املوقفمكوناتهنوع العقارموقع العقارم

العزيزية الشرقية - خلف مقر اجلمعية اخلريية 1
1,000,000لايرالشيخ/عبدالعزيز العلي اخلريجدور أريض + دورين متكررةعمارةملساعدة الشباب على الزواج

1,000,000لايرالشيخ/حسن بن عبد الرحيم قماشدكانني + شقتني + دور أول مكون من أربع شققعمارةكدي- حارة زمزم - جبوار مسجد أبو بكر الصديق 2

الشيخ/محمد بن صالح بن عبداللطيف بن إبراهيم شقتني بعدد ست غرف بمنافعها الشرعيةمزنل شعيبجبل الشراشف3
1,000,000لايرفضل

املعابدة - يح ريع ذاخر  - جبوار قصر السلوان 4
املصونة /حليمة بنت علي بن صالح العمودي دور أريض + دور متكرر  + ملحقعمارةلألفراح

حتتاج إىل صيانةالغامدي - رحمها هللا-

الشرائع – مخطط 2 – خلف سوبر ماركت 5
حتتاج إىل صيانةاملصونة/ هند قمرة-رحمها هللا-دكاكني + دور وملحقعمارةالصبيح

حتتاج إىل صيانةالشيخ سعيد القحطايندورينعمارةاملعابدة – مدخل املالوي6

الزنهة - مخطط بدر- شارع اليقني - جبوار 7
موقوفة من قبل الشيخ/عبدهللا بن أحمد بن محمد دور أريض + دورين متكررة + ملحقعمارةاخلليلني للتدريب�ات الرياضية - خلف الدوريات

حتتاج إىل صيانة شاملةعجالن

الزنهة - مخطط بدر- شارع اليقني - جبوار 8
موقوفة من قبل الشيخ/عبدهللا بن أحمد بن محمد دورين + ملحقفيالاخلليلني للتدريب�ات الرياضية - خلف الدوريات

حتتاج إىل صيانة شاملةعجالن
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إيضاحاتاسم املتربع أو املوقفمكوناتهنوع العقارموقع العقارم

يح أم قضب - خلف شارع املنصور- جبوار بقاله 1
مزنل سفلي مكون من خمس غرف بمنافعها الشرعية + مزنل مزنل شعيبالشنربي

حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءالشيخ/عبدالرحمن بن عمر خياطعلوي مكون من غرفتني + صالة بمنافعها الشرعية + حوش

الزاهر- أمام جوازات العاصمة املقدسة بمكة 2
املصونة/ خريية بنت محمد بن سعيد مداحدور أريض + دور أول بعدد أربع شقق + ثالثة دكاكنيفيال رقم )1(املكرمة

حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءاملصونة/ فوزية بنت محمد بن سعيد مداح

الزاهر- أمام جوازات العاصمة املقدسة بمكة 3
املصونة/خريية بنت محمد بن سعيد مداحدور أريض + دور أول بعدد أربعة شقق + ثالثة دكاكنيفيال رقم )2(املكرمة

حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءاملصونة/فوزية بنت محمد بن سعيد مداح

الشيخ/بريكان بن بشري بن عبدهللا الفايس – رحمه غرفة + صالة + دورة مياهمزنل شعيباملسفلة - دحلة الرشد -  جبوار القبة4
حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءهللا -

دورين مكونة من أربع شقق بعدد ثالث غرف بمنافعها عمارةالطائف - يح البخارية - جبوار صيدلية شمس5
حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءالشيخ / محمد بن صالح جمعةالشرعية

حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءاملصونة/سلىم بنت صالح طيب - رحمها هللا-دور أريض + دورين متكررةعمارةجرول- حارة السادة- جبوار بقاله الهاشيم6

املسفلة- شارع إبراهيم اخلليل7
حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اءاملصونة/ميمونة بنت إبراهيم يج فطايندور أريض+ ثالثة أدوار متكررةعمارةخلف فندق دار اإليمان اخلليل

املصونة/ لطيفة بنت محمد بن إسماعيل خوج دور أريض + دورين متكررةعمارةالزاهر - ريع الكحل8
حيتاج إىل هدم وإعادة وبن�اء-رحمها هللا-

إيضاحاتاسم املتربع أو املوقفمكوناتهنوع العقارموقع العقارم

الشامية - شارع عبد هللا بن الزبري- جبوار برج 1
بدروم + دور أريض + خمسة أدوار عمارةالرائد)سابقًا(

هدمت بت�اريخ1429/03/05هـ وال تزال معاملة استالم معايل الشيخ/محمد بن صالح القزاز - رحمه هللا-متكررة + ثالثة دكاكني
التعويض حتت اإلجراء

هدمت  بت�اريخ1429/03/05هـ املصونة/هند بنت سراج بن علي قمرةدورينعمارةجبل قرن - يح الشرفية - طلعة بقشان2

جرول - شارع جبل الكعبة - حارة السادة- 3
األنقاض فقط موقوفة على اجلمعية وقد نزع كامل العقار الشيخ/عبدهللا بن أحمد بن محمد عجالندورين + ملحقعمارةخلف عمارة السادة العلويني

للمصلحة العامة وال تزال معاملة استالم التعويض حتت اإلجراء

شارع املنصور- خلف الهالل األحمر السعودي - 4
تم نزع ملكيتها من قبل شركة أم القرى وما زالت معاملتها حتت معايل الشيخ/محمد صالح القزاز - رحمه هللا-دورين + حوشعمارةجبوار مدرسة بن شهاب الزهري االبت�دائي�ة

اإلجراء

د ( عقارات حتتاج إىل هدم وبن�اء :

هـ ( عقارات تم هدمها لصالح مشروع توسعة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد 
احلرام  وإعمار مكة املكرمة :
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إيضاحاتاسم املتربع أو املوقفمساحة األرضنوع العقارموقع العقارم

طريق مكة  جدة القديم - بعد مصنع كسوة 1
حتتاج إىل ختطيط واستثمار وتم االتفاق مع مؤسسة معايل الشيخ/حسن بن عباس شربتلي - رحمه هللا-املساحة اإلجمالية )394,525(م2أرضالكعبة املشرفة

حسن شربتلي للبدء يف ذلك

حتتاج إىل بن�اءالشيخ/محمد بن صالح بن عبداللطيف فضلاملساحة اإلجمالية )1250(م2قطعتا أرضمخطط السبهاين - خلف شركة مكة للنقل سابقًا2

مخـطـط العـمرة رقم )3(  خلف مدرسة زمزم 3
حتتاج إىل بن�اءاملصونة/لطيفة بنت أحمد بن عبداللطيف كردياملساحة اإلجمالية )380(م2أرضاالبت�دائي�ة - جبوار ميين ماركت املداح 

العزيزية اجلنوبي�ة - الشارع العام - طريق 4
حتتاج إىل بن�اءالشيخ/علي بن محمد بن عباس مختاراملساحة اإلجمالية )1200(م2أرضالطائف - جبوار فندق عاشور

حتتاج إىل بن�اءالدكتور/محمد بن صالح شعيباملساحة اإلجمالية )757,70(م2أرضيح املالوي، جبوار محل باريان لأللعاب والدراجات 5

حتتاج إىل بن�اءخصصت من املربة اخلريية بمكة املكرمة للجمعيةاملساحة اإلجمالية )1531,97(م2أرضجـرول - يح البيب�ان - جبوار مسجد الكعكي 6

حتتاج إىل بن�اءخصصت من املربة اخلريية بمكة املكرمة للجمعيةاملساحة اإلجمالية )800(م2قطعتا أرضمخطط احلمراء – خلف محطة مرعي بن محفوظ7

حتتاج إىل بن�اءخصصت من املربة اخلريية بمكة املكرمة للجمعيةاملساحة اإلجمالية )500(م2أرضمخطط جنوب املسفلة8

حتتاج إىل بن�اءالشيخ / منري بن حسن بن محمد بن�دقيجاملساحة اإلجمالية )637.50(م2أرضمخطط التخصيص - طريق جدة السريع9

و ( أراِض وعقارات لالستثمار :
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إيضاحاتاسم املتربع أو املوقفمكوناتهنوع العقارموقع العقارم

احلفائر - الشارع العام - جبوار مسجد 1
دور أريض + ثالثة أدوار متكررة عمارةبن الدن

+ ثماني�ة دكاكني
الشيخ/عبداملعطي بن عبد 

تدار عن طريق األستاذ/عبدالوهاب العبايس , وللجمعية ثليث الغلةالماجد العبايس - رحمه هللا-

احلفائر- جبوار مسجد احلفائر- خلف 2
فندق مكة جراند كورال

عمارة رقم 
الشيخ/سعيد بن محمد دور أريض + دورين متكررة)1(

تدار عن طريق الناظر/بكر محمد باناعمة والغلة للجمعية وتقرر نزع ملكيتها للمصلحة العامةباناعمة - رحمه هللا-

احلفائر- جبوار مسجد احلفائر - خلف 3
فندق مكة جراند كورال

عمارة رقم 
)2(

دور أريض +دورين متكررة 
+ دكان

الشيخ/سعيد بن محمد 
باناعمة - رحمه هللا-

شارع املنصور - يح الهنداوية -  جبوار 4
عمارةمسجد البغدادي

دور أريض + دورين متكررة يف 
كل دور شقة مكونة من أربع 

غرف بمنافعها الشرعية

الشيخ/مسعد بن صميط 
تدار عن طريق الناظر/علي بن مسعد بن صميط اجلهين , والغلة للجمعيةالرفاعي اجلهين - رحمه هللا-

جدة - شارع فلسطني - خلف فندق 5
بدروم + دور معارض+ أربعة عمارةماريوت

أدوار متكررة
الشيخ/سالم بن محمد بن عمر 

تهايم الغامدي

النظارة واالستحقاق للموقف واشرتط أن يقوم الشيخ سعد بن علي الكاشف الغامدي , بعد عام من وفاة - 
املوقف- بتصفية حسابات جميع املستأجرين وإصالح ما يلزم إصالحه ثم تسّلم العمارة كاملة إىل اجلمعية 

اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

دور أريض + ثالثة أدوار متكررة عمارةاملعابدة - يح املالوي6
+ ملحق

الشيخ/سعيد بن علي بن 
محمد القحطاين

النظارة و االستحقاق للواقف مدة حياته,ثم يؤول الوقف كاماًل للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 
املكرمة

عمارةاملعابدة - يح املالوي7
دور أريض مكون من غرفة 

بمنافعها + أربع شقق + ملحق 
+ محل جتاري

املصونة/سارة بنت خبيت ناصر 
العوايج

النظارة واالستحقاق للواقفه مدة حياتها,ومن بعدها تكون النظارة للوقف العليم لدعم أحباث جامعة امللك 
عبدالعزيز جبدة , وللجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة %25 من الغلة

8
مخطط جنوب العزيزية - العوايل - 
شارع عبدالعزيز كردي- قطعة رقم 

)485(
املصونة/عائشة بنت سعيد بن عمارة

محمد الثبييت

النظارة واالستحقاق لها مدة حياتها لكامل نصف العمارة أرضًا وبن�اًء , ثم من بعدها يكون وقفًا على والدتها وعلى 
زوجها, على أن تكون النظارة واالستحقاق لهم , ثم من بعدهم , يؤول الوقف كاماًل للجمعية اخلريية لتحفيظ 

القرآن الكريم بمكة

مخطط العمرة - طريق العمرة - 9
ورثة/سليمان بن عبد هللا دورينعمارةقطعة رقم )45(

فلمبان
النظارة و االستحقاق للمصونة نعمة بنت سليمان عبدهللا فلمبان, ثم من بعدها تكون النظارة  واالستحقاق 

للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

العوايل - شارع عبد العزيز الكردي - 10
املصونة/ نائلة بنت حسني دورين + ملحقفيالجبوار بقالة الصفاء

إسماعيل راوه
النظارة واالستحقاق للواقفة مدة حياتها، ثم تكون النظارة لزوج أختها/ معتوق دردوم، والغلة للجمعية، ثم من 

بعده تكون النظارة واالستحقاق للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

اسم املتربع أو املوقفمكوناتهنوع العقارموقع العقارم

دور أريض + ثالثة أدوار بعدد عمارةالطائف- شارع خالد بن الوليـد- جبـوار مصرف الراجيح1
ثماني�ة شقق + ثالثة دكاكني

يرد جزء من ريعه من قبل أحمد و محمد وصالح  أبن�اء الشيخ علي بن مطر الغامدي- رحمه هللا- لصالح اجلمعية 
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

ز( عقارات موقوفة على اجلمعية وتدار من قبل املوقفني :

ح ( عقار يرد للجمعية جزء من ريعه :
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اسم املتربععدد األسهماسم الشركةم

الشيخ/محمد صالح بن أحمد آل جمعة140 سهمًاالشركة السعودية للنقل اجلماعي1

ورثة الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز20سهمًاشركة األسمدة سافكو2

الشيخ/محمد سعيد الوادي120سهمًاشركة النقل اجلماعي3

الشيخ/محمد علي مختار1146سهمًاالشركة السعودية للكهرباء بمكة املكرمة4

الشيخ/صدقة عبدالرحمن183سهمًاالشركة السعودية للكهرباء بمكة املكرمة5

الشيخ/أكرم مندورة240سهمًاالشركة السعودية للكهرباء بمكة املكرمة6

الشيخ/حسين صالح سابق230سهمًاالشركة السعودية للكهرباء بمكة املكرمة7

الشيخ/محمد فضل احلق خباري, وزوجته املصونة/عزيزة عبدالرحيم طاشكندي42سهمًاالشركة الوطني�ة للتنمية الزراعية )نادك(8

الشيخ/محمد فضل احلق خباري33سهمًاشركة الفنادق9

فاعل خري30سهمًاشركة اجلنوب10

املصونة/نادية أحمد على رزق91سهمًاالشركة السعودية املوحدة للكهرباء باملنطقة الغربي�ة11

األسهم اململوكة أو املترع بها للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة
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احلساب المايل اخلتايم
للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

للعام المايل  1440ه
ـــ إىل 1440/12/29هـــ للفرتة من 1440/01/01ه
2019/08/31م إىل  2018/09/12م  من  املوافق 
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احلساب المايل اخلتايم
للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة

للعام المايل  2020م
ـــ  إىل 1442/05/16هـــ للفرتة من 1441/01/01ه

2020/12/31م  إىل  2019/09/01م  املــوافــق: 
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محمد مكي بن هداية اهلل عبدالتواب
نائب رئيس اجلمعية

عبدالرزاق بن عبدالرحيم الثمالي
املدير العام

د/ عبدالمهيمن بن ياسين الخطيب
مقرًرا

عبدالرحمن بن يوسف مالوي
عضًوا

عبدالباري بن عويض اللحياني
عضًوا

د/ يوسف بن قائد عبداهلل
عضًوا ومراجًعا لغوًيا

د/ حسن بن علي كنسارة
عضًوا

لجنة إعداد التقرير السنوي
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