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أمير المنطقة الشرقية 

سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
صاحب السمو الملكي ا�مير

الحمـد لـــله رب العالــمين والــصالة والــسالم على أشــــــرف ا�نـــبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

الحمـــد لــله أوًال وأـخرا على ما من الـله به عــلينا في ـهذه الــبالد من 
عظيم نعــمه وكرمه بـأن أوجد فـيها قـــادة يهتدون بهـــدي القـرآن 
ويعــملون بتعــاليمه ويــقومون بشــرع اــلله تـعالى في كل مـناحي 
عــملهم، وما هذا الرافد الـذي وفــق أبنــاء ا�مــير محـمد بن فهد 
بن حلوي –رحمه ا¨ تعالى- علـى إقامتــه، وهـي المؤســسة التـــي 
تحمل اســــمه –رحمه ا¨ تعالى- إال دعـــمÁ لـعلوم القـرآن الكـــريم 
والـسنة النبوية والخطابة ، وهـذا ليس بغريب على أبناء سموه –رحمه 

ا¨- ، فقــد كان حريصÁ على العلم ومهتمÁ في البحث ، ويعلم كل 
من عاصره وعمل معه بأنه كان شديد االهتمام بكــثير مــن العـــلوم 
والمعـــارف، أشـكر ســمو ا�مــير عبدالــعزيز بن محـمد بن فهد بن 
جلوي عــلى إعطـــائي شـــرف افـــتتاح هــذه المؤســسة وموقعـــها 
اÅلكتروني وهي باب من أبواب الخير ونـــدعو لمن يحمل اســم هـــذه 
المؤسسة بأن يكون ممن ينطـبق عليهم قول النبي – صلى ا¨ عليه 
وسلم - : ( إذا مــات ابن آدم انقــطع عمله إال مــن ثــالث صـــدقة 
جارية أو علم ينتــفع به أو ولد صالح يدعو له ) وال أنــسى أن أشكر 
أبناء ا�مـــير محمد بن فهد بن جلــوي على جـهودهم والقائمـــين 

على هذه المؤسسة وآخر دعوانا أن الحمد ¨ رب العالمين .
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محافظ ا�حساء – حفظه ا¨

بدر بن محمد بن جلوي آل سعود
صاحب السمو ا�مير 

لقد دأبت حكومتنا الرشيدة –وفقها ا¨ تعالى- على دعــم الخــــير 
وتربية الناشئة عليه وحثهــم عــلى التنافس فيه، لـذا شـجعت ورعت 
المنافســات التـي تحيي فــي الشـباب روح الـمثابرة والــجد، وبمـناسبة 
انطـالقة مؤسسة ســمو ا�مــير محـمد بن فهد بن جلوي –رحــمه 
ا¨ تعالــى- للقــرآن والسنة والخــطابة ، وهـــي مؤســسة مباركــــة 
بلغ صــداها كثيرÈ مـن مدن مملكـتنا الحبيــبة، أجـدها فــرصة فـي أن 
أبارك لصاحب السمو ا�مير عبـدالعـــزيز بــن محـمد بــن فــهد بــن 
جلوي –حفظه ا¨ تعالى- بمــناسبة تحــول هــذه المســابقة إلــى 

مــؤسسة رائـدة تعنى بكـــتاب ا¨ تعالى وسنة نبيه – صلى ا¨ عليه 

وسلم – وإعداد جيــل يخــدم دينه ووطنه، فله جزيل الشكر والتقدير 
ولجميع العامــلين ــفي هـذه المؤسـسة الــمباركة ـعلى هذا الجهد 
واÅنجاز الطيب ، مـتمنيÁ لهـــم دوام التوفــيق وللمؤسسة المـزيد من 
التقدم والنجــــاح والرقي فــي ظــل حكومة سيدي خــادم الحـرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعــود وصاحب الـــسمو 
الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – رعاهمـا ا¨ – كــما 
أشكر صاحب السمو المــلكي ا�مــير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لهذه المؤسسـة ولكل 

من بذل وقدم لهذا العمل المبارك. 
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 نائب رئيس مجلس ا�مناء- المشرف العام للمؤسسة - حفظه ا¨

عبدالعزيز بن محمد بن فهد جلوي آل سعود
صاحب السمو ا�مير 

الحمد ¨ الــواحد ا�حد الفــــرد الصــمد، وله عــظيم الثناء سبـحانه، 
وصالة وسالما على نبينا المصطفى صلى ا¨ عليه وسلم

لقد أضحت قبس بتميزها وتطورها ونموها المستمر شهابا يت�Ï في 
سماء العمل الخـــيري ـفي مـملكتنا الحـبيبة، وذلــك من فــضل الــله 
وتوفيقه ثم بتلك الجهود المحمودة من القائمين عليها، وبأخذهم 
بعــوامل النجاح والتمــــيز، مما أفــضى إلى تلــك المنـجزات العظيمة، 
وكــثرة مخــرجاتها ونــــوعيتها وصــــوال إلى تــحولها إلــى جـــمعية، 
وستجـدون فــي هــذا التــقرير من المــنجزات ما يعــكس رؤيـة ثاقبة 
ودينامــية عاليـة فـــي بلورة أهداف المؤسسة إلى واقع شكل تطورا 

ملفـتا في مـــسيرة ــعطاء المؤسـسة، على الرغم مما مرت به بالدنا 
الحبيبة من ظروف استـثنائية بجائحة كـورونا مــما كان كفيال بعرقلة 
قافلة النماء والتطور، وإن كان من ثناء وعرفان فهو إلى مقام سيدي 
خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز وسـمو ولي 
عهـده صـــاحب الســــمو المـلكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
-حفظهما ا¨-، وإلــى صاحــب الســمو الملــــكي أميــر المنــــطقة 
الشــــرقية /سعود بن نايف بن عبد العزيز، علــى متابـعته الـــدائمة 
ودعـــمه غـير المحدود للــمؤسسة، وعــــلى رئاســـته مجلـــس أمـــناء 
المؤسسة، والذي نعـتبره فخرا وتشــريفا لنا، والـــشكر موصـــول إلــى 
صاحب السمو الملكي ا�مير/ أحمد بن فهد بين سليمان نائب أمير 
المنطـقة الشرقــية، وإلى أخي صاحب السمو ا�مـير/ بدر بن مــحمد 
ابن فهد بن جلوي محافــظ ا�حسـاء على جهوده الكبيرة والخــيرة 
في مسانـــدة الـــمؤسسة والوقوف إلى جانــبها، كمــا أشكر إخواني 
أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة أعضاء مجلــس ا�مناء، 
وأرجو �عــضاء المجلس الــــإداري والـتنفيذي رئيسÁ وأعضاء ولمجالس 

المؤسسة التوفيق والسداد في مهامهم 

وإلى ا�مام وا¨ يحفظكم ويرعاكم

وآخر دعوانا أن الحمد ¨ رب العالمين.
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لقد اطلعنا على مسابقة ا�مير محمد بن فهد آل 
جلوي -رحمه ا¨- للقرآن والسنة والخطابة 

 ،Áمبارك Èبمحافظة ا�حساء، فألفيناها نافعة، وجهد
وأسأل ا¨ أن يوفق القائمين عليها وأن يغفر لسمو 

ا�مير محمد بن فهد آل جلوي، ويجعلها في 
ميزان حسناتهم كما أدعو إخواني إلى تشجيع مثل 

هذه الجهود ودعمها.
مفتي عام المملكة العربية السعودية و رئيس إدارة

البحوث العلمية واÅفتاء - حفظه ا¨ 

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

فضيلة الشيخ

٥



 حفظه ا¨

أحمد بن حمد البوعلي
فضيلة رئيس مجلس اÅدارة الدكتور 

الحمــد ¨ حمدا يليــــق بجاللــه كــما يحـب ربنـــا ويــرضى والصالة والســالم على أفضل خلقه 
أجمعين.

سالم من ا¨ عليكم ورحمة منه وبركات، تحــية عطرة طيبة مباركة لكم جميعا، وأحـمد ا¨ 
إليكم أن من علينا بالعمل في هذه المؤسسة أمال فـيما يرضيه ويقربنا إليه، فـال أجل وال أشـرف 

من العمل تحت كنف كتاب ا¨ وسنة رسوله صلى ا¨ عليه وسلم.
 ويسعـدني فـي هـذا المـقام أن أتقـدم بالشكر إلـى قــادتنا في هـذه البلــاد الــمباركة، وعـلـى 
رأسهــم/ خــادم الحرميـــن الشريفين وسمــو ولــي عــهد ا�مـين عــلى حــرصهم ودعمــهم 
وخدمتهم لكتاب ا¨ عز وجل وسنة رسوله -صلى ا¨ عليه وسلم-، كما أوّجه بطـاقة شـكر 
وعرفان إلى صاحب السمو الملكي ا�مير/ سعود بن نايف عبد العزيز أمير المــطقة الشــرقية – 

رئيس مجلس ا�مــناء للمؤسسة، وإلى سمو نائبه الكريم صاحـب السمو الملــكي ا�مـير أحمد 
ابن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على متابعته ودعمه، وإلى صاحب الـسمو أميرنا المحـبوب 
ا�مير/ بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محــافظ ا�حساء، فلهم جميـعÁ من الشـكر أجزله، 
ومن الثـناء أفضله. وال أنسـى صاحـب الســمو ا�مير/ عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي 
نائب رئيس مجلس أمناء والمشـرف العـام على المؤسـسة، راعي لبنتها ا�ولى، شـكر ا¨ لـه بره 

بوالده في هذه المؤسسـة، ومــا نراه الـيوم من تطور مـا هو إال شاهد على صدق نواياه وإخوانه، 
جعـل ا¨ ذلــك فـي مـيزان حسـناتهم، سـائًال المـولى الكـريم أن يـحقق لُهـم ما يصـبون إلــيه 
من رقــي المؤســسة عاًما بعـد عام، كما أقّدم شكـري إلى جمـيع ا�خـوة من أصحـاب الــسمو 
والمعــالي والفضيلة والـسعادة في المــجلس الـإداري والمــجلس العــلمي وأعــضاء المــجلس 
التنفيذي فهـم شـموع الـمؤسسة المـضيئة وقناديلها، وما يقدم في هذا التقرير هو نتاج عمل 
جماعي وجهد دؤوب خالل العام المنصـرم. وال أنسى الجــهات الــداعمة والمانحة من شـركائنا 

شركاء النجاح، كتب ا¨ لهم ا�جر والمثوبة.
 ويسعـــدنا تلقـي مقترحاتـكم لتطــوير المؤسـسة من خـالل التــواصل عبــر موقع المؤســسة 
ووسائل التواصـل االجتماعي؛ ليكـون لها إســهامها الفـــاعل فــي تـحــقيق أهــداف المؤســسة 

المختلفة.
وال أغفل –هنا-جهــود حكــومة خادم الحــرمين الشـريفين بما أولته من اهتمام بالغ بالقطاع 
الثالـث غير الربـحي وجعــلت هذا القطاع ركيزة في رؤية ٢٠٣٠، واعتمــدت علــيه في تغيير وتطوير 
الدولة بما أعلنه ولي العهد صاحب السـمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن عبد العـزيز آل 
سعود -حفظه ا¨-عن رؤيته التي اســتجاب الجميع لها، وخـاصة القطاع الثالث الــذي دعــم 
وأيد تلك الرؤية التي تنمي وتعدل أحوال المواطنين االجتماعية واالقتصادية، وقد حرصت الـرؤية 
علـى دعــم وتنــمية القــطاع الثالــث وجعــلت له مشاركة فعــالة وقدمــت له الدعــم المــالي 

والمعنوي.
ويأتي هــذا التقرير وممــلكتنا الحــبيبة تزدهر بالرخــاء وتنعــم بالنــماء برعايــة خــادم الحـــرمين 
الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما ا¨، وتمر 
بمنعطف مختلف وهو المتمثل بجائحة كورونا مما فرض على المؤسسة كغيرها من الجـهات 
وضعا استثنائيا في طرق وأسـاليب العمل، وقد اسـتطاعت المؤسـسة بفضل ا¨ ومنه وكــرمه 
ثم بالتوجيهات الكريمة للعمل باالحترازات الالزمة تجاوز هذا الوضع والعـمل بآليات مكنـتها من 
العبور إلى تحـقيق أهدافها، من خالل عــدد كبير مــن المنـجزات التــي برزت كـعالمة فـارقة مما 
يفصح به هذا التقرير، على الرغم من كـل الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في طريقها، كما 
يأتي هذا التـقرير والمؤسسة تشهد تحــوال إيجـابيا وتحــتفي بتحولها إلى جــمعية قبـس، وقـد 
سعت إلى ذلك حثيثا بمخرجاتها التي أهلتها لتكون جمعية؛ مما يسمح بعمل في ظل امتيازات 
متعـددة تستفيد منها في سيرها نحـو غايتـها الخـاصة في خــدمة الكتاب والسـنة والخطابة، 

وبما يمكنها من اÅسهام البار في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م
وا¨ نســأل أن يــكون ذلــك فاتحة خير على االرتقـاء بأدائـها الـذي يطـمح إلى ا�فــضل بإذن ا¨ 

سبحانه فهو ولي ذلك والقادر عليه وبه نستعين.
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والذي  الربحي  غير  الثالث  بالقطاع  الكبير  االهتمام  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  أولت  قد 
 ،٢٠٣٠ رؤية  في  ركيزة  القطاع  هذا  وجعلت  والتعاونية  الخيرية  والهيئات  الجمعيات  من  يتكون 

واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة
دور المؤسسة

في تحقيق رؤية ٢٠٣٠
وذلك عنـدما أعلن ولي العهد صاحب الــسمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
حفظه ا¨ عن رؤيته حتى استجاب الجميع له وخاصة القطاع الثالث الذي دعم وأيد تلك الرؤية التي تنمي 
وتعـدل أحـوال المـواطنين االجـتماعية واالقتصادية وقــد حرـصت الـرؤية على دعـم وتنـمية القطاع الثالث 

وجعلت له مشاركة فعالة وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطوير القطاع
ومـــنذ إقـرار نظـام مؤسـسة ا�مـير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنـة والخطـابة با�مر 
السامي رقم (٤٢/ق/م) بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ لم تأل المؤسسة جـهدÈ في رســم خارطة طريق واسـتراتيجية 
واضحـة تسـاهم في تـحقيق الهـدف المـناط بهــا وهــو خـدمة الـقرآن الـكريم والـسنة النــبوية الـشـريفة 
والخطابة بما يحــقق شروط إنشائها ويعزز دورهــا في تقــديم خدمــات نوعــية في مجال الـقرآن الكـريم 
والسـنة النبوية والـخطابة بمنهـج وسـطي من خـالل أســاليب مبـتكرة ووسائل تقنية حديثة وموارد بشرية 

ممكنة وفقÁ لمعايير الجودة العالمية
فالنمو المطرد في القطاع الخــيري هو أحـد دعـائم التـنمية المسـتدامة والمؤسـسة تعـمل علـى دراــسة 
الوضــع الراهن والتحــديات والمــخاطر الــتي تواجــهها بالتــعاون مــع الجــهات ذات الــعالقة واالستــعانة 
بمتخصصين واعتمدت في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الــدولية كـما قامت المؤســسة بتــطوير 
آلية العمل بعد عمل المقارنات المرجعية وحددت مسارات العمل الـتي بموجبها ستتمكن المؤســسة من 
أداء مهامها، والمؤسسة ستعمل على تنظيم وتمكين القطاع الخيري وتسهل إجراءاته وتنـمية وتعـظيم 
أثره حيث أن القطاع الخيري يعد من القطـاعات المهمة التي أشارت إليها رؤية المملكة العربية الســعودية 

٢٠٣٠ وأنه يناط بها دور رئيس في تحقيق االستدامة للقطاع غير الربحي

٨



وتزامنÁ مع رؤية ٢٠٣٠ تعمل المؤسسة على أتمتة المعامالت من خالل استخدام المنظومة اÅدارية 
الحديثة بحيث تكون جميع معامالت المؤسسة إلكترونية

كما قامت المؤسسة بإنشاء فريقها التطوعي حيث بلغ إجمالي المتطوعين حتى اáن ١٠٣ شابÁ وفتاة

ترتبط استراتيجية المؤسسة بعدد من المستهدفات الواردة في
رؤية المملكة العربية السعودية | ٢٠٣٠ | من خالل المساهمة في تحقيق عدد من

ا�هداف والمؤشرات تشمل:
دور المؤسسة

في تحقيق رؤية ٢٠٣٠

العمل على غرس ثقافة العمل التطوعي.

تسهيل استقطاب الكفاءات وتدريبها.

استمرار العمل على تعزيز التعاون بين المؤسسة
وا�جهزة الحكومية ذات العالقة بعملها.

التحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي.

تحقيق االستدامة للقطاع غير الربحي.

تعزيز فعالية الحوكمة.

زيادة معدالت التوظيف.

تعزيز القيم اÅسالمية والهوية الوطنية

٩



١٠

نطاق عملها وخدماتها:
ولها أن تفتح فروعÁ في سائر محافظات المنطقة الشرقية.

رؤيتنا:
الريادة في أداء العمل المؤسسي لخدمة القرآن الكريم والسنة 

النبوية وفنون الخطابة.

اسم المؤسسة:
مؤسســة ا�مــير محمد بــن فهــد بن جلـوي آل سعــود للـقرآن 
والسنة والخطابة " قبس " وهي مؤسسة خيرية ذات شخصية 
اعتبارية مستقّلة تأسست بالقرار الوزاري رقم ( ٤٢/ق/م ) بتاريخ 
١٤٣٢/٣/٢٧هـ ومقــرها مــدينة ا�حـــساء ، والمـــرخصة بشـهادة 
التسجيل الصادرة من وزارة الشؤون اÅسالمية والدعوة واÅرشاد.

المقر الرئيس: 
مركزها الرئيس محافظة ا�حساء ، ويمكن نقله.



١١

رسالة المؤسسة:
االهتـــمام بالقــــرآن الكــــريم والســـنة النبـــوية وعلــــومهما والعناية 
بالخطابة وفنونها، واإلفادة من خــــالصة الفـــكر والتجـــارب العلمية 
لألساليب الشرعية في االرتقاء بتعليم القرآن والسنة والخطابة مع 

إحياء رسالة المسجد ودوره في حياة أفراد المجتمع.

أهداف المؤسسة:
(الكتاب  الهداية  بمصدري  وتشجيعهم  المجتمع  أبناء  ربط 

والسنة)، حفًظا وتجويًدا وتدبًرا وتعلًما.
تعزيز الجهود الحكومية والخيرية في تحصين النشء من الغلو 

واالنحراف العقدي والفكري والسلوكي.
اعداد وتأهيل الدعــــاة واألئـــمة والخـــطباء وأفراد المجتمع في 
فـــــنون الخــــطابة، لــــرفع مســــتوى األداء، وتنميــــة القــدرات 

والمواهب والمهارات بمنهج وسطي.

.١

.٢

.٣

القيم:
اإلتقان، النوعية، التقنية، التكامل، اإلبداع، التعاون.

وسائل المؤسسة:
إقامة محاضرات وندوات ودورات ورحالت علمية،وإقامة مسابقات 
دور  وإنشاء  المجتمع،  أبناء  لكافة  توعوية  وملتقيات  تشجيعية 
وموسمية  دائمة  وحلقات  وروضات  ومدارس  ومعاهد  ومراكز 
وعلومهما،  المطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  وتعليم  لحفظ 
سواء في المساجد أو في المرافق العامة، وأندية للخطابة صباحية 
المعارض،  في  والمشاركة  العلمية  بالبحوث  والعناية  ومسائية، 
وطباعة الكتب في التخصص ، بعد موافقة الجهات ذات العالقة.



١٢

المستقبل في سطور
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
التحــول اÅلكـــــــتروني.٨

شــــراكة مـــع وزارة التعــــليم.

فتح مدرسة جديدة رقم (١١).

فــتح الفــرع الجــديد بالدمام.

مســابقة الحــماد ا�ســــــرية.

مسابقة قبس الكبرى.

ملتــقى شـباب الــرؤية.

اعتــــماد كرســي ا�مــير مــحمد بـن فــهد بـن
جلوي لدراسات القرآن الكريم والسنة النبوية.





نائب رئيس
مجلس اÅدارة

مهامه

الجودة والتطوير

الدراسات

الشركات المجتمعية

اللجنة االستشارية

المدير
التنفيذي

مهامه

حلق السنة النبوية

أكاديمية الخطابة

مقابلة المعلمين

المسابقة السنوية

متابعة توصيات
المجلس ا�داري

حلق القرآن الكريم

مدير اÅعالم

مهامه

الصحافة

االذاعة

الصحف اÅلكترونية

برامج التواصل
االجتماعي

موقع المؤسسة

الفضائيات

مدير الشؤون
المالية و اÅدارية

مهامه

شؤون الموظفين

التدريب

الصيانة و النظافة

المستودعات

خدمات الموظفين

المحاسبة

مدير العالقات

مهامه

الملتقيات

الدورات

الزيارات المدنية

المراسالت و البرقيات

المجالت

النشرات

التقرير السنوي

التسويق

الرعايات

المناسبات الرسمية

مدير البرامج

مهامه

تعليم الصغار

الشؤون التعليمية

المراكز المتخصصة

االإجازات العلمية

المسابقات الدورية

المعاهد

المقرئة اÅلكترونية

مدير
اللجنة النسائية

مهامه

منسقة السنة

منسقة الخطابة

منسقة البرامج

منسقة العالقات

منسقة القرآن

مدير
التنمية المستدامة

مهامه

المؤسسات المانحة

الموارد الماليةو العينية
االستقطاع الشهري

ا�وقاف

اللجنة العلميةسكرتير مدير مكتب رئيس المجلس

رئيس مجلس اÅدارة

مجلس اÅدارة

مجلس ا�مناء

رئيس مجلس ا�مناء
الهيكل التنظيمي

١٤



مجالس المؤسسة



مجلس األمناء

١٦



١٦٢١٧

عبد الله بن عبد المحسن التركي
معالي ا�ستاذ الدكتور

مستشار خادم الحرمين الشريفين
وعضو هيئة كبار العلماء

مدير جامعة اÅمام محمد
بن سعود اÅسالمية 

احمد بن سالم العامري
معالي ا�ستاذ الدكتور

مدير جامعة الملك فيصل با�حساء

محمد بن عبدالعزيز العوهلي
معالي ا�ستاذ الدكتور

مستشار خادم الحرمين الشريفين
وعضو هيئة كبار العلماء وإمام

وخطيب الحرم المكي

صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد
معالي ا�ستاذ الدكتور

عبد العزيز بن سعد
بن جلوي آل سعود

صاحب السمو ا�مير
فهد بن عبد الله

بن جلوي آل سعود

صاحب السمو ا�مير
فيصل بن فهد

بن جلوي آل سعود

صاحب السمو ا�مير
سعد بن تركي

بن جلوي آل سعود

صاحب السمو ا�مير

قيس بن محمد آل شيخ مبارك
فضيلة الدكتور الشيخ

عضو هيئة كبار العلماء سابقÁ و
أستاذ الفقة  بجامعة الملك فيصل

سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
صاحب السمو الملكي ا�مير

نائب رئيس المجلسرئيس المجلس
عبد العزيز  بن مـحمد بن جلوي  آل سـعود

صـاحب السمـو ا�مير

مجلس ا�مناء



٢١٨

أحمد بن عبدالله الشعيبي
معالي الدكتور

Áدارة سابقÅسالميةمدير معهد اÅنائب  وزير الشئون ا
وا�وقاف و الدعوة واÅرشاد سابقا

توفيق بن عبد العزيز  السديري
معالي الدكتور

أستاذ العقيدة بكلية
الشريعة با�حساء

سعود بن عبدالعزيز العقيل
فضيلة الدكتور الشيخ

وكيل جامعة اÅمام عبدالرحمن
الفيصل لخدمة المجتمع

عبدالله بن حسين القاضي
سعادة الدكتور

مدير عام فرع وزارة العمل
والتنمية اÅجتماعية بالمنطقة الشرقية

عضو اللجنه العليا Åصالح ذات البين 

عبدالرحمن بن  فهد المقبل
ا�ستاذ

رجل أعمال
طالل بن سلمان الغنيم

سعادة ا�ستاذ

عضو مجلس الشورى

عبدالله بن محمد الجغيمان
سعادة الدكتور

خالد بن محمد العبد الكريم
فضيلة الشيخ  الدكتور

طالب علم ورجل أعمال
مهتم بالعمل الخيري

أستاذ الفقه بكلية
الشريعة والدراسات اÅسالمية

إبراهيم بن صالح التنم
فضيلة الشيخ الدكتور

رئيس غرفة ا�حساء
Áوعضو مجلس الشورى سابق

صالح بن حسن العفالق
سعادة ا�ستاذ

محامي

يوسف بن عبداللطيف الجبر
سعادة الدكتور

رجل أعمال

خالد بن محمد بن
سعد البواردي

سعادة ا�ستاذ
عبدالعزيز بن

عبدالله الموسى

سعادة ا�ستاذ

رجل أعمال

رجل أعمال
عبد الرحمن بن سليمان الحماد

سعادة ا�ستاذ
سالم بن صبيح المري

سعادة ا�ستاذ

رجل أعمالرجل أعمال
أسامة بن محمد النعيم

سعادة ا�ستاذ

مستشار وزارة التعليم
محمد بن سعيد القحطاني

سعادة الدكتور

رائد بن حمد البوعلي
سعادة ا�ستاذ

رجل أعمال

عويضة العبد العال العجمي

سعادة ا�ستاذ

رئيس مجلس إدارة المؤسسةرجل أعمال
أحمد بن حمد البوعلي

فضيلة الشيخ الدكتور

مدير عام مركز ا�بحاث بالشؤون
الصحية في المنطقة الشرقية

عبدالله بن عبدالرحمن العبدالقادر

سعادة ا�ستاذ الدكتور



١٩

بعض توصيات مجلس ا�مناء خالل اجتماعاته

دراسة إمكانيـة إضافــة اللغــة العــربية ضــمن ســير أعــمال 
المؤسسة.

حــث المــؤسسة عـلى االستــمرار لــتنمية مــواردها المـــالية 
والبشرية.

العناية بالشراكة مع الجامعات السعودية لالســتفادة مــن 
التعاون المشترك.

.Áوتالوًة وصوت Áاالهتمام بالموهوبين حفظ

المملكة  أنحاء  إلى  المؤسسة  التأكيد على فتح نطاق عمل 
العربية السعودية.

من  اعتمادها  تم  التي  الخطة  تنفيذ  على  المؤسسة  حث 
صاحب السمو ا�مير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
االجتماع  في  ا�مناء  مجلس  رئيس  الشرقية  المنطقة  أمير 

الثاني.

ا¨  -رحمه  جلوي  بن  فهد  بن  محمد  ا�مير  كرسي  دراسة 
مع  دراسته،  وتطوير  فيصل  الملك  جامعة  تعالى-في 
كرسي  وبين  بينه  وتفاضل  له  مناسب  اسم  اختيار  أهمية 

العلوم اÅنسانية.

.١
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.٣

.٥

.٦

.٧

.٨

شكر أعضاء مجلس اÅدارة لقرب انتهاء فترته.

اعداد ورشة عمل مع مركز التنمية االجتماعية لالستفادة منهم. .٩

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

.٤





 



٢٢

تعيين موظف أو موظفة لتسويق للوقف.

اعتمــاد التقرير المالي واÅداري لعام ٢٠١٩م.

تفعـــــــــيل الشــــــــراكات والتوســع فيها.

فيــــــــــــــديو الوقــــــــــــــف.

سيـــــناريو جــــديد للوقــــف.

العــــــــــمل عــــلى عقـــــد لبــناء الـوقـــف.

البـــدء فـــي أعمـــال الـوقف. 

اعتمـــــاد مـــــدارس جديدة.

إعـــداد دورة فـــي التسويـــق اÅلكـــتروني.

االستفادة من المشتركين في الفعــاليات.

االهتمام بالعالقات العـامة.

حملة ترويجية لوقف الوفاء.

من أبرز توصيات
مجلس ا±دارة



المجلس العلمي
يتكون المجلس من سبعة أعضاء يمثلون كــوادر علـــمية وأكـــاديميين ومشائـــخ في مجـــاالت وتخـــصصات

مختلفة.ويتم اختيار رئيس بالتصويت، ويعقد المجلس مرة كل شهر على ا�قل.

٢٣

المجلس العلمي

مهام المجلس العلمي
وضــع المنهج الـــعلمي للمؤســسة واÅشــراف عــليه. .١

دراسة ا�فكار النوعية للمؤسسة وإقرارها. .٢
اختيـــــــار معلــــمي الحـــلق.٣.

اÅشــراف علــى البحــث العــلمي والدراسات الميدانية. .٤

اÅشراف على مسابقة المؤسسة الـدورية وتطــويرها. .٥

اÅشراف على البرامج التربوية والـــدعوية للمـــؤسسة. .٧
إقرار ما يحال إليه من الكتب والرسائل والمخطوطات. .٨

المشاركة في بـرامج وأنشــطة المؤسسة. .٩

اÅشراف علــى الشــراكات العلــمية مــع المــؤسسات٦.
الحكومية والخيرية والخاصة.



من أبرز المنجزات

لعام ٢٠١٨ 



 





من أبرز المنجزات

لعام ٢٠١٩ 



الحصول على شهادة ا«يزو للجودة (٩٠٠١:٢٠١٥) 

٢٨



٢٩

افتـــتاح المــدرسة التاسعة
(دار السالم) حي العويمرية

افتتاح القسم النسائي
فــــــــــــــي المؤســــسة 



قبس في أرقام



٣١

عدد المدارس وا�ندية

٨
البرامج وا�نشطة

١٢٠
إجمالي المستفيدين

٣٦٦٤
المحفوظات من السنة النبوية 

٥١٧

عدد الشراكات

١٨
ا�وجه المنجزة من القرآن

٥٩١٦
عدد الزيارات

٢٣
عدد الدورات

١٦

إحصائيات ٢٠١٨ احصائيات ٢٠١٨ 



٣٢

إحصائيات ٢٠١٨ احصائيات ٢٠١٨ 

عدد زوار الموقع

٢٣٩٨٢٧
المسجلون بالرسائل النصية

١٧٧٩٠
رسائل نصية

٢٤٧٦٢
زيارات الملف الشخصي 

١٢٥١٩٢

عدد المشاهدات 

٢٤٧٤٠٩٦
ا±عجابات

٤٥٥٣
التغريدات

٧٢٤
المتابعون على تويتر

٣١٦٢



٣٣

منسوبو مؤسسة قبس

١٢٢
عدد الشراكات

٢٠
ا«يات المحفوظة من القرآن

٢٠٤١٢٩
عدد الزيارات

١٣
عدد الدورات

٩

عدد المدارس وا�ندية

٩
إجمالي المستفيدين

٢٦٩٣
المحفوظات من السنة النبوية 

٢٣٩٢
البرامج وا�نشطة

١١١

إحصائيات ٢٠١٩ احصائيات ٢٠١٩ 



٣٤

إحصائيات ٢٠١٩ احصائيات ٢٠١٩ 

المتطوعون والمتطوعات

١٣٤

المسجلون بالرسائل النصية

١٩٣٥٧
عدد الخاتمات

٥٢

زيارات الملف الشخصي 

١٧٩٩٢١

عدد زوار الموقع

٦٣١٨٨١

ا±عجابات

٢٠٠٤٩

رسائل نصية

١٧٦١٧

الريتويت

٤٧٧١٣
التغريدات

٢٠٨٣

المتابعون على تويتر

١١٠٠٠



٣٥

إحصائيات ٢٠٢٠ احصائيات ٢٠٢٠

عدد الدورات

٧٠

عدد المدارس وا�ندية

١٠

ا�وجه المنجزة من القرآن

٢٦٥٠٠

إجمالي المستفيدين

٨٧٤٤

منسوبو مؤسسة قبس

١٥٦

المحفوظات من السنة النبوية 

٥١٧

عدد الشراكات

٢١

البرامج وا�نشطة

١٦٦

عدد الزيارات

٨

عدد الخاتمات

٤٦



٣٦

إحصائيات ٢٠٢٠ احصائيات ٢٠٢٠

المتطوعون والمتطوعات

١١٢
المسجلون بالرسائل النصية

٢٠٣٥٧
زيارات الملف الشخصي 

٢٥٠٠٥٠
عدد زوار الموقع

٦٣٥٨٨١
رسائل نصية

١٧٦٩٧

ا±عجابات

٣٨٥٢٢
الريتويت

١٠٧٦٧٩
التغريدات

٢٥٤٧
المتابعون على تويتر

١٨٢٧٣
عدد المشاهدات 

٥٥٨٥٠٠٠
عدد مشاهدات المسابقات

٢٠٣٣٤٢٧

فيديوهات توعوية

٢٥



مشاريعنا



٣٨



٣٩



٤٠



البرامج واألنشطة



٤٢

أوًال:
الدورة القرآنية المكثفة

(عن بعد)



الدورة القرآنية المكثفة (عن بعد)

عدد الطالب ٨٥

هي دورة قرآنية تقام كل سنة في شهر رمضان 

للطالب  الكريم  القرآن  تحفيظ  على  تركز  منها:  الهدف 
بشكل مكثف خالل شهر رمضان 

عدد أوجه الحفظ
١٣٩١

عدد أوجه المراجعة
٢١٣١

مجموع ا�وجه
٣٥٢٢ 

ما يعادل با�جزاء
Ç١٧٦ جزء

٤٣



٤٤

:Èثاني
تكـريم المتسابقين في

مسابقة ملسان



تكريم المتسابقين في مسابقة ملسان

٤٥



٤٦

:Èثالث
في ضيافة قبس

عدد المشاركين خالل آخر لقاء: ٥٠ مشارك

المؤسسة  تقوم  سنة  كل  يقام  إعالمي  برنامج  وهو 
فيه باستضافة عدد من الشخصيات المؤثرة

الهدف منه: يهدف إلى تعرف بعض اÅعالميين والشخصيات 
المؤثرة على أنشطة المؤسسة وبرامجها 



٤٧

:Èرابع
البرنامج الصيفي

أمسكي عقالها

 عدد المستفيدين من البرنامج:  ٩٧ مستفيدة

هو برنامج صيفي نسائي يقام كل سنة 

الكريم  القرآن  وتعليم  تحفيظ  إلى  منه:يهدف  الهدف 
وتعليم السنة النبوية



٤٨

:Èخامس
المقرأة الهاتفية

عدد المستفيدين: ٣٦٠

هو برنامج دائم مختص في مسار القرآن يقام عن بعد 
(عن طريق الهاتف) ينقسم إلى قسمين (مقرأة خاصة 

بالرجال , مقرأة خاصة بالنساء)

الكريم  القرآن  ومراجعة  تحفيظ  إلى  يهدف  منه:  الهدف 
وتصحيح التالوة عن بعد.



المقرأة الهاتفية

٤٩



:Èسادس
مسابقة كن أترجة

عدد المسجلين : ٥٠

ولي  يرسل  سنوات   ٨ إلى   ٤ عمر  من  لÏطفال  مسابقة 
أمر الطفل فيديوهÁ للطفل وهو يقرأ القرآن إلى إدارة 

المسابقة

الوقت  استغالل  على  الطالب  وتشجيع  تحفيز  منه:  الهدف 
وحفظ القرآن الكريم

٥٠



٥١

:Èسابع
برنامج نور

عدد المسجلين : ١٠٢

برنامج يقام في شهر رمضان يسرد فيه قصص ا�نبياء 
من القرآن

الهدف منه: أخذ العظة والعبرة من قصص ا�نبياء واالقتداء 
بهم.



٥٢

:Èثامن
يوميات رمضانية لÌطفال

عدد المسجلين : ٣١٠

برنامج  مع  نبوية  أحاديث  يتناول  رمضاني  برنامج  هو 
إثرائي ترفيهي

وطريقة  لÏذكار  الطفل  وتحفيظ  تعليم  منه:  الهدف 
الصلوات من خالل مذكرة خاصة بالبرنامج.



٥٣

:Èتاسع
البرامج ا±ذاعية

٨٧ حلقة إذاعية حتى اáن. 
برنامج أسبوعي يعالج من خالله المتغيرات المجتمعية 
من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في 
مجلس  رئيس  وتقديم  إعداد  من  اÅسالم  نداء  إذاعة 

اÅدارة د. أحمد بن حمد البوعلي



٥٤

:Çعاشر
برنامج تصحيح التالوة

عدد المسجلين : ١٠

برنامج يقام عن بعد لمدة ٥ أيام ويكرر.

الهدف منه:   تصويب القراءة وخاصًة سورة الفاتحة
                                لتكون الصالة صحيحة. 

التخلص من اللحن الجلي.
إتقان القراءة.

مدارسة القرآن. 



٥٥
عدد المسجلين : ٧٠

المشارك  يقرأ  التصحيح  بطريقة  بالبرنامج:  التعريف 
لبنود   Áوفق وا�داء  القراءة  وتقييم  توجيهه  ويتم 

التقييم.

الهدف منه: قراءة القرآن بشكل صحيح والتخلص من اللحن 
الجلي.

أحد عشر:
تصحيح تالوة سورة الفاتحة

وأواخر سورة البقرة



اثنا عشر:
 تكريم الجمعيات الفائزة

بجائزة التميز في العمل الخيري

جلوي  بن  محمد  بن  عبدالعزيز  ا�مير  سمو  بحضور 
آل سعود نائب رئيس مجلس ا�مناء ورؤساء بعض 
الفائزة  الجمعيات  ُتكرم  قبس  الخيرية  الجمعيات 
جمعية  وهما  الخيري  العمل  في  التميز  بجائزة 
 Èتقدير ا�سرية  التنمية  جمعية  و  با�حساء  الدعوة 

لجهودهما المباركة.

٥٦



 تكريم الجمعيات الفائزة بجائزة التميز في العمل الخيري

٥٧



٥٨

ثالثة عشر:
تكريم الفائزين في مسابقة

ملسان للمرحلة المتوسطة 



تكريم الفائزين في مسابقة ملسان للمرحلة المتوسطة 

٥٩



أربعة عشر:
برنامج ا�ترجة

Çعدد المستفيدين : ٢٠٠ مستفيد

برنامج يستهدف ا�طفال من سن ٤ إلى ٨ سنوات

مع  الكريم  القرآن  ا�طفال  تعليم  إلى  منه:يهدف  الهدف 
في  القرآن  حفظ  على   Èقادر الطفل  يصبح  لكي  إثرائية  مواد 

سن مبكر

٦٠



٦١

خمسة عشر:
برنامج ا�ترجة الصيفي

Çعدد المستفيدين : ١٥٠ مستفيد

الصيف يستهدف ا�طفال من  إجازة  برنامج يقام في 
سن ٤ إلى ٨ سنوات.

الكريم  القرآن  الطفل  تعليم  إلى  يهدف  منه:  الهدف 
وتعليم السنة النبوية 



ستة عشر:
برنامج تصويب جزء الشورى

عدد المستفيدين : ١٨٠ مستفيدة

هو برنامج يقام عن بعد يستهدف ا�مهات.

الهدف منه: تصحيح وتصويب تالوة جزء الشورى للدارسات

٦٢



سبعة عشر:
حلقات جامع آل ثاني

Çعدد المستفيدين : ٣٠ مستفيد

تنقسم إلى قسمين
(حلقات لÏطفال , حلقات لكبار السن).

٦٣



المسابقات



أوًال:
مسابقة قبس الرمضانية

١١٦٣٠٠٠  مشاهدة

وهي مسابقة تقام سنويÁ في شهر رمضان عبر تويتر

الهدف منها: نشر الثقافة والمعرفة في العائلة من خالل أسئلة 
تنشر يوميÁ في مسار القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة

٥٨٣٠٠٠ مشاهدة

وهي مسابقة تقام في أيام عشر ذي الحجة عبر تويتر

الهدف منها: نشر الثقافة والمعرفة في العائلة من خالل أسئلة 
تنشر يوميÁ في مسار القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة

٦٥

:Èثاني
مسابقة عشر ذي الحجة



:Èرابع
مسابقة هوية قبس الجديدة

عدد المشاركين قرابة ٢٠ مشاركÁ ومشاركة.

قبس  لمؤسسة  جديدة  هوية  لتصميم  مسابقة  هي 
وتحديد ا�فضل من بين التصاميم المقدمة واعتماده 

:Èثالث
مسابقة اليوم الوطني 

٢٦٢٢٥٠ مشاهدة

وهي مسابقة تقام سنويÁ في شهر رمضان عبر تويتر

الهدف منها: نشر الثقافة والمعرفة في العائلة.

٦٦



٦٧

عدد المسجلين ٦٠ متسابقا

المتسابق  يقوم  النبوية  السنة  ضوء  في  أسرية  مسابقة  وهي 
بعمل بحث في السنة تحت ضوابط ومعايير محددة 

تهدف إلى تأكيد دور ا�سرة وأثرها في المجتمع  الهدف منها: 
وفق ما ورد في الهدي والسيرة

:Èخامس
المسابقة البحثية



الدورات التدريبية



٦٩

أوال: دورة تصحيح وتصويب التالوة.

عدد المستفيدين: ٣٠٠ مستفيدة

الهدف منها:  تصويب وتصحيح التالوة للقارئات. 



٧٠

ثانيÈ: دورة مراجعة القرآن كامًال
طيلة العام.

عدد المستفيدين:  ٣٠ مستفيدة

أجزاء  على  للدارسات  القرآن  مراجعة  منها:  الهدف 
محددة من إدارة الدورة لتثبيت الحفظ. 



٧١

ثالثÈ: دورة تأهيل معلمات ومشرفات
المدارس.

عدد المستفيدين  ٢٠٠٠ مستفيدة

عدد الخاتمات: ٣٠ خاتمة

الهدف منها: تأهيل المعلمات ومشرفات المدارس
النسائية لعمل دورات مكثفة في شرح متن الجزرية

ورياض الصالحين.



أكاديمية الخطباء



٧٣

 Áلقاء والخطابة وتطمح بأن تكون صرحÅوهي أحد مسارات المؤسسة الثالث وتقوم بالتدريب على ا
للتميز في الخطابة وتجمع بين ا�صالة والمعاصرة والتدريب العملي.

أكاديمية الخطابة

إعداد وتأهيل الدعاة وا�ئمة والخطباء وأفراد المجتمع
في فنون الخطابة، لرفع مستوى ا�داء، وتنمية القدرات

والمواهب والمهارات بمنهج وسطي

إعداد خطباء ذوي كفاءة متميزة ونهج وسطي.

تلبية ا±حتياج من ا�ئمة والخطباء ورواد المجتمع

ومن أهدافها



٧٤

أوًال

مهارات ا±لقاء والعرض

عدد المستفيدين ٣٦ مستفيدا

Èثاني

مهارات ا±لقاء والخطابة

عدد المستفيدين ٣٠ مستفيدا

Èثالث

مهارات ا±لقاء والعرض (٢)

عدد المستفيدين ٢٧ مستفيدا

Èرابع

مهارات التأثير والذكاء االجتماعي

عدد المستفيدين ٢٥ مستفيدا

عدد المستفيدين ٢٥ مستفيدا

دورات بالتعاون مع فريق وطن التطوعي



٧٥

Èخامس

مهارات ا±تصال الفعال

عدد المستفيدين ١٨ مستفيدا

Èسادس

تطوير المهارات الشخصية

عدد المستفيدين ١٦ مستفيدا

Èسابع

المهارات الشخصية للصغار

عدد المستفيدين ٢١ مستفيدا

دورات بالتعاون مع فريق وطن التطوعي



شراكات مجتمعية



٧٧

الشراكات
١- الشراكة مع فريق وطن التطوعي



زيارات نعتز بها



٧٩

زيارة لسماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية واÅفتاء.

زيارات: زيارات خارجية



٨٠

زيارة لمعالي الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو اللجنة الدائمة لæفتاء 
وعضو هيئة كبار العلماء.

زيارات: زيارات خارجية



٨١

زيارة لمعالي الشيخ الدكتور/ صالح عبدالله بن حميد مستشار الديوان الملكي وعضو هيئة كبار 
.Áالعلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس المجلس ا�على للقضاء سابق

زيارات: زيارات خارجية



٨٢

زيارة لمعالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء ومستشار 
الديوان الملكي وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واÅفتاء سابًقا

زيارات: زيارات خارجية



٨٣

زيارة فضيلة الشيخ/ خلف بن محمد المطلق عضو اÅفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
واÅفتاء

زيارات: زيارات خارجية



٨٤

زيارة لجمعية ا�شخاص ذوي اÅعاقة با�حساء للتعريف بأنشطة المؤسسة وعقد شراكة

زيارات: زيارات خارجية



٨٥

زيارة فريق وطن التطوعي لعقد شراكة.

زيارات: زيارات داخلية



٨٦

زيارة ا�ستاذ علي الغامدي أبو األيتام للتعرف على أعمال وأنشطة المؤسسة.

زيارات: زيارات داخلية



٨٧

زيارة مؤسسة سالم بالحمر الخيرية للتعرف على أعمال وأنشطة المؤسسة.

زيارات: زيارات داخلية



المدارس النسائية



مدرسة عائشة بنت أبي بكر رضي اÔ عنها

٨٩

عدد المستفيدين
الثابتين 

١٤٠

عدد البرامج
ككل

١٦

عدد برامج القرآن

١٦

عدد الدورات

١

عدد المحفوظات
من القرآن (باالجزاء) 

١٢٧

عدد الخاتمات

٤

عدد المتطوعات

١



٩٠

من برامج المدرسة

٥- حلقات يتم فيها ختم القرآن الكريم خالل ٧ سنوات تحتوي على المستوى التأهيلي تحفظ فيه
الدارسات جزئي عم وتبارك مع التصويب والتلقين و٦ مستويات دراسية  تحفظ فيها الدارسات ٥ أجزاء

خالل العام الدراسي ( المستوى )مع التجويد والمراجعة 

١- برنامج المراجعة: مراجعة القرآن الكريم كامال لمن أتمت الحفظ خالل ٣ سنوات، مع مراجعة
 نظم الجزرية

٢- حلقة ا�مهات غير القارئات: تعتمد في الدراسة على التلقين والحفظ الميسر بمعدل
جزء خالل عام دراسي كامل.

٧- برنامج الحضانة: لÏطفال من شهر إلى ٥ سنوات يدرس فيه لÏطفال القابلين للتعلم قصار سور
 القرآن الكريم والحروف وا�رقام

٨ - -تصويب وحفظ جزئي عم وتبارك.

٣- حلقات ا�مهات القارئات: وهي حلقتان تعتمد الحلقة على الحفظ الميسر والتجويد المبسط تحفظ فيها
الدارسات ٣ أجزاء من القرآن الكريم مع مراجعة ما تم حفظه خال العام الدراسي.

٤-مستويات الحفظ والتجويد

٦-برنامج جواهر القرآن الكريم لطالبات المرحلة االبتدائية والمتوسطة بمستويات مختلفة حسب
مستوى الطالبات 



مدرسة ا�ميرة نورة بنت سعود

٩١

عدد المستفيدين
الثابتين 

٥٠

عدد البرامج
ككل

٥

عدد برامج القرآن

١

عدد المستفيدين
من البرامج ككل

٥٠

عدد المحفوظات
من القرآن (باالجزاء) 

٢٨

عدد المستفيدين
من القرآن

٥٠



من برامج المدرسة

٩٢

 برنامج تالية: هو برنامج لÏطفال يقام كل يوم خميس, و ينقسم إلى
برنامج ترفيهي و تعليمي في الوقت نفسه, ويحتوي على عدة فروع

قرآنية, و مع المصطفى و أذكاري نور حياتي باÅضافة إلى أنشطة أخرى.

 برنامج متابعة طالبات التحفيظ, هو برنامج يقوم على متابعة كل
طالبة لوحدها تماشيÁ مع المنهج المخصص لها من المدرسة.

حلقة بالقرآن نحيا

حلقة تيجان النور

رياض الجنة



مدرسة دار ا�ثر

٩٣

عدد المستفيدين
الثابتين 

٣٧٨

عدد البرامج

١١

عدد برامج القرآن

٤

عدد الدورات

١٦

عدد ا�جزاء
المحفوظة

٣٠

عدد برامج السنة

٥

عدد المتطوعات

٢٤

عدد المستفيدين
من البرامج

٣٧٨

عدد المستفيدين
من القرآن

٢٥٩

عدد المستفيدين
من السنة

١١٩

عدد ا�حاديث

١٥٣



من برامج المدرسة

٩٤

 برنامج تبيان لحفظ القرآن الكريم

الهدف منه: مراجعة القرآن الكريم كامًال (للخاتمات), وحفظ الزهراوين و
تثبيتهما بأسباب النزول وشرح مستويات التجويد كامًال.

برنامج القطوف الزاهرات في ا«يات المتشابهات.

الفئة المستهدفة: حفاظ القرآن الكريم

 برنامج حفظ السنة

أهدافه: (مصطلح الحديث حفظÁ وتدارسÁ,ا�ربعون النووية
حفظÁ وتدارسÁ,حفظ أذكار الصباح والمساء)



٩٥

مدرسة الرحمة

عدد الدورات

٧

عدد المستفيدين
من الخطابة

٣

عدد المحفوظات
من السنة

١٥٩

عدد برامج الخطابة

٣

عدد المستفيدين
من القرآن

٩٩

عدد المستفيدين
الثابتين 

٥٤

عدد البرامج
ككل

٣١

عدد برامج القرآن

٣

عدد المستفيدين
من البرامج ككل

٩٩

عدد المحفوظات
من القرآن (با�جزاء)

٣٠٥

عدد برامج السنة

٣

عدد المستفيدين
من السنة

٩٩



٩٦

من برامج المدرسة
فضل سورة الفاتحة : نشاط يوضح فضل سورة الفاتحة وأسمائها ا�خرى.

ا�هداف : أن تميز الدارسة فضل سورة الفاتحة

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

 الريب فيه : ذكر اختالف تفسير ( الكتاب الذي الشك فيه )
أهي السور التي نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة أم التوراة واÅنجيل .

ِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْيَب � ِفيِه ) . ìا�هداف : أن تتعرف الدارسة على تفسير آية (َذ

أن تستشعر الدارسة اÅعجاز اللغوي في القرآن الكريم .

السبع الموبقات : ذكر السبع المهلكات ذات العذاب ا�ليم في اáخرة
والتي ينبغي أن يبتعد عنها المسلم.

ا�هداف : أن تدرك الدارسة السبع الموبقات جميعها.

أن تستشعر الدارسة خطورة السبع الموبقات في الدنيا واáخرة

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

ا�هداف : أن تدرك الدارسة معنى سقاية الحاج.

أن تستشعر الدارسة بشرى رب العالمين للمهاجرين المجاهدين.

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

ا�هداف : أن تميز الدارسة بين أجر الصالة في المسجد الحرام وباقي المساجد.

أن تدرك الدارسة معنى قول النبي -صلى ا¨ عليه وسلم- :( في مسجدي هذا ).



٩٧

من برامج المدرسة
فضل القرآن الكريم : بيان أجر قراءة القرآن الكريم واالستشهاد على

ذلك بالقرآن والسنة النبوية.

ا�هداف : أن تميز الدارسة بين أجر الماهر بالقرآن ومن يتتعتع فيه.

أن تعرف الدارسة معنى شفاعة القرآن �صحابه.

واذكروا اÔ : شرح فضل ذكر ا¨ سبحانه من آية ٤٩ من سورة ا�نفال.

ا�هداف : أن تدرك الدارسة وحشة الغافل حتى يذكر ربه. 

أن تستشعر الدراسة فالح الذاكرين في الدنيا واáخرة.

حفظ اليمين : شرح للمعاني الثالث لليمين (الحلف با¨).

ا�هداف : أن تتعرف الدارسة على معاني اليمين الثالث.

أن تميز الدارسة كفارة الحنث باليمين.

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

ا�هداف : أن تحفظ الدارسة آية الكرسي جيًدا.
أن ُتقدر الدارسة عظمة آية الكرسي من حديث الرسول صلى ا¨

عليه وسلم �بي ذر رضي ا¨ عنه.

الدعاء : شرح معنى الدعاء وأهميته وأجره.

ا�هداف : أن تعرف الدارسة أن الدعاء هو العبادة.

أن تدرك الدارسة فضل الدعاء في عدة مواضع..



٩٨

مدرسة البصائر بالجفر

عدد البرامج ككلعدد الدورات

٦٢٣

عدد المحفوظات
من السنة

١٧

عدد المتطوعات

١٠

عدد المستفيدين

٤٣

عدد برامج القرآن

١٥

عدد المحفوظات
من القرآن (با�جزاء)

١٦
عدد برامج السنة

٨

عدد المستفيدين
من السنة

٤٣



٩٩

من برامج المدرسة

تفعيل برامج متنوعة

أ-اليوم الوطني. 
ب-يوم المعلم. 

ج-برنامج القراءة  مع بيان أهمية القراءة.

د-أنشطه ترفيهية وتعلمية.
ه-برنامج حصانة.

و-برنامج ا�من الفكري. 

 حفظ من سورة البقرة- إلى سورة ا�عراف
حفظ ا�جزاء: الثالثون – التاسع والعشرون –الثامن والعشرون –السابع والعشرون –السادس والعشرون

شرح قواعد التجويد وتطبيقه

حفظ أحاديث من ا�ربعين النووية.



١٠٠

مدرسة دار السالم بالثليثية

عدد البرامج

٣

عدد ا�جزاء

٣٫٥

عدد المستفيدين
من البرامج

٣٠

عدد المستفيدين
الثابتين 

٢١



من برامج المدرسة

١٠١

.Èمتقن È٥-حفظ وتصويب جزء عم ..(الهدف)..أن تتمكن الدارسات من حفظ جزء عم حفظ

١-حفل استقبال الدارسات.

٢-حلقة أم كلثوم للكبار: يركز على التلقين والتصويب والحفظ للقرآن .

٦-مراجعة وتصويب القرآن الكريم..(الهدف)..أن يكون مجال تصحيح وتصويب التالوة لسور
 القرآن الكريم مفتوحÈ. لكافة الفئات؛ من الجامعة إلى االبتدائي ..و القارئات وغير القارئات.

٣-برنامج ارتواء للصغار: يركز على التلقين وحفظ القرآن الكريم

.Èمتقن È٤-حفظ وتصويب سورة البقرة ..(الهدف)..أن تتمكن الدارسات من حفظ سورة البقرة حفظ



١٠٢

مدرسة الحكمة

عدد البرامج

٧

عدد ا�جزاء

٤

عدد الدورات

١

عدد المستفيدين
الثابتين 

٦٢



من برامج المدرسة

١٠٣

٥-حلقة نزهة المتقين: من سورة الجن إلى الملك، تجويد التفخيم والترقيق.

١-حلقة عائشة بنت أبي بكر: جزء عم من سورة البروج إلى النبأ.

٢-حلقة فاطمة بنت محمد: من سورة الجن إلى سورة الملك. 

٣-حلقة رملة بنت أبي سفيان: جزء عم من البروج إلى النبأ.

٤-حلقة آمنه بنت أبي وهب: من سورة التحريم إلى الجمعة. 

٦- بيعة وطن: تم فيه تعزيز حب الوطن والملك وتقدير هذا اليوم واالحتفال فيه، وتم فيه
عرض إنجازات الملك، وأناشيد وطنية، وتوزيع ا�عالم على ا�طفال

٧- آداب النظافة: عبارة عن تعليم ا�طفال طريقة النظافة الصحيحة والفرق بين النظافة والوساخة، 
واالستدالل بأحاديث الرسول –صلى ا¨ عليه وسلم- واهتمام اÅسالم بالنظافة، وتطبيق لÏطفال

 عن كيفية النظافة.

٨- آداب دخول الحمام وا�كل: تم فيه تعليم ا�طفال الطريقة الصحيحة لدخول الخالء وحفظ
دعاء الخالء من خالل النشاط وطريقة ا�كل بشكل صحيح وطريقة التخلص من بقايا ا�كل عند

االنتهاء منه

٩- طريقة غسل اليدين وتعقيمهما 
تم فيه تعليم ا�طفال طريقة غسل اليدين وتعقيمهما في فترة بداية انتشار فايروس كورونا، 

واالهتمام بنظافتهما باستمرار، وتعليمهم عدم مالمسة اليدين للوجه والتباعد االجتماعي.



روضة ا±يمان

١٠٤

عدد الدورات

٢١

عدد المستفيدين
من الخطابة

٧٤

عدد المحفوظات
من السنة

٤٠

عدد برامج الخطابة

٧

عدد المستفيدين
من القرآن

٧٤

عدد المستفيدين
الثابتين 

٧٤

عدد البرامج
ككل

٢٢

عدد برامج القرآن

٣

عدد المستفيدين
من البرامج ككل

٧٤

عدد المحفوظات
من القرآن (با�جزاء)

٦٢

عدد برامج السنة

١١

عدد المستفيدين
من السنة

٧٤



من برامج الروضة

١٠٥

١-هو اÔ: التعرف على خلق ا¨، عجائب خلق ا¨ في السماوات 
وا�رض، ا¨ رزقنا اÅيمان والقرآن. 

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

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

 ٦-مشاركة أولياء ا�مور االحتفاء باليوم الوطني

٤-تفعيل يوم المعلم: الهدف منه: 
-تعريف ا�طفال بأهميه المعلم. 

-تحفيز وتشجيع المعلم.  
تكريم وتعزيز من قدرات المعلم

٥-االحتفاء باليوم الوطني  الهدف منه: 
-أن يشارك الطفل في نماء وطنه.  

-أن يتحدث عن أهمية وطنه. 
-حث ا�طفال على حب الوطن واالنتماء إليه. 



تأسس نادي الزهور عام (١٤٣٤هـ-١٤٣٥هـ)
لتعليم األطفال من سن (٤سنوات إلى ٦سنوات)

رسالته
: يسعى لتنشئة األطفال على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 
إدارة واعية  الحروف واألرقام واإلنجليزي، وذلك عن طريق  وتعلم 
الترفيهي  التعليم  ومعلمات ذوات كفاءة مميزة وباستخدام طرق 

المدعم بالوسائل اإللكترونية.

نادي الزهور

١٠٦



١٠٧

عدد الدورات

٣

عدد المستفيدين
من الخطابة

٢٤

عدد المحفوظات
من السنة

١١

عدد برامج الخطابة

٧

عدد المستفيدين
من القرآن

٢٤

عدد المستفيدين
الثابتين 

٤٥

عدد البرامج
وا�نشطة ككل

١١

عدد برامج القرآن

٣

عدد المستفيدين
من البرامج ككل

٤٥

عدد المحفوظات
من القرآن (با�جزاء)

٦٢

عدد برامج السنة

٥

عدد المستفيدين
من السنة

٢٤

نادي الزهور



١٠٦

١٠٨

من برامج الروضة

١-حفل استقبال ا�طفال في القاعة مع مسابقات وهدايا لكل ا�طفال
 بهدف تشجيع ا�طفال.

٢-يوم البيعة تعزيز حب الوطن واالنتماء إليه _ والمحافظة 
على مكتسبات الوطن وتنميتها.

تعزيز اللغة العربية لدى الطفل _ لغة ٣-يوم اللغة العربية 
 القران _ حفظ البيان.



١٠٩

مركز ريادة

عدد المستفيدين
الثابتين 

٣٠٠

عدد البرامج

٤

عدد المستفيدين
من البرامج

٣٠٠

عدد الدورات

٣

عدد المحفوظات
من القرآن (باالجزاء) 

٣

ا�حاديث
المحفوظة

١١



١١٠

من برامج المدرسة

١- ربي رباني:

يهدف إلى تعليم ا�طفال اáيات وا�حاديث المتعلقة بالتربية وتطبيقها. 

٢-لقاعدة النورانية:

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



١١١

١

٢

٣

٤

جديد قبس

١- افتتاح المدرسة العاشـرة افتتحت قبس للقرآن
والسنة والخطابة المدرسة العاشرة (مدرسة الحكمة)  

٢-إصدار قبس تقويمها الهــجري لعـام ١٤٤٢ه

٣-العـــمل على تحـويل قبـس مـن مؤسســة
    إلى جمعية

٤-تدشين متجر قبس ا±لكتروني 



ماذا قال العلماء
عن المؤسسة



شركاء النجاح
معالي فضيلة الشيخ/ عبدالله بن 

عبدالرحمن الجبرين -رحمه الله 
تعالى- عضو اإلفتاء المتقاعد

١١٣



شركاء النجاح
معالي الشيخ الدكتور/عبدالله 

عبدالمحسن التركي مستشار خادم 
الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار 

العلماء

١١٤



شركاء النجاح
معالي الشيخ الدكتور/ محمد بن 

عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة 
العالم اإلسالمي ووزير العدل

١١٥



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن 

محمد المطلق عضو هيئة كبار 
العلماء

١١٦

فقد سرني كثیراً االطالع على المناشط التي 

تقوم مسابقة األمیر محمد بن فھد بن جلوي آل 
للقرآن والسنة والخطابة  –رحمة اللھ  –سعود 

والمقامة في محافظة األحساء برعایة أبناء 

سموه وھیئة اإلغاثة اإلسالمیة العالمیة في 

األحساء بالتنسیق مع الجمعیة الخیریة لتحفیظ 
القرآن 

الكریم في األحساء ، وأني أحمد اللھ 

تعالى على ھذه المناشط الطیبة ألشكر القائمین 

علیھا، كما أحث إخواني أھل الفضل واإلحسان 

على المشاركة في دعم المشاریع الخیریة 

واللھ اسأل للجمیع اإلعانة والتوفیق.
 
فضیلة الشیخ الدكتور /عبداللھ بن محمد 

 المطلق
 عضو ھیئة كبار العلماء



شركاء النجاح
معالي الشيخ/عبدالله بن محمد بن 

سعد آل خنين عضو هيئة كبار 
العلماء

١١٧



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن 

علي الركبان عضو هيئة كبار 
العلماء

١١٨

فقد أطلعت على النبذة التعریفیة عن مسابقة 
سنة األمیر محمد بن فھد بن جلوي للقرآن وال

والخطابة فألفیتھا مسابقة مثمرة لھا آثار كبیرة 

السیما على الناشئة وأن مثل ھذه المسابقات 

لجدیرة بالدعم المالي والمعنوي بخاصة أنھا 

تخدم كتاب اللھ وسنة رسولھ والعمل في مثل 

ھذه المجال من أفضل األعمال وأعظمھا أجر، 

            والنبي صلوات اللھ وسالمھ علیھ یقول          
( خیركم من تعلم القرآن وعلمھ) وأني إذ أشكر 

القائمین على ھذه المسابقة وأدعو لھم 

باإلعانة والتوفیق ألدعو كل قادر أن یمد العون 

لھذه المسابقة وان یؤازر العالمین فیھا بما 

یستطیع من جھد ومال ففي مثل ھذا المجال 
 تبذل الجھود وتنفق األموال.

شیخ الدكتور / عبداللھ بن علي فضیلة ال
 الركبان

عضو ھیئة كبار العلماء
 



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن 

عبدالله السند الرئيس العام لهيئة 
األمر بالمعروف والنهى عن المنكر

١١٩



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ محمد بن حسن بن 
عبد الرحمن آل الشيخ عضو اإلفتاء

١٢٠

فأن مسابقة األمیر محمد بن فھد بن جلوي آل سعود 

رحمھ اللھ ، للقرآن والسنة والخطابة ، والمشرف 

علیھا مكتب ھیئة اإلغاثة اإلسالمیة العالمیة بمحافظة 

األحساء ، قد القت اھتماماً كبیراً من راعي ھذا 

المسابقة ، أبناء صاحب السمو األمیر / محمد بن فھد 

بن جلوي آل سعود رحمھ اللھ ویشرف علیھا أحد 

أبنائھ، ویدیرھا فضیلة الشیخ/ أحمد بن حمد البوعلي ، 

ومن أھداف ھذه المسابقة، أنھا تقوم بربط أبناء 

المجتمع ، وتدریسھم، وتعلمیھم كتاب اللھ ، وسنة 
سلم ، وتخریج جیل صالح المصطفى صلى اللھ علیھ و

، وإحیاء رسالة المسجد، بإقامة الدروس، 

والمحاضرات النافعة، وقد قال النبي صلى اللھ علیھ 

    وسلم ( خیركم من تعلم القرآن وعلمھ) 
بن حسن بن عبد الرحمن آل  فضیلة الشیخ /محمد

 عضو اإلفتاءالشیخ 
 



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ خلف بن محمد 
المطلق عضو اإلفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

١٢١



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ صالح بن محمد 

البدير إمام وخطيب الحرم النبوي 
الشريف

١٢٢

فما ھذه المسابقة إال نبتة طیبة غرست في واحة 
فیحاء ، ودوحة غناء، وفي بالد األحساء وھجر 

المعطاء ، وأني ألرجو أن تقوى ھذه النبتة وتشتد 
لتضرب بعروقھا ، وتسمق بفروعھا ، وفي ھذه 
البلدة وربوعھا ، وعلى قدر العنایة بھا یكون 

الوفاء أن اجتناء ثمرھا وحصاد خیرھا ، وإن 
تحمل ھذه المسابقة اسم نرجو لھ العیش الرضي 
والفوز األخروي األمیر محمد بن فھد بن جلوي ، 
أجزل اللھ لھ الثواب وأدخلھ الجنة بغیر حساب ، 
فجزى اللھ القائمین علیھا أوفر الجزاء وأدام على 
بالدنا أمنھا ورخائھا وعزھا واستقرارھا من كید 

 الكائدین .
 لشیخ / صالح بن محمد البدیرفضیلة ا

 إمام وخطیب الحرم النبوي الشریف



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ فيصل بن جميل 

الغزاوي إمام المسجد الحرام

١٢٣



شركاء النجاح
معالي الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز 

السديري نائب وزير الشؤون 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد وعضو 

مجلس أمناء المؤسسة

١٢٤



شركاء النجاح
معالي الدكتور/ سليمان بن عبدالله 

أبا الخيل مدير جامعة االمام سابقًا

١٢٥



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ عبدالباقي محمد آل 

الشيخ مبارك قاضي المحكمة 
العليا

١٢٦



شركاء النجاح
فضيلة الدكتور/ عبدالرحيم إبراهيم 

السيد الهاشم أستاذ الفقه 
المشارك بكلية الشريعة في 

األحساء

١٢٧



شركاء النجاح
معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالله 
الشعيبي مدير عام معهد اإلدارة 

العامة سابقًا

١٢٨



شركاء النجاح
معالي الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز 
العوهلي مدير جامعة الملك فيصل

١٢٩



شركاء النجاح
معالي الدكتور/ عبدالله بن جمال بن 
جنيد الساعاتي مدير جامعة الملك 

فيصل سابقًا

١٣٠



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ عبدالله صالح آل 
الشيخ الوكيل المساعد لوزارة 

الشؤون اإلسالمية الدعوة واإلرشاد

١٣١



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ علي بن صالح المري 

مفتي المنطقة الشرقية سابقًا

١٣٢



شركاء النجاح
فضيلة الدكتور/ محمد بن صالح 
العلي -رحمه الله تعالى- أستاذ 

كلية الشريعة بجامعة اإلمام

١٣٣



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ سليمان الماجد 
القاضي عضو مجلس الشورى 

سابقًا

١٣٤



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ عبدالله بن محمد 

الدمخ األمين العام لمؤسسة 
عبداللطيف العيسى الخيرية

١٣٥



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ محمد بن علي 

البيشي نائب رئيس جمعية األمن 
الفكري

١٣٦



شركاء النجاح
سعادة الدكتور/ فوزان بن 

عبدالرحمن الفوزان مدير جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

بالنيابة سابقًا

١٣٧



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن صالح 
الحميد رئيس محكمة االستئناف 

بمنطقة الرياض

١٣٨



شركاء النجاح
سعادة الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز 
العسكر وكيل جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية للدراسات 
العليا والبحث العلمي

١٣٩



شركاء النجاح
فضيلة الدكتور/ إبراهيم بن محمد 
الميمن وكيل جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية لشؤون 
المعاهد العلمية

١٤٠



شركاء النجاح
فضيلة الدكتور/ عبدالله بن محمد أبا 

الخيل وكيل جامعة اإلمام سابقًا

١٤١



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ عادل بن عبدالرحمن 

المعاودة عضو مجلس الشورى 
بمملكة البحرين

١٤٢



شركاء النجاح
فضيلة الدكتور/ عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن المحمود وكيل جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

للشؤون التعليمية

١٤٣



شركاء النجاح
فضيلة األستاذ الدكتور/ عبدالسالم 

بن محمد الشويعر أستاذ الفقه 
المقارن والمدرس في المسجد 

الحرام 

١٤٤



شركاء النجاح
 سعادة الدكتور/ مهنا بن عبدالله 

الدالمي وكيل جامعة الملك فيصل 
للدراسات والتطوير وخدمة 

المجتمع

١٤٥



شركاء النجاح
سعادة األستاذ/ أحمد سعود 

الفضلي مدير مركز التنمية 
االجتماعية بمحافظة األحساء

١٤٦



شركاء النجاح
فضيلة الدكتور/ عبدالعزيز راشد 

المطيردي األستاذ المشارك بكلية 
اآلداب والمشرف على مركز 

الدراسات االستشرافية

١٤٧ 



شركاء النجاح
فضيلة الشيخ/ محمد بن عبد 

الرحمن آل سماعيل مدير األوقاف 
والمساجد والدعوة واإلرشاد 

باألحساء

١٤٨

فمن توفیق اللھ وما أكثر مننھ وأجلھا أن فتح آلل 

األمیر محمد بن فھد آل جلوي باب خیر إال وھو 

إنشاء جائزة تحمل أسمھ لتشجع الشباب على 

العنایة بالكتاب والسنة وما تفرع عنھما ، .. فھذه 

المسابقة أتت ثمارھا ونفع اللھ بھا وثوابھا لھم أن 
 شاء اللھ .

فضیلة الشیخ /محمد بن عبد الرحمن آل سماعیل
 

مدیر األوقاف والمساجد والدعوة واإلرشاد 
 باألحساء



قبس في
عين الصحافة



١٥٠

إنجازات المؤسسة خالل كورونا

-صحيفة الحدث
-صحيفة أصداء الخليج



١٥١

تحويل قبس من مؤسسة إلى جمعية



١٥٢

في ضيافة قبس



١٥٣

مجلس ا�مناء:

-صحيفة آفاق.
-صحيفة الجفر نيوز



١٥٤

روضة ا±يمان في زيارة لمركز أفالذ:

-صحيفة الوطن نيوز.
-صحيفة ثربان.

-صحيفة الجفر نيوز.



١٥٥

اعتماد قبس لخطتها للعام ٢٠٢١م:

-صحيفة الوطن.
-صحيفة ا�حساء اليوم.

-صحيفة رؤى الخبر.
-صحيفة همة نيوز.

-صحيفة ا�حداث اÅخبارية. 

-صحيفة موطن ا�خبار.
-صحيفة برق.

-صحيفة الجفر نيوز.
-صحيفة الحوار.

-صحيفة الحدث.



١٥٦

انطالق المسابقة البحثية - ا�سرة
في ضوء السنة:

-صحيفة بالدي نيوز.
-صحيفة خبر عاجل.

-صحيفة الحدث.



١٥٧

إصدار قبس تقويمها
الهجـري لعــام ١٤٤٢ه



اجتماع مجلس ا±دارة: 
-صحيفة عيون هجر.
-صحيفة خبر عاجل.

-صحيفة الساحات العربية.

١٥٨



انطالق مسابقة قبس الكبرى
للقــــــرآن والســنة والخطــابة

١٥٩



الداعمون



 الداعمون - راعي ذهبي

الشيخ صبيـــح بن عــلي الــمري

هـــــــــادي صبـــيح علـــي الــمري

مؤســـــــسة الحـــــبيب الخـــــيرية

محــمد بــن عبــدالــــــله الـــــخريف

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز
الراجحي الخيرية 

سعادة األستاذ طالل بن سليمان الغنيم

األستاذ عـبدالمحســن عبدالـله السلــطان

مؤسسة عبدالـله فـؤاد وعائلـته الـخيرية 

شركـــــــة محــمد وعبــد الرحــمن الـــبوادري

سمــو األمـيرة نـورة بـت سعـود آل جلــوي 

صاحبات السمو بنات األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود

سمو األمير عبدالعزيز بن محمــد بن فـــهد بن جـــــلوي آل سعود

١٦١



 الداعمون - راعي فضي

الشيـــــــــخ مـــــحمد الصيـــــــاح الـــــــمري

أوقاف الماجد

األستاذ عبدالعزيز بن داوود المغلوث

مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية

مجـــــــــــموعة مؤســــــــــسات الــــــمري التـــــــــجارية

مؤســــــــــــــسة عبـــدالرحمـــن الراجحــــي الخـــيرية

سعادة الدكتـــور يوســــف بـــن عثـــــمان الحـــــزيم

سعادة األســــتاذ أســـــــامة بــــن حمــــد النعــــــــيم

مكتــب صالــح النعيــم لإلستـــشارات القـــانونية

الشــــيخ عبـــــد العــــــزيز بن عــــبد اللــه الــــــموسى

١٦٢



 الداعمون - راعي برونزي

محمد سعيد القحطاني
عبداللــــــــــطيف عبداللــــــــه العـــــــمير
مؤســــــــــسة الـــــــــــعنود الخـــــــــــــيرية

شركة البوسعد التجارية
شركـــــــــــــــــة السعـــــــدون
شركـــــــــــــــــة بايـــــــــــــــوني

األستاذ عبدالله عبدالرحمن الجوهر
شركة أدراك العالمية محاسبون ومراجعون قانيون

األستاذ الحارث أحــــــــمد البوعـــــــلي

الشــــــيخ عبــــــــدالعـــــــزيز المـــــــــغلوث
األستاذ حــــــــمد أحمــــــــد البوعـــــــلي

مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــة البــــــــراك 
شركـــــة الكليــــب القابــــــضة

شركة الحــوطي المــحدودة 
شركـــــــــــة البشـــــير التجـــارية

شركة سالم بالحمر العقارية
مؤسســـــــــــــة أحــــــمد ومحــمد مرعـــــــي الـــحديثة 
مؤسسة الشيخ علي إبراهيم صالح المجدوعي
سعــــادة األســـتاذة فــــريال عبـــــــدالله بو بـــــشيت
سـمــو األميــــرة نجـالء بنت عبــــدالعزيز  آل جــــلوي
سمـــو األميـر محمـــد بن عبــدالعزيز بـــن آل جــلوي

١٦٣



شركاء النجاح



سعادة األستاذ/ عويضة العبد العالي العجمي

شركاء النجاح

تتقدم قبس وهي تخرج بتقريرها السنوي إلى حيز النور بعظيم االمتنان والشكر إلى أحد شركاء النجاح 
وأجلهم قدرا سعادة ا�ستاذ/ عويضة العبد العالي العجمي على دعمه السخي والمستمر لقبس راجية 
له من ا¨ التوفيق والسداد وجزيل الثواب وا�جر وأن تستمر هذه التوأمة التي تعد صورة مثلى للشراكة 

المجتمعية بين قبس ورجال ا�عمال.

١٦٥



شركاء النجاح

وزارة الشؤون اÅسالمية
والدعوة واÅرشاد

وزارة العمل
والتنمية اÅجتماعية

مؤسسة عبدا¨ فؤاد
وعائلته الخيرية

سعادة ا�ستاذ:مساعد
بن عبدالرحمن الموسى

شركة الفحوصات و
المختبرات البيئية المحدودة

شركة بايوني التجارية 
المكتب التعاوني للدعوة واÅرشاد

وتوعية الجاليات با�حساء
شركة الكفاح القابضة

مكتب صالح النعيم
(محاسبون ومراجعون قانونيون)

الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم با�حساء

شركة الحوطي
ستانجر المحدودة

مستشفى الموسى
التخصصي 
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شركاء النجاح

شركة البشير
للتجارة والمقاوالت 

قاعة سرايا
جامعة اÅمام محمد
بن سعود اÅسالمية

هيئة الصحفيين
السعوديين با�حساء

المعهد الصناعي
الثانوي الثالث با�حساء

مديرية السجون
بمحافظة ا�حساء

اÅدارة العامة للتعليم با�حساء جامعة الملك فيصل مؤسسة محمد المرعي الحديثة

سعادة ا�ستاذ: عبد المحسن بن عبدا¨ السلطان
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0559998526 @Qbs1434

S A 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 8 4 3 3 0 6 0 9 9 4 0

S A 4 5 8 0 0 0 0 5 6 2 6 0 8 0 1 0 0 5 9 9 9 6

S A 5 4 0 5 0 0 0 0 6 8 2 0 0 9 8 5 0 4 5 0 0 0

S A 8 5 1 5 0 0 0 9 9 9 1 1 3 3 4 5 6 1 0 0 0 7
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