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األنبيــاء  أرشف  عــى  والســام  والصــاة  العاملــن  رب  للــه  الحمــد 

... وبعــد  أجمعــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا   واملرســلن 

ــن  ــاد م ــذه الب ــا يف ه ــه علين ــه ب ــنَّ الل ــا م ــى م ــراً ع ــه أوالً وأخ ــد لل الحم

عظيــم نعمــه وكرمــه بــأن أوجــد فيهــا قــادًة يهتــدون بهــدى القــرآن ويعملــون 

بتعاليمــه ويقومــون بــرع اللــه تعــاىل يف كل مناحــي عملهــم، ومــا هــذا 

الرافــد الــذي ُوفِّــَق أبنــاء األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي –رحمــه اللــه 

ــه  تعــاىل- عــى إقامتــه، وهــي املؤسســة التــي تحمــل اســمه –رحمــه الل

ــة ،  ــة والخطاب ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوم الق ــم لعل ــاىل- إال دع تع

وهــذا الــيء ليــس بغريــب عــى أبنــاء ســموه –رحمــه اللــه- ، فقــد كان 

حريصــاً عــى العلــم ومهتــاً يف البحــث ، ويعلــم كل مــن عــارصه وعمــل 

معــه بأنــه كان شــديد االهتــام بكثــر مــن العلــوم واملعــارف، أشــكر ســمو 

ــوي عــى إعطــايئ رشف  ــن جل ــد ب ــن فه ــن محمــد ب ــز ب األمــر عبدالعزي

ــر  ــواب الخ ــن أب ــاب م ــي ب ــروين وه ــا اإللك ــة وموقعه ــذه املؤسس ــاح ه افتت

وندعــوا ملــن يحمــل اســم هــذه املؤسســة بــأن يكــون ممــن ينطبــق عليهــم حديــث 

ــن ثــاث  ــه إال م ــن آدم انقطــع عمل ــات اب ــه وســلم - : ) إذا م ــه علي ــي – صــى الل النب

صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه( اخرجــه مســلم .. وال أنــى 

أن أشــكر أبنــاء األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي عــى جهودهــم والقامئــن عــى هــذه 

املؤسســة وآخــر دعوانــا أِن الحمــد للــه رب العاملــن .

 كلمة صاحب السمو المكلي
 األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس أمناء قبس
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لقــد دأبــت حكومتنــا الرشــيدة –وفقهــا اللــه تعــاىل- عــى دعــم الخــر وتربيــة الناشــئة 

عليــه وحثهــم عــى التنافــس فيــه، لــذا شــجعت ورعــت املنافســات التــي تحيــي يف 

الشــباب روح املثابــرة والجــد، ومبناســبة انطاقــة مؤسســة ســمو األمــر محمــد 

بــن فهــد بــن جلــوي –رحمــه اللــه تعــاىل- للقــرآن والســنة والخطابــة ، وهــي 

مؤسســة مباركــة بلــغ صداهــا كثــراً مــن مــدن مملكتنــا الحبيبــة، أجدهــا 

فرصــة يف أن أبــارك لصاحــب الســمو األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 

ــه تعــاىل- مبناســبة تحــول هــذه املســابقة  ــوي –حفظــه الل فهــد بــن جل

إىل مؤسســة رائــدة تُْعَنــى بكتــاب اللــه تعــاىل وســنة نبيــه – صــى اللــه 

عليــه وســلم – وإعــداد جيــل يخــدم دينــه ووطنــه، فلــه جزيــل الشــكر 

والتقديــر ولجميــع العاملــن يف هــذه املؤسســة املباركــة عــى هــذا الجهــد 

واإلنجــاز الطيــب متمنيــاً لهــم دوام التوفيــق وللمؤسســة املزيــد مــن 

 التقــدم والنجــاح والرقــي يف ظــل حكومة ســيدي خــادم الحرمــن الريفن

امللــي الســمو  وصاحــب  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلان   امللــك 

األمــر محمــد بــن ســلان بــن عبدالعزيــز – رعاهــا اللــه – كــا أشــكر صاحــب 

الســمو امللــي األمــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أمــر املنطقــة الرقيــة عــى 

دعمــه ومســاندته لهــذه املؤسســة ولــكل مــن بــذل وقــدم لهــذا العمــل املبــارك. 

 كلمة صاحب السمو
 األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود

محافظ األحساء
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 الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد معلــم البريــة الخــر، وعــى آلــه وصحبــه وســلم، وبعد.. 

ــوي  ــن جل ــد ب ــن فه ــد ب ــر محم ــة األم ــا يف مؤسس ــه علين ــّن ب ــا م ــى م ــه ع ــكر الل ــإين أش ف

ــت  ــة حمل ــي مؤسس ــرة فه ــم كث ــن نع ــة، م ــنة والخطاب ــرآن والس ــس ( للق ــعود ) قب آل س

اســم الوالــد صاحــب الســمو األمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي آل ســعود غفــر اللــه 

لــه، وبفضــل اللــه حققــت إنجــازات نفخــر بهــا خــال األعــوام املنرصمــة ويف وقــت 

وجيــز مــن عمرهــا، وباتــت املؤسســة إحــدى املؤسســات املشــهود لهــا، وأضحــى أفــراد 

املجتمــع بجميــع مســتوياته ينتظــرون بشــغف أنشــطة املؤسســة وأعالهــا، والتــي 

نســتعرضها يف هــذا التقريــر الســنوي لعــام 1439هـــ، ومــا ستشــاهدونه هــو جــزء 

ــا املســتقبلية، وال يســعني يف هــذا  مــن خطــط املؤسســة االســراتيجية وأهدافه

املقــام إال أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان ملقــام ســيدي خــادم الحرمــن الريفــن 

ــي  ــمو املل ــب الس ــن صاح ــده األم ــمو ويل عه ــز وس ــن عبدالعزي ــلان ب ــك س املل

األمــر محمــد بــن ســلان بــن عبدالعزيــز –حفظهــا اللــه- ولصاحــب الســمو امللــي 

ــه  ــى متابعت ــك ع ــز، وذل ــن عبدالعزي ــف ب ــن ناي ــعود ب ــة س ــة الرقي ــر املنطق أم

ــده  ــذي نع ــة وال ــاء املؤسس ــس أمن ــته ملجل ــى رئاس ــة وع ــاندته للمؤسس ــتمرة ومس املس

فخــراً وتريفــاً لنــا وحافــزاً لعمــل الخــر ، والشــكر موصــول لصاحــب الســمو امللــي األمــر 

أحمــد بــن فهــد بــن ســلان نائــب أمــر املنطقــة الرقيــة ، وإىل أخــي صاحــب الســمو األمــر بدر 

بــن محمــد بــن جلــوي محافــظ األحســاء عــى جهــوده الخــرَّة يف عــون املؤسســة والوقــوف معهــا، كــا 

أشــكر أخــواين أصحــاب الســمو واملعــايل والفضيلــة والســعادة أعضــاء مجلــس األمنــاء وأمتنــى ألعضــاء املجلــس اإلداري والتنفيــذي 

رئيســاً وأعضــاء وملجالــس املؤسســة التوفيــق والســداد، وأن يجزيهــم اللــه خــر الجــزاء عــى مــا قدمــوه خــال األعــوام املاضيــة.

 كلمة صاحب السمو
 األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود

نائب رئيس مجلس األمناء والمشرف العام على المؤسسة



6

: وبعــد  أجمعــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  نبينــا  عــى  والســام  والصــاة  العاملــن  رب  للــه   الحمــد 

فلقــد رّشف اللــه هــذه البــاد بخصائــص عظيمــة ، ومزايا فريدة ، فهــي مهبط الوحي ومنطلق الرســالة ، وأرض الحرمــن الرشيفن ، فيها بيت 

اللــه العتيــق، وقبلــة املســلمن يف مشــارق األرض ومغاربهــا ، وإليهــا تهفــو  النفــوس ، وتشــتاق األفئــدة ، وهــي محط أنظــار املســلمن وقلوبهم 

 ،فللــه مــا أعظمهــا مــن مّنــة امــن اللــه بها عى أهــل هذه البــاد، مام يضاعف مســؤولية أهــل هذا الوطــن ويشــحذهم لخدمة الديــن والوطن.

املصحــف  وطباعــة   ، املقدســة  واملشــاعر  الرشيفــن  الحرمــن  توســعة   : البــاد  هــذه  بــه  حظيــت  ومــام 

للخــر. ونــرًشا  وســلم  عليــه  اللــه  صــى  الكريــم  نبينــا  وســنَة  الكريــم  لكتابــِه  وخدمــًة  لدينــه  نــرًة    ،  الرشيــف 

اللــه-  -رعــاه  عبدالعزيــز  بــن  ســلامن  امللــك  الرشيفــن  الحرمــن  خــادم  عهــد  الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  توســعت  ولقــد 

األمــر  فــإن  والخــرات  النِّعــم  مــن  البــاد  هــذه  أهــل  عــى  بــه  اللــه  أنعــم  وملــا  كثــرة،  أضعافــاً  فيهــا   الســكان  وتضاعــف 

صــى  األمــن  نبيــه  وســنة  الكريــم  اللــه  كتــاب  وتعليمهــم   ، البــرش  مــن  املضاعفــة  األضعــاف  هــذه  مواكبــة  إىل  يحتــاج 

ومقدســاتهم. تراثهــم  عــى  حفاظــاً  العظيمــن  املصدريــن  إيصــال  يف  األمثــل  األســلوب  عــى  والحــرص   . وســلم  عليــه   اللــه 

فكانت هذه املؤسســة ] مؤسســة األمر محمد بن فهد بن جلوي آل ســعود ) قبس (  للقرآن والســنة والخطابة[ لَِبَنًة من لبنات هذا البناء ورصحا 

 مــن الــروح الكثــرة يف هــذا البلــد املعطــاء ، تقــوم بــدوٍر تكامــي مــع نظراتها من مؤسســات الخــر والعطــاء لتعليــة البناء وتعميق األســاس

فهــذا هــو التقريــر الســنوي لعــام 1439هـــ تحقــق فيــه يشء مــن طموحنــا، ووضــع خطــة تتناســب مــع تطلعاتهــا الطموحة خــال عــام 1440هـ 

، وســتقوم املؤسســة بشــكل دائــم بإجــراء مراجعــة شــاملة الســراتيجيتها ملعرفــة أوجــه النجــاح فيــام أنجــز مــن أعــامل واإلفــادة منهــا، وهــذه 

ــول  ــم حل ــذايت لدخلهــا،  وتقدي ــة مواردهــا واالكتفــاء ال ــع إىل تنمي التجــارب تدعوهــا ملطالعــة أعاملهــا الســنوية،  ومازالــت املؤسســة تتطل

ــع. ــل مــن الجمي ــه ويرضــاه وأن يتقب ــا يحب ــا مل ــا ســائلن املــوىل عــز وجــل أن يوفقن ــق أهدافه ــا مــن أجــل تحقي ــي تواجهه ــات الت  للتحدي

. أجمعــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  نبينــا  عــى  اللــه  وصــى  القصــد  وراء  مــن  واللــه 

المقدمة

 رئيس مجلس اإلدارة
د. أحمد بن حمد البوعلي
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أهداف المؤسسة

1- ربط أبناء املجتمع وتشجيعهم مبصدري 
الهداية )الكتاب والسنة(، حفظًا وتجويًدا 

 وتدبرًا وتعلاًم لفنون الخطابة.
2- تعزيز الجهود الحكومية والخرية يف 
تأهيل جيل صالح ميتلك مقومات الداعية 

 الناجح.
3- تحصن النشء من الغلو واالنحراف 

 العقدي والفكري والسلويك.
4-مد جسور التواصل مع جميع املستفيدين 

يف القطاع الخري والحكومي والخاص.

اسم المؤسسة

ــن  ــد ب ــن فه ــد ب ــر محم ــة األم مؤسس

والســنة  للقــرآن  ســعود  آل  جلــوي  

مؤسســة  وهــي   « قبــس   « والخطابــة 

اعتباريــة  شــخصية  ذات  خريــة 

الــوزاري  بالقــرار  تأسســت  مســتقلّة 

ــخ 1432/3/27هـــ  ــم ) 42/ق/م ( بتاري رق

ومقرهــا مدينــة األحســاء ، واملرخصــة 

بشــهادة التســجيل الصــادرة مــن وزارة 

ــاد. ــوة واإلرش ــامية والدع ــؤون اإلس الش

المقر الرئيس 

مركزهــا الرئيــس محافظــة األحســاء ، 

ــه ــن نقل وميك

نطاق عملها 
وخدماتها 

لهــا أن تفتــح فروعاً يف ســائر محافظات 

املنطقــة الرشقية.

رؤيتها

الريــادة يف أداء العمــل املؤســي لخدمــة 

ــون  ــة وفن ــم والســنة النبوي ــرآن الكري الق

الخطابــة 

القيم

التكامــل،  التقنيــة،  النوعيــة،  اإلتقــان، 

التعــاون اإلبــداع، 

الوسائل

ــدوات ودورات ورحــات  إقامــه محــارضات ون
ــات  ــة وإقامــة مســابقات تشــجيعية وملتقي علمي
ــز  ــاء دور ومراك ــع وإنش ــة املجتم ــة لكاف توعوي
ــات دامئــة  ــدارس وروضــات وحلق ومعاهــد وم
الكريــم  القــرآن  وتعليــم  لحفــظ  وموســمية 
ــام ســواء يف  ــرة وعلومه ــة املطه ــنة النبوي والس
املســاجد أو يف املرافــق العامة، وأنديــة للخطابة 
ــة  ــة بالبحــوث العلمي ــة ومســائية والعناي صباحي
واملشــاركة يف املعــارض وطباعــة الكتــب يف 
التخصــص ، بعــد موافقــة الجهــات ذات العاقة.

رسالة المؤسسة

الكريــم  بالقــرآن  النوعــي  االهتــامم 

والعنايــة  وعلومهــام  النبويــة  والســنة 

بالخطابــة وفنونهــا، واإلفــادة من خاصة 

لألســاليب  العلميــة  والتجــارب  الفكــر 

القــرآن  بتعليــم  الرشعيــة يف االرتقــاء 

والســنة والخطابــة مــع إحيــاء رســالة 

ــع ــراد املجتم ــاة أف ــجد ودوره يف حي املس
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ركائز النجاح

مجلس 
األمناء

حــرص املجلــس عــى أن تكــون املؤسســة 
خــال  مــن  واٍع  ملجتمــع  نوعيــًة  إضافــًة 
ــوح  ــة ووض ــا التفصيلي ــاركتها وتوصياته مش
ــامل  ــفافية يف أع ــة والش ــة والحوكم البوصل
املؤسســة مــع وجــود سياســات ومعايــر 

مجلس 
اإلدارة

ــتمر  ــل املس ــًدا يف العم ــأُل جه ــذي مل ي وال
ــة  ــاح املؤسس ــل لنج ــم املتواص والدع

فريق 
العمل

اســتقطاب كفــاءات ،  تنــوع وتطويــر، تحفيز 
وبنــاء خــط ثاين 

أليات 
العمل

قيــادات مؤهلــة وقــوة يف التخطيــط ومتابعة 
يف التنفيــذ ومراقبــة ماليــة وتســويق العمــل 
مــع عمــل إلكــروين مميــز إلنتــاج املشــاريع 
والحــرص عــى التنميــة املســتدامة والرشاكــة 

الفاعلــة
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الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس األمناء

مجلس األمناء

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة اللجنة العلميةسكرتير

مدير الربامج مدير التنمية 
املستدامة مدير اإلعام مدير العاقات مدير الشؤون 

املالية واإلدارية
مديرة اللجنة 

النسائية
املدير التنفيذي نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

حلق القرآن الكريم

حلق السنة النبوية

أكادميية الخطابة

متابعة توصيات 
املجلس اإلداري

مقابلة املعلمن

املسابقة السنوية

املحاسبة

شؤون املوظفن

التدريب

خدمات املوظفن

الصيانة والنظافة

املستودعات

الفضائيات

الصحافة

اإلذاعة

موقع املؤسسة

الصحف اإللكرونية

املقرأة اإللكرونية

تعليم الصغار

الشؤون التعليمية

املعاهد

املراكز املتخصصة

اإلجازات العلمية

املسابقات الدورية

األوقاف

املؤسسات املانحة

املوارد املالية والعينية

االستقطاع الشهري

املناسبات الرسمية

امللتقيات

الدورات

الرعايات

الزيارات امليدانية

املراسات والربقيات

املجات

النرشات

التقرير السنوي

التسويق

منسقة القرآن

منسقة السنة

منسقة الخطابة

منسقة العاقات

منسقة الربامج

اللجنة االستشارية

الجودة والتطوير

الدراسات

الرشاكات املجتمعية

برامج التواصل 
االجتامعي

مهامهمهامهمهامهمهامه مهامه مهامه مهامها مهامه
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مجالس المؤسسة
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صاحب السمو املليك األمري
سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس األمناء

صاحب السمو األمري
عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود

نائب رئيس مجلس األمناء واملرشف العام

صاحب السمو األمري
عبد العزيز بن سعد بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمري
 فهد بن عبد الله بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمري
فيصل بن فهد بن جلوي آل سعود

صاحب السمو األمري
سعد بن تريك بن جلوي آل سعود

معايل األستاذ الدكتور
عبد الله بن عبد املحسن الرتيك

معايل األستاذ الدكتور
سليامن بن عبد الله أبا الخيل

معايل الدكتور
توفيق بن عبد العزيز السديري

معايل األستاذ الدكتور
محمد بن عبد العزيز العوهيل

مجلس األمناء

فضيلة الشيخ
عبد الله بن صالح آل الشيخ

فضيلة الدكتور الشيخ
قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
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معايل الدكتور
أحمد بن عبد الله الشعيبي

فضيلة الدكتور الشيخ
صالح بن صالح السميح

سعادة الدكتور
عبد الله بن حسني القايض

سعادة األستاذ
صالح بن حسن العفالق

سعادة الدكتور
يوسف بن عبد اللطيف الجرب

سعادة األستاذ
عبد العزيز بن عبد الله املوىس

سعادة األستاذ
عويضة العبد العال العجمي

سعادة األستاذ
سامل بن صبيح املري

سعادة األستاذ
أسامة بن محمد النعيم

سعادة الدكتور
محمد بن سعيد القحطاين

سعادة األستاذ الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن 

العبد القادر

سعادة األستاذ
خالد بن محمد البواردي

سعادة األستاذ
طالل بن سلامن الغنيم

سعادة األستاذ
رائد بن حمد البوعيل

فضيلة الدكتور الشيخ
سعود بن عبد العزيز العقيل

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن محمد العبد الكريم

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبد الله بن محمد الجغيامن

سعادة األستاذ
عبد الرحمن بن سليامن 

الحامد

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعيل

أمني املجلس
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صالحيات مجلس األمناء

إقرار السياسات العليا 
للمؤسسة واإلرشاف عى 

تنفيذها 

إصدار اللوائح املنظمة 
لسر العمل يف املؤسسة 

إختيار أعضاء املجلس 
اإلداري ورئيس مجلس 

إدارة املؤسسة 

إعتامد التقرير السنوي 
للمؤسسة وجميع 

أنشطتها خال السنة 
املالية املنتهية 

إقرار امليزانية العمومية 
والحساب الختامي 

قبول اإلعانات والهبات 
والوصايا واألوقاف 

إقرار خطط تنمية 
موارد املؤسسة واستثامر 

أموالها 

إقرار الهيكل اإلداري 
والوظيفي للمؤسسة 

إغاق الفروع وحل 
مجالسها أو إقصاء بعض 

أعضائها باقراح من 
املجلس اإلداري 

النظر يف قبول اعتذار 
بعض أعضاء املجلس 
أو إعفائهم أو اختيار 

أعضاء جدد 

12345

678910
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عقد مجلس األمناء منذ تأسيسه مثان اجتامعات أوىص فيها )46( توصية، نفذ منها )37 ( توصية  , وجاري العمل عى ما تبقى من أبرز 

 التوصيات:

 - املوافقة عى الائحة الداخلية للمؤسسة.

 - املوافقة عى إقرار التقرير اإلداري الذي قدمه فضيلة رئيس مجلس اإلدارة والتقرير املايل الذي قدمه املدير املايل لعام 1438 هـ.

 - املوافقة عى إعادة النظر يف الخطة االسراتيجية 40-1444 هـ.

 - املوافقة عى الخطة التشغيلية لعام 1439 هـ . 

 - املوافقة عى إقامة امللتقى الثاين بعنوان »شباب الرؤية 2030«

 - تدشن املسابقة الكربى واملقرأة اإللكرونية 

 - التأكيد عى أهمية دعم ومشاركات مجلس األمناء مام يؤكد مصداقية عمل املؤسسة 

- متابعة التعديات يف نظام املؤسسة املقرح مع الوزارة بتشكيل لجنة برئاسة معايل الدكتور احمد بن عبد الله الشعيبي لوضع خطة 

 إسراتيجية وتنفيذية للسنوات الخمس القادمة. 

 - املوافقة عى فتح فروع أخرى للمؤسسة يف املنطقة الرشقية 

 - التأكيد عى الوفاء ورد الجميل ألمر األحساء الراحل األمر محمد بن فهد بن جلوي آل سعود رحمه الله تعاىل 

 - حث املؤسسة عى املزيد من الرشاكات وتبادل الخربات 

 - إنشاء لجنة الستثامر موارد املؤسسة

 - إنشاء قسم خاص للتواصل االجتامعي واالعام الحديث 

- الحرص عى تنوع مصادر الدخل للمؤسسة مع أهمية العناية بالوقف 

بعض توصيات مجلس األمناء خالل اجتماعاته السابقة
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رئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس األمناء 1439 هـ

رئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس األمناء 1439 هـ
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استقبال سمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسمو نائبة ألصحاب السمو األمراء والمعالي والفضيلة 
والسعادة أعضاء مجلس األمناء والمجلس اإلداري للمؤسسة ومنسوبيها 

استضافة سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس األمناء 1439 هـ
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صورة لمنسوبي المؤسسة مع سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه  
يحفظهم اهلل
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أعضاء مجلس األمناء أثناء استضافة سمو أمير المنطة الشرقية



20

 تكريم سمو نائب رئيس مجلس األمناء
األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود من معالي نائب 

وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
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فريق عمل استراتيجيات المؤسسة
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فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعيل
رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ
 منصور بن عبدالله املنصور
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 فضيلة الشيخ الدكتور
حمد بن سامل املري

 فضيلة الشيخ الدكتور
زياد بن عبدالله الحامم

 سعادة الدكتور
محمد بن عبدالله الدعيج

 سعادة األستاذ
عبداملحسن بن عبدالله السلطان

 سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن سليامن الحامد

 سعادة األستاذ
نايف بن محمد السعيد

 سعادة الدكتور
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدقيل

 سعادة األستاذ
صالح بن صالح الحمد

مجلس اإلدارة
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اجتماع مجلس اإلدارة
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املهمة االسم م

رئيًسا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعيل 1

عضواً فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن السلطان 2

عضواً فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح التنم 3

عضواً فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد السامعيل 4

عضواً فضيلة الشيخ سعيد بن جاسم الحول 5

عضواً فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن باسم الجوابرة 6

منسق اللجنة العلمية األستاذ ثامر عبدالهادي جوله 7

المجلس العلمي

وضع املنهج العلمي 
للمؤسسة واإلرشاف عليه

دراسة األفكار النوعية 
للمؤسسة وإقرارها

اإلرشاف عى البحث اختيار معلمي الحلق
العلمي والدراسات

اإلرشاف عى مسابقة 
املؤسسة الدورية 

وتطويرها

اإلرشاف عى الرشاكات 
العلمية مع املؤسسات 
الحكومية والخرية 

والخاصة 

اإلرشاف عى برامج 
املؤسسة

إقرار ما يحال اليه  
من الكتب والرسائل 

واملخطوطات

املشاركة يف برامج 
وأنشطة املؤسسة

12345

6789

مهام المجلس العلمي 
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احصائيات اجتماعات مجالس المؤسسة

2

6
5

16

5

مجلس األمناء مجلس اإلدارة المجلس العلمي المجلس التنفيذي فريق قبس التطوعي
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البرامج واألنشطة
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مسابقة قبس للقرآن والسنة والخطابة

 عدد الرجال 
945

 عدد النساء
540

عدد المشاركين 
 من الجاليات

90

 عدد نزالء السجن
60

المشاركون من 
ذوي االحتياجات 

 الخاصة
70

اجمالي عدد 
 المشاركين

1705

األجزاء التي تم 
 حفظها
9940

األحاديث التي تم 
 حفظها
36829

اجمالي عدد 
 الفائزين

143

احصائيات
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مسابقة قبس للقرآن والسنة والخطابة
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الحلقات القرآنية الرمضانية المكثفة

 عدد الحلقات
15

 عدد المساجد 
2

 عدد المستفيدين
355

 عدد أوجه الحفظ
17069

عدد أوجه 
 المراجعة
12093

احصائيات
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الحلقات القرآنية الرمضانية المكثفة
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حلقات تحفيظ القرآن الكريم بجامع آل ثاني

 عدد الحلقات
5

 عدد المعلمين
5

 عدد المستفيدين
55

 عدد أوجه الحفظ
3040

عدد أوجه 
 المراجعة

100

احصائيات
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 هو برنامج نوعي ..

 إذ يقوم أحد أصحاب الفضيلة الحفاظ باستقبال مكاملات املتصلن 

 واالستاع إىل تاواتهم وتصحيحها واملتابعة معهم .

وقد تم تحديد رقم خاص باملقرأة اإللكرونية يتم من خاله 

 تصحيح التاوات  وهو ) 920010074 (

 و يتم استقبال االتصاالت من الساعة 4:30 م إىل الساعة 8:30م.

وذلك خال أيام العمل الرسمية من األحد إىل الخميس.

المقرأة اإللكترونية
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برنامج تعاهد

 مشرفو الحلق 
3

 الحلقات
5

 معلمو الحلق
5

 الطالب
16

 أيام البرنامج
احصائيات5

وهو برنامج أقيمت نسخته األوىل  يف الحرم املي الريف وذلك ملراجعة القرآن الكريم وإتقانه 

األجزاء المتقنة التي 
 تم مراجعتها

156
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المسابقات اإللكترونية

 عدد المشاهدت
512833

 عدد المتابعين
8167

 إعادة التغريد
19631

 الردود
19481

عدد التفاعل على 
 الهاشتاق

1892

 عدد األسئلة
20
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المسابقات اإللكترونية

 عدد المشاهدات
18379

 عدد المشاركات
20

 عدد اإلعجابات
5000

 عدد األسئلة
20

 عدد الفائزين
3
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المسابقات اإللكترونية

 عدد المشاهدت
133461

 عدد المتابعين
6916

 إعادة التغريد
4944

 الردود
5547

 عدد األسئلة
3

 عدد الفائزين
3
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فريق قبس التطوعي
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ملتقى رقميات الرخصة الدولية للعمل التطوعي

املشاركة يف ملتقى رقميات الذي يُعنى 

بتطوير الدور اإلعامي الرقمي يف 

الجهات الخرية وطريقة تطويرها 

واالستفادة منها 

املشاركة يف ملتقى الرخصة الدولية 

للعمل التطوعي الذي يُعنى بتطوير 

العمل التطوعي وطرق الحصول عى 

الرخصة الدولية للعمل التطوعي
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املشاركة يف ملتقى سواعد التطوعي 

وهو ملتقى نوعي يُعنى بتطوير العمل 

التطوعي، وقد شارك فيه أكرث من 

أربعن فريقاً تطوعي إذ يقوم كل 

فريق بعرض إنجازاته

وهو مبادرة تطوعية قام بتنظيمها 

وتنفيذها الفريق وذلك يف مستشفى 

األحساء األهيل

ملتقى سواعد التطوعي  الرخصة الدولية للعمل التطوعيبرنامج من عاد مريضًا 
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الدورات التدريبية



44

احصائيات الدورات

380

8268626055

عدد الحضور

مهارات الحوار 
واإلقناع

تعظيم قدر 
الصالة

تعظيم قدر 
 الحوارالصالة

حوار مع الناجح
الكلمة الطيبة2األطفال
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الكلمة الطيبة 2

1439/4/28هـشعبة سجن األحساء
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تعظيم قدر الصالة

1439/2/18هـغرفة األحساء



47

تعظيم قدر الصالة

1439/2/19هـإدارة التعليم
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حوار مع األطفال

1439/3/25هـنادي حي املزروع
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مهارات الحوار واإلقناع

1439/3/23هـغرفة األحساء
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زيارات نعتز بها
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15

عدد زوار المؤسسة

15 15 15

10

15 15 15

1310 14 12 12

23

12
11

143هـ
9/2

/3
143هـ

9/3
/1

143هـ
9/3

/9

143هـ
9/3

/10
143هـ

9/3
/11

143هـ
9/3

/12
143هـ

9/3
/15

143هـ
9/3

/16
143هـ

9/3
/17

143هـ
9/3

/18
143هـ

9/3
/23

143هـ
9/3

/30
143هـ

9/4
/1

143هـ
9/4

/5

143هـ
9/5

/13

143هـ
9/5

/22

اجمالي الزوار 230

عدد المدارس 17
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مفتي المنطقة الشرقية

استقبل سمو نائب رئيس مجلس األمناء واملرف العام عى املؤسسة األمر عبدالعزيز 

بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود – حفظه الله -  فضيلة مفتي املنطقة الرقية 

الشيخ عيل بن صالح املري  والوفد املرافق له
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قام بزيارة مقر املؤسسة كٌل من معايل الدكتور أحمد عبدالله الشعيبي وبرفقه  الدكتور 

مهنا الدالمي وقد حرض اللقاء سمو نائب رئيس مجلس األمناء واملرف العام األمر 

عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود – حفظه الله -
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جمعية البر الخيرية

قام وفد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة قبس يتقدمهم سمو نائب رئيس مجلس 

األمناء األمر عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود ، وبرفقة معايل الدكتور 

سليان ابا الخيل ، وعدد من أعضاء مجلس األمناء . بزيارة رسمية لجمعية الرب 

الخرية باملنطقة الرقية وذلك بدعوة كرمية من قبلهم . وكان ذلك يف يوم االثنن 

2-1439/3هـ  
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معالي مدير جامعة الملك فيصل

استقبل سمو نائب رئيس مجلس األمناء واملرف العام عى املؤسسة األمر عبدالعزيز 

بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود – حفظه الله -  معايل مدير جامعة امللك فيصل 

باألحساء الدكتور عبدالعزيز العوهيل وذلك يوم الثاثاء 1439/3/28 هـ . 
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المركز الخيري

استقبل فضيلة رئيس مجلس إدارة 

املؤسسة الدكتور أحمد بن حمد البوعيل 

وفد املركز الخري لتعليم القرآن 

وعلومه يف مقر املؤسسة

مؤسسة سليمان 
الراجحي الخيرية

استقبل فضيلة رئيس مجلس إدارة 

املؤسسة الدكتور أحمد بن حمد البوعيل 

وفد مؤسسة سليان الراجحي الخرية 

يف مقر املؤسسة
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البرامج اإلذاعية
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يتحدث عن العمل التطوعي ودعا لرؤية 

2030 لرفع نسبة التطوع ورفع عدد املتطوعن 

 اىل مليون متطوع يف إذاعة نداء اإلسام

 عدد الحلقات: 39 حلقة مبارشة

الربنامج يقدمه الدكتور احمد بن حمد 

 البوعيل

رئيس مجلس اإلدارة ملؤسسة األمر محمد 

بن فهد جلوي آل سعود قبس للقرآن والسنه 

والخطابة 

سنابل الخير
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مشاركات
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مبادرة نبراس دور الخطيب في السالمة 
المرورية

املشاركة يف ) مبادرة نرباس( والتي 

أقيمت يف جامعة امللك سعود بن 

عبدالعزيز للعلوم الصحية باألحساء 

يف تاريخ 11-6-1439هـ 

املشاركة يف ) برنامج دور الخطيب 

يف السامة املرورية ( يف تاريخ 2-4-

1439هـ
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شراكات مجتمعية
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جامعة الملك فيصل باألحساء 

أبرمت جامعة امللك فيصل ومؤسسة األمر محمد بن فهد بن جلوي آل سعود  »قبس للقرآن والسنة والخطابة« اتفاقية تعاون 

يف مجاالت البحث العلمي وتنمية املوارد البرية والتدريب العميل والزيارات امليدانية وتقنية املعلومات وخدمة املجتمع، 

وذلك عى هامش الحفل الختامي ألنشطة املؤسسة الذي أقيم يوم األربعاء 2-8-1439هـ بقاعة االحتفاالت الكربى يف جامعة 

امللك فيصل وجرى خاله تكريم الفائزين مبسابقة قبس للقرآن للسنة والخطابة يف نسختها العارشة.
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  

وقعت مؤسسة األمر محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة )قبس( وميثلها صاحب السمو األمر 

عبدالعزيز محمد بن فهد بن جلوي آل سعود نائب رئيس مجلس األمناء واملرف العام عى املؤسسة، مع جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسامية وميثلها معايل مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلاء الشيخ األستاذ الدكتور سليان بن عبدالله أبا 

الخيل، اتفاقية تعاون مشرك، وذلك خال الحفل الختامي ألنشطة املؤسسة وتكريم الفائزين مبسابقة قبس للقرآن والسنة 

والخطابة العارشة الذي أقيم يوم األربعاء 1439/8/2هـ برعاية صاحب السمو امللي األمر سعود بن نايف بن عبد العزيز آل 

سعود أمر املنطقة الرقية رئيس مجلس أمناء املؤسسة، وبحضور معايل الشيخ الدكتور سعد بن نارص الشرثي عضو هيئة 

كبار العلاء يف قاعة االحتفاالت الكربى بجامعة امللك فيصل يف األحساء.
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المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات

توقيع اتفاقية ) الراكة املجتمعية ( مع املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية 

الجاليات مبحافظة األحساء وذلك يف تاريخ 1439/7/5 هـ
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األنشطة النسائية
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احصائيات مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها
عدد الحلقات 10

عدد الفصول 10

عدد ما تم حفظه من أحاديث 10

عدد الربامج واألنشطة 69

عدد منسوبات املدرسة 16

عدد الدارسات 168

عدد املستفيدات 168

عدد السور 353

عدد األوجه 1075

عدد األجزاء 53

عدد الدورات 2

القاعدة النورانية 1

عدد الحضور يف الحفل الختامي 500

عدد الحافظات الايت تم تكرميهن 168
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احصائيات مدرسة الرحمة

عدد الفصول 2

عدد ما تم حفظه من أحاديث 80

عدد الربامج واألنشطة 14

عدد منسوبات املدرسة 2

عدد الدارسات 45

عدد املستفيدات 45

عدد السور 49

عدد األوجه 562

عدد األجزاء 4

عدد الدورات 3

القاعدة النورانية 2



71

احصائيات نادي الزهور لألطفال

عدد الفصول 4

عدد ما تم حفظه من السنة 10

عدد الربامج واألنشطة 10

عدد منسوبات املدرسة 11

عدد الدارسات 92

عدد املستفيدات 92

عدد السور 24

عدد األوجه 10

عدد الرحات 6

عدد الحروف 28

عدد الحضور يف الحفل الختامي 200
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بعض أنشطة المدارس
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قبس في أرقام
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احصائيات عامة

 البرامج
 واألنشطة

120

 الدورات
10

اجمالي 
 المستفيدين

3664

عدد أوجة حفظ 
 القرآن الكريم

5916

المحفوظات من 
 السنة النبوية

215

الشراكات 
 المجتمعية

2

اجمالي عدد 
 الزيارات

23

عدد المدارس 
 واألندية

6

عدد الدورات 
المقدمة للموارد 

 البشرية 
6
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احصائيات الحسابات اإللكترونية

 عدد زوار 
 الموقع

239827

عدد المسجلين 
 بالرسائل النصية

17790

 المتابعون
31162

 التغريدات
724

 المشاهدات
2474096

زيارات الملف 
 الشخصي
125192

المواد اإلعالمية 
 التي نشرت

890

 اإلعجابات
4553

رسائل نصية 
 توعوية 
24762
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قالوا عن المؤسسة
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