


23

مقدمة
ــن  ــه وم ــه وصحب ــى آل ــى رســول اهلل وعل ــد هلل والصــاة والســام وعل الحم

وااله..   أمــا بعد:
ــًا مــن أعظــم الحســنات وأجــل  فــإن عمــارة المســاجد حســيًا ومعنوي  
 ِ ــاهللَّ ــَن ِب ــْن آَم ِ َم ــاِجَد اهللَّ ــُر َمَس ــا َيْعُم َم ــال اهلل ســبحانه ﴿ ِإنَّ ــد ق ــات فق القرب
ــى  َ َفَعَس ــَش ِإالَّ اهللَّ ــْم َيْخ َكاَة َوَل ــزَّ ــى ال ــَاَة َوآَت ــاَم الصَّ ــِر َوَأَق ــْوِم اْلِخ َواْلَي

ُأوَلِئــَك َأْن َيُكوُنــوا ِمــَن اْلُمْهَتِديــَن ﴾ التوبــة: 18
ـــ هــو بتعليــم العلوم  ـــ بعــد الصلــوات المكتوبــةـ  وأعظــم مــا تكــون العمــارةـ 
ــاب اهلل الخالــد فــي  ــوم القــرآن الكريــم كت النافعــة وفــي مقدمــة هــذه العل
ــه  ــم بتاوت ــه، تعبده ــي خلق ــة ف ــل البالغ ــز وج ــة اهلل ع ــو حج ــازه، وه إعج

وفهمــه وحفظــه وتدبــره والعمــل بــه.
ــه  ــى حفظــه وتاوت ــه إل ــه وســلم أمت ــى اهلل علي ــد أرشــد رســول اهلل صل وق
واالهتمــام بــه تعلمــًا وتعليمــًا, وخــص معلمــه ومتعلمــه بالخيريــة فــي الدنيــا 
والخــرة، فعــن عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه قــال: قــال صلــى اهلل عليــه 
َمــُه(، ومــن فضــل اهلل وســعة رحمتــه  ــَم اْلُقــْرآَن َوَعلَّ وســلم )َخْيُرُكــْم َمــْن َتَعلَّ
ــذل  ــى ب ــذي يســعى إل ــم، فال ــن َعلَّ ــم ولم ــن تعل ــة لم ــة عام ــذه الخيري أن ه
األســباب لتعليــم النــاس القــرآن والعمــل بــه واتباعــه ويضــع لذلــك الحوافــز 
والجوائــز فهــو داخــل فــي هــذه الخيريــة وهــذا الفضــل، ومــن دالئــل الخيــر 

لهــذه األمــة إقبالهــا علــى القــرآن تــاوة وحفظــًا وعمــًا واتباعــًا. 
ونعلــم جميعــًا أن مــن أهــم أســباب اســتمرار هــذه األعمــال المباركــة   
ــى اهلل  ــي صل ــال النب ــد ق ــا ، وق ــق به ــاق فــي كل مــا يتعل ــذل واإلنف هــو الب
عليــه وســلم عليــه فــي الحديــث الصحيــح عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل ) إذا 
مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــاث : صدقــة جاريــة ، أو علــم ينتفــع 

ــلم . ــه ( ، رواه مس ــو ل ــح يدع ــد صال ــه ، أو ول ب
ويعظـــم األجـــر والثواب بعظــم المقصـــود وإذاعته ونشـــره ، ويتضاعف األجر 
علــى قــدر مــن ينتفــع بــه ، وتعليــم المســلمين ألمــور الديــن ، وفــي مقدمــة 
ــد مــن أعظــم المقاصــد الشــرعية ، بــل هــو  ذلــك القــرآن الكريــم والتوحي

أعظمهــا .
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  

 
    

       رئيس مجلس إدارة الجمعية
          الشيخ / عيضه بن علي العوفي 
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نبذة تعريفية بالجمعية
برامج الجمعية

التكلفة اإلجمالية السنوية 
لمجّمع أبو بكر الصديق القرآني 

بمنطقة سمنان
213600 ريال

مفّصلة على النحو التالي:

ــه  ــوادي ِلّي ــم ب ــة العل ــام مجموعــة مــن طلب ق
بفتــح حلقــات تحفيــظ القــرآن فــي فتــرة الصيــف 
ثــم اتفقــوا مــع شــيوخ القبائــل وبعض المؤسســات 
ــم  ــروع وت ــم المش ــف بدع ــي الطائ ــة ف التجاري
الدعــم مــن المشــائخ الذيــن يتوافــدون بكثــرة على 
ــه  ــح التويجري-رحم ــيخ صال ــل الش ــف مث الطائ
ــات  ــاب الحلق ــدد ط ــف بع ــل مل ــم عم ــم ت اهلل-ث
القائمــة وإحصــاء بطــاب المــدارس ومشــاهد 
مــن شــيوخ القبائــل والمؤسســات التجاريــة وتــم 
ــن  ــز ب ــد عبدالعزي ــماحة الوال ــى س ــه عل عرض
ــاء  ــار العلم ــة كب ــس هيئ ــاز رئي ــن ب ــداهلل ب عب
ورئيــس إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء ومفتــي 
عــام المملكــة -رحمــه اهلل- فكتــب توصيــه لألمانــة 
العامــة لجمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم بجامعة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود باســم مديرهــا معالــي 
ــداهلل التركــي فتأكــد عــن وجــود  الدكتــور عب
ــام 1405  ــت ع ــص المؤق ــدر الترخي ــات وص الحلق
ثــم تــم رفــع تقريــر باســتمرار العمــل ومشــاهد 
مــن المشــائخ الذيــن زاروا الحلقــات أمثــال الشــيخ 
صالــح التويجــري والشــيخ عبــداهلل المصلــح 
وتــم حصــول الجمعيــة علــى الترخيــص النهائــي 
في1408/04/09هـــ برقــم 20 ، ثــم عــدل الترخيــص 
بعــد انضمــام الجمعيــة لجمعيــة تحفيــظ القــرآن 

ــح 4/2 . ــة ليصب ــة المكرم ــة مك ــم بمنطق الكري

 

 دورات اتمام الحفظ الصيفية

 حلقات التحفيظ

 المجّمعات القرآنية

 الدور النسائية

 تأهيل العاملين

 المقرأة الهاتفية 

 التطوير اإلداري
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موقع ومرافق المجّمع 
ــي  ــق القرآن ــر الصدي ــو بك ــع أب ــع مجم يق
بمنطقــة ســمنان جنــوب الطائــف,  ويتميــز  
المجّمــع بموقعــه الوســطي بيــن مجموعــة قــرى 
ــرة  ــاحة الكبي ــى المس ــة إل ــة , باإلضاف المنطق
للجامــع حيــث يتســع ألكثــر مــن          مصلــي،  
ويتميــز بـــاكتمال مرافقــه وســهولة الوصــول 
ــروع  ــبًا لمش ــارًا مناس ــه اختي ــا يجعل ــه مم إلي

ــي. ــع القرآن المجّم

أسباب إقامة المشروع 

األهداف من المشروع 

نظــرًا لتباعــد الحلقــات فــي المنطقــة ســعت 
ــي  ــع القرآن ــروع المجّم ــة مش ــة إلقام الجمعي
ــذي يضــم مجموعــة مــن حلقــات لتحفيــظ  وال
القــرآن الكريــم فــي مــكان يتوســط قــرى 
ــق المراحــل  ــا الطــاب وف ــوزع فيه ــة ي المنطق
الدراســية ومســتويات الحفــظ ممــا يســاعد فــي 
جــذب الطــاب وغــرس مفهــوم التنافس الشــريف 
ــى  ــم عل ــاب اهلل وتربيته ــي حفــظ كت ــم ف بينه

ــه . ــه وأخاق آداب

اعتماد مفهوم تعليم القرآن وما يتضمنه من تربية .  •

استيعاب أكبر عدد ممكن من طاب المنطقة .  •

استخدام أحدث وسائل اإلشراف الفّعال والجودة في العمل.  •

إعداد مناهج تهتم بكل من:  •

الموهوبين في الحفظ     
الدورات الخاصة    

المناهج المصاحبة    

مجمع أبو بكر الصديق القرآني بسمنان  
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مهام لجان المجّمع أنشطة المجّمع

 

 اإلدارة التنفيذية 

 اللجنة 

 التعليمية

 اللجنة

 التربوية

 اللجنة

 اإلعالمية

 لجنة  

 الخدمات المساندة

 السكرتارية

 المشرف العام

الهيكل اإلداري

اللجنة التربوية

اللجنة التعليمية

اللجنة اإلعالمية

لجنة الخدمات 
المساندة

 وتعنــى بتنظيــم ســير حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم وإدارة الجانــب 
التعليمــي باإلضافــة إلــى التواصــل مــع أوليــاء أمــور الطــاب والتســجيل 

والمتابعــة.

ــن   ــم المتميزي ــاب وتكري ــة للط ــط الترويحي ــة المناش ــى بإقام  وتعن
ــكل دوري. ــم بش وتحفيزه

ــع وتوثيقهــا ونشــرها بحســابات   وتعنــى باإلعــان عــن أنشــطة المجّم
التواصــل االجتماعــي .

ــطة  ــزات ألنش ــي التجهي ــه وتوّل ــع ومرافق ــة بالجام ــى بالعناي  وتعن
ــة . ــان العامل ــات اللج ــن احتياج ــع وتأمي المجّم
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تعريف بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمجّمع 

وتتميــز  حلقــات المجمــع بخطــة تعليميــة تتناســب مــع أعمــار ومســتويات الطــاب، وكذلــك 
معلميــن متقنيــن ومجازيــن فــي القــرآن الكريــم، وطاقــم مــن المشــرفين واإلدارييــن أصحــاب الخبرة 

فــي مجــال الحلقــات، وتتميــز كذلــك بالعديــد مــن األنشــطة والبرامــج التحفيزيــة المصاحبــة.

بحمــد اهلل تعالــى فــإن مجمــع أبــو بكــر الصديــق القرآنــي بســمنان يضــم أكثــر مــن 150 طالــب, 
ويســتفيد مــن حلقــات المجّمــع جميــع المراحــل التعليميــة .

 

 المرحلة االبتدائية

 حلقات     4 
 

 
 طالبًا 70

   

 المرحلة المتوسطة

 حلقات     3 
 

 
 طالبًا  46

  

 المرحلة الثانوية

 حلقتين
 

 
 طالبًا  32

 

 الكبار

 حلقة واحدة  
  

 
 طالبًا  12
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 برنامج كفالة معًلم 

كفالــة تكاليــف معّلــم الحلقة، بشــكل ســنوي 
أو شــهري أو أســبوعي ليســتمر هــذا الخيــر فــي 

تعليــم القــرآن الكريم.

نظــرًا لرغبــة العديــد مــن أهــل الفضــل والبــر فــي المشــاركة بدعــم حلقــات تحفيــظ القــرآن 
الكريــم بالمجمــع فقــد تــم إتاحــة الفرصــة للراغبيــن فــي نيــل أجر تعليــم القــرآن الكريــم والحصول 

علــى الخيريــة فــي قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه (

5×  51 كفالة ساعة تعليمية واحدة ريال 51   
4×  51 (ساعات  4 )      كفالة يوم تعليمي  ريال 06   

ريال 066  06×   51 ساعة ( 06) كفالة األسبوع التعليمي   
ريال 5066  06  ×    51 ساعة ( 06)   الكفالة الشهرية للمعلم   

ريال 54466  50×      5066 الة السنوية للمعلمالكف  
1 ×   54466 الكفالة السنوية لمعلمي المجّمع ريال 00666    

 

 

المتبــرع   بتزويــد  الحلقــات  إدارة  تقــوم 
بتقريــر فصلــي عــن مســتوى الطــاب فــي 
الحلقــة الخاصــة بالمعّلــم، وتقدمهــم فــي الحفظ 
والمراجعــة والتكريــم الــذي حصلــوا عليــه،  

واألنشــطة التــي شــاركوا فيهــا.
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الموازنة التقديرية لمجمع أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم بسمنان 

ينصــب عمــل المشــرف األساســي علــى تطوير 
بيئــة العمــل بشــكل منظــم كــي يخــرج العمــل 
ــي  ــراف ف ــل اإلش ــث يتمث ــل. حي ــورة أفض بص
المقــدرة علــى التأثيــر فــي المعلميــن والطــاب 
والتواصــل مــع أوليــاء األمــور لتنســيق الجهــود 
مــن أجــل تحســين العمليــة التعليميــة وتحقيــق 

أهدافهــا.

ــى  ــة تســاعد الطــاب عل ــا يدعــو لضــرورة إيجــاد وســيلة نقــل آمن تتباعــد قــرى المنطقــة مم
ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــات تحفي ــي حلق االنتظــام ف

ريال 0022 0022 للمشرف التربوي الكفالة الشهرية   
ريال 02222  20×      0022 للمشرف التربويالة السنوية الكف  

0 ×    02222 المجّمع لمشرفيالكفالة السنوية  ريال 02222    
 

 

ريال 0333 0333  لسائقلالكفالة الشهرية   
ريال 033   033 الشهرية للصيانة والمحروقاتالة الكف  

21 ×    0033 للنقل الكفالة السنوية  ريال 01333    
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الخدمات المساندة
ــة  ــع واح ــون الجام ــع أن يك ــرص المجم ح
ــم وســكينة  ــة قلوبه ــن ومحــل طمأنين للمصلي
نفوســهم، مــن أجــل ذلــك ســعى إلــى توفيــر 
أســباب  الراحــة لهــم  ولطــاب الحلقــات مــن 

خــال الخدمــات التاليــة:

انطاقــًا مــن مبــدأ تعظيــم شــعائر اهلل عــز وجــل وتعظيــم بيوتــه كانــت نظافــة المجمــع وصيانته 
ــة  ــدأ الشــراكة الناجحــة مــع أئمــة المســاجد وتهيئ ــًا لمب ــة تحقيق ــدى الجمعي ــة ل ــة أولوي الدوري
المــكان للطــاب ومرتــادي المســجد، بحيــث تــم توفيــر كل متطلباتهــا مــن أدوات تنظيــف ومعطــرات 

وأطيــاب ومناديــل وأكيــاس للمخلفــات وغيرهــا.

تحــرص إدارة المجّمــع علــى توفيــر ســقيا المــاء لطــاب الحلقــات ومرتــادي المجّمــع طــوال أيــام 
الســنة , ممــا يســاعدهم علــى التفــرغ للعبــادة وتوفيــر بيئــة مريحــة .

ريال 2500 2500 النظافة والصيانة الشهرية   
ريال 30000  12×  2500  السنويةالنظافة والصيانة   

ريال 800 800 سقيا الماء الشهرية  
12×  800 الماء السنويةسقيا  ريال 9600   

سقيا الماءالسنوي للنظافة والصيانة والمجموع  ريال 39600   
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يتــم دفــع المبلــغ الخــاص بالكفالــة عــن طريــق التحويــل المباشــر ألحــد حســابات جمعيــة تحفيظ 
القــرآن الكريــم بــوادي لّيــة,  وإشــعار الجمعّيــة بأحــد وســائل التواصــل الموضحة.  




