عام من النجاحات
التقرير السنوي 2019
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الحمد هلل الذي أنزل القرآن هدى ونورا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل (خيركم
من تعلم القرآن وعلمه).
تسعى خيركم جاهدة لتحقيق رسالتها السامية التي لم تكن لتؤتي أُكلها لوال توفيق اهلل تعالى  ،ثم بالرعاية والدعم المتواصل الذي
تجده من حكومتنا الرشيدة ـ حفظها اهلل ـ التي جعلت خدمة كتاب اهلل الكريم والعناية بجمعيات القرآن الكريم ،ودعمها مادياً ،ومعنوياً،
وتقديم العديد من التسهيالت ،والحوافز والتشجيع لها في مقدمة أولويـّاتها .ثم دعم
أهل العطاء ،وجهد األوفياء ..
لقد حرصت الجمعية منذ انطالقتها في 1396/12/25هـ بمبادرة من الشيخِ محمد صالح
باحارث -يرحمه اهلل  -وعدد من وجهاء جدة ومنحها الترخيص رقم (  ) 2/2لتصبح فرعاً للجمعية
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ،أن تجعل تعلّم كتاب اهلل في متناول الجميع في
محافظة جدة ،ووضعت في أولوياتها احتضان الشباب ،والفتيات في حلقات التحفيظ ،وترغيبهم في
حفظ القرآن الكريم ،والتمسك بتعاليمه ،وفق منهج الوسطية المعتدل  ،وتطور لمجتمع آمن
ومثالي بإذن اهلل تعالى.
ومما نفخر به في هذا العام هو استمرار تخريج األلفيات على مدى عقد من الزمان 1000
حافظاً وحافظة وهلل الحمد وهذا العدد المبارك المتمثل في الحفظة هو حصاد عام كامل من
الخطط والدراسات والجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو خيركم على كافة األصعدة ( اإلدارية والتعليمية والتدريبية والتقنية).
ومما يسعدنا ويثلج صدورنا في هذا العام إطالق عدد من المشاريع القرآنية في التعليم عن بعد ،وعدد المستفيدين اإلجمالي من خدماتنا المتمثلة
في الحلقات االلكترونية  ،المقارئ الهاتفية  ،حلقات اإلجازة  ،تطبيق اتلوها صح وتجويد أون الين  ،بلغ أكثر من  500ألف مشارك يمثلون  127دولة حول
العالم  ،فلله الحمد والمنة ثم ألولئك المخلصين من الداعمين والعاملين في هذا الحقل القرآني والذين نذروا حياتهم لهذا الخير العظيم.
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ختاماً
أقدم خالص الشكر والتقدير واالمتنان لوالة األمر ،حفظهم اهلل ووفقهم على ما يقدِّمونه من أعمالٍ جليل ٍة وجهودٍ عظيمةٍ خدمةً
لهذا الكتابِ الكريم.
ثم الشكر لشركائنا لدعمهم مشاريع الجمعية فكل منجَ ٍز يتحقق  ،وكلَّ حرفٍ يُتْلَى  ،وراءه داعمون أكارم فلهم منّا عميق الشكرِ والعرفان،
ونسأل اهللَ عز وجل أن يباركَ في أموالهم ويضاعفَ حسناتهم  ،ويجعلَ ما قدموه في موازينِ أعمالِهم.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل وصلى اهلل وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم.
والسالمُ عليكم ورحمةُ اهلل وبركاتُه ،،،

رئيس خيركم بمحافظة جدة
عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي
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النشأة
تعد خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة ،جمعية رائدة بين جمعيات التحفيظ في
المملكة ،وقد انطلقت مسيرتها في 25/12/1396هـ بمبادرة من الشيخ محمد بن صالح باحارث ـ
يرحمه اهلل ـ مع عدد من رجال األعمال ،وانضمت الجمعية إلى مجلس األمانة لجمعيات تحفيظ
القرآن الكريم في 05/07/1٤02هـ تحت رعاية وإشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  ،وفي عام  1٤1٤هـ انتقلت تبعية األمانة العامة للجمعيات الخيرية إلى وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،األمر الذي أتاح للجمعية حيزاً واسعاً لالنطالق في تحقيق أهدافها
السامية في خدمة كتاب اهلل تعالى ونشره وتعليمه وتحفيظه ،وفي 29/11/1٤16هـ تم منح
الجمعية الترخيص رقم ( ) 2/2لتصبح فرعًا للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة ،تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد  ،ثم انتقلت إداريا تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في تاريخ 29/06/1٤٤1هـ برقم (  ) 3٤09وذلك بناء على نظام
الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م )٨/وتاريخ 19/02/1٤37هـ

رؤيتنا
بيئة قرآنية جاذية.

رسالتنا
تحقيق الخيرية من خالل ربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم وتوفير بيئة جاذبة ،تشجع االبداع والمبادرات ،باستخدام احدث التقنيات واستثمار الكوادر
المتميزة .

قيمنا
 تعليم وتعلم القرآن الكريم . األمانة. اإلتقان . -المصداقية والشفافية .
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األهداف العامة:
 .1تعليم القرآن الكريم وتحفيظه بكلّ الوسائل المتاحة.
 .2ربط أفراد المجتمع بكتاب اهلل تالوةً وحفظاً وفهماً وتدبّراً وتعلُّماً وتعليماً.
 .3تخريج حفّاظ مجازين بالقراءات المعتمدة.
 .٤تأهيل المعلّمين والمعلّمات لتعليم القرآن الكريم.
 .5غرس قيمة تعظيم كتاب اهلل في نفوس أفراد المجتمع وإشراكهم في خدمته.
 .6ترسيخ القيم القرآنية بين أفراد المجتمع.
 .7اإلسهام في تطوير مدارس ومعاهد ومراكز وحلقات تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.

6

أعضاء مجلس اإلدارة

المهندس /عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد حنفي
رئيس المجلس

الدكتور /نوح بن يحي بن صالح الخثيمي الشهري
عضو

الشيخ /عبد اهلل بن دخيل اهلل بن مسلم المحمدي
نائب الرئيس

المهندس /إحسان بن شكور أبو غزالة
عضو

الدكتور /يزيد بن سعيد بن عبدالوهاب أبو ملحة
المسؤول المالي

المهندس /محمود بن محمد رحيم حسن التركستاني
عضو

األستاذ /إبراهيم بن سليمان الخميس

األستاذ الدكتور /عبد الحكيم بن راشد بن إبراهيم الشبرمي

عضو

األستاذ /ياسر بن محم د بن عبده بن عبداهلل اليماني
عضو

عضو

الدكتور /خالد بن عبد اهلل السريحي
عضو
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الهيكل التنظيمي
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10

شطر البنين

11

*الحلقات القرآنية
الحلقات القرآنية الموجودة بالمساجد تحت إدارة مكاتب اإلشراف  ،وقد قُسمت الحلقات إلى خمسة مكاتب إشراف
جغرافية  ،إضافة إلى مكتب إشراف التعليم الموازي  ،ومركز التعليم عن بعد.
 -1مكاتب اإلشراف
تشرف على الحلقات العامة في المساجد داخل مدينة جدة .
المكتب

مسجد

حلقة

معلم

مشرف

طالب

الشمال

95

365

2٨6

25

٤150

الجنوب

62

295

203

20

3700

الشرق

69

396

2٨6

30

٤٨50

الوسط

10٤

٤97

396

37

5660

البلد

59

392

27٨

31

٤7٤0

 -2المجمعات القرآنية الصباحية والمرافق العامة
تشرف على الحلقات القرآنية التي تعمل على تعليم القرآن الكريم ألبناء الجاليات غير
الناطقة بالعربية  ،وعلى الحلقات القرآنية التي أنشأتها الجمعية في القطاعين الحكومي والخاص
أ.

حلقات غير الناطقين بالعربية
مسجد

حلقة

معلم

مشرف

طالب

2٤

٨7

75

٤

1020

ب .حلقات القطاعين الحكومي والخاص :
عدد الحلقات

المستفيدين

9٨

7060
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شطر البنات
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الحلقات النسائية
عبارة عن مجموعة من الدور القرآنية وحلقات المساجد الخاصة بالنساء واألطفال دون سن السادسة  ،تقّدم لهم فيها مجموعة من البرامج التعليمية القرآنية .
الدور والمساجد

الطالبات

المعلمات والمشرفات

27٨

3٤.٤٨1

2.620

المخرجات التعليمية:
م

العدد

البيان

1

حافظات المصحف كاملًا

260

2

حافظات الفروع

1٤011

التدريب :
تقام دورات علمية خاصة للطالبات ،للمعلمات ،والمشرفات ،واإلداريات ،والمديرات والموظفات لالرتقاء بهن ثقافيًّا وتعليميًّا..

عدد الدورات

عدد المتدربات

الدور

10

1.٨00

المساجد

1211

1.112

الدور والمساجد

9

2.0٤٨
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البرامج التواصلية واإلعمامية
برامج تهدف إلى تعريف شرائح المجتمع بأهداف و برامج وأنشطة الجمعية من خالل :

برقيات التواصل
تهدف إلى التواصل مع الشخصيات البارزة في المجتمع في مناسباتهم االجتماعية المختلفة .وتم إرسال ( )1٤٤برقية.

المعارض التعريفية:
إقامة المعارض التعريفية في مختلف المنشآت والمراكز التجارية ،كما تحرص الجمعية على المشاركة في جميع المعارض المقامة في جدة .
وقد أقيم معرضين خالل العام  2019م معرض في شركة الكهرباء ومعرض مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم
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برنامج المهرة:
وهو برنامج تنظمه جمعية "خيركم" ويبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة منذ غرة شهر
رمضان المبارك ألجل بث المنافسة بين حفظة القرآن ويحتوي العديد من الفقرات المتنوعة التي تعرف بالجمعية من
جهة وبأثر القرآن في حياتنا من جهة اخرى.

أبرمت خيركم شراكة استراتيجية مع منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح
وشراكة مجتمعية مع جمعية البر بجدة  ،و شراكة مع ورثة الشيخ إسماعيل ابو داود رحمه اهلل
لدعم مشروع "قادرون"  ،وشراكة مع شركة كالسيرا للتعلم الذكي تهدف لتطوير أحدث تقنيات التعلّم اإللكتروني لـ #القرآن وزيادة فرص تعلمه وتعليمه
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اإلعالم الرقمي
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الحفل السنوي لحفاظ وحافظات القرآن
احتفال سنوي لتكريم حفاظ وحافظات كتاب اهلل خريجي حلقات ودور تحفيظ القرآن ويكون ب
رعاية كريمة من محافظ جدة حفظه اهلل وقد تخرج هذا العام  1000حافظ وحافظة لتكون ا
أللفية الثامنة على التوالي.

اإلعمام الرقمي:
بلغ عدد المتابعين لحساب خيركم في الفيس بوك ( )233٬620متابعاً ،وتويتر ( )10٨77٤متابعاً،
واالنستقرام ( )20310متابعاً ،،
واليوتيوب ( )٤٤106مشاهدة

اإلذاعة والتلفزيون:
تم بث ( ) 22مداخلة ومادة إذاعية و صناعة ( ) 136عرضا مرئيا

الصحافة والنشر
تمت صناعة ( )٨5مادة وتقرير نشرت في ( )2٤٤صحيفة ورقية والكترونية.

موقع خيركم اإللكتروني:
موقع خيركم الرسمي على الشبكة العنكبوتية يلبي للمستفيدين والزوار كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجونها لينهلوا من نبع الجمعية القرآني
وقد شهد خالل هذا العام تطويراً نوعياً على صعيد الشكل والمحتوى وسهولة التصفح .وتم تفعيل خدمات جديدة .مما رفع عدد متابعي الموقع إلى ( )1٨712٤3متابعًا.
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أوائل حفاظ العام
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خيركم دوما في الريادة

بطاقة األداء
يقوم نظام بطاقة األداء المتوازن بترجمة األهداف االستراتيجية إلى أهداف تشغيلية ملموسة  ،وتعتبر الجمعية
الجهة الخيرية األولى وثالث مؤسسة تطبقه في المملكة .

أول حلقة قرآنية للصم بالمنطقة الغربية
انطلقت أول حلقة مختصة لتحفيظ القرآن لذوي االعاقة السمعية على مستوى المنطقة الغربية ،بالتعاون مع الجمعية
السمعية لإلعاقة السمعية  .ضمن برامج مشروع (القرآن نورني) لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
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جائزة األداء المتميز
جائزة تشجيعية تقدم خالل العام لكل من ( المعلم والمشرف ومركز اإلشراف ) من أجل تحسين األداء
وزيادة الفاعلية والتنافس بين مراكز اإلشراف لتقديم أفضل عطاء ،على مستوى المملكة  ،وتمنح
الجائزة بناء على معايير محددة ،بمشاركة ودعم من المجلس السعودي للجودة.

االختبارات االلكترونية
برنامج الكتروني على اإلنترنت يقوم بتحويل آلية ترشيح واختبار الطالب اليدوية إلى آلية إلكترونية بدءاً من استقبال
ترشيح الطالب وحتى طباعة الشهادة يعتبر األول من نوعه الذي يرصد أخطاء اختبار شفهي فجميع االختبارات
الموجودة والتي تقدمها الجامعات والمؤسسات العلمية (االمتحانات على االنترنت) تقيس
المعلومات التي يقيسها االختبار التحريري ،و بتطبيق البرنامج تم االستغناء عن طباعة  50ألف ورقة.
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أول حلقات قرآن في السجون
تعد خيركم اول جمعية تحفيظ بالمملكة تفتتح حلقات بالسجون  ،وبناء عليها صدر مرسوم سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل
بتخفيض نصف المحكومية للنزيل الذي يتم حفظ كامل القرآن الكريم.

أول حلقات قرآن بمستشفى األمل
وقد تخرج منها أول معلم لحلقات القرآن بالمملكة  ،بعد أن أتمّ عالجه وحفظ القرآن كامالً في
الحلقة
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أول جائزة عالمية
توجت الجمعية بلقب أفضل جمعية في خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم في حفل
تكريم الفائزين بالجائزة العالمية السادسة في خدمة القرآن برعاية خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ رحمه اهلل عام 1٤3٤هـ.

اتلوها صح
يعتبر التطبيق القرآني التفاعلي األول على مستوى العالم و يقدم خدمة تصحيح التالوة لكافة شرائح المجتمع و على نطاق العالم بطريقة غير متزامنة و ذلك من خالل تسجيل
التالوة عبر التطبيق و ارسالها إلى المعلمين و الذين يقومون بتصحيح التالوة صوتياً مع إعطاء تقويم للتالوة (نجوم) .
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