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احلمد هللا الذي أنزل القرآن هدى ونورًا والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني القائل (خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه). 

إن جمعية خيركم كانت والتزال تعمل جاهدة لتحقيق أعلى الرساالت التي 

لم تكن لتؤتي ثمارها لوال توفيق اهللا تعالى ، ثم بالرعاية والدعم املتواصل 

الذي جتده من حكومتنا الرشيدة -حفظها اهللا -التي جعلت خدمة كتاب اهللا 

وتقدمي  ،ومعنويًا،  ماديًا  ودعمها  الكرمي،  القرآن  والعناية بجمعيات  الكرمي 

ثم  أولويـّاتها،  مقّدمة  يف  لها  والتشجيع  واحلوافز  التسهيالت،  من  العديد 

دعم أهل العطاء، وجهد األوفياء..

من  قرن  نصف  إكمال  على  وتوشك  عامًا   47 اليوم  تكمل  التي  (خيركم) 

صالح  محمد  الشيِخ  من  مببادرة  1396هـ  العام  يف  النور   شهدت  العطاء، 

باحارث- يرحمه اهللا - وعدد من وجهاء جدة  لتصبح فرعًا للجمعية اخليرية 

لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة، حتى أصبحت حتت مظّلة وزارة املوارد 

قرار  مبوجب   (  3409  ) رقم  بالترخيص  االجتماعية  والتنمية  البشرية 

األمانة للجماعات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي يف جلستها التأسيسية 

األولى بتاريخ 7 / 5 / 1403هـ، 

حتت رعاية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؛ جعلت تعّلم كتاب اهللا 

يف متناول اجلميع يف جدة وضواحيها، ووضعت نصب عينيها أولوياٍت عّدة 
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 ، يف مقدمتها احتضان الشباب، والفتيات يف حلقات التحفيظ، وترغيبهم يف حفظ القرآن الكرمي، والتمّسك 

بتعاليمه، وفق منهج الوسطية املعتدل، وتطور �تمٍع آمٍن ومثالي بإذن اهللا تعالى. وإني أستثمر الفرصة لإلشادة 

بالعاملني يف هذا الصرح القرآني املبارك مبختلف مسؤولياتهم ومناصبهم ومهّماتهم، ففي هذه الفترة الصعبة 

واالستثنائية والتي كان عنوانها (جائحة كورونا) لم يتوقف نشاط خيركم بتعليق احللقات حضوريًا بل استثمرت 

اجلمعية اجلانب التقني الذي عملت على تطويره عامًا بعد عام، حرصًا منها على تقدمي خدماتها بأعلى جودة 

وأيسر الطرق للتطّور واالرتقاء يف خدمة القرآن الكرمي، فكانت نتيجته تخريج  1419 حافظًا وحافظة، وأكثر من 

مليون و600 ألف مستفيٍد ومستفيدة من خدماتها  يف 121 دولة حول العالم.

ختامًا

باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة جمعية خيركم أتقّدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان لوالة األمر، حفظهم 

مونه من أعماٍل جليلٍة وجهوٍد عظيمٍة خدمًة لهذا الكتاِب الكرمي. اهللا ووفقهم على ما يقدِّ

وال ننسى شركاءنا يف اخليرية أصحاب األيادي البيضاء لدعمهم اجلمعية (حلقات ومشاريع، وبرامج وخدمات)، 

فلهم مّنا عميق الشكِر والعرفان، ونسأل اَهللا عز وجل أن يبارَك يف أموالهم ويضاعَف حسناتهم، ويجعَل ما قّدموه 

يف موازيِن أعماِلهم. ونسأله تعالى أن يرفع البالء والوباء عن بالدنا وبالد املسلمني والعالم أجمع.

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم.

خادم القرآن الكرميوالسالُم عليكم ورحمُة اهللا وبركاُته ،،،
عبدالعزيز بن عبداهللا حنفي

رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم مبحافظة جدة
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تعد خيركم لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة، جمعية رائدة بني جمعيات التحفيظ يف اململكة، وقد انطلقت مسيرتها يف 25 / 12 

/ 1396 هـ، مببادرة من الشيخ محمد بن صالح باحارث - يرحمه اهللا -مع عدٍد من الوجهاء ورجال األعمال لتصبح فرعًا للجمعية 

23 ) من األمانة   ) القرار رقم  9 ) الصادر مبوجب   ) القرآن الكرمي مبكة املكرمة، ثّم حصلت على الترخيص رقم  اخليرية لتحفيظ 

للجماعات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي يف جلستها التأسيسية األولى بتاريخ 7 / 5 / 1403هـ، حتت رعاية جامعة اإلمام محمد بن 

واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  إلى  اخليرية  للجمعيات  العامة  األمانة  تبعية  انتقلت  1414هـ  عام  ويف   , اإلسالمية  سعود 

وصدرت شهادة التسجيل من الوزارة رقم ( 2 / 2 ) وتاريخ 29 / 11 / 1416هـ، األمر الذي أتاح للجمعية حيزًا واسعًا لالنطالق يف حتقيق 

أهدافها السامية يف خدمة كتاب اهللا تعالى ونشره وتعليمه وحتفيظه، ثم انتقل اإلشراف اإلداري على اجلمعية إلى وزارة املوارد البشرية 

والتنمية االجتماعية يف تاريخ 29 / 06 / 1441هـ بالتصريح رقم ( 3409 ) وذلك بناء على نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر 

باملرسوم امللكي رقم ( م/8) وتاريخ 19 / 02 / 1437هـ

رؤيتنا

بيئة قرآنية جاذية.

رسالتنا

المجتمع  فئات  ربط  خالل  من  الخيرية  تحقيق 
بالقرآن الكريم وتوفير بيـــئـة جــاذبــة، تشــجــع 
أحــــدث  باستـخـــدام  والمبــــادرات،  االبــداع 

التقنيات واستثمار الكوادر المتميزة .

قيمنا

- تعليم وتعلم القرآن الكريم .
- األمانة.
- اإلتقان .

- المصداقية والشفافية .

النشأة
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األهداف العامة

07

05

03

06

04

02

01
تعليم القرآن الكرمي وحتفيظه 

بكّل الوسائل املتاحة.
ربط أفراد ا�تمع بكتاب اهللا 

تالوًة وحفظًا وفهمًا وتدّبرًا 
مًا وتعليمًا. وتعلُّ

تخريج حّفاظ مجازين 
بالقراءات املعتمدة.

تأهيل املعّلمني واملعّلمات 
لتعليم القرآن الكرمي.

غرس قيمة تعظيم كتاب 
اهللا يف نفوس أفراد ا�تمع 

وإشراكهم يف خدمته.

اإلسهام يف تطوير مدارس 
ومعاهد ومراكز وحلقات تعليم 

القرآن الكرمي وحتفيظه.

ترسيخ القيم القرآنية بني 
أفراد ا�تمع.
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أعضاء مجلس اإلدارة

المهندس عبد العزيز 
ابن عبد اهللا حنفي

رئيس المجلس

الشيخ عبد اهللا بن 
دخيل اهللا المحمدي         

نائب الرئيس

د. يزيد بن سعيد
أبو ملحه

المسؤول المالي

الشيخ ياسر بن محمد 
عبده يماني             

عضوا

د. نوح بن يحي 
الشهري                

عضوا

د. عبد الحكيم بن 
راشد الشبرمي          

عضوا

المهندس/ محمود 
ابن محمد رحيم 

حسن التركستاني                     
عضواً

د. خالد بن عبداهللا 
السريحي

عضواً

المهندس إحسان 
شكور أبو غزاله

عضواً

الشيخ إبراهيم بن 
سليمان الخميس                   

عضواً
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الهيكل التنظيمي

01

02

03

0405

06

07

المدير العام

مشرف شؤون المتطوعينسكرتير

أخصائي شؤون المتطوعين

أخصائي االستراتيجية
مشرف عالقات عامة وإعالموالتميز المؤسسي

المشرف العام
على الشطر النسائي

إدارة البرامج
المركزية والقياس

إدارة 
مكاتب اإلشراف / رجال

إدارة  التسويق
وشؤون الداعمين

إدارة 
الدعم المؤسسي
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الخارطة االستراتيجية للجمعية
2021 - 2020 
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شطر البنين
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الحلقات القرآنية

01

07

وهي احللقات التي يحضر إليها الطالب لاللتقاء 

هذه  وتقام  الكرمي،  القرآن  ليتعّلم  مبعّلمه 

جدة،  مدينة  يف  املنتشرة  املساجد  يف  احللقات 

أو  احلكومية  القطاعات  من  عدٍد  إلى  إضافًة 

اخلاّصة. ويتوّزع اإلشراف على هذه احللقات إلى 

٦ مكاتب إشرافية على النحو التالي:

المشرفون التربويونمديرو المجمعاتالمعلّمونالطالبالحلقاتمكتب اإلشراف
جنوب جدة
شرق جدة
شمال جدة
وسط جدة

البلد
اإلشراف املوازي

اإلجمالي

281
347
332
475

380
201

2,016

3197
3875
3721
4625
3999
1410

20,827

291
332
295
475
339
144

1,876

12
15
11
26

19

8
91

7
8
10
13

7

10
55
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المخرجات التعليمية

02

قالمستهدفالمخرج األداءالمتحقّ
برامج اإلجازات

احلّفاظ
ا�تبرون يف فروع األجزاء

األجزاء احملفوظة التي مت االختبار فيها
برامج البراعم
برنامج فضائل

برامج حتسني التالوة

45
687

17,444
114,657

985

912
800

86
732

11,386
82,555

268
292
592

191%
107%
65%
72%
27%
32%
74%
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الحلقات القرآنية

01

07

وهي احللقات التي يحضر إليها الطالب لاللتقاء 

هذه  وتقام  الكرمي،  القرآن  ليتعّلم  مبعّلمه 

جدة،  مدينة  يف  املنتشرة  املساجد  يف  احللقات 

أو  احلكومية  القطاعات  من  عدٍد  إلى  إضافًة 

اخلاّصة. ويتوّزع اإلشراف على هذه احللقات إلى 

شطر النساء٦ مكاتب إشرافية على النحو التالي:
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الفصول والحلقات القرآنية النسائية

02

وهي فصول وحلقات قرآنية خاّصة بالنساء واألطفال دون سن السادسة ُتقام يف الدور 

فيها  لهم  تّقدم  باملساجد،  امللحقة  النساء  مصّليات  ويف  الغرض،  لهذا  ا�ّصصة 

مجموعة من البرامج التعليمية القرآنية

المعلّمات والمشرفاتالطالباتالدور والمساجد

27215,515731,492

عدد الطالباتعدد الفصولمكتب اإلشراف

4153,869شمال جدة
4474,800وسط جدة
3143,734جنوب جدة
2713,112شرق جدة
1,44715,515اإلجمالي

ويتوّزع اإلشراف على هذه احللقات إلى ٤ مكاتب إشرافية 

على النحو التالي:
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المخرجات التعليمية

01

07

قالمستهدفالمخرج األداءالمتحقّ
برامج اإلجازات

احلّفاظ
ا�تبرات يف فروع األجزاء

األجزاء احملفوظة التي مت االختبار فيها
برامج البراعم

برامج حتسني التالوة
برنامج األميات

برنامج أنصاف املتعلمات
برنامج التاليات
برنامج املستويات

40
200

7,000

35,000
1,693

500
1,805

505
148

1,850

35
254

9,782
52,477
1,810
490

1,750
739
65

2,254

88%
127%
140%
150%
107%
98%
97%
146%
44%
122%
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02
التعليم القرآني عن بعد

مشروع أكاديمية الراجحي
لتعليم القرآن عن بعد
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التعليم القرآني عن بعد
مشروع أكاديمية الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

منصة قرآنية تابعة جلمعية خيركم توفر بيئة قائمة على تقنيات املعلومات واالتصاالت 

والتعلم اإللكتروني، متنح شهادات وإجازات قرآنية وتقّدم برامج وتخّصصات متوائمة مع 

الفئات  لكافة  الكرمي  القرآن  تعليم  ملتطلبات  ملبيًة  املسلمة،  ا�تمعات  احتياجات 

العمرية، ومن البرامج التي تقّدمها األكادميية:

١- احللقات اإللكترونية

٢- مجالس اإلقراء واإلجازة

٣- املقرأة الهاتفية

٤- حتفيظ وتعليم سورة الفاحتة

٥- دورات جتويد أونالين

٦- تطبيق اتلوها صح

٧- القرآن نّورني
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02

02

وقت  يف  معًا  والطالب  الشيخ  فيها  يلتقي  إلكترونية  حلقات  هي 

يستطيع  افتراضية,  قاعات  خالل  من   (on line) بعد  عن  واحد 

بالصوت  تالوته  وعرض  عنه  والتلّقي  الشيخ  مشاهدة  الطالب 

املسارات  من  أيٍّ  يف  االلتحاق  والطالبة  للطالب  وميكن  والصورة، 

التعليمية املتاحة يف مركز التعليم عن ُبعد حسب الفئة املستهدفة 

لكّل مسار، ويحصل الطالب والطالبات املنتظمون يف هذه احللقات 

نظام  وفق  أّمتوها،  التي  املستويات  يف  معتمدة  شهادات  على 

االختبارات املعتمد يف (خيركم).

وطالبة،  طالٍب   (٨٥٠٠) من  أكثر  احللقات  هذه  من  استفاد  وقد 

موّزعني يف أكثر من ٢٥ دولًة عربيًة وأجنبيًة حول العالم

الحلقات اإللكترونية
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مجالس اإلقراء واإلجازة

02

 ON) هي مقرأة يلتقي فيها الشيخ والطالب معًا يف وقت واحد عن بعد

LINE) من خالل قاعات افتراضية, يستطيع الطالب مشاهدة الشيخ 

والتلّقي منه وعرض تالوته بالصوت والصورة، ومينح املستفيد يف نهاية 

البرنامج بعد إنهاء املطلوب على إجازة معتمدة بالرواية التي قرأ بها، 

واحلصول على شرف السند املتصل إلى نبينا محمد صلى اهللا عليه 

وسلم.

عربيًة  دولًة   ١٥ يف  موّزعني  مجازًا   (٨٩) ا�الس  هذه  يف  ُأجيز  وقد 

وأجنبيًة حول العالم
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المقرأة الهاتفية

02

مقرأة تتلقى مكاملات املستفيدين سواًء من الهاتف الثابت أو اجلوال من جميع 

شرائح ا�تمع لتعّلم القرآن الكرمي يف جميع املسارات التعليمية املمكنة، كما 

ميكن االتصال باملستفيدين واملستفيدات املستمرين يف خططهم عبر برامج 

االتصال ا�انية املتاحة.

وقد تلّقت املقرأة أكثر من ٢٤٠٠٠ اتصاًال من مختلف مدن اململكة

قالمستهدفالمخرج األداءالمتحقّ
برامج اإلجازات

احلّفاظ
ا�تبرات يف فروع األجزاء

األجزاء احملفوظة التي مت االختبار فيها
برامج البراعم

برامج حتسني التالوة

50
113
556

5,343
0
0

89
433

1,779
23,333

452
612

178%
383%
320%
437%

المخرجات التعليمية من البرامج السابقة
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تحفيظ وتعليم سورة الفاتحة

مجموعة من البرامج التي تعنى بتحفيظ وتعليم سورة الفاحتة، ُتقّدم من خالل وسائط إلكترونية مختلفة وتستهدف الراغبني يف 

املشاركة من الرجال والنساء واألطفال والناطقني باللغة العربية وغيرهم، ويتم الترويج للبرامج عبر وسائل التواصل االجتماعي، ويتم 

تقدمي برامج حتفيظ وتعليم سورة الفاحتة يف األكادميية على صورتني:

أوًال: حتفيظ وتعليم سورة الفاحتة للملتحقني ببرامج األكادميية: 

حيث يقوم املعّلم بإجراء اختبار للتأّكد من أن املستفيدين اجلدد ميتلكون 

املهارة الالزمة لتالوة سورة الفاحتة مجّودًة بإتقان وخاليًة من األخطاء الشائعة 

قبل أن يشرع يف البدء بتلّقي اخلدمة التي يوّد االلتحاق بها. وقد مت حتفيظ 

وتعليم سورة الفاحتة يف جميع خدمات األكادميية.

ثانيًا: برامج وحلقات حتفيظ وتعليم سورة الفاحتة لغير امللتحقني 

ببرامج األكادميية

 وقد ّمت تنفيذ عدد من البرامج، منها:
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تحفيظ وتعليم سورة الفاتحة

البرنامج

مسابقة حتفيظ وتعليم
سورة الصالة لألطفال

نبذة مختصرة
 مسابقة تهدف إلى حتفيز الوالدين لتحفيظ وتلقني طفليهما سورة الفاحتة؛

وحتفيز غير الناطقني بالعربية وأبنائهم حلفظ سورة الفاحتة
حلقات حتفيظ وتعليم
سورة الفاحتة لألّمهات

 برنامج مصاحب ملسابقة سورة الصالة يتم فيها حتفيظ األّمهات وتدريبهّن
على تعليم أبنائهّن سورة الفاحتة

حلقات حتفيظ وتعليم سورة الفاحتة
للناطقني بغير العربية

 حلقات خاصة لتحفيظ وتعليم سورة الفاحتة لغير الناطقني بالعربية، وقد مت
 تقدميها للناطقني باللغات التالية: (اإلجنليزية – الفرنسية – السويدية –

األملانية – اإليطالية – اإلندونيسية – التركية – األوردية)

 رقم (واتساب) ُخّصص الستالم تالوات الراغبني بتعلم سورة الفاحتة، ثم يقومواتساب الفاحتة
املعّلم أو املعّلمة بالتواصل معهم لتحفيظهم وتعليمهم سورة الفاحتة

حتفيظ وتعليم سورة الفاحتة
عن طريق الويب

 رابط تقني مضاف على موقع األكادميية يتيح للمستفيدين التقّدم لتحفيظ
 وتعليم سورة الفاحتة عبر برمجة تضاف للموقع ميكنهم من خاللها االتصال

صوتيًا أو صوت وصورة عبر موقع الويب
 دورات لتحفيظ الفاحتة وتدريب املشاركني على التالوة الصحيحة ا�ّودة مع

وقفات على معانيها وتوضيح أبرز األخطاء الشائعة
دورات حتفيظ وتعليم

سورة الفاحتة

وقد استفاد من جميع هذه البرامج أكثر من (47000) مستفيداً ومستفيدةً حول العالم
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دورات تجويد أونالين  

جتويد  لتعليم  ُبعد  عن  تقام  مجانية  تدريبية  دورات  هي 

القرآن الكرمي وأحكامه، وُتعنى باجلانب النظري والتطبيقي 

للراغبني يف تعّلم التجويد من املستويات املبتدئة واملتقّدمة 

الفصول  عبر  واألعمار  الفئات  جميع  ومن  واملتخّصصة، 

التعليمية السحابية.

 (١٠٠٠٠) من  أكثر  الدورات  هذه  من  استفاد  وقد 

دولًة   ٢٥ من  أكثر  يف  موّزعني  ومستفيدًة  مستفيدًا 

عربيًة وأجنبيًة حول العالم
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تطبيق اتلوها صح

02

على  ا�تمع  شرائح  لكاّفة  التالوة  تصحيح  خدمة  يقّدم  مشروع 

مستوى العالم بطريقة غير متزامنة، وذلك من خالل تسجيل التالوة 

عبر التطبيق وإرسالها إلى املعّلمني والذين يقومون بتصحيح التالوة 

صوتيًا مع إعطاء تقييم للتالوة، ويعتبر (تطبيق اتلوها صح) التطبيق 

القرآني التفاعلي األول على مستوى العالم، وهو متوفر على منصتي 

أبل وأندرويد.

 121 أكثر  من  تالوًة   (350500) من  أكثر  التطبيق  استقبل  وقد 

دولًة عربيًة وأجنبيًة حول العالم
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تطبيق القرآن نورني  
( لذوي االحتياجات الخاصة )

(من  اخلاّصة  االحتياجات  لذوي  مخّصصة  قرآنية  حلقات 

(متوفر  الذكية  األجهزة  والصم) عن طريق  املكفوفني  فئتي 

العربية  باللغتني  متاح  وهو  وأندرويد)،  أبل  منصتي  على 

واإلجنليزية، ويشرف عليه عدٌد من املعّلمني املتخّصصني يف 

التعامل مع هذه الفئات، ويعتبر (تطبيق القرآن نّورني) األول 

من نوعه على مستوى العالم.

 (1300) حوالي  التطبيق  خدمات  من  استفاد  وقد 

والصم  املكفوفني  فئتي  من  ومستفيدًة  مستفيدًا 

حول  وأجنبيًة  عربيًة  دولًة   25 من  أكثر  يف  موّزعني 

العالم
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برامج اإلجازة واإلقراء

02

املتواترة  بالقراءات  ا�ازات  بتخريج  ُتعنى  برامج 
بالسند املتصل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم مع 
إيجاد مرجعية علمية لبرامج اإلقراء واإلجازة يف 

جمعية خيركم، للمحافظة على صحة اإلسناد

عدد المستفيداتعدد الفصولنوع الفصل

فصول تأهيل اإلجازة

فصول إقراء اإلجازة
فصول الروايات والقراءات

فصول املتون واملنظومات
ا�موع

4

38

1

4

47

72

131

20

58

281

عدد المستفيداتالرواية

رواية حفص بن عاصم من  طريق الشاطبية

القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة جمعًا
قراءة عاصم من طريق الشاطبية

رواية ورش عن نافع من طريق األصبهاني

رواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية
رواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية

قراءة نافع من طريق الشاطبية

قراءة ابن كثير املكي من طريق الشاطبية
مجموع املستفيدات

4

3

4

1

2

1

1

1

17

عدد المستفيدات حسب الروايات:

عدد الخريجاتاسم الدورة

 منظومة (املقدمة فيما يجب على قارئ
القرآن أن يعلمه) لإلمام ابن اجلزري

 منظومة (الدرة املضية يف القراءات الثالث
املرضية) لإلمام ابن اجلزري

 منظومة (حرز األماني ووجه التهاني)
لإلمام الشاطبي

مجموع اخلريجات

45

9

12

66

الحاصالت على إجازات في المتون والمنظومات التجويدية :
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برامج رعاية المواهب القرآنية

والطالبات  الطالب  وإثراء  رعاية  إلى  تهدف  متنّوعة  برامج 

الكرمي  القرآن  حفظ  بإتقان  املرتبطة  املواهب  يف  املتمّيزين 

وحسن أدائه

الموهبة
عدد المستفيدين

النساءالرجال

احلفظ املتقن

األداء والصوت احلسن
مجموع املستفيدين

35

43

78

106

0

106
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برامج الراغبين في تعليم القرآن الكريم

02

تعليم  يف  املشاركة  يف  الراغبني  متكني  إلى  تهدف  متنّوعة  برامج 
القرآن الكرمي من عموم أفراد ا�تمع يف أماكنهم الطبيعية وخارج 
احللقات الرسمية لـ (خيركم)، وفق املنهجيات املعتمدة يف اجلمعية، 
وذلك بتقدمي البرامج التأهيلية التي يحتاجونها، ثّم تقدمي الدعم 

واملساندة الالزمني أثناء قيامهم بتعليم القرآن الكرمي.

عدد المستفيديناسم البرنامج

سفراء الذكر

الهدف

 برنامج لتحفيز وتأهيل الراغبني يف
 تعليم القرآن من خالل عدد من

البرامج
328

دعم ومساندة الراغبني
 يف تعليم القرآن الكرمي

 برامج الدعم واملساندة املقّدمة
 للراغبني يف تعليم القرآن الكرمي من

خالل عدد من املمارسات املعتمدة
176

504مجموع المستفيدين
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البرامج التطويرية والتأهيلية
للكوادر اإلدارية والتعليمية

الفئة المستهدفةاسم البرنامج

 وسائل وأدوات تعليم
القرآن

الوصف

 ثمان دورات تدريبية تهدف لتطوير املعّلمني يف معرفة أدوات ووسائل
تعليم القرآن الكرمي
(٢٠ ساعة تدريبية)

املعّلمون + املشرفون +
اإلداريون يف ا�ّمعات القرآنية

املعّلمون + املشرفون +
اإلداريون يف ا�ّمعات القرآنية

املعّلمون + املشرفون +
اإلداريون يف ا�ّمعات القرآنية

املعّلمون + املشرفون +
اإلداريون يف ا�ّمعات القرآنية

املعّلمون

املشرفون +
مديرو ا�ّمعات القرآنية

 املهارات اإللكترونية ملعّلم
احللقة القرآنية

 عشر دورات تدريبية تهدف لتطوير املعّلمني يف تطوير مهارات التقنية
التي تفيد يف تعليم القرآن الكرمي

(٢٥ ساعة تدريبية)

 احلقيبة املهارية ملعّلم احللقة
القرآنية

 ست دورات تدريبية تهدف لتطوير املعّلمني يف إكساب مهاراتهم تفيد
يف تعليم القرآن الكرمي

(١٥ ساعة تدريبية)

 ملتقى التجارب النوعية
للمعّلمني

 ملتقى يبرز التجارب امليدانية املميزة لدى املعّلمني بهدف نشر
اخلبرات واستنساخ األفكار الناجحة وتطويرها ودعمها

ملتقى مناء الشهري
 ملتقى شهر عام يستضيف نخبة من املتخصصني بهدف إثراء

 العاملني يف احللقات من خالل مواضيع متخصصة وجتارب ناجحة
(أربعة ملتقيات)

 ملتقى التجارب النوعية
 للمشرفني ومديري ا�ّمعات

القرآنية

 ملتقى يبرز التجارب امليدانية املميزة لدى املعّلمني بهدف نشر
اخلبرات واستنساخ األفكار الناجحة وتطويرها ودعمها

مجموع المستفيدين

عدد المستفيدين

188

173

203

128

648

56

1396

برامج الرجال:
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برامج الراغبين في تعليم القرآن الكريم

02

الفئة المستهدفةاسم البرنامج

اإلقراء

الوصف

املعّلمات املستجدات أو من حتتاج لإلقراءرفع مستوى قراءة املعّلمات

معّلمات املتعّلمات وصغار احلافظات

معّلمات املتعّلمات وصغار احلافظات

معّلمات املتعّلمات وصغار احلافظات

معّلمات فئة البراعم والكبار 

معّلمات احلافظات وصغار احلافظات

 تثبيت دروس التجويد من خالل الشرح النظري بشكل مركز ومختصر وتزويدهن بأبسطالشرح النظري لدروس التجويد
الطرق لكيفية شرحها للطالبات

تزويد املعّلمات مبهارات التحفيظ والتخطيطمهارات احلفظ والتسميع

تعريف املعّلمات بطرق تصحيح تالوة الدارساتمهارات اإلقراء والتلقني

حتسني مستوى تالوة القرآن الكرمي للمعّلماتاإلقراء ٤٠

 تطوير أداء املعّلمات يف مهارات توضيح معاني اآلياتاملهارات األساسية ملعّلمة احلافظات

مجموع المستفيدين

عدد المستفيدين

96

33

85

106

187

190

معّلمات احلافظات وصغار احلافظات

مشرفات املساجد

املعّلمات + اإلداريات + املشرفات

 املشرفات التعليميات امليدانيات واملقيمات يف
حلقات املساجد

تطوير أداء املعّلمات يف إدارة احللقة القرآنيةمهارات إدارة احللقة القرآنية

رفع مستوى قراءة املشرفاتاإلقراء اخلاص باملشرفات/٢

برامج التقنية
(٦ برامج)

 تزويد املعّلمات ببرامج ومواقع تفاعلية جاذبة يف تعليم كتاب اهللا عن بعد وتطوير
مهاراتهن الستخدامها

لقاء نحو إشراف أفضل
 تعريف املشرفات بأهداف العملية اإلشرافية ومراحلها, وتزويدهم بأهم الصفات واملهارات

الالزمة إلجناح العملية اإلشرافية

31

14

2794

18

3554

برامج النساء:
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البرامج التطويرية والتأهيلية
للكوادر اإلدارية والتعليمية

مبادرات التحول الوطني
2020
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مبادرات التحول الوطني 2020

حترص خيركم على أن تكون جميع أعمالها وفق مبادرات التحول الوطني لرؤية اململكة ٢٠٣٠ فحققت عددًا من اإلجنازات 

على مدى السنوات املاضية ، فهي جزء ال يتجزأ من هذا الوطن املعطاء الذي يطمح والة قادته أن تكون اململكة يف الطليعة 

وتلبي طموحات شبابها ، وتعد من أولى اجلهات التي أسست وحدة للتطوع وفق املعيار الوطني السعودي للتطوع ( إدامة ) 

لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠  و رؤية اململكة ٢٠٣٠ وهي تفخر بذلك كونها جزء من هذا الوطن الغالي

ومن منجزات هذا العام:

01

ضمن إطار مبادرة توفير خدمة رعاية 

العامالت وفي سابقة  النساء  أطفال 

جمعيات  مستوى  على  األولى  تعد 

فيض  دار  حضانة  استقبلت  القرآن 

اإليمان أطفال منسوبات القسم 

02النسائي لرعايتهم

انضمام جميع أفراد الكادر التعليمي 

الوطنية  للمنصة  اإلشراف  بمكاتب 

للعمل التطوعي ووصل عدد الساعات 

التطوعية سنوياً ٦٩٣٣٩٠ ساعة

03

قيمت جمعية خيركم نفسها ذاتيا 

وفق معايير الحوكمة المتمثلة في 

واالمتثال   ، واإلفصاح  الشفافية 

وااللتزام
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مبادرات التحول الوطني 2020

04

المرأة  مشاركة   نسبة  زيادة  بهدف 
عبر  العمل  سوق  في  السعودية 
لعملها،  الواعدة  القطاعات  تحديد 
دأبت   ، والعوائق  التحديات  وإزالة 
مجاالت  توطين  على  خيركم 
نسبة  وصلت  حتى  عملها 

التوطين النسائية إلى %88.8 

05

الالئحة  إنهاء  على   خيركم  تعمل 

المهنية  والصحة  بالسالمة  الخاصة 

البرنامج  ضمن  وذلك  العمل  لبيئة 

للسالمة  االستراتيجي  الوطني 

والصحة المهنية

07

شكلت ( خيركم ) منتصف شهر يوليو 

تتولى تطبيق أنظمة الحوكمة  لجنة 

، وتتكون  في كافة أعمال الجمعية 

خمسة  و  وأمين  رئيس  من  اللجنة 

أعضاء

06

األساسية  الئحتها  خيركم  حدثت 
الرسمي  موقعها  على  ونشرتها 
عليها  نص  التي  للتوصيات  تطبيقاً 
وذلك  العمومية  الجمعية  اجتماع 
الجمعيات  مبادرة حوكمة  وفق 

وتصنيفها 
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مبادرات التحول الوطني 2020

08

الرسمي  بموقعها  خيركم  أرفقت 

والتقارير  المالية  والقوائم  اللوائح 

وفق  وذلك  التواصل  وطرق  السنوية 

مبادرة حوكمة الجمعيات وتصنيفها

09

بريدها  عبر  خيركم  منسوبو  تلقى 

الداخلي  15 رسالة تتناول شذرات في  

التمكين ، ومقتطفات في الحوكمة .

10

 ) دورة  الجمعية  منسوبو   حضر 

 ( األموال  وغسيل  اإلرهاب  مكافحة 

الجمعية من  لحماية منسوبي  وذلك 

هذه المخاطر 

11

للتعريف  للمنسوبين  دورتين  عقدت 

بالمعيار البريطاني ،  والحوكمة.  
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مبادرات التحول الوطني 2020

إنجازات العام
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أبرز إنجازات العام 2021

 تخريج 1419 حافظ
 وحافظة لكتاب

 اهللا ، وهو
 الرقم األكبر
 على مستوى

جمعيات
المملكة 

 استطاع طالب وطالبات خيركم
، حفظ 158421 جزءاً قرآنياً

 فيما نجح في اختبارات فروع 
القرآن ما يقارب

23 ألف طالب وطالبة 

 تأهل 8 طالب وطالبات من -
 الجمعية لنهائيات مسابقة
 خادم الحرمين الشريفين

 لحفظ القرآن على مستوى
المملكة

 تكريم وزارة
 الموارد البشرية

 لخيركم لتحقيقها
 أعلى نسبة تفعيل
للعمل التطوعي

 بلغ عدد المتطوعين
 لدى الجمعية 1600
 متطوع ومتطوعة ،
 ووفرت 400 فرصة

 تطوعية ، وعائد
 اقتصادي قارب

 الـمليونان ونصف
المليون رياالً

0102030405
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مبادرات التحول الوطني 2020

البرامج التواصلية واإلعالمية
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البرامج التواصلية واإلعالمية

برامج تهدف إلى تعريف شرائح ا�تمع بأهداف و برامج وأنشطة اجلمعية من خالل : 

برنامج المهرة: 
وهو برنامج تنظمه جمعية "خيركم" ويبث على أثير إذاعة القرآن الكرمي على مستوى اململكة منذ غرة شهر رمضان املبارك ألجل 
بث املنافسة بني حفظة القرآن ويحتوي العديد من الفقرات املتنوعة التي تعرف باجلمعية من جهة وبأثر القرآن يف حياتنا من 

جهة اخرى.

تنظيم المناسبات الهامة حضورياً وعن بعد 
احلفل السنوي لتخريج  ١٤١٩ حافظ وحافظة لكتاب اهللا 

حفل رعاية حافظ بحضور مؤذن احلرم املكي ولتكرمي الرعاة والداعمني
استضافة منافسات مسابقة أمير مكة حلفظ القرآن الكرمي لأليتام والتي نظمتها مؤسسة كافل لألبناء من أيتام اململكة.

استضافة ونظمت مسابقة وزير الرياضة حلفظ القرآن بالشراكة مع مكتب الوزارة بجدة
تنظيم حفل تكرمي الفائزين يف وسام الشيخ بالبيد للتميز
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اإلعالم في أرقام 

اإلعالم الرقمي

بلغ عدد المتابعين لحساب

خيركم في:

- الفيس بوك (281311) متابعاً

- تويتر (119300) متابعاً، 

- االنستقرام (28400) متابعاً ،،

- اليوتيوب (70196) مشاهدة 

تمت صناعة

(85) مادة وتقرير نشرت  في

 (357) صحيفة ورقية 

والكترونية.

موقع خيركم الرسمي على 

الشبكة العنكبوتية يلبي 

للمستفيدين والزوار كافة 

المعلومات والخدمات التي 

يحتاجونها لينهلوا من نبع 

الجمعية القرآني ، مما رفع عدد 

متابعي الموقع إلى ) 2283741 

متابعاً

ألجل الظهور اإليجابي 

للجمعية وبيان الخدمات التي 

تقدمها للمجتمع جرى بث  

(45 ) مادة إذاعية وتلفزيونية 

في عدد من االذاعات 

والقنوات السعودية ، كما تم  

صناعة ( 122 ) عرضا مسموعاً 

ومرئيا

اإلذاعة والتلفزيون

الصحافة والنشر

موقع خيركم اإللكتروني
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البرامج التواصلية واإلعالمية

لقطة العام
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لقطة العام

تكريم طالب خيركم الفائزين بالمراكز األولى في جائزة مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن وتالوته وتفسيره في 

الدورة 23 على مستوى منطقة مكة والمتأهلين إلى المرحلة النهائية

 في المسابقة
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أوائل حفاظ 
 وحافظات العام
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أوائل حفاظ وحافظات العام
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أوائل حفاظ وحافظات العام
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أوائل حفاظ وحافظات العام

خيركم دوما في الريادة
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خيركم دوما في الريادة

بطاقة األداء
يقوم نظام  بطاقة األداء املتوازن بترجمة األهداف االستراتيجية إلى أهداف 

وثالث مؤسسة  األولى  وتعتبر اجلمعية اجلهة اخليرية   ، تشغيلية ملموسة 

تطبقه يف اململكة .

أول حلقة قرآنية للصم بالمنطقة الغربية
السمعية على  االعاقة  لذوي  القرآن  لتحفيظ  أول حلقة مختصة  انطلقت 

مستوى املنطقة الغربية، بالتعاون مع اجلمعية السمعية لإلعاقة السمعية . 

ضمن برامج مشروع (القرآن نورني) خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة.
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خيركم دوما في الريادة

جائزة األداء المتميز
جائزة تشجيعية تقدم خالل العام لكل من ( املعّلم واملشرف ومركز اإلشراف من أجل 

حتسني األداء وزيادة الفاعلية والتنافس بني مراكز اإلشراف لتقدمي أفضل عطاء 

،على مستوى اململكة ، ومتنح اجلائزة بناء على معايير محددة, مبشاركة ودعم من 

ا�لس السعودي للجودة. 

االختبارات االلكترونية
برنامج الكتروني على اإلنترنت يقوم بتحويل آلية ترشيح واختبار الطالب اليدوية 
إلى آلية إلكترونية بدءًا من استقبال ترشيح الطالب وحتى طباعة الشهادة يعتبر 

األول من نوعه الذي يرصد أخطاء اختبار شفهي فجميع االختبارات املوجودة 
والتي تقدمها اجلامعات واملؤسسات العلمية (االمتحانات على االنترنت) تقيس 

املعلومات التي  يقيسها االختبار التحريري، و بتطبيق البرنامج مت االستغناء 
عن طباعة ٥٠ ألف ورقة.  
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خيركم دوما في الريادة

نظام كالسيرا
حلقات  خلدمة  الذكي  االلكتروني  التعلم  نظام  (مشروع  خيركم  أطلقت 

القرآن عن بعد ) خلدمة ٥٦ ألف طالب وطالبة يف حلقات القرآن الكرمي ، 

لتبدأ   ، العاملية  كالسيرا  شركة  و  اجلمعية  بني  التعاون  ثمرات  أولى  ليكون 

مرحلة جديدة من التحول الرقمي وفق رؤية اململكة ٢٠٣٠.

أول حلقات قرآن في السجون
وبناء   ، بالسجون  حلقات  تفتتح  باململكة  حتفيظ  جمعية  اول  خيركم  تعد 

بن  فهد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  من  سامي  مرسوم  صدر  عليها 

يتم حفظ  الذي  للنزيل  احملكومية  نصف  بتخفيض  اهللا  رحمه  عبدالعزيز 

كامل القرآن الكرمي..
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خيركم دوما في الريادة

أول حلقات قرآن بمستشفى األمل
وقد تخرج منها أول معّلم حللقات القرآن باململكة، بعد أن أّمت عالجه وحفظ القرآن 

كامًال يف احللقة

أول جائزة عالمية
توجت اجلمعية بلقب أفضل جمعية يف خدمة القرآن الكرمي على مستوى العالم يف 

حفل تكرمي الفائزين باجلائزة العاملية السادسة يف خدمة القرآن برعاية خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز ـ رحمه اهللا عام ١٤٣٤هـ.
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خيركم دوما في الريادة

اتلوها صح 
يعتبر التطبيق القرآني التفاعلي األول على مستوى العالم و يقدم خدمة تصحيح 

التالوة لكافة شرائح ا�تمع و على نطاق العالم بطريقة غير متزامنة و ذلك من 

يقومون  الذين  و  املعّلمني  إلى  ارسالها  و  التطبيق  عبر  التالوة  تسجيل  خالل 

بتصحيح التالوة صوتيًا مع إعطاء تقومي للتالوة (جنوم)

سفراء الذكر
أو  أو العمل  البيت  القرآن الكرمي سواًء يف  برنامج للراغبني يف املشاركة يف تعليم 

غيره.. بأسلوب مباشر أو عن طريق التقنية، ليكون البرنامج بإذن اهللا تعالى سببًا 

للجمع بني تعلم وتعليم القرآن الكرمي، وهما الوصفان املشتركان للخيرية املوعودة 

يف قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وتعلمه)



الرقم الموحد: متجـر خيركم اإللكتروني:
qjstore.org.sa


