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الرؤية
حم�ضن ر�ئد لبناء جيل قر�آين متقن وفاعل .

الرسالة
بيئة جاذبة  عالية يف  ج��ودة  ذ�ت  مبتكرة  و�أ�ضاليب  بر�مج  به من خالل  و�لعمل  �هلل  كتاب  تعليم 

و�ضر�كات جمتمعية حتقق �لنمو و�النت�ضار .
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محافظة القويعية
�لدو�دمي  حمافظة  �ل�ضمال  من  ويحدها  �لريا�ض  مدينة  غ��رب  وتقع  �لريا�ض  منطقة  تتبع  حمافظة  هي 
�ملز�حمية  �ل�ضرق حمافظة �حلريق وحمافظة  �لدو��ضر ومن  وحمافظة مر�ت ومن �جلنوب حمافظة و�دي 
وحمافظة �الأفالج ومن �لغرب حمافظة عفيف ، وتبلغ م�ضاحتها 950580 كلم  . ويبلغ عدد �ضكانها 106754 
�لعديد من  �ملحافظة  وت�ضم   . لها  �لتابعة  و�لهجر  �لقرى  لكرثة  �ململكة  �أك��ر حمافظات  وتعتر من  ن�ضمة 

�الإد�ر�ت �حلكومية و�لكليات و�ملعاهد �ل�ضحية و�لتقنية و�الجتماعية . 
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فلسفة الشعار

رمز امل�سجد ..
�إ�ضارة �إىل �مل�ضجد �لذي يحت�ضن حلق حتفيظ �لقر�آن ، داللة على قول �هلل تعاىل 

: ) يف بيوت �أذن �هلل �أن ترفع ويذكر فيها ��ضمه( .

مسجد 

مصحف 

إتقان 

رمز امل�سحف ..
داللة على قوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم : )خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه( .

رمز كلمة اإتقان ..
�ضعياً من �جلمعية على �الإتقان يف �لتعليم و�لعمل ، و�نطالقاً من قوله �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم : )�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه ( .
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أهداف جمعية ) إتقان (
• حتقيق �خلريية �ملوعود بها يف قوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم : ) خريكم من تعلم �لقر�آن 	

وعلمه( رو�ه �لبخاري .

• �لتذكري مبنزلة �لقر�آن �لكرمي �لعلية ومرتبته �ل�ضنية لكي ينزله �مل�ضلم مكانه �لالئق 	
به .

• �إتقان تالوة كتاب �هلل ونطقه نطقاً �ضحيحاً ح�ضب قو�عد �لتالوة �ملعروفة يف كتاب 	
�لتجويد .

• باأيديهم 	 و�الأخ����ذ  وح��ف��ظ��ه  �هلل  ك��ت��اب  ت���الوة  ع��ل��ى  وب��ن��ات��ه��م  �مل�ضلمني  �أب��ن��اء  ت�ضجيع 
ومعاونتهم على �أنف�ضهم وذلك بتهيئة �جلو �ملنا�ضب و�ختيار �ملدر�ضني �الأكفاء ور�ضد 

�جلو�ئز �لت�ضجيعية �ملادية و�ملعنوية .

• يف 	 ومتكينه  �حلقيقي  ع��زه  م�ضدر  هو  �إذ  وعماًل  علماً  تعاىل  �هلل  بكتاب  �مل�ضلم  رب��ط 
�الأر�ض .

• �إحياء دور �مل�ضجد يف �الإ�ضالم باإقامة تلك �حللقات �لقر�آنية فيه .	

• �إتاحة �لفر�ضة لذوي �لرث�ء و�أهل �خلري باالإنفاق و�لبذل من �أمو�لهم يف خري ميد�ن 	
تبذل فيه �الأمو�ل ، وهو خدمة كتاب �هلل وتعليمه .

• تخريج جمموعة من �لقر�ء �ملوؤهلني الإمامة �مل�ضاجد وتدري�ض �لقر�آن �لكرمي .	

• غر�ض خلق �لقر�آن �لكرمي يف �ل�ضباب �مل�ضلم ليرتبى �لرتبية �ل�ضاحلة �مل�ضتقيمة.	
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م�ساعد اإداريم�ساعد رئي�س الق�سمم�سرف عقاراتمن�سق اإعالميحما�سبم�ساعد اإداري م�سرف اختبارات من�سق تدريب

م�سرفة دور ن�سائيةمراقب اإداريم�سرف تنمية مواردم�سرف تقنية املعلوماتاأمني ال�سندوقمدقق �سوؤون املوظفني

م�سرف دور ن�سائية

مدرب

اأخ�سائي ا�ستقطاب اأمني امل�ستودعم�سرف خدمات اإدارية
م�سرف تعليميمندوب تنمية موارداملتطوعني

م�سرف برامج

معلم عامل خدمات�سائق

الجمعية العمومية

مدير الجمعية

أقسام الجمعية

مجلس اإلدارة

األمين العام

سكرتير المدير

اللجان الفرعية

منسق شؤون المكاتب والمجمعات

رئي�س ق�سم
ال�س�ؤون الإدارية

رئي�س ق�سم
ال�س�ؤون املالية

رئي�س ق�سم
التدريب والتط�ير

رئي�س ق�سم
العالقات العامة 

والإعالم

رئي�س ق�سم
تنمية امل�ارد

رئي�س ق�سم
حلقات البنني

رئي�س ق�سم
الختبارات

رئي�س ق�سم
الن�سائي

الهيكل اإلدارى
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أعضاء مجلس إدارة 
حممد بن عبدالرحمن الهوميل جمعية )إتقان(

موظف حكومي

اإبراهيم بن �سعود ال�سقريان
موظف حكومي

�سعد بن نا�سر الهوميل
موظف حكومي

عبدالعزيز بن حممد احلميد
موظف حكومي

اإبراهيم بن �سعد الهوميل
موظف حكومي

عبدالرحمن بن �سعد القمي�س
موظف حكومي

حممد بن عبداهلل اجلناحي
موظف حكومي

عبدالرحمن بن عبداهلل اجلناحي
موظف حكومي

عبدالعزيز بن حممد الهوميل
موظف حكومي

عبدالعزيز بن حممد الهوميل
موظف حكومي

رئيـــــس 
الجمعية

نائـــــب 
الرئيس

عضــو

عضــوعضــوعضــو

عضــوعضــو

المسؤول 
المالــــي

األميـــن
العــــام
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كلمة جمعية ) إتقان (
د�ئمني على حبيبنا حممد  ، و�ضالة و�ضالماً  �أنزل �لقر�آن على عبده ليكون للعاملني نذير�ً  �حلمد هلل �لذي 

وعلى �آله و�ضحبه و�ضلم ت�ضليماً كثري�ً ... �أما بعد :
فها هي جمعية حتفيظ �لقر�آن �لكرمي مبحافظة �لقويعية ) �إتقان ( تت�ضرف عاماً تلو �لعام يف خدمة كتاب 
�هلل تعاىل تالوًة وتدبًر� وحفًظا ، و�ليوم - وهلل �حلمد - نتخطى �لعام �لثالثني منذ �أن و�ضعت لبنتها يف هذه 

�ملحافظة �ملباركة عام 1406ه� .
ويف هذ� �لعام نهجت �جلمعية �الرتقاء و�لتطوير بامل�ضتوى �الإد�ري و�لتنظيمي و�لتعليمي للجمعية ، وذلك 
�إميانا باأهمية �لتطوير على كافة �الأ�ضعدة ، حيث مت �لتعاقد مع مركز بناء �لطاقات لو�ضع خطط للتطوير 
ذلك  جاء  �خلريية،  �لر�جحي  عبد�لعزيز  بن  �ضليمان  موؤ�ض�ضة  من  مبارك  بدعم   ، للجمعية  �ال�ضرت�تيجي 
بالتز�من مع �فتتاح ق�ضم �لتدريب و�لتطوير ؛ لي�ضكال ر�فد�ً مهما لتطوير منظومة �لعمل ، وخلق بيئة �إد�رية 
وتنظيمية وتعليمية جاذبة،  وكلنا �أمل بتوفيق �هلل ثم بدعم �ملح�ضنني لتحقيق �لريادة يف خدمة كتاب �هلل عز 

وجل .
 ، تعاىل  �هلل  كت��اب  خلدمة  جهود  م��ن  يبذلونه  م��ا  على  �لر�ضي�����دة  قيادتن�����ا  ي�ضدد  �أن  تعاىل  �هلل  د�عي����ن 
و�أن يجزيهم عن �أهل �لقر�آن  خري �جلز�ء و�أكمله ، و�أن يبارك يف كل من بذل دعمه للجمعية بجهد �أو فكرة �أو مال .

و�هلل �أعلم ، و�ضلى �هلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى �آله و�ضحبه و�ضلم ،،،

اأع�ساء جمل�س الإدارة
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الشـــــؤون 
التعليمية 
)بني�ن(



10

إحصائيات عامة

ع����������������������دد احل����������ل����������ق����������ات

ع�����������������������دد امل��������ع��������ل��������م��������ني

ع��������������������������دد ال�������������ط�������������الب

ع��������������������دد امل�����������������س��������رف��������ني

ع�������������������دد امل��������ج��������م��������ع��������ات

ع��������دد م����ك����ات����ب الإ��������س�������راف

ع�������������������������دد احل�������������ف�������������اظ 

عدد احلفاظ منذ تاأ�سي�س اجلمعية

106 حلقة

59 معلمًا

978 طالبًا

30 م�سرفًا

5 جممعات

5 مكاتب

4 حفاظ

62 حافظًا
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الدورات الصيفية

ال�سيفية ال���دورات  ع��دد 

ف�����������رة اإق�����ام�����ت�����ه�����ا

ع�������������دد احل������ل������ق������ات

ع���������������دد ال��������ط��������الب

ع�������������دد امل�����ع�����ل�����م�����ني

ع�����������دد امل���������س����رف����ني

اجلديد املحفوظ  مقدار 

اجلديد املراجعة  مقدار 

اإج����م����ايل امل�����س��روف��ات

10

3 /8 – 1435/11/2ه��

40 حلقة

391 طالبًا

40 معلمًا

22 م�سرفًا 

276 جزءًا

2105 اأجزاء

318.642 رياًل
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مجمع النور - جامع الزهور

16
حلقة

127
طالباً

12
معل���م

6
م�ضرفني

147608010172504  

مجمع اإليمان - جامع ابن باز

8
حلقات

111
طالب

6
معل���م

2
م�ضرفني

147608010915729     

مجمع التوحيد - مسجد العباس بن عبدالمطلب

8
حلقات

122
طال�������ب

10
معل���مني

7
م�ضرفني

147608010155145  

مجمع مزعل - جامع مزعل

4
حلقات

53
طالب

3
معل���مني

2
م�ضرفني

1476080101519035     

مجمع الملك فيصل

5
حلقات

68
طالباً

5
معل���مني

4
م�ضرفني

147608010997108  

المجمعات داخل القويعية

عدد امل�سرفنيعدد املعلمنيعدد الطالبعدد احللقاتا�سم اجلامع
21721جامع �لب�ضاتني

21821جامع �أبو �ضليم

32331جامع �لفاروق

الحلقات المتفرقة
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مكتب اإلشراف بالرويضةمكتب اإلشراف بالرين

مكتب اإلشراف بالفويلقمكتب اإلشراف بالخروعية

مكتب اإلشراف بالحصاة

10
حلقة

10
حلقات

3
حلقات

14
حلقات

87
طال�������ب

82
طال�������ب

35
طال�������ب

145
طال�������ب

7
معل���مني

5
معل���م

2
معل���مني

5
معل���مني

3
م�ضرفني

3
م�ضرف

1
م�ضرف

2
م�ضرفني

4
حلقات

27
طال�������ب

2
معل���مني

1
م�ضرف

421608010050558      259608010078886

421608010054667147608010204182  

147608010213100

مكاتـب 
اإلشراف 
التابعـــــة
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أسماء الحفاظ

حممد بن �سليمان العيبان

اإ�سماعيل نبيل اإبراهيم را�سي

حممود علي حممد ح�سن

خريي ميزار اأحمد

�ضعد بن عبادة

جممع �لنور

�لتميز بالفويلق

مقر�أة �لقويعية

ن�ضر �لدين �أبوبكر

1- حممود �ل�ضلنتي
2- خالد �لقحطاين

في�ضل غيالن

�إبر�هيم حامد

جيد جد�

ممتاز

جيد جد�

جيد جد�

%83

%98

%85

%85
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الشـــــؤون 
التعليمية 
)بن�ات(
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إحصائيات عامة

ع����������دد ال��������������دور ال����ن���������س����ائ����ي����ة

ع��������������������������دد احل�����������ل�����������ق�����������ات

ع������������������������دد امل���������ع���������ل���������م���������ات

ع���������������������دد ال���������ط���������ال���������ب���������ات

ع������������������دد الإداري������������������������������������ات

ع���������������دد امل�������������س������ت������خ������دم������ات

ع����������������������دد احل�����������اف�����������ظ�����������ات

عدد احلافظات منذ تاأ�سي�س اجلمعية

23 دار

101 حلقة

95 معلمة

1440 طالبة

25 اإدارية

16 م�ستخدمة

3 حافظات

35 حافظة 
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الدورات الصيفية

ع������دد ال������������دورات ال�����س��ي��ف��ي��ة

ع����������������������دد احل����������ل����������ق����������ات

ع������������������دد ال��������ط��������ال��������ب��������ات

ع���������������������دد امل��������ع��������ل��������م��������ات

ع�������������������دد امل����������وظ����������ف����������ات

م�����ق�����دار امل����ح����ف����وظ اجل���دي���د

م�����ق�����دار امل����راج����ع����ة اجل���دي���د

اإج���������م���������ايل امل�����������س�����روف�����ات

8 دورات

72 حلقة

806 طالبة

72 معلمة

97 موظفة

248 جزءا

935 جزءا

103.924  ريال
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التعريف بالبرنامج :

•  برنامج تعليمي للنا�ضئة من ) 4 ( �ضنو�ت �إىل �ضن �لدر��ضة.	

مواعيد البرنامج :

•  تبد�أ �لدر��ضة �ل�ضاعة 7.30 �ضباحا، وحتى �ل�ضاعة : 11.30ظهر�.	

الموقع :

•  د�ر �أ�ضماء بنت �أبي بكر –ر�ضي �هلل عنها -.	

العامالت  بالبرنامج : 

• م�ضرف���ة تعليمي���ة، وم�ضرف���ة تربوي���ة، ومدي���رة، وث���الث مدر�ضات، 	

وم�ضتخدمة، وحار�ض، و�ضائق.

مخرجات هذا العام :

• ع�ضرون ) 20 ( طالبة.	

عدد الصفوف الدراسية :

•  ) 3 ( �ضفوف ، يدر�ض بها ) 39 ( طالبة.	

مناهج برنامج غراس :

• ) �لقر�آن �لكرمي - �لقر�ءة و�لكتابة - �الآد�ب - �أحاديث �الأذكار ( .	

برنامج غراس
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• ُيعنى بت�ضحيح 	 تاأ�ض�ض يف 7 / 1 / 1435ه��،  برنامج تدريبي 

�لتالوة ومر�عاة �أحكام �لتجويد، و�ملخارج و�ل�ضفات.

المستهدفات : 

• معلمات �حللق �خلارجية.	

طريقة التواصل :

•  يتم باالت�ضال على �ملعلمات �مل�ضتهدفات عر �لهاتف بو�قع 	

ن�ضف �ضاعة يوميا لكل معلمة.

يضم البرنامج : 

• مدربتان ) 2 ( ، خم�ض ع�ضرة ) 15( متدربة.	

المقرأة الصباحية
" التعليم عن بعد "

صور من دور النساء
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ممتاز99.25 %د�ر �أ�ضماء بنت �أبي بكراأفنان اأحمد ح�سن موؤمن

بيان أسماء الحافظات لكتاب الله 

ممتاز90.50 %د�ر �أ�ضماء بنت �أبي بكراإلهام حممد املهدي حممد

ممتاز92.25 %د�ر خديجة بنت خويلدحور نبيل اأ�سعد املنديل
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برامــــــج
إتقــــــان
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برنامج البراعم
التعريف بالبرنامج :

• بعام 	 �لنظامية  �ل��در����ض��ة  �ضن  قبل  �ل��ر�ع��م  ي�ضتقطب  برنامج   
و�إك�ضابه  �أظ��ف��اره  نعومة  من  �لفرد  �ضناعة  �إىل  ويهدف  كامل، 
مهارة �لقر�ءة و�لكتابة، حتى ي�ضل يف نهاية �لرنامج �إىل �لقر�ءة 

من �مل�ضحف قر�ءة جمودة باأحكامها �لتجويدية.

المناهج التي يدرسها الطالب : 
• �لقر�آن �لكرمي – �لقر�ءة –�لكتابة – �ل�ضلوك �لرتبوي.	

مخرجات العام الدراسي 1435هــ :
•   30 طالباً.	

الموقع :
•  �لقويعية – حي �لب�ضاتني �جلنوبي – بجو�ر فرع �لزر�عة.	

147608010542516رقم احل�ساب مب�سرف الراجحي  
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مقرأة القويعية
للكبار والخاتمين

برنامج تدبر

• �أن�ضئت يف �ضهر �ضو�ل عام 1433ه��، ويدر�ض بها ) 64 ( طالباً .	
• لتثبيت 	 بحاجة  �أو  �جلمعية  �ختبار  يدخلو�  ومل  �حللقات  من  تخرجو�  �لذين  بالكبار  �ملقر�أة  ُتعنى 

�حلفظ، وكذ� باملوظفني من معلمني ومهند�ضني وغريهم.
• وتخرج منها حتى �الآن : ) 4 ( طالب .	

برنامج علمي تربوي ، يهدف لتدبر كتاب �هلل تعاىل وتف�ضريه و�لعمل به ، ُيَقَدم لطالب �ملرحلة �لثانوية 
، يقام مرة و�حدة يف �الأ�ضبوع ، ي�ضتفيد منه �أكرث من 30 طالًبا يف �لقويعية و�لرين . و�مل�ضروع ما ز�ل ف�ي 

طور �لتو�ضع مب�ضيئة �هلل تعاىل وذلك بال�ضر�كة مع �إحدى �جلهات �ملانحة . 
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إعداد الحفاظ

المركز التربوي

�ملحافظة،  د�خ��ل  �حللقات  خال�ضة  �لرنامج  هذ�  يعتر 
يف  ب��رزو�  و�لذين  �لطالب،  من  �لنجباء  ي�ضتقطب  حيث 
�حللق، الإعد�دهم وو�ضع برنامج مكثف لهم، ويتكون هذ� 
�لرنامج من خم�ض ) 5 ( حلقات، بخم�ضة ) 5 ( معلمني،  

وي�ضم �ثني ع�ضر ) 12 ( طالبا. 
�ملغرب، وحتى بعد  ويبد�أ وقت �لرنامج من  بعد �ضالة 

�لع�ضاء ب�ضاعة.
يحفظ كل طالب فيه من وجه �إىل وجهني يوميا، وير�جع 

من جزء �إىل جز�أين يوميا.

مرة  تقام   ، �لقر�آنية  �حللقات  لطالب  م�ضائية  �أن�ضطة 
كل �أ�ضبوع ، تهدف ل�ضقل �ضخ�ضية �لطالب يف برنامج 
م��ت��ك��ام��ل ، ت��رب��وي��ا وع��ل��م��ي��ا وت��رف��ي��ه��ي��ا ، ح��ي��ث ي��ق��ام يف 
�لرين  �لقادة ويف مركز  بناء  �لقويعية مركز  حمافظة 

مركز بناء �الأجيال .
وي�ضتفيد من �ملركزين �أكرث من 100 طالب من طالب 
من  ثلة  عليه  ي��ق��وم   ، و�ل��ث��ان��وي��ة  �ملتو�ضطة  �ملرحلتني 

�ملربني �لف�ضالء .
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تقنــــــي
إتقــــــان
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نظام البركة
هو برنامج �إلكرتوين لت�ضهيل �لتعامل مع �لعاملني يف 
�جلمعية و�ضرف رو�تبهم عن طريق بطاقة �ل�ضر�ف 
�الآيل، بدال من �ل�ضيكات �لتي كان يتعامل بها من قبل.

برنامج المتبرعين
هو برنامج �إلكرتوين يعتر قاعدة بيانات للمترعني، �أعد 
و�لتو��ضل  �لترعات  حل�ضر  �جلمعية؛  يف  ذ�ت��ي  بت�ضميم 
من  قدموه  مبا  و�آخ��ر  حني  بني  و�إ�ضعارهم  �ملترعني  مع 

ترعات، وتقدمي �ل�ضكر لهم.

المعارض
يقوم �ملعر�ض باإبر�ز �أعمال �جلمعية، وتقدمي �ملعلومات 
�لكافية للمترعني، من خالل �ل�ضا�ضة �أو �لالفتات �أو 

�ملوظف �ملخت�ض.

نقاط البيع
ع��ب��ارة ع��ن ج��ه��از  ل��ن��ق��اط �ل��ب��ي��ع، ي�ضهل ع��ل��ى �ملترعني 

�مل�ضاهمة يف تعليم كتاب �هلل.  
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برنامج المستقطعين
هو برنامج �لكرتوين يعتر قاعدة بيانات للم�ضتقطعني، �أعد 
بت�ضميم ذ�تي يف �جلمعية، ملتابعة وت�ضجيل �ال�ضتقطاعات يف 
�ملتوقفة  �ال�ضتقطاعات  ومعرفة  �جلمعية،  حل�ضاب  تاريخها 
الأي �ضبب كان، و�لتو��ضل مع �مل�ضتقطع ملعرفة �ضبب �النقطاع، 

ومدى �لرغبة يف �لتو��ضل و�ال�ضتمر�ر

برنامج ممتلكات الجمعية
هو برنامج �لكرتوين يعتر قاعدة بيانات ملمتلكات �جلمعية 
) �لعقار�ت و�ل�ضيار�ت(،  �أعد بت�ضميم ذ�تي يف �جلمعية، يبني 
و�لنوع  كاال�ضم  تفا�ضيلها  ويعر�ض  �ملمتلكات،  ت�ضل�ضلي  برقم 
و�لرقم وطريقة �حل�ضول عليها، وتاريخ �لتملك وغري ذلك، 

ويوجد به ملفات لت�ضجيل �أعمال �ل�ضيانة ونوعها وقيمتها.

نظام إتقان االلكتروني 
مو�كبة للطفرة �الإلكرتونية ، وت�ضهيال على �أع�ضاء جمعية 
�إتقان ، حر�ض ق�ضم �لتدريب و�لتطوير على �إحد�ث  ) نظام 
�إتقان �الإلكرتوين ( ، بحيث يوفر �جلهد و�لوقت يف �لتو��ضل 
مع جميع �أق�ضام ومكاتب وجممعات ودور �جلمعية ، وخدمة 
�إىل  �لنظام  هذ�  �إىل حتويل  باالإ�ضافة   ، مكانه  �مل�ضتفيد من 
تطبيق جو�ل ؛ ليتيح �ال�ضتفادة منه يف �أي وقت ويف كل مكان
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 لشركاء النجاح
ً
شكرا

الشريك اإلعالني

قسم التدريب واالبتعاث بإدارة التعليم بالقويعية
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قســـــــم
التدريــــب
والتطوير
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 ويعنى بالدور�ت �لتدريبية و�لتطويرية جلميع من�ضوبي �جلمعية ، وقد نظم �لق�ضم �أكرث 
من 13 دورة تدريبية ، ��ضتفاد منها �أكرث من 500 �ضخ�ض من من�ضوبي �جلمعية .

ب��اإد�رة �لتعليم باملحافظة  وقد حظي �لق�ضم ب�ضر�كة مميزة مع ق�ضم �لتدريب و�البتعاث 
العتماد �ل�ضهاد�ت .

التدريب
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جديدة  هيكلة  حتقيق  �إىل  �ل��ط��اق��ات  بناء  مركز  م��ع  �لق�ضم  ي�ضعى   ، �ملنظومة  ه��ذه  ويف 
للجمعية وفق �الحتياجات و�الإمكانات �ملتاحة ، حيث ت�ضتمر هذه �للقاء�ت �لتطويرية ملدة 
من�ضوبي  بني  للتو��ضل  �لت�ضهيلية  �لر�مج  من  �لعديد  بناء  �إىل  باالإ�ضافة   ، �أ�ضهر  �ضتة 
�جلمعية يف جميع �لقطاعات �لتابعة كرنامج ) �إتقان ( �اللكرتوين �جلاري تنفيذه خالل 

�لعام �جلاري مب�ضيئة �هلل تعاىل .

التطوير
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اإيرادات اجلمعية لعام 1435ه�
املبلغ الب�����������������������يان

533.993تربع عام نقدي

1.995472�سدقة جارية

771تربعات بناء مقر اجلمعية

277.771تربعات عينية

129.229زكاة واردة للجمعية

11.400ا�سراكات الأع�ساء

777.486تربعات ملكاتب الإ�سراف

542.340تربعات ل�سالح الدور الن�سائية

751.937تربع رواتب املدر�سني واملدر�سات

128.459تربعات برنامج الرباعم

119.503اإعانة من ال�سندوق اخلريي للجمعية

5.268.361اإجمايل اإيرادات الأن�سطة

1.115.628اإيرادات من اإيجارات العقارات وال�ستثمار

6.383.989الإجمايل العام لالإيرادات

ن�����ض��ب��ة ت��غ��ط��ي��ة �إي�����������ر�د�ت �ل���ع���ق���ار�ت 
و�ال������ض�����ت�����ث�����م�����ار�ت م�����ن م�������ض���روف���ات 
�جل���م���ع���ي���ة خ������الل �ل�����ع�����ام �مل�������ايل ه��ي

) %27 ( 

اإليرادات
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م�سروفات اجلمعية لعام 1435ه�
املبلغ الب�����������������������ياناملبلغ الب�����������������������يان

15.889مكتبية ومطبعية1.512.392رواتب املدر�سني

46.113�سيانة مباين1.008.729رواتب املدر�سات

75.183م�سروفات �سيارات127.879جوائز ت�سجيعية للطالب باحللق

27.672اإيجارات دور ن�سائية396.366اأن�سطة خا�سة باحللق

72.500زكاة موزعة27.300تاأهيل وتدريب املدر�سني

3.500اأتعاب مراجعة ح�سابات اجلمعية23.825ر�سوم الإقامات

40.540ت�سميم لوحات ودعاية واإعالن121.444بدلت �سكن وتذاكر

99.811م�سروفات جلمعية اجلله وترباك12.400نقل وانتقال

24.385م�سروفات خمتلفة اأخرى486.973رواتب املوظفني

1.710.697م�سروفات بناء م�سروعات حتت التنفيذ26.019م�ساريف كهرباء

26.424م�سروفات �سراء اأثاث وجتهيزات34.560م�ساريف املاء

10.285م�سروفات �سراء اآلت حا�سبة وكاتبة17.415هاتف وبريد

4.200.895اإجمايل امل�سروفات العمومية والأن�سطة

5.948.301الإجمايل العام لالإيرادات

ب����������ي����������ان �مل���������������������ض����������روف����������ات ل������ع������ام

 ) 1435 ه� (

المصروفات
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تواصل إتقان
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�إىل كل �لد�عمني ... لكم منا �لدعو�ت، و�لعمل بجد يف �ضبيل تعليم كتاب �هلل، كما 
يريد �هلل منا، وتطمحون �أنتم، وحتقيق �خلريية يف قوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم : 

خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه.

�ل�ضكر  منا  لكم  �خلريية،  �لر�جحي  عبد�لعزيز  بن  �ضليمان  �ل�ضيخ  موؤ�ض�ضة  �إىل 
و�لعرفان ملا تقدمونه من دعم ورعاية جلمعية حتفيظ �لقر�آن بالقويعية » �إتقان » 

، فن�ضاأل �هلل �أن يجعل ذلك يف مو�زين ح�ضناتكم يوم تلقونه. 

شكر وتقدير ..
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