
2021م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بينبع الصناعية

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٢٣٧

مـــــــنتصف الخطـــة
الثانية االستراتيجية 
2023                  2020





١

َحِفَظُه ا� َوَرَعاه

خادم الحرمين الشريفين

َحِفَظُه ا� َوَرَعاه

صاحب السمو الملكي



٢

المدير التنفيذي
أ/ نايف بن عوض الزهراني

الحمد � الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، والصالة والسالم على من بعثه ا�

إلـــــى خلقـــــه هاديـــــا ومبشـــــر� ونذيـــــرا ، وداعيـــــا إلـــــى ا� بإذنـــــه وســــــــــراجـــــا منيـــــرا ... وبعـــــد

يشــــــــرفني أن أشارك فريــــق العمل هذه الكلمـــات بمناسبـــــــة صدور التقرير السنــــوي لعـــام ٢٠٢١

الخطـــة وخالل  العام  خالل  إنجازها  تم  متميــــزة  إبداعات  على  يحتوي  والذي  يتلـــــون  لجمعيـــــة 

االستراتيجيــة الثانية بفضل ا� ثم بجهود أعضاء فريق العمـــل المتميز بالجمعية حيث واصلــــوا

تألقهم لتحقيق جميع ا¶هداف االستراتيجية مما كان له ا¶ثر الفعال في تقـديم خدمة قرآنية متميزة

وبرامج تربوية هـادفـة لجميع شرائـح مجتمع ينبع الصنــاعيـة.

وبفضل ا� تـــــم تجاوز تحديـــــات جائحـــــة كورونا حيث كانت النتائـــــج مبهرة في جميـــــع الجــــوانب

العلميـــــة والعمليـــــة وبإذن ا� سوف تواصـــــل الجمعيـــــة عملـها وتحقيـــق مستهدفات خطتها

االستراتيجية الثانية وإيصال رسالتها لجميع أطياف المجتـــــمع للوصـــــول إلى الريـــــادة التعليميـــــة

والتربوية في العناية بالقرآن الكريم.

وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير لجميع شركاء النجاح ولمجلس إدارة الجمعية ولفريق العمل وكل

من ساهم في خدمة كتـــــاب ا� ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب أجورهم ويبارك في جهودهم.

كلمة المدير التنفيذي لجمعية يتلون
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م. عبدالرحمن بن حسن الثبيتي

نائب الرئيس

م. إبراهيم بن أحمد العلوي١

رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام بن مكي الصبياني

المسؤول المالي

أ. أحمد بن محمد عسيريم. أحمد بن حميد الرايقي

م. حسين بن محمد عسيريأ. أسامة بن فيحان الحكمي

أ. سليمان بن إبراهيم الخضيريم. سعيد بن علي القحطاني

أ. منصور بن غميص الحارثيأ. عوض بن سالم العوبثاني

عضوعضو

عضوعضو

عضوعضو

عضوعضو

أعضاء مجلس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي

ا�دارة التنفيذية

إدارة

القطاعات

التعليمية

إدارة

القسم

النسا�

إدارة

ع�قات

ا�وظف�

إدارة

ا�ع�م

ا�دارة

ا�الية

وا�دارية

إدارة

تنمية ا�وارد

والع�قات العامة

إدارة

التميز

والتدريب

إدارة

ا�ختبارات

ا�ركزية - أتقن
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بناء مجتمع قرآني حفًظا وأخالًقا بأنموذج مؤسسي
وعمل احترافـــي ذاتي الدخـــل ضمن بيئة جاذبـــة

لتعليم كتاب ا¨

منظومــــة عمل مؤهلة ومتكاملة تعمل بكفاءة
وفاعلية لتعليم كتاب ا¨ حفًظا وتجويًدا وتدبًرا
لمجتمع ينبع الصناعية
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األهداف االستراتيجية
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تهيئة بيئة تربوية
جاذبة و محفزة
للمستهدفين

تحقيق
االستقرار المالي

التطوير المستمر
لتعزيز التميز
المؤسسي

استقطاب
وتأهيل الكفاءات

وتبنيهم

 بناء
صورة ذهنية

فريدة
لدى المجتمع

رفع جودة
التعليم

القرآني وإتقانه
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إحصاءات الدارسين والدراسات
قبل الجائحة وأثنائها والمتوقع بعد العودة الحضورية

الدارسات         الدارسين

0

500

1000

1500

2000

2300

1100

3400

2500

قبل الجائحة

0

500

1000

1500

2000

1108

565

1673

2500

أثناء الجائحة

0

500

1000

1500

2000

2500

1500

4000

2500

العودة الحضورية



٧

إحصاءات وإنجازات

١٦٥ خاتًما وخاتمة

٩٥ خاتًما وخاتمة

خاتمون والخاتمات من بداية الخطة االستراتيجية ا�ولى وحتى ا�ن

خاتمون والخاتمات حتى منتصف خطة االتسراتيجية الثانية

٨٢ دارًسا ودارسة

١١ دارًسا ودارسة

ا جازة والسند من بداية الخطة االستراتيجية ا�ولى وحتى ا�ن

ا جازة والسند حتى منتصف الخطة االستراتيجية الثانية

حلقات الضبط والمراجعة
�ئمة التراويح

٣٠ إماًما

تعليم القاعدة النورانية
٢٥٠ طالًبا وطالبة

حلقات الجاليات

٦٦ حلقة

الحلقات المميزة والمتخصصة

٢١٢٧ ساعة تدريبية

افتتاح مركـــز تدريب يتلــــون النســـــائي
والذي يسعى لتطوير معلمات الجمعية

وتحسين أدائهم

٪٩٣.٢
الحصول على درجة ٩٣٫٢

في الحوكمة
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مبادرة بالقرآن نأتيك
الدفاع المدني

الحرس الوطني
الجاليات

تعليم الفاتحة وقصار السور للسائقين

دورات
التجويد

برنامج أتقن
برنامج االتقان

�ئمة المساجد
والحفاظ

الدورة
الصيفية

مشاركة
الجمعية في
مبادرات خير

امة

مبادرة أبي كن
معلمي

مبادرة العناية
بالمصاحف

مبادرة تصحيح
التالوة

مبادرة آية
وهداية

المسابقات
القرآنية

مبادرة يوم
الهمة

التعليم المبكر

برنامج سفراء
الذكر

برنامج ا�جازةبرنامج حفزني
والسند

برامج المجمعات القرآنية
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برامج القسم النسائي
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قاعدة نور البيانالقاعدة النورانية

السند وا�جازةدورة المتشابه

الدورات المكثفةالمسابقات القرآنية

تأهيل المعلماتدورات التجويد

إتقان
دورة الجزريةالتعليم والقراءة

دورة11
إتمام الحركات

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
رضي ا� عنها

دار أم المؤمنين جويرية بنت الحارث
لـــــتحفيظ القـــــرآن الكريـــــم دار أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث

رضي ا� عنها



١٠

مشروع وقف يتلون

لم تأُل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون)
جهــــًدا فــــــــــــي السعــي Çيجـــاد أوقـــاف وذلك مـــن خــالل تأسيـــــــــــــــــس
صندوق وقفــــــي يتم من خاللــــــه بناء أو شراء أوقاف للجمعية بإذن ا�

للمساهمة معنا في الوقف القرآنــــــي
µجٍر جاٍر ومستمـــر لك إلى يوم القيامة

المشاريع الحالية

SA2680000 327608010555536  حساب الوقف
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المكان

المساحة والمحتويات

التكلفة التقديرية

المرحلة الراهنة

المرحلة القادمة

ينبع الصناعية - حي خالد

مساحته: ٤,٨٥٥٫٦٢م٢، مكون من ٣ طوابق يحتوي على ٢٤
شقة بمساحة ١٢٠ متر مربع لكل شقة

٩,٠٠٠,٠٠٠ ماليين ريال

تم االنتهاء من المخططات الهندسية

مرحلة تقديم مناقصات للمشروع وفتح المظاريف

مشروع يتلون االستثماري

تسعى الجمعية ضمن خططها المستقبلية إلى االعتماد في نفقاتها
بعــــد ا� تعالى على التنميــة المستدامــــــة من خالل إقامة المشــــاريع
االستمثاريـــــة والتي يعود ريعها لدعم الحلقات القرآنيـــــــــة بالجمعيــــــة

التنمية المستدامة

امســـح الكــود
للتبـــــــــــــــرع
لمشروع يتلون
االستثمـــــــاري
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مشاريعنا القرآنية
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كفالة طالب

كفالة مجمع قرآني

كفالة حلقات السائقين

كفالة ساعة قرآنية

الدورة القرآنية الصيفية

كفالة حلقة

2

كفالة معلم

برنامج أتقن

برنامج السند وا�جازة

برنامج تطوير المعلمين
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التقرير المالي
اعتماد المحاسب القانوني للقوائم المالية ٢٠٢١

الى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية                      المحترمين
جمعية أهلية

ينبع الصناعية - المملكة العربية السعودية

الرأي:
لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية - جمعية اهلية
( الجمعية ) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وقائمة االنشطة ، وقائمة
التدفقات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واÇيضاحات من (١) حتى (١٨) المرفقة مع القوائم المالية،

بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل ، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي
للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقÑ لمعايير التقرير المالي

المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح.

أساس الرأي:
لقد قمنا بالمراجعة وفقÑ للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

 ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم " مسؤوليات المراجع عن مراجعة
القوائم المالية " في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الجمعية وفقÑ لقواعد سلوك وآداب المهنة

المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما وفينا
أيضÑ بمتطلبات سلوك وآداب المهنة ا¶خرى وفقا لتلك القواعد . ونعتقد أن أدلة المراجعة التي

حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

أمر آخر :
تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، من قبل مراجع

آخر والذي ابدى رأي معدل في تلك القوائم المالية بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١ م.

تقرير المراجع المستقل
مسؤوليات اÇدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية :

إن اÇدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا العــادل ، وفقــÑ لمعاييــر المحاســبة
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها
اÇدارة ضرورية ، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ، ســواء بســبب غش أو

خطأ.

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة ، فــإن اÇدارة هــي المســؤولة عــن تقديــر قــدرة الجمعية علــى البقاء
كمنشــأة مســتمرة وعــن اÇفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عن ا¶مــور ذات العالقة باالســتمرارية.
واســتخدام أســاس االســتمرارية في المحاســبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف

عملياتهــا، أو ليــس هنــاك خيــار واقعي بخالف ذلك.

والمكلفيــن بالحوكمــة فــي الجمعيــة هم المســؤولون عن اÇشــراف على عمليــة التقرير المالي في
الجمعية.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عما إذا كانــت القوائم الماليــة ككل خالية من

تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش أو خطــأ ، وإصدار تقرير المراجع الــذي يتضمن رأينا . إن التأكيد
المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد ، إال أنــه ليس ضمانÑ على أن المراجعــة التي تم القيام بها
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية ستكشــف دائمÑ عن
تحريف جوهري عندما يكون موجود�. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية

إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات
االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجــزء مــن عمليــة المراجعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة
السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة، وعلينا

:Ñأيض
                 تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو

                 خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة
                   مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساسÑ لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج

                 عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ¶ن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو
                 حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعة، من أجــل تصميم إجراءات
مراجعة مناسبة للظروف ، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات
المحاسبية واÇفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اÇدارة.

استنتاج مدى مناسبة استخدام اÇدارة ¶ساس االستمرارية في المحاسبة واستناد� إلى أدلة
المراجعة التي تم الحصول عليها ، في تحديد ما إذا كان هناك تأكد عدم جوهري ذا عالقة
بأحداث أو ظروف قد تثير شــكÑ كبير� بشــأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشــأة مســتمرة.
وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ، فإننا مطالبون بان نلفت االنتباه في تقريرنا إلى
االفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم المالية ، أو إذا كانت تلك االفصاحات غير كافية،
فإننا مطالبون بتعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها
حتــى تاريــخ تقريرنــا . ومــع ذلــك فإن ا¶حداث أو الظروف المســتقبلية قد تتســبب في توقف

الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

تقويــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم المالية، بما فــي ذلك اÇفصاحات، وما إذا
كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت وا¶حداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضÑ عادالً.

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة ، فيمــا يتعلــق ، مــن بيــن أمور أخــرى ، بالنطاق والتوقيــت المخطط
للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة

اكتشــفناها خــالل مراجعتنا.

الدمـــــــــام ٢٦ ذو القعــدة ١٤٤٣هـــ
ــو ٢٠٢٢م الموافــــق ٢٥ يـــــــونــــيـــــ



١٤

شراكة مع جمعية
تكافل الخيرية لرعاية ا�يتام  

فرع ينبع

شراكة مع صندوق سابك بر الخيري
بالهيئة الملكية بينبع

مشاركة الجمعية في
جائزة االميرة
صيته للتميز

في العمل االجتماعي

زيارة 
وفد من قيادات

الحرمين الشريفين للجمعية 

شراكة التعليم العام
في المدراس النسائية

برنامج أصدقاء ينبع
لدعم ا�سر المنتجة

الشراكات والزيارات



١٥

زيارة وفد من مركز
التنمية بمحافظة بدر

زيارة فريق
الحوكمة الوزاري

استمرار الشراكة
مع شركة ينبت

واستمرار المسابقة
أثناء الجائحة

شراكة تعاونية مع 
تحفيظ الشرقية

زيارة غرفة ينبع
وإدراج الجمعية ضمن

المسؤولية االجتماعية
بالغرفة

توقيع الشراكة
مع أسواق

المزرعة لمشروع
باقي الهلل

الشراكات والزيارات



١٦

Royal Commission for Jubail and Yanbu

شركاء النجاح



١٧

SA2680000 327608010555536

SA3980000 327608010555593

SA2615000 999122535390002

SA61100000 35182623000108

الحسابات العامة

حساب الوقف

SA6180000 327608010555585

حساب الدور النسائية

SA2580000 327608010983712

حساب المجمعات القرآنية



١٨

تطلعات الجمعية

تحقيــق االستدامـــة الماليــة من خالل إيجاد أوقاف ثابتة ودعم
مستمر للمشاريع حتى تتمكن الجمعية من تحقيق رسالتها

وأهدافها على الوجه المنشود

تطلعاتنا

فتوى

فتوى اللجنة الدائمة
رئاسة إدارة البحوث العلمية واÇفتاء

ا¶مانة العامة لهيئة كبار العلماء
فتوى رقم (٢٠٧٠٧)

إذا تكفلت براتب مدرس للقرآن الكريم
فأنت مأجور وعملك هذا من أعظم القربات

وكل طالب يحفظ شيًئا من القرآن
عن طريق هذا المدرس فلك نصيب من ا¶جر

من غير أن ينقص من أجورهم شيء



@yatlooon

014 - 3255111 0 5 0 5 3 6 3 0 0 2qy.org.sa ص.ب 31545
يتلون ولك مثل أجرهم

وما زلنا نطمح للمزيد من العطاء


