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 الالئحة  :األوىل املادة

  احللقات واجملمعات وإدارة لفتح الرئيس املرجع وتعترب ، ) يةالقرآن للحلقات التنظيمية الالئحة ( الالئحة هذهتسمى 

 . عملياتها

 الالئحة  مصطلحات  :الثانية املادة

 : التالية املعاني – الالئحة يف وردت أينما – للمصطلحات يكون

 .مبحافظة مخيس مشيط  الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية : اجلمعية •

احللقات  يف وحتفيظه الكريم القرآن تعليم على لإلشراف اجلمعية من املخولة اإلدارة هي : التعليمية الشئون إدارة •

 . حبي عتود  باجلمعية العامة اإلدارة يف ومقرها واجملمعات، يةالقرآن

 . حدوده يف الواقعة يةالقرآن احللقات على لإلشراف اجلمعية من املخولة اجلهة هي : مكاتب اإلشراف •

 وتدبره.  الكريم القرآن وحتفيظ لتعليم حلقات فيها تقام املساجد والدور، يف اجلمعية عليه تشرف منشط : احللقة •

 يف لألطفال الكريم القرآن وحتفيظ لتعليم فصول فيها تقام ، املساجد خارج اجلمعية عليها تشرف منشأة : املدرسة •

 . الصباحية الفرتة

 يةالقرآن احللقات أهداف  :الثالثة املادة

 افتتاح هلا إىل التابعة األحياء أهالي مع بالشراكة خبميس مشيط الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية تهدف مجعية نبأ

 : التالية لألهداف حتقيقًا يةالقرآن احللقات

 .وتدبرًا وفهمًا وحفظًا وجتويدًا تالوة الكريم القرآن تعليم .1

 .الكريم اهلل لكتاب حافظ ختريج .2

 .املختلفةاملساهمة يف حتسني تالوة القرآن وحفظه لفئات اجملتمع  .3

 . بآدابه والتأدب الكريم القرآن تعلم على املسلم الطفل تنشئة يف اإلسهام .4

 . وخترجهم إتقانهم بعد اهلل كتاب لتعليم معلمني وتهيئة إعداد .5

  

 التمهيد 
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 الحلقات شؤون 
 

 

 

 فئات لتتمكن مجيع وتسعى ، حمافظة مخيس مشيط  مساجد مجيع يف يةالقرآن احللقات افتتاح على اجلمعية حترص

 . طريقة وبأيسر صورة بأفضل فيها الكريم القرآن تعلم من اجملتمع

 

 املؤقت التصريح  :الرابعة املادة

 يف ، احللقة افتتاح تاريخ من أشهر ثالثة مدته ) مؤقتًا تصرحيًا ( عليها اإلشراف يف الراغبة املسجد حلقة اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفر حال

 . احلي يف طالب ووجود ،  حلقة لوجود املسجد حاجة .1

 فأكثر، وتشكيل جملس للحلقة  ثالثة – املسجد مجاعة من وجمموعة اإلمام موافقة .2

 تنطبق عليه شروط اجلمعية وجيتاز املقابلة .  مناسب معلم وجود .3

 .  املتابع مكتب اإلشرافإلدارة الشؤون التعليمية أو  وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .4

  

وحيق إلدارة اجلمعية إغالق ،   الالزمة الشروط اكتمال بعد - مدير اجلمعية صالحية  من املؤقت التصريح إصدار : ملحوظة

 احللقة خالل هذه الفرتة يف حالة عدم صالحيتها .

 

 الرمسي التصريح  :اخلامسة املادة

 :يالتال الشروط توافرت حال يف ، رمسيًا  تصرحيًا  عليها اإلشراف يف الراغبة املسجد حلقة اجلمعية متنح

 . طالبًا15 عن احللقة سجل  يف املسجلني طالبها نقص وعدم املؤقت التصريح فرتة يف احللقة استمرار .1

 الفصل األول

 

 املسجد حلقة على اجلمعية إشراف : أواًل
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 . الشخصية للمقابلة احللقة معلم اجتياز .2

 . براجمها مع والتفاعل ، وتعليماتها اجلمعية أنظمة بتطبيق احللقة التزام .3

 •الطالب وخيتلف هذا حسب نوع احللقة ) رمسية  وحوافز املعلم مكافأة بتوفري احللقة على اإلشرافية اجلهة التزام .4

 أهلية (  •مدعومة 

 .   املتابع اإلشراف دارة الشؤون التعليمية أو مكتبإل وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .5

الالزمة ، وحيق إلدارة اجلمعية إغالق  الشروط اكتمال بعد اجلمعية رئيس صالحية  من الرمسي التصريح إصدار : ملحوظة

 .الشئون التعليمية  رئيساحللقة بناء على التقارير الفنية واإلدارية وتوصية 

 

 إيقاف احللقة مؤقتًا  :السادسة املادة

 : التالية احلاالت يف مؤقتًا املسجد حلقة على اإلشراف عن اجلمعية توقف يتم

 . طالبًا 15 عن احللقة سجل يف املسجلني طالبها عدد نقص .1

 . اجلمعية وتعليمات بأنظمة احللقة التزام عدم .2

 أو الرتميم أعمال مثل باملسجد احللقة استمرار من مينع ما وجود أو التدريس عن االنقطاع .3

 . شهر عن تزيد ملدة املسجد وتنظيم تأهيل إعادة أو اهلدم .4

معه  يتعذر مما ، مجاعته أو املسجد إمام وبني معلمها أو اجلمعية أو من ميثلها إدارة بني املشاكل بعض وجود .5

 . احللقة استمرار

 الشروط بعد اكتمال الشئون التعليمية رئيس صالحية من إلغاؤه أو اإلشراف عن املؤقت التوقف قرار إصدار  :ملحوظة

 واملربرات الواضحة. الالزمة

 

 التصريح سحب وقف احللقة نهائيا و  :السابعة املادة

 : التالية احلاالت يف احللقة على اإلشراف عن اجلمعية من الكامل التوقف يتم

 . الواحد الدراسي العام خالل مرات ثالث العمل عن احللقة توقف تكرر .1

 . عقيدته أو الوطن بأمنباألخالق والقيم اإلسالمية أو   خيل ما مارس معلميها أحد أو احللقة مشرف أن ثبوت .2

 . حلها تعذر سلوكية أو مالية قضايا يف احللقة ومشرف املسجد إمام بني كبري خالف وجود .3
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 . القرار اختاذ يف املربر وجود بعد مدير اجلمعية صالحية  من إلغاؤه أو إيقاف احللقة نهائيا قرار إصدار : ملحوظة

 

  املسجد حلقة مشرف  :الثامنة املادة

 تاريخ من سنة ملدة بذلك رمسيًا وتكلفه مناشطها على يشرف شخص  ترشيح يف الراغبة املسجد حللقة اإلذن اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفر حال يف التكليف،

 . املؤذن ثم املسجد إمام بها واألوىل – احلي أهل من يكون أن .1

 .والصالح باخلري معروفا يكون أن .2

 . اجلنسية سعودي يكون أن .3

 . اهلل لكتاب حافظًا أو ما يعادهلا أو اجلامعية الشهادة على حاصال يكون أن .4

 . )السادسة املادة ( املشرف مهام وفق احتياجاتها وتوفري براجمها تنفيذ يف احللقة ملساندة استعداده .5

 . فأكثر ثالثة – املسجد مجاعة من وجمموعة اإلمام موافقة .6

 . اإلشراف التابع لهإدارة الشؤون التعليمية أو مكتب  يف الشخصية للمقابلة اجتيازه .7

 . ملفه واستكمال ) واملؤهل اهلوية ( الثبوتية األوراق تقديم .8

 . اجلمعية من دائم تصريح على احللقة حصول .9

 .املتابع اإلشراف ملركز وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .10

 التعليمية  الشئون إدارة صالحية من جتديده أو إلغاؤه و ، اجلمعية رئيس صالحية من املشرف تكليف قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد-

 املسجد حلقة مشرف مهام  :التاسعة املادة

 : أهمها ومنسوبيها، ومن براجمها ومتابعة ومساندتها احللقة شئون مجيع على القيام يف تتمثل مهام احللقة ملشرف

 .ومعنويا حسب لوائح اجلمعية وأنظمة الدولة  ماديا احللقة لدعم السعي .1

 . هلا املتابع املركز مع الفاعل والتواصل وتوجيهاتها اجلمعية بأنظمة التقيد .2

 .احللقة دور إبراز و األمور أولياء مع التواصل .3

 . الطالب بتكريم االحتفال وخاصة احللقة برامج وتنفيذ تفعيل .4

 . احللقة داخل والطالب املعلمني نشؤو متابعة .5
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 . ومناشطه براجمه تتابع إدارة له ويكون ، حلقة من أكثر حيوي مسجد هو يالقرآن اجملمع

 

 قرآني( جممع  (إىل )مسجد حلقة  (من املسمى تعديل  /التصريح  :العاشرة املادة

 جممع ( إىل) مسجد حلقة( من مسماها تعديل والراغبة- رمسي تصريح على احلاصلة- املسجد حللقة اإلذن اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفر حال يف ، ) قرآني

 يف فأكثر حلقات (5وجود) أو ( طالبًا80إىل) احللقة سجل يف املسجلني الطالب عدد وصول .1

 . للتدريس الرئيسة الفرتة .2

 مشرف إداري (  •مشرف فين  •اكتمال اهليكل اإلداري للمجمع ) مدير جممع  .3

 . املسجد داخل اجملمع إلدارة خمصص مقر وجود .4

 . اجلمعية من دائم تصريح على احللقة حصول .5

 املتابع ملكتب اإلشراف وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .6

 بعد رئيس اجلمعية  صالحية من إلغاؤه أو) قرآني جممع ( إىل) مسجد حلقة ( من املسمى تعديل قرار إصدار : ملحوظة 

 .الالزمة الشروط اكتمال

 

  يالقرآن مدير اجملمع  :عشرة احلادية املادة

 من سنة ملدة بذلك رمسيًا وتكلفه مناشطه على يشرف شخص ترشيح يف الراغب يالقرآن للمجمع اإلذن اجلمعية متنح

 : إليها يضاف ، ) الثامنة املادة ( يف الواردة الشروط مجيع توفر حال يف ، التكليف تاريخ

 . سنوات  ثالث عن احللقات على اإلشراف يف خربته تقل ال أن .1

 . يعادهلا ما أو البكالوريوس على حاصاًل كونه .2

 

 القرآني اجملمع : ثانيًا
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 يالقرآن اجملمع مدير مهام  :عشرة الثانية املادة

 (.التاسعة املادة ( يف والواردة احللقة مشرف بها يقوم اليت املهام اجملمع ملدير

 

 

 

 هلا ويكون ، املشرتكة والبشرية املادية اإلمكانيات من لالستفادة بينها فيما تتعاون مساجد جمموعة هي التعليمية اجملمعات

 . ومناشطها براجمها تتابع موحدة إدارة

 

  تعليمي( جممع  (مبسمى التصريح  :عشرة الثالثة املادة

 الشروط توفر حال يف  ،) التعليمي اجملمع ( هو جيمعها مسمى على رمسية تصاريح على احلاصلة املساجد اجلمعية متنح

 : التالية

 . التعليمي اجملمع وبرامج متطلبات لتنفيذ الالزمة واملالية البشرية اإلمكانيات توفر .1

 . اجملمع إلدارة متفرغ مشرف وجود .2

 . اجملمع إلدارة خمصص مقر وجود .3

 : وهي املطلوبة الرئيسة بالربامج القيام .4

 . اجملمع مساجد جلميع شاملة ومالية إدارية و تعليمية خطة إعداد ✓

 . اجملمع مساجد جيمع سنوي حفل إقامة ✓

 . اجملمع مساجد ملشريف دورية لقاءات إقامة ✓

 . اجملمع مساجد يف احللقات معلمي متابعة ✓

 .املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .5

الالزمة  الشروط اكتمال بعد -رئيس اجلمعية صالحية من إلغاؤه أو) التعليمي اجملمع (مسمى قرار إصدار :ملحوظة

 .والتوصية من مدير اجلمعية

 

  التعليمي اجملمع : ثالثًا
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 الرئيس املسجد شروط  :عشرة الرابعة املادة

 .(العاشرة املادة راجع ( قرآنيًا جممعًا يكون أن

 

 التعليمي للمجمع التابعة الفرعية املساجد شروط  :عشرة اخلامسة املادة

  .ستة  عن يزيد وال ثالثة عن التعليمي للمجمع التابعة الفرعية املساجد عدد يقل ال أن .1

 الفرتة الرئيسة يف فأكثر ( حلقات 5طالبًا و )  (  80عن )  مسجد كل حلقات سجل يف الطالب عدد يقل أن .2

 . للتدريس

 .إشرافه حتت والدخول باجملمع االلتحاق على مجاعته من وجمموعة الفرعي املسجد إمام موافقة .3

 . اجلمعية من مسبق تصريح مسجد لكل يكون أن جيب : ملحوظة

  التعليمي اجملمع مشرف  :عشرة السادسة املادة

 من سنة ملدة بذلك رمسيًا وتكلفه مناشطه على يشرف شخص ترشيح يف الراغب التعليمي للمجمع اإلذن اجلمعية متنح

 . ) عشرة واحلادية الثامنة( املادتني يف الواردة الشروط مجيع توفر حال يف ، التكليف تاريخ

 

 التعليمي اجملمع مشرف مهام  :عشرة السابعة املادة

 : إليها يضاف ) التاسعة املادة ( يف الواردة املهام مجيع التعليمي اجملمع ملشرف

 .اجملمعيف  العاملني على املهام وحتديد األعمال وتوزيع ، فيها والعاملني وبراجمها احللقات على املباشر اإلشراف .1

 . عملهم على العام األكفاء واإلشراف واملدرسني اإلداريني اختيار .2

 . باجلمعية التعليمية للمجمعات الدوري جتماعاإل حضور .3

 . ومساجده التعليمي اجملمع عن الدورية والتفصيلية التقارير رفع .4

 اجلمعية . قبل من املنفذة وامللتقيات والدورات الربامج مع التفاعل .5

 ، مؤقتة أو دائمة بصفة اجملمع داخل تعقد اليت واللجان اجملالس ومجيع اإلدارية اللجنة رئيس هو اجملمع مشرف .6

 . اجملمع مساجد جلميع املرجع وهو
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 التعليمي اجملمع ميزات  :عشرة الثامنة املادة

 : منها – اإلمكانية حسب – امليزات بعض مسجد من أكثر على القائم التعليمي اجملمع اجلمعية متنح

 .الكريم القرآنب املتعلقة الربامج يف اإلعالم وسائل يف للمشاركة اجملال لفتح السعي .1

 اجلمعيةتنفذها  اليت التطويرية دوراتال – واخلارجية احمللية املسابقات – التعليمية الربامج ( يف للرتشيح األولوية .2

 .نسوبيها.....(مل

 . اجلمعية ميثل ممن اجملمع يقيمها اليت احلفالت حضور .3

 . اجملمع ملنسوبي خاصة تطويرية دورات إقامة .4

 . اجلمعية حفالت يف املميز اجملمع تكريم .5

 .- اإلمكانية عند- اجملمع يف للتدريس املميزين املدرسني بعض كفالة .6

 يف العامة املناسبات يف به واإلشادة اجملمع يف اجلمعية مستوى على السنوية والفعاليات الربامج بعض إقامة .7

 . اجلمعية 

 

 

 جودة معايري بوضع قامت ولذا ، احللقات / التعليمية – يةالقرآن اجملمعات بتطوير اجلمعية تعتين

 : منها أهداف خالل من ، املنشود املثالي املستوى إىل للوصول وحتفيزها احللقات / اجملمعات أداء لقياس

 .يةالقرآن اجملمعات يف والرتبوي التعليمي األداء مستوى وحتسني رفع .1

 .يةالقرآن اجملمعات يف وتبنيه املتميز العطاء تشجيع .2

 .يةالقرآن اجملمعات بني الشريف التنافس روح إذكاء .3

 .وتوازن بشمولية املختلفة اجلوانب لتطوير يةالقرآن اجملمعات على القائمني وعي مستوى رفع .4

 يةالقرآن احللقات  /للمجمعات اجلودة معايري يف املشاركة  :عشرة التاسعة املادة

 إدارة الشؤون التعليمية نطاق ضمن اجلودة معايري يف املشاركة للجمعية التابعة احللقات أو يةالقرآن اجملمعات من ألي حيق

 .  اإلشراف املتابع ملكتب وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة خالل من ، له املتابع

 
 

 

  اجلودة معايري : رابعًا

 واجملمعات احللقات جمالس : خامسًا
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 العاملني تساعد اليت اللجان تكوين فكرة جاءت ، احلي يف املتواجدة اخلربات من واالستفادة اجلماعي العمل حتقيق أجل من

 . املنشود واالستمرار االستقرار هلا وحتقق ، مشكالتها وعالج دعمها على احللقة يف

 

 التكليف  :العشرون املادة

 توفر حال يف ، براجمه على تشرف جلنة تكوين يف الراغب التعليمي واجملمع يالقرآن واجملمع للحلقة اإلذن اجلمعية متنح

 : التالية الشروط

 مجاعة أعيان من وجمموعة – وجد إن – احللقة على واملشرف املسجد إمام ، أعضاء مخسة من مكونة تكون أن .1

 : التالية املواصفات فيهم توفرت متى ، املسجد

 .احلي أهل من يكون أن ✓

 .والصالح باخلري معروفا يكون أن ✓

 التقيد بأنظمة اجلمعية وتعليماتها.  ✓

 . ) والعشرون احلادية املادة ( اللجنة مهام وفق احتياجاتها وتوفري براجمها تنفيذ يف احللقة ملساندة االستعداد .2

 .املتابع ملكتب اإلشراف وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .3

 الالزمة الشروط اكتمال بعد - الشؤون التعليمية رئيس صالحية من إلغاؤه أو اإلشرافية اللجنة قرار إصدار :ملحوظة

 .واملربرات الواضحة إلختاذ القرار

 

 واجملمعات احللقات جمالس مهام  :والعشرون الواحدة املادة

 : التالية باألدوار القيام يف احللقة على املشرف مساندة يف تتمثل مهام اللجنة هلذه

 .مشكالتها حل يف ويساعد احللقة يفيد ما كل يف والتشاور التعاون .1

 .ومعنويًا ماديًا احللقة لدعم السعي .2

 .احللقة دور إبراز و األمور أولياء مع التواصل .3

 . املشاركة يف وضع اخلطة السنوية  .4

 . يةاالجتماع الربامج و التكريم حفالت وخاصة احللقة برامج يف املشاركة .5
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 خلدمة الباب ولفتح ، املساجد يف املسائية احللقات عن عباءاأل ختفيف إىل للبنني- املساجد غري يف -الصباحية املدارس تهدف

 . الدراسة قبل ما مراحل يف الطالب وخاصة ، الصباحية الفرتة يف احللقات من االستفادة يناسبهم من

 

  التصريح  :والعشرون الثانية املادة

 من سنوات ثالث مدته )رمسيًا تصرحيًا ( عليها اإلشراف يف الراغبة - املساجد غري يف - الصباحية املدرسة اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفر حال يف ، املدرسة على اإلشراف اعتماد تاريخ

 . أهلية مدرسة أقرب وبني املدرسة موقع بني الفاصلة املسافة مراعاة .1

 . مرتًا عشر مخسة عن عرضه يقل ال شارع وعلى خاص مبنى يف تكون أن .2

 . الشخصية للمقابلة واجتيازه مناسب معلم وجود .3

 .الرجال من واإلداري التعليمي الطاقم يكون أن .4

 .بالبنني خاصة تكون أن .5

 .صباحًا والنصف عشرة احلادية حتى السابعة الساعة من للدراسة احملدد الوقت يتجاوز أال .6

 . املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .7

 . واإلشرافية الرقابية اجلهات من الصادرة والتعليمات اجلمعية بأنظمة التقيد .8

- مدير اجلمعية  منصالحية جتديده أو إلغاؤه و ، اجلمعية رئيس صالحية من الصباحية املدرسة تصريح إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد

 

 

 

  متنوعة متطلبات  :والعشرون الثالثة املادة

 . املسجد من وبارز مناسب مكان يف إدارتها و للحلقات مقر توفري .1

 -املساجد غري يف - الصباحية املدارس : سادسًا

 عامة توجيهات سابعًا:
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إدارة  التنسيق مع فيتم للحلقات خاص اسم اختيار يف الرغبة وعند ، املسجد باسمأو اجملمع   احللقات اسم يكون أن .2

 . التابع له اإلشراف مكتب الشؤون التعليمية

 . تصرحيه ورقم وحلقاته املسجد باسم خارجية لوحة تعليق .3

 . بارز مكان يف احللقة افتتاح تصريح تعليق .4

 .اجلمعية اختبارات يف ومشاركتها احللقة تنظيم يف يساعد الكرتوني متخصص برنامج استخدام .5

الربنامج  يف اجلمعية منهج طريق عن دراسي فصل كل بداية مع طالب لكل ومراجعة حفظ منهج حتديد .6

 . االلكرتوني

 ، اجلمعية اسم :على وحيتوى مسؤوليته وحتت على مدير اجملمع  عهدة ويكون به خاص ختم إصدار للمجمع حيق .7

 . التصريحاجملمع ورقم  اسم

 

  التصاريح  :والعشرون الرابعة املادة

 املشرفة اجلهة إىل الدراسية السنة بداية من الثالث األسبوع أقصاه موعد يف والتكاليف التصاريح جتديد طلبات ترفع .1

 (.املتابع مكتب اإلشراف – التعليمية الشؤون إدارة ( التصاريح إصدار على

 الرابع األسابيع يف مسوغاتها اكتمال من والتأكد الطلبات بدراسة التصاريح إصدار على املشرفة اجلهة تقوم .2

 . الدراسي العام من والسادس واخلامس

 اليت للسنة الصيفية اإلجازة من يوم آخر نهايته وتكون الدراسي العام يف يوم أول من احللقة تصريح بداية تكون .3

 . القرار فيها ينتهي

 حسب ونهايته القرار صدور تاريخ من التكليف أو التصريح بداية فتكون املشرف تغيري أو جديدة حلقة أي افتتاح عند .4

 . التكليف وقرارات للتصاريح املوحدة النهاية
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 المعلمين  شؤون
 

 أن واستطاع ، مهاراتها وامتلك ، شروطها فيه توفرت من لكل متاحة وهي ،  سامية ومهمة عظيمة رسالة الكريم القرآن تعليم

 :  التالية للضوابط وفقًا بواجباتها يقوم

 

 

 

  احللقة معلم ومتطلبات شروط  :والعشرون اخلامسة املادة

 – متطوعًا أو كان مبكافأة – فيها الكريم القرآن لتدريس شخص ترشيح يف الراغبة املسجد حللقة اإلذن اجلمعية متنح

 :فيه التالية الشروط توفر حال يف ، بذلك رمسيًا وتكلفه

 . وجتويدها تالوتها إتقان و األقل على الكريم القرآن من أجزاء مخسة حفظ .1

 .الصحيحة التعليمية بالطرق واملراجعة احلفظ إدارة و احللقة يف الكريم القرآن تدريس مبهارات املعرفة .2

 . وحتفيزهم مشكالتهم وحل الطالب مع الرتبوي التعامل مبهارات املعرفة .3

 . وسلم عليه اهلل صلى الرسول بسنة وامللتزم لطالبه القدوة املعلم مبظهر االلتزام .4

 .  عامًا 19 عن عمره يقل أال .5

 . الشخصية للمقابلة اجتيازه .6

 .املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .7

صالحية مدير اجلمعية  من جتديده أو إلغاؤه أو– معلم رخصة على حصوله أو - املتطوع املعلم تكليف قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد

  احللقة معلم واجبات  :والعشرون السادسة املادة

 الفصل الثاني 

 

 أواًل: معلم احللقة
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 بالواجبات - بها تكفل اليت الرسالة لعظم وحتقيقًا املهنة لشرف مراعاة - متطوعًا أو كان مكفواًل الكريم القرآن معلم يلتزم

 : التالية

 . املقررة واملناهج اخلطط وفق وجتويده وتالوته الكريم القرآن الطالب تعليم .1

الشهري وأخذ صورة  املتابعة كشف يف عنهم املطلوبة املعلومات وتدوين ضبطهم  و احللقة داخل الطالب تنظيم .2

 . فرتة لكل احملدد الوقت يف اإلداري أو امليداني املشرف إىل موقعة من هوية الطالب وتسليمه

 . اجلمعية نظام حسب للحلقات الرمسي بالدوام االلتزام .3

 . الدورية اجلمعية اختبارات لدخول الطالب وتهيئة واملراجعة احلفظ مبتابعة العناية .4

 سلوكهم يف حسنة قدوة يكونوا أن على وحثهم تعاىل، اهلل كتاب تعلم يف وترغيبهم الطالب بأخالق االهتمام .5

 . ومظهرهم

 والتواصل مع ولي األمر يف ذلك.  انقطاعهم أو غيابهم أو تأخرهم عند الطالب متابعة .6

 .  تابعامل للمشرف يلزم ما ورفع حلها يف واإلسراع الطالب مبشكالت االهتمام .7

 .عنهم الرتبوي املشرف إبالغ و وحضورهم سلوكهم و حفظهم يف املوهوبني بالطالب االهتمام .8

 واستشارتهم ، والطالب احللقة مبستوى الرقي بشأن ، احللقة على املشرف أو املسجد إمام وني املشرف مع التعاون .9

 . توجيهاتهم من واالستفادة

 . األفضل املستوى إىل باحللقة والنهوض األمور أولياء عند احللقة دور إبراز  .10

 التحلي بأخالق القرآن يف السلوك الظاهر.  .11

 

 

 

 كتاب وقته لتعليم تفريغ على له إعانة القرآن ملعلم مقطوع مالي مبلغ تقديم على ومكاتب اإلشراف فيها اجلمعية حترص

 . املتاحة إمكانياتها حسب وذلك – اهلل

 

  مكاتب اإلشراف فيها أحد أو اجلمعية من املعلم كفالة شروط  :والعشرون السابعة املادة

 : الشروط التالية توفرت متى ،- حمددة ملدة- مالية كفالة احللقة معلم مكاتب اإلشراف فيها أحد أو اجلمعية متنح

 . مراكزها أحد أو باجلمعية التوظيف ميزانية يف شاغرة) مكفول  معلم ( وظيفة وجود .1

 احللقة معلم كفالةثانيًا: 

القرآنية
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 . احللقة مشرف أو املسجد إمام قبل من ترشيحه .2

 . السابقة تدريسه فرتة يف والرتبوي التعليمي أدائه يف املعلم متيز .3

 . سنوات ثالث عن احللقات يف الكريم القرآن تدريس يف خربته تقل أال .4

 . الشخصية املقابلة اجتياز .5

 : واملتضمنة ، املكفول املعلم مبلف اخلاصة األوراق تقديم .6

 . املفعول سارية اهلوية إثبات من صورة ✓

 .  4×6 مقاس  شخصية ( صورة 2عدد )  ✓

 . عليه حصل مؤهل آخر من صورة ✓

 . إليها ينتسب اليت اجلهة من تعريف ✓

 . الكريم القرآنب تتعلق مما عليها حصل اليت الدورات و الشهادات من صور ✓

 . الرتبوي اجملال أو الكريم القرآن جمال يف عليها حصل اليت التزكيات من صور ✓

 .املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة االستمارات تعبئة .7

 : مالحظات

 أو اجلمعية تتمكن حتى للمعلم، مناسبة مكافأة لتوفري السعي املسجد مجاعة أو احللقة مشرف أو املسجد إمام على .1

 .الالزمة والضوابط الشروط توفرت ما متى- بكفالته مراكزها أحد

 الشروط اكتمال بعد - الشؤون التعليمية صالحية من جتديده أو إلغاؤه أو مالية بكفالة املعلم تعيني قرار إصدار .2

 . الالزمة

 .للجمعية التابع التدريب مراكز أحد من )معلم رخصة( على احلاصل املعلم راتب كفالة يف األولوية .3

 

 

  أخرى ضوابط  :والعشرون الثامنة املادة

 . السعودي غري املعلم مع التعاقد من مانع فال ، املناسب السعودي املعلم توفر عدم عند .1

 ، وفهمها العربية باللغة التحدث على قدرته من التأكد جيب العربية باللغة الناطقني غري من معلم تكليف عند .2

 . أيضًا العربية باللغة ناطقني غري طالب لتعليمه كان إذا ما باستثناء
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  املكفول املعلم واجبات  :والعشرون التاسعة املادة

 وهي ، للمعلم اجلمعية كفالة على املرتتبة الواجبات من جمموعة ) والعشرين اخلامسة املادة ( يف الواردة للواجبات يضاف

 : التالي النحو على

 التعليمية .الشؤون  قبل من تعليمية أعمال من به يكلف ما تنفيذ .1

 . اجلمعية  تعقدها اليت والربامج اللقاءات حضور .2

 .-اإلمكان حسب-اجلمعية من هلا واملصرح ، املكثفة يةالقرآن الدورات يف التدريس يف املشاركة .3

 

  رمسيًا اجلمعية كفالة حتت هم مبن خاصة ضوابط  :الثالثون املادة

 أن ميكن اليت احللق توفر عدم حال ويف ، فرتات ثالث التدريس- رمسيًا- اجلمعية مكفولي من املعلم على يتعني .1

 القريبة للمساجد يوجه أو الفرتات تلك فيه تتوفر ملسجد ينقل أن فيمكن واحد مسجد يف الثالث الفرتات تستغرق

 . الستكماهلا

 .اجلمعية من خطي إذن دون أخرى جلهة تبعا العمل- رمسيًا- اجلمعية مكفولي من للمعلم حيق ال .2

 

 املعلم كفالة عقد جتديد  :والثالثون الواحدة املادة

 : التالية الشروط توفر حال يف - مكاتب اإلشراف  أحد أو قبلها من- املكفول املعلم عقد بتجديد قرارًا اجلمعية تصدر

 ( %  84 -70املعلم )  حصول وعند ، نتاجيةإلل املتضمنة املعلم أداء تقويم بطاقة يف  %85 من أكثر على املعلم حصول .1

 .تعده الشؤون التعليمية  الذي والتطويري العالجي بالربنامج التزامه بشرط له جيدد

 .  املخالفة القانونية أو الفكرية أو السلوكية القضايا من ملفه خلو .2

 . مقبول عذر بدون متقطعة ( يوما 30أو )  متوالية ( يوما 15الواحد )  العام يف غيابه يبلغ ال أن .3

 .التدريس يف أدائه  كفاءة على تؤثر اليت اإلعاقة من خلوه .4

 : التالي النحو على   سنويًا أو احلافظني اخلامتني الواحدة من احللقة يف املعلم إنتاجية تكون أن .5

 اختبار يف طالبه من األقل على واحد طالب جناح أو سنويًا األجزاء اختبارات يف طالبه عدد من األقل على طالب مخسة جناح

 . طالبها وسن احللقة مستوى مراعاة مع،  سنويًا اخلامتني
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 . أحدها أو السابقة الشروط تتوفر مل متى ، كفالته عقد بإيقاف قرارًا تصدر كما

الشؤون رئيس  صالحية من جتديده أو إلغاؤه أو التجديد إيقاف أو مالية بكفالة املعلم عقد جتديد قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد-  التعليمية

 

  املعلم راتب كفالة  :والثالثون الثانية املادة

 . املوارد تنمية إدارة مع ذلك يف التعاون وميكن ، معلميه رواتب لتغطية املسجد يسعى .1

 أو وقف من للجمعية ثابت مورد توفر إذا اخلاص حسابها من املتميزة احللقات معلمي رواتب كفالة للجمعية ميكن .2

 . غريه أو استقطاع

 . إمكانياتها حسب – عام كل جدد معلمني تعيني إىل اجلمعية تسعى .3

 

 

 

 آخر مسجد يف أخرى إىل حلقة من املعلم نقل  :والثالثون الثالثة املادة

 دراسة بعد – آخر مسجد يف أخرى حلقة إىل حلقة من طريقها عن أو قبلها من املكفول املعلم بنقل قرارًا اجلمعية تصدر

 : التالية احلاالت إحدى يف – حادثة لكل الفعلي الواقع

 . احللقة عن بنقله احللقة مشرف أو املسجد إمام ومجاعة رغبة .1

 . أخرى حلقة إىل االنتقال نفسه املعلم رغبة .2

 . أخرى حلقة إىل املعلم بنقل مكتب اإلشراف توجيه .3

 جهة لدى التدريس أو أخرى إىل حلقة من االنتقال طريقها عن أو مراكزها أحد أو اجلمعية من املكفول للمعلم حيق وال

 . بذلك خطي بقرار إال بها املكلف التدريس فرتات خالل أخرى

 : مالحظات

 من إلغاؤه أواجلمعية  نطاق يف آخر مبسجد أخرى حلقة إىل حلقة من املكفول املعلم نقل قرار إصدار ✓

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد-  الشؤون التعليمية إدارة صالحية

 القرآنية احللقة معلم نقلثالثًا: 
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 من إلغاؤه مجعية أخرى أو نطاق يف آخر مبسجد أخرى حلقة إىل حلقة من املكفول املعلم نقل قرار إصدار ✓

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد-  مدير اجلمعية صالحية

 

 حتى آخر جممع أو مسجد إىل لالنتقال التفاوض أو االنتقال جممع أو مسجد أي إدارة مع داخليًا املتعاقد للمعلم حيق ال   

 له معلم أي مع التفاوض جممع أو مسجد أي إلدارة أيضًا حيق ال كما ، احلالية حلقته مع السارية التعاقد مدة تنتهي

 . أخرى حبلقة املفعول ساري حالي ارتباط

 

  نفسه املسجد يف أخرى إىل حلقة من املعلم نقل  :والثالثون الرابعة املادة

  :التالية احلاالت إحدى توفرت متى ، املسجد داخل حلقة إىل حلقة من املعلم نقل اجلمعية من املكلف احللقة ملشرف حيق

 .احللقات مشرف وموافقة بسبباملربر  املعلم طلب ✓

 .أخرى حلقة مع الطالب دمج ✓

 .أخرى حلقة إدارة على وقدرته املعلم تفوق ✓

 .معه تفاعال أحسن اجلديدة احللقة يف الطالب يكون أن وتوقع حلقته يف املعلم مستوى تدني ✓

 .تنبيهه بعد تعامله أو املعلم أسلوب من األمور أولياء أو الطالب بعض شكوى تكرر ✓

 

 

 

 نهائيًا املعلم قيد طي  /والثالثون اخلامسة املادة

 التدريس من منعه على وتعّمم ، عليها تشرف اليت احللقات من أي يف الكريم القرآن معلم قيد بطي قرارًا اجلمعية تصدر

 : التالية املخالفات إحدى منه وقعت متى ، فيها

 . قانونية أو سلوكية أو فكرية أو عقدية ملخالفة ممارسته ثبوت ✓

 .بذلك خطيا تنبيهه بعد الطالب بعض على تعديه  تكرر ثبوت ✓

 . تعطل منفعة احملفظ وعدم اإلستفادة منه أو ضعف أداؤه وحتصيله ✓

 رابعًا: طي قيد املعلم
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 اكتمال بعد - صالحية رئيس اجلمعية من إلغاؤه أو– متطوعًا أو كان مكفواًل- املعلم قيد طي قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط

 

 

 اخلدمة شهادة  :والثالثون السادسة املادة

 توفرت متى - خدمته نهاية يف – القرآن تعليم يف خدمته سنوات عدد تثبت شهادة - طلبه عند- احللقة معلم اجلمعية متنح

 : التالية الشروط

 .دراسي عام عن تقل ال مدة احللقات يف أمضى قد املعلم يكون أن .1

 . اجلمعية لدى رمسيًا مسجل املعلم يكون أن .2

 

  التعريف  :والثالثون السابعة املادة

 وبدون ،هلا تقدميها يف يرغب اليت اجلهات إىل - أشهر ثالثة مدتها-به تعرف شهادة - طلبه عند- احللقة معلم اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفرت متى أن تتحمل اجلمعية أدنى مسؤولية، 

 . العمل أسر على املعلم يكون أن .1

 . اجلمعية لدى رمسيًا مسجل املعلم يكون أن .2

 اكتمال بعد اجلمعية مدير صالحية من – متطوعًا أو كان مكفواًل- للمعلم والتعريف اخلدمة شهادة إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط

  

 خامسًا: خدمات املعلمني
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 الطالب شؤون
 

 به العناية اجلميع على لزامًا كان لذا ، وللمتربع وللمعلم للجمعية استثمار أكرب وهو التعليمية العملية حمور هو الطالب

 . له والرتبوية التعليمية اخلدمات أفضل وتقديم

 

 

 

  يةالقرآن احللقة طالب حقوق  :والثالثون الثامنة املادة

 له يقدمها أن جيب اليت احلقوق من جمموعة – جنسيته أو عمره كان أيًا– الكريم القرآن حتفيظ حلقات يف طالب لكل

 : أبرزها ومن ، اجلمعية منسوبو

 .بدنيًا أو نفسيًا له يسيء شيء أي إجراء وعدم ، وتربويًا تعليميًا ورعايته الطالب واحرتام تقدير .1

 . سلوكيًا وتعليميًا املتحسن الطالب ورعاية ،  بهم والعناية للمتميزين واملادية املعنوية احلوافز تقديم .2

 . السلبية السلوكيات من واخلالي ، اجلاذب اجلو توفري .3

 . املرعية والرتبوية التعليمية واألساليب بالطرق وجتويده وتالوته الكريم القرآن تعليم تقديم .4

  ذلك طلبه عند التحفيظ حللقات انتسابه يثبت تعريف على فأكثر سنة املنتظم الطالب حيصل .5

 مالية مكافأة ومينح احملددة املستويات حسب األجزاء اختبار اجتيازه عند اجلمعية من شهادة على الطالب حيصل .6

 . ممتاز تقدير على حصوله عند مناسبة

 مكافأة ومينح ، اخلامتني الختبار اجتيازه بعد الكريم القرآن ختم شهادة على الطالب حيصل .7

 .جيدجدا أو جيد  أو ممتاز تقدير على حصوله عند مناسبة مالية

 اجلمعية فيها تشارك اليت والدولية احمللية املسابقات يف للدخول الرتشيح أولوية على املتميز الطالب حيصل .8

 . احللقة إدارة مع بالتنسيق

 الفصل الثالث

 

 أواًل: حقوق وواجبات الطالب
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 املتعلقة بتعليم القرآن مبا يتناسب مع مستوى الطالب. تقديم بعض الدورات املهارية .9

 

  يةالقرآن احللقة طالب واجبات  :والثالثون التاسعة املادة

 من احللقة إدارة تصدره مبا التقيد وعليه ،  احللقة داخل األنظمة جبميع االلتزام يةالقرآن احللقات يف طالب كل على ينبغي

 :يأتي ما واجباته يف ويدخل ، وتعليمات توجيهات

 . خاصة ومعلمه - عامة -احللقة منسوبي مجيع واحرتام اخللق حبسن التحلي .1

 .احملددة املواعيد حسب واالنصراف باحلضور االلتزام .2

 .النبيل واخللق وامللبس املظهر يف الشرعية باآلداب االلتزام .3

 . بإتقان ومراجعة حفظًا اليومي املقرر بتسميع االلتزام .4

 . براجمها يف بفاعلية واإلسهام احللقة تنظيم يف املشاركة .5

 سالمة  و على نظافته واحملافظة ، فيه الصوت ورفع احلركة وكثرة العبث وجتنب ، بآدابه والتأدب املسجد احرتام .6

 .به يليق ال ما كل عن والبعد وجتهيزاته ومرافقه منشآته

 . بآدابه والتأدب سالمته على واحملافظة املصحف تعظيم .7

 .الدراسة وقت املسجد يف واملتواجدين املصلني مشاعر احرتام .8

 إال غلقها أو النوافذ كفتح ذلك وغري والربادات واملراوح كاملكيفات املسجد أجهزة إيقاف أو تشغيل يف التدخل عدم .9

 . بإذن

 

 

 حفظ يريد من لكل متاح حق الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية للجمعية التابعة الكريم القرآن حتفيظ حلقات يف املشاركة

 . براجمه من واالستفادة ، وجتويده تالوته إتقان أو الكريم القرآن

 

  الطالب قبول :األربعون املادة

 ثانيًا: القبول والتسجيل
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 طالب أو طالبة  ألي القبول واجملمعات املساجد يف يةالقرآن حلقاتها خالل من الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية تتيح

 الشروط فيه توفرت ما متى ، العام الدراسي أثناء وقت أي يف احللقات يف للتسجيل يتقدم – جنسيته أو عمره كان أيًا–

 : التالية

 . التسجيل أو الطالبة أثناء الطالب حضور .1

 وبالنسبة للطالبات فيلزم حضور ولي األمر   14 سن دون هم ملن الطالب أمر ولي حضور .2

 . فيها وبواجباته احللقة بنظام لاللتزام الطالب أو الطالبة استعداد .3

 احللقة منسوبي واحرتام واملراجعة احلفظ على يساعده ملا التوجيهه لمتابعةلالطالب أو الطالبة  أمر ولي استعداد .4

 . بتعليماتها والتقيد

 .احللقة إلدارة وتقدميها الالزمة االستمارات تعبئة .5

 : يلي ما حينها احللقة إدارة وعلى

 . )  الستون  املادة( يف  سيأتي كما ، العمرية املراحل حسب وتصنيفهم الطالب مجيع قبول .1

 . الدراسية سنته و وعمره الطالب اسم على مشتملة احللقة لطالب بيانات قاعدة إعداد .2

  . للحلقات الكرتوني تاج برنامج يف الطالب مجيع تسجيل .3

 الشروط اكتمال بعد - احللقة مشرف مدير اجملمع أو صالحية من اجملمع أو املسجد حلقة يف الطالب قبول : ملحوظة

 . الالزمة

 
 
 
 

 مبراحلهم مير شخص أي مثل مثلهم – الالئقة غري السلوكيات أو التصرفات بعض يةالقرآن احللقات طالب من يصدر قد

 ورغبته الطالب حرص ويراعى ، حبجمه اخلطأ مع يتعامل احلاالت هذه ويف – واخلارجية الداخلية البيئة ومؤثرات العمرية

 . تهحلقا إىل واحلضور القرآن تعلم يف

 

  الطالب مشكالت عالج  :واألربعون الواحدة املادة

 : مثل ، له تعرض اليت املشكالت حل يف – احللقة إدارة مع بالتعاون – املعلم واملعلمة جيتهد

 . املسجد أو الدور  أو احللقة داخل واإلزعاج العبث كثرة .1

 ثالثًا: متابعة سلوكيات الطالب
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 . املصحف على احملافظة عدم .2

 .اليومي املقرر حفظ عدم - .3

 .الغياب أو للحلقة احلضور يف التأخر .4

 . الزمالء مع املتكررة اخلفيفة املشاكسات .5

 :ومنها وحجمها املشكلة نوعية حسب بالتدرج تؤخذ طرق بعدة معها ويتعامل

 .شفهيا نظره ولفت الطالب مناصحة ✓

 . عليها توقيعه مع لذلك يعد سجل حسب الطالب على خمالفة تسجيل ✓

 . بذلك خاص سجل يف وحفظه الطالب على تعهد أخذ ✓

 . أمره ولي إبالغ ✓

 عقد جملس إدارة احللقة أو اجملمع واختاذ القرار املناسب الصالح وضع الطالب. ✓

 

  احللقة عن - مؤقتًا - الطالب إيقاف  :واألربعون الثانية املادة

 : مثل كبرية خمالفة الطالب ارتكب أو ، السابقة األساليب مجيع معه جتِد ومل الطالب من املخالفات تكررت حال يف

 . أخالقيًا جرمًا ارتكب إذا .1

 . باحللقة اإلداريني أو املعلمني أحد على الشتم أو بالضرب اعتدى إذا .2

 . الطالب أحد على املربح بالضرب اعتدى إذا .3

 .وطالبها احللقة على ضررًا الطالب وجود فيها يشكل اليت احلاالت سائر يف .4

 ترتاوح ملدة احللقة عن الطالب إيقاف قرار اختاذ – أشخاص ثالثة عن تقل ال جلنة قرار يف – ومعلمها احللقة إلدارة فيحق

 . عليه توقيعه ويؤخذ بذلك ويبلغ أمره ولي ويستدعى ، شهر إىل أسبوع من

  احللقة من – نهائيًا – الطالب فصل  :واألربعون الثالثة املادة

 ينظر وال ، رئيس الشؤون التعليمية أو جملس احللقة أو اجملمع صالحيات من هو احللقة عن نهائيًا الطالب فصل قرار إصدار

أمره  ولي ويستدعى ، أو جملس إدارة احللقة أشخاص ثالثة من مكونة جلنة وبقرار ، األحوال أضيق يف إال القرار هذا اختاذ يف

 . عليه توقيعه ويؤخذ به ويبلغ
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 على الطالب يعود أنه كما ، التحصيل استمرار على املساعدة األمور أهم من هو بل ، مهم أمر احللقة يف الطالب نضباطإ

 . الطالب ومتابعة احلضور ضبط عدم على احللقة اتهام مظنة الغياب وألن ، اجلدية

 الطالب غياب  :واألربعون الرابعة املادة

 من موقعا غيابه بسبب يفيد ما بإحضار الطالب يلتزم كما ، للحلقة اليومي باحلضور االلتزام الطالب مجيع على ينبغي

 .أمره ولي

 :يلي ما إجراء احللقة إدارة وعلى

 يف الكرتوني برنامج من االستفادة وميكن املتاحة اإلمكانات حسب واستئذانهم الطالب غياب ملتابعة مناسبة آلية وضع .1

 . ذلك

 جواله على إرسال رسالة أو األمر بولي املباشر االتصال طريق عن احللقة عن غيابه حال يف الطالب أمر ولي إبالغ .2

 .احللقة لدى املسجل

 خطاب له يوجه مقبول عذر دون الدراسي الفصل خالل متقطعة أيام عشرة أو متصل أسبوع مدة الطالب تغيب إذا .3

 .بذلك أمره ولي ويشعر الغياب عن تنبيه

 على تعهد ويؤخذ أمره ولي فيستدعى مقبول عذر دون الدراسي الفصل خالل متصلة أسبوعني مدة الطالب تغيب إذا .4

 .احللقة إدارة لدى وحيفظ ذلك على أمره وولي توقيعه مع باملواظبة الطالب

 إلدارة متقطعة فيحق أو متصلة كانت سواء عذر دون  %30اإلجراءات  من ماسبق اختاذ مع الطالب غياب بلغ إذا .5

عن  الطالب إيقاف قرار اختاذ -أو جملس إدارة احللقة أو اجملمع  أشخاص ثالثة عن تقل ال جلنة قرار يف – احللقة

 . عليه توقيعه ويؤخذ بذلك ويبلغ أمره ولي ويستدعى ، شهر إىل أسبوع من ترتاوح ملدة احللقة

 . الدراسية ومرحلته الطالب العذر سن قبول يف يراعى : ملحوظة

 

  استئذانه الطالب أو تأخر  :واألربعون اخلامسة املادة

 تأخره بسبب يفيد ما بإحضار الطالب يلتزم كما ، وانصرافًا حضورًا احللقة مبواعيد االنضباط الطالب مجيع على ينبغي

 أو أمره ولي طلب عند احملدد الوقت قبل باخلروج للطالب اإلذن احللقة إلدارة وحيق، أمره ولي من موقعا مبكرا انصرافه أو

 .اخلروج بسبب احللقة إدارة اقتناع

 رابعًا: متابعة حضور الطالب
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 احملدد الوقت قبل واخلروج والتأخري الغياب يف احللقة نظام من بنسخة طالب كل بتزويد احللقة إدارة تلتزم : ملحوظة

 . )احللقة انتهاء( واخلروج احللقة لبداية اليومي والوقت
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 التعليمية لبرامجا

 

 

 واإلتقان احلفظ على ولتحفيزهم احللقات يف الطالب حتصيل مستوى لقياس تقوميية اختبارات عام كل اجلمعية تقيم

 : منها ، احللقة يف واملنافسة االستمرار على ولتشجيعهم

 . األجزاء بعض حلفظ هو ما ✓

 اخلامتني(. ( كاماًل القرآن حبفظ خاص هو ما ✓

اجلمعية  بني التنسيق حسب للطالب االختبار عملية تتم ضوئه وعلى اجلمعية، الختبارات الشامل الدليل لذلك صدر وقد

 .قسم االختبارات   طريق عن واحللقات

 

 

 

 اجلادين للطالب اجملال ولفتح ، املساجد يف الدائمة احللقات ملساندة الكريم القرآن ومراجعة حلفظ املكثفة الدورات صممت

 فرتات يف مكثفة منهجية برامج املساجد بعض تقيم حيث،  املكثفة الزمنية اخلطط ضمن مقرراتهم إلنهاء واملستعدين

 . منه أجزاء أو القرآن ومراجعة حلفظ رمضان شهر يف أو الربيع إجازة أو الصيفية اإلجازة مثل مناسبة

 

 املكثفة الدورة شروط  :واألربعون السادسة املادة

 : التالية والضوابط الشروط توفر حال يف مكثفة دورة إقامة يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 . طالبًا (  50عن  )  تقل ال للدورة االستيعابية القدرة تكون أن .1

 . الدورة إلقامة البشرية والطاقات املادية التكلفة توفر .2

 . طالبها ومستويات للدورة مناسبة الفروع كون .3

 الفصل الرابع

 

 أواًل: اإلختبارات

 ثانيًا: الدورات القرآنية املكثفة
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 .املتابع اإلشراف مكتبلشؤون التعليمية أو ل وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .4

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد- مديراجلمعية  صالحية من إلغاؤه أو مكثفة دورة بإقامة اإلذن قرار: مالحظات

 

 املكثفة الدورة واجبات  :واألربعون السابعة املادة

 : التالية بالواجبات االلتزام مكثفة دورة إقامة يف الراغب اجملمع أو املسجد على جيب

 . به اجلمعية وتزويد واملشرفني، واملدرسني الطالب بيانات تشمل حاسوبي ملف أو برنامج يف الدورة بيانات تسجيل .1

 . وتالوته وجتويده الكريم القرآن حتفيظ على املكثفة الدورة نشاط يرتكز أن .2

 . إدارة اجلمعية  مع للدورة اخلتامي احلفل إقامة قبل التنسيق .3

 شهادة أنها على اجلمعية عليها ختم ويكون املنظمة، واجلهة الدورة، عقد مكان إىل ويشار ، املوحدة بالشهادات االلتزام .4

 .للقرآن خامت شهادة وليست دورة حضور

 . املوحدة اإلدارية والنماذج باالستمارات االلتزام .5

 : املكثفة للدورات املالية املصروفات يف التالية الضوابط مراعاة .6

 . اخلتامي احلفل يف الشروع قبل العاملني مستحقات تسليم إنهاء ✓

  -اخلربة( حسب  املعلمني بني التفاضل فيها يراعى كما ، املبالغة عدم الدورات يف املعلم أجر يف يراعى ✓

 .  ) الشهادات  -القراءات

 . والضيافة باجلوائز يتعلق فيما خاصة احلفل تكاليف يف املبالغة عدم ✓

 و اخلتامية،حفالتها  يف أو الدورة عقد أماكن يف مباشرة النقدية التربعات مجع وعدم واإليرادات، املصروفات توثيق .7

 الدورة لصاحل حمافظة مخيس مشيط يف الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية حساب طريق عن تكون إمنا

 مبسجد )...( ويسري عليها نظام مجع التربعات الوارد يف هذه الالئحة . املكثفة يةالقرآن

 

 

 املكثفة الدورة عن اإلعالن ضوابط  :واألربعون الثامنة املادة

 : التالي النحو على الدورة مفردات توضح إعالنات تصميم دورة مكثفة إقامة يف الراغب واجملمع املسجد على

 .اجلمعية  من خمتومًا يكون أن .1
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 حمافظة مخيس مشيط ، يف الكريم القرآن لتحفيظ مجعية نبأ اخلريية  يسر(( التالي على اإلعالن ينص أن .2

 .((........ عن تعلن أن ،..... مسجد مع بالتعاون

 .الدورة يف املتاحة واملراجعة احلفظ فروع ذكر على حيتوي أن .3

 .املعلنة باملواعيد والتقيد احلوافز، يف املصداقية .4

 . باملسجد احمليطة األحياء نطاق يف يوزع أن .5

 . اجلمعية  موافقة بعد إال وغريهم واملقرئني املعلمني أمساء إىل اإلشارة عدم .6

 . القرآن مست مع تتناسب ال صور أو األرواح لذوات صور  وضع عدم .7

 .الدورة  مبعلمي خاصة أخرى مبعايري مرتبطة إعدادها مت معايري وفق الدورة تقييم سيتم .8

 

 املكثفة الدورة على املشرف  :واألربعون التاسعة املادة

 رمسيًا وتكلفه ينظمها اليت املكثفة الدورة على يشرف شخص ترشيح يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفرت حال يف ، الدورة مدة بذلك

 .والصالح باخلري معروفا يكون أن .1

 .سعوديًا يكون أن .2

 . جامعيًا يكون أن .3

 . يةالقرآن احللقات على اإلشراف أو التدريس يف سنوات ثالث عن تقل ال خربة له يكون أن .4

 . وجهدًا وقتًا املكثفة الدورة إلدارة تفرغه .5

 . املسجد  إمام موافقة .6

 .  الثبوتية  األوراق تقديم .7

 املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .8

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد- مدير اجلمعية  صالحية إلغاؤه من أو الدورة مشرف تكليف قرار إصدار : ملحوظة

 

  املكثفة الدورة مشرف مهام  :اخلمسون املادة

  :يلي فيما تتمثل مهام املكثفة الدورة ملشرف



  

29 

 . واملعلمني اإلداريني ومتابعة الدورة على املباشر اإلشراف .1

 .حسب نظام اجلمعية ولوائحها  ومعنويًا ماديًا الدورة لدعم السعي .2

 . الطالب تكريم حفل وخاصة الدورة برامج وتنفيذ تفعيل .3

 . باحتياجاتهم والعناية الدورة داخل الطالب شئون متابعة .4

 .إلدارة اجلمعية الدورة عن ونهائي متكامل تقرير رفع .5

 

 املكثفة الدورة معلم شروط  :واخلمسون الواحدة املادة

 اخلامسة) املادة يف الواردة يةالقرآن احللقة معلم يف الشروط عن تزيد خاصة شروط املكثفة الدورة يف املشارك للمعلم

 : أبرزها من ، (والعشرين

 . سنوات ثالث عن تقل ال الكريم القرآن تعليم يف سابقة خربة له يكون أن .1

 . الكريم القرآن تعليم يف والتميز بالكفاءة له مشهودا يكون أن .2

 أن يكون متقنًا للتالوة والتجويد . .3

 . الطالب ومستوى فيه يدرس الذي الفرع مراعاة مع

 

 املكثفة الدورة معلم واجبات  :واخلمسون الثانية املادة

 من ، والعشرين املادة الثالثة يف الواردة يةالقرآن احللقة معلم يف الواجبات عن تزيد واجبات املكثفة الدورة يف املشارك للمعلم

 : أبرزها

 .بذلك يتعهد أن و ، الدورة أيام طيلة بالتدريس يلتزم أن .1

 .الدورة ملشرف وتسليمها ،يوميًا واملراجعة احلفظ مناذج وتعبئة الطالب، مبتابعة يعتين أن .2

اكتمال  بعد -أو من يفوضه رئيس الشؤون التعليمية صالحية من إلغاؤه أو الدورة معلم تكليف قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط

 املكثفة بالدورة امللتحق الطالب شروط  :واخلمسون الثالثة املادة

 : التالية والضوابط الشروط فيه توفرت ما متى املكثفة الدورة فروع أحد يف يشارك أن شخص ألي حيق
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وإن كانت طالبه فال بد من موافقة ولي أمرها يف كل  .عشرة السادسة سن دون هو ملن أمره ولي موافقة على احلصول .1

 حال .

 . براجمها وحضور الدورة يف واالنضباط اجلدية .2

 . اليومي املقرر ومراجعة حبفظ االلتزام .3

 .يف حال أقرت اجلمعية ذلك   املقررة الرسوم دفع .4

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد- الدورة املشرف على صالحية من الطالب قبول : ملحوظة

 

 

 

 األداء جودة يف مواهبهم إبراز و ، واإلتقان واملراجعة احلفظ على الطالب حتفز اليت املسابقات من جمموعة اجلمعية تنظم

 : التالي النحو على موزعة وهي ، احلفظ سرعة  و الصوت وحسن

حمافظة  مستوى على وتكون ، باجلمعية التعليمية الشئون إدارة تنظمها واليت : اجلمعية مستوى على املسابقات .1

 ... وغريها ، سلمان ملسابقة امللك األوىل املرحلة تعترب واليت ) احمللية اجلمعية مسابقة ( مثل مخيس مشيط

 يف اجلمعية داخليًا موافقة بعد- واجملمعات املساجد تنظمها اليت وهي :واجملمعات املساجد مستوى على املسابقات .2

 . اجلمعية  نطاق يف أخرى حلقات مبشاركة أو طالبها نطاق

 

 املسابقات ضوابط  :واخلمسون الرابعة املادة

 : التالية الشروط توفرت متى ، قرآنية مسابقة تنظيم يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 . علومه أو الكريم القرآن وتالوة ومراجعة حفظ على تركيزها .1

 . اجلمعية  نطاق يف أخرى حلقات مبشاركة أو طالبها نطاق يف كونها .2

 . اجلوائز يف املصداقية .3

 . للطالب واملناسبة املفسوحة العلمية املواد اختيار .4

 .املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .5

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد - مدير اجلمعية  صالحية من إلغاؤه أو املسابقة بإقامة اإلذن قرار إصدار : ملحوظة

 ثالثًا: املسابقات
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 املسابقات يف املشاركة ضوابط  :واخلمسون اخلامسة املادة

  . عنها اإلعالن يتضمنها أن البد ، فيها للمشاركني والضوابط الشروط من جمموعة املسابقات من مسابقة لكل

 

 

 

 

 واكتساب فيها واملنافسة بواجباتها وااللتزام للحلقة احلضور على الطالب حيفز ما أبرز من واهلادفة النافعة الربامج

 . اجلاذبة الرتبوية البيئة مبستوى للرقي- األوىل العمر مراحل يف خاصة- احلسنة السلوكيات

 

 واألنشطة الربامج ضوابط  :واخلمسون السادسة املادة

 الطالب بني املنافسة وزيادة واحلفظ للحضور للطالب حمفز برنامج إقامة يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 : التالية الشروط توفرت متى ،

 . الطالب حتفيز يف يسهم أن و ، الكريم القرآنب مباشرة صلة  له يكون أن .1

 . الربنامج ملتابعة مشرف تكليف .2

 مست مع واملتناسبة املنضبطة املتعة على احلرص مع ، الفائدة وبني الطالب وجذب التحفيز بني الربنامج جيمع أن .3

 . الكريم القرآن حامل

 .كاٍف بوقت قبلها ، لدراستها اجلمعية إىل مفصلة الربامج رفع .4

 .الشئون التعليمية لرئيس وتقدميها الالزمة واالستمارات األوراق تعبئة .5

 .يف اجلمعية  منسق التدريب مع إقامتها يف التنسيق يتم التدريبية والدورات الربامج .6

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد- اجلمعية   مدير صالحية من إلغاؤه أو الربامج بإقامة اإلذن قرار إصدار : ملحوظة

 

 

 

 هلم احملددة التعليمية األهداف إىل الوصول على وحتفيزهم ومراجعتهم الطالب حفظ لضبط دراسية ملناهج احللقات تطبيق

 . واملراجعة احلفظ إتقان و واحللقة الطالب إنتاجية زيادة على كبري أثر له

 رابعًا: الربامج واألنشطة

 خامسًا: املناهج الدراسية
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  جعةواملرا احلفظ منهج  :واخلمسون السابعة املادة

 الفردية للفروق واملراعي احللقات طالب ملستويات واملناسب اجلمعية اعتمدته الذي واملراجعة احلفظ مبنهج احللقات تلتزم

 طريق عن إلكرتونيًا تكون سوف و ميدانية خربات وذوي خمتصني قبل من دراسته بعد اعتماده مت شامل منهج ضمن , بينهم

 . تعاىل اهلل شاء نإ يعتمد برنامج

 العمرية الفئات جلميع ومراعاته املستويات مجيع على الشتماله املنهج هذا من االستفادة احللقات جبميع نهيب إننا كما

 . امليدان يف واملعلمني واملشرفني القراء من جمموعة من وحتكيمه الفردية والفروق

 

 

 

 . جديد دراسي عام كل بداية يعتمد مسبقًا حمدد دراسي تقويم ضمن حمددة وفرتات أيام يف احللقات يف الطالب ينتظم

  الدراسة وفرتات أيام  :واخلمسون الثامنة املادة

 : الفرتات التالية يف ) اخلميس وحتى األحد من ( األسبوع يف أيام مخسة واجملمعات املساجد يف احللقات تعمل

 .مباشرة الصالة بعد وتبدأ - ونصف ساعة عن تقل وال ، العصر فرتة الرئيسية (  ) الفرتة  .1

 . ساعة عن تقل وال ، املغرب فرتة .2

 . ساعة عن تقل وال ، العشاء فرتة .3

 . ساعة عن تقل وال ، الفجر فرتة .4

 : مثل ، الشئون التعليميةرئيس  مع الرتتيب بعد املستفيدين احتياج ناسبت ما متى أخرى أوقات اختيار للحلقة حيق كما

 . الصباحية الفرتة .1

 . الظهر فرتة .2

 . اجلمعة والسبت  يومي .3

 . الالزمة الشروط اكتمال مدير اجلمعية ، بعد  صالحية من تغيريه أو الدراسة وفرتات أيام حتديد قرار إصدار : ملحوظة

  الدراسي التقويم  :واخلمسون التاسعة املادة

 سادسًا: تنظيم الدراسة يف احللقات
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 التعليم يف الدراسة نظام مع واملتوافق ، دراسي عام كل بداية اجلمعية من الصادر الدراسي التقويم بنظام احللقات تلتزم

 : التالي النحو على ومعامله ،- الغالب  يف- العام

 .الدراسي العام بداية مع عملها احللقات تستأنف .1

 .بأسبوع العام التعليم يف والثاني األول الفصلني اختبارات بداية قبل احللقات تتوقف .2

 .أسابيع مثانية عن تزيد ال وملدة الصيفية اإلجازة من األول األسبوع من الصيفي الفصل يبدأ .3

 التعليميةويتم حتديد وقت احللقة بالتنسيق مع الشئون  .منه 20 يوم وحتى بدايته من للتدريس متاح رمضان شهر .4

 .للحلقات إجازة أيام هي ، التعليمية ومؤسساتها للدولة والعارضة الرمسية األعياد أيام .5

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد – مدير اجلمعية صالحية من تغيريه أو الدراسي التقويم قرار إصدار : ملحوظة

 

 

  احللقات توزيع  :الستون املادة

 احللقات ذات- املساجد يف احللقات إدارة وجتتهد ، الكريم القرآن وتعلم الدراسة يف الراغبني الطالب مجيع احللقات تقبل

 كل يف الطالب أعداد حسب- الدراسية العمرية أو املراحل حسب احللقات على الطالب توزيع يف اجملمعات أو - املتعددة

 :يلي كما ،- مرحلة

 . الدراسة قبل وما التلقني طالب .1

 . بتدائياإل والثالث والثاني األول الصف : األولية الصفوف طالب .2

 . بتدائياإل والسادس اخلامس الرابع و الصف : العليا الصفوف طالب .3

 . املتوسطة املرحلة طالب .4

 . الثانوية املرحلة طالب .5

 . اجلامعية املرحلة طالب .6

 . املوظفون .7

 . القارئني وغري السن كبار .8

 . اجلاليات .9

 . االعتيادية احللقات مع فئاتهم بعض دمج إمكانية مع – اخلاصة حتياجاتاإل ذو .10
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 : مثل ، الفئات لبعض حلقات ختصيص ميكن كما

 .اخلامتني حلقات .1

 .املراجعة حلقات .2

 .التالوة حلقات .3

 .التميز حلقات .4

 .التدبر حلقات .5

 .اإلجازات حلقات .6

 بعد-  أو الشؤون التعليمية أو مكتب اإلشراف املتابعمدير اجملمع  صالحية من توزيعها إعادة أو احللقات توزيع : ملحوظة

 .  الشروط الالزمة اكتمال

 

 
 المساندة البرامج

 

 

 حفظ على هلم واحملفزة التعليمية اخلدمات أفضل لتقديم جاوره وما احلي أبناء من طالبها استقطاب على احللقات حترص

 . املسجد إمام من - االستفادة - على التأكيد مع ، املتاحة اإلعالمية الوسائل خالل من ، إتقانه و الكريم القرآن

 

 اإلعالنات ضوابط  :والستون الواحدة املادة

 : التالية الشروط توفرت متى ، ومناشطها احللقة عن اإلعالن يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 . اجلمعية  من خمتومة تكون أن .1

 . القرآنب هلا عالقة ال صور أو رسومات على حيتوي ال أن .2

 : على اإلعالن حيتوي أن .3

 . الكريم مبحافظة مخيس مشيط  القرآن لتحفيظ اخلرييةمجعية نبأ  ✓

 الفصل الخامس

 

 أواًل: اإلعالنات
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 . اجملمع أو املسجد اسم ✓

  للتواصل . أرقام و للموقع كروكي ✓

 . عنها املعلن باملواعيد والتقيد احلوافز يف املصداقية .4

 . به احمليطة واألحياء املسجد نطاق يف اإلعالن يوزع أن .5

 . مضمونه على واملوافقة خلتمه اإلعالن من نسخة يرفق : ملحوظة

 

 

 

 

 احلي أبناء لدعوة سيلة و وهي ، احللقة إجنازات إبراز و املتميزين الطالب لتكريم حفالت إقامة على احللقات حترص

 . وتشجيعها لدعمها واحملسنني األموال أصحاب ودعوة باحللقات، لاللتحاق

 :يلي كما وهي

حمافظة  مستوى على وتكون ، باجلمعية التعليمية الشئون إدارة تنظمها واليت : اجلمعية مستوى على احلفالت .1

 ... وغريه ) اخلامتني تكريم حفل ، السنوي احلفل ( مثل مخيس مشيط

 احللقات يف نطاق وتكون- اجلمعية موافقة بعد- املركز ينظمها واليت : اإلشراف مكاتب مستوى على احلفالت .2

 . ملكتب اإلشراف  التابعة

 نطاق يف- اجلمعية  موافقة بعد- واجملمعات  املساجد تنظمها اليت وهي :واجملمعات املساجد مستوى على احلفالت .3

 .املركز نطاق يف أخرى حلقات مبشاركة أو احلي أهالي و أمورهم أولياء و طالبها

 طالبها نطاق يف داخليًا واجملمعات املساجد تنظمها اليت وهي :واجملمعات املساجد مستوى على الداخلية احلفالت .4

 . فقط

مية دون تصريح أو إجراء أي لقاء ألي جهة إعالتلتزم احللقات واجملمعات بعدم التواصل اإلعالمي أو إصدار أي مالحظة : 

 الرجوع إلدارة اجلمعية وأخذ اإلذن اخلطي بذلك

  

 احلفالت ضوابط  :والستون الثانية املادة

 أمورهم أولياء و لطالبه تكرميي حفل إقامة يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 ثانيًا: احلفالت التكرميية
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 : التالية الشروط توفرت متى ، احلي وألهالي

 . خارجها إقامته يف رغبوا حال يف اجلمعية موافقة أخذ و ، جممعاتها أو مساجدها داخل يف احللقات حفالت إقامة .1

 . ضيوفه أمساء و احلفل برنامج على إدارة اجلمعية موافقة .2

 . األمراء أو الوزراء أو العلماء كبار من املدعوين بعض وجود حالة يف اجلمعية قيادات دعوة على التأكيد .3

 .اجلوائز يف املبالغة عدم .4

 للجمعية. وتقدميها الالزمة االستمارات تعبئة .5

 اكتمال بعد- مدير اجلمعية   صالحية من إلغاؤه أو للحلقات التكرميية احلفالت بإقامة اإلذن قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط

 

 

 

 والتعليمات لألنظمة مراعاة ، بها والعمل مراعاتها جيب اليت احللقة داخل املالي للنظام األساسية القواعد اجلمعية تنظم

 . واملستفيدين املتربعني حلق وحفظًا ، العامة

  للحلقات مصريف حساب فتح ضوابط  :والستون الثالثة املادة

 يتم ، خاص بنكي حساب بفتح الراغب اجملمعللمسجد أو   اإلذن متنح اجلمعية فإن ، باحللقات وللعاملني للداعمني تيسريا

 هذه يف يرد ما كل أن العلم مع - اجلمعية طريق عن إخراجها يتم ثم هذا احلساب يف له الواردة اإليرادات إيداع خالله من

 . : التالية والضوابط الشروط توفرت ما متى - بامسه املفتوح باملسجد خاص هو احلسابات

 (. منه صورة ترفق (املفعول ساري  للمجمع تصريح وجود .1

 (.منه صورة ترفق ( املفعول ساري اجملمع ملدير تكليف وجود .2

احلساب يف حال اشرتط  فتح قبل ريال آالف عشرة (10,000) مبلغ املدرسة أو اجملمع أو احللقة لدى يتوفر أن .3

 .البنك ذلك 

 . جممع (  فأكثر  ) ( طالبا 80)   مثانني احللقات طالب عدد يكون أن .4

 .املتابع اإلشراف ملركز وتقدميها الالزمة االستمارات تعبئة .5

 

 ثالثًا: النظام املالي للحلقات
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  بها اخلاص احلساب فتح بعد اجملمعات واجبات  :والستون الرابعة املادة

 : التالية بالواجبات االلتزام بها خاص بنكي حساب فتح مت اجملمعات اليت على

 .اجلمعية من الصادرة واألنظمة باللوائح االلتزام .1

 .احملدد الوقت يف اجلمعية من املطلوبة بالتقارير الرفع .2

 .التربعات مجع عن اإلعالن عدم .3

 . وقف شراء أو إنشاء يف املبلغ لصرف الرغبة حال يف )إدارة تنمية املوارد ( اجلمعية مع التنسيق .4

 ، السنة واملشرفني خالل املعلمني رواتب لصاحل األقل على املبلغ % من 80  صرف يتم احلساب يف إيداعه يتم ما .5

 (.تأثيث ، صيانة ، جوائز( وبرامج تشغيلية مصاريف اإليداعات % من 20 وصرف

 قرار إجراءات سالمة من والتأكد اجلمعية  لدى املدرسة أو اجملمع أو املسجد يف العاملني جلميع ملفات فتح يتم .6

 .منهم كل تعيني

 .راتبه إليه حتويل عملية لتسهيل البنك يف له شخصيًا  حسابًا اجملمع أو املسجد يف العاملني مجيع فتح .7

حسب اآللية واجلداول  والكرتونيًا ورقيًا شهر كل من 15 يوم قبل واعتمادها ملراجعتها للجمعية باملسريات الرفع .8

 .الزمنية املعتمدة يف اجلمعية 

 . املالي اجلمعية نظام حسب املطلوبة الصرف مسوغات بإرفاق االلتزام .9

   مطبوعاتها الرمسية. على خيصها الذي احلساب رقم بتسجيل واجملمع املسجد من لكل يسمح .10

 .احلساب يف أنواعها مبختلف اإليرادات مجيع بإيداع املسجد يلتزم .11

 .املشرف وغريهما أو املعلم من كل على اجملمع أو املسجد يف يطرأ تغيري أي حال املركز مع التواصل .12

 .احلساب هذا على واملصروفات الواردات مجع لتسجيل سجل فتح .13

 .عام كل من صفر شهر نهاية يف اجلمعية مع سنويًا واإليرادات املصروفات مطابقة تتم .14

 .السابقة بالضوابط االلتزام عدم حال يف احلساب إيقاف يف احلق للجمعية .15

  .يلتزم كل جممع بإعداد خطة تشغيلية سنوية ترفع إلدارة اجلمعية ويضمن بها امليزانية التقديرية للمجمع ملدة عام .16

 اكتمال بعد – صالحية رئيس اجلمعية من إلغاؤه أو مستقل بنكي حساب اجملمعات أو الدور منح قرار إصدار : ملحوظة

 . الالزمة الشروط

 



  

38 

 اإليرادات ضوابط  :والستون اخلامسة املادة

 :التالية والشروط بالضوابط والنقدية العينية اإلعانات للجمعية التابعة واجملمعات املساجد تستقبل

 حلقات مسجد لصاحل مبحافظة مخيس مشيط الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية باسم بشيك تكون أن .1

 يف حساب يودع أو اجملمع أو الدار باملسجد خاص حساب توفر عدم وعند باملسجد اخلاص باحلساب ويودع ..........

 . اإليداع أصل و الشيك بصورة االحتفاظ مع اجلمعية

 . اخلاص باحلساب وتودع قبض بسند تستلم الطالبية الرسوم .2

 . على احللقة كعهدة وتسجل مدير اجملمع قبل من تستلم - وحنوها كاجلوائز املستهلكة غري- العينية التربعات .3

 حسب نظام اجلمعية. اإليرادات مجيع تقييد يتم .4

 

  املصروفات ضوابط  :والستون السادسة املادة

 :  والضوابط التالية الشروط إليه،حسب ترد اليت املالية اإلعانات من اجملمع أو للمسجد الصرف يتم

 املسريات ملف يف وحيفظ وخيتم املدير من املسري ويعتمد ، املستلم املشرف وبتوقيع من معد مسري وفق الرواتب صرف .1

. 

حسب  املصروفات مجيع تقييد ويتم ، اجلمعية من خمتومة صرف سندات مبوجب النقدية املالية املبالغ صرف يتم .2

 منوذج معد لدى القسم املالي .

 

  البنكي احلساب يف املودع الشيك صرف آلية  :والستون السابعة املادة

 : والشروط التالية الضوابط حسب ، مصروفاته لدعم املخصص الشيك صرف اجملمع أو املسجد يستطيع

 اإليداع . منوذج إحضار -1

 . املودع الشيك من صورة -2

 احللقات باسم  "أصل " وهي احللقة بنشاط عالقة له مبا خاصة فواتري أو وخمتومة موقعة باملسريات املبلغ تغطية -3

 .وتكون التغطية بتاريخ بعد تاريخ الشيك املصروف حتى يتوافق مع ضوابط الصرف وشروطه

 . الشيك بصرف اجلمعية مدير إىل خطاب تقديم -4

 . " املفعول ساري " مدير اجملمع  تكليف قرار من صورة  -5
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  .ومناذجها املالية مورألبا يتعلق فيما املالية مع التنسيق -6

فة للربح ، واالجراءات احملاسبية تسري مجيع أحكام نظام القواعد واالجراءات احملاسبية للمنظمات غري اهلاد مالحظة :

وحلقاتها واإلرشاد على مجيع أنشطة اجلمعية للجمعيات اخلريية ، الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 .الئحة فتطبق املواد الواردة يف النظامني املشار إليهما وجممعاتها ، ويف حالة تعارض أي من مواد هذه ال

 

 

 

 تستفيد كما ،  آمنة و حافالت مهيأة بواسطة للحلقة احلضور على املسجد عن بعيدًا يسكنون الذين الطالب احللقات تساعد

 . املعتمدة للربامج الطالب لنقل احلافالت هذه من احللقات

  الطالب نقل لوسائل امللكية نقل أو شراء ضوابط  :والستون الثامنة املادة

 – اجلمعية باسم وتسجلها ، الطالب لنقل حافلة ملكية نقل أو شراء يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 : التالية والضوابط الشروط توفرت ما متى – بالطلب املتقدم للمسجد منها االستفادة وختصص

 . املفعول ساري تصريح للحلقة يكون أن .1

 . املفعول ساري تصريح للمشرف أو املدير يكون أن .2

 . كاماًل احلافلة شراء مبلغ توفري .3

 .وتقدميها للجمعية  الالزمة واستمارات األوراق تعبئة .4

    :التالية املرفقات مع ملدير اجلمعية موجه باملوافقة خطاب بتقديم حينها إدارة الشؤون التعليمية وتقوم

 . املشرف أو املدير  أحوال بطاقة من صورة ✓

 .اجملمع أو احللقات تصريح من  صورة ✓

 . احللقات على باإلشراف املشرف أو املدير تكليف من صورة ✓

 . املرور يف يسجل جوال ورقم احلافلة قائد بيانات ✓

 الشروط اكتمال بعد- رئيس اجلمعية  صالحية من إلغاؤه أو احلافلة ملكية بنقل للحلقة اإلذن قرار إصدار : ملحوظة

 .الالزمة

 حافلة على باإلشراف التفويض ضوابط  :والستون التاسعة املادة

 رابعًا: وسائل النقل
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 : التالية الشروط توفرت متى ، احلافلة على مشرف تفويض يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 .  املتابع اإلشراف مكتبلجمعية أو ل وتقدميها الالزمة ستماراتإلوا األوراق تعبئة  -1

 . الالزمة الشروط اكتمال بعد اجلمعية  مدير صالحية من إلغاؤه أو احلافلة على املشرف تفويض قرار إصدار : ملحوظة

 احلافلة على املشرف واجبات  :السبعون املادة

 .حمافظة مخيس مشيط  داخل املدارس أو احللقات لنقل احلافلة استخدام .1

 .احلافلة على مدير اجلمعية من تفويضا احلافلة يقود من حيمل أن .2

 .باحلافلة والعناية الصيانة متابعة .3

 .املستفيدة اجلهة حساب على املدة انتهاء عند احلافلة رخصة جتديد .4

 .اإلشراف عن االعتذار عند خطيا اجلمعية إشعار .5

 . اجلمعية موافقة بعد إال احلافلة بيع عدم .6

 .احلافلة على ترتتب مرورية غرامات أي املستفيدة اجلهة تتحمل .7

 .احلافلة على اجلمعية شعار و اسم كتابة .8

 .مكتوب بعقد ويكون اجلمعية استئذان يتم احلافلة تأجري عند .9

 : منها واليت السالمة سائل و إتباع .10

 .الدوري الفحص ✓

 .السري أثناء الركاب زيادة وعدم املقاعد بعدد التقيد ✓

 الضوء عكس مثلث احلريق، طفاية االستبدال، ومستلزمات االحتياطي اإلطار ( احلافلة أدوات توفري ✓

 (.اخل....

 .أعاله ذكر على ما باإلطالع وتوقيعه عهدته حتت تكون أن على املشرف موافقة ✓

 

 

 احلافلة بيع ضوابط  :والسبعون الواحدة املادة

 : التالية الشروط توفرت متى ، مسئوليته حتت اليت احلافلة بيع يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 .املتابع اإلشراف لجمعية أول وتقدميها الالزمة واستمارات األوراق تعبئة -1
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 . الالزمة اكتمال الشروط بعد - رئيس اجلمعية صالحية من إلغاؤه أو احلافلة ببيع للحلقة اإلذن قرار إصدار : ملحوظة

 

 احلافلة تسليم ضوابط  :والسبعون الثانية املادة

 : التالية الضوابط وفق ، منها االستفادة توقف مت اليت احلافالت من االستفادة اجلمعية تنظم

 .مسئوليته إلخالء املشرف من خبطاب اجلمعية إىل تسليمها يتم احلافلة من االستفادة تعذر أو احللقة إغالق عند -1

توقف  وعند ذلك خالف على الواقف ينص مل ما للمسجد التابعة احللقات على موقفة أنها احلافلة يف األصل -2

 . اجلمعية  مدير رؤية حسب إليها حمتاجة أخرى حلقات إىل تسلم احللقات

 . استالمها قبل احلافلة على خمالفات وجود عدم من التأكد -3

 . للجمعية أو مكتب اإلشراف احلافلة عن مسؤوليته عن املشرف طرف إخالء -4

  .املتابع اإلشراف ملكتب وتقدميها الالزمة واستمارات األوراق تعبئة -5

 . الالزمة اكتمال الشروط بعد - رئيس اجلمعية صالحية من إلغاؤه أو احلافلة ببيع باستالم اإلذن قرار إصدار : ملحوظة

 

 

 

 للمستفيدين التعليمية اخلدمات أفضل توفري على ويساعدها احللقات استمرار يعزز مما غريها أو العقارية األوقاف وجود

 . منها

 

 

 واألوقاف العقارات شراء آلية  :والسبعون الثالثة املادة

 : التالية الشروط توفرت متى ،  استثماري أو تشغيلي وقف شراء يف الراغب اجملمع أو للمسجد اإلذن اجلمعية متنح

 . املفعول ساري  تصريح للحلقة يكون أن -1

 . املفعول ساري للمدير أو املشرف تصريح يكون أن -2

 . احملددة الفرتة يف الباقي بتوفري كتابيًا احللقة تعهد أو ، كاماًل العقار شراء مبلغ توفري -3

 .املتابع اإلشراف مكتبلجمعية أو ل وتقدميها الالزمة ستماراتاالو األوراق تعبئة -4

 خامسًا: أوقاف احللقات
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 من إيرادات الوقف للجمعية كمصروفات تشغيلية وحماسبية. %7ختصص نسبة قدرها  -5

 يتم صرف إيرادات الوقف مبا يتوافق مع األنظمة املالية واحملاسبية املعمول بها. -6

 

  :التالي النحو على وتسجيله الشراء إثبات خطوات فتكون وحينها

 (اجملمع – املسجد ( الطلب صاحب مهام : أواًل

 .شراؤه املطلوب العقار حتديد -1

 .املشرتي لذمة وبراءة الصدقة أموال على احلفاظ يف رغبة عقارية مكاتب ثالث من العقار تقييم -2

 . املالك مع املبدئي العقد وتوقيع حمدد سعر على واالتفاق البائع مفاوضة -3

 . شهر عن التقل إجراءات إكمال و املبلغ لتسديد مناسبة مهلة على املالك مع االتفاق -4

 . اهلندسية املكاتب أحد من هندسيًا املبنى سالمة شهادة على احلصول -5

 .خلواطرهم تطييبًا اجلريان موافقة أخذ فيستحسن تعليمية ألغراض سيستخدم املبنى كان إذا -6

 . املخصص احلساب يف املبلغ إيداع -7

 .اإليداع اهلندسية وصورة والشهادة امللكية صك و املبايعة عقد من صورة إرفاق مع ,الشراء بطلب اجلمعية خماطبة -8

 

 

 

 مهام اجلمعية  : ثانيًا

 إعداد و املوقع ومالئمة وفنيًا تعليميًا املبنى مناسبة من التأكد فيتم تعليمية ألغراض سيستخدم املبنى كان إذا -1

 . بذلك حمضر

 . واملوقع املبنى مناسبة وحمضر البنكية واإليداعات واملستندات األوراق كامل إرفاق مع االستثمار إدارة خماطبة -2

 

 االستثمار إدارة مهام  :ثالثًا

 .الشيك إصدار وطلب املبلغ إيداع من بالتأكيد واإلدارية املالية الشؤون إدارة خماطبة -1

 .إلقراره إدارة اجلمعية جملس على عرضه فيتم استثماريًا املشروع كان إذا -2

 .جملس إدارة اجلمعية  على عرضه فيتم اجلمعية داخل اإلدارات إحدى خيص املشروع كان إذا -3
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 .اإلفراغ عملية يف ومتابعته اجلمعية وكيل مع اإلفراغ موعد تنسيق -4

 إلدارة الوقف واالستثمار . الصك إرسال -5

 
 الوقف واالستثمار  إدارة مهام  :رابعًا

 .بها املالك والشهادات ومطالبة اهلندسية والتصاميم البناء وفسح الصكوك مثل ) آليًا و ورقيًا ( املبنى وثائق حفظ -1

 .املتربع أو املشرف مع اتفاقية كتابة -2

 .اجلمعية أصول ضمن لتكون الوثائق من بصورة واإلدارية املالية الشؤون إدارة تزويد -3

 .سنوات مخس كل للمبنى التقديرية القيمة تقييم -4

 

 األوقاف تسجيل خطوات  :والسبعون الرابعة املادة

 .امللكية صك من صورة إرفاق مع ,الوقف إجراءات إلكمال إدارة الوقف واالستثمار الطلب صاحب خياطب -1

 .الوقف وبيانات امللكية صك من صورة إرفاق مع اجلمعية ختاطب إدارة والوقف واالستثمار إدارة -2

 :يلي ما واالستثمار االستثمارالوقف  إدارة تتوىل -3

 .املناسبة الوقفية الصيغة الختيار والواقف الطلب صاحب مع التنسيق ✓

 .اإلجراءات ومتابعة وتسهيل الواقف ودعوة الشرعية احملكمة يف املوعد حجز ✓

 .الوقف واالستثمار  إلدارة الصك إرسال ✓

 :يلي ما الوقف واالستثمار إدارة تتوىل -4

 ومطالبة والشهادات اهلندسية والتصاميم البناء وفسح الصكوك مثل ) آليًا و ورقيًا ( الوقف وثائق حفظ ✓

 .بها الواقف

 .الواقف مع اتفاقية كتابة ✓

 .اجلمعية أصول ضمن لتكون الوثائق من بصورة واإلدارية املالية الشؤون إدارة تزويد ✓

 .سنوات مخس كل للمبنى التقديرية القيمة تقييم ✓

 .التأجري إدارة العقارات إدارة فتتوىل استثماريا العقار كان إذا ✓
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 تامة بسهولة النظام يعمل كما ، النسائية واملدارس الكريم القرآن حتفيظ حلقات خلدمة خصيصًا يعد حاسوبي نظام هو

 . اآللي احلاسب يف متعمقة خربة أي النظام يتطلب وال كاملة عربية وبلغة

 التقارير إصدار ب وانتهاًء الطالب تسجيل من بدًء احللقة شؤون إدارة يف النظام أهمية وتكمن

 يساعد كما،  ألولياء األمور التقارير استخراج يف مباشرة ومجالية دقة ويوفر ، واملعلمني اإلداريني يريح إذ ، به اخلاصة

 يتيح كما ، ومقارنتها طباعتها إمكانية و ماضية فرتة ألي  )ومعلمني طالب من( املنسوبني  لبيانات الرجوع يف النظام

 ... وغريه ، واالعتذار للغياب وتقرير معني طالب وتقرير اجلوال رسائل وخدمة للطالب البياني كالرسم إمكانيات عدة النظام

 النظام االلكرتوني الشامل قيد التنفيذ . مالحظة:

  

 سادسًا: النظام اإللكرتوني
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 . املؤسسي العمل وتكامل اإلداري الرقي على يدل واملخاطبات املكاتبات يف اإلداري بالتسلسل التقيد

 

  للحلقة أو اجملمع الرمسية املكاتبات ضوابط  :والسبعون اخلامسة املادة

 : بالضوابط التالية االلتزام عليها فينبغي ، بامسها املخاطبة أو املكاتبة اجملمع أو املسجد حلقة رغبت حال يف

  التالي النحو على وذلك اجملمع ، تتجاوز ال احللقة أن حبيث املخاطبات يف اإلداري بالتسلسل التقيد

 .  إدارة الشؤون التعليميةإىل  مدير اجملمع ومن ، مدير اجملمع إىل احللقة من -1

 . احللقة إىل مدير اجملمع ومن ، مدير اجملمع إىل الشؤون التعليمية من -2

 . حمفظ احللقة  هو احللقة يف خياطب الذي -3

 .هو مدير اجملمع  اجملمع يف خياطب الذي -4

 . واألقسام اإلدارات حسب اجلمعية يف خياطب الذي -5

 مدير اجملمع . وتوقيع واسم احللقة كليشة توفر جيب -6

 
 
 

 أخرى جهات مع خالف وجود عند احللقات تعامل ضوابط  :والسبعون السادسة املادة

مدير  ليقوم مباشرة مدير اجملمع رمسيا فعلى املشرف إبالغ األفراد من فرد أو أخرى جهات مع إشكال أو خالف أي حدوث عند

 إبالغ و الواقع للخالف اجملمع يف إداري هناك ضبط فيكون التسوية تتم مل إذا و اإلمكان قدر اخلالف لتسوية بدوره اجملمع

 اإلجراء اختاذ يف إليه واالستناد عند احلاجة إليه الرجوع ليتم بذلك للجمعية مكتب اإلشراف التابع الشؤون التعليمية أو

 .املناسب

 

 

 عليها املنصوص غري واألحداث الوقائع  :والسبعون السابعة املادة

 الرمسيةسابعًا: املكتبات 

 ثامنًا: ضوابط عامة
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 احللق يف العاملني ألحد حيق ال اجلمعية أمور من بأمر تتعلق واليت الالئحة هذه يف عليها املنصوص غري حداثألوا الوقائع

 .اإلشراف مكتب اجلمعية أو يراجع حتى بشأنها إجراء أي اختاذ

 

 يتم حتديث هذه الالئحة خالل سنة من تاريخ اعتمادها والعمل بها  :والسبعون الثامنة املادة

 

 

 املوفق واهلل


