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الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول 
ــه ومــن وااله. ــه وصحب اهلل وآل

تميــزت الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن 
برســالتها  »مكنــون«؛  بالريــاض  الكريــم 
القرآنيــة التــي تتمحــور حــول تعليــم القــرآن 
الكريــم والتربيــة عليــه باســتخدام منهجيــات 
وجاذبــة  متخصصــة  وكفــاءات  علميــة 
ــة  وفــق عمــل مؤسســي وشــراكة مجتمعي
لتحقيــق الخيريــة المنشــودة، منطلقــة فــي 
تعليــم  فــي  المميــزة  رؤيتهــا  مــن  ذلــك 
ــعرة  ــه، مستش ــة علي ــم والتربي ــرآن الكري الق
حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا. 
عــام  فــي  نشــأتها  ومنــذ  الجمعيــة  إن 
1386هـــ وهــي تحــث الُخطــا قدمــا نحــو 
االرتقــاء بعملهــا وتطويــر مواردهــا، وقــد 
ســلكت فــي ذلــك مســلكين: األول: تطويــر 
منظومتهــا التعليميــة واإلداريــة والماليــة 
عبــر مجموعــة مــن البرامج المختلفــة النوعية 
الحديثــة  بالتقنيــة  مســتعينة  والهادفــة، 
وتطويــره،  العمــل  لتحســين  وتطويعهــا 
واآلخــر: تطويــر الكــوادر التعليميــة واإلدارية 
وتعزيــز المعرفــة لديهــم وتنميــة المهــارات 
الكفايــة  يحقــق  بمــا  والمهنيــة  الذاتيــة 
والفاعليــة، وبهــذا حققــت الجمعيــة تقدمــا 
عملهــا  فــي  ملموســا  وتطــورا  ملحوظــا 
ولعــل أبــرز مــا ينبغــي أن نذكــره هنــا كإنجــاز 
نوعــي؛ هــو تخريــج )1550( خاتمــا وخاتمــة 

مــن  كثيــر  إلــى  إضافــة  العــام،  لهــذا 
الحلقــات  مســتوى  علــى  اإلنجــازات 

اإلعــداد. ومراكــز  والمــدارس 
والجمعيــة  المباركــة  مســيرتها  وخــال 
الملــوك  مــن كل  برعايــة كريمــة  تحظــى 
الذيــن تعاقبــوا علــى الحكــم فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وصــوال إلــى عهــد خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل وولــي عهــده 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الكريــم 
ــه  ــز وفق ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب محم
اهلل، حيــث لــم يألــوا جهــدا فــي دعمهــا 
-وفقهمــا  منهمــا  إيمانــا  ومعنويــا  ماديــا 
ــشء  ــة الن اهلل- بدورهــا المحــوري فــي تربي
وغــرس تعظيــم كتــاب اهلل فــي نفوســهم، 
وتعزيــز الوســطية واالعتــدال، وترســيخ قيــم 
المحبــة والتســامح واإلخــاء، وشــيوعها فــي 
وآتــت  ثمارهــا  أينعــت  وبهــذا  المجتمــع، 
ــا  أكلهــا وُقــرت بهــا عيــن والة األمــر )َفَأمَّ
ــاَس  ــا َمــا َينَفــُع النَّ ــُد َفَيْذَهــُب ُجَفــاًء َوَأمَّ َب الزَّ

ْرِض(. َفَيْمُكــُث ِفــي اأْلَ
وفــي ذات المقــام فإنا نرفع شــكرنا لوزيري 
واإلرشــاد،  والدعــوة  اإلســامية  الشــؤون 
االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  والمــوارد 
وكافــة أفــراد الوزارتيــن لجهودهــم الكبيــرة 
فــي تقديــم  الدعــم للجمعيــة فجزاهــم اهلل 

عنــا خيــر الجــزاء.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

معالي الشيخ
عبدالعزيز بن محمد النصار

رئيس المجلس

وال يســعنا أن نغفــل تلــك األيــادي الكريمــة 
التــي جــادت بالخيــر، والنفــوس العظيمــة 
شــركاء  والعطــاء،  بالبــذل  عرفــت  التــي 
بكرمهــم  الجمعيــة  غمــروا  الذيــن  النجــاح 
وجودهــم، فلهــم جزيــل الشــكر والتقديــر 
علــى مــا قدمــوا )َوُقــِل اْعَمُلــوا َفَســَيَرى 

َواْلُمْؤِمُنــون(. َوَرُســوُلُه  َعَمَلُكــْم  ــُه  اللَّ
وختامــا نؤكــد القــوَل إننــا نمضــي وفــق 
خطــط وبرامــج محكمــة، نســتمد العــون مــن 
اهلل تعالــى، ونســأله  أن يبارك فــي الجهود، 
ويوفقنــا فــي تقديــم كل مــا يرقــى لخدمــة 

كتــاب اهلل تعالــى تعظيمــا وإجــاال.    
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العطــاء  ليســتمر  الغــرس،  بدايــة  كانــت  1386هـــ 
ألكثــر مــن نصــف قــرن، فمــن )1400( طالــب و)30( 
معلمــًا إلى )170,000( طالــب وطالبة و)10,112( 

معلمــًا ومعلمــة عــام 1441هـــ.

الهيكل التننظيمي للجمعية
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الجمعية في سطور
منــذ نصــف قــرن مــن الزمــان انطلقــت المســيرة 
القــرآن  لتحفيــظ  الخيريــة  للجمعيــة  المباركــة 
الكريــم بـــالريــــاض »مكنـــــون« علـــى يـــــد فضيلـــة 
 – فريــان  آِل  اهلل  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــــد  الشيـــــخ 
ــد  ــيخ محم ــماحة الش ــن س ــف م ــه اهلل – وبتكلي رحم
ذلــك  وكان  اهلل،  رحمــه   – الشــيخ  آل  إبراهيــم  بــن 
بالتحديــد فــي عــام 1386هـــ وفــي عهــد الملــك 
اهلل.  يرحمــه  ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  فيصــل 

وكانــت الجمعيــة آنــذاك تحت إشــراف جامعــة اإلمام 
ــم انتقــل اإلشــراف  ــن ســعود اإلســامية، ث محمــد ب
ــاد  ــى وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرش إل
ــرافها  ــت إش ــتمرت تح ــائها 1414هـــ، واس ــد إنش بع
ــر  ــي وزي ــرار معال ــدر ق ــث ص ــام 1440هـــ حي ــى ع إل
الشــؤون اإلســامية بانتقــال اإلشــراف إداريــا وماليــا 
إلــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية، مع 
ــوزارة الشــؤون اإلســامية،  ــي ل بقــاء اإلشــراف الفن
ثــم بــدأت إجــراءات المواءمــة وذلــك بصــدور خطــاب 
معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
رقــم 330901 تاريخ1441/5/4هـــ بتشــكيل مجلــس 
الجمعيــة المؤقــت وإصــدار شــهادة تســجيل الجمعيــة 
برقــم 3167 تاريخ1441/4/13هـــ وصــدور الموافقة 

علــى الائحــة األساســية للجمعيــة، واإلعــان عــن 
عموميــة  جمعيــة  أول  فــي  لاشــتراك  الترشــيح 
اجتمــاع  أول  عقــد  الحمــد  وهلل  وتــم  للجمعيــة 
للجمعيــة بتاريــخ 1442/1/28هـــ والزال العمــل قائما 

ــة إجــراءات المواءمــة. إلنهــاء بقي

وكان لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز حفظــه اهلل دورا بــارزا فــــي مســيرتها 
المباركــة حيــث لــم يتــوان عــن دعمهــا بمالــه وجاهــه، 
 )46( للجمعيــة قضــى فيهــا  رئيــس فخــري  كأول 
أمــراء  الفخريــة  رئاســتها  علــى  تعاقــب  ثــم  عامــا، 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــم صاح ــاض، آخره ــة الري منطق
ــر منطقــة  ــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز أمي األمي

ــاض. الري

وفــي مطلــع عــام 1438هـــ دشــن األميــر فيصــل بــن 
بنــدر أميــر منطقــة الريــاض الرئيــس الفخــري للجمعيــة، 

الهويــة الجديــدة تحــت مســمى »مكنــون«.

الخيريــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  اعتمــاد  تــم 
الشــؤون  وزيــر  بقــرار  بالريــاض  الكريــم  القــرآن  لتحفيــظ 
20/ق/م  رقــم:  بخطــاب  واإلرشــاد  والدعــوة  اإلســامية 
انتقــال  أعيــد تشــكيل المجلــس بعــد  ثــم   ،1440/1/28 تاريــخ: 
اإلشــراف اإلداري والمالــي لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
 .)1441/5/4( وتاريــخ:   )330901( رقــم:  بخطــاب  االجتماعيــة 

تشكيل مجلس إدارة الجمعية 

ــة  ــة العمومي ــي الجمعي ــجيل ف ــاب التس ــح ب ــن فت ــان ع ــم اإلع ت
بلــغ  وقــد  تاريــخ:2020/6/17م  فــي 
عــدد األعضــاء المســجلين فــي الجمعيــة 
عقــد  وتــم  شــخصا،   260 العموميــة: 
عــن  العموميــة  للجمعيــة  اجتمــاع  أول 
ــق  ــر تطبي ــا عب بعــد بســبب جائحــة كورون

2020/9/16م بتاريــخ:   )zoom(

اجتماع الجمعية العمومية



ــظ القــرآن  ــة لتحفي ــة الخيري ــم اعتمــاد الائحــة األساســية للجمعي ت
الكريــم بالريــاض مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 

ــخ: )1441/9/21(        ــم: )148482( وتاري ــاب رق بخط

الائحة األساسية للجمعية

الخيريــة  الجمعيــة  تســجيل  شــهادة  إصــدار  تــم 
لتحفيــظ القــرآن الكريــم بالرياض مــن وزارة الموارد 
 )3167( برقــم:  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

1441/4/13 هـــ ــخ:  وتاري

1819 التقرير السنوي  1441هـالتقرير السنوي1441-هـ

شهادة تسجيل الجمعية 
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معالي الشيخ
 د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
 سعود بن إبراهيم آل شريم

إمام وخطيب المسجد الحرام

فضيلة الشيخ الدكتور
ياسر بن راشد الدوسري

إمام وخطيب المسجد الحرام

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد  اهلل بن عبد الرحمن البعيجان

إمام وخطيب المسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن سليمان المهنا

إمام وخطيب المسجد النبوي

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي

مكنـون في الحــرمين الشـريفـين
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مكنون في

ءارقام

170,000

5,549

10،112

23,701 1,550

1،306

4،737

59 عاما

508

طـالب وطالبــة 

الفصول النسائية

المعلمون والمعلمات

الطاب والطالبات 
الحافظون لألجزاء

الخاتمون والخاتمات

المساجد 

حلقات البنين

أكبر خـاتـم

المدارس النسائية 

9 أعوام8 أعوام85 عاما
أصغر خاتمةأصغر خاتمأكبر خاتمة

13,795

6

110,000

31,903 10

807

751

3,000

480

49,938

3,500,000

المسمعون عبر الهاتف

المراكز اإلشرافية

     المستفيـــدون مــن
حلقات خدمة المجتمع

المتدربون والمتدربات مراكز التدريب رجال ونساء

الدورات القرآنية المكثفة

الموظفون اإلداريون
رجال ونساء

حلقات خدمة المجتمع

الدورات التدريبية
رجال ونساء

              طاب وطالبـات 
الدورات القرآنية المكثفة

شركاء الجمعية
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ــة  ــة التعليـمـيــــــــ ــإدارة العملي ــى ب وتعن
الكريـــم  القـــــرآن  وتحفيـــظ  لتعلـيـــــم 
والمــدارس  البنيــن  حلــق  فــي 
التعليميــة  البيئــة  وتوفيــر  النســائية، 
علــى  المباشــر  واإلشــراف  الجاذبــة، 
التعليميــة. والبرامــج  الخطــط  تنفيــذ 

إدارة 
٬٬الشؤون التعليمية

٫٫

تعليم البنين

حلقات البنين

مــن أهــم وأكبــر المشــاريع القرآنيــة بالجمعيــة، وهــي محــور رســالتها 
ــه بحــذق وإجــادة ــارك الــذي تمهــر في ومضمــون أهدافهــا، وميدانهــا المب

12،669
حلقة

135،777

2801

   طالبًا

معلمًا
1306
مسجدًا

حيث بلغ عدد الحلقات 

في
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673350 الف32282 
األجزاء المحفوظةوجه من القرآنطالبًاالحلقات

الحلقات النوعية

الخاتميــن،  لتخريــج  قرآنيــة  حلقــات  هــي 
تســتهدف الطــاب المتميزيــن فــي الحلقــات، 
ويقــوم بالتدريــس فــي هــذه الحلقــات نخبــة 
وكل  المتقنيــن،  األكفــاء  المعلميــن  مــن 
حلقــة يــدرس فيهــا مــن ) 6 ( إلــى )  10 ( 
وفــق  الكريــم  القــرآن  يحفظــون  طــاب، 
الطالــب  يختــم  مكثــف،  تعليمــي  منهــج 
كتــاب اهلل جــّل وعــا فــي ) 3 ( ســنوات كحد 
أقصــى، ويشــرف علــى الحلقــات والمعلميــن 
مشــرفون تربوييــن مؤهليــن لهــذا العمــل .

وهــي حلقــات قرآنيــة متخصصــة فــي عــرض القــرآن كامــا ومنــح اإلجــازات 
القرآنيــة بالروايــات المختلفة.

351 2442 33

48,840

جزءًاطـالبًا  مقرأة قرآنية

وجهًا

المقارئ القرآنية
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قسم تعليم الصغار

برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن 
التعريف: 

هــو برنامــج متخصــص فــي تلقيــن األطفــال 
القــرآن الكريــم لســن مــا قبــل الدراســة 

وحتــى الصــف الســادس االبتدائــي.

االنطاقة: عام 1425هـ.

الفروع:
 20 فرعا في مدينة الرياض منها .

 14 بنين  6 بنات.

ينقسم إلى مرحلتين:
ما قبل الدراسة: من السن )6-4(.. 1
مرحلــة االبتدائيــة: من الصــف األول . 2

ابتدائــي وحتى الســادس.
ــب  ــم الطال ــادس يخت ــف الس ــي الص ف

ــا. ــرآن كام الق

المتخرجون:
تخريــج 10 دفعــات مــن الخاتميــن بمجمــوع 202 خاتمــا مــن البنيــن جميعهم 

فــي المرحلــة االبتدائية.

المعلمون والمعلمات:
160 معلما ومعلمة، بمعدل معلم أو معلمة لكل عشرة طاب.

عدد الطاب 1550 طالبا وطالبة.
تخرج عام 1441هـ 38 خاتما وخاتمة

برنامج التبيان:

التعريف:
ــرآن  ــراءة بالق ــاب الق ــم الط ــم بتعلي ــج يهت  برنام
الكريــم خــال ســنة، بحيــث يتقــن الطالــب تــاوة 
القــرآن كامــا تــاوة صحيحــة. ويحظــى البرنامج 
الخيريــة،  الســبيعي  مؤسســة  مــن  بدعــم 
وبشــراكة مميــزة مــع جمعيــة تبيــان بالطائــف. 

الفئة العمرية:
 4-5 سنوات

عدد الطاب الذين طبق عليهم البرنامج 
20,000 طالب.

عدد الطالبات الاتي طبق عليهن البرنامج 
25,000 طالبة.

عدد المساجد التي طبق فيها البرنامج 
500 مسجد.

عدد المدارس النسائية التي طبق فيها 
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التعليم النسائي

حلقات الشراكات المجتمعية :
حلقــات قرآنيــة ُتعنــى بتعليــم القــرآن الكريــم تــاوة وحفظــًا بالشــراكة مــع عــدة جهــات حكوميــة أو 

مؤسســات أهليــة تحــت إشــراف الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بالريــاض ) مكنــون ( .

رعاية الفتياتالذكر الميسرالسجون

مصليات الجامعة

لم تفعل 
بسبب

الجائحة

لم تفعل 
بسبب

الجائحة

األندية الصيفية

دبلوم القرآن جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن

مؤسسة
وقف القدوة

مسابقة
سبق القرآنية

دار الحضانة
االجتماعية

حلقات جمعية
إنسان لرعاية األيتام

 ١١٨٢

١

 ١

 ١

 ٢

 ٢

 ١١٨٢

 ١

 ١

 ٣

 ٢

 ٢

 ٣١٨٤ ٢٨

 ١٥

 ١٦

 ١٩

 ٢٩

 ٥٨

المعلماتالمعلمات

المعلمات

المعلمات

المعلمات

المعلمات

المعلمات

الحلقاتالحلقات

الحلقات

الحلقات

الحلقات

الحلقات

الحلقات

المستفيداتالمستفيدات

المستفيدات

المستفيدات

المستفيدات

المستفيدات

المستفيدات

المبادرات المجتمعية

قلوب نيرةربيع األسرة

برنامج األجرينعزم وهمة

١٣٧

٦١١

٢

٣١

 ١٣٧

 ٦١١

 ٢

 ٣١

 ١١٧٢٣

 ٧٧٣٧

 ١٢٦

 ٣١٣٢

المعلمات

المعلمات

المعلمات

المعلمات

الحلقات

الحلقات

الحلقات

الحلقات

المستفيدات

المستفيدات

المستفيدات

المستفيدات

مبادرات قرآنية ُتعنى بتعليم القرآن الكريم
تاوة وحفظًا لفئات المجتمع على أيدي
معلمات متخصصات تحت إشراف وتنفيذ

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ) مكنون ( .
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البرامج الصيفية:

الحلقات االفتراضية للدورات الصيفية

االختبارات في الدورات الصيفية: 

عدد الدورات

خاتمة

عدد األجزاء 
المحفوظة 
والمراجعة

عدد الحلقات

مجتازة

عدد المراجعات 
للمصحف كامل

عدد المستفيدات

عدد األوجه 
التي تم تصويبها

532

722

462712

6869

10017

4290

101368

322627
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الحلقات النوعية في الدورات الصيفية: 

عدد الحلقاتعدد الحلقات

عدد المستفيداتعدد المستفيدات

عدد المستفيدات

عدد الحلقاتعدد الحلقات

عدد المستفيدات

حلقات التسميع عبر الهاتف:

المبادراتالشراكات:

حلقات الطبيبات واألكاديميات :

1630320

322622713

34404

1871791

803

مكنون في ظل جائحة كورونا

الحلقات القرآنية بنين )التعليم عن بعد(:

الحلقات الرائدة ) عن بعد ( :

المقارئ القرآنية ) عن بعد ( :

البرامج المستخدمة: 
Zoom، Telegram، WhatsApp، imo،Blackboard، Messenger ،االتصال المباشر

 1,750

26

27

350
عدد الحلقاتالمساجد المستمرة 

معلمًا

معلمًا

21,000

 2,840

 1,960

 210

280

3,000,000

 56,800

 39200

عدد الطاب

عدد األجزاء

عدد األجزاء

طالبا

طالبا

أوجه الحفظ 

أوجه المراجعة 

أوجه المراجعة 
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الحلقات القرآنية بنات )التعليم عن بعد(:

 2500 500
عدد الفصولالمدارس المستمرة 

85,00015,000,000
80 أوجه الحفظ عدد الطالبات  4131

مدة المبادرة
يومًا

أوجه الحفظ 

مبادرة )قلبي انشرح(:
ــر  حلقــات لحفــظ القــرآن الكريــم وتصحيــح التــاوة، تقــام عــن بعــد عب
بعــض التطبيقــات اإللكترونيــة لمســتفيدي المحاجــر الصحيــة بالتعــاون 

مــع وزارة الصحــة.

9
معلم ومعلمة

 1818
طالبا وطالبة
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منســوبي   مهــارات  بتنميــة  وتعنــى 
الوظيفــي  أدائهــم  وتطويــر  الجمعيــة، 
والتعليمــي ورفــع مســتواهم المهــاري، 
بعــد دراســة االحتيــاج التدريبــي وتشــخيص 
الجــودة  لتحقيــق  الوظيفيــة،  جداراتهــم 
والكفــاءة. اإلنتاجيــة  مســتوى  ورفــع 

إدارة التطوير    
٬٬   والتدريب والجودة 

٫٫

مجاالت التدريب:
تنقســم مجــاالت التدريــب فــي الجمعيــة إلــى عــدة 
مجــاالت نابعــة مــن االحتيــاج الفعلــي للعمــل وقائمــة 

ــي: ــى النحــو التال ــى التخصــص وهــي عل عل

1. المجال التعليمي:
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــي مه ــتوى ف ــع المس رف
ومراجعتــه وتصحيــح التــاوة وطــرق تدريســه لمعلمــي 

ــة. ــم فــي الجمعي ومعلمــات القــرآن الكري

2. المجال اإلداري:
تطويــر المديريــن واإلدارييــن التنفيذييــن فــي اإلدارة 
ــائية  ــدارس النس ــات والم ــات والحلق ــة والقطاع العام

ــي. ــاج التدريب ــة لاحتي ــة المائم ــدورات اإلداري بال

3. المجال اإلشرافي:
تطويــر المشــرفين والمشــرفات فــي مراكــز اإلشــراف 
ــرافية  ــدورات اإلش ــائية بال ــدارس النس ــات والم والحلق

ــي. ــاج التدريب المائمــة لاحتي

قسم التدريب الرجالي: 
والتدريــب  التطويــر  بــإدارة  المختــص  القســم  وهــو 
والجــودة، والمعنــي باإلشــراف المباشــر علــى عمليــات 
وقطاعاتهــا  الجمعيــة  بــإدارات  والتدريــب  التطويــر 

الرجاليــة.

قسم التدريب النسائي: 
والتدريــب  التطويــر  بــإدارة  المختــص  القســم  وهــو 
والجــودة، والمعنــي باإلشــراف المباشــر علــى عمليــات 
وقطاعاتهــا  الجمعيــة  بــإدارات  والتدريــب  التطويــر 

النســائية.

مراكز التدريب:

مراكز التدريب الرجالية:
وهــي قطاعــات الجمعيــة المختصــة بتدريــب منســوبي 
الرجالــي،  التدريــب  إشــراف قســم  تحــت   ، الجمعيــة 

وعددهــا )6( مراكــز:

مركز
تدريب
مركزبصائر

تدريب
مهارة

مركز
تدريب
مركزإيفاد

تدريب
القاسم

مركز
تدريب

مركزابن الجزري
تدريب
نورين
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مراكز التدريب النسائية: 
هــي قطاعــات الجمعيــة المختصــة بتدريــب منســوبات الجمعيــة ، ويشــرف عليهــا قســم التدريــب النســائي، وعددهــا 

)4( مراكــز:

قسم
التدريب
النسائي

مركز
تدريب الشرق

قسمالنسائي
التدريب
النسائي

قسم
التدريب
قسمالنسائي

التدريب
النسائي

قسم
التدريب
النسائي

اإلنجازات:
الدورات العامة لجميع منسوبي وقطاعات الجمعية:

 المستفيدون: 32,448 عدد الدورات: 502

دورات موظفي اإلدارة العامة والقطاعات:

المتدربالدورةالفئة
36522,219معلما ومعلمة

21205مديرة
60893مشرفا ومشرفة

128041إدارية
 موظفا وموظفة في اإلدارة العامة

والقطاعات
22545

48031,903المجموع

المستفيدونالدورةالمستفيدون
6219موظفو اإلدارة العامة والقطاعات

16326موظفات اإلدارة العامة والقطاعات

22545المجموع

الحقائب التدريبية المحكمة:
ــة محكمــة، تتوافــق مــع  ــة تدريبي إصــدار )13( حقيب
احتيــاج الميــدان فــي الحلقــات والمــدارس النســائية.

مكونات الحقيبة التدريبية:
وتتكــون مــن مذكــرة األنشــطة والتماريــن والعــروض 

ــة للدورة. التقديمي
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إدارة
٬٬ الموارد البشرية

٫٫

أكفــأ  اختيــار  عــن  المختصــة  اإلدارة 
وإعــداد  الوظائــف،  لشــغل  األشــخاص 
العامليــن وتنميتهــم، وإعــداد كادر األجــور 
وتوفيــر الطمأنينــة لهــم، وتوفيــر البيئــة 
العامليــن،  ســجات  وإعــداد  المناســبة 
باإلضافــة إلــى دورهــا الهــام فــي تحقيــق 
روح التعــاون والتنافــس بيــن العامليــن. 

 

قسم التطوع 

508 19509

 190105 8

 21
عدد الساعات عدد المتطوعين

التطوعية

عدد الشراكات التطوعيةالقيمة االقتصادية

عدد الفرص
التطوعية

45 التقرير السنوي 1441هـ
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المتعـلـقـــــــة  الخـدمــــات  تقــــديـــــم 
لجميــــــع  المعلــومـــــــات  بتقـنـيـــــة 
إدارات وقطـاعـــات الجمعيــة، واإلشـــراف 
والتطبيقـــــات  البرامــج  جميــع  علــى 
التميــز  معـــايير  حســــب  اإللكترونيــة 
اإللكترونيــة  األجهــزة  وتوفيــر  التقنــي، 
جيــد. بشــكل  عملهــا  وضمــان 

 

إدارة 
٬٬تقنية المعلومات

٫٫

األنظمة اإللكترونية:

النظام التعليمي:
 نظــام إدارة الحلقــات والمــدارس النســائية يقــدم جميــع الخدمــات التعليميــة للقطاعــات والميــدان والطــاب 
ــن  ــتفيدين م ــدد المس ــغ ع ــي. وبل ــام التعليم ــة النظ ــى بواب ــد عل ــول الموح ــال الدخ ــن خ ــور م ــاء األم وأولي

ــتفيدا. ــرفين )14799( مس ــن والمش ــن والمعلمي اإلداريي

تدريب المشرفين:  
إقامــة العديــد مــن ورش العمــل والــدورات التدريبيــة للنظــام التعليمــي للمشــرفين والمســاعدين بلــغ مجموعها 
)80( ورشــة، باإلضافــة الــى إصــدار  )20(  دليــًا تدريبيــًا  مرئيــًا ومقــروءًا،  وبلــغ عــدد المســتفيدين من المشــرفين 

والمســاعدين )2413( مســتفيدًا ومستفيدة.

:) ERP النظام المالي واإلداري )مكنون

تطبيق النظام على مستوى اإلدارة العامة والقطاعات.	 
نظام الحسابات واألصول والخطط والموازنات وطلبات الصرف.	 
نظام إدارة شؤون الموظفين والرواتب والحضور االنصراف. 	 
إدارة عقارات الجمعية: عقود، إيرادات، مستفيدون، مصروفات.	 
إدارة الموارد البنكية المتحصلة من االستقطاعات البنكية وربطها كإيرادات. 	 
نظام المخازن والمخازن الفرعية والمشتريات.  	 
نظام إلدارة ومتابعة الخطة التدريبية للجمعية.	 
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:Office350 البريد اإللكتروني
ــق  ــم. وتطبي ــط والتقيي ــي وخدمــات مايكروســوفت إلدارة فــرق العمــل والتخطي ــد اإللكترون ــر البري توفي
ــات  ــن اإلدارات والقطاع ــداول بي ــي المت ــد اإللكترون ــدد البري ــغ ع ــات، وبل ــى القطاع ــد عل ــل البري وتفعي

ــدا.   )650( بري

نظام بوابتي )بوابة الخدمات اإللكترونية(:
نظــام الســتقبال طلبــات الدعــم وتقديــم الخدمــات عــن طريــق إضافــة تذاكــر الدعــم الموجهــة لــإدارات، 
وتطويــر وتفعيــل النظــام فــي القطاعــات باإلضافــة إلــى اإلدارة العامــة، حيــث يوفــر آليــة متابعــة تنفيــذ 

الطلبــات وإصــدار تقاريــر بذلــك، وبلــغ عــدد الطلبــات )8400( طلــب.

بطاقات المناسبات اإللكترونية: 
نظام يتم بواسطته رفع التصاميم والقوالب للمناسبات الموسمية المختلفة 

بتنميـــة المعنيــــــــــــــــــــة  وهـــي 
للجمعيـــة الماليــــــــــــــــــة  المـــوارد 
شـــبكة إقامـــة  طريـــق  عـــن 
كافـــة مـــع  العاقـــات  مـــن 
تجـــار مـــن  المجتمعيـــة  الجهـــات 
وشـــركات مانحـــة  ومؤسســـات 
ومبتكـــرة جديـــدة  بطـــرق  وأفـــراد 
ألجـــل معهـــم  العاقـــات  وإقامـــة 
تحقيق االســـتدامة الماليـــة للجمعية. 

إدارة العاقات
٬٬ والموارد المالية

٫٫
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يتولى مهام تنظيم برامج العناية بضيوف الجمعية وعقد الشراكات مع الجهات الخارجية.

أمانة مدينة الرياض

مصرف اإلنماء

شركة الكهرباء

جامعة الملك سعود

شركة المياه

وزارة العدل

الشرطة

الغرفة التجارية
بالرياض

الزيارات الخارجية قسم العاقات العامة

شركة العثيم القابضة 
خدمة التبرع التجاري ) بواقي الهلل (
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استضافة شخصيات وجهات اجتماعيةشركات تجارية لتوطين العاقات

المؤسسات المانحة :

شركة العثيم

محمد بن عبداهلل
الجميح رحمه اهلل

الدانوب

مؤسسة الضحيان

السدحان

مؤسسة السبيعي
الخيرية

مؤسسة الجميح الخيرية

المركز الخيري

رادان الفاخر

جمعية االستشارات
التسويقية

أوقاف صالح الراجحيعبداهلل الراجحي
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جمعية األمير سلطان
المعايدة

تكريم المرشحين
جمعية عنيزة الخيرية

مسابقة الملك سلمانالسجون

مسابقة أمير الرياض

إقامة فعاليات متنوعة لمنسوبي ومستفيدي الجمعيةاستضافة شخصيات وجهات اجتماعية
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قسم الشراكات والتسويق 

ويعنى بالشراكة مع مختلف الجهات فيما يخدم القرآن الكريم، ويقّدم الفرص 
الخيرية من المشاريع النوعّية للداعمين وإظهار أثرها على المستفيدين.

1 - المتجر اإللكتروني: 

عدد طلبات المتجر 
نسبة رضا المتبرعينمعدل تكرار الطلباإللكتروني

11,78441%96.71%

2-  مواقع التواصل االجتماعي:

عدد الظهورالوسيلةم
21,284,897تويتر1

17,823,627سناب شات2

7,772,413انستجرام3

7,702,542جوجل4

1,842,258يوتيوب5

116,689,847المشاهير والمؤثرين6

173,115,584اإلجمالي الكلي

 3 - مركز االتصال: 

عدد الظهورالوسيلةم
3,176المكالمات الواردة1

2,299,928رسائل الواتساب2

59,310رسائل التليجرام3

1,663,917الرسائل النصية4

5 - التسويق بالمحتوى: 

العدد اإلجماليالوسيلةم
632المحتوى التسويقي للحمات1

7,357تصاميم اإلهداءات2

214المحتوى المروج المدفوع3

إعان ومداخات تسويقية في 4
681اإلذاعات

4 - التفاعل مع المتابعين: 

العدد اإلجماليالوسيلةم
2,885تغريدة منشورة عبر مواقع التواصل1

استفسار تم الرد عليه عبر مواقع 2
19,846التواصل

18,325رسائل بريد إلكتروني تسويقية3

7,357إرسال إهداءات الحملة4
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توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع شــركة عطاء 
التعليميــة المالكــة لمــدارس الــرواد األهليــة، 
لتبــادل الخبــرات فــي تأهيــل الطــاب والطالبات 

مــن حفظــة القــرآن الكريــم.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع أوقــاف 
محمــد بــن عبــد العزيــز الراجحــي النوعيــة، لدعــم 

المــدارس النســائية.

الشراكات:

شراكة مع أوقاف صالح الراجحي رحمه اهلل 
لدعــم رواتب 100 معلــم ومعلمــة شهـريـًا 

إطــاق )جائــزة مكنــون القرآنيــة (ألفضــل 
تعليــم  فــي  المجتمعيــة  المبــادرات 
ــن  ــة وقــف الشــيخ محمــد ب القــرآن برعاي

عبــد اهلل الجميــح.



6061 التقرير السنوي 1441هـالتقرير السنوي 1441هـ

شراكة مع مؤسسة وقف الشيخ سعد الموسى 
لدعم رواتب 65 معلمًا ومعلمة سنويًا  .

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع 
بنــك الجزيــرة لتجهيــز القاعــة التدريبيــة 

ــي. ــن التدريب ــز نوري لمرك

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع 
مؤسســة عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز 
الحلقــات  لدعــم  الخيريــة  الراجحــي 

النســائية. والمــدارس 
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قسم اإلعام

يتولى مهام إعداد البرامج اإلعامية والتعريف بأعمال وإنجازات الجمعية، وإدارة موقع الجمعية 
اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي ومحتواها.

األعمال المرئية والتصاميم 
للحمــــات التســويقيـــــة

   15  مقـطـع موشـن جرافيـك
253  تصميم بطاقات وإعانات

1211

األعمال المرئية والتصاميم 
للحمالت التسويقية

8 مقاطع موشن جرافيك
253  تصميم بطاقات وإعالنات ..

63 التقرير السنوي 1441هـ
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برنامج أسبوعي يذاع -كل يوم أحد- 
عبر إذاعة القرآن الكريم، ويعنى 

بتصحيح تاوات المستمعين عبر أحد 
المشايخ القراء للجمعية.

برنامج اقرؤوا القرآن األسبوعي
عبر إذاعة القرآن الكريم 

24

البرنامج اإلذاعي اقرؤوا القرآن :
يواصل تألقه عبر إذاعة القرآن الكريم أسبوعيا 
كل أحد الساعة 4 عصرا برعاية جمعية مكنون

عدد الحلقات : 19 حلقة
عدد المداخالت : 7 مداخالت

التقرير السنوي 1441هـ64

التغطيات المباشرة عبر مواقع 
التـواصـل االجتمـاعـي

9

التصوير والمونتاج

تغطيةعمل مرئي
 4722

1

عبــر  عشــر  الخامــس  مكنــون  لقــاء 
حســابات الجمعيــة لتطويــر معلمــي 
ومشرفــــي الحلقـــــــات القـــرآنيــــة.

65 التقرير السنوي 1441هـ
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خاتمــا فعالية الخاتمين الصغار طفــا   37 بــــ  لاحتفــاء  مبــادرة 
ــار،  ــم #الخاتمون_الصغ ــا وســ بإطـاقهـــ
وبمشــــاركة عــــدد مــــن نخبــــة المجتمــع 

المسابقات عبر حسابات الجمعية

مسابقة إنه القرآن 
مسابقة رمضانية عبر حساب الجمعية 

عدد األسئلة )10( 
عدد الردود )47982(

إلثراء معلومـات المتابعين وحثهم
على متـابعــة حسابـات الجمعيــة

مسابقة صوتك زين 
مسابقة رمضانية في جمال الصوت بالقرآن 

بالتعاون مع شركة زين  
عدد المشاركات 50 مشاركة 

التقرير السنوي 1441هـ66
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188.639
متابعًا

 4.520
مشتركًا

 10.506
متابعًا

562.301
متابعًا

5.885
متابعًا

مكنون اإلعامية

قسم المعارض

يتولى اإلشراف على المكاتب اإلعامية المنتشرة في أنحاء مدينة الرياض، والتي تقوم بـ : 
التسويق لمشاريع الجمعية.	 
استقبال التبرعات عبر نقاط البيع )الشبكة(.	 
عمل االستقطاعات لتحقيق االستدامة المالية.	 

38454
مكتبًا
إعاميًا

موظفًامشرفين

التقرير السنوي 1441هـ68
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قسم االستقطاع

وهو القسم المختص بجمع االستقطاعات من كافة شرائح المجتمع من خال عدة 
قنوات وذلك الستقطاع مبلغ محدد من حسـاب المستقطع بشكل دوري.

إجمـالي عدد االستقطاعـات الجديدة )845( استقطاعا،بمبلغ وقدره )144,181( رياال .

المبلغالعددالبنك
203070االستثمار

588803األهلي

71150األول

7912144اإلنماء

365915الباد

131970الجزيرة

40971796الراجحي

111468الرياض

111660العربي

1100الفرنسي

255110ساب

17530995سامبا

إيرادات إدارة العاقات والموارد المالية

اإلجماليالقسم

30,970,047التسويق والشراكات

13,394,049االستقطاع

15,635,904المعارض 

60,000,000اإلجمالي

قسم المتابعة

يتولى مهمة متابعة جميع إيرادات إدارة العاقات والموارد المالية من 
التبرعات للجمعية ومصروفاتها ورفع التقارير الخاصة بذلك.
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بــالتخطيـــــط  المتخصصــة  اإلدارة  هــي 
إدارة  فــــــي  والسـلـيـــــــــم  الممنهــج 
)المصروفــات(  الصــرف  عمليــات 
ووضــــع  )اإليــرادات(  والتحصيـــل 
لتحقيــق  لهــا  الماليــة  الضــوابــــط 
للجمعيـــة. االستراتيجيـــة  األهــــــداف 

٬٬اإلدارة المالية

٫٫

الميزانية السنوية
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الميزانية السنوية

33374868 530
طليات 

الصرف المالي

عدد
القيود

الحسابات
البنكية

للمدارس
والحلقات

أصــول  بــإدارة  المعنيــة  وهــي 
الفــرص  عــن  والبحــث  الجمعيــة 
وتنميــة  ودراســتها،  االســتثمارية 
فــي  يســهم  بمــا  العقــارات  وتطويــر 
األهــداف  وتحقيــق  إيــرادات  زيــادة 
االســتثمارية والربحيــة لصالــح الجمعيــة.

٬٬إدارة االستثمار

٫٫
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االثنيــن  يــوم  مســاء  الجديــد  الوقــف  تدشــين  تــم 
1441/2/29هـــ برعايــة حرم خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، صاحبــة 
حثليــن،  آل  فــاح  بنــت  فهــدة  األميــرة  الســمو 
والــدة صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد، فــي 
حفــل تخريــج )1000( خاتمــة لكتــاب اهلل لعــام 
ــن )21(  ــون م ــي مك ــرج فندق ــو ب 1440هـــ. وه
ــون  ــة بلغــت )124( مليـــ ــق وبقيمــة إجمالي طاب
ــب  ــف طال ــة )170( أل ــى رعاي ــدف إل ــال، يهـــ ري
وطالبــة، و قســم إلــى أربعــة مراحــل كل مرحلة 
مدتهــا ســنة بــدأت عــام 1441هـــ وتــم االنتهاء 
مــن المرحلــة األولــى وهلل الحمــد والمنــة 
وتحقيــق هــدف هذه المرحلــة بقيمة 

وقدرهــا 34,000,000ريــال

     األوقاف 
وجهة مكنون الجديدة

ــد  ــة، بحم ــة المبارك ــا الوقفي ــن عائلته ضم
اهلل وتوفيقــه أكملــت مكنــون وقفهــا 
بمكــة  الكريــم  القــرآن  وقــف  المبــارك 
المكرمــة خــال خمــس ســنوات فقــط، 
وبقيمــة )170( مليــون ريــال، وهــو عبــارة 
عــن بــرج فندقــي مكــون مــن )22( طابــق 
يقــع بالقــرب مــن مشــعر منــى )الجمــرات( 
ــة  ــدف لكفال ــي، ويه ــارع صدق ــى ش عل
)2000( معلــم فــي حلقــات البنيــن.

77 التقرير السنوي  1441هـ

تدشين الوقف الجديد
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يتولى مهمة متابعة جميع إيرادات إدارة االستثمار من عقارات للجمعية ومصروفاتها ورفع 
التقارير الخاصة بذلك.

قسم المتابعة

إجمالي المصروفات :إجمالي اإليرادات المحصلة :

إجمالي اإليرادات المستحقة :

يتولى مهام متابعة تحصيل إيرادات العقارات، ومتابعة 
المستأجرين، وتأجير الوحدات الشاغرة واستامها.

قسم العقارات

2% 98%

نسبة
الوحدات المؤجرة

نسبة الشواغر
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يتولى مهام الصيانة الدورية والوقائية والعاجلة لجميع عقارات الجمعية.

قسم الصيانة

يتولى مهام اإلشراف على مشاريع البناء وإعادة البناء والتطوير لعقارات الجمعية.

قسم المشاريع
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مكنــــون تحلـــــق فــي 
فضـــــاءات العـالميـــــة 
وتحصد شــهادات دولية 
والجــودة التميــز  فــي 

شهادات التميز

Committed to
Excellence
Awarded to:

Charitable Society for the
memorization of the QUR'AN-
Riyadh

July 2018

This certificate remains valid for 3 years.

Léon Tossaint

CEO, EFQM

SN: 1808001655
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