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أيهــا اإلخــوة إنــه لشــرف كبيــر أن أكــون الرئيــس الفخــري  لهــذه الجمعيــة 
وأنــا أعلــم عندمــا أكــون رئيســا فخريــًا لهــذه الجمعيــة التــي تســعى للخيــر فــي كل نواحــي الحيــاة فــي هــذه البــاد 
أعلــم أنهــا كمــا قلــت ســابقًا زكاة الجــاه، فإنــي أزكــي جاهــي بمــا ينفــع اإلســام والمســلمين وينفــع مواطنينــا،  
ــذا  ــاء ه ــاء وكل أبن ــؤولون وعلم ــون مس ــوة متحاب ــد، إخ ــعب واح ــد هلل ش ــة والحم ــذه الدول ــي ه ــن ف ــول نح وأق
المجتمــع،  تجمعنــا كلمــة ال إلــه إال اهلل محمــد رســول اهلل، أيهــا اإلخــوة أنــا ســعيد أن أكــون بينكــم وإن شــاء اهلل 

الــى لقــاء آخــر فــي رحــاب القــرآن.

قيلت هذه الكلمة في الحفل الختامي للجمعية عام 1٤٣1هـ

كلمة خادم الحرمين الشريفين
المـلك سلمــــــان بن عبدالعـزيــز

أول رئيس فخري للجمعية لمدة ٤٦ عامًا



التقرير السنوي ١٤٣٨هـ٨



9 التقرير السنوي ١٤٣٨هـ

كلمة صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
عضو سابق لمجلس إدارة جمعية مكنون لمدة ٤ سنوات

لقــــد شـرفـتـمـونــــي بإتاحــة الفرصــــة لــي لخدمــــة كتـــــاب اهلل تعالــــى 
ــي  ــا ف ــة،  إنن ــوارد الجمعي ــة م ــس إدارة تنمي ــي مجل ــاركتي ف ــال مش ــن خ ــه، م ــه وتعليم ــي تعلم ــهام ف واإلس
المجلــس ســنعمل علــى جلــب كل التجــارب الناجحــة فــي أســاليب تنميــة المــوارد للعمــل علــى تنمية مــوارد وأوقاف 
الجمعيــة، حتــى تعتمــد علــى نفســها وتغطــي مصاريفهــا الســنوية، وتكــون التبرعــات جــزءًا مكمــًا لعمــل الجمعيــة.
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شــاهدنا عمــل احترافــي مــن الجمعيــة فــي تأديــة رســالتها تجــاه القــرآن والمجتمــع 
ــا  ــا أمنه ــظ له ــا ويحف ــا وخيراته ــاد خيره ــة والب ــظ لألم ــو يحف ــرآن - فه ــام بالق ــذا االهتم ــى ه ــكروا اهلل عل واش
واســتقرارها، االهتمــام بالقــرآن والتســابق فيــه هــو أمــر يجعــل اإلنســان يطمئــن إلــى مســتقبلنا جميعــًا، ألننــا نحفــظ 

كتــاب اهلل ونعطيــه حقــه وتقديــره بشــكل واضــح وجيــد

كلمة صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

ٔامير منطقة الرياض - الرئيس الفخري للجمعية
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رؤيتنــــا
التميز في تعليم القرآن الكريم والتربية عليه.

رسالتنــا
ــي عليـــــه باســتخدام منهجيــات علمية  عـلـــم القــرآن الكريــم وُنربِّ ـُ ن
عمــل  وجاذبــة وفــق  آمنــة  بيئــة  فــي  وكفــاءات متخصصــة 

مؤسســي وشــراكة مجتمعيــة لتحقيــق الخيريــة المنشــودة.

أهدافنا
1- تعليم القرآن الكريم تاوًة، وتحفيظًا، وتجويدًا، وتدبرًا، للذكور واإلناث.

2- ربط المتعلمين بكتاب اهلل تعالى، وتحصينهم من االنحراف عن العقيد الصحيحة.
٣- إيجاد حفاظ متقنين متخلقين بأخاق القرآن الكريم.
٤- تأهيل المعلمين والمعلمات لتعليم القرآن الكريم.
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قيم الجمعية

قيمنــا هــي نبــراس يضــيء طريقنــا التعليمــي والتربــوي، ومبــدأ رئيــس فــي 
ــظ القــرآن  ــة لتحفي ــة الخيري ــا فــي الجمعي ــا.. إنهــا تدفعن ــا وعاقاتن منهجيتن
الكريــم إلــى تأســيس بيئــة عمــل محفــزة ومبدعــة مــع شــركاء التميــز فــي 

المجتمــع، ونختــار مــن قيمنــا أهمهــا ..:

الجودة

رعاية المستفيد

التحفيز

التطوع الشراكة 



التقرير السنوي 1٤٣٨هـ1٤

الهيكل التنظيمي
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فضيلة الشيخ
سعد بن محمد آل فريان ) رئيسًا (

الشيخ الدكتور
عبد المحسن بن عبد الرحمن آل الشيخ ) عضوًا (

الشيخ
فهد بن إبراهيم الثميري ) عضوًا (

األستاذ
نائف بن مرزوق الفهادي ) عضوًا (

الشيخ الدكتور
حمدان بن محمد الحمدان ) عضوًا (

األستاذ
سلطان بن عبداهلل العماش ) عضوًا (

الشيخ
بدر بن محمد الراجحي ) عضوًا (

فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن عبداهلل الهذلول ) نائبًا للرئيس (

فضيلة الشيخ
إبراهيم بن حمد الهدلق ) أمينًا للمجلس (

يتكــون مــن نخبــة مــن المشــايخ الفضــاء، وأهــل الخيــر الكرمــاء، ســدد اهلل مجلس اإلدارة
خطاهــم لمــا فيــه الخيــر والصــاح.
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تأسســت جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم فــي منطقــة الريــاض ) مكنــون ( منــذ )5٤( عـامـــًا 
فــي عـهـــد جـالـــة المـلـــك فيصـــل بـــن عبدالعـزيـــزـ  رحمــه اهللـ  وبتكليف كريــم من مفتي 
ــم آل الشــيخ  ــن إبراهي ــذاك ســماحة الشــيخ محمــد ب ــة الســعودية آن ــام المملكــة العربي ع
للشــيخ عبدالرحمــن بــن عبــداهلل الفريــان -رحمهمــا اهلل- وفــي مطلــع عــام 1٤٣٨هـــ دشــن 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر -أميــر منطقــة الريــاض- الرئيــس الفخــري 
للجمعيــة الهويــة الجديــدة تحــت شــعار مكنــون، والجمعيـــة مرخصـــة مــن وزارة الشـــؤون 
اإلسـامية واألوقـاف والدعـوة واإلرشـاد برقم )1( وتـاريخ )1٤15/٨/1٤هـ( ولهـا مجـلس 

إدارة مــن نخــب المجتمــع ســدد اهلل خطاهــم ووفقهــم لمــا يحــب ويرضــى.

من نحن ؟
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ــة  ــي منطق ــم ف ــرآن الكري ــظ الق ــة لتحفي ــة الخيري إن الجمعي
ــد  ــي تش ــًا، وه ــين عام ــة وخمس ــت ثاث ــد أكمل ــاض، وق الري
الخطــى مســرعًة فــي مضمــار يعــد من أعظــم المجــاالت التي 
ــا  ــذ انطاقته ــّواق، فمن ــب وت ــا كلُّ راغ ــل فيه ــرف بالعم يتش
فــي عهــد المغفــور لــه –بــإذن اهلل تعالى-الملــك فيصــل بــن 
عبــد العزيــز –رحمــه اهلل-، وإلــى يومنــا هــذا وهــي ترفــل فــي 
لبــاس النعمــة، ذلــك أنهــا حظيــت برعايــة خمســة ملــوك كــرام 
فضــاء، تعاقبــوا علــى قيــادة هــذا البلــد الميمــون المعطــاء، 
فنهلــْت مــن كريــم توجيههــم وســداد رأيهــم، وهــا هــو قطارنا 
المبــارك يحــطُّ رحالــه فــي كنــف ملــك كريــم، أحاطــه بعنايــٍة 
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــه خ ــه، إن ــى عين ــاه عل ــٍظ، ويرع وحف
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود أيــده اهلل ووفقــه، 
لتســتمر المســيرة المباركــة حتــى تبلــغ منتهاهــا الــذي قــدره 

اهلل لهــا.

فضيلة الشيخ / سعد بن محمد آل فريان - رئيس الجمعية 
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تنتشر في أحيــاء 
مدينة الرياض

10
مراكز إشرافية 

خارطة المراكز اإلشرافية
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معاهـــد إعــداد 
المعلمين والمعلمات

ــك,  ــم المهــاري الكــفء والمعلمــة كذل ــاء المعل إن بن
ــتراتيجيات  ــدى اس ــي إح ــل ه ــة ب ــت بالهين ــة ليس عملي
ــم مــن  ــه المعل ــة, لمــا يمثل ــة للجمعي ــة التعليمي العملي
مكانــة ومنزلــة فــي هــذا الحقــل الحيــوي الــذي هــو 
ميــدان الجمعيــة وصميــم عملهــا, ومــن هنــا جــاءت 
ومعلمــات  معلمــي  إعــداد  معاهــد  إنشــاء  فكــرة 
ــة  ــاءة عالي ــوادر ذات كف ــا بك ــم وتزويده ــرآن الكري الق
إلدارتهــا واإلشــراف عليهــا, حتــى نضمــن مخرجــات ذات 
ــة  ــم والتربي ــة التعلي ــادة عملي ــى قي ــة, تتول جــودة عالي
ــرف  ــي تش ــد الت ــدد المعاه ــغ ع ــه بل ــا أن ــدان, علم للمي

ــة. ــد تعليمي ــة )10( معاه ــا الجمعي عليه

بلغ عدد المعاهد

16
معاهد تعليمية

معهد ٕايفاد	 

معهد مكنون لمعلمات القرٓان الكريم بغرب الرياض	 

معهد مكنون لمعلمات القرٓان الكريم بشمال الرياض	 

معهد مكنون لمعلمات القرٓان الكريم بشرق الرياض	 

معهد ابن الجزري	 

معهد مكنون لمعلمات القرٓان الكريم بجنوب الرياض	 

معهد الحمودي	 

مركز مكنون للتدريب النسائي بغرب الرياض	 

معهد القاسم	 

مركز مكنون للتدريب النسائي بشمال الرياض	 

معهد بصائر	 

مركز مكنون للتدريب النسائي بشرق الرياض	 

معهد مكنون لمعلمات القرٓان الكريم نورين	 

مركز مكنون للتدريب النسائي بجنوب الرياض	 

معهد مكنون لمعلمات القرٓان الكريم تدبر	 

معهد مهارة معهد مهارة	 
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مشاريعنا 
القرآنية

الحلقات القرآنية 
للبنين

الحلقات النوعية

الدورات الصيفية 
المكثفة

أكــاديـمـيــة تـــاج 
العالمية

المدارس النسائية

تطبيق
» القرآن مباشر «

تخـريـج حـفــظـــة 
كتاب اهلل
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الحلقات القرآنية للبنين
ــة بالجمعيــة، وهــو محــور رســالتها  ــر المشــاريع القرآني مــن أهــم وأكب
ومضمــون رؤيتهــا، وميدانهــا المبــارك الــذي تمهــر فيــه بحــذق وإجادة، 
وبلــغ عــدد الحلقــات )9509( حلقــة، يلتحــق بهــا )65265( طالبــًا يقــوم 
علــى تعليمهــم )60٣9( معلمــا، فــي )1216( مســجدا، ويشــرف عليهــا 

)70( مشــرفا، إضافــة إلــى )٣0( مقــرأة قرآنيــة.

أواًل
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مدرسة نسائية
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المدارس النسائية
وهــي صنــو حلقــات البنيــن، والمحاضــن التربويــة اآلمنــة والمجهــزة 
ــاوة وحفظــا  ــم، ت ــدا، تتلقــى المــرأة فيهــا القــرآن الكري ــزا جي تجهي
وهديــا، وهــي عبــارة عــن مــدراس مســائية وصباحيــة بمقــرات 
ــم القــرآن  ــة فــي تعلي ــه الطالب ــاج ل ــكل مــا تحت مســتقلة، مجهــزة ب
تعليمهــن  علــى  يقــوم  طالبــة،   )٨027٤( بهــا  ويلتحــق  الكريــم، 
)6065( معلمــة، ويبلــغ عــدد المــدارس النســائية )٤65( مدرســة، 
تحتــوي علــى )٤٤71( فصــا دراســيا، ويشــرف عليهــا )10٣( مشــرفة، 

ــة.  ــارئ قرآني ــى )10( مق ــة إل إضاف

ثانيًا
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الدورات الصيفية المكثفة
وهــي عبــارة عــن دورات قرآنيــة ترافــق اإلجــازة الصيفيــة، الســتثمار أوقــات البنيــن 
والبنــات، واســتغالها فــي تعليــم القــرآن الكريــم، ويبلــغ عــدد الــدورات الصيفيــة ســنويًا 
بـــ)٣06( دورًة صيفيــًة مكثفــًة لحفــِظ ومراجعــِة القــرآِن الكريــم، يلتحــق بهــذه الــدورات 

)٤٣٤5٣( طالبــا.

ثالثًا



التقرير السنوي ١٤٣٨هـ2٨

1600
طالب وطالبة
في أكثر من

) 60 ( دولـة
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)أكاديمية تاج العالمية(
ــظ  ــم وتحفي ــى بتعلي ــت(، تعن ــة، تعمــل مــن خــال )اإلنترن ــة مجاني ــة عالمي هــي أكاديمي
القــرآن الكريــم وتجويــده للذكــور واإلنــاث، عبــر غــرف إلكترونيــة مباشــرة، يبلــغ إجمالــي 
ــا )1.600(  ــة، يلتحــق بهــا حالي ــر مــن )60( دول ــة، مــن أكث ــا وطالب طابهــا )5090٨( طالب
طالبــا وطالبــة، فــي )5٤( حلقــة، منهــا )27( حلقــة بروايــة حفــص، و)1٣( حلقــة بروايــة 

ــا. ــة )1٣0( خاتم ــت األكاديمي ــون، وخرج ــة قال ورش، و)5( برواي

رابعًا
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الحلقات النوعية 
ــتهدف  ــنوات، تس ــاث س ــن كل ث ــج الخاتمي ــة لتخري ــات نوعي ــي حلق ه
الطــاب المتميزيــن، يبلــغ عددهــا )٣٣( حلقــة، يــدرس فيهــا )2٨0( 

طالبــا، وبلــغ عــدد الخاتميــن )1٤1( خاتمــا.

خامسًا
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سادسًا

تطبيق “القرآن مباشر“
هــو منشــأة تعليميــة عالميــة، يعمــل مــن خــال اإلنترنــت، لاســتفادة مــن التقنيــة الحديثــة 
ــين  ــة لتحس ــات منفصل ــين بحلق ــه للجنس ــان تاوت ــد، وإتق ــن بع ــم ع ــرآن الكري ــم الق بتعلي
تاوتهــم واإلقــراء بالقــراءات، وخصوصــًا لغيــر المتفرغيــن، واســتهداف كافــة المســلمين 
والمســلمات فــي كافــة أنحــاء المعمــورة، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن القــراء 

ــن. والمتخصصي

ويقــوم المعلمــون بــأداء عملهــم فــي هــذا التطبيــق مــن خــال الجــوال، وأمــا الطــاب 
فمــن خــال الجــوال والويــب.
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سابعًا

مشروع تخريج حفظة كتاب اهلل  
ــن  ــة م ــج كوكب ــام بتخري ــة كل ع ــي الجمعي ــث تحتف ــاركًا، حي ــًا مب ــروع نتاج ــُل المش يمّث
ــي  ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــة م ــة كريم ــم برعاي ــوم تكريمه ــوا ي ــرآن، ليتوج ــان الق فرس
أميــر منطقــة الريــاض الرئيــس الفخــري للجمعيــة، وفــي العــام 1٤٣٨هـــ زفــت الجمعيــة 

ــة. ــا وخاتم )1151( خاتم
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نفخر بهم ) من خريجي الجمعية (
توالــت قوافــل الخاتميــن والخاتمــات علــى مــدى الخمســين عامــا الماضيــة مــن عمــر هــذه الجمعيــة المباركــة، 
فازدانــت بهــم المملكــة مــن شــرقها إلــى غربهــا، وغــدت منبعــًا مــن منابــع النــور القرآنــي لألمــة، وكان مــن 
ــن  ــن البارزي ــاة والمربي ــوزراء، وبعــض القــراء والدع ــن الشــريفين، وال ــدد مــن أئمــة الحرمي أبرزهــم وأشــهرهم ع

علــى مســتوى األمــة، ومنهــم:  

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

إمام المسجد الحرام
الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري

إمام وخطيب المسجد الحرام
فضيلة الشيخ د. سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم

إمام المسجد النبوي
فضيلة الشيخ د. عبداهلل بن عبدالرحمن البعيجان

إمام وخطيب المسجد الحرام
فضيلة الشيخ د. صالح بن محمد آل طالب

إمام وخطيب المسجد النبوي
فضيلة الشيخ د. عبد المحسن بن محمد القاسم
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أوقاف الجمعية
ــة، نظــرا التســاع آفــاق  ــات فــي الخطــة الســنوية للجمعي ــل الوقــف صــدارة األولوي يحت
مجاالتــه، وعــدم محدوديتــه، حيــث يشــكل أحــد األســس المهمــة لتنميــة المــوارد الماليــة، 
ومــن هــذا المنطلــق تســعى الجمعيــة للتوســع فيهــا وتنوعيهــا واالســتثمار فيهــا، وتخضع 
عمليــة اختيــار الوقــف لدراســة مســتفيضة مــن جهــات متخصصــة لمعرفــة مــدى نوعيــة 
الوقــف مــن كل النواحــي، وخــال الفتــرة الماضيــة تملكــت الجمعيــة عــدة أوقــاف 
مختلفــة حبســت أصولهــا لدعــم بعــض مشــاريع الجمعيــة ككفالــة المعلميــن والمعلمــات 

وكــذا للوصــول لاســتدامة الماليــة ومــن هــذه األوقــاف:

وقف الحياة	 

وقف برج الوردة	 

وقف نماء	 

وقف المعاهد	 

وقف القرآن بمكة المكرمة	 
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الشراكات المجتمعية
ــه فــي مجــال  ــذي تؤدي ــدا لدورهــا المجتمعــي ال ــة، وتأكي انطاقــا مــن رســالتها القرآني
ــات  ــرام الشــراكات واتفاقي ــون علــى إب ــة مكن ــاب اهلل تعالــى، حرصــت جمعي خدمــة كت
ــر  ــة وغي ــات الحكومي ــرة مــن المؤسســات والشــركات والهيئ التعــاون، مــع شــريحة كبي
الحكوميــة التــي تهتــم بالمســؤولية المجتمعيــة، فــي شــتى المجــاالت ومنهــا المجــال 
الخيــري والطبــي واإلعامــي والتعليمــي والجامعــي واالقتصــادي والرياضــي والتطويــر 

والتدريــب واإللكترونــي. ومنهــا :

طالبات الهاتف القرآني	 

حلقات القطاعات العسكرية	 

حلقات اإلصالحيات	 

حلقات الصم والبكم	 

حلقات الجاليات	 
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طالبات الهاتف القرآني
برنامــج يتيــح حفــظ القــرآن وتعلمــه لجميــع فئــات المجتمــع مــن اإلنــاث، الراغبــات فــي 
تعليــم القــرآن الكريــم وحفظــه عبــر الهاتــف، وفقــا لخطــة تعليميــة محــددة المســار 
والفــرع، بحســب اختيــار المتقدمــة. ويبلــغ عــدد المســتفيدات مــن البرنامــج )1950( 

مســتفيدة.
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حلقات القطاعات العسكرية 
حرصــا منهــا بأهميــة هــذا القطــاع ودوره الكبيــر، وتســهيل عمليــة تعليــم وتحفيــظ القــرآن 
الكريــم لهــذه الشــريحة مــن المجتمــع، لربطهــم بكتــاب اهلل تعالــى واالهتــداء بــه، فقــد 
ــم  ــكرية لتعلي ــات العس ــض القطاع ــي بع ــة ف ــات قرآني ــاح حلق ــة بافتت ــت الجمعي تكفل

التــاوة وتصحيحهــا وتعليــم أحــكام التجويــد فــي القطاعــات التاليــة: 

الدفاع المدني  

قوات األمن الخاصة  

الدوريات األمنية  

حرس الحدود  
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حلقات اإلصالحيات
ــر عجيــب  ــم، لمــا فــي القــرآن مــن تأثي ــات حاجــة للقــرآن الكري ــر البيئ ــل الســجون أكث تمث
ــي  ــة ف ــام للدول ــط الع ــع الخ ــيا م ــا، وتماش ــا وتزكيته ــوس وتهذيبه ــاح النف ــى إص عل
تأهيــل نــزالء الســجون، وادماجهــم فــي المجتمــع؛ حرصــت مكنــون علــى أن تهيــئ لهــذه 

ــر حلقــات تحفيــظ خاصــة داخــل الســجون. ــم وتحفيــظ القــرآن، عب ــة فرصــة تعلي الفئ
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1- مكنون في أرقام



٤9 التقرير السنوي ١٤٣٨هـ

٢- مكنون في أرقام
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اإلعالم الجديد
اســتطاعت مكنــون أن تحجــز لنفســها موقعــا ضمــن الـــ 10% األولى عالميا على مســتوى 
ــد، حســب مؤشــر )klout( العالمــي الخــاص  ــرا فــي اإلعــام الجدي ــة، تأثي الجهــات الخيري

بقيــاس تأثيــر الحســابات االجتماعيــة.

تويتر 163.000 متابع 

فيسبوك 522.000 متابع

انستقرام 6872 متابعا

لنكيد إن 4079 متابعا

قوقل بلس 672 متابعا

قناة اليوتيوب 2426 مشاهد

مجموعة أهل القرآن 15.212 متابعا

إعالمنا في أرقام
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الحمالت الدعائية التسويقية
دشــنت مكنــون مجموعــة مــن الحمــات الدعائيــة التســويقية، مــن خــال بعــض القنــوات 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــة 10x10 عب ــا حمل ــي، أبرزه ــل االجتماع ــائل التواص ــة ووس الفضائي

االجتماعــي، وحملــة وقــف القــرآن بمكــة عبــر قنــاة المجــد الفضائيــة.

البرامج الفضائية واإلذاعية
برنامج ليالي مكنون عبر قناة المجد الفضائية خال شهر رمضان.	 
برنامج اقرؤوا القرآن عبر إذاعة القرآن الكريم.	 

األخبار الصحفية
نشرت الجمعية خال العام )270( خبرًا.	 

اإلصدار الورقي
أصدرت الجمعية 20 كتابًا ومنهجًا تعليميًا وتربويًا.	 





إنجازات مكنون
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شركاؤنا
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الشركاء اإلعالميون
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