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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
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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 
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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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ــه  ــن عفــان رضــي اهلل عن ــن عثمــان ب َع
عــن النبــي اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
اْلُقــْرآن  تعلــم  مــن  »َخيرُكــْم  قــال: 

البخــاري. رواه  َوعلمــه« 
فخيــر  لألمــة،  عــام  الخطــاب  هــذا 
هذيــن  بيــن  جمــع  مــن  النــاس 
َوعّلمــه«،  اْلُقــْرآن  »تعّلــم  الوصفيــن 
تعليــم  علــى  الحــث  الحديــث  وفــي 
القــرآن، وأنــه مــن الفضائــل العظيمــة، 
والخيريــة هنــا خيريــة مطلقــة، ألن لفــظ 
»خيركــم اســم تفضيــل ويعنــي الخيريــة 

المطلقــة.
الخيريــة  الجمعيــة  تميــزت  وبهــذا 

ــم فــي منطقــة  ــظ القــرآن الكري لتحفي
الريــاض، كصــرح قرآنــي مميــز يعنــى 
بكتــاب اهلل تعالى وخاتميــه ومتعلميه 

ومعلميــه مــن الجنســين. 
علــى  عامــا  خمســون  مضــت  لقــد 
هــذا  فــي  الرائــدة  وهــي  الجمعيــة 
المجــال القرآنــي الكريــم، حرصــت علــى 
الرقــي بخدمــة كتــاب اهلل والجــودة 
لحصــد  ســباقة  فكانــت  والتميــز، 
فــي  العالميــة  والجوائــز  الشــهادات 

الجــودة.
مكنــون  جمعيــة  اهتمــام  ويأتــي 
امتــدادا  تعالــى،  اهلل  كتــاب  بخدمــة 

للعنايــة الكبيــرة التــي يوليهــا خــادم 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
ــه اهلل  ــعود وفق ــز آل س ــد العزي ــن عب ب
وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكي 
ــن ســلمان وفقــه اهلل،  ــر محمــد ب األمي
أن  فــي  والكبيــر  الدائــم  وحرصهمــا 
ــط  ــه مح ــرآن وأهل ــة بالق ــى العناي تبق
حيــث  عنايتهــم،  وموضــع  أنظارهــم، 
شــهدت الجمعيــة أول رئاســة فخريــة 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  لســيدي 
كانــت  عامــا،   ٤٣ لمــدة  للجمعيــة 

والعطــاء. باإلنجــازات  حافلــة 
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حفل مسابقة أمير الرياض 1٤٣٩هـ

منصات الشرف
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مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية 

منصات الشرف
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مكنون في الجنادرية:
شــاركت جمعيــة مكنــون ألول مــرة فــي مهرجــان الجنادريــة لهــذا العــام، واقتصــرت مشــاركتها علــى إنشــاء ركــن يخصــص 
لتــاوة وتجويــد القــرآن عبــر مقرئيــن مختصيــن بالقــراءات يســتطيع الزائــر مــن خالــه تــاوة القــرآن بشــكل صحيــح، وقــد القــت 

مشــاركة مكنــون قبــوال وترحيبــا مــن الــزوار والمشــاركين.   
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تنتشر في أحيــاء 
مدينة الرياض

6
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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تعليم البنين/البنات
التعريف:

 أكبــر المشــاريع القرآنيــة بالجمعيــة، وهــو محــور رســالتها ومضمــون أهدافهــا، 
وميدانهــا المبــارك الــذي تمهــر فيــه بحــذق وإجــادة.

الهدف:
 تعليم القرآن الكريم تاوة وتحفيظا وتجويدا وتدبرا، للذكور واإلناث.

أواًل

15٦,٦٦1
طالبا وطالبة 

501
مدرسة نسائية

15,832
معلما ومعلمة

1,31٦
خاتما وخاتمة

5,829
حلقة بنين
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البرامج الصيفية:
التعريف:

 دورات قرآنية تربوية ترافق اإلجازة الصيفية.

الهدف: 
استثمار اإلجازة الصيفية واستغالها أكمل استغال في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

ثالثًا

30٦
دورة صيفية سنوية

٤3٤53
طالبا وطالبة
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1600
طالب وطالبة
في أكثر من

) 60 ( دولـة
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)أكاديمية تاج العالمية(
التعريف: 

أكاديميــة عالميــة إلكترونيــة لتعليــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم وتجويــده للذكــور 
واإلنــاث فــي غــرف إلكترونيــة مباشــرة، وبإشــراف نخبــة مــن المتخصصيــن القــراءات.

الهدف:
إتاحة الفرصة لكافة المسلمين في العالم لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

رابعًا

802٦0
طالبا وطالبة

130
خاتما وخاتمة

70
حلقة )ذكور/إناث(
٤8  برواية حفص
1٦  بروايـة ورش
  ٦  برواية قالون

 

٦8
جنسية

33
معلما ومعلمة
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الحلقات النوعية 
التعريف:

 هــي حلقــات نوعيــة لتخريــج خاتميــن كل ثــاث ســنوات، 
تســتهدف الطــاب المتميزيــن.

الهدف: تخريج 120 خاتما خال 3 سنوات. 

خامسًا

33
حلقة

طالبا
حلقة

1٤1
خاتما
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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  
التعريــف: تكريــم الخاتميــن والخاتمــات خــال العــام مــن قبــل صاحــب الســمو الملكــي 

أميــر منطقــة الريــاض الرئيــس الفخــري للجمعيــة. 

الهدف: تكريم الخاتمين والخاتمات كل عام.

1٤٣8هـ زفت الجمعية )1151( خاتما وخاتمة.
1٤٣٩هـ زفت الجمعية ).........( خاتما وخاتمة.
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كان لمكنون شرف تخريج بعض األئمة ممن تناوبوا على إمامة الحرمين الشريفين:

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

نفخر بهم ) من خريجي الجمعية (
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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
التعريف: 

مجموعــة مــن الشــراكات واتفاقيــات التعــاون التــي أبرمتهــا مكنــون مــع شــريحة 
كبيــرة مــن المؤسســات والشــركات والهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تهتــم 
الخيــري والطبــي  المجــال  المجــاالت ومنهــا  المجتمعيــة، فــي شــتى  بالمســؤولية 
والتدريــب  والتطويــر  والرياضــي  واالقتصــادي  والجامعــي  والتعليمــي  واإلعامــي 

واإللكترونــي.

الهدف: 
تعزيز الشراكة مع كل الشركاء المهتمين بالمسؤولية المجتمعية.
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طالبات الهاتف القرآني
التعريف: 

برنامج يتيح حفظ القرآن وتعلمه لجميع فئات المجتمع من اإلناث عبر الهاتف.

الهدف:
تسهيل عملية تعليم وتحفيظ القرآن للراغبات غير المتفرغات عبر الهاتف.

عدد المستفيدات من البرنامج )٤792( مستفيدة.
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حلقات القطاعات العسكرية 
التعريف:

حلقــات قرآنيــة تســتهدف القطاعــات العســكرية لتعليــم التــاوة وتصحيحهــا وتعليــم 
ــة. ــات التالي ــي القطاع ــد ف ــكام التجوي أح

الهدف:
 تعليم وتحفيظ القرآن لمنسوبي القطاع العسكري في ثكناتهم ومواقعهم. 

          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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رابطة الحفاظ الخريجين:
التعريف: 

وهــي رابطــة تعنــى بخدمــة حفــاظ القــرآن الكريــم، مســتعينًا لتحقيــق ذلــك - بــاهلل 
تعالــى - ثــم بــكل اإلمكانــات والوســائل التقنيــة المتاحــة مــع تســخير الخبــرات 

األكاديميــة والعلميــة.

الهدف:
توثيــق جهــود المبرزيــن والمميزيــن مــن الحفــاظ الذيــن تخرجــوا فــي الجمعيــة ممــن 

خدمــوا القــرآن العظيــم وعلومــه. 
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خدمة المجتمع:
التعريف: 

تمتلــك مكنــون ســجا حافــا مــن المشــاركات الفعالــة فــي المســؤولية المجتمعيــة، انطاقــا مــن رســالتها القرآنيــة، حيــث 
تنوعــت مســاهماتها بيــن كثيــر مــن المجــاالت الخدماتيــة المختلفــة، وتصــب هــذه الخدمــة فــي بنــاء المجتمــع والرقــي بــه 

وتعليــم أبنائــه وحفظهــم وتحصينهــم مــن كل االنحرافــات بكافــة أشــكالها.

الهدف:
المساهمة الفاعلة في المسؤولية المجتمعية من خال تعليم القرآن ونشر هديه وفضائله وآدابه في المجتمع.

حلقات دور الرعاية لوزارة العمل والتنمية االجتماعيةحلقات عامة

دار الماحظة االجتماعية بالرياضحلقات مركز الملك سلمان االجتماعي.
مؤسسة التربية النموذجية بالرياضحلقات الجاليات

دار الرعاية االجتماعية للمسنين بالرياضحلقات الصم.
مؤسسة رعاية الفتياتحلقات األندية الرياضية.

دار الضيافة االجتماعية بالرياضحلقات المتقاعدين.
دار الحماية االجتماعية بالرياضحلقات مستشفى النقاهة.

دار التربية االجتماعية للبنات بالدرعية
دار الحضانة االجتماعية بالرياض

دار الحضانة االجتماعية بالرياض )الربوة(
دار الرعاية االجتماعية للمسات بالرياض

قسم الضيافة بمركز التأهيل لإلناث بالملز
قسم الضيافة بمركز التأهيل لإلناث بالدرعية
قسم الضيافة بمركز التأهيل لإلناث بالقدس

دار التوجيه االجتماعي بالرياض
دار التربية االجتماعية للبنين بالرياض
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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 174.666 متابع 

فيسبوك 522.000 متابع

انستقرام 8325  متابعا

لنكيد إن 5219  متابعا

قوقل بلس 672 متابعا

قناة اليوتيوب 3166  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 )               ( 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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