




كـــلـــــمـــــة فـــضــــيلة
رئـــيــــــــس الجمعية



 فيســرنا أن نعــرض بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لهــذه الجمعيــة المباركة جمعية
 ثـــــــــم 

ً
تحفــــيظ الـــــــــقرآن الكريـــــــم بوادي ِلّيه ، التي قــــامــــــت بــتـــــــــوفيق الله أوال

بـــجــــهود والة األمـــر وعلى رأســــــهم خادم الــــــــحرمين الشـــريفين الملك سلمـــان 
بــن عبـــــدالعزيز آل ســــعود وولــي عهــــــده األميــن صاحــب الــســـمــــو الملكي األمير 
محمد بن سلــمـــــان بـــن عبدالعزيز وحـــكومــــــته الرشــــــــيده ، وكذلك وزير المــــوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع 
غير الربحي معــــالي المـــهــــــندس أحمد بن سليمان الراجـــــحي ووزيــــر الــشـــــؤون 
للــجمـــعـــــيات  األعلــــــى  المــــــــجلس  ورئيــــــس  واإلرشـــــــاد  والـدعـــــوة  اإلســـامية 
ــيف آل الشــيخ. ــخ عبــــداللطــ ــلة الــشيـــ ــم فـــضيــ ــرآن الكريـــ ــيظ القـــ ــرية لتـــــحفـ  الخيــ

علــى  البيضــاء  األيــادي  اصاحــب  الداعميــن  لجميــع  والشـــــكر  بالذكــر  وأثنــى 
العمـــــومية  الجمعيــة  أعضـــاء  زمـــــائي  وكذلــك  للجمعيــة  المســتمر  دعمهــم 
وجـــــميـــع  ِلّيــه  بــوادي  المباركــــــــة  جـــــمعيتنا  فــي  اإلدارة  مجلـــــــــس  وأعضــاء 
 
ً
جــزءا نقــدم  أن  آمليــــــن   ، وغيرهــم  والمـــــــحفظين  اإلدارييــن  مــن  العامــــــــلين 

ــاء المســلمين   مــن واجبنــا نحـــــــو كتــاب اللــه عــز وجــــــــل وتوقيــره وتعـــــــــليمه ألبنـــ

: الشيخ
عيضة بن علي العوفي

 سائلين الله عزوجل التوفيق والسداد ،
والحمد لله رب العالمين

: التنزيــل  محــــــــكم  فــي  القائــل  الصمــد  الفــرد  األحــد  الواحــد  للــه   الحمــد 
) إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون ( والقـــائــــــل ســــــــــبحانة: )ولـــــــقـــــد 
يســــرنا القـــــرآن للذكر فهل من مدكر ( والصــــاة والســـــــام على المبـــــــعوث 
ــين نبينــا محمــد عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، والــذي  ــة للعالمــ رحمـــــــ

شــرفنا بقولــه:  ) خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه (
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43 معلم

8مشرفين

630 طالب

4 حلقة

3 مجمعات

إحصائية الرجــــال

34 حلقة
عدد 

المعلمين

عدد 
المشرفين

عدد 
الطـــاب

عدد 
الحلقات

عدد الحلقات 
عن بعد
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50 معلمة

6 مشرفات

737 طالبة

34 حلقات

3 دور 

إحصائية النــــــساء

عدد 
المعلمات

عدد 
المشرفات

عدد 
الطالبات

الحلقات
عن بعد



21



22

أتقنالدورة المتميزة

برنامج تصحيح
 التالوة

براعم 

تأهيل الختم
 للمتعلمات 
و األمهات

ارتقاء

5 طالبات8 طالب
المجموع الكلي
13طالب وطالبة

الموهوبين حلقات اسنادغراس

برنامج ورتل 
لالمهات

المجموع الكلي
10 طاب 

المجموع الكلي
34 طالب وطالبة

المجموع الكلي
10 طالبات

المجموع الكلي
10 طالبات

المجموع الكلي
28 طالبات

المجموع الكلي
290 طالب 

المجموع الكلي
14طالب وطالبة

المجموع الكلي
15 طالب وطالبة

المجموع الكلي
16 طالب 
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بفضل الله ثـم بدعمكم حصلت الجمعية عـلى شهادة ربيز للجودة
أول جـمـعـية على مستوى منطقة مكةالمكرمة خـامـس جمـعيـة

 عــلى مــسـتــوى المملكة.
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بفضل الله ثـم بدعمكم حصلت الجمعية عـلى معيار الجودة البريطاني 
كأول جمعية تحصل عليها على مستوى المملكة. 
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شاركت الجمعية في جائزة التميز فـــــي العـمل 
الخــيـــري وصلــــت إلى التصفــيات النهائية،حــيث 

حصلت على درجة تقييم 406 درجة 
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المشاركة في جائزة الملك خالد 
وحصول الجمعية على مركز متقدم في التقييم
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تشجير مدخل الجمعية والممرات 
الداخلية

اكتمال مبلغ مشروع الصدقة الجارية
 وقف ريع بخش
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تحديث الخطة االستراتيجية
 ومتابعته وتنفيذها :

216
مبادرة تم 
العمل بها

1
شهادة الجودة

المحصلة

23
ورشة عمل منفذة 

خال عام

8
خطط

 منفذة
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تأسيس وحدة التطوع وفق 
المعيار السعودي للتطوع )إدامة(

358
متطوع

206
فرصة 
تطوعية

4798
ساعة

 تطوعية



31

إصدار ترخيص الجمعية من وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية
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تحقيق رضا الدارسين والدارسات بنسبة )%88.5(

استطاعات الرأي المنفذة في الجمعية 11 استطاع 
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قالوا عن الجمـعية

وال يفوتني في هذا المقام أن أشجع إخواني الحاضرين وغيرهـم علــى التبــــرع لهــذه 
الجمــعية وكــــل الجمعيات ، نسأل الله أن يعينهم ، فإن التبرع لها فيه خير كثير ، وفيه 
عون لهذه الجمعية على أداء مــــهـمتها ، والله سبــــحانه يضاعــــف األجــــر لمن ساهـــم 
في الخير ، وال سـيما في تحفيــظ كتاب الله وإعــانة القائمين عليه ، فنهيب بالحاضــرين 
المساهمة في نفقة الجمعية وفي أعــمالها .نسأل الله أن يعين الجمــعية علـى أداء 
الواجــب ، ونــسأل الله أن يوفـــق الجمــيع لــمساعدة الجــمعية وإعانتها على مهمـــتها 
بما يّسر الله من العون ، وال شك أن النفقة مخلوفة في هذا السبــيـل وكل سبل الخير.

فإن هذه الجمعية من أفضل الجمعـيات نفعها كثير وأثرها ملموس ، وجهودها 
موا وتثقفوا ، وللــقرآن أدركــوا في نــفــــوس 

ّ
مَّ أبناؤها المساجد وتعل

َ
مشكورة ، أ

أبنائهم، فـــيجب العـــناية بها، والــوقوف عليها ، واالهتمام بها.

سماحة الشيخ:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

سماحة المفتي الشيخ:
عبدالعزيز آل الشيخ
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معالي الشيخ الدكتور:
صالح بن حميد

إن جمعية تحفيــظ القرآن الكريم بوادي ليه من إحدى الجــــمــــعيات المـــبـــاركة في 
هذه الباد ، القائمة على خدمة كتاب الله ونشره في القرى واألرياف ، في خدمة 
منطقتها فنشاطها ممتد من وادي ليه إلى حدود منطقة البــــاحــــة ، والـــقائــمون 
عليه من أهل العلم والفضل ثقات معروفون ، نحسبـهم كذلك وال نزكي على الله 
 ، ولقد كان لهذه الجمعية أثرها الطيب بفضل الله في ربـط الناشئة بكتاب الله 

ً
أحدا

وحفظهم به بإذنه سبحانه من الضياع واالنحراف.

هذه الجــمعـــية هــي من أنشط الجـــمعيات بحـــمد الله  ولها نشـــاط في هـــذه 
األودية الســـحيقة وعند هـؤالء الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى دراسة 
القـــرآن الكريم واالستـفادة منــــه وتــــعـــرفون بــــحمد الله اآلن عــــدد الحـــــلـقــــات 

250 حلقة وهذه الحلقات تحتاج إلى دعم.

معالي الشيخ الدكتور :
عبدالله المطلق
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