


منظمة رائدة ل�شباب مميز



"خال�ص �شكري ودعائي بالتوفيق 
للندوة العاملية لل�شباب الإ�شالمي 
التي تبذل جهودها املخل�شة يف 

خدمة ال�شباب امل�شلم." 
"اأ�شكر القائمني على الندوة 

العاملية لل�شباب الإ�شالمي على 
جهودهم املباركة، واأعمالهم 

الطيبة يف �شالح ال�شباب امل�شلم 
وامل�شلمني جميعًا �شدد اهلل خطاكم 

يف جهودكم ون�شر بكم احلق اإنه 
جواد كرمي."

خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود
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منظمة رائدة لشباب مميز.

من  بهم؛  للنهوض  الشباب  ترعى  عالمية  إسالمية  منظمة 
خالل برامج نوعية يديرها عاملون ومتطوعون متخصصون في 

شؤون الشباب.

زيادة ثقة المجتمع التوسع الجغرافي1 2

تحقيق الجودة الشاملة 6

زيادة الكفاءة المالية 3

زيادة الحضور
اإلعالمي الفعال 7

زيادة المشاركة 4

رفع كفاءة العاملين 8

خدمة قضايا الشباب 5

تشجيع اإلبداع 9

الرؤية

الرسالة

األهداف
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معالي الشيخ/
د. عبد الله بن سليمان المنيع

فضيلة الشيخ/
د. حمد بن إبراهيم الشتوي

معالي الشيخ/
د. عبد الله بن محمد المطلق

فضيلة الشيخ/
د. صالح بن إبراهيم آل الشيخ

فضيلة الشيخ/
د. عبد الله بن وكيل الشيخ

فضيلة الشيخ/
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري

رئيسًا

عضوًا

نائبًا للرئيس

عضوًا

عضوًا

عضوًا

الهيئة الشرعية





مشروعات 
الندوة
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إيمان���ًا م���ن الندوة بدورها الريادي كمنظمة إس���المية، فقد س���اعدت على أداء فريضة )الزكاة( والتيس���ير 
على المس���لمين بتوزيعها على مس���تحقيها من الفقراء والمحتاجين في جميع دول العالم، لتعزيز مفهوم 

التالحم والتعاون بين المسلمين. 

اِئِل َواْلَْحُروِم}الذاريات - آيه 19  قال تعالى: {َوِف اأَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِلل�سَّ

زكاة المال 01

قيمة الزكاة الشرعية

استفاد منها الفقراء والمعوزين 
في أكثر من )30( دولة.

2,5%

اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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10

عدد 
المستفيدين

المنح الطالبية 02

تكف���ل الن���دوة العدي���د من الطالب م���ن أبناء الفق���راء والمحتاجي���ن وبخاص���ة المتفوقين منهم ف���ي مرحلتي 
)الدراسة الجامعية والدراسات العليا( بمختلف العلوم لمواصلة مساراتهم التعليمية، ليكونوا عونا ألوطانهم 

ومجتمعاتهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو 
علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( رواُه مسلٌم

943

1000 ريال1500 ريال

قيمة السهم
جامعيدراسات عليا

اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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دعم الجامعات
والمؤسسات التعليمية 03

أولت الندوة التعليم أهمية قصوى من خالل تأسيس عدد من المدارس في أفريقيا وآسيا، وتقديم 
الدعم للجامعات والمعاهد لتعليم أبناء المسلمين من الفقراء والمعوزين.

���ه صلى الله عليه وس���لم : )َوَفْضُل اْلَعاِلِم َعَل���ى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َس���اِئِر اْلَكَواِك���ِب، ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة  ق���ال َرُس���ول اللَّ
ُثوا اْلِعْلَم ، َفَمْن َأَخَذ ِبِه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر ( أخرجه الترمذي َما َورَّ ُثوا ِديَناًرا َواَل ِدْرَهًما ِإنَّ ْنِبَياَء َلْم ُيَورِّ ْنِبَياِء ، وِإنَّ اْلَ اْلَ

1000 ريال

قيمة السهم

قيمة السهم

عدد 
المستفيدين

53

15,865

عدد الجامعات 
والمؤسسات

اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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دعم المساكن الطالبية 04

تق���وم الندوة باإلش���راف والدعم لمس���اكن الطالب المغتربي���ن، وترعاهم لتحقق لهم س���بل التفوق والنجاح 
بمختلف دول العالم.

ه صلى الله عليه وس���لم : )إن الناس لكم تبع، وإنهم س���يأتونكم من أقطار الرض يتفقهون في الدين، فإذا  قال َرُس���ول اللَّ
أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا( أخرجه الترمذي

1000 ريال

قيمة السهم

قيمة السهم

عدد 
المستفيدين

19

1,839

عدد المساكن
اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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دعم الطالب الوافدين 05

تهتم الندوة بالطالب الوافدين والدارسين في الجامعات السعودية، وتحرص على دعمهم وتدريبهم وتأهيلهم 
للمشاركة في نفع األمة اإلسالمية وخدمة أوطانهم وفق المنهج اإلسالمي السليم. 

ُه َلُه  َل اللَّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )  َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ
ِة ( رواه مسلم ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَّ

1000 ريال

قيمة السهم

قيمة السهم
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برنامج كفالة األئمة والدعاة 
والمعلمين 06

تس���تمر الن���دوة في أداء دورها الوس���طي تجاه مكافحة التطرف والجهل، فتس���ارع في رعاي���ة األئمة والدعاة 
وكفالة طالب العلم الش���رعي وتزويدهم بالمراجع الش���رعية المعتمدة من العلماء الموثوقين. 

عم متفٌق عليِه( متفق عليه ه ِبَك رُجاًل واِحًدا َخْيٌر لَك من ُحْمِر النَّ ِه لْن يْهِدَي اللَّ م : )فو اللَّ ى الله َعَليه وَسلَّ َقاَل َصلَّ

1000 ريال

قيمة السهم

قيمة السهم

عدد 
المستفيدين

223

111,500

عدد الئمة 
والدعاة اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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الملتقيات الشبابية 07
تهتم الندوة بدعم وإقامة الملتقيات الشبابية، إلكسابهم المهارات وتهيئتهم لالستزادة من العلماء والدعاة 

وتعزيز قيمهم وتعزيز انتماءاتهم ألوطانهم ومجتمعاتهم.

1000 ريال

قيمة السهم

قيمة السهم

عدد 
المستفيدين

32

2,509

عدد الملتقيات
اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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طباعة المصحف الشريف 08

بادرت الندوة بطباعة المصحف الش���ريف بمختلف األحجام ونشره وتوزيعه خارج المملكة في بلدان مسلمة 
عديدة،واستفاد منه المسلمون في مساجدهم ومدارسهم.

ْجًرا  نَّ َلُهْم اأَ اِت اأَ اِلَ ِمِن���َن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�سَّ ُر اْلُوؤْ ْقَوُم َوُيَب�سِّ ق���ال تع���اىل: { اإِنَّ َه���َذا اْلُقْراآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَ
َكِبرًيا} �سورة الإ�سراء )9(

15 ريال

قيمة المصحف

القيمة

عدد 
المستفيدين

160,000

800,000

عدد المصاحف 
الموزعة اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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حلقات تحفيظ القرآن الكريم 09

تنظم الندوة العديد من الحلقات القرآنية، التي تؤهل الناشطين لحفظ القرآن الكريم وتالوته بالشكل الصحيح، 
وتكسبهم السلوكيات واألخالق القرآنية. 

َمُه( رواه البخاري َم الُقْرآَن وَعلَّ قال صل الله عليه وسلم: ) َخْيُرُكْم َمن َتَعلَّ

7500 ريال

قيمة  كفالة حلقة

القيمة

عدد 
المستفيدين

271

4,065

عدد الحلقات
اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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حج الفرض 10

تقدم الندوة برنامج )حج الفرض وحج المس���لم الجديد( فتنظم رحالت الحج للمتميزين من المس���لمين الجدد 
أو الذين لم يس���بق لهم القيام بهذه الش���عيرة وتقوم بتعليمهم طريقة الحج الصحيحة وأهدافه ومقاصده 

العظيمة. 

ِ َعلَى النَّا�ِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبيًل}  �سورة اآل عمران:97 قال تعاىل :{َوِلَّ

8000 ريال

قيمة  كفالة الحاج

القيمة
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برنامج العمرة 11

تنظم الندوة برنامج العمرة للجمعيات اإلس���المية في بلدان إس���المية عديدة أو للمسلمين الجدد، ويصحب 
هذا البرنامج برنامج علمي، وزيارات عديدة في مكة والمدينة، ويبقى أثره كبيرًا في نفوسهم.

اَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر  ِه صلى الله عليه وسلم َقاَل: ) اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي الله عنه َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َفٌق َعَلْيِه. َة (. ُمتَّ َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اْلَجنَّ

2700 ريال

قيمة العمرة للفرد

القيمة
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مكتبة طالب العلم 12

تدع���م الن���دوة طالب المنح الدراس���ية بتزويده���م بحقيبة )طالب العلم( الت���ي تتضمن بعض أمهات الكتب الش���رعية 
النوعي���ة والمفي���دة لتك���ون له���م المنهل الذي ُيعينهم على فهم اإلس���الم الس���ليم ومقاصده م���ن المنابع الصافية 

البعيدة عن مناهج التطرف والغلو. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) َطَلُب الِعْلِم َفِرْيَضٌة َعَلْى ُكلِّ ُمْسِلٍم ( رواه ابن ماجه

250 ريااًل

قيمة الحقيبة

محتويات الحقيبة

القيمة

املوؤلفالكتاب
حتقيق د.عبدال بن بعدالح�سن الرتكي، �سعيب الأرنوؤوط�سرح العقيدة الطحاوية

الإمام النوويريا�س ال�سالن
د. �سالح بن فوزان الفوزاناللخ�س الفقهي

المام ابن القيمزاد العاد
ال�سيخ �سفي الرحمن الباركفوريالرحيق الختوم

الأ�س�س العلمية لنهج الدعوة الإ�سلمية
اأ.د. عبدالرحيم بن حممد الغذوي)درا�سة تاأ�سيلية على �سوء الواقع العا�سر(

المام ابن قدامة القد�سيخمت�سر منهاج القا�سدين
الافظ ابن كثريتف�سري القراآن الكرمي

د. عبدالرحمن راأفت البا�سا�سور من حياة ال�سحابة
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رعاية األيتام 13

تهت���م الن���دوة ببرنامج )رعاي���ة األيتام( الذي يقوم بتأهي���ل وتعليم األيتام، وتقديم الرعاية الصحية والنفس���ية 
واالجتماعية لهم.

ِة  ( رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم : )َأَنا وَكاِفُل اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَّ

عدد 
27,744المستفيدين اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*

3500 ريال

قيمة كفالة اليتيم سنويًا

القيمة
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34

إفطار الصائم 14

ترعى الندوة برنامج )إفطار الصائم( وتقوم بتوزيع الوجبات الخفيفة )الجافة والساخنة( على فقراء المسلمين 
ف�ي المساجد وفي األحياء الفقيرة، لتتجلى معاني التكافل والتراحم بين المسلمين. 

اِئِم َشْيًئا (  رواه الترمذي  ُه اَل َيْنُقُص ِمْن َأْجِر الصَّ َر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِه َغْيَر َأنَّ قال صلى الله عليه وسلم: ) َمْن َفطَّ

10 رياالت

قيمة الوجبة الواحدة

القيمة

عدد 
المستفيدين

577,779

577,779

عدد الوجبات
اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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36

زكاة الفطر في الداخل 15

تق���وم الن���دوة بإعان���ة الفقراء والمعوزين من المس���لمين في العديد من المناط���ق والمحافظات بتوزيع زكاة 
الفطر عليهم. 

َفِث،  ْغِو َوالرَّ اِئِم ِمَن اللَّ ِه صلى الله عليه وسلم َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة ِللصَّ اٍس رضي الله عنهما َقاَل: ) َفَرَض َرُسوُل اللَّ َعن اْبِن َعبَّ
َدَقاِت (            اَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِم���َن الصَّ اَها َبْع���َد الصَّ اَلِة َفِه���َي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن َأدَّ اَها َقْب���َل الصَّ َوُطْعَم���ًة ِلْلَمَس���اِكيِن، َفَم���ْن َأدَّ

َرَواُه َأُبو َداُود َواْبُن َماَجْه.

20 ريااًل

قيمة الفطرة الواحدة

القيمة

إجمالي عدد 
المستفيدين

6,300

31,500

السر المستفيدة
اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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38

سقيا الماء 16

نفذت الندوة عدة مش���روعات ف�ي )س���قيا الماء( إيمانًا منها بأهميته، حيث جعل الله س���قيا الماء من أفضل 
الصدقات. 

َدَقِة ُسقَيا الَماء ( صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم : )َأفَضُل الصَّ

3 رياالت

قيمة السهم

القيمة
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40

وجبة الحاج 17

قدمت الندوة مشروع )وجبة حاج( إسهامًا منها بالمشاركة في نيل األجر والثواب في مواسم الحج ومساعدة 
الحجاج في أداء مناسكهم.

َة ِبَس���اَلٍم (          اُس ِنَياٌم َتْدُخُلوا اْلَجنَّ ���وا َوالنَّ َعاَم َوَصلُّ ���اَلَم َوَأْطِعُموا الطَّ اُس َأْفُش���وا السَّ َها النَّ ق���ال صل���ى الله عليه وس���لم : ) َأيُّ
رواه الترمذي

15 ريااًل

قيمة الوجبة

القيمة



41



42

مشروع األضاحي
والعقائق والكفارات 18

قامت الندوة بمش���روع )األضاحي والنذور والذبائح األخرى( تيس���يرًا منها على المس���لمين، وسهلت توزيعها 
عل���ى الفقراء والمس���اكين من المس���لمين ال���ذي يرغبون في أداء ش���عيرة )األضاحي أو العقائ���ق أو النذور أو 

الكفارات(. 

قال ال تعاىل:{ذلك ومن يعظم �سعائر ال فاإنها من تقوى القلوب} �سورة  الج :32

عدد 
المستفيدين

9,539

143,085

العدد المنفذ

حسب السعر المعتمد500 ريال

القيـــمة
الضحيةذبائح النذور والعقائق

اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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44

الكسوة 19

تشارك الندوة بمشروع )الكسوة( إلضفاء الفرحة والسرور على األيتام واألسر الفقيرة وطالب المدارس أثناء 
األعياد وفي فصل الشتاء.

َما ُمْسِلٍم كسا مسلًما ثوًبا على ُعري كساه  عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )َأيُّ
ما مسلٍم سقى مسلًما على ظَمٍأ  ِة وأيُّ ما مسلٍم أطعَم مسلًما على جوٍع أطعَمه اللُه من ِثماِر الجنَّ ِة وأيُّ اللُه ِمْن َخِضِر اْلَجنَّ

سقاه اللُه من الرحيِق المختوِم( رواه أبو داود

150 ريااًل

قيمة الكسوة الواحدة

القيمة
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السلة الغذائية 20

أس���همت الندوة بمش���روع )الس���لة الغذائية( لتخفف عن األس���ر الفقيرة والمحتاجة داخل المملكة وخارجها، 
وتوفر لهم المتطلبات واالحتياجات األساسية من التغذية.

َعاَم ، َوَتْقَرُأ  َم: َأيُّ اإِلْس���اَلِم َخْيٌر؟ َقاَل: )ُتْطِعُم الطَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَس���لَّ ِبيَّ َصلَّ ُه َعْنُهَما » َأنَّ َرُجاًل َس���َأَل النَّ ِه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَّ َعْن َعْبِد اللَّ
اَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف( رواه الترمذي السَّ

250 ريااًل

قيمة السلة الواحدة

القيمة

عدد 
المستفيدين

10,000

50,000

عدد السالل 
المنفذة اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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بناء المساجد 21

ش���يدت الندوة )190( مس���جدًا خالل عام )1441ه/2020م�( في العديد من دول العالم، لتكون هذه المساجد 
منارة للعبادة والتربية والتعليم ونشر الدين اإلسالمي. 

ِة ( رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) َمن َبَنى َمْسِجًدا ُيْذَكُر ِفْيِه اْسُم الله َتَعاَلى َبَنى الله َلُه َبْيًتا ِفي الَجنَّ

عدد 
المستفيدين

190

190,000

عدد المساجد 
المنفذة اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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حفر اآلبار 22

قام���ت الن���دوة بحفر )936( بئرًا خالل ع���ام )1441ه/2020م�( في العديد من األماك���ن الجافة والقاحلة ليرتوي 
منها اإلنسان والحيوان.  

ى ِمْن ِجنٍّ َواَل ِإْنٍس َواَل َطاِئٍر إالَّ آَجَرُه اللُه  قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم : )َمْن َحَفَر ِبْئَر َماٍء َلْم َتْش���َرْب ِمْنُه َكِبٌد حرَّ
َيْوَم الِقَياَمِة( أخرجه ابن ماجه

عدد 
المستفيدين

936

468,000

عدد اآلبار
المنفذة اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*



51



52

إنشاء ودعم المراكز 
اإلسالمية 23

أسس���ت الن���دوة )95( مركزًا إس���الميًا خالل عام )1441ه/2020م�( في العديد م���ن دول العالم، لتواصل دورها 
في استدامة التعليم للمسلمين والحفاظ على هويتهم اإلسالمية الصحيحة. 

ْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُه اَل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجوِرِهْم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )  َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى َكاَن َلُه ِمْن اْلَ
َشْيًئا  ( أخرجه ابن ماجه

عدد 
المستفيدين

95

237,500

عدد المراكز

500 ريال

قيمة السهم

القيمة

اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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القوافل الطبية 24

نفذت الندوة العديد من )القوافل الطبية( في معظم دول العالم الفقيرة من خالل قوافل طبية متخصصة 
في أمراض العيون، أو الجراحة، أو غيرها، فأرسلت نخبة من األطباء لعالج الفقراء والمحتاجين، وإجراء الرعاية 

الصحية وتقديم العالج الالزم لهم.

250,000 ريال

قيمة القافلة الواحدة

القيمة

عدد 
المستفيدين

3

3,000

عدد القوافل 
الطبية اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*



55



56

مشروعات األوقاف الخيرية 25

شيدت الندوة العديد من )المشروعات الوقفية( لصالح الصدقة الجارية، أو تعليم أبناء المسلمين في مناطق 
عديدة لتوفير مصادر دخل ثابتة.

قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم : ) إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد 
صالح يدعو له( رواه مسلم

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الوقف. قال جابر رضي الله عنه : )لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف(.

1000 ريال

قيمة السهم

القيمة
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وقف بر الوالدين
اأبها

وقف ال�شدقة اجلارية
مكة املكرمة
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دعم وبناء وتشغيل
المراكز الصحية 26

تق���وم الندوة العالمية ببناء المس���توصفات الخيرية التي تقدم الرعاي���ة الطبية والعالج المجاني في عدد من 
المناطق الفقيرة والنائية في البلدان اإلسالمية تلبية لحاجة المعوزين والفقراء واإلسهام في عالجهم.

عدد 
المستفيدين

28

98,000

عدد المستوصفات 
الطبية اإلحصائيات

* إحصائيات عام 2020م.

*
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توجهات الشكر للقيادات وأصحاب القرار

جهود حثيثة تبذلها الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، ودعم 
دائم للفقراء والمحتاجين على الصعيدين المحلي والدولي في 
أكثر من 50 دولة، تنفيذ مشروعات إنسانية وبرامج فاعلة؛ تهدف 
إل���ى التأكي���د على أن رس���الة اإلس���الم هي الدعوة إلى الس���لم 
والتعايش والتالحم بين المس���لمين في طمأنينة وسالم، مما 
جعل األمانة العامة للندوة تنال إشادة الجميع، وتتلقي العديد 
من خطابات الشكر والتقدير من أعلى المستويات وفي أكثر من 
دول���ة، ولعل أهم برقيات وخطابات الش���كر التي تلقتها الندوة 
العالمية للشباب اإلسالمي من مقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد صاحب السمو الملكي 
األمي���ر محمد بن س���لمان -حفظهم���ا الله-؛ بما ينعك���س إيجاًبا 
عل���ى عمل الندوة، التي تس���عى وبقوة إل���ى التأكيد على الدور 
الريادي والفريد للمملكة في خدمة المسلمين، وتقديم الدعم 

والمساندة وفق رؤية 2030م.

منظمة رائدة ل�شباب مميز
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عطاؤكم يتواصل

تواصل الندوة العالمية للش���باب اإلس���المي مس���يرتها في دعم الفقراء 
والمحتاجي���ن عب���ر مكاتبه���ا ح���ول العال���م برعاية مل���وك وأم���راء المملكة 
العربي���ة الس���عودية، حي���ث تس���هم برامجه���ا ومش���اريعها اإلنس���انية في 
التخفي���ف ع���ن المكلومي���ن والمعوزي���ن، وتقدي���م العدي���د م���ن اإلعانات 
واإلغاث���ات للمتضرري���ن الذين يقاس���ون من الك���وارث الطبيعي���ة ويعانون 
وي���الت الح���روب، كم���ا تواص���ل جهوده���ا ف���ي محارب���ة الغل���و والتط���رف 
ف���ي أوس���اط الش���باب المس���لم وتؤهله���م ليكون���وا عناص���ر خي���ر يرتقون 
بمجتمعاتهم وفق رؤية 2030 الس���اعية إلى تحقيق رس���الة التكامل بين 
 الش���عوب عن طري���ق إقامة العدي���د من المؤتم���رات الش���بابية العالمية.
وتضع الندوة العالمية هذا التقرير الس���نوي بين يدي القراء والمحس���نين 
ليكون شهادة بجهودها الدؤوبة في تقديم الخير لإلنسانية وعرض صورة 

مشرقة للعمل الخيري المنبعث من بالد الحرمين المباركة.

د. صالح بن سليمان الوهيبي
األمين العام للندوة العالمية للشباب اإلسالمي



شــــكــــرًا لـــمـــن صــنــع 
الــــــنــــــجــــــاح مـــعـــنـــا
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