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زكاة املال1

من��اء ملال��ك، وبرك��ٌة وتطهري، ومن اأج��لِّ مظاهر التكاف��ل االجتماعي، 
نو�صله��ا اإىل اأهله��ا، فتختل��ط دموعه��م بدعواته��م لك��م، فتك��ون ب��اإذن 

اهلل �ص��ببًا يف ر�صوان��ه ومغفرت��ه وجنته.

قيمة الزكاة 
2.5%ال�شرعية

امل�شتفيدون

58 دولة
ا�صتفاد منها الفقراء واملحتاجون

يف اأكرث من
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املنح الطالبية2

ط��اٌب متفوق��ون درا�ص��ًيا، تق��ف اأم��ام طموحه��م عقب��ة امل��ال، فتتك�ص��ر جمادي��ف 
عزميته��م عل��ى عتب��ة فقره��م، لتلق��ي اإليه��م الن��دوة حب��ال االأم��ل والع��ون، فتكفله��م 
وتنع���ُش اآماله��م، لت�صن��ع منهم الدع��اة واالأطباء واالأكادمييني يف �ص��تى التخ�ص�صات، 

فتنه���ش به��م جمتمعاته��م وتزده��ر بلدانه��م.

10

1,891طالباً  وطالبة
عدد

امل�شتفيدين

1,500 ريال
قيمة
ال�شهم

درا�صات عليا

1,000 ريال
قيمة
ال�شهم

جامعي

2,389
عدد
املنح



11



12

دعم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية3

الكث��ري م��ن اجلامع��ات واملوؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة يف اأنح��اء الع��امل بحاج��ة اإىل 
الدع��م واملوؤازرة ال�ص��تمرار ر�ص��التها التعليمية االأكادميية، وق��د بادرت الندوة 
باإب��رام اتفاقي��ات تع��اون مع عدد م��ن اجلامعات، و�ص��اهمت يف منائها وجتهيزها 
وتوف��ري جمي��ع ال�ص��بل والو�ص��ائل واالأجه��زة وغريه��ا م��ن االحتياج��ات، لتك��ون 
خمرجاتها مواكبة للتطورات والروؤى امل�ص��تقبلية لنماء املجتمعات واالأوطان. 

12,913
عدد

امل�شتفيدين 45
عدد 

اجلامعات  
وامل�ؤ�ش�شات

1,000 ريال
قيمة
ال�شهم

ال�احد
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دعم امل�ساكن الطالبية4

م��ن اأب��رز عوام��ل ا�ص��تقرار الط��اب واأ�ص��باب جن��اح م�ص��ريتهم التعليمي��ة 
تاأمني امل�صكن الطابي املائم، وتهيئته باأهم احتياجاتهم وم�صتلزماتهم، 
يف بيئ��ة اأخوي��ة تعليمي��ة حمف��زة، لت�ص��ود االألف��ة والتع��اون بينه��م، 
ويتفرغ��وا للتح�صي��ل العلم��ي، ف�ص��اهم يف حتقيق ا�ص��تقرارهم ودعمهم.

14

2,575
عدد

امل�شتفيدين 19
عدد 

امل�شاكن

1,000 ريال
قيمة
ال�شهم

ال�احد
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دعم الطالب ال�افدين5

يِف��د اإىل جامعاتن��ا ال�ص��عودية كث��ري م��ن الط��اب م��ن اأنح��اء الع��امل، 
ويعودون اإىل بلدانهم حمملني مب�صاعر احلب لبادنا، وثقافاتنا وتعاليمنا 
ال�صمحة، ت�صتقبلهم قلوبنا، ونب�صط لهم اأكف امل�صاعدة وال�صيافة، لتلبية 
احتياجاتهم وتهيئة ال�ص��بيل لهم الإكمال درا�ص��تهم، ليكونوا م�ص��اعل هدى 

وبن��اء الأوطانهم.

16

1,880 طالبًا وطالبة
عدد

امل�شتفيدين 1,000 ريال
قيمة
ال�شهم

ال�احد
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برنامج كفالة الأئمة والدعاة واملعلمني6

اأب�ص��ر بف�ص��ل اهلل  بعم��ل ي��دوم ثواب��ه وال ينقطع، فكفالت��ك لاأئمة والدعاة 
واملعلم��ني ه��ي م��ن العل��م ال��ذي ينتف��ع ب��ه، وهي م��ن الث��اث التي ي��دوم ثوابها 
بعد فراق الدنيا، اأال تريد اأن يكون يف ميزان ح�صناتك اآالف امل�صلمني الذين 
تعلموا وتفقهوا يف دينهم من اأولئك االأئمة والدعاة واملعلمني الذين كفلتهم! 

فطوبى ملن جمعت له اأجورهم وا�ص��تمر عمله ال�صالح بوجودهم.

18

97,677
عدد

امل�شتفيدين 192
عدد

الدعاة 
والأئمة

14,600 ريال
قيمة

24,000 ريالالكفالة 65,800 ريال
بقية الدول كوريا واليابان االإمريكيتان
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امللتقيات ال�سبابية7

�ص��بابنا ه��م عم��اد االأم��ة وم�ص��تقبلها، والن��دوة ه��ي املنظم��ة 
ال�ص��بابية االأوىل الت��ي اأن�ص��ئت الحتوائه��م واالرتق��اء به��م، 
ور�ص��م م�ص��تقبلهم وتنمي��ة قدراته��م ومواهبه��م مبنه��ج و�ص��طي 
�ص��مويل، وتع��د امللتقي��ات ال�ص��بابية حم�صن��اً تربوي��اً فكري��اً 

تنموي��اً اآمن��اً له��م. 

6,474
عدد

امل�شتفيدين 86
عدد 

امللتقيات

1,000 ريال
قيمة
ال�شهم

ال�احد
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22

طباعة امل�سحف ال�رشيف8

��ة،  يكفي��ك �ص��رف اخلريي��ة للم�ص��اهمة يف خدم��ة كام ربِّ الربيَّ
)خريك��م م��ن تعل��م الق��راآن وعلم��ه(، مئ��ات االآالف م��ن امل�صاح��ف 
طبعتها الندوة ووزعتها يف خمتلف اأنحاء العامل. يتعلمون ويقروؤون 

واأنت��م ب��كل ح��رٍف توؤج��رون، وم��ا عن��د اهلل خ��رٌي واأبقى.

192,454
عدد

امل�شتفيدين 241,100
عدد

امل�شاحف
امل�زعة

20 ريااًل قيمة
امل�شحف

�صاملة الطباعة وال�صحن
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حلقات حتفيظ القراآن الكرمي9

اآالف احلفظ��ة املتقن��ني تخرجوا من حلقاتنا القراآنية بف�صل 
اهلل ث��م بدعمك��م، فاأ�صب��ح منه��م االأئم��ة واملقرئ��ون واملرب��ون، 
فطوب��ى لك��م اأجر التعلي��م وف�صل قراءة الق��راآن الكرمي، اأجٌر 

ي��دوم وي�صاعفه احلي القيوم.

5,251
عدد

امل�شتفيدين 123
عدد

احللقات
القراآنية 

7,500 ريال
كفالة

احللقة
ال�احدة
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حج الفري�سة10

تهف��و القل��وب �ص��وًقا اإىل اأداء فري�ص��ة احل��ج، وتتطل��ع النفو���ش اإىل 
هذا الركن العظيم، كثري من اإخواننا امل�ص��لمني يف انتظاركم لتحقيق 
اأعظ��م اأمني��ة له��م والتكف��ل بحجه��م، لع��ل دعواته��م تفتح له��ا اأبواب 

ال�ص��ماء فتغف��ر ذنوبكم وترف��ع درجاتكم.

26

8,500 ريال
قيمة
كفالة
احلاج
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برنامج العمرة11

ي�ص��تهدف ه��ذا الربنام��ج الدع��اة وامل�ص��وؤولني واملوؤثري��ن يف دول 
�ص��تى، الأداء منا�ص��ك العم��رة �صم��ن برنام��ج اإمي��اين ثق��ايف �ص��ياحي، 
يتعرف��ون خال��ه عل��ى اأه��م املع��امل يف احلرم��ني ال�ص��ريفني، ويقفون 
على ثقافات وتقاليد بلدنا و�صماحة مملكتنا وكرمها، لينقلوها بكل 

ح��بٍِّ وامتن��ان لدوله��م وجمتمعاتهم.

275
عدد

امل�شتفيدين 2,700 ريال
قيمة

العمرة
للفرد
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30

رعاية الأيتام12

اأال تري��د اأن تك��ون قريب��ًا م��ن امل�صطف��ى �صل��ى اهلل عليه و�ص��لم يف اجلنة؟!، 
ب��ادر اإىل كفال��ة اليتي��م لتن��ال ذل��ك ال�ص��رف العظي��م، م�صداق��ًا ل��كام �ص��يد 
املر�ص��لني �صل��ى اهلل علي��ه و�ص��لم:)َكاِفل اْليتي��ِم -َل��ُه اأَْو ِلَغ��رِيِه- اأََن��ا وُه��َو 
��ة(. فام�ص��حوا دموعه��م، واأطعموه��م واك�ص��وهم، وعلموه��م  كَهاَت��نْيِ يف اجَلنَّ
واأ�صعدوهم، تن�صرح بذلك �صدوركم ويبارك اهلل لكم يف اأهليكم واأموالكم.

37,925
عدد

امل�شتفيدين 3,500 ريال
قيمة
كفالة
 يتيم
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32

اإفطار �سائم13

نزل��ت  اإذا  الث��واب  ويعظ��م  احلاج��ة،  بق��در  االأج��ر  يت�صاع��ف 
�صدقت��ك غيث��ًا لل�صائم��ني والفق��راء املعوزي��ن، فيجتم��ع لك��م اأج��ر 
تفطري ال�صائمني وموا�ص��اة ال�صعفاء املحتاجني، يف �ص��هر يتناف���ش 
فيه املتناف�ص��ون، فتكتمل فرحتهم برم�صان ب�ص��د جوعهم مب�صروع 

اإفط��ار ال�صائمني.

706,937
عدد

امل�شتفيدين 671,750
عدد 

ال�جبات

12 رياالً
قيمة

وجبة االإفطار
العام 10 رياالت

قيمة
وجبة اإفطار

احلرمني
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34

زكاة الفطر يف الداخل14

للم�ص��تحقني  وفرح��ة  وع��ون  لل�صائم��ني،  واأج��ر  طه��رة 
املحتاج��ني، ي�ص��تفيد منه��ا مئ��ات االأ�ص��ر يف مملك��ة اخل��ري 
واالإح�ص��ان، تخرجها الندوة يف وقتها، وتتلم�ش اأهلها لتقع 

زكاتك��م يف حمله��ا.

15,600
اإجمايل

امل�شتفيدين 2,630
عدد

الأ�شر
امل�شتفيدة

20 ريااًل
قيمة

الفطرة
للفرد
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ال�سقيا15

م��ن اأف�ص��ل ال�صدق��ات اأن ت�ص��قي امل��اء للنا���ش يف 
خمتل��ف االأماكن واالأوقات، يف احلرمني ال�ص��ريفني 
م��ع االإفطارات، ويف امل�ص��اجد وامل�صليات، ع�ص��ى اهلل 

اأن ي�ص��قيكم م��ن اأنه��ار اجلن��ات. 

36

150,000
عدد

امل�شتفيدين 3 رياالت
قيمة
ال�شهم

ال�احد
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وجبة احلاج16

بتق��دمي  بقع��ة  اأطه��ر  نبيل��ة جن�ص��دها يف  اإن�ص��انية  �ص��ورة 
وجب��ات حلج��اج بي��ت اهلل احلرام من خمتل��ف البقاع، لتعينهم 
عل��ى اأداء فري�صته��م، ونخل��د يف نفو�ص��هم م��ا هياأت��ه دولتن��ا 

لرعايته��م وخدمته��م.

38

37,500
عدد

امل�شتفيدين

15 ريااًل
قيمة

ال�جبة

33,595
العدد 
املنفذ
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40

الأ�ساحي والعقائق والكفارات17

اآالف امل�ص��لمني يف كث��ري م��ن دول العامل حت��ت وطاأة اجلوع والفقر، 
ف��ا ت�ص��ل ع��ن فرحته��م بهذا امل�ص��روع، فالكث��ري منه��م ال يتذوقون 
اللح��وم اإال م��ن خ��ال ه��ذه امل�ص��روعات، اإنه��ا تدخ��ل ال�ص��رور على 

قلوبه��م. جت��ود بها نفو�ص��كم وي�صاعف اهلل اأجورك��م واأموالكم.

155,000
عدد

امل�شتفيدين 6,940
العدد 
املنفذ

ح�صب
ال�صعر املعتمد

اأ�شحية
العيد

قيمة ذبيحة
العقيقة
550 ريااًلوالكفارة
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42

الك�س�ة18

ثيابهم بالية، ات�ص��عت خروقاتها على الرقع، وقد ال يجدون ما ي�ص��رهم، اأولئك 
ال�صعفاء من الرجال واالأطفال والن�ص��اء، ينتظرون منكم �ص��ًرا ودفًئا، فاك�ص��وهم 
يك�صكم الرحمن من حرير اجلنان، وار�صموا البهجة على وجوههم، فكبريهم لكم 
اأًبا و�صغريهم ابًنا، ون�صاوؤهم ورجالهم اإخوانكم واأخواتكم،)اإمنا املوؤمنون اإخوة(. 

150 ريااًل
قيمة

الك�ش�ة
للفرد
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ال�سلة الغذائية19

، وال�صائ��م ال��ذي ال ُيْفِط��ُر، ه��ذا ه��و  كالقائ��م ال��ذي ال َيْف��ُرُ
اأج��ر اإطع��ام امل�ص��اكني، ويف كل كب��ٍد رطبة اأج��ر. تقرقر بطون 
�صغاره��م جوًع��ا واأملً��ا، و�ص��يوخ ون�ص��اء ال يج��دون ق��وت يومهم، 
تل��ك ال�ص��ال الغذائي��ة ت�ص��د جوعه��م، وتر�ص��م اأجم��ل �ص��ور 

التكاف��ل االجتماع��ي ب��ني امل�ص��لمني.

44

51,341
عدد

امل�شتفيدين 17,241
عدد

ال�شالل
الغذائية

250 ريااًل
قيمة
ال�شلة

ال�احدة
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بناء امل�ساجد20

بن��اُة امل�ص��اجد يبتغ��ون الف��وز بب�ص��ارة النب��ي �صل��ى اهلل علي��ه و�ص��لم 
القائ��ل: )م��ن بن��ى هلل م�ص��جدًا، ول��و كمفح���ش قط��اة بن��ي ل��ه بي��ت يف 
اجلن��ة(، وه��و �صدق��ة جاري��ة، ف��كل م��ا ارتف��ع في��ه االأذان، ورتل��ت يف 
اأرجائه اآيات القراآن، وحتلقت فيه حلق الذكر والعلم واالإميان، ُت�صب 

علي��ك االأج��ور واحل�ص��نات م��ن الك��رمي املنان. 

46

 240 
عدد

امل�شاجد
187,500املنفذة

عدد
امل�شتفيدين
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48

حفر الآبار21

اإذا كان اهلل قد غفر لبغي ب�صقيها لكلب، فكيف تكون مكافاأة وجزاء 
م��ن �ص��قى اآالًف��ا م��ن الب�ص��ر واحليوانات! ال �ص��ك يف اأنها اأعظ��م واأجزل 
مثوب��ة واأج��ًرا، اإن ل��ك اإخواًن��ا ينتظرون من يروي كبودهم العط�ص��ى، 
ف�ص��ارع اإىل مغف��رة م��ن اهلل ور�ص��وان تناله��ا بحف��ر بئ��ٍر يج��ري عليك 

ثواب��ه اإىل يوم املعاد.

 578  بئرًا
عدد

الآبار
265,000املنفذة

عدد
امل�شتفيدين
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50

اإن�ساء املراكز الإ�سالمية ودعمها22

حتافظ على الهوية االإ�ص��امية الو�ص��طية، وهي حم�صن تعليمي ثقايف �ص��بابي 
اإمياين متكامل، ي�ص��رف عليها اأكادمييون ودعاة بع�صهم من خريجي اجلامعات 
ال�صعودية. ع�صرات املراكز االإ�صامية اأن�صاأتها الندوة يف العامل، لن�صر الثقافة 

االإ�صامية والتعاليم ال�صمحة واحتواء ال�صباب واالرتقاء بهم.

297,500
عدد

امل�شتفيدين 221
عدد

املراكز

1000 ريال
قيمة
ال�شهم
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52

الق�افل الطبية23

�ص��هوٌر ب��ل �ص��نني من املر���ش عبثت باأج�ص��اد اآالف امل�ص��اكني يف اإفريقيا 
وغريها، فقٌر ومر�ش، عظمت م�صيبتهم وا�صتد كربهم، ف�صريت الندوة 
القواف��ل الطبي��ة بتخ�ص�صاته��ا العاجي��ة واجلراحي��ة املتنوع��ة، 
الإنقاذه��م وتطبيبه��م وتخفي��ف م�صابه��م، فاأب��دل اهلل بف�صل��ه ث��م 
بدعمك��م لبا���ش مر�صه��م وخوفه��م بثي��اب العافي��ة واالأم��ان، ف��داووا 

مر�صاك��م بال�صدق��ة. 

7
عدد

6,503الق�افل الطبية
عدد

امل�شتفيدين

300,000ريال - 400,000ريال
قيمة

القافلة 
ال�احدة

اإىلمن
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الأوقاف اخلريية24

جوام��ع االأج��ور، و�صدق��ات ت��دوم ع��رب الده��ور، يف االأوق��اف اخلريية 
التي يعود ريعها لع�ص��رات امل�ص��روعات والربامج التعليمية واالإغاثية 
واخلريي��ة، ويع��م اهلل بنفعه��ا امل�ص��لمني يف م�ص��ارق االأر���ش ومغاربه��ا، 

فب��ادر فاالأج��ر دائم، و�ص��ارع اإىل نيل احل�ص��نات والغنائم.

54

1,000 ريال
ال�شهم
5,000 ريالالف�شي

ال�شهم
10,000 ريالالذهبي

ال�شهم
الربونزي
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مبنى بر الوالدين باأبها

برج امللقا



بناء املراكز ال�سحية وت�سغيلها25

م��ا اأ�ص��د حلظ��ات االأمل عل��ى مري���شٍ ال ميل��ك ثم��ن ال��دواء، ورمب��ا 
تقعقعت نفو�ش اأطفالهم بني اأيديهم النعدام املراكز ال�صحية لديهم، 
فام���ش ه��ذا امل�ص��روع اأعظ��م حاج��ة له��م، اإذ ب��ادرت الن��دوة ببن��اء 
ع�صرات املراكز ال�صحية وت�صغيلها، فرفع اهلل عنهم �صقمهم واآالمهم، 

فكون��وا �ص��بًبا يف تطبيبه��م ومداواته��م.

56

 6 
عدد

امل�شت��شفات
10,500الطبية

عدد
امل�شتفيدين

1,000 ريال
قيمة
ال�شهم
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ً اإ�سادات بجه�د الندوة عامليا
جهود حثيثة تبذلها الندوة العاملية لل�صباب االإ�صامي، ودعم دائم للفقراء واملحتاجني 
على ال�صعيدين املحلي والدويل يف اأكرث من 50 دولة، تنفيذ م�صروعات اإن�صانية وبرامج 
فاعلة؛ تهدف اإىل تاأكيد اأن ر�صالة االإ�صام هي الدعوة اإىل ال�صلم والتعاي�ش والتاحم 
بني امل�ص��لمني يف طماأنينة و�صام، نالت بها االأمانة العامة للندوة اإ�صادة اجلميع، وتلقت 

العديد من خطابات ال�ص��كر والتقدير من اأعلى امل�ص��تويات يف اأكرث 
م��ن دولة، وقد انعك���ش ذلك اإيجاًبا على عمل الندوة، التي ت�ص��عى 

بق��وة اإىل تاأكي��د الدور الري��ادي والفري��د للمملكة 
يف خدم��ة امل�ص��لمني، وتق��دمي الدع��م 

وامل�صاندة لهم وفق روؤية 2030م.

��عى ص��عى ص��عى  صا على عمل الندوة، التي ت�صا على عمل الندوة، التي ت�
أكي��د الدور الري��ادي والفري��د للمملكة 
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توا�سييل النييدوة العاملية لل�سييباب الإ�سييامي م�سييرتها 
يف دعييم الفقييراء املحتاجيين عيير مكاتبهييا حييول العييامل 
العربييية  اململكيية  الإن�سييانية  مملكيية  ميين  �سييخي  بدعييم 
ال�سييعودية، حيث ت�سهم براجمها وم�سروعاتها الإن�سانية 
يف التخفيييف عيين املكلومن واملعوزين، وتقييدمي الإعانات 
الكييوارث  ميين  يقا�سييون  الييذي  للمت�سررييين  والإغاثييات 
الطبيعييية ويعانون ويات احلروب، كما توا�سل جهودها 
يف حماربيية الغلييو والتطييرف يف اأو�سيياط ال�سييباب امل�سييلم 
وتوؤهلهييم ليكونييوا عنا�سيير خيير يرتقييون مبجتمعاتهييم 
وفييق م�ساميين روؤييية اململكيية 2030 ال�سيياعية اإىل حتقيييق 
ر�سالة التكامل بن ال�سعوب عن طريق اإقامة العديد من 

الفعاليات والرامج ال�سبابية العاملية.
وت�سييع النييدوة العاملية هذا التقرير ال�سيينوي بن يدي 
القييراء واملح�سيينن ليكييون �سييهادة بجهودهييا الدوؤوبيية يف 
تقييدمي اخليير لاإن�سييانية وعر�ض �سورة م�سييرقة للعمل 
اخلييري املنبعث من املمملكة العربية ال�سييعودية حا�سنة 

احلرمن ال�سريفن.

د. �شالح بن �شليمان ال�هيبي
الأمني العام

للندوة العاملية لل�شباب الإ�شالمي

عطاوؤكم
يت�ا�سل
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�سكراً
ملن �سنع

النجاح معنا
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