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دليلك إلى الخير 2020م - 1441هـ
التقرير السنوي لمشاريع الندوة
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)خالص شكري ودعائي بالتوفيق للندوة العالمية للشباب 
اإلسالمي التي تبذل جهودها المخلصة في خدمة الشباب 

المسلم(. 
)أشكر القائمين على الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 

على جهودهم المباركة، وأعمالهم الطيبة في صالح الشباب 
المسلم والمسلمين جميعًا سدد الله خطاكم في جهودكم 

ونصر بكم الحق إنه جواد كريم(.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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الملخص التنفيذي

بدعــم مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده 
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظهمــا اللــه-، قدمــت النــدوة 
العالميــة للشــباب اإلســالمي مشــاريع إنســانية تنمويــة مســتدامة، وبرامــج فاعلــة ُمنتجــة 
متنوعــة ، لدعــم ومســاندة الفقــراء والمحتاجيــن ورعايــة األيتــام فــي أكثــر مــن 30 دولــة حــول 
العالــم، فوزعــت آالف مــن نســخ القــرآن الكريــم ورعــت حفظــة القــرآن، ودعمــت أكثــر مــن 750 
ألفــًا مــن طــالب العلــم بالحقائــب المدرســية والمنــح فــي أعــرق الجامعــات، وقدمــت الدعــم 
للجامعــات والمؤسســات التعليميــة، ونفــذت القوافــل الطبيــة التــي اســتفاد منهــا مــا يقــارب 15 
ألــف مريــض، وقدمــت الكســوة والبطانيــات فــي الشــتاء، باإلضافــة إلــى بنــاء المســاجد والمراكــز 
التعليميــة، وتوزيــع المــواد الدعويــة إلظهــار رســالة اإلســالم الداعيــة إلى التعايــش واالطمئنان، 
ــار، وتنفيــذ برامــج الحــج  وتوزيــع الســالل الغذائيــة، وإعــادة الحيــاة للمناطــق القاحلــة بحفــر اآلب
ــات للحجــاج، وإنشــاء مراكــز حفــظ األمتعــة، وبرنامــج التطــوع الصحــي، وإفطــار  والعمــرة ووجب
الصائــم وبرنامــج ســقيا المــاء، وقدمــت اإلغاثــة العاجلــة للمتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعية ومن 
ويــالت الحــروب؛ تعزيــًزا لمفهــوم التكافــل والتالحــم بيــن المســلمين فــي شــتى بقــاع العالــم.
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زيادة ثقة المجتمع 1

األهداف

التوسع الجغرافي2

زيادة المشاركة4 زيادة الكفاءة المالية3

تحقيق الجودة الشاملة6خدمة قضايا الشباب5

رفع كفاءة العاملين8 زيادة الحضور 7
اإلعالمي الفعال

تشجيع اإلبداع9

منظمة رائدة لشباب مميز.

منظمــة إســالمية عالميــة ترعــى الشــباب للنهــوض بهــم؛ مــن 
خــالل برامــج نوعيــة يديرهــا عاملــون ومتطوعــون متخصصــون 

فــي شــؤون الشــباب.

الرؤية

الرسالة
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معالي الشيخ/
د. عبد الله بن سليمان المنيع

معالي الشيخ/
د. عبد الله بن محمد المطلق

فضيلة الشيخ/
د. عبد الله بن وكيل الشيخ

رئيسًا

نائبًا للرئيس

عضوًا

الهيئة الشرعية
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فضيلة الشيخ/
د. حمد بن إبراهيم الشتوي

فضيلة الشيخ/
د. صالح بن إبراهيم آل الشيخ

فضيلة الشيخ/
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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الندوة منظمة عالمية
النــدوة العالميــة للشــباب اإلســالمي منظمــة إســالمية عالميــة مســتقلة، وهــي عضــو المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــدال فكــره  ــه، واعت ــى النهــوض ب ــم، وتســعى إل ــة األمــم المتحــدة، ترعــى الشــباب المســلم فــي أنحــاء العال بهيئ
ــي قضايــاه، وترســيخ العقيــدة الصحيحــة المبنيــة علــى الكتــاب والســنة، وتنشــر بينهــم الوســطية  وســلوكه، وتبنِّ
وتحــارب الغلــو والتطــرف، مــن خــالل برامــج نوعيــة يديرهــا عاملــون ومتطّوعــون متخّصصــون فــي شــؤون الشــباب، 
كمــا تهتــم ببعــض البرامــج االنســانية ككفالــة األيتــام ومســاعدة المناطــق المنكوبــة فــي الحــروب والكــوارث 

الطبيعيــة؛ ممــا ُيســهم فــي نشــر اإلســالم وتعاليمــه الســمحة.
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مشاريع 
 الندوة
1441هـ
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إيمانًا من الندوة بدورها الريادي كمنظمة إســالمية، فقد ســاعدت 
علــى أداء فريضــة )الــزكاة( والتيســير علــى المســلمين بتوزيعهــا علــى 
مســتحقيها مــن الفقــراء والمحتاجيــن فــي جميــع دول العالــم، لتعزيــز 

مفهــوم التالحــم والتعــاون بيــن المســلمين. 

قال تعالى:

زكاة المال01

اِئِل َو�ْلَْحُروِم} �لذ�ريات - �آية 19   {َوِف �أَْمَو�ِلِهْم َحقٌّ ِلل�سَّ



11

قيمة الزكاة الشرعية

المستفيدون في عام 1440هـ

2,5%

العـراق -  السـعودية - فلسـطين - 
اليمـن - سـوريا - باكسـتان - النيجـر 
 - بورمـا   - الوسـطى  افريقيـا   -

وغيرهـا... الصومـال 
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كفالة الطالب02

ــاء الفقــراء والمحتاجيــن خاصــة  تكفــل النــدوة العديــد مــن الطــاب أبن
والدراســات  الجامعيــة  )الدراســة  مرحلتــي  فــي  منهــم  المتفوقيــن 
العليــا( بمختلــف العلــوم لمواصلــة مســاراتهم التعليميــة، ليكونــوا عونــا 

ومجتمعاتهــم. ألوطانهــم 

عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه أن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ) إذا مـات ابـن آدم 
انقطـع عملـه إال مـن ثـالث: صدقـة جاريـة، أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صالـح 

يدعـو لـه ( رواُه مسـلٌم
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

اإلحصائيات

41

1041

29

1000 ريال1500 ريال

قيمة السهم
جـــامعيدراسات عليا

عدد المشاريع 
المنفذة
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دعم الجامعات03
والمؤسسات التعليمية

تشــجع النــدوة المؤسســات التعليميــة وتدعمهــا )ماديــًا وماليــًا(، 
ألداء رســالتها الســامية فــي رعايــة وتعليــم أبنــاء المســلمين فــي 

الــدول الفقيــرة المحتاجــة.

ـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) َوَفْضـُل اْلَعاِلـِم َعَلـى اْلَعاِبـِد َكَفْضـِل  قـال َرُسـول اللَّ
ُثـوا ِديَناًرا  ْنِبَيـاَء َلـْم ُيَورِّ ْنِبَيـاِء ، ِإنَّ اأْلَ اْلَقَمـِر َعَلـى َسـاِئِر اْلَكَواِكـِب ، ِإنَّ اْلُعَلَمـاَء َوَرَثـُة اأْلَ

ُثـوا اْلِعْلـَم ، َفَمـْن َأَخـَذ ِبـِه َأَخـَذ ِبَحـظٍّ َواِفـٍر ( أخرجـه الترمـذي َمـا َورَّ َواَل ِدْرَهًمـا ِإنَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

17

14

6,410

عدد الجامعات 
والمؤسسات

1000 ريال

قيمة السهم

ء
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دعم المساكن الطالبية04

للطــاب  الطابيــة  للمســاكن  والدعــم  باإلشــراف  النــدوة  تقــوم 
التفــوق والنجــاح بمختلــف  المغتربيــن، وترعاهــم لتحقــق لهــم ســبل 

العالــم. دول 

ـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) إن النـاس لكم تبع، وإنهم سـيأتونكم  قـال َرُسـول اللَّ
مـن أقطـار األرض يتفقهـون فـي الديـن، فـإذا أتوكـم فاسـتوصوا بهم خيـرًا ( أخرجه 

الترمذي
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

18

10

1,739

عددالمساكن 
المنفذة

1000 ريال

قيمة السهم

ء
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دعم الطالب الوافدين05

تهتم الندوة بالطاب الوافدين والدارســين في الجامعات الســعودية، 
وتحــرص علــى دعمهــم وتدريبهــم وتأهيلهــم للمشــاركة فــي نفــع األمــة 

اإلســامية وخدمــة أوطانهــم وفــق المنهج اإلســامي الســليم. 

عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم قـال : )  َمـْن 
ـِة ( رواه مسـلم ـُه َلـُه ِبـِه َطِريًقـا ِإَلـى اْلَجنَّ َل اللَّ َسـَلَك َطِريًقـا َيْلَتِمـُس ِفيـِه ِعْلًمـا َسـهَّ
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50

29

عدد 
الطالب

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

اإلحصائيات

1000 ريال

قيمة السهم
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برنامج كفالة األئمة والدعاة06

التطــرف  تجــاه مكافحــة  الوســطي  أداء دورهــا  فــي  النــدوة  تســتمر 
والجهــل، فتســارع فــي رعايــة األئمــة والدعــاة وكفالــة طــاب العلــم 
الشــرعي وتزويدهــم بالمراجــع الشــرعية المعتمدة مــن العلماء الموثوق 

بهــم. 

ـُه ِبـَك َرُجـاًل َواِحـًدا، َخْيـٌر َلـَك ِمـْن ُحْمـِر  م :  )إَلْن َيْهـِدَي اللَّ ـى اللـه َعَليـه وَسـلَّ َقـاَل َصلَّ
َعـِم( رواه البخـاري ومسـلم النَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

711

33

355,500

العدد المنفذ

12,000 ريال

متوسط الكفالة السنوية

ء
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تأهيل ورعاية النزالء07
في إصالحيات الرياض

النــزالء  تأهيــل  إعــادة  أكثــر مــن 13 عامــًا فــي  النــدوة منــذ  تســاهم 
الريــاض مــن خــال  بالتعــاون مــع إدارة ســجون منطقــة  الســعوديين 
األخاقيــة  القيــم  وتعزيــز  والنفســي  واالجتماعــي  التربــوي  التأهيــل 
واالنتمــاء الوطنــي وصيانــة األفــكار المنحرفــة مــن خــال برامــج نوعيــة 

يشــرف عليهــا متخصصــون .
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

2

200

السعودية

العدد المنفذ

ء
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الملتقيات الشبابية08

تهتــم النــدوة بدعــم وإقامــة الملتقيــات الشــبابية، إلكســاب الشــباب 
المهــارات وتهيئتهــم لاســتزادة مــن العلمــاء والدعــاة وتعزيــز قيمهــم 

ــز انتماءاتهــم ألوطانهــم ومجتمعاتهــم. وتعزي

ُه في  ُهـُم اللَّ ه ملسو هيلع هللا ىلص: )َسـْبَعٌة ُيِظلُّ عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه قـاَل: قـاَل رُسـوُل اللَّ
ـه َتعالـى ... (  ـُه: ِإمـاٌم عـاِدٌل، وشـابٌّ َنَشـَأ ِفـي ِعَبـاَدِة اللَّ ـِه َيـْوَم ال ِظـلَّ إالَّ ِظلُّ ِظلِّ

متفـُق عليـه
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29

2,456

عدد 
الملتقيات

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

1000 ريال

قيمة السهم

اإلحصائيات
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طباعة المصحف الشريف09

بــادرت النــدوة بطباعــة المصحــف الشــريف بمختلــف األحجــام ونشــره 
وتوزيعــه خــارج المملكــة، للكثيــر مــن األقليــات المســلمة فــي عــدد مــن 

الــدول والمناطــق التــي تفتقــر لــه. .  

يُر �ْلُوؤِْمِنيَن  قيال تعياىل: { �إِنَّ َهيَذ� �ْلُقيْر�آَن َيْهيِدي ِللَِّتيي ِهيَي �أَْقيَوُم َوُيَب�سِّ
ْجيًر� َكِبيًر�} �سيورة �لإ�سير�ء )9( ياِت �أَنَّ َلُهيْم �أَ اِلَ �لَِّذييَن َيْعَمُليوَن �ل�سَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

389,000

1,945,000

16

المصاحف 
الموزعة

15 ريااًل

قيمة المصحف مع الشحن

ء
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حلقات تحفيظ القرآن الكريم10

تنظــم النــدوة العديــد مــن الحلقــات القرآنيــة، التــي تؤهــل الراغبيــن فــي 
حفــظ القــرآن الكريــم وتاوتــه بالشــكل الصحيــح، وتكســبهم الســلوكيات 

واألخــاق القرآنية. 

َمُه( قال الـراوي: وَأْقَرَأ  َم الُقـْرآَن وَعلَّ قـال صـل اللـه عليـه وسـلم: )َخْيُرُكـْم َمن َتَعلَّ
ـاُج قـاَل: وذاَك الـذي أْقَعَدِنـي  ـى كاَن الَحجَّ ْحَمـِن فـي إْمـَرِة ُعْثمـاَن، حتَّ أبـو عبـِد الرَّ

َمْقَعـِدي هـذا. رواه البخاري
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

177

10

19,495

العدد المنفذ

7500 ريال

قيمة كفالة الحلقة

ء
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حج الفرض11

تقــدم النــدوة برنامــج )حــج الفــرض وحــج المســلم الجديــد( فتنظــم 
رحــات الحــج للمتميزيــن مــن المســلمين الجــدد أو الذيــن لــم يســبق 
لهــم القيــام بهــذه الشــعيرة وتقــوم بتعليمهــم طريقــة الحــج الصحيحــة 

وأهدافــه ومقاصــده العظيمــة. 

ِ َعلَييى �لنَّا�ييِس ِحييجُّ �ْلَبْيييِت َمييِن ��ْسييَتَطاَع �إَِلْيييِه �َسييِبيًل}   قييال تعيياىل :{َوِلَّ
�سييورة �آل عميير�ن:97
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1

176

عدد 
المشاريع المنفذة

عدد المستفيدين

7500 ريال

كفالة الحاج

اإلحصائيات
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برنامج العمرة12

تقــدم النــدوة برنامــج )العمــرة( فتنظــم رحــات العمــرة للمســلمين 
الجــدد أو الذيــن لــم يســبق لهــم القيــام بهــذه الشــعيرة وتقــدم لهــم 
المحاضــرات العلميــة التــي تعرفهــم بمناســك العمــرة، كمــا تنظــم لهــم 
زيــارات ميدانيــة للمتاحــف والمعــارض التراثيــة والثقافيــة التــي تعرفهــم 

ــم المملكــة.   بمعال

ِه صلى الله عليه وسـلم َقاَل: ) اْلُعْمَرُة  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي الله عنه َأنَّ َرُسـوَل اللَّ
َفٌق َعَلْيِه. َة (. ُمتَّ ـاَرٌة ِلَمـا َبْيَنُهَمـا، َواْلَحجُّ اْلَمْبـُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اْلَجنَّ ِإَلـى اْلُعْمـَرِة َكفَّ



33

عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

4

1

156

2700 ريال

تكلفة العمرة للشخص الواحد من الخارج

عدد 
المشاريع المنفذة

ء
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توزيع المواد الدعوية13

 تقــدم النــدوة برنامــج )المــواد الدعويــة( لتوزيــع المطبوعــات والكتــب 
المراكــز  علــى  ومســتمر  دوري  بشــكل  الدعويــة  والمــواد  الشــرعية 
العقيــدة  لنشــر  تهــدف  التــي  الشــبابية،  والمنظمــات  اإلســامية 

 . الوســطي  اإلســامي  والفكــر  الصحيحــة 

ـُه ِبـَك َرُجـاًل َواِحـًدا، َخْيـٌر َلـَك ِمـْن ُحْمـِر  م :  )إَلْن َيْهـِدَي اللَّ ـى اللـه َعَليـه وَسـلَّ َقـاَل َصلَّ
َعـِم( رواه البخـاري ومسـلم النَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

4886

55

340

عدد المواد 
الموزعة

100 ريال

قيمة السهم

ء
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مكتبة طالب العلم14

تدعــم النــدوة طــاب المنح الدراســية بتزويدهم بحقيبة )طالب العلم( 
التــي تتضمــن بعــض أمهــات الكتــب الشــرعية النوعيــة والمفيــدة لتكــون 
لهــم المنهــل الــذي ُيعينهــم علــى فهــم اإلســام الســليم ومقاصــده 

مــن المنابــع الصافيــة البعيــدة عــن مناهــج التطــرف والغلــو. 

عـن أنـس بـن مالـك رضـي اللـه عنـه، عن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال : )  َطَلُب 
الِعْلِم َفِرْيَضٌة َعَلْى ُكلِّ ُمْسـِلٍم ( رواه ابن ماجه
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

3000

33

15000

250 ريااًل

قيمة الحقيبة

عدد الحقائب

ء
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رعاية األيتام15

تأهيــل  علــى  يقــوم  الــذي  األيتــام(  )رعايــة  ببرنامــج  النــدوة  تهتــم 
وتعليــم األيتــام، وتقديــم الدعــم المــادي والرعايــة الصحيــة والنفســية 

لهــم. واالجتماعيــة 

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



39

عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

45

27

32,542

عدد المشاريع 
المنفذة

ء
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الحقيبة المدرسية16

كثيــر مــن األســر تحتــاج مــن يســاعدها فــي تحّمــل أعبــاء تعليــم أوالدهم 
مــن البنيــن والبنــات ولــم تتوانــى النــدوة عــن تقديــم هــذه المســاعدة 

عبــر هــذا المشــروع الــذي يدعــم مســيرة التعليــم.

قال تعاىل:{َوَتَعاَوُنو� َعلَى �ْلِبِّ َو�لتَّْقَوى} �سورة �لائدة 2 
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

1927

1927

3

50 ريااًل

قيمة الحقيبة

عدد الحقائب 
الموزعة

ء



42

إفطار الصائم17

ترعــى النــدوة برنامــج )إفطــار الصائــم( وتقــوم بتوزيع الوجبــات الخفيفة 
)الجافة والســاخنة( على فقراء المســلمين فـــي المســاجد وفي األحياء 

الفقيــرة، لتتجلــى معانــي التكافــل والتراحم بين المســلمين. 

ُه اَل َيْنُقُص  ـَر َصاِئًما َكاَن َلـُه ِمْثُل َأْجِرِه َغْيـَر َأنَّ قـال صلـى اللـه عليـه وسـلم: ) َمـْن َفطَّ
اِئِم َشـْيًئا (  رواه الترمذي  ِمْن َأْجِر الصَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

14,285

26

651,190

10 رياالت

قيمة الوجبة

عدد 
الوجبات

ء
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زكاة الفطر في الداخل18

تقــوم النــدوة بإعانــة الفقــراء والمعوزيــن مــن المســلمين فــي العديــد 
مــن المناطــق والمحافظــات بتوزيــع زكاة الفطــر عليهــم. 

ـِه صلـى اللـه عليـه وسـلم  ـاٍس رضـي اللـه عنهمـا َقـاَل: ) َفـَرَض َرُسـوُل اللَّ َعـن اْبـِن َعبَّ
اَهـا  َفـِث، َوُطْعَمـًة ِلْلَمَسـاِكيِن، َفَمـْن َأدَّ ْغـِو َوالرَّ اِئـِم ِمـَن اللَّ َزَكاَة اْلِفْطـِر ُطْهـَرًة ِللصَّ
ِمـَن  َصَدَقـٌة  َفِهـَي  ـاَلِة  الصَّ َبْعـَد  اَهـا  َأدَّ َوَمـْن  َمْقُبوَلـٌة،  َزَكاٌة  َفِهـَي  ـاَلِة  الصَّ َقْبـَل 

َدَقـاِت ( َرَواُه َأُبـو َداُود َواْبـُن َماَجـْه. الصَّ
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20 ريااًل

قيمة الفطرة

1

26,000

السعودية

عدد 
المشاريع المنفذة

عدد المستفيدين

الدول المنفذة

اإلحصائيات
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سقيا الماء19

نفــذت النــدوة عــدة مشــاريع فـــي )ســقيا المــاء( إيمانــًا منهــا بأهميتــه، 
حيــث جعــل اللــه ســقيا المــاء مــن أفضــل الصدقــات. 

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



47

عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

1

500,000

السعودية

عدد 
المشاريع المنفذة

10 رياالت

قيمة السهم

ء
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وجبة الحاج20

ــة حــاج( إســهامًا منهــا بالمشــاركة فــي  قدمــت النــدوة مشــروع )وجب
نيــل األجــر والثــواب فــي مواســم الحــج ومســاعدة الحجــاج فــي أداء 

مناســكهم.

َعـاَم  ـاَلَم َوَأْطِعُمـوا الطَّ َأْفُشـوا السَّ ـاُس  َهـا النَّ َأيُّ قـال صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) 
الترمـذي رواه   ) ِبَسـاَلٍم  ـَة  اْلَجنَّ َتْدُخُلـوا  ِنَيـاٌم  ـاُس  َوالنَّ ـوا  َوَصلُّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

1

14,285

السعودية

15 ريااًل

قيمة الوجبة

مرات تنفيذ 
المشروع

ء
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األضاحي21

قامــت النــدوة بمشــروع )األضاحــي( تيســيرًا منهــا ألداء هــذه الشــعيرة، 
الــذي  المســلمين  مــن  الفقــراء والمســاكين  علــى  توزيعهــا  وســهلت 
يرغبــون فــي أداء شــعيرة )األضاحــي أو العقائــق أو النــذور أو الكفــارات(. 

تقيوى  مين  فاإنهيا  �ل  �سيعائر  يعظيم  ومين  {ذليك  تعياىل:  �ل  قيال 
32: �ليج  �سيورة   �لقليوب} 
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حسب السعر المعتمد

قيمة األضحية

15,982

23,973

44

عدد 
األضاحي

عدد المستفيدين

الدول المنفذة

اإلحصائيات
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الكسوة22

تشــارك النــدوة بمشــروع )الكســوة( إلضفــاء الفرحــة والســرور علــى 
األســر الفقيــرة والمحتاجــة أثنــاء األعيــاد، فقامــت بتوزيــع مابــس العيــد 

لهــم. 

ـِه َتَعاَلـى ُسـُروٌر  قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : )  َأَحـبُّ اأَلْعَمـاِل ِإَلـى اللَّ
ُتْدِخُلـُه َعَلـى ُمْسـِلٍم ( رواه الطبرانـي
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150 ريال

قيمة الكسوة

23,444

23,444

10

عدد 
الكسوة

عدد المستفيدين

الدول المنفذة

اإلحصائيات
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السلة الغذائية23

لتخفــف علــى األســر  الغذائيــة(  )الســلة  النــدوة بمشــروع  أســهمت 
الفقيــرة والمحتاجــة داخــل المملكــة وخارجهــا، وتوفــر لهــم المتطلبــات 

واالحتياجــات األساســية مــن التغذيــة.

َم:  ـى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّ ِبـيَّ َصلَّ ـُه َعْنُهَمـا » َأنَّ َرُجـاًل َسـَأَل النَّ ـِه ْبـِن َعْمـٍرو َرِضـَي اللَّ َعـْن َعْبـِد اللَّ
ـاَلَم َعَلى َمـْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف(  َعـاَم ، َوَتْقَرُأ السَّ َأيُّ اإِلْسـاَلِم َخْيـٌر؟ َقـاَل: )ُتْطِعـُم الطَّ

رواه الترمذي
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

5815

8

29,489

عدد 
السالل

250 ريال

قيمة السلة

ء
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بناء المساجد24

نفــذت النــدوة عمــارة )125( مســجدًا خــال عــام )1440هـــ( فــي العديــد 
والتربيــة  للعبــادة  منــارة  المســاجد  هــذه  لتكــون  العالــم،  دول  مــن 

والتعليــم ونشــر الديــن اإلســامي. 

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) َمـن َبَنـى َمْسـِجًدا ُيْذَكـُر ِفْيـِه اْسـُم اللـه 
ـِة ( رواه ابـن ماجـه َتَعاَلـى َبَنـى اللـه َلـُه َبْيًتـا ِفـي الَجنَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

125

312,500

28

 عدد المساجد
المنفذة

ء
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حفر اآلبار25

قامــت النــدوة بحفــر )651( بئــرًا خــال عــام )1440هـــ( فــي العديــد مــن 
األماكــن الجافــة والقاحلــة ليرتــوي منهــا اإلنســان والحيــوان.  

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) َمـْن َحَفـَر ِبْئـَر َمـاٍء َلـْم َتْشـَرْب ِمْنـُه َكِبـٌد 
ى ِمـْن ِجـنٍّ َواَل ِإْنـٍس َواَل َطاِئـٍر إالَّ آَجـَرُه اللـُه َيـْوَم الِقَياَمـِة  ( أخرجـه ابـن ماجـه حـرَّ
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651

325,500

25

عدد 
اآلبار

عدد المستفيدين

الدول المنفذة

اإلحصائيات
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إنشاء المراكز اإلسالمية ودعمها26

أسســت النــدوة )59( مركــزًا إســاميًا خــال عــام )1440هـــ( فــي العديــد 
مــن دول العالــم، لتواصــل دورهــا فــي اســتدامة التعليــم للمســلمين 

والحفــاظ علــى هويتهــم اإلســامية الصحيحــة. 

ْجـِر  قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) َمـْن َدَعـا ِإَلـى ُهـًدى َكاَن َلـُه ِمـْن اأْلَ
ِمْثـُل ُأُجـوِر َمـْن َتِبَعـُه اَل َيْنُقـُص َذِلـَك ِمـْن ُأُجوِرِهـْم َشـْيًئا (  أخرجـه ابـن ماجـه
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5959

147,500

22

عدد 
المراكز

عدد المستفيدين

الدول المنفذة

اإلحصائيات
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اإلغاثة العاجلة27

ــة  ــة( المســاعدات اإلغاثي ــة العاجل ــدوة فــي برنامــج )اإلغاث قدمــت الن
والطبيــة الازمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وخاصــة تلــك المناطــق التــي 

تقــع فيهــا الكــوارث اإلنســانية واألزمــات.

اس، ُتْقَضى  ـه ِعَبـاًدا َخَلَقُهْم ِلَحَواِئـِج النَّ قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم : ) ِإنَّ ِللَّ
ـاِس َعَلـى َأْيِديِهـم، ُأوَلْئـَك آِمُنـوَن ِمـْن َفـَزِع َيـْوِم الِقَياَمِة (  أخرجـه ابن ماجه َحَواِئـُج النَّ
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

70

177,335

14

عدد المشاريع

500 ريال

قيمة السهم

ء



64

البرنامج الصحي في الحج28

مــع  بالتعــاون  المبــارك  الحــج  فــي موســم  عــام  النــدوة كل  تنفــذه 
جمعيــة درهــم وقايــة وبالتنســيق مــع المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي 
)البرنامــج الصحــي( تقــدم النــدوة مــن خالــه الخدمــات الطبيــة والرعايــة 
الصحيــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام، بمشــاركة المتطوعيــن والمتطوعــات 
مــن كليــات الطــب الذيــن بلــغ عددهــم فــي الموســم األخيــر 1440هـــ 

)650( مشــاركًا .
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

650

15000

السعودية

عدد 
المتطوعين

650,000 ريال

قيمة البرنامج

ء
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القوافل الطبية29

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم : ) مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم 
ــه ســائر  وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى ل

الجســد بالّســهر والُحّمــى ( رواه مســلم 

نفــذت النــدوة العديــد مــن )القوافــل الطبيــة( فــي معظــم دول العالــم 
الفقيــرة، فأرســلت نخبــة مــن األطبــاء لعــاج الفقراء والمحتاجيــن، وإجراء 

العمليــات والرعايــة الصحيــة وتقديــم العــاج الــازم لهم.
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

10

10

20,035

عدد 
القوافل الطبية

250,000 ريال

قيمة القافلة الواحدة

ء
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رعاية األسر المحتاجة30

حرصــت النــدوة فــي برنامــج )رعايــة األســر المنتجــة( علــى دعــم هــذه 
الفئــة ومســاعدتها وتخفيــف معاناتهــا ومســاعدتها فــي أن تتحــول مــن 
أســر مســتهلكة تحتــاج العــون إلــى أســر منتجــة مســتقلة بذاتها وتســاعد 

علــى النهــوض بمجتمعاتهــا وأوطانهــا. 

َعَلْيـِه  اللـُه  ـى  َصلَّ ِبـيُّ  النَّ َقـاَل  َقـاَل:   ، عنـه  اللـه  رضـي  ُهَرْيـَرَة  َأِبـي  حديـث  مـن 
ـِه ، َأِو الَقاِئِم  ـاِعي َعَلـى اأَلْرَمَلـِة َوالِمْسـِكيِن ، َكاْلُمَجاِهـِد ِفي َسـِبيِل اللَّ َم:)السَّ َوَسلَّ

صحيـح مسـلم  ) َهـاَر  النَّ اِئـِم  الصَّ ْيـَل  اللَّ
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352

1760

9

عدد 
األسر

عدد المستفيدين

الدول المنفذة

اإلحصائيات

500 ريال

قيمة السهم
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مشاريع األوقاف31

قال النبي صلى الله عليه وسـلم: )المسـلم أخو المسـلم ال يظلمه وال يسـِلُمه، 
ج عـن مسـلم كربـة مـن  ومـن كان فـي حاجـة أخيـه كان اللـه فـي حاجتـه، ومـن فـرَّ
ج اللـه عنـه كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة، ومـن سـتر علـى مسـلم  كـرب الدنيـا فـرَّ

سـتره اللـه فـي الدنيـا واآلخـرة( رواه البخـاري ومسـلم

دعمــت النــدوة العديــد من )المشــاريع الوقفية( فــي مختلف الميادين 
التعليميــة واإلنســانية، لتشــارك فــي اســتدامة قنــوات الدخــل الخــاص 

لتلــك المشــاريع.
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عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات

11

27,500

5

 عدد المشاريع
الوقفية

ء
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بناء المستوصفات الطبية31

ُت َفُهَو َي�ْسِفِن} �سورة  �ل�سعر�ء :80 قال �ل تعاىل: {َو�إَِذ� َمِر�سْ

تقــوم النــدوة ببنــاء المســتوصفات الطبيــة التــي تقــدم الرعايــة الصحيــة 
والعــاج المجانــي فــي الكثيــر مــن المناطــق الفقيــرة والنائيــة الــذي 
يحتاجــه الكثيــرون ممــن يعانــون مــن األمــراض وال يقــدرون علــى دفــع 

تكاليــف العــاج.



73

عدد 
المستفيدين

عدد الدول المنفذ 
فيها المشروع

االحصائيات
 عدد

9المستوصفات الطبية

22,500

11

ء
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الندوة 
طموحات 
مشرقة   
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مشروع بئر ارتوازي01

بئــر ارتــوازي أقامتــه النــدوة فــي دولــة بنيــن 
بمنطقــة زاخــرة بالســكان وتفتقــر إلــى الميــاه 
وســعة  )200(م  بعمــق  للشــرب  الصالحــة 

)20.000(لتــر.
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مسجد الندوة بالعاصمة القرغيزية02

ــة وافتتــح  مســجد النــدوة بالعاصمــة القرغيزي
 في عام 1438هـ  ويتسع الجامع  لـ 2500  مصلي 
وبنــي فــي بشــكيك منطقة ســوق علــم الدين 
علــى بعــد 50 متــرًا مــن طريــق الحريــر التاريخي.
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مدرسة الندوة في كينيا03

مدرســة النــدوة فــي كينيــا التــي تضــم حاليــا )350( 
التفــوق  فــي  ملموســة  إنجــازات  وحققــت  طالبــًا، 
واألداء فــي امتحانــات الشــهادة الوطنيــة حيث نالت 
مراتــب متقدمــة علــى مســتوى الجمهوريــة الكينيــة 
فــي زمــن قصيــر، كمــا نالــت التقديــر والجوائــز مــن 

وزارة التربيــة والتعليــم.
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82

الندوة 
في عيون 
شركائنا 
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إشادات الشكر وبرقيات التقدير
من القيادات وأصحاب القرار

للفقــراء  دائــم  ودعــم  اإلســامي،  للشــباب  العالميــة  النــدوة  تبذلهــا  حثيثــة  جهــود 
والمحتاجيــن علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي فــي أكثــر مــن 30 دولة، تنفيذ مشــروعات 
إنســانية وبرامــج فاعلــة؛ تهــدف إلــى التأكيــد علــى أن رســالة اإلســام هــي الدعــوة إلــى 
الســلم والتعايــش والتاحــم بيــن المســلمين فــي طمأنينــة وســام، وبذلــك نالــت األمانــة 
العامــة للنــدوة إشــادة الجميــع، وتلقــت العديــد مــن خطابــات الشــكر والتقديــر مــن أعلــى 
ــي تلقتهــا  ــات الشــكر الت ــات وخطاب ــة، ولعــل أهــم برقي ــر مــن دول المســتويات وفــي أكث
النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي برقيــة مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
-حفظهمــا اللــه-؛ بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى عمــل النــدوة، التــي تســعى إلــى التأكيــد علــى 
الــدور الريــادي والفريــد للمملكــة فــي خدمــة المســلمين، وتقديــم الدعــم والمســاندة 

وفــق رؤيــة 2030م.
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إنجازات عطاءكم

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

انطلقــت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي منــذ 49 عاًمــا )1392هـــ - 1441ه(، 
فالنــدوة  لذلــك  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وأمــراء  ملــوك  برعايــة  تحظــى  وهــي 
تســعى إلــى دعــم المحتاجيــن والفقــراء عــن طريــق مكاتبهــا المنتشــرة فــي أكثــر مــن 30 
دولــة، كمــا ســاهمت فــي نشــر التســامح بيــن الشــعوب عــن طريــق تنفيــذ العديــد مــن 
ــة  ــة والمشــاريع اإلنســانية المســتدامة، إضافــة إلــى العمــل علــى محارب البرامــج الفاعل
الغلــو والتطــرف فــي أوســاط الشــباب، وتأســيس مراحــل االنفتــاح التنمــوي والتغييــر 
اإلنســاني للشــباب المســلم فــي مختلــف دول العالــم، وخدمــة مجتمعاتهــم وفــق 
رؤيــة 2030 الســاعية إلــى تحقيــق رســالة التكامــل بيــن الشــعوب، عــن طريــق إقامــة 
العديــد مــن المؤتمــرات الشــبابية العالميــة، وإنشــاء 7 مراكــز تنمويــة متكاملــة فــي 
عــدد مــن الــدول اإلفريقيــة واآلســيوية؛ لتأهيــل الشــباب المســلم علــى تنميــة وخدمــة 
مجتمعاتهــم، وقدمــت العديــد مــن اإلعانــات واإلغاثــات للمتضرريــن الذيــن يقاســون 
مــن الكــوارث الطبيعيــة ويعانــون مــن ويــات الحــروب، وهــذا مــا يؤكــد أن المملكــة هــي 

الســند والعمــق االســتراتيجي الداعــم والمســتدام لألمــة العربيــة واإلســامية.
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ــرًا لـــمـــن صــنــع  ــكــ شــ
الــــــنــــــجــــــاح مـــعـــنـــا
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