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الـرؤيــــــة
أن تكون الهيئة الداعم الرئيس للنهوض 
العـــربـــيــة  بالممـــلكة  األوقـــاف  بقطــــاع 

السعودية.

الرسـالـــة
والمحافظة  وتطويرها  األوقاف  تنظيم 
عليــــها وتنـــميـــتـــهـــا بما يـــحقق رشوط  
التنمية  يف  دورها  من  ويعزز  الواقفني 
لمقاصد  وفقا  واإلجتماعية  اإلقتصـــادية 
ورؤية  واألنظــمة  اإلســـــالمية  الرشيعة 

المملكة 2030.

باالستـــقـــالل  تتمتع  اعتبــارية  عــــامة ذات شخصيــــة  هيئة 
أنشئت   ، الوزراء  برئيس مجلس  تـــرتــبــط   , المـــايل واإلداري 
االقتصـــــادية  التنمية  يف  األوقــــاف  دور  تعزيز  بغـــرض 

واالجتمـــاعية والتكــــافل االجتماعي.
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توعيــة وتدريب  
ضيوف الرحمن

منصــة تدريـــب العامليــــن 
يف خدمة ضيوف الرحمـــن 

األدلة التفاعلية للحجاج والمعتمرين 
والفــيـــديــــوهــــــات الـتـــــوعـــــويـــــة

 

دليل تفاعيل 

لغة متنوعة 

13
14

تدريب أكرث من

8,218

منصـــة التوعيـــة  
لضيـوف الرحمن  

إنــــتــــــــــاج

مادة 
توعوية 2500

تقديم المواد التوعوية 

لغات 5بأكرث من

مستفيد
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1

أبرز المشاريع الموجهة

الحتياجات ضيوف الرحمن



مرصــد القطاع غري الربحي    
لخدمــة ضيــوف الرحمــن 

الدراسات واألبحاث 

 
 تقــــــاريـــــــــــر
 أعــــمــــــــــــال
الــــرصـــــــــــد

 تـــــأسـيــــــــــس
 مرصد القطــاع
 غيـــــر الربحــــي
 لخدمة ضيوف

الرحمـن

 الخارطــــــــة
 الحراريــــــــة
للمرصــــــد

 آليــة التعامـــل
مع االحتياجات

 تـحــــديـــــــد 
االحتياجات

دراســــــة احتــــيــــــاجــــات 
الحرمــــيـــن الشــــريفـيـــن

 مصفوفة
 المشاريع
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 تجهيـــز 22 محطـــة
 إركـــاب يف ســـاحـات
المسجــــد النبــــوي

خدمة أكرث من 10مليون
 زائر ومصلـــــي بالمسجــد

النبوي سنوياً

 تقديم 10 خدمـــات
يف المـــركز المــواحد

يستفد ما يزيد عن 17 مليون شخص من لحـــوم األضــاحي

 خدمة أكرث من 20 مليون
زائــــــــر ومصــــيل سنـــــوياً

توفيـر سيارات النقل/قولف يف ساحات المسجـد النبوي

مركز الخدمات الشاملة يف المسجد النبوي

تعظيـــم االستفــادة مـن لحـــوم األضــاحي

4

العناية بكبار السن  
والفئات األشد الحاجة 



منـظــــومـــــة التعلـيـــــم فــي الحـــرمـيـــــن

 إرشاد السائلني يف موسم الحج والعمرة
 رعـــايــــة الروبــــوت التوجيهــــي ألول مـرة يف

المسجد الحرام

 خدمـــــة أكثــــــــر من 15مليون حاج ومعتمر
ومصيل سنوياً

 العناية بقرابة 6,000 طالب وطالبة يف معهد
وكلية الحرمني سنوياً

 وصـــــل عدد الخاتميــــــن للقــــرآن الكريم يف
الحرمني إىل 2,000 حافظ

توفيـــر فرص عمل ألكرث من 5,000 موظف

5

مرشوع خادم الحرمني الرشيفني للرتجمة

 عدد المستفيــــدين من ترجمـة خطبة عرفة
219 مليون مستفيد

 عــدد الــــزائرين لمنــــصة ترجمــــة الخطـــــب
 602 مليون زائر حول العالم

الرتجمـة الفـورية مع الوفـود الزائرة للحرمني

اإلرشاد 
وإثراء التجربة
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دور ضيافة األطفال يف الحرمني

- تقديم العناية لــ 700 ألف طفل سنوياً يف الحرمني
- صناعـــة وتصميـــــم أكرث من 1000 برنامج تربوي 

وثقايف وقيمي لألطفال
 

5

تهيئة مساجد المواقيت

تطوير برئ عثمان بن عفان

- صيــــانة وتطــــــوير المواقيت و مسجـــد قبــــــاء

عفان  ابن  عثمـــــان  سيدنا  بئـــر  وتأهيـــل  تطــــــوير   -
ريض لله عنه

خدمات 
رعاية األطفال

تطوير وصيانة المرافق
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مشـــروع

مليون36

مستفيد

10

المشاريع المدعومة عىل خارطة مكة المكرمة

المشاريع المدعومة عىل 
خارطة مكة المكرمة
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مشـــروع

مليون24

مستفيد

10

المشاريع المدعومة عىل خارطة المدينة المنورة

المشاريع المدعومة عىل 
خارطة المدينة المنورة



مستفيد من ضيوف الرحمن يف السنة

مليون ريال 20

ممولة لتنفيذ مشاريع ضيوف الرحمن 

مشـــــــروع 60

مقــــدمة لخــــدمـة ضيــــــوف الرحمن

خــــــدمـــــة 64

حكــــــومي وتنـــمـــــوي 

شـريــــــــــك 15

8

أثر دعم المبادرات

9



10

الدول المستفيدة 

الدول المستفيدة  

مليــــوندولـــة 220
عــدد المستفيديـــن 

713
عدد اللغات 

لغــــة 14

أثر دعم المبادرات

أوروباأمريكا

آسياإفريقيا

+



طالب وطالبة العلم

أثر دعم المبادرات

11

طالب وطالبة كلية ومعهد 
الحرم الميك والمدين

5,750+
حافظ وحافظة للقرآن

(يف السنة)

660+

مستفيد 
(الزوار والزائرات)

إجازة للقرآن بالسند
(يف عامني)

1,000+ 1,1+

طالب وطالبة حلقات 
القرآن والسنة المنتظمني 

يف المقراة/يف السنة

87,500+
عدد اإلجازات والمتون

(يف عامني)

39,800+

مليون
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11

طالب وطالبة حلقات القرآن 
والمتون (يف اليوم)

31,150+
معلم ومعلمة

(يف السنة)

2,250+

زائر لتصحيح قصار السور
(يف السنة)

600,00+

موظف وموظفة
(يف السنة)

600+
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والعمرة  الحج  قناة 
بطائرات الخطوط السعودية  

فيديو 
تعليمي

23
أدلة توعوية  

بـــ 14 لغة 

13

أفالم سينمائية 
بــــ 7 لغات 

6
فيديو محاكاة لبس 

اإلحرام بــــ 7 لغات 

1

فلم وثائقي 
بــــ 9 لغات 

1

أبرز اللغات 

العربيــــــة    اإلنجلزييــة      البنغــــاليـــــــة    الفارســي 

الفرنيس       الهوســـــا        اإلندونييس      التـــركــــي 

الماليـــزي     األمهـــري        اإلسبــانـــــي     الروســي 

األردو           السنهايل
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