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ً ً
أن أﻛــﻮن رﺋﻴﺴــﺎ ﻓﺨﺮﻳــﺎ ﻟﻬــﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻫــﺬا ﻳﺸــﺮﻓﻨﻲ ،وﺳــﺄﻋﻤﻞ
ﻛﻞ ﺟﻬــﺪي وﻛﻞ ﻃﺎﻗﺘــﻲ ﻓــﻲ إﻧﺠــﺎح ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺨﻴــﺮي ﻟﺸــﻴﺨﻨﺎ
وواﻟﺪﻧــﺎ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺑــﻦ ﺑــﺎز )رﺣﻤــﻪ اﷲ(
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
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رؤيتنا
أن تكــون مؤسســة عبدالعزيــز بــن بــاز الخيريــة المصــدر األول والمعتمــد للميــراث
العلمــي لســماحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز -رحمــه اللــه -فــي أنحــاء العالــم ،ومنبـ ً
ـرا
للمنهــج الوســطي .

رسالتنا
مؤسســة علميــة دعويــة ،تنفــذ أعمالهــا بصــورة احترافيــة؛ لخدمــة ونشــر ميــراث ســماحة
الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز -رحمــه اللــه -العلمــي ،ومنهجــه الوســطي ،ومضامينــه،
وتوســيع دائــرة اإلفــادة منــه ،واســتمرار عطاءاتــه العلميــة والدعويــة .
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أهدافنا
 .1جمــع اإلرث العلمــي لســماحة الشــيخ «رحمــه اللــه» ومــا ُأثــر عنــه ،وحفظــه وتصنيفــه بكافــة الصيــغ المقروءة
والمســموعة والمرئية .
ً
علميــا
 .2خدمــة التــراث العلمــي لســماحة الشــيخ «رحمــه اللــه» ليخــرج بمواصفــات قياســية وجــودة عاليــة
ً
وفنيــا .
 .٣نشــر اإلرث العلمــي لســماحة الشــيخ «رحمــه اللــه» ،وإتاحتــه للباحثيــن ولعمــوم المســلمين بحريــة وســرعة
وســهولة .
 .4توســيع دائــرة اإلفــادة مــن علــم ســماحة الشــيخ»رحمه اللــه»  ،وإخراجــه بصيــغ وتقنيــات وقوالــب ولغــات
متعــددة .
 .5حمايــة علــم ســماحة الشــيخ مــن التعــدي  ،واســتهداف خروجــه وفــق مــراد المؤلــف «رحمــه اللــه» ومــا يليــق
بمكانتــه العلميــة ،ومنــح ُأذونــات طباعــة ونشــر علــم ســماحته للراغبيــن ـ فيمــا يتعلــق بحقــوق المؤلــف ـ وفــق
هــذه الرؤيــة .
 .٦اإلسهام في استمرار عطاءات سماحة الشيخ «رحمه الله» العلمية والدعوية .
 .7العناية بخدمة وتأهيل وإعداد ودعم الدعاة وفق منهجية سماحة الشيخ «رحمه الله» .
 .٨إعداد ودعم الدراسات والبرامج التي تهدف إلى تعميق منهج الوسطية واالعتدال .
.9المشــاركة فــي برامــج توعيــة وتأهيــل وتدريــب أفــراد المجتمــع علــى المضاميــن التــي تدخــل فــي دائــرة
رؤيــة المؤسســة ورســالتها وأهدافهــا.
 .1٠توفيــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتنفيــذ أهــداف المؤسســة ،ووضــع مــا يــرد للمؤسســة مــن
هبــات أو تبرعــات أو وصايــا فــي مصارفهــا الشــرعية ضمــن أنشــطتها المعتمــدة .
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وشرف
فخروشرف
فخر
تشــرفت المؤسســة منــذ نشــأتها بمقــام خــادم الحرمين
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
رئيسـ ًـا لمجلــس أمنائهــا ،وبســماحة مفتــي عــام المملكة
ً
ً
عامــا
مشــرفا
الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه آل الشــيخ
علــى برامجهــا وأنشــطتها العلميــة.
 حيــث يضــم مجلــس أمنــاء المؤسســة الشــرفي إضافــةلذلــك :
ســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األمير محمد
بــن ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود
ومعالــي الشــيخ صالــح بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ «وزيــر
الدولــة  ..عضــو مجلــس الــوزراء»
ونخبــة مــن أصحــاب الســمو وأصحــاب المعالــي وأصحــاب
الفضيلــة -حفظهــم اللــه ،-الذيــن يؤكــدون علــى الــدوام
أيــده اللــه -بقولــهمــا يكــرره خــادم الحرميــن الشــريفين ّ
( :أن أكــون رئيسـ ًـا فخريـ ًـا لهــذه الجمعيــة هــذا يشــرفني،
وســأعمل كل جهــدي وكل طاقتــي فــي إنجــاح هــذا
العمــل الخيــري لشــيخنا ووالدنــا الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز
«رحمــه اللــه») .
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مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
مؤسســة خيريــة غيــر ربحيــة أنشــئت لغــرض اســتمرار عطــاءات ســماحة الشــيخ
 /عبدالعزيــز بــن بــاز ــــ رحمــه اللــه ــــ العلميــة والدعويــة واالجتماعيــة ،حيــث قامــت
منــذ تأسيســها عــام 1422هـــ بإنشــاء موقــع لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ علــى
اإلنترنــت ،وطباعــة وتوزيــع مئــات اآلالف مــن النســخ مــن كتبــه ،وإقامــة بعــض
النــدوات والملتقيــات العلميــة والدعويــة ،وكفالــة آالف األســر واأليتــام الذيــن
كان يكفلهــم ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ  ،ثــم ورد التوجيــه للمؤسســة بتركيــز
نشــاطها علــى الجانــب العلمــي والدعــوي وإحالــة الجوانــب االجتماعيــة والكفــاالت
لجهاتهــا المختصــة بهــا ،وقــد كان مــن فضــل اللــه تعالــى ثــم مــن ثمــرات هــذا
التوجيــه أن تركــزت الجهــود علــى النشــاط العلمــي والدعــوي ،ونتــج عــن ذلــك
تحقيــق العديــد مــن المنجــزات التــي تســر كل محــب للشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ  ،علــى
ضــوء المشــاريع التاليــة :
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مشاريع
المؤسسة
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برنامج جمع التراث العلمي لسماحة الشيخ ــ رحمه الله ــ
ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى جمــع المــواد العلميــة
المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة لســماحة الشــيخ ــــ
رحمــه اللــه ــــ والتــي تفرقــت بيــن تالميــذه ومحبيــه ،حيــث
وضعــت المؤسســة ضوابــط ذات معاييــر عاليــة فــي إخراج
المــواد المقــروءة وتحويــل المــواد الصوتيــة والمرئيــة
إلــى مــادة مقــروءة بإشــراف مباشــر مــن لــدن رئيــس
مجلــس أمنائهــا المشــرف العــام علــى نشــاط المؤسســة
العلمــي ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ  /عبــد
العزيــز بــن عبــد اللــه آل الشــيخ ــــ حفظــه اللــه ــــ  ،ومــن
خــال ذلــك أنشــأت المؤسســة قاعــدة معلومــات شــاملة
لجميــع المــواد الصوتيــة والمقــروءة والمرئيــة التــي
صــدرت للشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ أو صــدرت عنــه ،وأتاحــت
المؤسســة هــذه القاعــدة لجميــع الباحثيــن والمهتميــن،
كمــا أنهــت المؤسســة تفريــغ جميــع المــواد الصوتيــة
ً
ً
حرفيــا ،وبصــدد العمــل علــى
تفريغــا
لســماحة الشــيخ
المراحــل األخــرى إلخراجهــا ككتــاب  -إن شــاء اللــه . -
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موقع سماحة الشيخ ) www.binbaz.org.sa ( :
بــدأت بــذرة تحويــل عطــاءات ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ قبيــل وفــاة
ســماحته ،ففــي منتصــف عــام ( 1419هـــ ) عــرض فضيلــة الشــيخ  /د.
أحمــد بــن عبدالعزيــز بــن بــاز علــى والــده ــــ رحمــه الله ــــ فكرة إنشــاء موقع
لســماحته علــى الشــبكة العنكبوتيــة يضــم النتــاج العلمــي لســماحته
مــن فتــاوى ودروس ومحاضــرات وغيرهــا؛ ليمكّ ــن جميــع المســلمين مــن
الوصــول إلــى فتــاواه بســرعة وســهولة وحريــة ،فوافــق ســماحته ـــــ رحمه
اللــه ــــ وبــدأ المشــروع ولكــن ســماحته وافتــه المنيــة بعــد أشــهر قليلــة
مــن البــدء فــي المشــروع الــذي اكتمــل بعــد وفاتــه ،ثــم تــم تدشــين
الموقــع واإلعــان عــن المؤسســة فــي الحفــل الخــاص بالموقــع بحضــور
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك  /ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
«أيــده اللــه» ــــ حينمــا كان أميـ ً
ـرا لمنطقــة الريــاض ــــ ليكون رئيسـ ًـا لمجلس
ّ
أمنائهــا فوافــق ــــ ّأيــده اللــه ــــ وأصبــح مــن أعمــال المؤسســة القيــام
بالموقــع وتزويــده بالجديــد مــن اإلرث العلمــي لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه
اللــه ــــ .
ويضم هذا الموقع متعلقات سماحة الشيخ ــ رحمه الله ــ وإرثه العلمي
من كتب وفتاوى وتراجم ومواد صوتية ومرئية وإمالءاته العلمية،
ً
حاليا أكثر من ( )٣,٦٠٠,٠٠٠زائر
ومسيرته العلمية والعملية ،ويزوره
ً
شهريا .
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مشروع الموسوعة الصوتية االلكترونية
ويهــدف إلــى نشــر المــواد الصوتيــة
لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ بالوســائل
التقنيــة الحديثــة ،وقــد دشــن خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك  /ســلمان بــن عبدالعزيــز
ً
أميــرا
«أيــده اللــه» ــــ حينمــا كان
آل ســعود ّ
ً
ورئيســا لمجلــس أمنــاء
لمنطقــة الريــاض،
المؤسســة ــــ المرحلــة األولــى مــن المشــروع
بواقــع ســتمائة ســاعة صوتيــة مــن أصــل
( )5000ســاعة صوتيــة ،وهذا المشــروع يمكِّ ن
طــاب العلــم مــن الوصــول إلــى أي معلومــة
مــن كالم ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ فــي
غضــون ثــوان معدودة بمســتوى تقنــي عالي
مــن خــال محــرك بحــث متقــدم .
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برنامج طباعة كتب سماحة الشيخ الحالية ,وكتبه وشروحاته التي لم تر النور
ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى إخــراج كتــب ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ وطباعتهــا بمواصفــات قياســية وجــودة
عاليــة ،وفــي هــذا الصــدد تــم طباعــة ( )77عنوانـ ًـا مابيــن كتــاب ومطويــة مــن مؤلفاتــه ورســائله ،وعــدد ( )11عنوانـ ًـا
مــن أشــرطة ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ حيــث تــم توزيــع أكثــر مــن ( )2.000.000مابيــن كتــاب ومطويــة وأكثــر من
( )57.000شــريط علــى الشــرائح المســتهدفة ،باإلضافــة إلــى توزيــع أكثــر مــن ( cd )70.000مــن ( :مجمــوع فتــاوى
ومقــاالت متنوعــة ،وشــرح المنتقــى ،وشــرح الــدروس المهمــة لعامــة األمــة ،وإضــاءات مــن زاد المعــاد ،وصفــة
الوضــوء والصــالة ،وغيرها)،كمــا أخرجــت وطبعــت المؤسســة عــدد ( )11مــادة علميــة مــن شــروحات وتعليقــات
ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ بعــد إجازتهــا مــن ســماحة مفتــي عــام المملكــة المشــرف العــام علــى النشــاط
العلمــي للمؤسســة ــــ حفظــه اللــه ــــ ،ووزارة اإلعــالم لعل من آخرها ( :شــرح ســماحة الشــيخ -رحمــه الله  -للقواعد
األربــع ــــ وتعليقاتــه علــى فضــل اإلســالم ــــ وشــرحه لﻸصــول الثالثــة ــــ وشــرحه لكشــف الشــبهات ــــ وتعليقاتــه
علــى الرســالة الحمويــة الكبــرى ــــ وشــرحه لكتــاب وظائــف رمضــان ــــ وتعليقاتــه علــى كتــاب التبصيــر فــي معالــم
الديــن ــــ وشــرحه للعقيــدة الواســطية ــــ وشــرحه لشــروط الصــالة وأركانهــا وواجباتهــا ــــ وتعليقاتــه علــى مقدمــة
تفســير الحافــﻆ ابــن كثيــر وتفســير ســورة الفاتحــة ــــ وشــرحه لكتــاب التوحيــد ) ،كمــا عثــرت المؤسســة علــى
خمــس مشــاريع كتــب علميــة لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ لــم تكتمــل ،وإحالتهــا إلــى عضــو اللجنــة العلميــة فــي
المؤسســة صاحــب الفضيلــة الشــيخ  /عبدالعزيــز بــن قاســم ــــ حفظــه اللــه ــــ الــذي تولــى إخراجهــا وخدمتهــا وهــي :
(تحفــة أهــل العلــم واإليمــان بمختــارات مــن األحاديــث الصحيحــة والحســان ــــ وتحفــة اإلخــوان بتراجــم بعــض األعيــان ــ
والفوائــد المتنوعــة فــي العقائــد والتفســير والحديــث والتاريــخ وغيــر ذلــك  -ومجمــوع فيــه  :إجــازة ســماحة الشــيخ
فــي عــدد مــن الكتــب العلميــة وترجمــة ســماحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز والعالمــة المحــدث عبدالحــق الهاشــمي
«رحمهمــا اللــه تعالــى» ــــ والتحفــة الكريمــة فــي بيــان كثيــر مــن األحاديــث الموضوعــة والســقيمة) ،وقــد اســتكمل
خدمتهــا واكتملــت طباعتهــا فــي ( )5مجلــدات .
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كمــا تــم إحالــة جميــع تعليقــات الكتــب التــي فــي مكتبــة ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ بعــد تصويرها إلــى فضيلته،
ـاء علــى وصيــة ســماحة الشــيخ
حيــث تــم نقــل المكتبــة إلــى مكتبــة مركــز ابــن بــاز العلمــي العالمــي فــي مكــة ــــ بنـ ً
زوار بيــت اللــه الحــرام مــن الحجــاج والمعتمريــن
ــــ؛ ليســتفيد منهــا طلبــة العلــم المقيميــن فيهــا ،باإلضافــة إلــى ّ
وغيرهــم ،وقــد اســتكمل خدمتهــا واكتملــت طباعتهــا فــي ( )3مجلــدات ،وال تــزال المؤسســة تطبــع مؤلفــات
ورســائل ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ التــي ســبق طباعتهــا ،أو التــي تــم جمعهــا مؤخـ ً
ـرا فــي عــدة مواضيــع
متفرقــة ،ومنهــا  ( :الــدروس المهمــة لعامــة األمــة ــــ التحقيــق واإليضــاح لكثيــر مــن مســائل الحــج والعمــرة والزيــارة
ــــ الدعــوة إلــى اللــه وأخــاق الدعــاة ــــ المعلــوم مــن واجــب العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم ــــ تحفــة اإلخــوان بأجوبــة
المشــكل فــي المســائل الطبيــة ــــ فتــاوى ومقــاالت
مهمــة تتعلــق بــأركان اإلســام ــــ الفتــاوى الشــرعية علــى ُ
فــي حراســة الحجــاب ــــ مــن أعمــال رمضــان ــــ نصيحــة تتعلــق بفضــل الصيــام والقيــام ــــ أشــياء ال تفســد الصــوم ــــ
ـؤاال فــي الصيــام ــــ الجــواب الصحيــح فــي أحــكام صــاة التراويــح ــــ حكــم
مختــارات مــن فتــاوى الصيــام ــــ ثالثــون سـ ً
المســتهزئين باألنبيــاء والمرســلين ــــ محمــد «صلــى اللــه عليــه وســلم» بيــن الجافــي والغالــي ــــ حراســة التوحيــد
ــــ التحذيــر مــن البــدع ــــ كيفيــة صــاة النبــي «صلــى اللــه عليــه وســلم» ــــ مســائل فــي العقيــدة وصفــة الوضــوء
وصفــة صــاة النبــي «صلــى اللــه عليــه وســلم» واألذكار ــــ تحفــة األخيــار ــــ دليــل الزوجيــن ــــ أحــكام المولــود فــي
اإلســام ــــ فضائــل القــرآن الكريــم وآداب تالوتــه وبعــض أحكامــه وفوائــده ــــ وغيرهــا مــن المؤلفــات ) .
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مراجعة وتدقيق ودعم أكثر من ( )250مادة علمية
وهي مواد تتعلق بسماحة الشيخ  -رحمه الله  , -واردة من باحثين أو من دور نشر
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دعم الباحثين وقنوات التواصل مع طلبة العلم
حيــث يتــم دعمهــم بالمــواد العلميــة المقــروءة والســمعية والمرئيــة مــن اإلرث العلمــي لســماحته
ـد عنــه ،حيــث أنشــأت المؤسســة صفحــة باســمها علــى موقــع الفيــس بــوك وتويتــر
وممــا كتــب أو أعـ ّ
وكافــة وســائل التواصــل االجتماعــي مدعمــة بعــدد مــن المــواد العلميــة المقــروءة والمســموعة
والمرئيــة لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ ،وكذلــك رفعهــا علــى قنــاة المؤسســة فــي اليوتيــوب .

تلغرام

تويتر

قناة مؤسسة بن باز

انستغرام

فيس بوك
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تطوير مركز البحث واإلنتاج العلمي في المؤسسة

مــن خــال تأميــن العديــد مــن التجهيــزات العلميــة والفنيــة والتقنيــة
واســتقطاب المزيــد مــن الكفــاءات البشــرية ،لتطويــر العمــل البحثــي فــي
اإلرث العلمــي لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ بمــا يحقــق الجــودة واإلتقــان
فــي اإلنتــاج وتســهيل العمــل لــدى الباحثيــن والمســتفيدين ،حيــث تتــم كافة
خطــوات اإلنتــاج مــن نســخ وتحقيــق وخدمــة علميــة وصــف نهائــي للطباعــة،
وكذلــك تصفيــة المــواد الصوتيــة وعمــل المونتــاج داخــل مركز البحــث واإلنتاج
العلمــي فــي المؤسســة ،بعــد أن تــم تأميــن األجهــزة والتقنيــات الالزمــة
مصغــر لهــذا الغــرض .
ّ
لذلــك ،واســتوديو صوتــي
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مشروع  ( :جوال ابن باز )
الــذي أتــم الســنة الثانــي عشــرة ،حيــث
ً
يوميــا مقاطــع
يرســل للمســتفيدين
نصيــة وصوتيــة تناســب أيــام ووظائــف
العــام مــن فتــاوى ومحاضــرات ســماحة
الشيخ ــ رحمه الله ــ الصوتية والنصية،
وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين منــه
( )10.000مشــترك ،ويتــم االشــتراك
فــي الخدمــة بإرســال رقــم ()1
إلــى ( )808552لشــركة االتصــاالت
الســعودية ،و ( )605605لشــركة
موبايلــي ،و ( )708888لشــركة زيــن .
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مشروع تطبيق مجاني على الجوال باسم ( المنتقى من فتاوى ابن باز )

يمكّ ــن المســتخدم مــن الحصــول
علــى  1700فتــوى مــن أهــم فتــاوى
ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ فــي
العقائــد والعبــادات والمعامــات،
ويعمــل علــى كافــة أنــواع الجــواالت،
وقــد تمــت مطابقــة المــادة العلميــة
للفتــاوى مــن ِق َبــل ســماحة مفتــي
عــام المملكــة ــــ حفظــه اللــه ــــ ،وهــو
ً
مجانــا علــى المتجــر للهواتــف
متــاح
الذكيــة .
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مشروع ( سلسلة ابن باز اإلعالمية )
بعنــوان (العبوديــة) والمشــروع عبــارة عــن منتجــات علميــة ودعويــة تفاعليــة تعيــد عــرض اإلرث العلمــي
لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ بطــرق تتناســب مــع شــرائح المجتمــع المختلفــة عبــر وســائط متعــددة
مثــل ( :القنــوات الفضائيــة ــــ االنترنــت « نظــم الشــبكات االجتماعيــة» ــــ برامــج تطبيقــات على الهواتف
المحمولــة ــــ الفصــول االفتراضيــة واألكاديميــات العلميــة) ،وتــم بحمــد اللــه تعالــى بــث المــادة فــي
القنــوات الفضائيــة المحافظــة خــال الفتــرة الماضيــة .
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الفواصل التلفزيونية «عبر القنوات الفضائية ،ووسائل التواصل االجتماعي»
وهــي عبــارة عــن مقاطــع لســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــــ تُ عــرض علــى القنــوات الفضائيــة ،حيــث تــم
ً
ً
تلفزيونيــا مــن الفتــاوى والتوجيهــات الصوتيــة لســماحة الشــيخ ــــ
وفاصــا
مقطعــا
إنتــاج عــدد ()39
ً
رحمــه اللــه ــــ أخرجــت كمــادة تلفزيونيــة بطــرق جذابــة ومشــوقة ،وتــم توزيعهــا علــى عــدد مــن القنــوات
الفضائيــة المختــارة ،باإلضافــة إلــى جميــع وســائل التواصــل االجتماعــي ،وقــد القــت ــــ بفضــل اللــه
تعالــى ــــ استحســان المشــاهدين .
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صوتيات سماحة الشيخ ــ رحمه الله ــ بجودة عالية عبر السحابة الصوتية
حققــت المؤسســة رغبــات طلبــة العلــم والمهتميــن فــي العالــم عبــر مــواد ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه
يتميــز بــه الموقــع من
اللــه ــــ الصوتيــة بعــد خدمتهــا فنيـ ًـا عبــر موقــع ســاوند كالود ()soundcloud؛ لمــا
ّ
التقنيــة الصوتيــة العاليــة والمرونــة مــن خــال الرابــط التالــي :
()www.soundcloud.com/binbazfoundation
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مجلة الخيرية
تــم إصــدار مجلــة الخيريــة كقنــاة إعالميــة تهتــم بمتابعــة إنجــازات العمــل الخيــري فــي المملكــة
والخليج العربي بما يحقق التواصل بين المؤسســات ،ويتم توزيعها على جميع المســؤولين،
وصــدر منهــا ( )13عـ ً
ـددا .
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المشاريع الموسمية
درجــت المؤسســة علــى إقامــة عــدد مــن المشــاريع
العلميــة والدعويــة فــي المواســم مســتفيدة من اإلرث
العلمــي والدعــوي لســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز
ــــ رحمــه اللــه ــــ ،حيــث تقــوم فــي المواســم كرمضــان
والحــج بتوزيــع الكتــب والمطويــات التــي تتعلــق بهــا،
باإلضافــة إلــى إقامــة مســابقة علميــة علــى إحــدى كتــب
ســماحة الشــيخ ــــ رحمــه اللــه ــ فــي رمضان يشــارك فيها
آآلف المتســابقين مــن جميــع أنحــاء العالــم عبــر موقــع
المؤسســة علــى االنترنــت
(  ،) www.binbazfoundation.saوترصــد لهــا
الجوائــز المجزيــة ،وفــي موســم عــام 1440هـــ تشــرفت
المؤسســة بإقامــة المســابقة الرمضانيــة الــــ ( )17علــى
كتــاب ( :فضائــل القــرآن الكريــم وآداب تالوتــه وبعــض
أحكامــه وفوائــده) ،كمــا تشــارك المؤسســة فــي بعــض
المعــارض والمناســبات الموســمية التــي تُ دعــى إليهــا .
36

قناة ابن باز التلفزيونية

اســتكملت المؤسســة العديــد مــن
الخطــوات النظاميــة واإلجــراءات الهادفــة
إلــى إطــاق قنــاة ابــن بــاز التلفزيونيــة،
وشــكّ لت لهــذا الغــرض لجنــة عليــا مــن عــدد
وو ِضــع للقنــاة لجنــة
مــن الجهــات الرســميةُ ،
علميــة موثوقــة ،والقنــاة تبــث اآلن داخليـ ًـا
مــن مقــر المؤسســة؛ لحيــن اســتكمال مــا
يلــزم إلطالقهــا علــى الهــواء ( بعــون اللــه
تعالــى ) .
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الوقف
فــي إطــار ســعي المؤسســة إلــى توفيــر مصــدر دخــل ثابــت وآمــن يتيــح لهــا وضــع خطــط واســتراتيجيات لعــدة
ســنوات قادمــة بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المؤسســة وتحقيــق أهدافهــا ورســالتها فــي المجتمــع ،ومــن
هــذه النظــرة الثاقبــة جــاءت موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك  /ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
أيــده اللــه ــــ حينمــا كان أميـ ًـرا لمنطقــة الريــاض ،ورئيسـ ًـا لمجلــس أمنــاء المؤسســة ــــ علــى إنشــاء وقــف خيــري
ّ
باســم ســماحة الشــيخ  /عبدالعزيــز بــن بــاز ــــ رحمــه اللــه ــــ يشــتمل علــى مكاتــب ومعــارض تجاريــة ،ويقــدر تكلفــة
المشــروع بــــ ( )50مليــون ريــال ،ويقــدر الدخــل الســنوي لــه بــــ ( )4.600.000ريــال
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ﻟﻌﺎم ١٤٤١هـ

