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جزء من الوصية الصادرة بالصك رقم 111 / 17 وتاريخ 1425/4/13هـ  



 

 مؤسسة مانحة مرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 برقم )207( وتاريخ ) 1440/5/29( متخصصة في إدارة وتنفيذ وصية الشيخ محمد

 بن عبدالله الجميح -رحمه الله- ، انطالقًا من رؤية المؤسسين وحرصهم على أن تكون المؤسسة
 إضافة نوعية لعقد المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية من خالل تخصصها وأسلوب عملها

وشراكاتها واألثر الخيري الذي تسعى إلى المساهمة فيه

من نحن ... 

رؤيتنا
تنفيذ وصية الشيخ محمد بن عبدالله الجميح -رحمه الله- بمهنية وإتقان

رسالتنا
مؤسسة خيرية مانحة تسعى للمساهمة والتكامل مع غيرها في تنمية المجتمع رغبة في األجر من 

الله من خالل بيئة مؤسسية وفريق عمل مؤهل

أهدافنا
إدارة وتنفيذ وصية الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله.. 1

دعم الخدمات االجتماعية والصحية واإلغاثية والتعليمية والثقافية والتطويرية والتنموية وكافة . 2

وجوه البر واإلحسان. 

دعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب والجهات الخيرية والتنموية في العمل الخيري. . 3

 المساهمة الفاعلة في بناء قطاع خيري متطور ومشارك في تحقيق التنمية.. 4
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معالي الشيخ/ د. صالح بن عبدالله بن حميد 

كلمة رئيس مجلس النظارة

الحمدللــه الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، والصــالة والســالم علــى خيــر المنفقيــن والباذلين، وعلــى آله وصحبه 

أجمعيــن وبعد:

    أتــم وقــف محمــد بــن عبداللــه الجميــح -رحمــه اللــه- ثــالث ســنوات كانــت حافلــة بالمؤسســية والتأســيس 

فــي اســتكمال عناصــر الحوكمــة األساســية مــن مجالــس إشــرافية، ولوائــح منظمــة ومنهجيــة عمــل معتمــدة.

    وفــي ختــام العــام 1440هـــ/ 2019م نقطــف ثمــار 547 مشــروعًا تــم تنفيذهــا فــي األعــوام الثالثة الماضية، 

وفــي عــام 1440هـــ/ 2019م نفــذ 274 مشــروعًا وللــه الحمــد مــع شــركاء النجــاح فــي الميــدان لتعــم جميــع 

مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية ومدنهــا ومحافظاتهــا وبعــض القــرى، وشــملت جميــع مــا نــص عليــه 

الشــيخ محمــد بــن عبداللــه الجميــح -رحمــه اللــه-  فــي وصيتــه .

    ونتطلع في المرحلة القادمة إلى مرحلة التطوير والتأثير لتحقيق األعظم أجرًا واألكثر نفعًا .

    اللــه نســأل أن يتقبلهــا مــن الشــيخ محمــد بــن عبداللــه الجميــح -رحمــه اللــه-  ومــن مجلــس النظــارة واللجــان 

العليــا) التنفيذيــة - واالســتثمار(، وفريــق العمــل، وأن يعظــم أجرهــا وأثرها،إنــه جــواٌد كريم.

د. صالح بن عبدالله بن حميد
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المجالس العليا
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التعريف بالمجلس :
 الجهة العليا المشرفة على شؤون الوقف ووضع 

القواعد والتشريعات المنظمة لحوكمته ، وتشكيل 
اللجان العليا  ووضع السياسات العامة له .

مهام المجلس:
المحافظة على أصول الوقف وموجوداته وكياناته . 1

من مؤسسات وشركات.
اعتماد الخطط والسياسات العامة واللوائح اإلدارية . 2

والمالية للوقف.
اعتماد النظم القانونية في ممارسة أنشطة . 3

الوقف.
اعتماد سياسات المنح ومعاييره وآليات وشروط . 4

صرفه وتقويم فعاليته.
فتح الحسابات في البنوك وتحديد األشخاص . 5

المفوضين بالتوقيع
تمثيل الوقف في عالقاته مع الغير بما في ذلك . 	

القضاء والجهات الحكومية والخاصة
اختيار المراجع الداخلي والخارجي وإصدار الميزانية . 7

العمومية للوقف واعتمادها من محاسب قانوني 
معتمد.

االجتماع أربع اجتماعات في السنة على األقل. 	

مجلس النظارة

معالي الشيخ / د.صالح بن عبدالله بن حميد

رئيس مجلس النظارة

أعضاء
مجلس النظارة

اجتماعات
مجلس النظارة

قرارات
مجلس النظارة

عضوًا

11
اجتماعات

03
قرارًا
14

نسبة الحضور
اللوائح 

المنجز منهاواألنظمة المتعددة

87%0312
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التعريف باللجنة التنفيذية :اللجنة التنفيذية
لجنة مفوضة في بعض مسئوليات المجلس لإلشراف 

على إدارة وتشغيل مشاريع الوقف والتسريع في اتخاذ 

القرارات.

مهام اللجنة:
تنفيذ ومتابعـة قرارات مجلس النظارة .. 1

إعداد الخطط العامة والتشغيلية وخطط المنح . 2

للوقف.

إعداد اللوائح الماليـة واإلدارية المقترحـة ودراستها . 3

وعرضها على المجلس. 

اعتماد وإقرار بيانات الصـرف وآليتـه.. 4

اإلشراف الكلي على الجهاز التنفيذي ودعمه . 5

وتمكينه ألداء كافة مهامه وتذليل الصعوبات 

والعوائق التي تعترض سبيله.

االجتماع عشر اجتماعات على األقل في السنة. 	

أعضاء
اللجنة التنفيذية

اجتماعات
اللجنة التنفيذية

قرارات
اللجنة التنفيذية

أعضاء

06
اجتماعًا

11
قرارًا

72

المنجز منهابيانات المنحنسبة الحضور

98%1265
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التعريف بلجنة االستثمار :
دراسة وتنمية وتطوير أصول الوقف ووضع السياسات 
والمعايير االستثمارية والتمويلية، بما يتوافق مع شرط 

الواقف ويسهم في زيادة إيراداته وأصوله .

مهام اللجنة:
دراسة أصول الوقف ووضع استراتيجية االستثمار . 1

والسياسات الخاصة بما يتفق مع مصلحة الوقف
اإلشراف على استثمارات الوقف.. 2
دراسة الفرص االستثمارية المتاحة والتي تحقق . 3

أفضل عائد للوقف.
التأكد من قانونية االستثمارات وسالمة اإلجراءات . 4

وفق األنظمة والقوانين والشريعة .
تقييم أداء المحفظة االستثمارية للوقف ووضع . 5

حلول للمشكالت إن وجدت.
دراسة استبدال األصول بأصول جديدة .. 	
متابعة التحصيل لعوائد الوقف في الشركة . 7
االجتماع أربعة اجتماعات في السنة على . 	

األقل 

لجنة االستثمار
أعضاء

لجنة االستثمار
اجتماعات

لجنة االستثمار
قرارات

لجنة االستثمار

أعضاء

08
اجتماعات

04
قرارًا
٢٤

نسبة الحضور
القطاعات

المنجز منهاالمستثمر فيها

9٠٣١٨%٢



الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله في أحد االجتماعات الرسمية
مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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أهم المحطات في الوقف

1915

ولد الشيخ محمد رحمه الله في 
محافظة شقراء

1930

بداية تجارة الشيخ في الدكان وكسبه 
منها 500 ريال أعطاها ألبيه

1936

أسس شركة محمد وعبدالعزيز الجميح 
رحمهما الله لتكون باكورة أعمالهما 

التجارية المشتركة

1967

أصبحت شركة الجميح الوكيل الرسمي 
لشركة جنرال موتورز األمريكية في 

المملكة العربية السعودية

2000

حصول الشيخ محمد بن عبدالله 
الجميح على وسام الملك عبدالعزيز 
من الدرجة األولى واختياره ضمن 

رجال األعمال المتميزين

2004

وفاة الشيخ محمد رحمه الله يوم 
األربعاء التاسع من ربيع األول لعام 

١٤٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤م عن عمر 
يناهز ٩٢ عامًا

2016

انطالق العمل المؤسسي لوقف 
الشيخ محمد بن عبدالله الجميح 

رحمه الله

2019

انتظام العمل المؤسسي لوقف 
الشيخ محمد بن عبدالله الجميح 

رحمه الله

1957

شراء وكالة بيبسي كوال وتأسيس 
مصانع الجميح لتعبئة المرطبات

2021
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المعايير العامة للمنح الخيريسياسات الوقف العامة

نحن جهة وقفية خيرية، نشرف على 
المشاريع وال نشارك في التنفيذ

نتجه في تعيين العاملين ٕالى قلة العدد 
والكفاءة العالية للموظف

األولوية لألقربين ونبدٔا باحتياجاتهم

نسعى إليجاد مشاريع وبرامج نموذجية 
يحتذى بها

نبرز مشاريع وبرامج الوقف ٕاعالميًا بهدف 
ٔان يحتذي بها رجال األعمال

نبحث عن المشروع المناسب 
الستراتيجيات الوقف، دون استثناء 

لطلبات المشاريع الواردة

الصرف حسب مجاالت الدعم 
المنصوص عليها في الوصية 

واقعية التنفيذ وٕامكانية
المتابعة والتقويم

التركيز على األكثر نفعًا واألعظم ٔاجرًا 
من البرامج

ٔان توجد للجهة ٔاو المشروع
خطة عمل

التحقق من ٔاهلية الجهة المدعومة 
ٕاداريًا وماليًا وقانونيًا

ٔان ال يتجاوز الدعم مرتين في السنة 
للجهة الواحدة

0101

04

02

05

03

06

03

05

02

04
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مستهدفات المنح الخيري االتجاهات العامة للمنح الخيري

األثر

التركيز

المنح

االحتياجاالحتياج
معرفة حاجة المجتمع

المنح
توجيه الدعم لهذا االحتياج

التركيز
تحديد مجاالت ومناطق العمل

األثر
ٕاحداث تٔاثير مباشر في هذا االحتياج

تأسيس الكيانات
 العناية بالمشاريع التي تتضمن تأسيس كيانات ٔاو مشاريع جديدة

مستقلة، من خالل تقديم خدمات جديدة، ٔاو توسيع الخدمات الحالية

المشاريع المميزة
 ابتــكار عــدد مــن المشــاريع مــن وقف الشــيخ محمد بــن عبدالله
 الجميــح -رحمــه اللــه- فــي فكرتهــا ٔاو فئــة المســتهدفين ٔاو
ــع ــة المجتم ــة وخدم ــي تنمي ــاهمة ف ــا والمس ــيلة تنفيذه  وس

ــر بتكلفــة ٔاقــل ــر كبي ــق ٔاث لتحقي

دعم المبادرات
 هي المشاريع التي تأتي من القطاع الخيري ويتم تطويرها

 وتوجيهها لتسهم في تمكين الجهات المستفيدة ومساعدتها
 على تحقيق ٔاهدافها، وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات

األساسية التي تقدمها

المشاريع التقنية
 العناية بالمشاريع التي تسهل الوصول لخدمة المستفيدين

وتمكين الجهات الخيرية من خالل التقنية بتكلفة قليلة ونفع كبير

النفع المتعدي
 رعاية ودعم المشاريع ذات األثر الواسع على مستوى القطاع

الخيري بشرط ٔان تكون ذات ٔاثر متعدي ونافع

قطف الثمار
 دعم المشاريع التي تبنى على مخرجات مشروع ٓاخر لتفعيله وتطويره

وتحقيق ٔاكبر األثر منه

01

06

03

05

02

04



2627

2019 2019
2627

برامج المنح الخيريالمشروع النوعيمسمى المشروع

سنة واحدةسنة ٕالى سنتينالمدة

مذكرة تفاهمتوقيع عقد اتفاق مع الشريكالعقد

حسب البرنامجتدفقات مالية ال تقل عن ٣ دفعاتالميزانية

معايير ومؤشرات مفاضلةمعايير ومؤشرات محكمةالمعايير

المدير العام + مدير الشؤون الخيريةالمدير العام + مدير الشؤون الخيريةاإلعداد والتوصية

اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذيةاالعتماد

خطة تنفيذيةخطة محكمة للمشروعنوع الخطة

تقرير نصف سنويتقرير لكل دفعة حسب خط االنتاجالتقارير المالية

مدير الشؤون الخيرية + اخصائي مشاريعفريق من الشريك + فريق من الوقفاإلدارة والمتابعة

زيارة مدير الشؤون الخيرية أو اخصائي المشاريع٦ زيارات قبلية وثنائية وختاميةالزيارات
متابعة هاتفية ال تقل عن ٣

تقرير ختامي وفق النموذجتقرير ختامي مطبوع ومرئي عن المشروعالتقارير الفنية

خط ٕانتاج مشاريع المنح الخيرياإلجراءات الرئيسية ألوجه المنح الخيري

ت
اءا

جر
اإل

معايير اختيار الشريك

اللجنة التنفيذية واإلدارةي الخيرية

01

صناعة الرؤية

اإلدارة الخيرية + الشريك

02

اعتماد المشروع

اللجنة التنفيذية

03

وضع المعايير والمؤشرات

اللجنة التنفيذية

04

إخراج الدفعة الثالثة

اإلدارة المالية

11

الزيارة اإلشرافية الثانية

اللجنة التنفيذية

12

إخراج الدفعة الختامية

اإلدارة المالية

13

التقرير الختامي للمشروع

الشريك + اإلدارة الخيرية

14

إخراج الدفعة الثانية

اإلدارة المالية

09

الزيـارة التقويميـة

الشريك + اإلدارة الخيرية

10

توقيع العقد مع الشريك

اإلدارة التنفيذية

الزيارة اإلشرافية األولى05

اإلدارة التنفيذية

08

إعداد الخطط واعتمادها

الشريك + اإلدارة الخيرية

06

إخراج الدفعة األولى

اإلدارة المالية

07



الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله أثناء منحه عضوية النادي الفخري 
والمجلس االستشاري لرئيس شركة جنرال موتورز

2829



3031

2019 2019
3031

مشاريعنا في اتجاهاتنامصارف المنح الخيري 
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االتجاه

تأسيس الكيانات

المشاريع المميزة

دعم المبادرات

النفع المتعدي

المشاريع التقنية

قطف الثمار

المناطق المخدومةعدد المستفيدينعدد المشاريع
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المشاريع الواردة

عدد المشاريع المدعومة 274عدد المشاريع الواردة 1253

المشاريع المدعومة

حائل 8 مشاريعحائل 30 مشروعًا الجوف 2 مشروعانالجوف 5 مشاريع

تبوك 11 مشروعًاتبوك 22 مشروعًا

القصيم 3 مشاريعالقصيم 18 مشروعًا

المدينة المنورة 29 مشروعًاالمدينة المنورة 101 مشروعًا

مكة المكرمة 48 مشروعًامكة المكرمة 302 مشروعًا

الباحة 5 مشاريعالباحة 60 مشروعًا

الحدود الشمالية 6 مشاريعالحدود الشمالية 17 مشروعًا

الرياض 92 مشروعًاالرياض 315 مشروعًا

الشرقية 23 مشروعًاالشرقية 69 مشروعًا

نجران 6 مشاريعنجران 103 مشروعًا

جازان 21 مشروعًاجازان 108 مشروعًا
عسير 20 مشروعًاعسير 102 مشروعًا
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المنح الخيري في أرقامحالة المشاريع المدعومة

المقفلة

238
قيد التقديم

22
لم تبدأ

05
المتأخرة

07
الملغية

03

إجمالي عدد المستفيدين 1,175,022 إجمالي المشاريع 274 مشروعًا

نسبة اإلنجاز في الخطة
مصارف المنح

المخدومة

13 07
المشاريع النوعية

90%
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إجماليات مصارف المنح على االتجاهاتإجماليات مصارف المنح الخيري

المناطق المخدومة عدد المستفيدين نسبة اإلنجاز عدد المشاريع المنفذة نسبة المخطط الباب

10 152,753 %100 44 %14.5	 القرآن الكريم

11 17	,253 %99 37 %11.	7 الفقر

	 141,003 %99 32 %10.5	 األرامل واأليتام

3 5	,751 %81 15 %7.00 المساجد

9 1		,004 %67 34 %1	.	7 الصحي

10 94,002 %96 31 %11.11 العلم الشرعي

11 105,752 %98 30 %12.44 الدعوة إلى الله

	 	2,252 %99 33 %	.	9 التعليم

5 1	4,503 %81 13 %3.53 البرامج الموسمية

2 11,750 %83 5 %1.5	 ذوي القربى

قطف الثمار المشاريع التقنية النفع المتعدي دعم المبادرات المشاريع المميزة تأسيس الكيانات
االتجاه

المصرف

3 2 4 2	 4 5 القرآن الكريم

2 1 6 20 3 5 الفقر

2 3 5 13 5 4 األرامل واأليتام

0 1 5 9 0 0 المساجد

2 2 4 17 5 4 الصحي

3 3 8 12 3 2 العلم الشرعي

4 4 7 	 4 5 الدعوة إلى الله

2 5 9 	 6 3 التعليم

0 0 3 9 1 0 البرامج الموسمية

0 0 1 4 0 0 ذوي القربى
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2019 2019

مشاريع وضعت لبناتها في عام 2019

01

05

02

06

03

07

04

08

0910

تأســيس مركــز  باســم والــدة الشــيخ 
ــح رحمهمــا  ــه الجمي ــن عبدالل محمــد ب
القــرآن  اللــه خــاص للفتيــات لحفــظ 
فــي  ينفعهــن  مــا  الكريم وتعليمهــن 
دينهــن ودنياهــن بحيــث يكــون بيئــة 

تربويــة عصريــة جاذبــة

مــــن  خيريــــة  جمعيــــة  أول  تأســيس 
العربيــــة  المملكــة  فــــي  نوعهــا 
الســــعودية متخصصــــة فــــي التمــور، 
هدرهــا  وعــدم  عليهــا  بالمحافظــة 
لهــا المســتحقين  للفقــراء  وإيصالهــا 

تأســيس وتشــغيل مركز إصالح أســري 
فــي محكمــة األحــوال الشــخصية بجدة 
لحــل الخالفــات األســرية والمشــاكل 
االجتماعيــة  والقضايــا  الزوجيــة 

وتســتهدف حــل 1500 حالــة

تأسيــــــــس جمعيـــــــــة متخصصــــــــــة 
لمتالزمــة داون فــي المدينــة المنــورة 
للمســاهمة فــي عالجهــم وتأهيلهــم 
وتقديــم  لهــم  االحتياجــات  وتوفيــر 
وتســتهدف  ألهاليهــم  االستشــارات 

مريــض  1000 الجمعيــة 

تأســيس جمعيــة ســعادتي االجتماعيــة 
فــي  متخصصــة  وهــي  الشــبابية 
المشاريـــــــع التنمويـــــــــة والتطوعيــة 
وتوجيههــم  الشــباب  علــى  للحفــاظ 

األمثــل  التوجيــه 

تأســيس مقــر لجمعيــة األيتــام بجــدة 
وهــي متخصصــة فــي رعايــة األيتــام 
واحتضانهــم وتقديــم الرعايــة الشــاملة 

ــًا ــًا وتربوي ــًا وثقافي لهــم اجتماعي

خاصــة  خيــري  عمــل  وحــدة  تأســيس 
وربطهــم  بهــم  للعنايــة  للمبتعثيــن 
ــري  ــز اإلســالمية والعمــل الخي بالمراك
رجوعهــم  بعــد  تطوعيــا(  أو  )وظيفيــا 

لبالدهــم

مســتودعات  وإنشــاء  تأســيس 
وتدويــر  المالبــس  بتدويــر  خاصــة 
تجهيزهــا  وإعــادة  والشــكوالتة  الــورد 
ــه  ــن ويســتفيد من ــا للمحتاجي وإعطائه

محتاجــة أســرة   200

تأســيس جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل وهــي مــن الجمعيــات 
التربويــة  البرامــج  وتقديــم  الطفــل  فــي  ومتخصصــة  الناشــئة 

لألطفــال والســلوكية 

تأســيس وتشــييد مركــز طبــي لغســيل الكلــى فــي مركــز الملــك 
ســلمان لعــالج الكلــى يعنــى بعــالج المرضــى المحتاجيــن يتســع 

لقرابــة 100 ســرير 
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مصارف المنح الخيري
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المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

نشر القرآن الكريم ودعم حلقاته وتشجيع حافظيه ومعلميه

المصرف : القرآن الكريم

بمحافظة  النسائية  الجميح  دار  مجمع  تطوير 
شقراء واستقطاب كفاءات مميزة للعمل فيها 

وزيادة نسبة الحافظات لكتاب الله

طباعة 40.000 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم 
وغير  المسلمين  على  وتوزيعها  البرتغالية  باللغة 

المسلمين في أمريكا الجنوبية

إنشاء مجمع نسائي خيري لتحفيظ القرآن 
بن  محمد  الشيخ  والدة  باسم  الكريم 

عبدالله الجميح رحمهما الله

البرامج  من  مجموعة  وتقديم  االلكترونية  القرآنية  المقارئ  برامج  دعم 
العلمية في مجال القرآن الكريم والقراءات وعلومها وربط الطالب قراء 

المدنية المنورة

رعاية برنامج اتفاقية خاتم لتخريج 50 حافظًا لكتاب الله تعالى خالل سنتين 
لتخريج أئمة للمساجد ومعلمين لحلقات تحفيظ القرآن الكريم

من المنجزات

100% 14.56% 44 152,75310

4243



المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية:

يصرف على األيتام واألرامل والفقراء ويقدم أهل الديانة والصالح 

المصرف : الفقر

اإللكترونية  البرامج  على  الفقيرات  الفتيات  تعليم 
االلكترونية،،  (الهندسة  في  العمل  لسوق  وتأهيلهن 
إلعفافهن  وذلك  والمتاجر)  المواقع  السيبراني،  األمن 

وسد حاجتهن.

بمنطقة  واألرامل  والفقراء  باأليتام  تعتني  جهة   23 دعم 
مشاريعهم  لتسويق  الميدانية  االستشارات  وتقديم  الباحة 
والمسؤولية  المانحة  الجهات  من  الدعم  يحقق  بما 

المجتمعية في الشركات لتغطية الحاجة في المنطقة.

وسلوكيا  إيمانيا  السجناء  لبناء  برامج  إقامة 
العامة  المديرية  مع  بالشراكة  ونفسيا  ومهنيا 
للسجون وينفذ في إصالحية الحائر ويستهدف 

00	 نزيل.

مستردة  بقروض  الصغر  متناهية  الفقيرة  األسر  إلقراض  ليستغنوا2  برنامج 
100أسرة  منها  استفاد  الخيرية،  العنقري  مع مؤسسة  بالشراكة  فوائــد  بدون 

انطلقت في مشاريعها

ترتيب  السن في  األرامل والمطلقات وكبار  100 أسرة فقيرة من  مساعدة 
أوراقهم وملفاتهم وتقديمها إلكترونيا لتوفير مساكن لهم بالشراكة مع وكالة 

اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان

من المنجزات

99% 11.67% 37 176,25311

4445



المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

يصرف على األيتام واألرامل والفقراء ويقدم أهل الديانة والصالح 

المصرف : األرامل واأليتام

البلد  في  اليتيم  (مع  مبادرة  في  المساهمة 
لأليتام  نوعية  100مبادرة  لتقديم  األمين) 
برعاية  واألهلية  الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون 

أمير منطقة مكة المكرمة

رعاية 20 طفًال يتيمًا من مجهولي األبوين دون عمر 
وتهتم  تحضنهم  أسر  إلى  وإسنادهم  السنتين 
والرعاية  الصالحة  التربية  لهم  وتقدم  بشؤونهم 

الحانية

المساهمة في تزويج 100 امرأة من األرامل 
وإيجاد  لحفظهم  والعوانس  والمطلقات 
عائل لهم وحفظ ابنائهم وتربيتهم وتوجيههم 

بشكل سليم

في  والفقراء  األيتام  رعاية  لجمعيات  خيرية  أوقاف   3 استكمال 
المملكة

تأهيل 70 امرأة من األرامل والمطلقات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل 
والتنمية  العمل  وزارة  في  التوطين  وكالة  مع  بالشراكة  بعد  عن  وتوظيفهم 

االجتماعية

من المنجزات

99% 10.56% 32 141,0038

4647



المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

بناء المساجد وفرشها وتكييفها وصيانتها وتوفير الخدمات المتعلقة بها

المصرف : المساجد

الجميح  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  جوامع  صيانة 
وتفعيل  وشقراء  المكرمة  مكة  في  الله  رحمه 

الحلقات فيها ويبلغ عدد الطالب 00	 طالب

والعلماء  الوجهاء  150 من  لـ  توجيهي  برنامج  تقديم 
من مختلف بلدان العالم اإلسالمي من زوار المسجد 
وبرامج  بمنجزات  وتعريفهم  والمعتمرين  الحرام 

الحرمين الشريفين ليعودوا بالنفع على بالدهم

توفير عربات متنقلة مجانية للمسنين وذوي 
االحتياجات الخاصة لتسهيل عملية دخولهم 

للحرم المدني

لتعليم  والمدني  المكي  الحرم  في  علمية  شرعية  دورة   20 إقامة 
العلوم الشرعية وتبصير المعتمرين ووعظهم وإفتائهم ونشرها في 

وسائل التواصل االجتماعي

بها  واالهتمام  وآدابها  بالمساجد  المجتمع  لتوعية  قيمية  مرئية  رعاية مقاطع 
ونشرها في جميع وسائل التواصل االجتماعي

من المنجزات

81% 7% 15 58,7513

4849



المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

إنشاء ودعم المراكز الطبية وغسيل الكلى ومراكز األبحاث الطبية وكل ما 
فيه خدمة وصحة المسلمين

المصرف : الصحي

تأسيس مركز لغسيل الكلى باسم الشيخ محمد 
بن عبدالله الجميح يتسع لعالج أكثر

من 100 مريض

من  المحتاجين  المرضى  لعرض  إلكترونية  ومنصة  تطبيق 
لألفراد  الفرصة  وإتاحة  المساعدة،  لطلب  حالتهم  الفقراء 
الصحي  الخاص  والقطاع  المانحة  والمؤسسات  الموسرين 

للتبرع لهم عبر وسائل الدفع المتنوعة، ثم عالجهم

الدفع  مسبقة  ذكية  بطاقة   500 تقديم 
لدى  الدواء  وصرف  للعالج  الفقراء  للمرضى 
الصحة  وزارة  برعاية  وصيدلية  مستشفى  أي 

وبالشراكة مع المستشفيات الخاصة

المساهمة في زراعة الكلى لـ  2 من المرضى الفقراء المحتاجين مكيفات  وشراء  األجهزة  وصيانة  الكلى  عالج  لمركز  طبية  تجهيزات  توفير 
لصاالت غسيل الكلى والمساهمة في تشغيل المركز

من المنجزات

67% 18.67% 34 188,0049

5051



المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

اإلنفاق على طلبة العلم الشرعي والدعاة إلى الله عز وجل وما يخدم 
ذلك وعلى أهل العلم والقائمين بنشر الدعوة 

المصرف : العلم الشرعي 

برنامج لتفعيل 400 طالب من حفاظ الصحيحين 
والكتب الستة لنشر أحاديث النبي صلى الله عليه 

وسلم وشرحها لطالب العلم في بالدهم

تفعيل القدوات الشبابية المحافظة في اإلعالم االجتماعي 
والسلوكيات  القيم  وغرس  الشباب  أوساط  على  للتأثير 

الطّيبة

أعضاء  من  عضو   100 لتأهيل  برنامج  رعاية 
هيئة التدريس بجامعة أم القرى لتعزيز األمن 
ومعالجة  والطالبات  للطالب  الفكري 

االنحرافات السلوكية

برنامج علمي فقهي مؤصل (عن بعد) للداعيات وطالبات العلم في 
الدول العربية ودول شمال أفريقيا ( مصر، تونس، المغرب ،الجزائر) 

ويستهدف تعليم 2000 امرأة

تقريب الموسوعة العقدية للمجتمع وإيصالها ألكبر شريحة ممكنة وزيادة عدد 
المستفيدين منها ونشرها عبر وسائل إعالمية متنوعة ويبلغ عدد المستفيدين 

منها يوميًا 1200 شخص 

من المنجزات

96% 11.11% 31 94,00210

5253



المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

الدعوة إلى الله عز وجل ودعم الجمعيات اإلسالمية والخيرية إذا تحققت 
سالمة الهدف وكذلك صحة العقيدة 

المصرف : الدعوة إلى الله عز وجل

إقامة برنامج دعوي لـ 400 عامل في سكن عمال 
شركة الجميح في مصنع البيبسي لدعوتهم إلى 

اإلسالم وتعليم المسلمين ما ال يسعهم جهله

برنامج دعوة وتعريف عن اإلسالم لـ 40 شخصًا من النخب 
وتأليف  وغيرهم  الجامعات  وأساتذة  والمهندسين  األطباء 

قلوبهم للدخول في اإلسالم

غير  لتعريف  اإلسالم  دين  موقع  دعم 
باثنتي  إليه  ودعوتهم  باإلسالم  المسلمين 
يوميًا  يسلمون  الذين  عدد  وبلغ  لغة،  عشرة 

122 مسلما جديدًا

استكمال 3 أوقاف دعوية لعدد من مكاتب الدعوة في المملكة الدارسين  الجنوبية  أمريكا  قارة  دول  من  المنح  طالب  من   70 تأهيل 
والدعوية  العلمية  مهاراتهم  وتطويــر  لـ(البكالوريوس،الماجستير،الدكتوراة) 

ليعودوا دعاة مؤثرين في بلدانهم

من المنجزات

98% 12.44% 30 105,75211
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المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

إنشاء ودعم المدارس اإلسالمية وتعليم أوالد المسلمين ما يحتاجون 
إليه في الدين والدنيا

المصرف : التعليم

الملك  جامعة  في  الطالبية  األندية  برامج  رعاية 
مهارات  طالب   1000 من  أكثر  إلكساب  خالد 
التأثير اإليجابي والقيمي وتأهيلهم لسوق العمل

في  المنح  طالب  من  قيادي   	5 إلعداد  نماء  برامج 
ودعاة  علماء  ليصبحوا  المتميزين  اإلسالمية  الجمهوريات 

فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم

تأهيل 75 من طالب المنح في العلم الشرعي 
لدى الجامعات السعودية تأهيًال علميًا وعمليًا 
ليعودوا بالنفع على بالدهم كقضاة شرعيين

التخصصات  المنح في  170طالبًا عن بعد من طالب  تبني تعليم 
الشرعية في جامعة المعرفة العالمية ليصبحوا نافعين في بلدانهم 

مشروع تعليم ماال يسمع المسلم جهله في القرى والهجر بمنطقة جازان في 
كاملة  سنة  لمدة  القرآن،  من  السور  قصار  وحفظ  والحديث  والفقه  العقيدة 

ويستهدف المشروع 	 قرى 

من المنجزات

99% 8.89% 33 82,2528
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المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

توزيع المياه والتمور واألطعمة وتفطير الصائمين وخصوصًا في شهر 
رمضان ومواسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

المصرف : البرامج الموسمية

تفطير أكثر من 200 صائمًا يوميًا وتوزيع 000.	 
الحرمين  في  للصائمين  رمضان  في  وجبة 
مكة  في  الفقيرة  األحياء  ومساجد  الشريفين 
وفقيرًا  عامًال   150 من  أكثر  تفطير  و  والمدينة 

يوميًا في بيت المفاطير الخاص
بعائلة الجميح بشقراء

المساهمة في أداء فريضة حجة اإلسالم لـ 50 مسلمًا 
الدعوية  البرامج  وإقامة  دينهم  أمور  وتعليمهم  جديدا 

والتعليمية لهم

الفقيرة  األسر  على  والشتاء  العيد  توزيع كسوة 
وتشمل (بطانيات-دفايات-مالبس-الخ) ويشمل 

الدعم أكثر من 250 عائلة فقيرة

ألداء  الجدد  للمسلمين  رمضان  شهر  خالل  عمرة  برحالت  التكفل 
مناسك العمرة وتعليمهم أمور دينهم استفاد منها أكثر

من 500 معتمر 

التكفل بإطعام وسقيا أكثر من 10.000 حاجًا من الدول الفقيرة بالتنسيق مع 
الرئاسة العامة للحرمين الشريفين

من المنجزات

81% 3.53% 13 164,5035
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المناطق
المخدومة

نسبة المنجز
من المخطط

نسبة المصرف
من الخطة

عدد المشاريع
المنفذة

عدد
المستفيدين

نص الوصية

تقديم المساعدات النقدية والعينية لزوجاتي وأوالدي الذكور واإلناث 
وأوالدهم ما تعاقبوا وتناسلوا 

المصرف : ذوي القربى

ذبح 3 أضاحي عن الشيخ ووالديه في شقراء توزع 
على الفقراء والمحتاجين

الكريم  القرآن  حفظ  في  السنوية  الجميح  جائزة  رعاية 
بمحافظة شقراء والمراكز التابعة لها

لدعم  الغيهب  حمولة  صندوق  في  المشاركة 
المحتاجين من العائلة

أهالي  والديانة من  الصالح  أهل  والمعسرين من  المحتاجين  دعم 
محافظة شقراء وتسديد ديونهم وتفريج كربتهم

الفقراء  والطالب  القرآن  معلمي  من  المتعففين  والمحتاجين  الفقراء  دعم 
واأليتام في محافظة شقراء

من المنجزات

82% 1.58% 5 11,7502
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الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله وهو متقلد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة 
األولى والذي حصل عليه عام 1421هـ من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله
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الخاتمة

اللــه نســأل أن يتقبــل مــن الواقــف الشــيخ محمــد بــن عبداللــه الجميــح 

رحمــه اللــه وأن يجعــل هــذا الوقــف المبــارك رفعــة لمنزلتــه عنــد اللــه 

تعالــى وأن يثقــل بــه موازيــن حسنـاتـــه يـــوم القيامــة وأن يبــارك فــي 

جهــود وأوقــات مجلــس النظــارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار 

والعاملين في الوقف وأن يشــركنا جميعًا في األجر إنه جــــواد كــريــــم
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