
التقرير السنوي األول 
لوقف الشيخ محمد بن عبد اهللا اجلميح ــ رحمه اهللا ــ 

للعام ١٤٣٧ ـــ ١٤٣٨هـ 



٢



٣



٤

سيرة من اجلود ..  

الشيخ محمد بن عبداهللا اجلميح ولد يف مدينة شقراء عام ١٣٣٣ هـ . 
 يحمل مؤهالً علمياً يف الدراسات اإلسالمية والثقافة العامة . 

 أسس مع شقيقه عبدالعزيز ــ رحمهم اهللا ــ شركة عبدالعزيز ومحمد اجلميح عام ١٣٥٥هـ . 
يعتبر من وجهاء وكبار رجال األعمال والداعمني ألعمال البر يف اململكة العربية السعودية . 

أسس وتولى إدارة الشركات العائدة ملجموعة اجلميح وعضو يف عدد من مجالس إدارة الشركات . 
 حائز على العديد من األوسمة الرفيعة من داخل وخارج اململكة العربية السعودية . 



٥

وحكاية مع اجلود .. 

بدأت مع إطاللة .. هالل شهر رمضان املبارك  .. من عام ١٤٣٧هـ  
حتول العطاء إلى دمية 

ورغبة األجر .. وفكرة البذل ..  إلى حكاية 
بوقف محمد بن عبد اهللا اجلميح ــ رحمه اهللا ــ 
حيث انطالقة العمل املؤسسي للوقف 

وبداية بتشكيل الفريق التأسيسي ، وانعقاد اجتماعات مجلس النظارة 
وبناء اللوائح واألنظمة ، وإعداد خطة عمل، ورسم خطة الصرف اخليري وبناء اللوائح واألنظمة ، وإعداد خطة عمل، ورسم خطة الصرف اخليري 



٦

فخر .. الكلمات 

إن اإلنسان يعجز أن يصف ما يتمتع به الشيخ محمد العبد اهللا اجلميح ـــ رحمه اهللا ـــ من صفات 
حميدة ومعطيات كبيرة .. 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
* من كتاب لطيفة اجلميح عن والدها الشيخ محمد اجلميح ــ رحمه اهللا ــ . 



٧

وقف الشيخ محمد بن عبد اهللا اجلميح ــ رحمه اهللا ــ 

إحسان .. يتضاعف 

نحن مؤسسة وقفية مانحة تسعى لتنمية املجتمع وبناء اإلنسان من خالل عمل مؤسسي وفريق مؤهل 
لتحقيق األعظم أجراً واألكثر نفعاً .. 



٨

نُظار الوقف 
كفاءات .. ترسم الغايات 

معالي الشيخ 
د. صالح بن عبداهللا بن حميد 

رئيساً ملجلس النظارة 

الشيخ أ. د. سعود إبراهيم الشرمي 
عضواً 

األستاذ عبداهللا بن داوود الفايز 
عضواً 

الشيخ د. عبدالباري بن عواض الثبيتي 
عضواً 

األستاذ إبراهيم بن محمد اجلميح 
عضواً 

األستاذ عبدالرحمن بن محمد اجلميح 
عضواً 



٩

نُظار الوقف 
كفاءات .. ترسم الغايات 

األستاذ عبدالعزيز بن محمد اجلميح 
عضواً 

األستاذ منصور بن محمد اجلميح 
عضواً 

األستاذ مساعد بن عبداهللا اجلميح 
عضواً 

األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العيد 
عضواً 

األستاذ محمد بن احمد الزامل 
مقرر املجلس 

األستاذ أحمد بن عبدالعزيز الفايز 
املدير العام للوقف 



١٠

سياسات الوقف 
دقة يف األداء .. وحرفية يف العطاء 

١. نحن جهة وقفية خيرية، نشرف على املشاريع وال نشارك يف التنفيذ . 

٢. نسعى إليجاد مشاريع وبرامج منوذجية يحتذى بها. 

٣. نتجه يف تعيني العاملني إلى قلة العدد والكفاءة العالية للموظف. 

٤. نبرز مشاريع وبرامج الوقف إعالميا بهدف أن يحتذي بها رجال األعمال. 

٥. األولوية لألقربني ونبدأ باحتياجاتهم. 

٦. توزيع األعمال حسب املجاالت: (٢٠٪ تعليمي،٣٠٪ اجتماعي،٢٠٪ صحي،٣٠٪ دعوي). 

٧. نبحث عن املشروع املناسب الستراتيجيات الوقف، دون استثناء لطلبات املشاريع الواردة خارج أهدافنا . 



١١

سياسات الدعم 
البذل .. حيث املكان األجدى 

١. التركيز على األنفع واألعظم أجراً من البرامج . 

٢. الصرف حسب مجاالت الدعم املنصوص عليها يف الوصية . 

٣. التحقق من أهلية اجلهة املدعومة إدارياً ومالياً وقانونياً . 

٤. عدم وجود إشكال حول النشاط أو اجلهة املراد دعمها . 

٥. واقعية التنفيذ وإمكانية املتابعة والتقومي . 

٦. أن ال يتجاوز الدعم مرتني يف السنة للجهة الواحدة . 

٧. دعم البرامج املثمرة مببالغ كبيرة أولى من توزيعها على مشاريع متعددة . 



١٢

إجنازات خيرية.. يف نصف عام 

٤٥
مت دعم أكثر من  

جهة 
٥٢
مت دعم أكثر من  

مشروع 

استفاد من دعم الوقف أكثر من  

١٠٠,٠٠٠
مستفيد 

تغطية جميع 

مناطق اململكة 

بالدعم 

نسبة اإلجناز يف خطة الصرف 

 خالل ستة أشهر 
 ٪٩٢

تنوع املشاريع املدعومة 

اجتماعية، دعوية 

تعليمية، تطويرية، صحية  

استكمال 

 ٪٨٠
من البنية التحتية املالية واإلدارية 



١٣

إجنازات إدارية.. يف نصف عام 

انتظام اجتماعات مجلس النظارة واللجنة التنفيذية وفاعليتهما. 

فتح احلسابات البنكية يف مصرف اإلمناء وبنك اجلزيرة. 

املراجعة القانونية واحملاسبية للقوائم املالية للوقف يف شركات اجلميح. 

إعداد خطط العمل وتقارير اإلجناز. 

استكمال بناء وإعداد اللوائح املالية واالدارية وعددها ٨ لوائح. 

استكمال اإلجراءات احلكومية من تراخيص وسجالت. 

جتهيز وافتتاح مقر الوقف واستقطاب الكوادر البشرية املناسبة وإعداد هوية الوقف. جتهيز وافتتاح مقر الوقف واستقطاب الكوادر البشرية املناسبة وإعداد هوية الوقف. 



١٤

حكايتنا ٧ غايات .. 

إنفاق يف اخلير يجعل من السنبلة  ٧يف ظالل السبعة 
سبع سنابل واهللا يضاعف ملن يشاء .. 

ومع السبعة الذين يظلهم اهللا بظله 
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
التعلم شماله ماتنفق ميناه .. 

مؤسسية عمل .. ملشاريع هي أعظم أجراً 



١٥

وغاياتنا ٧ أهداف .. 
أهداف استراتيجية .. لبرامج هي أكثر نفعاً 

١. إنشاء مؤسسات خيرية جديدة. 

٢. استنساخ برامج ناجحة ملؤسسات مانحة يف مناطق أخرى. 

٣. رعاية برامج ناجحة. 

٤. العناية مبشاريع الشيخ وأبناءه. 

٥. االهتمام باألقربني. 

٦. تطوير العمل اخليري. 

٧. البرامج املوسمية. . البرامج املوسمية. 



١٦

فخر .. الكلمات 

بحكم عملي واألماكن التي أزورها أجد الكل يتحدث عن الشيخ محمد اجلميح وإسهاماته يف شمال 
اململكة وغربها وجنوبها ويف كل مكان عطاياه وخدماته .. 
معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية د. علي الغفيص 



١٧

الهدف االستراتيجي األول 

إنشاء مؤسسات خيرية جديدة 
بذرة يانعة .. وتأسيس مثمر 



١٨

حققنا يف هذا الهدف ..  
تأسيس عدد من الكيانات اخليرية وبناء أنظمتها الداخلية واللوائح واخلطط .. 
واستقطاب الكوادر البشرية املناسبة، لعدد من املؤسسات واجلمعيات اخليرية .. 

• تأسيس جمعية البر بالشرائع .. بهدف تقدمي خدمات تأهيلية وتدريبية 

وإغاثية حلي الشرائع شرق مكة املكرمة الذي يضم ٢٢ مخططاً سكنياً. 

• تأسيس جمعية تعظيم القرآن الكرمي .. مبنطقة مكة املكرمة وهي جمعية 

تعتني بتعظيم القرآن ووسائل نشره العلمية والعملية لتكون املرجعية يف ذلك. 

• تأسيس جمعية أبطال لأليتام بأملج .. جمعية مستقلة لرعاية األيتام بأملج 

وتقوم هذه اجلمعية بالرعاية الشاملة والبرامج النوعية واملشاريع اإلغاثية 

والتعليمية والترفيهية لأليتام يف املنطقة . 



١٩

املساهمة يف تأسيس مكاتب الدعوة اجلديدة ..  

- تأسيس مكتب الدعوة بسجون مكة املكرمة . 

ويستهدف شريحة السجناء ودور التوقيف مبكة لتوعيتهم وإرشادهم ودعوتهم . 

- تأسيس مكتب الدعوة باملنصور مبكة املكرمة . 

ويستهدف جنسيات متعددة لها كثافة سكانية يف محيط املكتب لدعوتهم  . 

- تأسيس مؤسسة واعظ الشامل لالستشارات التربوية . 

للمساهمة يف تأسيس منشأة فاعلة إلحياء وجتديد الوعظ وترسيخه يف األمة . للمساهمة يف تأسيس منشأة فاعلة إلحياء وجتديد الوعظ وترسيخه يف األمة . 

تأسيس جمعية ال بأس .. مبحافظة القنفذة وهي جمعية صحية للخدمات 

الصحية التطوعية (عالجية ـــ وقائية ـــ تأهيلية) تقدمي خدماتها للفقراء 

واحملتاجني بتميز وريادة . 

تأسيس مركز دراسات لإلعالم الهادف .. وهو مركز يهتم بصياغة القضايا 

املنهجية الكبرى وفق السياسة الشرعية باإلضافة ملراجعة التجارب واملشروعات 

اإلعالمية الدعوية املؤسسية . 



٢٠

الهدف االستراتيجي الثاني 

استنساخ برامج ناجحة ملؤسسات مانحة 
نقل للتجارب .. ونشر للخير 



٢١

مشروع مهنة ومتكني الفقراء من الشباب .. عبر رعاية مشروع ليستغنوا بجمعية 

مناء اخليرية مبكة املكرمة الذي يعتني بتأهيل ٩٠ مستفيد للدخول لسوق العمل 

ليتمكنوا من العيش بحياة كرمية وصوالً ملرحلة االستغناء . 

مامت إجنازه : تدريب٩٠ مستفيداً من الشباب، امتالك املتدربني مهارات شاملة 

يف املعامالت املصرفية، توظيف املتدربني يف وظائف مناسبة 

تعزيز القدرات املؤسسية القيادية يف اجلهات اخليرية مبنطقة حائل .. صناعة 

برنامج قيادي إداري للجهات اخليرية بهدف االرتقاء بالعمل اخليري يف منطقة 

حائل.. وتطوير قيادات العمل اخليري يف املنطقة . 

مامت إجنازه : عدد املستفيدين ٦٠ قياديا من ٣٠ جهة خيرية، إقامة برنامج 

مبني على منهجية علمية دولية مستخدمة يف عدد من اجلهات، وعرض  ٣٠ 

مشروع تنموي قدمه املستفيدون. 

تأسيس أكادميية املسلم اجلديد بلغة جديدة .. أكادميية متخصصة باللغة 

الفرنسية، توفر محضناً علمياً وتربوياً واجتماعياً للمسلم اجلديد عبر االنترنت، 

لتعليم املسلم اجلديد مبادئ العقيدة االسالمية الصحيحة وفقه العبادة، وربطه 

باملجتمع املسلم يف منطقته وبلده، بالشراكة مع مركز ركن احلوار. 



٢٢

الهدف االستراتيجي الثالث 

رعاية برامج ناجحة 
جناحات .. حتقق الغايات 



٢٣

مشروع ومن أحياها .. بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد احلرام عبر تأهيل عدد 

من الشباب على اإلسعافات األولية وإرشاد التائهني يف املنطقة املركزية وداخل 

حدود احلرم بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر السعودي ووزارة احلج  للعناية 

بضيوف الرحمن .  

مامت إجنازه : غرس روح املبادرة والتعاون يف ١٥٠ شاباً، استفادة عشرات اآلالف 

من احلجاج واملعتمرين. 

بناء املربي يف جمعيات حتفيظ القرآن .. برنامج صيفي للمجمعات التعليمية 

التابعة جلمعية القرآن بالرياض يعتني ببناء املعلمني والطالب إميانياً وتربوياً 

وسلوكياً . 

مامت إجنازه : استفادة ٨٠٠ طالب و٢٤٠ مشرفا من البرنامج ، تنفيذ برامج 

قرآنية وتربوية ومهارية على مدار ٣ أشهر تقدمي ٥٠ دورة يف مختلف املهارات 

واملجاالت . 



٢٤

إنشاء عيادة الباطنية والسكر املتنقلة .. عبر تأمني عيادة متنقلة مجهزة 

باألجهزة الالزمة لعالج املرضى واحملتاجني يف املناطق النائية والبعيدة مبنطقة 

جازان ستخدم ٤٠٠٠ مريض سنوياً بإذن اهللا تعالى  بالشراكة مع  جمعية 

اإلحسان الطبية اخليرية . 

مامت إجنازه : توقيع شراكة بني الوقف واجلمعية لرعاية العيادة والوقوف على 

جاهزيتها، جتهيز العيادة كاملة بكافة جتهيزاتها، وتشغيل العيادة واستقبال 

املرضى احملتاجني . 

دعم أوقاف لبرامج ناجحة .. املساهمة يف دعم ٥ أوقاف يف عدد من 

التخصصات واملجاالت، حيث  مت دعم عدد من األوقاف التابعة للجهات اخليرية 

بهدف تنمية املوارد املالية لهم واستقرارها، وكان من ضمن املجاالت املدعومة ما 

يلي:    

أ. القرآن  ب. اإلعالم الهادف  ج. الدعوة  د. اإلغاثي  هـ. األسري 



٢٥

رعاية مشاريع صيفية دعوية للشباب .. مت دعم هذا البرنامج من خالل ثالثة 

مشاريع لتقدمي الدورات األولية وامللتقيات على النحو التالي : 

املشروع األول: دعم الدورات األولية يف عدة مناطق . 

مكان التنفيذ : الفرشة-ثلوث املنظر-أبو عريش-مربة . 

املنجزات : استفادة ٨٠٠ رجل و٤٠٠ شبل من البرامج املطروحة، تقدمي الدورات 

يف أربع مناطق نائية، دروس  يف ما ال يسع املسلم جهله . 

املشروع الثاني: دعم خيمة أبها السياحية الدعوية . 

إقامة برامج توعوية اجتماعية لبث القيم للمجتمع خالل ١٥ يوماً . 

املنجزات : استفادة أكثر من ١٥٠ ألف من أهالي املنطقة واملصطافني، عمل أكثر 

من ٤٠٠ متطوع ومتطوعة يف شتى املجاالت . 

املشروع الثالث: دعم ملتقى املدينة الشبابية بجده . 

إقامة برامج دعوية توجيهية تعليمية ترفيهية جلميع شرائح املجتمع يجمع 

الفائدة واملتعة . 

املنجزات : ١٢٠٫٠٠٠ مستفيد ومستفيدة من امللتقى،   ٣٠٠٫٠٠٠ مشاهدة عبر 

وسائل اإلعالم املختلفة،  تقدمي  ١٠٠ محاضرة وتوزيع ٥٠٠٠ كتاب توعوي، 

وتدريب ٤٠٠٠ رجل وامرأة يف مختلف األعمار يف مجاالت توعوية مختلفة . 



٢٦

وسم .. الصورة 

رحمهما اهللا 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

يتحدث للشيخ محمد اجلميح يف إحدى املناسبات .. 

تذكارية 

مبناسبة حصول الشيخ ــ رحمه اهللا ــ  وسام امللك 

عبدالعزيز من الدرجة االولى .. 



٢٧

الهدف االستراتيجي الرابع 

العناية مبشاريع الشيخ وأبناءه 
صدقات منذ زمن .. نحن نرعاها 



٢٨

حصر ورعاية مساجد الشيخ ــ رحمه اهللا ــ .. بالعناية مبساجد الشيخ محمد بن 

عبداهللا اجلميح يف مكة املكرمة، وهما جامع أبي بكر الصديق وجامع اخللفاء 

الراشدون . 

مامت إجنازه : صرف رواتب املعلمني والعاملني يف اجلامعني خالل سنة كاملة. 

وصيانة اجلامعني للسنة املاضية كاملة، وتفعيل اجلامعني باألنشطة والبرامج 

الدعوية والعلمية. 

تنظيم ومتابعة مشاريع الصدقات اجلارية للشيخ .. بعقد شركات مع جهات 

متخصصة يف نشر العلم وخدمة العلماء وطلبة العلم وطباعة الكتب ونشرها 

وتوزيعها . 



٢٩

حصر ورعاية برامج اإلسكان والعمل االجتماعي .. مت حتقيق هذا البرنامج من 

خالل دعم ثالثة مشاريع اجتماعية هي : 

املشروع األول: القرض احلسن يف جمعية بنيان . 

تقدمي الدعم املادي لألسر احملتاجة املتعففة ملساعدتهم المتالك بيت يؤويهم أو 

تفريج كربتهم من خالل قرض حسن مسترد بأقساط شهرية ميسرة. 

املنجزات: املساهمة يف إقراض ٢٥٠ أسرة فقيرة، وعالج عدد من املرضى ال ميلكون 

قيمة العالج. 

املشروع الثاني: مشروع ابن باز اخليري ملساعدة الشباب على الزواج . 

املساهمة يف إعانة غير القادرين من الشباب على حتمل نفقات الزواج وتشجيعهم 

على الزواج وتقدمي االستشارات والدورات األسرية لهم . 

املنجزات : تقدمي إعانات مالية للشباب، مبساعدة ٥٠ شاباً على الزواج. 

وتقدمي دورات تخصصية للحياة الزوجية السعيدة. 

املشروع الثالث: دعم حملة خادم احلرمني إلغاثة إخواننا املنكوبني يف حلب . 

من خالل مركز امللك سلمان ألعمال اإلغاثة ، حيث متت مساهمة الوقف بدعم 

أهلنا يف سوريا ومساعدتهم وسد احتياجاتهم. 



٣٠

الهدف االستراتيجي اخلامس 

االهتمام باألقربني 
بر وصلة .. رجاء املغفرة 



٣١

إقامة برامج ألوالد وأحفاد الشيخ ـــ رحمه اهللا ـــ .. حيث يتم تقدمي برامج 

ألسرة الشيخ يف األفراح واألعياد واإلجازة الصيفية وبداية الدراسة ويف رمضان 

باإلضافة لرحالت سنوية وشهرية . 

مامت إجنازه : االتفاق مع فريق عمل إلقامة برامج للعائلة. 

وتكوين جلنة من العائلة لإلشراف على البرامج ومتابعة سيرها وإعداد خططها 

والبدء يف تنفيذها مستقبالً بإذن اهللا تعالى. 

إقامة مشروع خيري يف محافظة شقراء .. بتأسيس مركز لتطوير اجلهات 

واجلمعيات اخليرية يف منطقة شقراء واملناطق التي حولها، من خالل شراكة مع 

جامعة شقراء  يهدف إلى جمع كلمة العاملني يف املجال اخليري يف املنطقة، 

وتطوير اجلمعيات وتأهيل الكوادر البشرية فيها. 

مشروع األقربني أولى باملعروف ملساعدة احملتاجني من العائلة .. عبر التنسيق 

مع القائمني على صندوق حمولة الغيهب واألقربني من أصدقاء الشيخ رحمه 

اهللا ، حلصر احملتاجني واملعسرين من األقربني ووضع آلية لدعمهم ورعاية 

شئونهم . 



٣٢

الهدف االستراتيجي السادس 

تطوير العمل اخليري 
حِراك مستمر .. جلودة األداء 



٣٣

برنامج متكني القيادات النسائية يف العمل اخليري .. وهو برنامج طويل املدى 

يرتكز على اعظم مقاييس القيادة  ويهتم بتنمية املعارف واالجتاهات 

والسلوكيات القيادية لدى فريق من القيادات الوسطى والعليا، بالشراكة مع 

مؤسسة دراسات القيادة . 

 مامت إجنازه : عدد ١٠٠ متدربة من قيادات العمل اخليري، تقدمي الدورات يف 

٦ مناطق مختلفة، وتطبيق املستفيدات ملقياس MLQ5X والتفاعل معه. 

املساهمة بإعداد وبناء استراتيجية رئاسة احلرمني الشريفني .. من خالل 

تصميم وإعداد خطة استراتيجية لتطوير جهاز الرئاسة وتقدمي مؤشرات أداء 

ومبادرات عملية للعمل من خاللها. 

مامت إجنازه : توقيع اتفاقية مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن إلعداد اخلطة 

االستراتيجية، وعقد عدد من ورش العمل ومجموعات التركيز مع عدد من 

اخلبراء . 

تفريغ ٥ من القيادات إلدارة جمعيات خيرية ناشئة .. من خالل تفريغ مدير له 

خبرة كبيرة يف املجال يف اجلمعيات التي حتتاج إلدارات قوية .  

مامت إجنازه : يف كل جمعية من اجلمعيات التي مت تفريع مديرين لها : 

 إعداد اخلطط التشغيلية السنوية للجمعية. 

تصميم برامج ومشاريع اجلمعية واإلشراف على تنفيذها. 

وضع امليزانيات التقديرية ومراقبة االداء املالي. 

وتنمية املوارد املالية للجمعية . 



٣٤

الهدف االستراتيجي السابع 

البرامج املوسمية 
من احلرمني .. وإلى املسجد األقصى 



٣٥

إفطار الصائمني يف املساجد الثالثة .. املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد 

األقصى ، وبالشراكة مع اجلهات اخليرية الرسمية، حيث مت تفطير ٦٠٫٠٠٠  

صائم وصائمة . 

توفير كسوة العيد لألسر الفقيرة .. بهدف إدخال السرور على الفقراء 

واحملتاجني يف العيد بالشراكة مع فرع جمعية مستودع املدينة اخليري باملدينة 

املنورة ، حيث مت توزيع ١٠٠ كسوة . 

مشروع توزيع األضاحي .. على احملتاجني مبركز املروة واستفاد من املشروع 

٢٥٠ شخص بالشراكة مع جمعية البر باملروة، إلى جانب إنفاذ وصية الشيخ أن 

يضحى عنه وعن والديه بـ(٣) أضاحي مبحافظة شقراء . 

حتجيج املسلم اجلديد .. بتيسير حج ٥٠ حاجاً من اجلاليات املسلمني حديثاً، 

إلى جانب دعم سقيا املاء يف احلج للحجاج واملعتمرين حيث بلغ عدد 

املستفيدين ١٥٠٠٠ مستفيداً. 



٣٦

شمولية .. الدعم 

شمولية الدعم جلميع مناطق 
اململكة العربية السعودية ١٣ وهللا احلمد 

العدد املنطقة م 

١٥الرياض ١

١٧مكة املكرمة ٢

٤املدينة املنورة ٣

٤عسير ٤

٢املنطقة الشرقية ٥

٢جنران ٦

٢جازان ٧

١حائل ٨

١تبوك ٩

١احلدود الشمالية ١٠

١القصيم ١١

١الباحة ١٢

١اجلوف ١٣



٣٧

نسبة اإلجناز يف األهداف 

 ٪٩٥

 ٪٧٩٪ ١٠٠

 ٪٨٠

 ٪١٠٠
 ٪١٠٠  ٪٩٠

استنساخ برامج ناجحة ملؤسسات مانحة 
رعاية برامج ناجحة 

العناية مبشاريع الشيخ وأبنائه 
االهتمام باألقربني 
تطوير العمل اخليري 
البرامج املوسمية 

إنشاء مؤسسات جديدة 



٣٨

أبواب اجلود 

ص ١٠-١١سياسات الوقف والدعم ص ٨-٩نظار الوقف 

ص ١٤-١٥األهداف السبعة للوقف ص ١٢-١٣إجنازاتنا .. يف نصف عام 

ص ١٧-١٩مشاريع الهدف األول .. إنشاء مؤسسات خيرية جديدة 

ص ٢٠-٢١مشاريع الهدف الثاني .. استنساخ برامج ناجحة 

ص ٢٢-٢٥مشاريع الهدف الثالث .. رعاية برامج ناجحة 

ص ٢٧-٢٩مشاريع الهدف الرابع .. العناية مبشاريع الشيخ وأبناءه 

ص ٣٠-٣١مشاريع الهدف اخلامس .. االهتمام باألقربني 

ص ٣٢-٣٣مشاريع الهدف السادس .. تطوير العمل اخليري 

ص ٣٤-٣٥مشاريع الهدف السابع .. البرامج املوسمية 



٣٩

وختاماً .. 

ما دام العطاء يستمر .. 
ونفوس اخلير تبذل .. 
فإن اهللا أجود وأكرم ..  



١٠٨/ ٠١١٢١١٠٦٦٨٠١١٢١١٠٦٦٨
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