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صــورة الشــيخ محمــد بــن عبــد هللا الجميــح -رحمــه هللا- مــع المؤسســين أبنــاء أخيــه عبــد العزيــز -رحمــه هللا-  
»محمــد وعبــد الرحمــن  -رحمهمــا هللا- وحمــد الجميــح -حفظــه هللا- « .



حافظيــه 01 وتشــجيع  الكريــم  القــرآن  تحفيــظ  ودور  حلقاتــه  ودعــم  الكريــم  القــرآن  نشــر 
اإلنفاق على طلبة العلم الشرعي وما يخدم ذلك وعلى أهل العلم.06ومعلميــه.

الدعوة إلى هللا عز وجل ودعم الجمعيات اإلسالمية والخيرية.07الصرف على الفقراء والتيسير على المعسرين وقضاء ديونهم.02

إنشــاء ودعــم المــدارس اإلســالمية وتعليــم أوالد المســلمين مــا يحتاجــون إليــه فــي الديــن 08الصرف على األيتام واألرامل ويقدم أهل الديانة والصالح.03
والدنيا.

الميــاه والتمــور واألطعمــة وتفطيــر الصائميــن وخصوصــًا فــي شــهر رمضــان 09بناء المساجد وفرشها وتكييفها وصيانتها وتوفير الخدمات المتعلقة بها.04 توزيــع 
ومواســم الحــج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.

إنشــاء ودعــم المراكــز الطبيــة وغســيل الكلــى ومراكــز األبحــاث الطبيــة وكل مــا فيــه خدمــة 05
ــه 10وصحة المسلمين   ــده ووالدت ــح -رحمــه هللا- ولوال ــد هللا الجمي ــن عب ــالث أضــاٍح للشــيخ محمــد ب يضحــى ث

وتــوزع علــى الفقــراء والمحتاجيــن.

مصـــارف الوصيـــــــة
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نشــــــــأة محســـــــــــن

ولد الشيخ محمد بن 
عبدهللا الجميح رحمه 

هللا في محافظة 
شقراء .

انطالق العمل المؤسسي 
لمؤسسة الشيخ محمد بن 

عبدهللا الجميح
رحمه هللا.

انتظام العمل المؤسسي 
لمؤسسة الشيخ محمد بن 

عبدهللا الجميح 
رحمه هللا.

صناعة الرؤية
والتوجه االستراتيجي.

بداية تجارة الشيخ
في الدكان وكسبه منه 
500 ريال أعطاها ألبيه.

 تأسست شركة محمد 
وعبدالعزيز الجميح 
رحمهما هللا لتكون 

باكورة أعمالهما 
التجارية المشتركة.

شراء وكالة بيبسي 
كوال وتأسيس مصانع 

الجميح لتعبئة 
المرطبات.

أصبحت شركات 
الجميح الوكيل الرسمي 

لشركة جنرال موتورز 
األمريكية في المملكة 

العربية السعودية.

وفاة الشيخ محمد بن عبدهللا الجميح 
رحمه هللا يوم األربعاء التاسع من ربيع 

األول لعام 1425هـ الموافق  2004-04-29م 
عن عمر يناهز 92 عامًا.

حصول الشيخ محمد بن عبدهللا 
الجميح -رحمه هللا- على وسام الملك 
عبدالعزيز من الدرجة األولى واختياره 

ضمن رجال األعمال المتميزين.

1957م1936م1930م1915م

1967م 2000م 2004م

2021م2019م2017م
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الحمــد للــه علــى واســع فضلــه، والحمــد للــه علــى الخيــر كلــه، والصــالة والســالم علــى النبــي المصطفــى والرســول 
المجتبــى وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد:

نحســب أن هللا مــّن علينــا بالتوفيــق فــي مؤسســة محمــد بــن عبــدهللا الجميــح الخيريــة فــي رعايــة وصيــة الشــيخ 
محمــد بــن عبــد هللا الجميــح -رحمــه هللا- المباركــة مــن تجويــد وحوكمــة ماليــة وإداريــة تضبــط العمــل وتتجــه إلتقانــه 
لمنــح المشــاريع الخيريــة فــي 10 مصــارف مــن مصــارف المنــح التــي نــص عليهــا -رحمــه هللا- والتــي شــملت أبــواب 

العطــاء وحققــت انتشــارًا فــي جميــع مناطــق ومــدن المملكــة العربيــة الســعودية بفضــل مــن هللا وتوفيــق.
وقــد وصلنــا بنهايــة هــذا العــام 2021م الموافــق 1443/1442هـــ إلــى منــح أكثــر مــن 1000 مشــروع خــالل األعــوام 
األربعة الماضية توزعت على المصارف المنصوص عليها في الوصية وفي هذا العام 2021م كان عدد المشــاريع 
289 مشــروعًا، انطلقــت وفــق الخطــة التــي رســمت للتنفيــذ فــي بدايــة العــام وصاحــب ذلــك عــام مــن التميــز فــي 

االســتثمار ارتفعــت فيــه نســبة تحقيــق المســتهدف لتصبــح نســبة العائــد علــى االســتثمار 9% وللــه الحمــد.
وبختــام هــذا العــام نكــون أنهينــا المرحلــة األولــى )مرحلــة التأســيس 2017-2021( لندلــف للمرحلــة الثانيــة )مرحلــة 
االســتراتيجية 2022-2025م( والتــي تتســم بتجويــد العمــل وحوكمتــه مــن خــالل مجالــس ولجــان إشــرافية وأنظمــة 

محكمــة، وإجــراءات عمــل مؤسســية ينتظمهــا خطــة اســتراتيجية شــاملة.
  وإننــا لنرجــو بعــون هللا أن نحقــق الغايــة مــن هــذه المؤسســة باألجــر والثــواب مــن هللا تعالى وأن نصــل إلى رؤيتنا 
فيهــا بدعــم المشــاريع األعظــم أجــرًا واألكثــر نفعــًا وأن تكــون مؤسســة تســهم مــع مثيالتهــا مــن المؤسســات 
األهليــة المانحــة فــي ســد الحاجــات وتنميــة المجتمــع ونموذجــًا مهنيــًا ُيحتــذى ومــن الصدقــات الجاريــة وفــق عمــل 

نوعــي مســتدام. 
وإننــي فــي ختــام هــذا العــام أتقــدم لزمالئــي أعضــاء مجلــس األمنــاء واللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة االســتثمار، واللجــان 
الفرعيــة المتخصصــة ، والجهــاز التنفيــذي علــى الجهــود المباركــة والمشــكورة واألداء المتميــز خالل هذه المســيرة.
ســائلين المولــى الكريــم أن يتقبلهــا مــن الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا الجميــح -رحمــه هللا- وأن يشــرك فــي األجــر 
كل مــن شــارك فــي هــذا العمــل بوقتــه وجهــده وخصوصــا أبنــاء وبنــات وأحفــاد الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا الجميــح 

رحمــه هللا، وأن يضاعــف األجــور ويتقبــل األعمــال، إنــه جــواد كريــم.

كلمة رئيس مجلس األمناء
معالي الشيخ:

 أ.د. صالـــح بــن عبدهللا بــن حميــد
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مؤسســة مانحــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم 
)207( وتاريــخ 1440/5/29هـــ ، متخصصــة فــي إدارة وتنفيــذ وصيــة الشــيخ محمــد بــن 
المؤسســين وحرصهــم علــى أن  رؤيــة  -رحمــه هللا-، انطالقــًا مــن  الجميــح  عبــدهللا 
تكــون المؤسســة إضافــة نوعيــة لعقــد المؤسســات المانحــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن خــالل تخصصهــا وأســلوب عملهــا وشــراكاتها واألثــر الخيــري الــذي 

تســعى إلــى المســاهمة فيــه.

بــن  محمــد  للشــيخ  الخــاص  المكتــب  صــورة 
عبــدهللا الجميــح رحمــه هللا والــذي كان منطلــق 

أعمالــه.

من نحن؟

تنفيــذ وصيــة الشــيخ محمــد بــن 
هللا-  -رحمــه  الجميــح  عبــدهللا 

وإتقــان. بمهنيــة 

مؤسســة خيريــة مانحــة تســعى 
للمساهمـــــة والتكامـــــــــل مـــــــــع 
غيرهــا فــي تنميــة المجتمــع رغبــة 
مــن  تعالــى  مــن هللا  األجــر  فــي 
وفريــق  مؤسســية  بيئــة  خــالل 

عمــل مؤهــل.

رؤيتنا

أهدافنـــــا

رسالتنا

إدارة وتنفيذ وصية الشيخ محمد بن عبدهللا الجميح رحمه هللا.

ــة  ــة والثقافيـــــ ــة والتعليمي ــة واإلغاثيـــــ ــة والصحيـــــــ ــات االجتماعيـــ دعــم الخدمــــــ
والتطويريـــــة والتنمويــة وكافــة وجــوه البــر واإلحســــــان. 

دعــم المؤسســات والجمعيــات والمكاتــب والجهــات الخيريــة والتنمويــة فــي 
العمــل الخيــري. 

المساهمة الفاعلة في بناء قطاع خيري متطور ومشارك في تحقيق التنمية.

نمو األصول واالستثمارات.

1
2

3

4
5
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المجالس العليا
فــــي المؤسســـة
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مجلـــــس األمنـــــــــــاء
معالي الشيخ / أ.د.صالح بن عبدهللا بن حميد

رئيس مجلس األمناء

معالي الشيخ 
أ.د. سعد بن ناصر الشثري
نائب رئيس مجلس األمناء

سعادة الشيخ 
إبراهيم بن محمد الجميح

عضو مجلس األمناء

فضيلة الشيخ 
أ.د. سعود بن إبراهيم الشريم

عضو مجلس األمناء

سعادة الشيخ 
عبد العزيز بن محمد الجميح 

عضو مجلس األمناء

فضيلة الشيخ 
د. عبد الباري بن عواض الثبيتي

عضو مجلس األمناء

سعادة الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد الجميح

عضو مجلس األمناء
واألمين العام

سعادة الشيخ 
عبد هللا بن داود الفايز
عضو مجلس األمناء

سعادة الشيخ 
منصور بن محمد الجميح

عضو مجلس األمناء
ونائب األمين العام

سعادة األستاذ 
أحمد بن عبد العزيز الفايز

المدير العام

سعادة األستاذ  
مساعد بن عبد هللا الجميح

عضو مجلس النظارة 

سعادة األستاذ  
عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام

عضو مجلس النظارة 

الجهــة العليــا المشــرفة علــى المؤسســة ووضــع القواعــد 
والتشــريعات المنظمــة لحوكمتــه، وتشــكيل اللجــان العليــا  

ووضــع السياســات العامــة لهــا.

المحافظــة علــى أصــول المؤسســة وموجوداتــه وكياناتــه 
مــن مؤسســات وشــركات.

اإلداريــة  واللوائــح  العامــة  والسياســات  الخطــط  اعتمــاد 
للمؤسســة. والماليــة 

اعتماد النظم القانونية في ممارسة أنشطة المؤسسة.

اعتمــاد سياســات المنــح ومعاييــره وآليــات وشــروط صرفــه 
وتقويــم فعاليته.

فتــح الحســابات فــي البنوك وتحديد األشــخاص المفوضين 
بالتوقيع.

تمثيــل المؤسســة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر بمــا فــي ذلــك 
القضــاء والجهــات الحكوميــة والخاصــة.

الميزانيــة  وإصــدار  والخارجــي  الداخلــي  المراجــع  اختيــار 
العموميــة للمؤسســة واعتمادهــا مــن محاســب قانونــي 

. معتمــد

عقد أربع اجتماعات في السنة على األقل.

التعريف بالمجلس:

مهــــام المجلـــــــــس:

المجلس في أرقام:

عدد االجتماعات 

عدد األعضاء 

نسبة الحضور في المجلس

عدد اللوائح واألنظمة

عدد القرارات

المنجز من القرارات

3

11

93٪

2

33

30
سعادة األستاذ 

محمد بن أحمد الزامل
المستشار القانوني
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اللجنــة التنفيذيـــة
فضيلة الشيخ / د.عبدالباري بن عوض الثبتي

رئيس اللجنة التنفيذية

سعادة الشيخ 
عبد هللا بن داود الفايز

نائب رئيس اللجنة التنفيذية 

سعادة الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد الجميح

عضو اللجنة التنفيذية

سعادة الشيخ 
منصور بن محمد الجميح

عضو اللجنة التنفيذية

سعادة األستاذ 
أحمد بن عبد العزيز الفايز

عضو اللجنة التنفيذية

لجنة مفوضة في بعـــــــض مسئوليات مجلـــــــس األمنــــــــــاء 
لإلشراف علــــــــــــى إدارة وتشغيل مشاريـــــــــــع المؤسســـــــة 

والتســريع فــي اتخــاذ القرارات.

تنفيذ ومتابعـة قرارات مجلس األمناء .

إعــــداد الخطط العامـــــــــة والتشغيليــــــة وخطــــــط المنـــــــــح 
للمؤسسة.

إعــــــــــداد اللوائــــــــــح الماليـــة واإلدارية المقترحـــة ودراستهــــــا 
وعرضهــا علـــــــى المجلــس. 

اعتماد وإقرار بيانات المنح وآليتـه.

اإلشــــــــــــــراف الكلي علــــــــ الجهاز التنفيذي ودعمه وتمكينــــة 
ألداء كافـــــــة مهامه وتذليل الصعوبات والعوائــــــق التــــــــــي 

تعترض ســبيله.

االجتماع عشر اجتماعات على األقل في السنة.

التعريف باللجنة التنفيذية:

مهــــام اللجنــــــــة:

سعادة األستاذ  
بندر بن إبراهيم الجميح
عضو اللجنة التنفيذية

سعادة األستاذ 
سعود بن عبدالعزيز الجميح

عضو اللجنة التنفيذية

سعادة األستاذ  
تركي بن عبدهللا التركي
مقرر اللجنة التنفيذية

اللجنة في أرقام:

عدد االجتماعات 

عدد األعضاء 

نسبة الحضور في اللجنة

عدد بيانات المنح

عدد القرارات

المنجز من القرارات

12

8

97٪

12

87

79

سعادة األستاذ 
محمد بن أحمد الزامل
عضو اللجنة التنفيذية
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لجنة االستثمار

سعادة الشيخ / د. منصور بن محمد الجميح
رئيس لجنة االستثمار

سعادة المهندس 
محمد بن صالح الخليل

عضو لجنة االستثمار

سعادة األستاذ 
أحمد بن عبد العزيز الفايز

عضو لجنة االستثمار

ووضــع  المؤسســة  أصــول  وتطويــر  وتنميــة  دراســة 
السياســات والمعاييــر االســتثمارية والتمويليــة، بمــا يتوافــق 
مــع شــرط المؤســس ويســهم فــي زيــادة إيراداتــه وأصولــه .

دراســة أصــول المؤسســة ووضــع اســتراتيجية االســتثمار 
والسياســات الخاصــة بمــا يتفــق مــع مصلحــة المؤسســة.

اإلشــــراف على استثمارات المؤسسة.

دراســــــــة الفــرص االســتثمارية المتاحــة والتــي تحقق أفضل 
عائد للمؤسســة.

التأكــد مــن قانونيــة االســتثمارات وســالمة اإلجــراءات وفــق 
األنظمــة والقوانيــن والشــريعة .

تقييــــــــــم أداء المحفظة االســتثمارية للمؤسســة ووضـــــــــع 
حلــول للمشــكالت إن وجــدت.

دراسة استبدال األصول بأصول جديدة .

متابعة التحصيل لعوائد المؤسسة في الشركة 

االجتماع أربع اجتماعات في السنة على األقل.

التعريف بلجنة االستثمار:

مهــــام اللجنــــــــة:

سعادة األستاذ  
بندر بن إبراهيم الجميح

عضو لجنة االستثمار

سعادة األستاذ 
سعود بن عبدالعزيز الجميح

عضو لجنة االستثمار 

سعادة المهندس 
عبد الحميد بن عبدهللا الزامل

عضو لجنة االستثمار

سعادة األستاذ  
مساعد بن عبد هللا الجميح

عضو لجنة االستثمار 

سعادة األستاذ 
عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام

عضو لجنة االستثمار

اللجنة في أرقام:

عدد االجتماعات 

عدد األعضاء 

نسبة الحضور في اللجنة

عدد القطاعات المستثمر فيها 

عدد القرارات

المنجز من القرارات

4

8

98٪

5

25

22
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سياسات المنح 
2021الـخــــيـــــــــري
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األولية لألقربين 
ونبدأ باحتياجاتهم.

نبحث عن المشروع 
المناسب الستراتيجيات 
المؤسسة دون استثناء 

لطلبات المشاريع 
الواردة. 

نسعى إليجاد 
مشاريع وبرامج 

نموذجية ُيحتذى بها.

نبرز مشاريع وبرامج 
المؤسسة إعالميًا 

بهدف أن يحتذي بها 
رجال األعمال.

نتجه في تعيين 
العاملين إلى قلة 
العدد والكفاءة 
العالية للموظف.

نحن مؤسسة 
مانحة، نشرف على 

المشاريع والنشارك 
في التنفيذ.

المعايير العامة للمنح:السياسات العامة للمؤسسة:

1

2

3
4

5

6

الصرف حسب مجاالت 
المنح المنصوص عليها 

في الوصية.

التركيز على األكثر 
نفعًا واألعظم أجرًا 

من البرامج.

التحقق من أهلية الجهة 
المدعومة إداريًا وماليًا 

وقانونيًا.

واقعية التنفيذ 
وإمكانية المتابعة 

والتقويم.

أن توجد للجهة أو 
المشروع خطة 

عمل.

أن ال يتجاوز المنح 
مرتين في السنة 

للجهة الواحدة.
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اإلجراءات الرئيسية ألوجه المنح:االتجاهات العامة للخطة:

هي المشاريع التي جاء التأكيد 

والنص على عملها واالهتمام 

بها من الشارع الحكيم سبحانه 

وتعالى في مكة والمدينة 

واألشهر المعظمة. 

البرامج والمشاريع العصرية 

التي ُتعنى بالتقنية وتحقق أثرًا 

ونفعًا أكبر وبتكلفة أقل.

هي المشاريع التي تهتم 

بغرس وبناء القيم وتعزيز 

األخالق والثوابت في الهوية 

اإلسالمية. 

هي المشاريع والبرامج التي 

تركز على الديمومة واالستمرار 

للجهات الخيرية، وفتح 

المجاالت للموارد المالية.

هي المشاريع والبرامج التي 

تسهم في تحقيق التعاون 

المشترك لتعظيم المنفعة 

وتقليل الهدر المالي والبشري.

هي المشاريع المتميزة 

والمنبثقة من الميدان 

وفيها معايير النجاح المؤثرة 

وتكتسب صفة التجديد.

المشاريع التي نص 

عليهــــــا الشــــــارع 

مكانًا وزمانًا 

التقنيات العصرية 

واإلعالم الجديد 

االستدامة المالية 

واألوقاف

دعم المبادرات

بنـــــاء القيـــــــــم 

وتعزيــــــــــز األخــــــالق 

التكامل والشراكات

برامج المنحالمشروع النوعيالمسمى

سنة واحدةسنة إلى 3 سنوات المدة

مذكرة تفاهمتوقيع عقد اتفاق مع الشريكالعقد

حسب البرنامجتدفقات مالية ال تقل عن 5 دفعاتالميزانية

معايير ومؤشرات محكمة ومعتمدة منالمعايير
اللجنة التنفيذية

معايير ومؤشرات مفاضلة ومعتمدة من
اللجنة التنفيذية

مدير الشئون الخيرية + أخصائي المشاريعالمدير العام + مدير الشئون الخيريةاإلعداد والتوصية

اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذيةاالعتماد

خطة تنفيذيةخطة محكمة للمشروع نوع الخطة

تقرير نصف سنويتقرير لكل دفعة حسب خط اإلنتاجالتقارير المالية

مدير الشئون الخيرية + أخصائي المشاريعفريق من الشريك + فريق من المؤسسةاإلدارة والمتابعة

زيارة مدير الشئون الخيرية أو اخصائي المشاريع + 6 زيارات قبلية وأثنائية وختاميةالزيارات
متابعة هاتفية ال تقل عن 3

تقرير ختامي وفق النموذجتقرير ختامي مطبوع ومرئي عن المشروعالتقارير الفنية

ت 
ءا

را
ــــــ

ــــــ
جــــ

إل
ا

31 التقريــــر السنـــــوي30
2021



مسـيـــــــــــــرة العطـــــــــــــاء
في 4 أعوام 2018 - 2021
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اإلنجاز حسب مصارف المنح: إجماليات العطاء خالل 4 أعوام:
2021 - 2018 2021 - 2018

عدد الجهات المستفيدة

عدد المشاريع النوعية 

عدد المشاريع المدعومة

إجمالي عدد المستفيدين

نسبة اإلنجاز في الخطة 

عدد المشاريع المدروسة

عدد المدن والمحافظات 

والمراكز

1167

257

8

241

147

1235900

%94

1342

274

12

258

183

1175022

%90

859

184

9

175

126

438651

%87

1291

289

12

278

214

915280

%90

4659

1004

41

952

804

3764853

%90

المجموع2018201920202021
عدد المشاريع 

المدروسة

عدد المشاريع 

المدعومة

عدد المشاريع 

النوعية

عدد الجهات 

المستفيدة

المدن 

والمحافظات

إجمالي عدد 

المستفيدين

القرآن الكريم

الصحي

الفقر

العلم الشرعي

األرامل واأليتام

الدعوة إلى هللا

البرامج الموسمية

المساجد

التعليم

ذوي القربى

5151 692

8146 863

6122 689

-41 174

7113 536

2104 415

5109 658

4108 478

242 116

158

152

128

45

117

109

116

113

46

20

543,763

568,961

278,494

299,504

478,897

421,852

550,231

344,358

260,817

17,976 216 36

126

139

115

32

64

98

106

89

28

7
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توزيع األوقاف على مصارف المنح:

القــــــرآن الكريـــــــم

الصــحـــــــــــــــــــــــــــــــــي

الفــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

العلـــــم الشرعـــــي

األرامــل واأليتـــام

الدعــــوة إلـــــى هللا

ذوي القــــربـــــــــــــــــى

المســاجــــــــــــــــــــــــــد

التعلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــم

6

6

3

2

1

3

3

1

1

6

8

5

3

2

4

5

1

0

3

3

2

1

2

2

1

2

0

9

11

6

4

4

1

4

1

1

24

28

16

10

9

10

13

5

2

المجموع2018201920202021 المجموع2018201920202021

عدد األوقاف المدعومة
26341641117

عدد المناطق والمحافظات

تأسيس وقف جديد

المساهمة في الوقف

استكمال الوقف

13

3

19

4

19

7

21

6

7

3

10

3

24

10

26

5

63

23

76

18

مسيرة عطاء المؤسسة لدعم األوقاف خالل 4 أعوام:
2021 - 2018
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ثمـــرات العطـــاء في
2021م
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مشاريعنا في اتجاهات المنح:نسبة اإلنجاز في مصارف المنح:

نسبة اإلنجازنسبة المخطط

عدد 
المشاريع 

عدد 
المستفيدين 

المناطق 
المخدومة

المصارف 
المخدومة

94%13.33%القــــــرآن الكريـــــــم

78%8.22%المســاجــــــــــــــــــــــــــد

84%23.49%الصــحـــــــــــــــــــــــــــــــــي

االتجـــــــــــــــــــاه

87%8.44%العلـــــم الشرعـــــي

86%10.00%الدعــــوة إلـــــى هللا

89%6.67%التعلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــم

96%3.84%البرامج الموسمية

89%2.00%ذوي القــــربـــــــــــــــــى

90%100%اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــي

المشاريع التي نص عليها 

الشارع مكانًا وزمانًا 

التكامل والشراكات

االستدامة المالية 

واألوقاف

بناء القيم وتعزيز 

األخالق

التقنيات العصرية 

واإلعالم الجديد

دعم المبادرات

32

24

42

48

27

116

95320

178400

134018

123000

196342

188200

10

5

12

11

7

13

8

8

7

6

8

10

100%13.33%الفــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

98%10.67%األرامــل واأليتـــام
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المشاريع الخيرية المدعومة حسب مناطق المملكة:نظرة على مشاريع المنح:

58

19

9

34

17

8

76

12

6

7

23

13

7

مكـــــة المكرمـــة

المدينة المنورة

الريــــــــــــــــــــاض

القصيــــــــــــــــــم

الشرقيــــــــــــــــة

عسيـــــــــــــــــــــــــر

الحدود الشمالية

جـــــــــــــــــــــــــــازان

نجـــــــــــــــــــــــــران

البــاحــــــــــــــــــــــــة

الـجـــــــــــــــــــــوف

تـــبـــــــــــــــــــــــــوك

حـــــــــائــــــــــــــــــــل

المقفلة

258
قيد التقديم

24
المتأخرة

5
الملغية

2
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المشاريع النوعية
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مصفوفة )تحديد ماهية ومعايير المشاريع النوعية( 2021م:

الشريحة الجديدة التي لم تخدم )الفئة المستهدفة(

قدرة المشروع على االستدامة

مشروع بفكرة جديدة أو بطريقة جديدة  

تحقيق األثر

استمرارية النتائج

توافق المشروع مع مشاريع تنموية للمجتمع

توافق المشروع مع مشاريع تنموية للمجتمع

االستجابة الطارئة للحاجة الملحة )المشاريع الطارئة(

وجود شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة 

إمكانية نمذجة المشروع

المشاريع التي تخدم أكبر قدر ممكن من المناطق الجغرافية

المشاريع التي لها عالقة بالتأسيس

المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل أو تحديات مستديمة 

األهمية

12345

سهولة القياس

12345

وفرة المشاريع

12345

المعيــــــــــــــــار

تعريف المشاريع النوعية:

هــي المشــاريع المبتكــرة والجديــدة فــي فكرتهــا أو فئــة المســتهدفين 

أو وســيلة تحقيقهــا وتحقــق أثــرًا واســعًا أو تســد حاجــة ملحــة أو تحــل 

مشــكلة كبيــرة وبتكلفــة أقــل .
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نماذج من اللجان اإلشرافية على البرامج النوعية:اللجان اإلشرافية على المشاريع النوعية:

عدد الفرق 
االشرافية

األعضاء من 

المجالس العليا 

للمؤسسة

مجموع 

المشاركين 

في الفرق 

اإلشرافية

األعضاء من 

جهات حكومية

األعضاء 

من الجهاز 

التنفيذي

المشاركين من 

القطاع الخاص

األعضاء من 

القطاع غير الربحي

12
7

9

8 10

4

38

مركز والدة الشيخ محمد بن 
عبدهللا الجميح - رحمها هللا - 
لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم

الشيخ: عبدالرحمن بن محمد الجميح

1- األستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الفايز

2- الدكتور/ فيصل بن عبدهللا الحمود

3- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد باناجه

4- األستاذ/ تركي بن عبدهللا التركي

5- األستاذ/ عبدالعزيز بن خضر العمري

الرئيس:

األعضاء:

مشروع   المقر  االستثماري 
لمؤسسة محمد بن عبدهللا 

الجميح الخيرية 

المهندس/ محمد بن صالح الخليل

1- األستاذ/ بندر بن إبراهيم الجميح

2- األستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الفايز

3- األستاذ/ سعود بن عبدالعزيز الجميح

4- األستاذ/ عبدالعزيز بن خضر العمري

الرئيس:

األعضاء:

مشروع توسعة الشيخ محمد 
بن عبد هللا الجميح -رحمه هللا- 

لغسيل الكلى

األستاذ/ سلطان بن عمر السدحان

1- الدكتور / محمد بن ناصر العومي

2- األستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الفايز

3- المهندس/ محمد بن فهد الشويشي

4- المهندس/ فهد بن عبدهللا الدرع

5- األستاذ/ عبدالعزيز بن خضر العمري

الرئيس:

األعضاء:

لجنة استراتيجية 
المصرف الصحي

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد المعمر 

1- الدكتور/ زياد بن فهد الريس

2- األستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الفايز

3- األستاذ/ بندر بن إبراهيم الجميح

4- األستاذ/ سعود بن عبدالعزيز الجميح

الرئيس:

األعضاء:

مشروع منصة العالج الخيري 
)شفاء(

الدكتور/ عبدالعزيز بن عمر السدحان

1- الدكتور/ إبراهيم بن سليمان الحيدري

2- األستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الفايز

3- األستاذ/ خالد بن عبدهللا الملوح

4- الدكتور/ تميم بن محمد الغنام

5- األستاذ/ موسى بن سعود القباع

الرئيس:

األعضاء:

مشروع توفير مياه أكوافينا في 
المستشفيات لتوزيعها على 

المرضى والمراجعين

األستاذ / خالد بن عبدهللا الملوح

1- األستاذ / تركي بن عبدهللا التركي

2- األستاذ/ فهد بن أحمد الصالح

3- األستاذ / محمد عبدالغني فرعون

4- األستاذ / حامد عبدالقادر محمد

الرئيس:

األعضاء:

لجنة تأسيس الشركة 
االستثمارية

األستاذ/ بندر بن إبراهيم الجميح 

1- األستاذ/ محمد بن أحمد الزامل

2- األستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الفايز

3- األستاذ/ مساعد بن عبدهللا الجميح

4- األستاذ/ سعود بن عبدالعزيز الجميح

الرئيس:

األعضاء:

لجنة برامج العائلة

األستاذ / سعود بن عبدالعزيز الجميح

1- األستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الفايز

2- األستاذ / سلطان بن إبراهيم الجميح

3- األستاذ / أمين بن سليمان الدخيل

4- األستاذ /عبدالعزيز بن محمد العلوي

الرئيس:

األعضاء:
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نمـــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن  
مشـــــــاريعنــــــــــــــــــــــا 
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مشاريع الحرمين الشريفين:

برنامــج إســناد إلقــراء القــرآن الكريــم بالقــراءات العشــر واإلجــازة فيهــا وإقامــة حلقــات نقاش لكتب الســنة الســتة 1
واإلجــازة فيهــا ودروس العقيــدة ويســتهدف البرنامــج طــالب كليــة الحــرم ومعهــد الحرم المكي الشــريف.

المســاهمة فــي تأســيس 3 جمعيــات خيريــة أهليــة تخصصيــة تخــدم العمــل الخيــري بمكــة المكرمــة وتركــز علــى 2
خدمــة ضيــوف الرحمــن وإنشــاء وحــدات شــبابية لدعــم العمــل الخيري وإنشــاء مركز الخدمات المشــتركة لتخفيف 

األعبــاء التشــغيلية علــى الجمعيــات الخيريــة بمكــة المكرمــة .

رعايــة مســابقة حفــظ القــرآن الكريــم لموظفــي وموظفــات الجهــات الحكوميــة بالمدينــة المنــورة والتــي يرعاهــا 3
أميــر منطقــة المدينــة المنــورة وتهــدف المســابقة إلــى ربــط العامليــن بالقطــاع الحكومي بكتاب هللا وتشــجيعهم 
400 موظــف  وتحفيزهــم لحفظــه وتالوتــه وتدبــر معانيــه وبــث روح التنافــس بينهــم وتســتهدف المســابقة 

وموظفــة.

مبــادرة الخدمــة الشــريفة لخدمــة وفــود الرحمــن علــى مــدار العــام مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن 4
والمرضــى والنســاء القادميــن مــن أنحــاء العالــم وذلــك بتقديــم خدمــة الطــواف والســعي بالعربــات مجانــًا انطالقــًا 
مــن شــعيرة تعظيــم وتحقيــق قيــم التعــاون ويســتهدف المشــروع خدمــة مــاال يقــل عــن 40.000 معتمــر وزائــر .

األساســية 5 احتياجاتــه  وتغطيــة  لليتيــم  الشــاملة  الكفالــة  تأميــن  إلــى  يهــدف  والــذي  الحــرم«  »يتيــم  مشــروع 
ومتطلبــات الحيــاة المعيشــية ويســتهدف المشــروع )200( يتيــم ويتيمــة مــن األيتــام األشــد حاجــة فــي منطقــة 

الحــرم بعــد دراســة حالتهــم وتحديــد احتياجاتهــم وتقييمهــا مــن قبــل األخصائييــن االجتماعييــن.

مشروع خدمة 

الطائفين بالحرم 

المكي

مشروع كافل 

أليتام الحرم
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مشاريع التقنية:

المشــاركة فــي بنــاء أنظمــة تقنيــة وتطبيقــات إلكترونيــة ذكيــة تخــدم الجمعيــات الخيريــة فــي مجــال التنميــة 1
االجتماعيــة بالشــراكة مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والــذي يهــدف إلــى تعزيــز مفهــوم التطــوع 
ــب  ــرة باألوضــاع الحاليــة بسبــــــــ ــر الحلــول العمليــة لمعالجــة مشــكالت التنميــة االجتماعيــة المتأث التقنــي وتوفي

وباء كورونا.

منصــة إلكترونيــة )شــفاء( لعــرض المرضــى المحتاجيــن مــن الفقــراء حالتهــم الصحيــة لطلــب المســاعدة، وإتاحــة 2
الفرصــة لألفــراد الموســرين والمؤسســات المانحــة والقطــاع الخــاص الصحــي للتبــرع لهــم عبــر وســائل الدفــع 

المتنوعــة.

تأميــن مســكن مناســب لعــدد 336 أســرة فقيــرة ومحتاجــة مــن األرامــل والمطلقــات وكبــار الســن مــن مســتفيدي 3
الضمــان االجتماعــي الذيــن ال يســتطيعون التعامــل مــع المنصــات الحديثــة بســبب األميــة وكبــر الســن مــن 
خــالل مســاعدتهم فــي ترتيــب أوراقهــم وملفاتهــم وتقديمهــا إلكترونيــًا لتوفيــر مســكن مناســب لهــم مــع وزارة 
اإلســكان، يكلــف الشــخص الواحــد 300 ريــال فقــط لترتيــب أوراقــه ورفعهــا فــي المنصــة ومتابعتهــا ويحقــق 

سكن)شــقة( بقيمــة 300.000 إلــى 500.000 ألــف ريــال.

مشــروع »إســالم كونكــت« والــذي يهــدف إلــى توظيــف التقنيــات الحديثــة لدعــوة غيــر المســلمين والتعريــف 4
باإلســالم مــن خــالل دعــاة مؤهليــن علميــًا وتقنيــُا ويســتهدف المشــروع دخــول مــاال يقــل عــن 3000 آالف مســلم 
جديــد خــالل العــام الحالــي ومتابعــة المســلمين الجــدد كمــا يســتهدف الناطقيــن باللغــات الثــالث )اإلنجليزيــة، 

اإلســبانية، الفرنســية(.

مشــروع مؤثــرون والــذي يهــدف إلــى رفــع كفاءة المؤثرين والمشــاهير في وســائل التواصــل االجتماعي وتمكينهم 5
مــن اســتراتيجيات التأثيــر الفاعلــة ويســتهدف المشــروع  60  مؤثــرًا مــن فئــة الشــباب الســتثمار طاقاتهــم 
وتنميتهــا وإثــراء منصــات التواصــل بالمحتــوى القيمــي والمهنــي وحــب العمــل واإلنجــاز والجديــة والبــذل والتطوع.

مشروع منصة 

شفاء لعالج 

المرضى

مشروع اإلسكان 

التنموي
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أيادي الشيخ في محافظة شقراء:

مشــروع التفطيــر الرمضانــي فــي بيــت المفاطيــر مــن خــالل توزيــع وجبــات إفطــار يوميــة علــى الفقــراء والعمالــة 1
المحتاجيــن واألســر الفقيــرة مــن األرامــل واأليتــام لســد احتياجاتهــم فــي شــهر رمضــان الكريــم وتخفيــف األعبــاء 

الماليــة عليهــم .

دعــم المصاريــف التشــغيلية للجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بمحافظــة شــقراء وتبنــي دار آل الجميــح 2
الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بالمحافظــة، والتكفــل برواتــب المعلميــن والمعلمــات فــي الحلقــات والــدور 

ليســتمر عطاؤهــا وبرامجهــا وأنشــطتها وتعليمهــا لكتــاب هللا عــز وجــل.

رعايــة برنامــج علمــي وتطويــري يســعى لتمكيــن الشــباب مــن األعمــال اإلداريــة والمهنيــة فــي الجمعيــات الخيريــة 3
والتطوعيــة لســد الفــراغ والنقــص الحاصــل فــي الكــوادر المؤهلــة وإدارتهــا بأســاليب متجــددة لمــدة عــام كامــل.

صيانــة وتشــغيل مشــروع خــزان الجميــح للميــاه فــي شــقراء، والــذي أسســه الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا الجميــح 4
رحمــه هللا قبــل أكثــر مــن 60ســنة والــذي كان أول مصــدر لميــاه الشــرب ويغــذي أهالــي محافظــة شــقراء.

المســاهمة فــي صنــدوق وقــف آل غيهــب الخيــري بمحافظــة شــقراء والــذي أسســه الشــيخ محمــد بــن عبــد هللا 5
الجميــح رحمــه هللا ويخــدم الوقــف حمولــة آل غيهــب ويقضــي حوائجهــم ويطــور أبناءهــم ويســاهم فيمــا يخــدم 

العائلــة الكريمــة.

مشروع مسابقة 

آل الجميح 

الرمضانية

مشروع

دار الجميح 

النسائية بشقراء
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صــــــورة دكــــان الجميـــــح 
الذي كــان باكورة أعمــال 
الشيــــــــــــــــــخ -رحمه هللا- 

بمحافظة شقراء.



مشاريع تأسست في عام 2021م:

تأسيس جمعية الخدمات القانونية لخدمة الجمعيات الخيرية والتي تهدف إلى تقديم االستشارات والخدمات 1
القانونية للجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية وللمستفيدين المحتاجين من الفقراء والمطلقات 

واألرامل ونشر الثقافة القانونية وتوعية المجتمع باألنظمة والقوانين من خالل محامين ومستشارين 
متخصصين ومتطوعين .

ــة األخــرى فــي منطقــة الباحــة 2 ــون والخدمــات الحيوي ــة لعــالج مرضــى العي ــة متنقل ــادة طبي ــز عي تأســيس وتجهي
لفحــص وعــالج المرضــى الفقــراء والمحتاجيــن وكبــار الســن فــي القــرى والمراكــز التابعــة للمنطقــة والتــي تــم 

تدشــينها بحضــور وكيــل إمــارة منطقــة الباحــة.

تأســيس وتجهيــز مركــز العــالج الطبيعــي بمنطقــة الجــوف لتقديــم خدمــة التأهيــل والعــالج الطبيعــي لفئــات 3
المعاقيــن والمرضــى الفقــراء الذيــن لديهــم احتيــاج للعــالج الطبيعــي بهــدف تحســين الوضــع الصحــي والحركــي 

للمعاقيــن.

تأســيس جمعيــة صيــادي األســماك فــي أملــج وهــي جمعيــة خيريــة تعاونيــة لــذوي الدخــل المحــدود مــن أربــاب 4
األســر الفقيــرة والمتعففــة لســد احتياجاتهــم وإيجــاد مصــدر دخــل ثابــت لهــم وتســتهدف الجمعيــة 200 رب أســرة 

فقيــرة.

تأســيس جمعيــة إحســان إلكــرام الموتــى والتــي تهــدف إلــى العنايــة بشــئون الموتــى ومســاعدة ذويهــم والنقــل 5
والتجهيــز والدفــن وإعــداد وتأهيــل الكــوادر المتخصصــة وتقديــم المحتــوى التعريفــي وبنــاء ودعــم الشــراكات مــع 

المغاســل المتخصصــة بالموتــى وتأهيلهــا فنيــًا وإداريــًا وتعمــل الجمعيــة بالشــراكة مــع أمانــة الريــاض.

مشروع تأسيس 

جمعية شمل 

األسرية

مشروع تأسيس 

جمعية للخدمات 

القانونية
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مشاريع االستدامة:

المســاهمة فــي تأســيس صنــدوق القصيــم الوقفــي  بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة لألوقــاف ومصــرف اإلنمــاء 1
الخيــري  العمــل  دعــم  تنظيــم  إلــى  ويهــدف  القصيــم،  منطقــة  أميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  عليــه  ويشــرف 

والجمعيــات الخيريــة وملتقــى أوجــه الخيــر ومصــارف البــر الســنوي بالمنطقــة .

تأميــن ســيارات لنقــل المرضــى والــكادر الطبــي فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي )الخدمــة المنزليــة 2
للعجــزة والمحتاجيــن( بالتنســيق مــع شــركة الجميــح للســيارات لتكــون وقــف للمستشــفى لمســاعدة ونقــل 

المرضــى وتوفيــر احتياجاتهــم.

تأهيــل أجهــزة طبيــة ذات جــودة )معطلــة( إمــا بســبب عطــل بســيط فيهــا أو لــدى مريــض ســابق ) متوفــي أو 3
ــم تدويرهــا بعــد صيانتهــا ليســتفيد منهــا 50 مريضــًا محتاجــًا مــن المرضــى الفقــراء. مســتغني عنهــا ( ت

المســاهمة فــي تأســيس واســتكمال عشــرات األوقــاف ألكثــر مــن 40 جمعيــة خيريــة فــي أغلــب مصــارف المنــح 4
التــي نــص عليهــا الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا الجميــح رحمــه هللا فــي وصيتــه.

رعايــة الخدمــات الفنيــة للكيانــات الوقفيــة حســب احتيــاج ومتطلبــات األوقــاف أو الموقفيــن وذلــك مــن خــالل 5
تشــجيع رجــال وســيدات األعمــال إلنشــاء وتأســيس أوقــاف جديــدة ومســتقلة وترتيــب األوضــاع النظاميــة 

والقانونيــة بحيــث يضمــن اســتمرارها وديمومتهــا بــإذن هللا تعالــى.

مشروع بادر 

لألجهزة الطبية

مشروع تأمين 

سيارت لنقل 

المرضى
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منجـــــزات مصـــارف 
المنح الخيري 2021 
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1
القــــــرآن الكريـــــــم

نص الوصية:

الكريــم  القــرآن  تحفيــظ  ودور  حلقاتــه  ودعــم  الكريــم  القــرآن  نشــر 

ومعلميــه. حافظيــه  وتشــجيع 

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

125,31638%13.3310 %94

مشروع تبيان 

لتعليم القرآن 

لألطفال

مشروع الحلقات 

القرآنية في 

السجون

مشروع إعداد 

معلمي الحلقات 

القرآنية
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2
الفــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

نص الوصية:

الصرف على الفقراء والتيسير على المعسرين وقضاء ديونهم.
عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

142,78349%13.3312 %100

مشروع سيارة 

حفظ النعمة

مشروع

رضيع مكة

مشروع قنوات 

الرزق لمساعدة 

الفقراء
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3
األيتــــام واألرامـل

نص الوصية:

الصرف على األيتام واألرامل ويقدم أهل الديانة والصالح.
عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

94,07444%10.6711 %98

مشروع تأهيل 

مقر أيتام حلي

مشروع حياتي 

آمنة لتأهيل 

األيتام واألرامل

مشروع ساند 

لتأهيل األرامل 

والمطلقات
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4
المســــاجــــــــــــــــــــــــد

نص الوصية:

بنــــاء المساجد وفرشها وتكييفها وصيانتهــــــــــا وتوفيــــــر الخدمــــــــات 

المتعلقة بها.

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

13,64710%8.224 %78

مشروع العناية 

بمساجد الشيخ 

محمد بن عبدهللا 

الجميح رحمه هللا  

تقرير لجنة 

مساجد الجميح

مشروع إسناد 
في الحرم إلقراء 
القرآن بالقراءات 

العشر

71 التقريــــر السنـــــوي70
2021



5
الصـــــحــــــــــــــــــــــــــــــي

نص الوصية:

إنشــاء ودعــم المراكــز الطبيــة وغســيل الكلــى ومراكــز األبحــاث الطبيــة 

وكل مــا فيــه خدمــة وصحــة المســلمين.

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

85,31743%23.499 %84

مشروع توسعة 

مركز الملك سلمان 

لغسيل الكلى

مشروع عمليات 

العيون

مشروع تأسيس 

جمعية ال بأس 

الصحية
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6
العلــــــم الشرعــــي

نص الوصية:

اإلنفاق على طلبة العلم الشرعي وما يخدم ذلك وعلى أهل العلم.
عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

156,04124%8.448 %87

مشروع برنامج 

مدكر لطلب 

العلم الشرعي

مشروع 

الصندوق الخيري 

لطالب المنح

مشروع المنح 

الدراسية لطالب 

العلم
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7
الدعــــوة إلـــــى هللا

نص الوصية:

الدعــوة إلــى هللا عــز وجــل ودعــم الجمعيــات اإلســالمية والخيريــة إذا 

تحققــت ســالمة الهــدف وكذلــك صحــة العقيــدة.

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

193,50229%10.0011 %86

مشروع كفالة 

الدعاة للمسلم 

الجديد

مشروع مأرز 

لدعوة وتوجيه 

الشباب

مشروع اإلسالم 

كونكت للدعوة 

عبر االنترنت
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8
التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــم

نص الوصية:

مــا  المســلمين  أوالد  وتعليــم  اإلســالمية  المــدارس  ودعــم  إنشــاء 

والدنيــا. الديــن  فــي  إليــه  يحتاجــون 

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

79,65028%6.677 %89

مشروع تعليم 

القرآن الكريم 

لنزالء السجون

مشروع تعليم 

المسلم الجديد

مشروع المارثون 

التعليمي عن بعد
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9
البرامج الموسمية

نص الوصية:

توزيــع الميــاه والتمــور واألطعمــة وتفطيــر الصائميــن وخصوصــًا فــي 

شــهر رمضــان ومواســم الحــج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

21,78018%3.846 %96

مشروع كسوة 

الشتاء في 

المناطق النائية

مشروع الهالل 

األحمر لتوزيع 

السالل الغذائية

مشروع إحسان 

الجمعة لفقراء 

مكة

81 التقريــــر السنـــــوي80
2021



10
ذوي القربـــــــــــــــــــــــى

نص الوصية:

تقديــم المســاعدات النقديــة والعينيــة لزوجاتــي وأوالدي الذكور واإلناث 

وأوالدهــم مــا تعاقبوا وتناســلوا.

عدد المشاريع 

المنفذة

نسبة المنجز من 

المخطط

المناطق 

المخدومة

نسبة المصرف 

من الخطة

عدد 

المستفيدين

3,1706%2.002 %89

مشروع الدورة 

الرمضانية ألحفاد 

الجميح

صندوق الغيهب 

لدعم المحتاجين 

والفقراء

برنامج غرس 

الصيفي ألحفاد 

الجميح
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التميــز المؤسســــي
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والحوكمــة  اإلشــراف  معاييــر  البشــرية  المــوارد  وزارة  قدمــت 

الماليــة  الســالمة  جوانــب  وشــملت  األهليــة  للمؤسســات 

واالمتثــال وااللتــزام باألنظمــة واللوائــح وكذلــك جانــب الشــفافية 

ــر الربحيــة،  واإلفصــاح، وذلــك ضمــن مبــادرة حوكمــة الجهــات غي

وهــي إحــدى مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي

حصلــت مؤسســة محمــد بــن 
عبــدهللا الجميــح الخيريــة علــى

%91,34  

الحوكمــــــــــة
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إدارة الجودة

نبذة عن إدارة الجودة

األهداف التفصيلية

سياسة الجودة في المؤسسة 

الهدف العام إلدارة

إدارة مرتبطــة بالمديــر العــام للمؤسســة تقــوم بقيــاس أداء وتجويــد عمليــات 
المؤسســة وفــق آليــات وأدوات علميــة .

يشرف عليها مستشار متخصص في الجودة والتميز المؤسسي.

قياس أداء مبادرات المنح بأنواعه.

قياس القدرات والبناء المؤسسي.

قياس كفاءة التشغيل في المؤسسة.

تعظيم العائد ألصحاب المصلحة :
الحرص علـــــــــى تحقيق األكثر نفعًا واألعظــــم أجرًا فــــــي مبادرات وبرامــــــج المؤسسة تحقيقـــــًا 

لتعظيــم العائــد علــى صاحــب الوصية رحمه هللا .

التحسين والتطوير المستمر : 
التطوير والتحســين المســتمر لعمليات المؤسســة الداخلية ورفع كفاءة التشــغيل وتحســين 
البرامــج والخدمــات المقدمــة للجمعيـــــات دوريــًا وفــق خطـــــــة تحســين مبنيــة علــى تحليــل نتائــــج 

القيــاس الداخلــي والخارجــي . 

المعايير :
اعتماد تطبيــــــــــــق المعاييــــــــــر والمؤشـــــــــــرات فــي مصفوفــــــــات القيــــــاس المعتمدة في دليل 

الجــــــــودة لعمليات المؤسســة وبرامجها ومنتجاتها .

ثقافة الجودة :
نشــــر وتطبيق سياسة الجودة داخل المؤسســــــة وخارجهـــــا من خــــالل شركــــــــاء ومستفيـــدي 

المؤسسة.

الشمولية : 
تشمـــــــــل عمليـــــــة قيـــــــــاس األداء والجودة جميع مكونـــــات المؤسسة وعملياتهــــــا الداخليـــــة 

ومجالسهــــا، ومشاريعهـــــا الخارجيــــــة.

االحترافية :
أن يمارس قياس األداء والجودة بشكل احترافي في أساليبه وأدواته وآلياته ونماذجه .

تجويد عمليات المؤسسة ومشاريعها بمهنية عالية.

89 التقريــــر السنـــــوي88
2021



بناء نظام لقياس األداء والجودة داخل 1

إعداد دليل للجودة وقياس األداء .2المؤسسة.

تطبيق مقياس القدرات المؤسسية 5

زيارة برامج ومشاريع المؤسسة ميدانيا 6للمؤسسة وتحليل النتائج.

وتقديم تقارير دورية.

تصميم أدوات ومصفوفات علمية 4إعداد سياسات الجودة في المؤسسة.3

للقياس والجودة.

تقديم التغذية الراجعة للشركاء 7

تدريب فريق العمل الداخلي على تطبيق 8والمستفيدين.

وتحليل أدوات القياس والجودة.

نشر ثقافة الجودة في المؤسسة 9

بناء نظام لتعظيم القيمة التنافسية في 10والميدان .

المؤسسة.

إنجازات إدارة الجودة: أساليب التقويم:

التقويم 
الميداني 

التقويم
عن بعد 

التقويم 
المكتبي 

التقويم 
المتنوع 

التقويم 
الذاتي 

التقويم 
الشامل 
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نتائج قياس القدرات المؤسسية والخدمات:

تم تصنيف المقياس إلى 
)5( مستويات أداء: عالي 

جًدا، وعاٍل، ومتوسط 
ومنخفض، ومنخفض 

جًدا؛ وفق الجدول 
الموضح.

حصلت المؤسسة على 
نسبة أداء )79%( وتعتبر 
هذه النسبة ضمن نسب 
األداء العالي وفق درجات 

المقياس.

الفجوة العامة في األداء 
المؤسسي للوقف  )%21( 

األداء المؤسسي 
للمؤسسة في عام 

2021م %79

%21

األداء المؤسسي

الفجـــــــــــــوة

درجات تقييم األداء

التقــــديــــــــــرالدرجـــــــــــــــة

أداء منخفض جدًا%36

أداء منخفض%52

أداء متوسط%68

أداء عالي%88

أداء عالي جدًا%100

إجماليات الزيارات الميدانية:

عدد
 المناطق/

المدن

عدد
 الجهات 

والمشاريع 

عدد
 أيام الزيارات

عدد
 المصارف 

المزارة

عدد 
ساعات 
الزيارات

متوسط 
عدد الجهات 
المزارة في 
اليوم الواحد

22401291053
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االتصال المؤسسي
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منجـــــزات إداريـــــــــة:

الوفود والجهات الزيارات
الخيرية

المبادرات ورش العمل
النوعية

الشراكات 
واالتفاقيات

الدراسات 
والمنتجات

اللوائح واألنظمةالخطط اإلدارية

االجتماعات 
اإلدارية

98123

2712

133

52

184
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الخاتمـــــــــــة
اللهــم إنــا نســألك القبــول لهــذا العطــاء مــن الشــيخ محمد بن عبــدهللا الجميح 

رحمــه هللا و أبنــاءه وبناتــه وأحفــاده، وأن تجعــل كل مــا ينفقــون فــي أوجــه الخيــر 

والبــر رفعــة لهــم فــي جنــات النعيــم وتثقيــاًل لميــزان حســناتهم يــوم الديــن، وأن 

تجــزي القائميــن علــى مجلــس األمنــاء واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار 

واللجــان الفرعيــة المتخصصــة والعامليــن فــي المؤسســة خيــر الجــزاء وأن 

تشــركنا جميعــًا فــي األجــر والثــواب،، إنــك جــواد كريــم.
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الفهـــــــــرس:

الصفحةالعنوان

مسيرة 1000 مشروع

مصارف الوصية

نشأة محسن

كلمة رئيس مجلس األمناء

من نحن

المجالس العليا في المؤسسة

سياسات المنح الخيري 2021

مسيرة العطاء في 4 أعوام

ثمرات العطاء في 2021

المشاريع النوعية

الصفحةالعنوان

نماذج من مشاريعنا

مشاريع الحرمين

مشاريع التقنية

أيادي الشيخ في محافظة شقراء

 مشاريع التأسيس

مشاريع االستدامة

منجزات مصارف المنح الخيري 2021

التميز المؤسسي

االتصال المؤسسي

الخاتمة

550

1052

1254

1456

1658

1860

2662

3284

3894

4498
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مشروع




