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 تقديــم المســاعدات النقديــة والعينيــة لزوجاتــي وأوالدي الذكــور واإلنــاث وأوالدهــم مــا تعاقبــوا 
وتناســلوا وذلــك فــي حــال طلــب أحدهــم المســاعدة حســبما تقــرره لجنــة النظــارة شــرط أن يكــون 
المســتحق مســتقيمًا ومؤديــًا ألمــوره الدينيــة ومشــهود لــه بالصــاح وتكــون لطلبــات المســاعدة 

المقدمــة مــن المذكوريــن أعــاه األولويــة فــي المســاعدة وتصــرف لهــم علــى نظــر اللجنــة

 توزيــع الميــاه والتمــور واألطعمــة وتفطيــر الصائميــن وخصوصــًا فــي شــهر 
رمضــان ومواســم الحــج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة

إذا  والخيريــة  اإلســامية  الجمعيــات  وجــل ودعــم  عــز  اللــه  إلــى  الدعــوة 
العقيــدة  صحــة  وكذلــك  الهــدف  ســامة  تحققــت 

اإلنفــاق علــى طلبــة العلــم الشــرعي والدعــاة إلــى اللــه عــز وجــل ومــا يخــدم 
ذلــك وعلــى أهــل العلــم والقائميــن بنشــر الدعــوة إلــى اللــه إذا احتاجــوا إلــى 

ذلــك ويقــدم المعوزيــن ومــن كان أكثــر إصاحــًا ونفعــًا لألمــة علــى غيرهــم

ــا  بناء المساجد وفرشها وتكييفها وصيانتها وتوفير الخدمات المتعلقة بها  ــة وكل م ــاث الطبي ــز األبح ــي ومراك ــيل الكل ــة وغس ــز الطبي ــم المراك ــاء ودع إنش
ــلمين ــة المس ــة وصح ــه خدم في

أن يضحــى ثــاث اضــاح لــي ولوالــدي ووالدتــي ويصــرف علــى األيتــام واألرامــل 
والفقــراء ويقــدم أهــل الديانــة والصــاح علــى غيرهــم 

ييســر علــى المعســرين وتقضــى ديونهــم علــى شــرط أن ال يكونــوا ممــن يتاعــب 
بأمــوال المســلمين وحقوقهــم وأن يكونــوا مــن أهــل الديانــة والصــاح

ــه  ــون إلي ــا يحتاج ــلمين م ــم أوالد المس ــامية وتعلي ــدارس اإلس ــم الم ــاء ودع  إنش
ــا  ــن والدني فــي الدي

 يصــرف علــى المتضرريــن مــن الكــوارث والمصائــب والنكبــات وغيرهــا إذا احتاجــوا 
علــى أن يكونــوا مــن أهــل الســنة والجماعــة ويشــرط أن ال يكــون المتســبب فــرط 

أو أهمــل 

 طباعــة الكتــب الدينيــة واإلســامية النافعــة ونحوهــا مــن كتــب العقيــدة 
الســلفية أو كتــب الفقــه والحديــث وغيرهــا ممــا يخــدم العقيــدة الســلفية 
والمنهــج اإلســامي الصحيــح وتوزيعهــا وشــراء شــيء ممــا طبــع منهــا وتوزيعه 
ويستشــار فــي النافــع منهــا أهــل العلــم والموثوقــون وال يطبــع أو يشــترى إال 

ــًا للمســلمين فــي دنياهــم وأخراهــم ــا كان نافع م

 نشــر القــرآن الكريــم ودعــم حلقاتــه ودور تحفيــظ القــرآن الكريــم وتشــجيع 
حافظيــه ومعلميــه 

مصارف الوصية
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الشيخ محمد بن عبدالله الجميح -رحمه الله- مع خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في أحد االجتماعات الرسمية
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مسيرة 
عطاءات الخيــر 

ولد الشيخ محمد بن عبدالله 
الجميح رحمه الله في محافظة 

شقراء 
انتظام العمل المؤسسي لوقف الشيخ 

محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله

انطالق العمل المؤسسي لوقف الشيخ 
محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله

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

األعمال المتميزين

وفاة الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه 
الله يوم األربعاء التاسع من ربيع األول لعام 
1425هـ الموافق  2004/4/29م عن عمر يناهز 

92 عامًا

بداية تجارة الشيخ في الدكان 
وكسبه منها 500 ريال أعطاها 

ألبيه

تأسست شركة محمد وعبدالعزيز 
الجميح رحمهما الله 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

2018م 1915م

2016م 

2004م 

2000م 

1930م

1936م

1967م1957م 
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معالي الشيخ/ أ.د. صالح بن عبدالله بن حميد
رئيس مجلس النظارة 
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كلمة رئيس مجلس النظارة

    الحمدللــه واهــب النعــم ودافــع النقــم جعــل مــع كل عســر يســرين وطــوى فــي طيــات المحــن منحــًا عديــدة وجعــل أمــر المؤمــن كلــه لــه خيــر 
فــي ضرائــه وســرائه، والصــاة والســام علــى ســيد المتفائليــن والصابريــن والباذليــن فــي شــتى المياديــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن

  وبعد:
     فقد شاهدنا ما مر بالعالم من جائحة كورونا من شدة وباء في الصحة والمال وغيرهما ، نسأل الله أن يرفع الغمة عن الباد والعباد 

ويعقب الشدة باليسر والبركة ، ولقد كان لوقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله وقفته هذا العام -ولله الحمد- مع المتضررين 
 من هذه الجائحة مع توازن في تنفيذ  ودعم جميع المصارف التي نص عليها في وصيته .

    ومع ختام العام 2020م /1441-1442هـ يصل عدد المشاريع التي دعمت من الوقف خال مسيرته منذ أربعة أعوام 715 مشروعًا وفي هذا 
العام 2020م كانت عدد المشاريع المنفذة 184 مشروعًا منها 76 مشروعًا لجائحة كورونا، ونفذت الخطة المعتمدة من مجلس النظارة مع 

ماتم عليها من تعديل لتتواكب مع الجائحة بمهنية ومرونة في التخطيط ، صاحب ذلك نموًا مميزًا في االستثمار وتحقيق المستهدف في 
االستثمار للعام 2020 بنسبة 94% ولله الحمد ، وإننا لنرجو أن نحقق الغاية من هذا الوقف وأن نصل إلى رؤيتنا فيه بدعم المشاريع األعظم 

 أجرًا واألكثر نفعًا .
     وإنني في ختام هذا العام أتقدم لزمائي أعضاء مجلس النظارة واللجنة التنفيذية ، ولجنة االستثمار ، والجهاز التنفيذي على الجهود 

 المباركة والمشكورة واألداء المتميز خال هذه المسيرة .
     سائلين المولى الرحيم أن يصب بهذا الخير شئابيب الرحمات على الشيخ محمد بن عبدالله الجميح -رحمه الله- وأن يشرك في األجر كل 

من شارك في هذا الوقف بوقته وماله وجهده وعلى رأسهم مجلس النظارة واللجان العليا )اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار( وفريق 
 العمل، وأن يضاعف األجور ويتقبل األعمال ، إنه جواد كريم .

أ.د. صالح بن عبدالله بن حميد
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من نحن

المكتب الخاص للشيخ  محمد بن عبدالله الجميح

 رحمه الله 

رؤيتنــا

مؤسســة مانحــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية برقم 

)207( وتاريــخ 1440/5/26هـــ ، متخصصــة فــي إدارة وتنفيــذ وصيــة الشــيخ محمــد 

بــن عبداللــه الجميــح -رحمــه اللــه- ، انطالقــًا مــن رؤيــة المؤسســين وحرصهــم 

ــي  ــة ف ــات المانح ــد المؤسس ــة لعق ــة نوعي ــة إضاف ــون المؤسس ــى أن تك عل

المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل تخصصهــا وأســلوب عملهــا وشــراكاتها 

واألثــر الخيــري الــذي تســعى إلــى المســاهمة فيــه .

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

أهدافنـــا

مؤسســة خيريــة مانحــة تســعى للمســاهمة والتكامــل مــع غيرهــا فــي تنميــة 

ــق عمــل  ــة مؤسســية وفري ــه مــن خــالل بيئ ــة فــي األجــر مــن الل المجتمــع رغب

مؤهــل .

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

ــة  ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة واإلغاثي ــة والصحي ــات االجتماعي ــم الخدم دع  -2

والتطويريــة والتنمويــة وكافــة وجــوه البــر واإلحســان . 

ــة  ــة والتنموي ــات الخيري ــب والجه ــات والمكات ــات والجمعي ــم المؤسس دع  -3

ــري .  ــل الخي ــي العم ف

المســاهمة الفاعلــة فــي بنــاء قطــاع خيــري متطــور ومشــارك فــي تحقيق   -4

التنميــة .

نمو األصول واالستثمارات .  -5
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اللجنة التنفيذية 

مجلس النظارة 

لجنة االستثمار 
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المجالس العليا في الوقف

اجتماع مجلس النظارة الثالث عشر عام 2020م
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أ.د. صالح بن عبدالله بن حميد

د. عبدالباري بن عواض الثبيتيأ.د.سعود بن إبراهيم الشريمأ.د. سعد بن ناصر الشثري

عبدالله بن داود الفايز

عبدالرحمن بن محمد الجميح

مساعد بن عبدالله الجميح

إبراهيم بن محمد الجميح

منصور بن محمد الجميح

أحمد بن عبدالعزيز الفايز

عبدالعزيز بن محمد الجميح

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العيد

رئيس مجلس النظارة

عضو مجلس النظارةعضو مجلس النظارةنائب رئيس مجلس النظارة 

عضو مجلس النظارة

عضو مجلس النظارة
واألمين العام

عضو مجلس النظارة

عضو مجلس النظارة

عضو مجلس النظارة
ونائب األمين العام

المدير العام

عضو مجلس النظارة

عضو مجلس النظارة

معالي الشيخ

ة  
ظار

الن
س 

جل
فضيلة الشيخفضيلة الشيخمعالي الشيخم

سعادة الشيخ

سعادة الشيخ

سعادة األستاذ

سعادة الشيخ

سعادة الشيخ

سعادة األستاذ

سعادة الشيخ

سعادة األستاذ

محمد بن أحمد الزامل
المستشار القانوني

سعادة األستاذ
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 الجهة العليا المشرفة على شؤون الوقف ووضع القواعد 
والتشريعات المنظمة لحوكمته ، وتشكيل اللجان العليا  

ووضع السياسات العامة له .

1.  المحافظة على أصول الوقف وموجوداته وكياناته 
     من مؤسسات وشركات .

2.  اعتماد الخطط والسياسات العامة واللوائح اإلدارية 
     والمالية للوقف .

3. اعتماد األنظمة  القانونية في ممارسة أنشطة
     الوقف .

4. اعتماد سياسات المنح ومعاييره وآليات وشروط 
    صرفه وتقويم فعاليته .

5. فتح الحسابات في البنوك وتحديد األشخاص
    المفوضين بالتوقيع .

6.  تمثيل الوقف في عاقاته مع الغير بما في ذلك 
     القضاء والجهات الحكومية والخاصة .

7. اختيار المراجع الداخلي والخارجي وإصدار الميزانية 
    العمومية للوقف واعتمادها من محاسب قانوني    

    معتمد .

نسبة الحضور 
في المجلس

عدد 
االجتماعات

عدد 
األعضاء

عدد اللوائح 
واألنظمة

عدد
 القرارات

المنجز
 منها

المجلس في أرقام 

3

11

91%

2

23

20

مجلس النظارة 

مهام المجلس:
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د. عبدالباري بن عواض الثبيتي

عبدالرحمن بن محمد الجميحعبدالله بن داود الفايز
منصور بن محمد الجميح

محمد بن أحمد الزامل

تركي بن عبدالله التركي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العيد

بندر بن إبراهيم الجميح

أحمد بن عبدالعزيز الفايز

سعود بن عبدالعزيز الجميح

رئيس اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذيةنائب رئيس اللجنة التنفيذية 
عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

مقرر اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

فضيلة الشيخ

سعادة الشيخسعادة الشيخ
سعادة الشيخ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ ة 
ذي

في
تن

 ال
نة

لج
ال
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لجنة مفوضة في بعض مسئوليات المجلس لإلشراف على 
إدارة وتشغيل مشاريع الوقف والتسريع في اتخاذ القرارات.

1.   تنفيذ ومتابعـة قرارات مجلس النظارة .
2.  إعداد الخطط العامة والتشغيلة وخطط المنح للوقف .

3.  إعداد اللوائح الماليـة واإلدارية المقترحـة ودراستها 
     وعرضها على المجلس . 

4.  اعتماد وإقرار بيانات الصـرف وآليتـه .
5.  اإلشراف الكلي على الجهاز التنفيذي ودعمه وتمكينه 

      ألداء كافة مهامه وتذليل الصعوبات والعوائق التي 
       تعترض سبيله .

6.  االجتماع عشر اجتماعات على األقل في السنة .

نسبة الحضور 
في اللجنة 

عدد 
االجتماعات

عدد األعضاء 

عدد القرارات 

المنجز منها 

عدد
 بيانات المنح

10

66

62

9

98%

10

اللجنة التنفيذية:

اللجنة في أرقام 

مهام اللجنـــة :
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منصور بن محمد الجميح

محمد بن صالح الخليلعبدالحميد بن عبدالله الزامل

أحمد بن عبدالعزيز الفايز

محمد بن سعود العصيمي 

عبدالعزيز بن عبدالحميد البساممساعد بن عبدالله الجميح بندر بن إبراهيم الجميح

رئيس لجنة االستثمار

عضو لجنة االستثمارعضو لجنة االستثمار

عضو لجنة االستثمار

عضو لجنة االستثمار

عضو لجنة االستثمارعضو لجنة االستثمار عضو لجنة االستثمار

سعادة الشيخ

سعادة المهندسسعادة المهندس

سعادة األستاذ

سعادة الدكتور 

سعادة األستاذسعادة األستاذ سعادة األستاذ ار 
ثم

ست
اال

ة 
جن

ل
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دراسة وتنمية وتطوير أصول الوقف ووضع السياسات 
والمعايير االستثمارية والتمويلية، بما يتوافق مع شرط 

الواقف ويسهم في زيادة إيراداته وأصوله .

1.  دراسة أصول الوقف ووضع استراتيجية االستثمار .
    والسياسات الخاصة بما يتفق مع مصلحة الوقف .

2.  اإلشراف على استثمارات الوقف .
3.  دراسة الفرص االستثمارية المتاحة والتي تحقق أفضل

     عائد للوقف .
4.  التأكد من قانونية االستثمارات وسامة اإلجراءات وفق 

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

     للمشكات إن وجدت .
6.  دراسة استبدال األصول بأصول جديدة .

7.  متابعة التحصيل لعوائد الوقف في الشركة .
8.  االجتماع أربعة اجتماعات في السنة على األقل . 

نسبة الحضور 
في اللجنة 

عدد 
االجتماعات

عدد األعضاء 

عدد القرارات 

عدد
االستثمارات

المنجز منها 

4

21

9

19

8

90%

اللجنة في أرقام 

لجنة االستثمار

مهام اللجــنة :
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2020

الشيخ  محمد بن عبدالله الجميح مع الملك فيصل 
رحمهما الله في افتتاح مصانع الجميح للمرطبات

السياسات والمعايير 
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2020

السياسات والمعايير 
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2020

نحن جهة وقفية 
خيرية، نشرف على 

المشاريع 
وال نشارك في 

التنفيذ

نتجه في تعيين 
العاملين إلى قلة 

العدد والكفاءة 
العالية للموظف

نبرز مشاريع وبرامج 
الوقف إعاميًا بهدف 

أن يحتذي بها رجال 
األعمال

األولوية لألقربين 
ونبدأ باحتياجاتهم

نبحث عن 
المشروع المناسب 

الستراتيجيات الوقف، 
دون استثناء لطلبات 

المشاريع الواردة 

نسعى إليجاد 
مشاريع وبرامج 

نموذجية يحتذى 
بها

سياسات الوقف العامة 
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2020

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

المعايير العامة للمنح 
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2020

االستدامة المالية للجهات الخيرية

األخــاق وتعزيــز  القيــم  بنــاء 

التكامل والشراكات

دعم المبادرات

التقنية واألفكار العصرية

ابتكار الحلول للمشكات 
االجتماعية

هــي المشــاريع والبرامــج التــي تركــز علــى 
الخيريــة،  للجهــات  الديمومــة واالســتمرار 
وفتــح المجــاالت للمــوارد الماليــة للجهــات 

الخيريــة

تقديــم مشــروعات تهتــم ببنــاء القيم  
فــي  والثوابــت  األخــاق  وتعزيــز 
الشــباب  لــدى  اإلســامية  الهويــة 

والفتيــات 

التــي  والبرامــج  المشــاريع  هــي 
التعــاون  تحقيــق  فــي  تســهم 
المنفعــة  لتعظيــم  المشــترك 
والبشــري  المالــي  الهــدر  وتقليــل 

الخيريــة الجهــات  بيــن 

مــن  المتميــزة  المشــاريع  هــي 
معاييــر  وفيهــا  الخيــري  القطــاع 
النجــاح المؤثــرة وتكتســب صفــة 

لتجديــد ا

العصريــة  والمشــاريع  البرامــج 
ــق  ــة وتحق ــى بالتقني ــي تعن الت
ــل ــة أق ــر وتكلف ــا أكب ــرا ونفع أث

بجــذر  تهتــم  التــي  المشــروعات 
المشــكلة وأصلهــا وإيجــاد حلــول 

لعالجهــا مســبقة 

االتجاهات العامة للمنح
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2020

اإلجراءات الرئيسية ألوجه المنح

 برامج المنحالمشروع النوعيمسمى المشروع

سنة واحدةسنة ٕالى سنتينالمدة

مذكرة تفاهمتوقيع عقد اتفاق مع الشريكالعقد

حسب البرنامجتدفقات مالية ال تقل عن 3 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 + أخصائي مشاريعفريق من الشريك + فريق من الوقفاإلدارة والمتابعة

6 زيارات قبلية وثنائية وختاميةالزيارات
زيارة مدير الشؤون الخيرية أو أخصائي المشاريع

متابعة هاتفية ال تقل عن 3

تقرير ختامي وفق النموذجتقرير ختامي مطبوع ومرئي عن المشروعالتقارير الفنية

ت
ءا

جرا
اإل
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2020

خط اإلنتاج للمشاريع النوعية 

الشريك + اإلدارة مجلس النظارة
الخيرية

اإلدارة الماليةاإلدارة المالية

اإلدارة الخيرية

اإلدارة الماليةاإلدارة المالية

الشريك
 + اإلدارة الخيرية

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية 
واإلدارة الخيرية.

اإلدارة الخيرية
 + الشريك.

مشرف المشروع
 + الشريك

مشرف المشروعاإلدارة التنفيذية

اعتماد 
المشروع

إعداد الخطط 
واعتمادها

إخراج الدفعة 
األولى

إخراج الدفعة 
الثانية

الزيارة 
التقويمية

إخراج الدفعة 
الثالثة 

إخراج الدفعة 
الختامية

التقرير الختامي 
للمشروع

الزيارة اإلشرافية 
الثانية

معايير اختيار 
المشروع

صناعة الرؤية
وضع المعايير 
والمؤشرات 

توقيع العقد
 مع الشريك

الزيارة اإلشرافية 
األولى

1

24

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3
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خط اإلنتاج لبرامج المنح

اللجنة التنفيذية
 + اإلدارة الخيرية

اإلدارة الخيرية
 + الشريك

اللجنة التنفيذية

مشرف المشروع
 + الشريك

اإلدارة الخيرية

اإلدارة المالية

مشرف المشروع

الشريك + اإلدارة 
الخيرية

معايير اختيار 
المشروع

صناعة الرؤية

اعتماد 
المشروع

وضع المعايير 
والمؤشرات

إعداد الخطة 
واعتمادها

إخراج مبلغ 
الدعم

المتابعة 
اإلشرافية

التقرير الختامي 
للمشروع

1

2

3

4

5

6

7

8
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2020

 
الشيخ محمد بن عبدالله الجميح يصافح خادم الحرمين الشريفين الملك 

فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمهما الله- في إحدى المناسبات الرسمية



                       

إجماليـات المنــح 
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2020

المجموع2020م2019م2018م

241258175674الجهات المستفيدة

127726المشاريع النوعية

257274184715المشاريع المدعومة

123590011750224386512849573إجمالي عدد المستفيدين 

المتوسط 90%88%90%94%نسبة اإلنجاز في الخطة

إجماليات المنح من عام 2018-2020م 
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2020

847

المشاريع الخيرية الواردة

عـــدد  
المعامات الواردة

184 84722%

المدعوم منها
نسبة المدعوم 

من الوارد
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نسبة اإلنجاز نسبة المخططالمصـــــــرف

92.82%13.62%القرآن الكريم  

100.00%11.17%الفقر

100.00%10.11%األرامل واأليتام

34.05%7%المساجد

88.99%24.46%الصحي

91.99%8.72%العلم الشرعي

94.03%11.70%الدعوة إلى الله

81.95%7.87%التعليم

45.11%3.14%البرامج الموسمية

93.01%1.98%ذوي القربى

مصارف المنح
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2020

المشاريع في االتجاهات

24582129بناء القيم وتعزيز األخاق

االستدامة المالية للجهات 
41861237الخيرية

ابتكار الحلول للمشاكل 
227954510االجتماعية

14452216التكامل والشراكات

187586313التقنية واألفكار العصرية

659368713دعم المبادرات
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عدد المشاريع المنطقة

41مكة المكرمة

15المدينة المنورة

73الرياض

2القصيم

8الشرقية

9عسير

3الحدود الشمالية

13جازان

6نجران

7الباحة

1الجوف

4تبوك

2حائل

184 إجمالي المشاريع
 المدعومة   

المشاريع المدعومة حسب المناطق
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2020

نظرة على مشاريع المنح 

المقفلة

159
قيد التقديم

15
الملغية المتأخرة لم تبدأ

030502

إجمالي المشاريع 184 مشروعًا
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2020

جمعية همة
 للتنمية البشرية

مصنع 
معمول التمر

وقف الصدقة

مشاريع االستدامة لعام 2020م
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2020

أبرز مشاريع االستدامة في 2020م

مشــروع االســتدامة الماليــة مــن خــال الحمــات 
)همــة(  البشــرية  التنميــة  لجمعيــة  التســويقية 
فــي  الجنســين  مــن  الشــباب  فــي  المتخصصــة 
الفقيــرة  األســر  أبنــاء  مــن  الجامعيــة  المرحلــة 

العمــل لســوق  وتأهيلهــم 

لســوق  النســاء  لتأهيــل  آمنــة  حياتــي  مشــروع 
أنفســهن  علــى  باالعتمــاد  وتمكينهــن  العمــل 
مســتدامة  صغيــرة  مشــاريع  لفتــح  ومســاعدتهم 
تحقــق لهــن االكتفــاء الذاتــي ويســتهدف المشــروع 

فقيــرة امــرأة   30

والمطلقــات  األرمــل  لتأهيــل   ســواعد  مشــروع 
ــرة  ــن الح ــن المه ــدد م ــى ع ــن عل ــال تأهيله ــن خ م
المشــاريع  وإدارة  انشــاء  مهــارات  وإكســابهن 
لفتــح  بســيطة  بمبالــغ  ومســاعدتهم  الصغيــرة 
ــرهن  ــن وألس ــق له ــتدامة تحق ــون مس ــاريع تك مش

الذاتــي االكتفــاء 

ــر مــن 20 مســكنًا  ــم أكث ــاء وترمي المســاهمة فــي بن
ــل ــام واألرام ــراء واأليت للفق

المســاهمة فــي 32 وقفــًا فــي 6 مــن مصــارف المنــح 
الخيري 

 استكمال 9 أوقاف في 3 من مصارف المنح 
الخيري

ــاء  ــر الم ــظ وتوفي ــمنتي لحف ــزان اس ــاء  )30( خ بن
الفقيــرة  لألســر  لاســتعمال  الصالــح  النظيــف 

الســاكنين فــي أعالــي الجبــال
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جمعية ال بأس مقرأة نور االلكترونية
الصحية

جمعية قمم
 الشبابية

مشاريع التأسيس في 2020م
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أبرز مشاريع التأسيس في 2020م

ــة إســعاد فــي المنطقــة الشــرقية  تأســيس جمعي
والمطلقــات،  األرامــل  رعايــة  فــي  المتخصصــة 
والنفســية  التأهيليــة  البرامــج  بتقديــم  وتعنــى 
بأبنائهــم  تهتــم  كمــا  الفئــة  لهــذه  والســلوكية 
ــة  ــة وتوعوي ــج توجيهي ــم برام ــدم له ــم وتق وترعاه

وتربويــًا وثقافيــًا  اجتماعيــًا 

تأســيس جمعيــة قمــم فــي جــدة وهــي متخصصــة 
ومهنيــًا  ومهاريــًا  اجتماعيــًا  الشــباب  تنميــة  فــي 
ــع  ــم م ــة لديه ــلوكيات اإليجابي ــم والس ــز القي وتعزي
اســتثمار أوقاتهــم ومواهبهــم وقدراتهــم بمــا يحقــق 

ــدة لهــم ولمجتمعهــم النفــع والفائ

فــي  الخيريــة  تعاطــف  لجمعيــة  فــرع  تأســيس 
تهامــة الباحــة لتقديــم الرعايــة الصحيــة الوقائيــة 
والعاجيــة والتوعويــة حيــث يصعــب علــى الفقــراء 
الصحيــة  والجمعيــات  للمستشــفيات  الوصــول 
لوعــورة الطريــق ويمثــل عــدد المســتفيدين فــي 
والبرامــج  الخدمــات  مــن  60%  التهامــي  القطــاع 
ــدد  ــغ ع ــث يبل ــة حي ــا الجمعي ــي تقدمه ــه الت الصحي

القــرى أكثــر مــن310 قريــة

تأســيس مقــر جمعيــة ال بــأس الطبيــة ورعايــة 
تنفيذهــا  المــراد  والطبيــة  الصحيــة  البرامــج 
وانطاقهــا  الجمعيــة  تشــغيل  فــي  والبــدء 
لخدمــة المرضــى مــن الفقــراء والمحتاجيــن فــي 

منطقــة القنفــذة

المســاهمة فــي تأســيس )منصــة نــور( وهــي 
لتعليــم  متكاملــة  تفاعليــة  تعليميــة  منصــة 
توقــف  لمعالجــة  بعــد،  عــن  الكريــم  القــرآن 
جائحــة  بســبب  النســائية  والــدور  الحلقــات 
كورونــا، تهــدف المنصــة لتعليــم القــرآن الكريــم 

الشــرعية  العلــوم  وبعــض  وإقــراءه 

المســاهمة فــي تاســيس جمعيــة المتقاعديــن 
فــي  متخصصــة  وهــي  المنــورة  بالمدينــة 
وتفعيلهــم  لهــم  الرعايــة  وتقديــم  احتوائهــم 
تخصصــه  فــي  كل  المجتمــع  خدمــة  فــي 

متقاعــد   300 الجمعيــة  وتســتهدف 

المســاهمة فــي تأســيس منصــة الكترونيــة 
تعليميــة عــن بعــد تجمــع بيــن تعليــم العلــم 
االســتخدام  وســهولة  واكتســابه  الشــرعي 
تفعيــل  وبيــن  المقــدم  المحتــوى  ودقــة 
ــار المعلومــات مــن خــال  ــب التحــدي واختب جان
الجذابــة  التقنيــة  مــن األدوات  عــدد  توظيــف 
والمنافســة التشــويق  عنصــر  علــى  القائمــة 
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مساجد الشيخ 
التي دعمها أو ساهم 

في دعمها
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صورة الشيخ 
محمد بن عبدالله الجميح -رحمه

الله مع الملك عبدالله في 
إحدى المناسبات

                       

الشيخ محمد بن عبدالله الجميح مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله  بن عبدالعزيز 

آل سعود عند تكريمه بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى عام 1421هـ



                       

إسهامنا في جائحة كورونـا 
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استراتيجيات المنح في كورونا

االستراتيجية األولى

االستراتيجية الثالثة 

االستراتيجية الخامسة

االستراتيجية الثانية

االستراتيجية الرابعة

االستراتيجية السادسة

االستراتيجية السابعة

تطويــر البنــاء المؤسســي للوقــف والعنايــة بالحوكمــة وإدارة المخاطــر ، واألزمــات ، وكفــاءة االســتثمار ، وإعــادة تنظيــم العمليــات والتخطيــط لذلــك مــع مراعــاة تحقيــق األهــداف بالتزامــن مــع المحافظــة 
علــى صحــة العامليــن والمــوارد الماليــة .

التركيــز علــى االختيــار المناســب فــي المنــح وتمديــد فتــرات المنــح وتنفيــذ عمليــات جديــدة لتســهيل عمليــات طلبــات المنــح وتلقيهــا، مــع اســتمرار دعــم المبــادرات اإلنســانية للمتضرريــن مــن جائحــة كورونــا، 
وترشــيد المصروفــات .

أهميــة مراجعــة جميــع العقــود الخيريــة والتشــغيلية واالســتثمارية مــع المستشــار القانونــي للوقــف والتأكــد مــن احتوائهــا علــى المــواد التــي تحفــظ حقــوق الوقــف مــع التغيــرات الحاليــة ، ومــدى إمكانيــة 
إضافــة أحــكام فــي االتفاقيــات التــي تزيــد مــن قــدرة الجهــات مــن التكيــف علــى األنشــطة أو النتائــج أو الجــداول الزمنيــة مــع تغيــر وضعهــم .

ــة مــن  ــن الجهــات الخيري ــري وتمكي ــة للقطــاع الخي ــة التقني ــة بالبني ــا والعناي ــم الدعــم للتكنولوجي ــن مــن العمــل عــن ُبعــد، مــع تقدي ــن والمتطوعي ــن الموظفي ــة فــي الوقــف لتمكي ــة التقني ــر البني توفي
ــومة . ــداف المرس ــق األه ــل وتحقي ــة العم ــال لمواصل ــام واألعم ــاز المه ــادرات وإنج ــاريع والمب ــذ المش ــي تنفي ــة ف ــتخدام التقني اس

تحويــل المنــح الحاليــة والمخصصــة لمشــاريع معينــة إلــى دعــم تشــغيلي عــام موجــه، وإعــادة صياغــة أولويــات الصــرف للتخفيــف مــن هــذه الجائحــة وفــق اإلمكانــات المتاحــة ، خاصــة بالنســبة للجهــات 
فــي الخطــوط األماميــة للرعايــة الصحيــة أو الخدمــة االجتماعيــة بمــا يعالــج ويخفــف مــن آثــار أزمــة كورونــا علــى المجتمــع .

إعادة هيكلة أصول المحافظ االستثمارية للوقف ، وتوزيع المخاطر بما يتسق وتحوالت السوق االستراتيجية والبحث عن الفرص الجديدة خصوصا في قطاعي الصحة والغذاء .

التكامل بين المؤسسات الوقفية، وتأسيس وتفعيل المجالس والبرامج التنسيقية للمؤسسات الوقفية .
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التوجهات العملية في كورونا
      تنقسم التوجهات العملية إلى ثاث مراحل حسب ما يستجد في هذا الوباء ومدى استمراره:

التوجه األول: من 20 يونيو إلى 31 يوليو 2020م

التوجه الثاني: من 5 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2020م

     االنتظار وعدم اتخاذ قرارات مفصلية ألعلى مستوى )االستثمار، الخطة والمنح الخيري( وتتسم هذه المرحلة بالتالي:
1.  المتابعة الدورية مع الشركة في أخذ الحقوق .

2.  تخفيف المنح إلى 50% من المخطط مع التركيز على آثار كورونا وفق ما نصت عليه الوصية .
3.  البحث عن فرص استثمارية واعدة خصوصًا في القطاع الصحي والغذائي .

4.  عدم الدخول في أي التزامات وعقود جديدة .
5.  البدء في المنظومة التقنية .

      في حال استمرار األوضاع اتخاذ قرارات محورية في العمل على كافة المستويات )طريقة العمل، المنح، االستثمار، العاقة 
      مع الشركة( وتتسم هذه المرحلة بالتالي:

1.  إيجاد موارد ثابتة بشكل شهري أو ربع سنوي .
2.  توجيه المنح على مشاريع آثار كورونا فقط .

3.  استكمال المنظومة التقنية للعمل .
4.  إعادة كتابة الخطة المعتمدة وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة .

5.  تفعيل سياسة إدارة المخاطر .
6.  البد ء في المنظومة التقنية .

التوجه الثالث: من 16 سبتمبر 2020م 

     في حال استمرار األوضاع يجب اتخاذ قرارات مفصلية ومنها:
1.  اإلبقاء على رأس المال الموجود والمنح من العوائد فقط .

2.  التركيز على فرص استثمارية جديدة وواعدة .
3.  استمرار توجيه المنح على مشاريع آثار كورونا فقط .

4.  إيقاف جميع العقود وااللتزامات المبرمة سابقًا .
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مصارف المنح في كورونا

عدد المشاريع
 المدعومة

عدد 
المستفيدين

نسبة كورونا من 
الخطة 

7619300%41

11 مشروعًا

6 2 مشروعًا

4 مشاريع19 مشروعًا

3 مشاريع

الصحي

الفقـــر

العلم الشرعياألرامل واأليتام

التعليم والدعوة

13 مشروعًا

القـــــــــرآن
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5000 سلة غذائية

1500 مريض

700 أرملة ويتيم

400 منزل 

120 جهاز طبي 

1200 حلقة نسائية ورجالية

800 جلسة غسيل  

السالل الغذائية

توزيع األدوية والعالجات

األيتام واألرامل

ترميم وتأثيث المنازل

األجهزة والمستلزمات الطبية

تعليم القرآن الكريم

غسيل الكلى

أرقام ومشاريع دعمت خال أزمة كورونا 
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المخطط موقع المركز 
الهندسي

المشاريع النوعية لعام 2020م 
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إجماليات المشاريع النوعية في 2020م

عدد المشاريع 

عدد 
المستفيدين  

المناطق 
المستفيدة 

المصارف 
المخدومة مصارفمستفيدًا

مناطق  مشاريع 
 74

 5  32700
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مشروع 
منصة شفاء

مشروع 
ليستغنوا 2

مشروع بطاقة 
العاج الذكية

المشاريع النوعية لعام 2020م 
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1-  منصة شفاء للعاج الخيري وهي مبادرة مجتمعية بالتعاون بين الجمعيات الصحية األهلية الرسمية في مختلف مناطق المملكة  
     الستقطاب الدعم المالي الجماعي لعاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العاج وليس لديهم أهلية بعد التأكد من  

     بيانات المريض لدى مجلس الضمان الصحي ومنصة أبشر تعزيزًا للمصداقية والموثوقية .

2-  مشروع ليستغنوا وهو عبارة عن صندوق وقفي مستدام يهدف إلى إقراض األسر المنتجة ليلبي احتياج المستفيدين من 
      الجمعيات الخيرية في منطقة جازان ويقوم المشروع على تمويلهم وتحفيزهم لعمل مشاريع صغيرة لكي يكونوا لبنات صالحة 

      ألسرهم ومجتمعهم من خال االكتفاء الذاتي .

3-  إنشاء مركز طبي لغسيل الكلى باسم الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله في مركز الملك سلمان لعاج الكلى ويستع 
       ألكثر من 100 سرير .

4-  مشروع بطاقة العاج الذكية وهو مشروع مجتمعي تحت رعاية وزارة الصحة وبالشراكة مع المستشفيات الخاصة إلصدار بطاقات 
      ذكية مسبوقة الدفع تعطى للمريض الفقير أو لصرف الدواء لدى أي مستشفى وصيدلية لتصبح فكرة تطبق كصدقة جارية من 

       رجال األعمال والموسرين .

5-  مجمع نسائي قرآني لتحفيظ القرآن الكريم باسم والدة الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمهما الله ومركز خاص للفتيات تتعلم 
      ما ينفعها في دينها ودنياها بحيث يكون بيئة تربوية عصرية جاذبة .

6-  شراء أرض لتكون مقرا لوقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله مصممة بأعلى طراز ويكون فيها عائد استثماري ال يقل 
      عن 5% بإذن الله .

7-  تأسيس مصنع معمول التمر ألبناء وفتيات األسر المنتجة وتدريبهم على إنتاج المعمول ليكون مصدر دخل لهم ويعود على 
       أسرهم بالنفع ويكون هذا المصنع مستدامًا لكل الراغبين في تعلم صناعة المعمول من الفقراء واأليتام واألرامل .

المشاريع النوعية لعام 2020م 
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عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثاث: وذكر منها: صدقة جارية
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منجزات مصارف

المنح الخيري
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مصرف
 القرآن الكريم  

نص الوصية: 
ــظ  ــه ودور تحفي ــم حلقات ــم ودع ــرآن الكري ــر الق  نش

ــه ــه ومعلمي ــجيع حافظي ــم وتش ــرآن الكري الق

مشروع اتفاقية 
حافظ   

مشروع دعم 
الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن 

بشقراء

مشروع رواد 
الصفوة
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عدد
 المستفيدين 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
 من الخطة 

نسبة المنجز من 
المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة

مصرف القرآن الكريم 

3411

%13.62%92.82

92668
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مصرف
الفقـــــــر

نص الوصية: 
الصرف على الفقراء والتيسير على المعسرين 

وقضاء ديونهم            

مشروع جعية إكرام 
عابري السبيل

مشروع ساعد 
لتأهيل السجناء

مشروع سكن
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عدد
 المستفيدين 

4113

%11.17%100

89258

مصرف الفقر 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
 من الخطة 

نسبة المنجز من 
المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة
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مصرف
األيتام واألرامل

نص الوصية: 
يصــرف علــى األيتــام واألرامــل والفقــراء ويقــدم 

أهــل الديانــة والصــالح 

مشروع سمو 
لجمعية إخاء

مشروع مبادرة 
مع اليتيم

مشروع سواعد 
الفتيات
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عدد
 المستفيدين 

2611

%10.11%100

68135

مصرف األيتام واألرامل 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
 من الخطة 

نسبة المنجز من 
المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة
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المصرف
    الصحــــــي

نص الوصية: 
الكلــى  وغســيل  الطبيــة  المراكــز  ودعــم  إنشــاء 
ومراكــز األبحــاث الطبيــة وكل مــا فيــه خدمــة وصحــة 

المســلمين 

مشروع عيادة 
الباطنية المتنقلة

مشروع إغاثة 
المنكوبين في 

السودان

مشروع مهارات 
التوازن
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عدد
 المستفيدين 

179

%24.46%88.99

19570

المصرف الصحي 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
 من الخطة 

نسبة المنجز من 
المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة
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مصرف
المساجــــد

نص الوصية: 
بنــاء المســاجد وفرشــها وتكييفهــا وصيانتهــا وتوفير 

الخدمــات المتعلقــة بها 

مشروع مساجد 
الشيخ بمكة

مشروع مسجد 
منى الجميح

مشروع المنصة 
التوجيهية بالحرمين
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عدد
 المستفيدين 

75

%7%34.05

17593

مصــرف المساجد 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
 من الخطة 

نسبة المنجز من 
المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة
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مصرف
العلم الشرعي

نص الوصية: 
اإلنفــاق علــى طلبــة العلــم الشــرعي والدعــاة إلــى 

اللــه عــز وجــل ومــا يخــدم ذلــك وعلــى أهــل العلــم 

والقائميــن بنشــر الدعــوة إلــى اللــه

مشروع أصول 
العلم

مشروع التأهيل 
القضائي 

مشروع بناء 
ومهارة
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عدد
 المستفيدين 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف 
نسبة المنجز من من الخطة 

المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة

2211

%8.72%91.99

48219

مصرف العلم الشرعي 
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مصرف
الدعوة إلى الله

نص الوصية: 
الجمعيــات  ودعــم  وجــل  عــز  اللــه  إلــى  الدعــوة 
اإلســالمية والخيريــة إذا تحققــت ســالمة الهــدف 

العقيــدة  صحــة  وكذلــك 

مشروع موقع 
دين اإلسام

مشروع شباب مشروع مؤثرون
الخيــــر
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عدد
 المستفيدين 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
نسبة المنجز من  من الخطة 

المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة

1812

%11.70%94.03

65592

مصرف الدعوة إلى الله 
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مصرف
التعليـــم

نص الوصية: 
إنشــاء ودعــم المــدارس اإلســالمية وتعليــم أوالد 

ــا ــن والدني ــي الدي ــه ف ــون إلي ــا يحتاج ــلمين م المس
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2020

عدد
 المستفيدين 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
نسبة المنجز من  من الخطة 

المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة

1210

%7.87%81.95

34184

مصرف التعليم 
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2020

مصرف
البرامج الموسمية

نص الوصية: 
توزيــع الميــاه والتمــور واألطعمــة وتفطيــر الصائمين 

وخصوصــًا فــي شــهر رمضــان ومواســم الحــج فــي 

مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة

مشروع صدقة 
األيام العشر

مشروع كسوة 
الشتاء

مشروع تفريج 
كربة
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2020

عدد
 المستفيدين 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
نسبة المنجز من  من الخطة 

المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة

33

%3.14%45.11

2196

مصرف البرامج الموسمية 
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مصرف
ذوي القربى

نص الوصية: 
النقديــة والعينيــة لزوجاتــي  تقديــم المســاعدات 

وأوالدي الذكــور واإلنــاث وأوالدهــم مــا تعاقبــوا 

وتناســلوا 

البرنامج الصيفي 
لألحفاد

مشروع األضاحي 
عن الشيخ ووالديه

مشروع دعم معلم 
الجمعية الخيرية 

لتحفيظ القرآن بشقراء
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2020

عدد
 المستفيدين 

عدد المشاريع 
المنفذة 

نسبة المصرف
نسبة المنجز من  من الخطة 

المخطط 

عدد المناطق 
المخدومة

42

%1.98%93.01

1236

مصرف ذوي القربي 
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رئيس شركة جنرال موتورز  يكرم الشيخ محمد بن عبدالله الجميح-رحمه الله-
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الشيخ محمد بن عبدالله الجميح -رحمه الله-

مع أبناء أخيه المؤسسين في صورة تذكارية



                       

الشراكات والتكامل
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أبرز الشراكات في عام 2020م

الشراكة مع مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

تأسيس وعضوية مجلس 
المؤسسات األهلية والذي يضم 
تحته 208 من المؤسسات األهلية 

ويقوم بالنسيق بينها وتجويد 
أعمالها

الشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز 
الجميح الخيرية ومؤسسة آل 

الجميح الخيرية في تبادل الخبرات 
الشراكة مع مؤسسة والمعلومات

الراجحي اإلنسانية في 
دعم مشروعات الشباب

عضوية األستاذ مساعد بن 
عبدالله الجميح في لجنة 

الرقابة والمراجعة الداخلية في 
الهيئة العامة لألوقاف

الشراكة مع وقف حصة بنت 
محمد  الجميح لدعم جمعية 

تعاطف الخيرية

المساهمة في تأسيس الصندوق المجتمعي 
الذي أنشئ استجابة لجائحة فايروس كورونا 
الجديد )كوفيد-19( بشراكة بين وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية والهيئة العامة 

لألوقاف، ومجلس الجمعيات األهلية ومجلس 
المؤسسات األهلية وبلغت التبرعات فيه قرابة 

نصف مليار ريال سعودي
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االتصال المؤسسي



81

2020

الخاتمــــــة 

اللهــم إنــا نســألك القبــول لهــذا العطــاء مــن الواقف الشــيخ محمــد بن عبداللــه الجميــح -رحمه اللــه- وأن 

تجعــل كل مــا ينفــق فــي أوجــه الخيــر والبــر رفعة له فــي جنــات النعيم وتثقيــاًل لميزان حســناته يوم 

الديــن ، وأن تجــزي القائميــن علــى مجلــس النظــارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار والعاملين 

علــى هــذا الوقــف خيــر الجــزاء وأن تشــركنا جميعــًا فــي األجــر والثــواب ، إنــك جــواد كريم .
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صورة تذكارية للشيخ 
مع وسام الملك عبدالعزيز 

من الدرجة األولى والذي تقلده الشيخ 
محمد بن عبدالله الجميح عام 1421هـ من 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 
رحمهما الله 

الشيخ  محمد بن عبدالله الجميح  -رحمه الله- في صورة تذكارية مع وسام الملك عبدالعزيز من 
الدرجة األولى والذي حصل عليه عام 1421هـ من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-
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2020

بيت الجميح في شقراء ويرجع تاريخه إلى عام 1282هـ مسقط رأس الشيخ محمد بن عبدالله
 الجميح-رحمه الله- ومنطلق العطاء في التجارة وأعمال الخير في كافة أوجه البر واإلحسان
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الفهــــــرس 

رقـــم الصفحـــــة الفهــــــــــــرس 

4مسيرة اإلنجازات

6وصية الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله

9مسيرة عطاءات الخير

10كلمة رئيس مجلس النظارة 

12من نحن

14المجالس العليا

16مجلس النظارة

18اللجنة التنفيذية

20لجنة االستثمار

23السياسات والمعايير
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الفهــــــرس 

رقـــم الصفحـــــة الفهــــــــــــرس 

31إجماليات المنح الخيري

38مشاريع االستدامة لعام 2020م

40مشاريع التأسيس في عام 2020م

42مساجد الشيخ محمد بن عبدالله الجميح رحمه الله0

45إسهامنا في جائحة كورونا

50المشاريع النوعية لعام 2020م

55منجزات مصارف المنح الخيري

78الشراكات والتكامل

80االتصال المؤسسي

81الخاتمة
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