التقريـر السنوي

لعام 1437هـ
2016م

لبنة أولى  ..لخير عظيم ..

تـاريخ و ِبــر

أسسوا  ..ورحلوا ..

(رحمهم اللّه)

مؤسســة آل الجميح الخيرية  ..امتداد تاريخي ألعمال البر والخير التي كانت
تقدمهــا أســرة آل الجميــح للمحتاجيــن وعابــري الســبيل منــذ زمــن قديــم
بمتابعــة وتوجيــه األخوين الكريمين عبد العزيز و محمد العبد اهلل الجميح,
رحمهما اهلل تعالى .
وكانــت بدايــة نشــأة العمــل الخيري المؤسســي مــع بزوغ نجم شــركة عبد
العزيز ومحمد العبد اهلل الجميح ,وذلك باســتحداث قســم األعمال الخيرية؛
الــذي يقــوم على تنفيذ ودعم مجموعة من أعمال البر والخير عبر سلســلة
من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ذات التخصصات المختلفة .
ومع مطلع عام 1424هـ تحول قسم األعمال الخيرية إلى (مؤسسة آل الجميح
الخيريــة) ،وســجلت لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي تاريــخ 1424/3/2هـ،
كمؤسسة خيرية خاصة برقم . 33
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الشيخ

الشيخ

الشيخ

عبدالعزيز بن عبداهلل الجميح

محمد بن عبداهلل الجميح

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح
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مـجـلس األمـنـاء
رؤيتنا
الشريك االستراتيجي
لتحقيق التميز األسري
في المجتمع.

الشيخ /محمد بن عبد العزيز الجميح

قيمنا
• مبادرة
• تأثير مجتمعي
• مرونة
• تحفيز
• ابتكار
• احترافية

رئيس مجلس األمناء

الشيخ /حمد بن عبد العزيز الجميح

معالي الشيخ /عبداهلل بن منيع

أ .عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

نائب رئيس مجلس األمناء

عضو

عضو

أ .حمد بن محمد بن عبداهلل الجميح

د .عبداهلل بن محمد البراهيم

د .أحمد بن علي الغامدي

عضو

األمين العام

عضو

استراتيجيتنا

رسالتنا
مؤسسة مانحة تُسهم في
تنمية المجتمع لتحقيق تطلعات
واحتياجات األسرة من خالل برامج
نوعية مبتكرة وبيئة احترافية
محفزة وشراكات استراتيجية
فاعلة تعظيمًا للنفع و األجر.
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• صناعة برامج نوعية ومبتكرة للتميز
األسري.
• بناء منظومة احترافية إلدارة المشاريع
الخيرية.
• دعــم و تعــزيز قدرات الـمـسـتفيدين.
• بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع
كافة األطراف المستهدفة.
• بناء صورة ذهنية رائدة في مجال التميز.
األسري تعظيمًا للنفع و األجر.
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المنح حسب الخطة االستراتيجية

المجال
الثقافي

المجال
التربوي

المجال
االجتماعي

المجال
االقتصادي

المجال
العام

تعزيز المعرفة من
خـــال رفـــع الــوعــي
الثقافي والحقوقي
لــدى أفـــراد األس ــرة،
واعتزازهم بالهوية
اإلسالمية.

تنمية أفــراد األسرة
شــرعــيـ َّيــا وتــربــو َّيــا
وقيم َّيا ،وإكسابهم
المعــارف والخبـرات
والـــــــمـــــــهـــــــارات
السلوكية الالزمة .

تــــقــــويــــة أواصـــــــر
العالقات المتبادلة
بــيــن أفــــراد األس ــرة
والمجتمع؛ لتحقيق
االستقرار والتكاتف
األســـري ،وتفـعـيــل
دور األسرة اإليجابي .

تــــعــــزيــــز قــيــمــة
الــكــســب الــحــال
وال ــوس ــط ــي ــة في
اإلنفاق واالستهالك
لــدى أفـــراد األس ــرة،
واإلســــــهــــــام فــي
تــحــقــيــق االكــتــفــاء
الـــــذاتـــــي ل ــأس ــر
الفقيرة .

تنميـــــة المجتمع
مـــــــــــــن خـــــــــال
العنايـــة بالتعليم
والـــــــخـــــــدمـــــــات
االجــــتــــمــــاعــــيــــة
واإلعمــــــــــــــار.

توزيع المشاريع حسب المناطق
(بالنسبة المئوية)

الجوف 2%
الحدود الشمالية 2%

تبوك 3%
حائل 4%

القصيم 6%

المدينة المنورة 6%

الرياض 38%

ملخص المنجزات ..

مكة المكرمة 13%
المنطقة الشرقية 5%
الباحه 4%
نجران 4%

عسير 8%

جازان 5%

عدد المشاريع
1,667
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عدد الجهات
المستفيدة 936

عدد المستفيدين :
أكثر من 10,000,000
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المنح حسب الخطة االستراتيجية

15%
10%
55%
20%
المجال الثقافي
المجال التربوي
المجال االجتماعي
المجال االقتصادي

المنح حسب المجال العام

14%

69%

17%

اإلعمار
التعليمي
خدمة المجتمع
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المجال الثقافي

المنح االستراتيجي

األثر المراد تحقيقه :
 .1رفع مستوى الوعي الثقافي لألسرة.
		.2وعي أفراد األسرة بحقوقهم وواجباتهم.
 .3االعتزاز بالهوية اإلسالمية.

عدد المشاريع
18

عدد المستفيدين
4,805,518

عدد المناطق
7

المجال التربوي
األثر المراد تحقيقه :
 .1تعزيز القيم اإلسالمية لدى أفراد األسرة.
 .2زيادة الوازع الديني لدى أفراد األسرة.
		.3رفع مستوى التربية األسرية.

عدد المشاريع
16

عدد المستفيدين
18,347

عدد المناطق
5

المجال االجتماعي
األثر المراد تحقيقه :
		 .1تأهيل قيادات اجتماعية واعية.
 .2زيادة الترابط والتكاتف األسري.
 .3تعظيم قيمة الحياة الزوجية.
		.4تفعيل دور األسرة اإليجابي في المجتمع.

عدد المشاريع
14

عدد المستفيدين
7,271

عدد المناطق
8

المجال االقتصادي
األثر المراد تحقيقه :
		 .1تعزيز قيمة الوسطية في اإلنفاق األسري.
 .2تعزيز قيمة العمل والكسب الحالل.
		.3المساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي لألسر.

عدد المشاريع
12

عدد المستفيدين
1,693

عدد المناطق
7

المجــــال العــــام
عدد المشاريع
1,607

12

عدد المستفيدين
5,257,364

عدد المناطق
13
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اإلسكان الخيري
بناء وحدات سكنية للفقراء والمساكين

المشاريع النوعية

هدف المشروع
تأمين ضروريات العيش بتوفير مسكن
مناسب يسد حاجة الفقير .

بناء ( )29وحدة سكنية ،لـ ( )226مستفيد ًا .

تأسيس الجهات الخيرية
هدف المشروع
السعي في سد احتياجات المجتمع من الجهات
الخيرية والتنموية .

المساهمة في تأسيس ( )19جهة خيرية .

أبرز الجهات الخيرية
نادي األسرة .
مركز معلومات العمل الخيري .
تأسيس دار نسائية لجمعية تحفيظ القران بشعبة نصاب .
جمعية التنمية األسرية بمحافظة رفحاء .
تأسيس الفرع النسائي بوقف مركز استثمار المستقبل لألوقاف.
المرصد القضائي بوقف مركز استثمار المستقبل لألوقاف .
الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في األفالج .
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيشة .

بناء المساجد واألوقاف الخيرية
هدف المشروع
المساهمة في بناء بيوت اهلل الغتنام األجر العظيم
واإلسهام في تحقيق االستدامة المالية للجهات الخيرية.

المساهمة في بناء ( )37مسجد ًا ووقف ًا خيري ًا .
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المشاريع النوعية

الدراسات العلمية
واألبحاث

المرصد القضائي
نظام لرصد وتحليل ودراسة كل ما يتعلق بالمعرفة القضائية عبر منصة إلكترونية متعددة حيث يقوم المرصد القضائي برصد األحكام
القضائية والمبادئ واألنظمة واالتفاقات والمعاهدات والدوريات وكذلك األخبار والمقاالت والبيانات والتجارب والمؤشرات والمعايير الدولية
والشخصيات وسائر المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي .
أهداف المشروع

منجزات المشروع

 .1تقديــم الدعــم والمســاندة فــي مجــال تطبيــق أحــكام الشــريعة

 .1منصــة الكترونيــة تحــوي قســمين األول :موقــع تعريفــي بالمركــز

اإلسالمية وتطوير وسائلها مما يظهر محاسنها وحقيقة صالحيتها

والثانــي :قســم لخدمــات المرصــد فــي عــرض األحــكام القضائيــة

لكل زمان ومكان وإبراز ووســطيتها واعتدالها ،ويمحو ُ
الشــ َبه التي

بالتصنيــف الموضوعــي والفهرســة التحليليــة وزمــن التقاضــي

تثار حول تطبيقها.

والتسبيبات القضائية وغيرها.

 .2بناء منظومة معرفية متقدمة داعمة للمنظومة العدلية ،ولســيادة

 .2تقرير سنوي عن األحكام القضائية.

الشــريعة واحكامهــا بغيــة االرتقــاء بالمســتويات اإلنتاجيــة للقضــاء

 .3ورش عمل لمناقشة نتائج بحوث المرصد.

الشرعي شك ً
ال وموضوعًا.

 .4تطبيقات الكترونية متعددة الستخدام المنصة.

 .3دعــم المهــام التنمويــة والتطويريــة التــي يؤديها النظــام القضائي
الشــرعي ،من خالل مســاعدة متخذي القرار وأصحاب الشأن للحصول
علــى كافــة المعلومات المســتهدفة للبحــث والدراســة بأكثر الطرق
اختصارًا وأسرعها وصوالً.
 .4اإلســهام فــي تصحيــح المفاهيم حيــال القضــاء الشــرعي بوجه عام
وقضــاء المملكــة على وجه الخصوص محليًا ودوليًا ،وتحســين وضع
المملكــة بوصفهــا واجهة القضاء الشــرعي أمام الــدول والمنظمات
والمرصد والمؤشرات التي تحوكم القضاء عالميًا وإقليميًا.
 .5اإلســهام فــي تطويــر البحث العلمــي القضائــي ،من خالل الدراســات
والتقاريــر والمؤلفــات والترجمــات واالرتقاء بجــودة األبحــاث األكاديمية
واالستشارية.
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رصد ودراسة أنظمة القطاع الثالث

األدلة المقاصدية التربوية

مشــروع لدراســة ورصد الوضع القائم ألنظمة القطاع الثالث واحتياجاته المســتقبلية من األنظمة التي تســاهم في تطويره والعمل على
تقييمهــا وتقديــم مبــادرات لتطويرهــا بحيث تخدم القطاع الثالث بشــكل أكبر بما يتوافــق مع أهداف ورؤية وتطلعــات القطاع وتمكينه
وتنميته بما يحقق الفاعلية للقطاع الثالث في مجال التنمية في المملكة العربية السعودية.

منتج علمي مقاصدي تربوي حسب المراحل العمرية ويسهم في تقريب مقاصد النصوص الشرعية في تربية الطفولة والشباب ويشمل
ذلك الجوانب الدينية والتربوية والنفســية واالجتماعية وقد شــارك في تنفيذ المشــروع مركز قراءات لدراســات الشــباب ومركز المقاصد
للدراسات والبحوث .

أهداف المشروع

أهداف المشروع

 .1رصــد كل مــا يتعلــق بأنظمــة ولوائــح القطــاع الثالث وتكويــن قاعدة

 .1تقريــب المقاصــد العليــا للمراحــل العمريــة وكافة أبعادها النفســية

بيانات لها .
 .2مســاعدة صنــاع ومتخــذي القــرار فــي الجهــات ذات العالقــة من خالل
تقديم المعلومات واآلراء التي تسهم في تطويرها .
 .3ســرعة الوصــول للمعلومــات مــن قبــل منظمــات القطــاع الثالــث

والتربوية واالجتماعية .
 .2إعانة األسر والمربين في تربية األجيال الصاعدة بنور الوحي ومقاصده .
 .3تقديــم دليــل تفعيــل األدلة وتحديــد المؤشــرات التي تمثــل تجليات
تحقق المقاصد الشرعية في كل المراحل العمرية .

والعاملين فيه .
 .4تقييم األنظمة واللوائح القائمة وتقديم المقترحات حولها .

منجزات المشروع

 .5تحديــد االحتياجــات المســتقبلية للقطــاع مــن األنظمــة ذات العالقــة

 .1عــدد ( )6كتــب يحــوي كل كتاب دليــ ً
ا إجرائيًا مقاصديــً محكمًا لكل

بالقطاع .

مرحلــة (الجنينيــة – الطفولــة -التمييــز – المراهقــة – البلــوغ وبداية
الشباب – مابعد البلوغ لنهاية الشباب ) .

منجزات المشروع
* دراستان علميتان.
* تفعيل توصيات الدراسات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .

 .2وكتاب  /مدخل عن المقاصد الكبرى الناظمة لكافة المقاصد لكافة
المراحل .
 .3وكتاب  /بمثابة دليل اســتعمال لكافة األدلة  ،فتكون المحصلة عدد
( )8كتب .

وحدة استطالع الرأي في العمل الخيري
مركز متخصص إلجراء استطالعات الرأي التي تخدم أهم قضايا العمل الخيري بالمملكة .
هدف المشروع
الحصول على معلومات دقيقة بشكل علمي تُسهم في تنمية العمل
الخيري .

منجزات المشروع
* تجهيز مقر يتناسب مع االحتياجات .
* تنفيذ بنية تقنية تتناسب مع حجم العمل .
* استقطاب فريق عمل وتدريبهم وتأهيلهم .
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المشاريع النوعية

مشاريع الحرمين الشريفين
•المركز اإلعالمي
مركز يسعى إليصال رسالة الحرمين الشريفين عبر وسائل اإلعالم المختلفة وأن يكون حلقة بين وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي
وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات اإلعالمية وشرائح المجتمع لتقديم الخدمات اإلعالمية .
أهداف المشروع
 .1تعريف المستفيدين بالخدمات العديدة المقدمة من وكالة الرئاسة
العامة لشؤون المسجد النبوي .
 .2تنمية مفهوم اإلعالم الشامل وتعزيز التواصل مع المستفيدين من
خالل وسائل اإلعالم الحديثة .

 .3توفيــر قاعــدة معلومات مبنيــة على البيانــات واإلحصائيات و البحوث
والدراسات .

منجزات المشروع
 -إنشاء المركز وتقديم الخدمات.

•

مشروع حباء
مشروع لتطوير أساليب العمل واإلجراءات وتأهيل الكوادر البشرية بإدارة التوجيه واإلرشاد النسائي في وكالة شؤون المسجد النبوي .

مشاريع الحرمين الشريفين

أهداف المشروع

منجزات المشروع

 .1تطوير أسلوب العمل بإدارة اإلرشاد النسائي .

 .1دليل إجراءات العمل .

 .2رفع كفاءة الكوادر البشرية.

 .2دليل االحتياجات التدريبية .

 .3رفع مستوى الخدمات المقدمة .

 .3دليل الوصف الوظيفي
 .4تدريب  20موظفة.

•

مشروع القناة التلفزيونية المغلقة
قناة للربط بين أكاديمية المســجد النبوي الشــريف والقســم النسائي وأقسام أخرى إلقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات
والندوات ونقل المعرفة بين األقسام .
أهداف المشروع

منجزات المشروع

 .1تقديــم كل مايخــدم اإلســام والمســلمين مــن خــال البــث المباشــر

 .1توريد وتركيب أجهزة القناة.

لجميع ما يحدث في المركز الرئيسي.

 .2تدريب  7موظفين لتشغيل القناة .

 .2تفعيل وسائل التقنية الحديثة لنشر تعاليم اإلسالم لجميع الجهات .
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المشاريع النوعية
مشاريع الفتيات
•مركز التثقيف األسري
مركــز متخصــص بتقديــم البرامــج اإلرشــادية والتوعوية فــي المجاالت النفســية واالجتماعية للطالبــات والموظفات ،ويعنى بالمشــكالت
السلوكية الفردية والموضوعات الزوجية واألسرية .

مشاريع الفتيات

أهداف المشروع

منجزات المشروع

 .1المســاهمة مــع منســوبات الكليــات فــي آليــة التعامل مــع احتياجات

 .1عدد البرامج المقدمة  562 :برنامج .

الطالبات ومشكالتهن .

 .2عدد المستفيدات  2883 :مستفيدة .

 .2توعيــة الطالبــات بمخاطــر الســلوكيات المنحرفــة وكيفيــة التخلــص
منها .
 .3توعيــة الطالبات بمتطلبات الحياة الزوجية الســعيدة ومســاعدتهن
وتقديم االستشارات العاطفية والنفسية والزوجية و األسرية .

•

أكاديمية الفتيات
محضــن تربــوي تدريبــي يعنى بإكســاب وتنمية مهــارات القيادة والتفكيــر والمهارات الحياتيــة والتقنية للمتدربات من خــال بيئة جاذبة
ومحفزة للتعلم والتدريب واإلبداع .
هدف المشروع
تنميــة المهــارات الحياتيــة واإلداريــة لـــ 100طالبــة وفتــح آفاقهــن لإلبداع

منجزات المشروع
 -تدريب أكثر من ( )100طالبة في ( )19مهارة متنوعة .

وتنمية مهارات االتصال باآلخرين ومهارات التفكير .
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المشاريع النوعية

سواعد الوطن
انطالقًا من المسؤولية االجتماعية المناطة بمؤسسات الوطن المعطاء انطلق هذا المشروع النوعي المهني لتدريب مجموعة من أبناء
منطقة جازان على صيانة وبرمجة الجوال من مستفيدي الضمان االجتماعي وجمعيات البر وتأهيلهم لسوق العمل وتمكين المتميزين
من المتدربين باستئجار محالت تجارية لهم وتجهيزها باألدوات الالزمة .
هدف المشروع
التدريب والتأهيل على صيانة أجهزة الجوال والهواتف الذكية .

منجزات المشروع
 -تدريب ( )20شابًا.

التدريب المهني
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المشاريع النوعية

التعليم الجامعي
مشــروع يهــدف الــى مســاندة الطالــب الجامعــي من أبنــاء الوطن لمواصلــة تعليمــه بمســاندته وتمليكه العديد مــن المهــارات التربوية
والتعليمية وتأمين السكن والمعيشة .
هدف المشروع
تنميــة المجتمــع بمســاندة أبنــاء الوطــن فــي مواصلــة تعليمهــم لمن

منجزات المشروع
 -رعايــة  58طالب .

يحتاج لذلك .

الكفالة التعليمية
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المشاريع النوعية

إنتاج “ ”50فيلم ًا قصير ًا
إنتاج  50فلم قصير باحترافية عالية تدعو إلى اهلل تعالى تعالج أهم الموضوعات الدعوية حسب األهمية واألولوية ,من تنفيذ مركز أصول
العالمي للمحتوى الدعوي .
هدف المشروع
تقديــم الموضوعــات المهمــة للمســلم وغيــر المســلم ومعالجــة أبــرز

منجزات المشروع
 50 -فلم قصير وإنفوجرافيك على اإلنترنت .

الشــبهات الموجهــة وتوزيــع األفــام علــى القنــوات والمواقــع والصفحات
االجتماعية .

اإلنتاج اإلعالمي
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المشاريع النوعية

تأصيل العلمي
برنامــج علمــي تأصيلــي يهــدف إلى إعداد كفاءات شــرعية فاعلة؛ عن طريق خطة تعليمية تربوية تســتغرق عامين دراســيين مع كفاءات
علمية متمكنة من أساتذة الجامعات وطلبة العلم .
أهداف المشروع
 .1تأسيس طالب علم مؤصلين علميًا ومؤهلين تربويًا .
 .2رعاية الخريجين في البرنامج واستثمار جهودهم .
 .3تأسيس بيت خبرة في تصميم البرامج العلمية وتنفيذها .

منجزات المشروع
* تخريج  85طالب وطالبة .
منجزات الخريجين
* تقديم  32منشطًا مهاريًا .
* تقديم  25منشطًا علميًا .

البرامج التعليمية
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الخطة االستراتيجية

الـتـطـويـر الداخـلـي

نظــرًا لتعــدد احتياجــات المجتمــع ،وتنــوع مجــاالت التنميــة ،وحاجة المؤسســة لتحديد
نقطــة التركيــز األكثــر تأثيــرًا فــي المجتمــع واألعظــم أجــرًا  ،تم العمــل على بنــاء خطة
استراتيجية؛ تساهم في دراسة الواقع وتحديد التوجه االستراتيجي للمؤسسة.

مراحل إعداد الخطة االستراتيجية
جميع الدراسات
العلمية
واألبحاث

دراسة اتجاهات
المستفيدين من
المؤسسة

تحليل األطراف
ذات العالقة

تحليل الوضع
الراهن

معايير النجاح
األساسية

صياغة الرؤية
اإلستراتيجية
والرسالة

تحليل األثر

الخطة االستراتيجية

رسمنا

10
أهداف

انبثق
منها

60
معيار

يحققها

88
مبادرة

استغرقت

أكثر من
 115يوم
 425ساعة

بمشاركة

42
مستشار
 5جهات
استشارية

• الخطة االستراتيجية
• دليل المواصفات المعيارية
لدراسة المشاريع
• السياسة االتصالية
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السياسة االتصالية
تمثل السياسات االتصالية حاجة ملحة لكافة المؤسسات العاملة في
خدمة المجتمع ،نظرًا للمتغيرات المتسارعة في الواقع ،التي تؤثر في
عمل هذه المؤسسات .
ومــن هــذا المنطلــق تتضح أهميــة تبني توجهــات إداريــة حديثة في
إدارة عمليــات االتصــال ،والتواصل مع جمهور المؤسســة بكافة فئاته،
ويأتي التخطيط االســتراتيجي لالتصال بهدف ّ
تمكين المؤسســة من
تلبيــة الحاجــات االتصالية للمجتمع المرتبطة بمجــال عملها ،التي من
أهمهــا الحاجــات المعلوماتية والتثقيفيــة والتوعويــة ،ومعالجة أوجه
القصور لديها .

دليل تصميم وإدارة البرامج
دليل المواصفات المعيارية لدراسة المشاريع
يهــدف الدليــل إلى ضبط عملية تقييم المشــاريع المقدمة وتحقيــق العدالة في فرص المنح للجهات
الخيرية طالبة الدعم،حيث تم بناء الدليل وفق منهجية علمية شــاملة مراعيةً ألهم متطلبات المنح
من حيث جودة تصميم المشروع ،وحاجة المنطقة ،واألثر المتعدي ،وكفائة الجهة ،ومناسبة المشروع
آلثار المؤسسة،مراعيًا في ذلك السهولة في تحقيق المعايير ،ويشمل العمليات اآلتية:
• التخطيط للمشاريع.
• تقييم خطط المشاريع المقدمة .
• منهجية متابعة وتقييم تنفيذ مراحل ومواصفات المشاريع الفعلية.

يعتبر تصميم وإدارة البرامج أحد أهم الركائز الرئيســية لتحقيق التميز في أداء الجهات المانحة والخيرية
ويتطلب منظومة من األعمال المؤسسية التي تضمن تحقيق نتائج نوعية وفاعلة لتلك الجهات.
وتعــد الغايــة الرئيســية مــن بنــاء دليــل متكامــل لتصميــم وإدارة البرامــج تتمثل فــي تقديم الممارســات
اإلحترافيــة الخاصــة بعمل البرامج التنموية والخيرية من خالل إســتعراض المراحل الرئيســية لبناء البرامج
وأســاليب العمــل الخاصــة بكل مرحلــة والمواصفات الفنية لتلك األســاليب مع تقديم أمثلــة عملية توضح
كيفية تطبيق تلك األساليب بصورة سهلة ومبسطة.

وقسم الدليل حسب العناصر اآلتية:
 .1سياسات المنح.
 .2متطلبات إرفاق المشروع.
 .3معايير المنح.
 .4نموذج تقييم المشاريع.
 .5أساليب المنح.
 .6آلية متابعة المشاريع المدعومة.
 .7نموذج قياس مدى تحقق مواصفات المشاريع المدعومة.
 .8مالحق.
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وسام الفخر
سنوات تمضي  ..وعمل ينمو ..
(نشكر لكم دعمكم واهتمامكم بالمشاريع الخيرية ونسأل اهلل أن يجعلها في ميزان حسناتكم)

خادم الحرمين الشرفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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مؤسسة آل الجميح الخيرية
المملكة العربية السعودية
ص.ب  4030الــريــــاض 11491
هاتــف 0114792122 :
فاكس 0114791415 :
info@jch.org.sa
www.jch.org.sa

