
التقريــــــر
لعــــــــــــــــــــــــــــــــــامالسنوي

1439-2018
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منذسبيلالوعابريبالمحتاجينبالعنايةبدءاالجميحأسرةصنعتهوالخيرالبرألعمالتاريخيعمق

تعالىاللهرحمهماالجميحاللهالعبدمحمدوالعزيزعبدالكريماناألخوانرواهاقصةقديم،زمن

!اإلحسانبذاتذريتهمواتبعتهم

شركةنجملمعأنفمنذوالتميز،القوةوبذاتالتجاري،العملمعالخيريالعملخطوطتوازت

الاألعمقسمبتأسيسذلكممثالوالعطاءالبذلمعهاانطلقالجميحالعبداللهومحمدعبدالعزيز

لخالمنآنذاك،المتنوعةالخيريةاألعمالمنكبيرةمجموعةودعمبتنفيذيعنىالذيالخيرية

.ذلكفيالمتخصصةالميدانيةوالمؤسساتالجمعيات

األعمالتجاهالجميحأسرةلدىوأثرافاعليةأكثرمسارالتخاذموعداكانهـ1424عاممطلع

وزارةلدىهاتسجيلوتمالخيريةالجميحآلمؤسسةإلىالخيريةاألعمالقسمبتحويلوذلكالخيرية؛

هـ1424/3/2وتاريخ،33برقمخاصةخيريةمؤسسةآنذاك،االجتماعيةالشؤون
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المدير التنفيذي

جهاد بن حمد العسكر
افتتاحية

تحقيقامةالمستداالتنمويةالثالثالقطاعرسالةأداءعاتقهاعلىالخيريةالجميحآلمؤسسةتحمل

.بالمملكةاألهليالعملجهاتكافةمعوبالتكامل2030المملكةلرؤية

يلوالتفاصباألرقاميترجمالخيريةالجميحآللمؤسسةم2018-هـ1439لعامالسنويالتقريرهاهو

للعمللالمستقباستشرافرؤيةيعكس.وأبنائهالغاليوطنناخدمةفيالمتواصلالعملمنعامحصاد

ًلبنائهسعيناالذيوالمبادرات،للبرامجاالستراتيجيوالتخطيطالتنمويالخيري
 
التخطيط،شركاءعمبيديدا

.اونجاحإنجازااللهبفضلاختتمتناجحة،بشراكاتوالمتابعةاإلشرافمستوىعلىالتميزوتابعنا

ألهليغفروأنوالفضلالخيرهذافيساهممنلكلوالمثوبةاألجريجزلأنالقديرالمولىنسأل

لجميحاعبدالعزيزبنعبدالرحمنوالشيخالجميحالعبداللهمحمدوعبدالعزيزالشيخينوالسخاءالبذل

ماجزاءحالجميوآلالعبدالعزيزوحمدمحمدالشيخينفيويباركيحفظأننسألهكماتعالىاللهرحمهم

.ويبذلونهيقدمونه
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33الخاتمة

عن المؤسسة

المنح اإلستراتيجي

المبادرات النوعية
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رؤيةًالمؤسسةًواستراتيجيتها

المنحًاالستراتيجي

مجاالتًالمنحًاالستراتيجي

تفاصيلًالمنحًاالستراتيجي
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المبادراتًالنوعية

تفاصيلًالمشاريعًاألسرية

مشروعًتأهيلًالشبابًوالفتياتًلسوقًالعمل

مشاريعًالعالجًوالتوعيةًبأضرارًالتدخين

مشاريعًحفظًالنعمة

مشروعًملتقىًاألمنًاإللكتروني
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21

23
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مشروعًالحقائبًالتدريبيةًللمكفوفين

مشروعًتأهيلًوتمكينًاألسرًالمنتجة

مشروعًمنارًالتدريبي
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32أكاديميةًإمامًالدعوةمشروع
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ملخص المنجزات

1,676,373

903 مشروعا 903

1,676,373
أكثر من

دمستفي

ةمناطق المملك

جميع



المدينة 
المنورة

10%

%2حائل

%2تبوك

%1الجوف

الحدود 
الشمالية

2%

%7القصيم

%26الرياض

%8الشرقية

%6نجران
%10عسير

%3الباحة

مكة 
المكرمة

18%

%5جازان

07
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أعضاء مجلس األمناء

المجلسنائب رئيس 

الشيخ

حمد بن عبدالعزيز الجميح
وعض

معالي الشيخ

ععبدالله بن سليمان بن مني

عضو

الشيخ

ححمد بن محمد العبدالله الجمي
عضو

الشيخ

حعبدالعزيز بن عبدالرحمن الجمي

عضو

الدكتور

أحمد بن علي الغامدي
عضو وأمين 

عام

الدكتور

عبدالله بن محمد البراهيم

المجلسرئيس 

الشيخ

بن عبدالعزيز الجميحمحمد 



جـياالستراتيالشريــك

ـــــــــــــزالتميـلتحقيـــــــــــــق

عالمجتمفياألسري

09

عنىمانحةخاصةأهليةمؤسسة
ُ
دعمت،السعوديةالعربيةالمملكةداخلوالتطوعيالخيريبالعملت

ًالربحيةغيرالرسميةالخيريةالجهات
 
ًماديا

 
برقماعيةاالجتموالتنميةالعملوزارةلدىمسجلة،ومعنويا

خاصةخيريةمؤسسةهـ،1424/3/2وتاريخ33

رؤيتنا

طلعاتتلتحقيقالمجتمعتنميةفيتسهممانحةمؤسسة

ةوبيئمبتكرةنوعيةبرامجخاللمناألسرةواحتياجات

وللنفعاتعظيمفاعلةاستراتيجيةوشراكاتمحفزةاحترافية

.األجر

رسالتنا

.صناعةًبرامجًنوعيةًومبتكرةًللتميزًاألسري.1

.ةبناءًمنظومةًاحترافيةًإلدارةًالمشاريعًالخيري.2

.دعــمًوًتعــزيزًقدراتًالـمـسـتفيدين.3

طرافًبناءًشراكاتًوتحالفاتًاستراتيجيةًمعًكافةًاأل.4

.المستهدفة

.ريبناءًصورةًذهنيةًرائدةًفيًمجالًالتميزًاألس.5

استراتيجياتنا

تأثير 
مجتمعي

قيمنا

مبادرة مرونة

تحفيز

رابتكا

احترافية



العطاء لغة مشتركة

..تترجمها األفعال 
العطاء لغة مشتركة

..تترجمها األفعال 



المنح االستراتيجي



المجال العاماالجتماعياالقتصاديالتربويالثقافي

منالمعرفةتعزيز

الوعـــيرفـــعخـــالل

لــــــــــــــدىالثقافــــــــــــي

األســــــــــــرة،أفــــــــــــــــــــــراد

بالهويـــــــــةواعتزازهم

اإلسالمية

األسرةأفرادتنمية

ــــــــاوتربويــــــــــشرعيــــــــــــا

موإكســـــابهوقيميــــــا

والخبــــراتالمعــــــــــــارف

ةالسلوكيوالمهـــارات

الالزمة

اتالعالقأواصرتقوية

دأفرابينالمتبادلة

؛والمجتمـــــــــعاألســــــرة

ـــراراالستقـــلتحقيــــــق

،األســـريوالتكاتــــــــــــف

ةاألســــر دوروتفعيــــــل

اإليجابي

الكسبقيمةتعزيز

والوسطيــــــــــــةالحالل

اإلنفـــــــــاقفـــــــــــــــــي

لـــــــــــدىواالستهــــــالك

األســــــــــــرة،أفـــــــــــراد

فــــــــــــــــــــيواإلسهــــــام

ــــــاءاالكتفــــــتحقيــــــــــــق

رةالفقيلألسرالذاتي

المجتمــــــــــــعخدمــــــــــــة

ــــــهلتنميتوالسعــــــــي

ــــــامعرفيوتعليميـــــــــــا

اجاحتيوسد،وعلميـــــــا

رةالفقيــــــــــــــــــاألســــــــــــر

ةوالعناي،وتأهيلــــــــــها

والمساجدباألوقاف

12



األثر المرجو

رفعًمستوىًالوعيً
الثقافيًلألسرة

وعيًأفرادًاألسرةً
بحقوقهمًوواجباتهم

االعتزازًبالهويةً
ةاإلسالميةًوًالوطني

1

2

3

إجماليً
المشاريع

118

نالمستفيدو

78.186

عدد
المناطق

13

+

13



األثر المرجو

يةًتعزيزًالقيمًاألخالق
لدىًأفرادًاألسرة

زيادةًالوازعًالدينيً
لدىًأفرادًاألسرة

ةرفعًالثقافةًالتربوي

1

2

3

إجماليً
المشاريع

36

نالمستفيدو

122.002

عدد
المناطق

13

+
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األثر المرجو

تعزيزًقيمةًالتوسط
فيًاإلنفاقًاألسري

تعزيزًقيمةًالعملً
والكسبًالحالل

قًالمساهمةًفيًتحقي
راالكتفاءًالذاتيًلألس

1

2

3

إجماليً
المشاريع

176

نالمستفيدو

116.735

عدد
المناطق

13

15

+
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األثر المرجو

تفًزيادةًالترابطًوالتكا
األسري

تعظيمًقيمةًالحياة
الزوجية

2

3

إجماليً
المشاريع

76

نالمستفيدو

43.938

عدد
المناطق

13

تفعيلًدورًاألسرةً
اإليجابيًفيًالمجتمع

4

ةًتأهيلًكوادرًاجتماعي
واعية

1
+



األثر المرجو

توفيرًاالحتياجاتً

األساسيةًللمحتاجين

زيادةًالوعيًالصحيً

عوالعنايةًبصحةًالمجتم

لميالتميزًالتعليميًوالع

1

2

3

إجماليً
المشاريع

497

نالمستفيدو

1.315.512

عدد
المناطق

13

العنايةًببناءًالمساجدً

وصيانتها

5

جرتأمينًالماءًللقرىًواله

4

+

17



السامية تتجلىالروح

في البذل السخي
تتجلىةالساميالروح

في البذل السخي



المبادرات النوعية
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يًتخدمًاألسرةًوتلبمشاريعًتوعويةًوتأهيليةًوإصالحية

احتياجاتها؛ًلتكونًلبنةًصالحةًفيًبناءًالمجتمع

تعريفًمختصرالمشروعالمدينةالمنطقةاسمًالجهةم

ةًجمعيةًالبرًالخيري

بدوقة
القنفذةمكةًالمكرمة

مشروعًإصالح

ذاتًالبين

حدةًيهدفًإلىًتخفيف(ًإصالحًذاتًالبين)ياسممركزً

المشكالتًاألسريةًوتقديمًالعونًوالمساعدةً

والمساهمةًفيًاالستقرارًاألسري

ةًمركزًسعداءًللتنمي

االسريةًبالمجمعة
أكاديميةًاسرتيالمجمعةالرياض

ةًتقدمًاألكاديميةًدوراتًتأهيليةًللحياةًالزوجي

فيًتستهدفًبهاًالمقبلينًعلىًالزواجًوالمتزوجين

مجاالتًالحياةًالزوجيةًواألسريةً

مركزًسكنً

لالستشاراتً

ويةالتعليميةًوالترب

بريدةالقصيم

تًتثقيفًالمنفصال

شرعياًواجتماعياً

واقتصاديا

رًبرنامجًيعتنيًبالمنفصالتًعنًأزواجهن،ًوذلكًعب

لقاءاتًودوراتًتقامًلهنًفيًكلًمنًالجوانبً

نسائيالشرعيةًواالجتماعيةًواالقتصاديةًعبرًملتقى

جمعيةًالتنميةً

االسريةًبالقريات
القرياتالحدودًالشمالية

التخطيط

رةاالستراتيجيًلألس

اتًدورةًتدريبيةًأسريةًتعرفًبأنواعًوأسسًومعوق

ومؤشراتًالتخطيطًاالستراتيجيًلألسرة

يةًجمعيةًسكنًللتنم

االسريةًبأملج
أملجتبوك

دورةًفيتامينً

العالقاتًاألسرية

دورةًتدريبيةًتهدفًإلى

رفعًالترابطًاألسري

1

2

3

4

5
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لًفيًلسوقًالعممشاريعًلتدريبًوتمكينًالشبابًوالفتياتً

كهرباءًالمنازلًللذكور،ًوصيانةًالجوالًللفتيات:ًمجاالتً

الشريك

ةًلجنةًالتنميةًاالجتماعي

األهليةًبرفحاء

جمعيةًالبرًالخيريةً

بالرويضات

المشاريعالنطاق

مجالفيالشبابلتأهيل

المنازلكهرباءصيانة

لمجافيالفتياتلتأهيل

الجوالصيانة

الحدودًالشمالية

المدينةًالمنورة

رفحاء

الرويضات

يديصنعمشروع

يديكسبمشروع



البرنامحصورًمنً

22



قًمراكزًعنًطريمشاريعًعالجيةًتأهيليةًوتوعويةًوقائيةً

دراتمتخصصةًوفعالياتًمتعددةًعنًأضرارًالتدخينًوالمخ

الشريك

وةًالمكتبًالتعاونيًللدع

اتواإلرشادًوتوعيةًالجالي

كفىًللتوعيةًجمعيةً

بأضرارًالتدخينًبمكةً

المكرمة

المشاريعالنطاق

يةًللتأهيلًوالعالجًوالتوع

راتبأضرارًالتدخينًوالمخد

لحمايةًالمجتمع

منًالتدخين

منطقةًالرياض

مكةًالمكرمة

الطائف

جدة

إشراقةمركزمشاريع

كفىمشروع

بالطائف

بحيًالشفاءًبالرياض

بالعزيزيةًبجدة

الرياض

منًأركانًالمعرض

23



مشاريعًلحفظًالفائضًمنًاألطعمة
وإعادةًتقديمهاًبمظهرًالئقًللمحتاجين

الشريك

الخيريةعروىجمعيةً

جمعيةًشكرًلحفظًالنعمة

جمعيةًإطعامًلحفظً
النعمة

المشاريعالنطاق

التابعالمشروعتشغيل

بالرياضإطعاملجمعية

ـــــعالتابالمشـــــروعتشغيــــــل

بالدوادميعروىلجمعية

دأحبمحافظةالنعمة،لحفظ

.بعسيررفيدة

منطقةًالرياض

منطقةًعسير

الدوادمي

أحدًرفيدة

النعمةحفظمشروع

كرشجمعيةتأسيس

النعمةحفظمشروع

24
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يهدفًإلىًتوعيتهًحولًخطرملتقىًتوعويًللشبابً
الفردًاالستخدامًالخاطئًللتقنيةًعلىًالوطنًوالمجتمعًو

الشريك

المكتبًالتعاونيًللدعوة

واإلرشادًوتوعيةًالجاليات

بسلوىً

نالمستفيدوالنطاق

تمتًالتحاقهمًبالبرنامج

وتوعيتهمًمنًخاللهً

بالثغراتًالتنقيةًوسبل

التعاملًمعها

المنطقةًالشرقية

سلوى

شاب2750

26
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ينًفيًتتناسبًمعًاحتياجًالمكفوفإعدادًحقائبًتدريبيةً
اديةالتربويةًواألسريةًواالجتماعيةًواالقتص:ًالمجاالتً

الشريك

جمعيةًالعوقًالبصريً

الخيريةًببريدة

نالمستفيدوالنطاق

بالحقــائمناستفــــــــادوا

ــــــــة،المخصصالتدريبيــــــــة

ومحتواها

منطقةًالقصيم

بريدة

ةوكفيفكفيف300

28



صورًللحقائبًالتدريبية
منًخاللًالمشروعتقديمهاتمالتي

29



فيًالمناطقتأهيلًوتمكينًاألسرًالمنتجةً
ذاتًاالحتياجًلتشغيلًالمقاصفًالمدرسية

الشريك

ئلجمعيةًاألسرًالمنتجةًبحا

نالمستفيدوالنطاق

تمًتأهيلهمًوتمكينهم

لتشغيلًمقاصفًالمدارس

منطقةًحائل

حائل

منتجةأسرة22
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بإشرافمتكاملةشخصيةلبناءوتأهيليتدريبيبرنامج
اضالريبإمارةالمجتمعيةللتنميةالنسائيةاللجنة

عرفةالمإثراءشركةوتنفيذشقراء،جامعةمعوبالشراكة

الشريك

اإلشرافًالعام

يةًاللجنةًالنسائيةًللتنم

المجتمعيةًبإمارةًالرياض

المستضيف

جامعةًشقراء

المنفذ

شركةًإثراءًالمعرفةً

الوقفيةً

نالمستفيدوالنطاق

البرنامجمناستفــــــــدن

التدريبي

ًإطالقهــــــاتــــــــــــم
 
وفقــــــا

ـــــــجالبرنامـــــلمتطلبــــــــــات

التدريبي

منطقةًالرياض

شقراء

متدربة40

اجتماعيمشروع15



يأكاديمــعلمـــــــيبرنامـــــج

مؤسســـــةتنظمــــهعالمي

الدعـــــــــوةإمــــــــاممجمــــــــع

ـــيوالتـــالمكرمــــــة،بمكـــــــة

ـيخالشمعالـيعليهيشـرف

السـديسعبدالرحمـن/د.أ
الشريك

مؤسسـةًمجمـعًإمـامً

الدعـوةًبمكـةًالمكرمة

نالمستفيدوالنطاق

استفادواًمنًالبرنامجً

العلمي،ًببرامجًفرعيةً

متعددة

مكةًالمكرمة

مكةًالمكرمة

علمطالب180
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خاتمة

لخدمةوفقناأن-تعالى–المولىنحمد

الشرفهذامنحناوالغالي،الوطنهذا

عةالنافالمشاريعهذهلنافيسرالعظيم،

.الرائدةوالمبادرات

رناكما
ُ

نتقدمأنالعامهذاختامفييس

يفالكراملشركائناوالعرفانالشكربأجزل

نملمزيدوساعينالمبارك،البلدهذاخدمة

.والسدادالعونالمولىسائلين،النجاح



info@jch.org.sa

+966 11 479 21 22

حيًالملز–الرياضً

www.jch.org.sa


