فصل في رواية العطاء
قــطــوف مــن إنــجــازاتــنــا
لعام  1433هـ

حين خلق الله األرض ..
خـ ــلـ ــق الــــعــــطــــاء ..

4

ســمــاء تبهج األرض بالقطر ..
وأرض تنبت ال ــزرع والــثــمــر ..
وفــي الــزرع قــوت الحياة ..

5

ً
خــلــق الــلــه نــفــوســا كــريــمــة ..
أحــــــــبــــــــت الـــــــــبـــــــــذل ..
وجـــــــــــــادت بـ ــالـ ــعـ ــطـ ــاء

6

الشيخان
عبد العزيز و محمد العبد الله آل الجميح
-رحمهما الله-

7

حــــكــــايـة  ..كــفـــاح

أعمال بر  ..وعطاءات خير..
بدأها الشيخان الكريمان ..
جعلها الله عونا لمحتاجين ..
وغوثا لمكروبين ..
ومع إشراقة شمس
شركة عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح ..
كانت أعمالهم الخيرية تشرق على أرض الحرمين بالعطاء.
8

وعندما أطل العام  1424هـ
تحول العطاء إلى نموذج للخير ..
إذ تم تحويل إدارة األعمال الخيرية ..
إلــــــــــى مـــــؤســـــســـــة كـــــبـــــيـــــرة ..
مؤسسة آل الجميح الخيرية ..

9

وتمر األيام ..
ً
ويجدد الله العطاء  ..في أنفس ال ترضى غيره منهجا ..
ليواصل المشوار المشايخ الكرام ..
محمد وعبدالرحمن ( رحمه الله ) وحمد العبدالعزيز الجميح

10

مبادئ راسخة  ..وغايات سامية ..

رؤيـــتــنا
ع ــم ــل خـــيـــري ن ــم ــوذج ــي شـــامـــل  ،ذو ك ــف ــاءة
عــالــيــة ،مستمر فــي عــطــائــه ،متميز فــي تــطــوره .

رسالتنا
نحن مؤسسة مانحة متخصصة  ،تــدعــم البرامج
والــمــشــاريــع الخيرية عبر آلــيــات وضــوابــط ومعايير
محكمة ،ذات سرعة ُوكــفــاءة وفاعلية ( التطوير
َ
والجودة واإلبداع ِ ..سمتنا ) .
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أهدافنا
 .1اإلسهام في أعمال البر والخير الشامل،بالشراكة
مع الجمعيات الخيرية الرسمية .
 .2المساهمة في الرعاية الصحية والخدمات
الطبية .
.3الــعــنــايــة بالتعليم التقني والمهني
للتأهيل لسوق العمل .
 .4االهتمام بالتطوير والتدريب لرفع الكفاءة
ومواكبة التقدم .
 .5اإلسهام في البرامج والمواسم الفاضلة :
( شهر رمضان  ,والحج ) .
13

أســلـوبـنـا
استقبال المشاريع من الجهات الخيرية .
دراســــــــــة الــــمــــشــــاريــــع .
اعـ ــتـ ــمـ ــاد الـ ــمـ ــشـ ــاريـ ــع .
عــــــقــــــد الــــــــشــــــــراكــــــــة .
مـ ــتـ ــابـ ــعـ ــة الـ ــتـ ــنـ ــفـ ــيـ ــذ .

14

عطاءاتنا
عطاء اإلعمار
بين بناء المساجد  ..وإعمار األوقاف وإنشاء صروح
العلم كان هذا العطاء

عطاء التعليم
نشر العلم في أرجاء المعمورة  ..طلبا لنيل األجر ..
وسعيا لرفع الجهل .

15

عطاء الصحة
أنى يكونون  ..تصلهم الرعاية والعالج ..

عطاء الثقافة واإلعالم
حتى تتضح الرؤى  ..وتتسع اآلفاق  ..انت الملتقيات وكان
اإلعالم والدورات.

عطاء خدمة المجتمع
تيسير المناسك  ،إطعام الطعام  ،كفالة األيتام..
منا العمل  ..ومن الله التوفيق
16

مجاالت العطاء

َ َ
َّ َ
القطاف ..
الغراس  ..وأينع ِ
تعدد ِ

صــــــــدقــــــــات جـــــــــاريـــــــــات ..
وصــــــالــــــحــــــات بــــاقــــيــــات
– بــــــــــــــإذن الـــــــلـــــــه -
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عطاء اإلعمار  ..صروح شامخة
ً
َ
إن من ّ
أجل العبادات وأعظمها أجرا عند الله تعالى تهيئة المساجد وبناءها
للمسلمين  ،ال سيما حين يعود أجر كل عبادة تقام فيها لمن قام ببناء
المسجد أو ًتهيئته  ،وفي فضل ذلك قال صلى الله عليه وسلم  ( :من
بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله )  ،غير أن ذلك يعد من
الصدقة الجارية التي ال ينقطع أجرها بعد الموت –بإذن الله.-

 .1برنامج بناء ًوصيانة المساجدً :
ً
صيانة ( )54مسجدا بمبلغ ( )1.567.019رياال  ،والمساهمة في بناء ( )13مسجدا بمبلغ ()610.650
ريال في مناطق  :مكة المكرمة و الباحة والرياض وجازان والقصيم والجوف وحائل.

 .2برنامج بناء األوقاف ً الخيرية :

المساهمة في بناء ( )69وقفا بمبلغ ( )5.098.958رياال في مناطق  :الرياض والباحة والمدينة
المنورة ونجران وجازان ومكة المكرمة وعسير وحائل والشرقية والجوف والحدود الشمالية والقصيم.
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عطاء اإلعمار  ..صروح باقية
 .3برنامج بناء المراكز التعليمية:
إنشاء حاضنات مهنية نسائية دائمة في منطقة جازان (خياطة وتطريز-تجميل نسائي-خدمات
حاسب آلي-بيع منتجات خريجات دورات التميز األسري) حيث تستفيد من هذه الحاضنات خريجات
مشروع سواعد الوطن  ،والبالغ عددهن حتى اآلن ( )590خمس مائة وتسعون فتاة سعودية ،
َّ
َّ
ليتمكن من بيع منتجاتهن وتسويقها  ،ويستفدن من األرباح في إعفاف أنفسهن .

حصاد عطاء اإلعمار
مجموع
عدد
المستفيدين

مبلغ الدعم
لعام 1433هـ

 7مناطق

 2.177.669ريال
 5.098.958ريال
 1.330.000ريال

البرنامج

عدد المشاريع

المساهمة في بناء وصيانة المساجد

ً
 62مسجدا
ً
 69وقفا

 13منطقة

المساهمة في بناء المركز التعليمية

1

 590فتاة

المجموع

132

المساهمة في بناء األوقاف الخيرية

 8.606.627ريال

21

عطاء التعليم  ..أثر يبقى
 .1رعاية كتاب الله :

* دعم ( )5معاهد إلعــداد معلمات القرآن الكريم في مناطق  :مكة
المكرمة والباحة ونجران وجازان  ،لتأهيل ( )90معلمة للقرآن الكريم بمبلغ
( 237.000ريال) ،كما تم تأهيل ( )143مشرفا ومشرفة في جمعيات
تحفيظ القرآن الكريم بمنطقتي الرياض وجازان بمبلغ (.)89.700
* المساهمة في إقامة ( )17دورة قرآنية في مناطق  :مكة المكرمة والرياض
وعسير والشرقية ونجران بمبلغ ( 205.000ريال) ،وكذلك المساهمة في
إنشاء ( )18حلقة متميزة لتحفيظ القرآن الكريم بمبلغ ( 279.725ريال) ،وأيضا
المساهمة في إنشاء ( )15مدرسة نسائية متميزة في تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ (410.320
ريال).
* دعم مراكز العناية بالقرآن  :حيث تم دعم المركز العلمي األول لتعليم القرآن الكريم والسنة
 ،وكذلك دعم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة بمبلغ ( 360.000ريال).

 .2نشر العلم الشرعي :

* رعاية ( ) 30دورة شرعية في مناطق  :عسير والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة والرياض
وجازان والقصيم والباحة وتبوك ونجران بمبلغ ( 969.200ريال ) استفاد منها أكثر من (39.928
رجال وامرأة) .
* كما تم تفعيل أنشطة جامع الجميح بحي الكندرة في مدينة جدة بمبلغ ( 60.000ريال)
واستفاد من مناشطه ( 100طالب) .
* طباعة ( 15كتابا ) من اإلصدارات العلمية المتميزة وبلغ عدد نسخها ( 51.830نسخة) بمبلغ
( 619.460رياال ) .
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عطاء التعليم  ..أثر يبقى
ّ .3التطوير والتأهيل :

تبنت المؤسسة تأهيل ( 15قائدا ) من قيادات العمل الخيري بمنطقة الرياض بمبلغ (165.950
ريال)  ،كما تم عقد شراكة مع ( 11جهة خيرية) لتطوير العاملين في القطاع الخيري  ..استفاد
منها ( )400رجل وامرأة من العاملين في القطاع الخيري  ،كما ساهمت المؤسسة في تطوير
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران عن طريق بناء خطة استراتيجية متكاملة  ،وكذلك
عقدت المؤسسة شراكة مع ( 6جهات خيرية) لتدريب ( 1465شابا وفتاة) من أبناء األسر الفقيرة
لتأهيلهم لسوق العمل .

 .4جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي :

استفاد منها ( 87طالبا وطالبة) في فرعي حفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي في محافظة
شقراء بمبلغ ( 815.006ريال).

حصاد عطاء التعليم
مبلغ الدعم
لعام 1433هـ

البرنامج

عدد
المشاريع

رعاية كتاب الله

59

مجموع
عدد المستفيدين
 233معلمومعلمة
 8000طالب وطالبة

نشر العلم الشرعي

46

 91.858رجل وامرأة

 1.648.660ريال

التطوير والتأهيل

16

 1.881رجل وامرأة

 1.866.389ريال

جائزة الجميح لحفظ القرآن والتفوق العلمي

1

 87طالبا وطالبة

 815.006ريال

المجموع

122

 1.581.745ريال

 5.911.800ريال
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عطاء اإلعالم والثقافة  ..آفاق تتسع
		
األسري َ:
 .1اإلرشاد
ً
ً
ُ
* أولــت المؤسسة األســرة اهتماما كبيرا ؛ فقد رعت المؤسسة ( 6برامج
) تهتم باألسرة واألرامــل والمطلقات  ،بالشراكة مع ( 6جهات خيرية) ،
وأقامت ( 38دورة أسرية) بالشراكة مع أربع جهات خيرية  ،استفاد منها
قرابة ( 4366رجل وامرأة) بمبلغ ( 422.000ريال).
* كما ساهمت المؤسسة في تأهيل ( 95مستشارا ومصلحا أسريا ) .

ً .2الملتقيات العلمية واألبحاث والدراسات :

؛
* نظرا للدور المهم للملتقيات والدراسات والمراكز البحثية في تطوير العمل الخيري بالمملكة
فقد رعت المؤسسة ( )7ملتقيات علمية في مناطق  :مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض
والشرقية بمبلغ (.)726.000
* كما ساهمت في إعداد دراستين علميتين عن طريق مركزين بحثيين في منطقتي مكة المكرمة
والرياض  ،استفاد منها قرابة ( 1900رجل وامرأة) بمبلغ ( 100.000ريال).

 .3البرامج الدعوية :

24

* ألن المجتمع بحاجة إلقامة البرامج الدعوية النوعية والصيفية والملتقيات الدعوية التي تساعد في
توعية األمة ؛ فقد ساهمت المؤسسة في دعم ( 18ناديا صيفيا ) في مناطق  :الرياض والشرقية
وتبوك وجازان ونجران  ،استفاد منها قرابة ( 2700شاب) بمبلغ ( 230.000ريال).
* كما ساهمت في رعاية ( 19مشروعا دعويا نوعيا) استفاد منها قرابة ( 91.800رجل وامرأة) في
مناطق  :مكة المكرمة والرياض ونجران وجازان والشرقية والحدود الشمالية وعسير وتبوك بمبلغ
( 772.000ريال).
* كما ساهمت المؤسسة في رعاية ( 32ملتقى دعويا ) استفاد منها قرابة ( 237.720رجال وامرأة)
في مناطق  :مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك وحائل وجازان وعسير والجوف والحدود
الشمالية والباحة والشرقية ونجران بمبلغ ( 1.515.550ريال).

عطاء اإلعالم والثقافة  ..آفاق تتسع
 .4اإلعالم الهادف :

ألننا ندرك أهمية اإلعالم ومدى تقبل المجتمع له  ،وسرعته في إيصال الرسالة المنشودة ..
فقد ساهمت المؤسسة في إنتاج ( 8فواصل) مرئية لغرس قيم هادفة في المجال القرآني
واألسري بمبلغ ( 210.000ريال) ،و رعاية ثالثة برامج إعالمية في منطقتي مكة المكرمة والرياض
 .باإلضافة للشراكة مع القنوات الفضائية بمبلغ ( 2.150.000ريال) ،كما ساهمت المؤسسة في
دعم ثالث مجالت هادفة ،وموقعين متميزين على شبكة اإلنترنت بمبلغ ( 165.000ريال) .

 .5دورات المقبلين على الزواج :

أجمع الباحثون واألكاديميون والمختصون األسريون على أهمية تثقيف المقبلين على الزواج من
أجل استقرار الحياة األسرية وسعادتها بإذن الله ،لذا فقد ساهمت المؤسسة في إقامة ()128
دورة للمقبلين على الــزواج بالشراكة مع ( )19جهة خيرية متخصصة في األســرة وقد استفاد
منها ( )14.560شابا وفتاة من المقبلين على الزواج في مناطق :مكة المكرمة والمدينة المنورة
والرياض والشرقية والقصيم وجازان وتبوك بمبلغ ( 906.800ريال ).
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حصاد عطاء اإلعالم و الثقافة

26

البرنامج

المشاريع

مجموع عدد المستفيدين

مبلغ الدعم لعام
1433هـ

اإلرشاد األسري

49

 4461رجل وامرأة

 726.980ريال

الملتقيات واألبحاث العلمية

9

 1900رجل وامرأة

 826.000ريال

البرامج الدعوية

69

 332.220رجل وامرأة

 2.517.550ريال

اإلعالم الهادف

17

غير محدد

 2.525.000ريال

دورات المقبلين على الزواج

128

 14.560شاب وفتاة

 906.800ريال

المجموع

 272مشروع

 353.141رجل وامرأة

 7.502.330ريال

عطاء الصحة  ..وقاية وأجر

ً
ً
أفردت المؤسسة ًمجاال ًخاصا من مجاالت الدعم لرعاية المرضى وعالجهم
 ،ورسمت له مسارا شامال لمختلف المشاريع ،فمنها ما هو لتأمين األجهزة
الطبية للمستشفيات و منها ما هو دعم عام للقطاعات الصحية ودعم
للبرامج الوقائية وتنفيذ عدد من برامج التوعية واإلرشاد إلى سبل الوقاية
من األمراض وتفشيها .

 .1البرامج الوقائية :

رعت المؤسسة الملتقى التوعوي بأضرار التدخين والمخدرات في ثلوث المنظر
بمبلغ ( 30.000ريال).

 .2تجهيز عيادات متنقلة و توفير أجهزة طبية :
		
أنشئت المؤسسة قسم المختبر بمجمع عيادات زمــزم الطبية الخيرية بمكة المكرمة بمبلغ
( 367.635ريال).
حصاد عطاء الصحة
البرنامج

عدد المشاريع

البرامج الوقائية
تجهيز عيادات متنقلة أو
توفير أجهزة طبية

1

المجموع

1
2

مجموع
عدد المستفيدين

مبلغ الدعم
لعام 1433هـ

 5000رجل وامرأة
 10.000مريض
ومريضة

 30.000ريال

 15.000رجل وامرأة

 367.635ريال
 397.635ريال
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عطاء خدمة المجتمع  ..معهم ولهم
انطالقا من قول الله :تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
وكافل
ويتيما وأسيرا )  ،وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( :أنا
ً
اليتيم كهاتين في الجنة ) وغيرهما من اآلثار  ..أولت المؤسسة اهتماما
ً
بالغا بخدمة المجتمع متمثلة في مشاريع إطعام الطعام  ،وإفطار
الصائمين  ،وكفالة األيتام  ،ودعم حفالت الزواج الجماعية  ،وتمكين غير
القادرين على الحج  ،وغيرها .

 .1إطعام الطعام :

ساهمت المؤسسة في تفطير ( 124.888صائم) خالل شهر رمضان المبارك عن طريق ( 33جهة
خيرية) في مناطق :مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجــازان والحدود الشمالية ونجران
وتبوك والباحة والقصيم وحائل والشرقية وعسير والجوف بمبلغ ( 1.124.085ريال)  ،كما ساهمت
في تفطير ( 7100صائم) من عمال الشركة بالرياض والقصيم بمبلغ ( 71.237ريــال)  ،وكذلك
اإلطعام الخيري الساخن لـ ( 22.0000مستفيد) بمبلغ ( 118.000ريال) .

 .2التحجيج :
		
حججت المؤسسة ( 423رجال وام ــرأة) بالشراكة مع ( )9جهات خيرية من مناطق :مكة المكرمة
والمدينة المنورة وعسير ونجران والشرقية والقصيم بمبلغ ( 532.000ريال) من األعمال الخيرية
ومبلغ ( 2.000.000ريال) من الزكاة ضمن حملة آل الجميح الخيرية.

28

عطاء خدمة المجتمع  ..معهم ولهم
 .3السقيا :

ساهمت المؤسسة في إنشاء محطة لتحلية المياه في قرية الضميرية التابعة لمنطقة المدينة
المنورة بمبلغ ( )120,000ريال واستفاد منها قرابة ( )2500رجل وامرأة .

 .4مساعدة المحتاجين :

مساعدة ( 44محتاج) بمبلغ ( 929.691ريال).

حصاد عطاء خدمة المجتمع
البرنامج

المشاريع

مجموع عدد
المستفيدين

مبلغ الدعم لعام
1433هـ

إطعام الطعام

39

 153988رجل وامرأة

 1.313.322ريال

التحجيج

9

 423رجل وامرأة

 532.000ريال

السقيا

2

 2500رجل وامرأة

 120.000ريال

مساعدة المحتاجين

44

 44رجل وامرأة

 929.691ريال

المجموع

94

 156.955ريال

 2.895.013ريال
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الزكاة  ..حق واجب
تطهرهم  ..وتزكيهم بها ..

الجهات المستفيدة من برامج الزكاة
م

الجهات

عدد الجهات

عدد المناطق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لجان السجناء

المستودعات الخيرية

14
10
5
4
125
20
83
166
37
37

13
6
4
1
12
3
12
13
10
10

11

المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية
الجاليات

135

13

12
13
14

لجان التنمية

15
17
37

4
7
11

705

13

المؤسسات والجمعيات الطبية
جمعيات رعاية األيتام
مدارس الجاليات الخيرية
جمعيات البر الخيرية
فروع جمعيات البر الخيرية
الجمعيات الخيرية
الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
جمعيات ولجان الزواج

الجمعيات الخيرية النسائية
لجان المرضى

المجموع
32

قــــطـــوف بـــرامــــجــنا

برنامج سواعد الوطن :
تستند الفكرة الرئيسة في مشروع (سواعد الوطن) إلى كونه يقدم
ثــاث خدمات متكاملة ( :التدريب المهني  ،تنمية مهارات التفكير
والسلوك  ،المساندة وتمكين الخريجين من ممارسة المهنة) .
ُ ِّ
بن
دشنت من قبل صاحب السمو الملكي األمير /محمد بن ناصر ً
عبدالعزيز أمير منطقة جازان عام 1429هـ  ،وما زال المشروع مستمرا
حتى اآلن .
نفذت أربعة برامج للبنين في (كهرباء وتكييف السيارات  ،صيانة وإصالح
األجهزة الكهربائية المنزلية  ،كهرباء المباني  ،صيانة الجوال واألجهزة
اإللكترونية)  ،حيث أصبح عدد الخريجين حتى اآلن ( )258متدرب في
( )15مدينة من مدن المنطقة .
نفذت ثمانية برامج للبنات في (التجميل النسائي  ،الخياطة والتطريز
 ،التدبير المنزلي  ،تطبيقات الحاسب اآللي  ،صيانة الحاسب اآللي ،
األنامل الذهبية  ،التطريز اليدوي  ،الوسائل التعليمية )  ،وقد تخرج
منها ( )771من أصل ( )868متدربة ( ،كما أثمر المشروع عن صيانة
( )13مسجد عن طريق برنامج الصيانة المتنقلة في المنطقة ولله
الحمد) .
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برنامج األجهزة الكهربائية :

هو مشروع يهدف إلى تزويد األسر الفقيرة المحتاجة باألجهزة المنزلية
الرئيسية  ،مثل أجهزة التكييف والثالجات والغساالت ،وذلك بالتعاقد
مع إحدى الشركات التجارية المتخصصة في بيع األجهزة المنزلية .
وقد بلغ عدد األجهزة ( )975جهازا تم توزيعها بالشراكة مع ()14
جمعية خيرية في مناطق :مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير
وتبوك ونجران والشرقية والرياض وقد بلغت تكاليف المشروع مبلغ
( )1.072.500مليون واثنان وسبعون ألف وخمسمائة ريال .
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برنامج السالل الغذائية :

يهدف المشروع إلــى تزويد منازل األســر الفقيرة ببعض األطعمة
واألغذية األساسية عبر سلة غذائية متنوعة األطعمة  ،وذلك عن
طريق التعاقد مع إحدى الشركات الغذائية المتعهدة والتي تقوم
بإعداد السلة وإرسالها إلى الجمعيات الخيرية .
وقد وزعــت السالل الغذائية بالتعاون مع ( )51جمعية خيرية في
مناطق :مكة المكرمة والمدينة المنورة وج ــازان ونــجـران والحدود
الشمالية والشرقية والقصيم وحائل وعسير والــريــاض وقــد بلغت
تكاليف المشروع ( )1.000.000مليون ريال .
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برنامج الحج :

هو مشروع يهدف إلى إعانة الفقراء على أداء فريضة الحج  ،وذلك
عبر التعاقد مع إحدى شركات خدمات الحج المتخصصة والتي لديها
خبرة طويلة في هذا المجال  ،بعد التنسيق مع الجهات الخيرية.
وقد كفلت المؤسسة ( )423حاجا بالشراكة مع ( )9جهات خيرية
في مناطق :مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشرقية وعسير
والقصيم وقد بلغت تكاليف المشروع مبلغ ( 2.000.000ريال) من
الزكاة ومبلغ ( 532.000ريال) من األعمال الخيرية .
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برنامج اإلسكان :
هو مشروع يهدف إلى تأمين سكن لألسر الفقيرة التي تسكن في
البادية في خيام أو حديد ،وال تستطيع امتالك سكن بسبب قلة ذات
اليد .
ً
ويتم ذلك بعد أن ترفع الجهة الخيرية القائمة على هذا المشروع بيانا
بتفاصيل األسر المحتاجة بعد دراسة حالتها المادية والتأكد من حاجتها
للمسكن  ،ثم يبنى مسكن يتوافق مع عدد أفراد األسرة ورغبة األسرة
في الموقع والمكان ويتم تأثيث السكن باالحتياجات األساسية  ،من
فرش وتكييف وثالجة وغيرها .
وقد تم بناء ( )32اثنان وثالثون وحدة سكنية بتكلفة ()2.500.000
مليونين وستمائة وست وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال
في قرية المتين بمدينة أملج بمنطقة تبوك ،وقرية جدم بمدينة
الليث بمنطقة مكة المكرمة.
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برنامج عالج المرضى الفقراء :

تعاقدت المؤسسة مع الجمعية الخيرية الصحية للعناية بالمرضى ،
ومكتب الدكتور  /محمد الشيحة لتنسيق عالج المرضى الفقراء بمنطقة
الرياض  .وجمعية زمــزم للخدمات الصحية بمنطقة مكة المكرمة،
وجمعية اإلحسان الطبية الخيرية بجازان ؛ وذلك لعالج المرضى الفقراء
المتقدمين لتلك الجمعيات أو الذين تقوم المؤسسة بإحالتهم إليها
ممن ال يستطيعون تحمل تكاليف العالج .
وقد ساهمت المؤسسة في عالج عدد ( )130حالة  ،شملت عددا
من األم ـراض الخطيرة كالسرطان وأم ـراض القلب والفشل الكلوي
والعيون والعمليات الجراحية وغيرها بمبلغ ( 1.960.000ريال) .
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برنامج المعلم المقيم :
تبنت المؤسسة تعليم عدد (  ) 5709مستفيد ومستفيدة عن طريق
مشروع المعلم المقيم في منطقة جازان و محافظة رفحاء والقرى
التابعة لها  ,حيث تقوم فكرة المشروع على وجود معلم ذي قدرات
واجتماعية وشرعية مناسبة يقيم بين ظهراني األهالي ينفذ
ً
تربويةً
برنامجا يوميا بين العشاءين يمتد لعام كامل ويشاركهم مواسم العام
كلها  :رمضان و الحج و األعياد و اإلجازات .
و يقوم منهج المشروع على (التوحيد و الفقه و التفسير و السيرة و
األخالق واآلداب )  ,وبلغ عدد المواقع التي شملها المشروع ()100
موقع في منطقة جازان بواقع ( )4292مستفيد ومستفيدة و ()72
ً
موقعا في منطقة رفحاء بواقع ( )1417مستفيد ومستفيدة ولله
الحمد والمنة بتكلفة ( )1,842,000مليون وثمانمائة واثنين وأربعين
ألف ريال .
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برنامج كفالة الدعاة :
ً
انطالقا من قوله صلى الله عليه وسلم ( ألن يهدي الله بك رجال
ً
واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم )  ..فقد حرصت المؤسسة
على مشروع كفالة الدعاة في المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد
وتوعية الجاليات.
حيث يهدف المشروع إلى دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم  ،وتعليم
المسلمين الجدد أمور دينهم من خالل كفالة الدعاة بمختلف اللغات
للدعوة  ،وإلقاء الــدروس والمحاضرات والكلمات والزيارات الميدانية
ـاة ولله
وتأليف الكتب  ،وقد بلغ عدد الدعاة المكفولين ( )105دعـ ٍ
المملكة بتكلفة
الحمد في (  ) 49مكتبا تعاونيا شملت جميع مناطق
ً
( )2,998,320مليونين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثالثمائة
ً
وعشرون رياال .
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ومضات الكلمات
سنوات تمضي  ..وأجور تبقى

ومضات الكلمات

نشر ثقافة االبتكار العلمي واإلبداع
نود أن نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا على مشاركتكم في ً
وبناء القدرات العلمية والتنافسية ألبناء هذا الوطن ،سائال المولى عز وجل للجميع دوام
التوفيق ..

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
44

ومضات الكلمات

نشكر لكم مبادرتكم الطيبة في دعم المشاريع الخيرية لصالح المحتاجين من أبناء المنطقة .

محمد بن فهد بن عبدالعزيز
ً
صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سابقا

45

حديث الصور
عندما تتحدث الصورة

48

عــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاء اإلعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــار
اإلســـــــــــكـــــــــــانـــــــــــات الــــــخــــــيــــــريــــــة

ع ــط ــاء الــتــعــلــيــم  ..جـــائـــزة الــجــمــيــح
الــــخــــيــــريــــة لــــلــــتــــفــــوق ال ــع ــل ــم ــي

عـــطـــاء خـــدمـــة الــمــجــتــمــع  ..تــخــريــج
دفــعــة م ــن بــرنــامــج س ــواع ــد الــوطــن

عــــــــــــــــطــــــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم
الــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر والـــــــتـــــــأهـــــــيـــــــل

عــــــطــــــاء الـــــثـــــقـــــافـــــة واإلعــــــــــــام
دورات الــمــقــبــلــيــن ع ــل ــى الــــــزواج

ع ــط ــاء الــصــحــة  ..تــدشــيــن الــعــيــادة
المتنقلة للكشف المبكر عن السرطان

عــــــطــــــاء الـــــثـــــقـــــافـــــة واإلعــــــــــــام
الــمــلــتــقــيــات واألبـــــحـــــاث الــعــلــمــيــة

عــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاء اإلعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــار
بــــــــــــــــنــــــــــــــــاء الــــــــــمــــــــــســــــــــاجــــــــــد
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حقائق وبيانات
حين تنطق األرقام

مقارنة بين مصروف األعمال الخيرية لعامي  2011و 2012م
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0

اإلجمالي

مجال خدمة المجتمع

الــمــجــال الصحي

المجال الثقافي واإلعالمي

المجال التعليمي

مـــجـــال اإلعـــمـــار
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2012م
2011م

ميزانية مجاالت مؤسسة آل الجميح الخيرية للعام 2012م
مجاالت الصرف

2012م

مجال االعمار

8,606,627

المجال التعليمي

5,911,800

المجال الثقافي واالعالمي

7,502,330

المجال الصحي

397,635

مجال خدمة المجتمع

3,331,608

االجمالي

25,750,000

مجال اإلعمار
المجال التعليمي
المجال الثقافي واإلعالمي
المجال الصحي
مجال خدمة المجتمع
53

خاتمة

ً
الحمد لله حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه  ,و الصالة و السالم على
خير األنام محمد بن عبد الله عليه و على آله وصحبه أفضل صالة و أزكى
سالم  ..وبعد :
فالحمد لله على ما أعطى ربنا من النعم و أجزل من الكرم  ,فنعمه
كثيرة و أفضاله وافرة  ,ليس لشكر ربنا منتهى  ,فقد وفق المولى أسرة
(الجميح) و أكرمها بخدمة دينه و السعي لما فيه الصالح و البر  ،نراهم
باذلين مسارعين بما تجود به أنفسهم بنفس راضية ترجو ما عند الله لفعل
الخير و العطاء من خالل مؤسسة الجميح الخيرية التي ما توانت في خدمة
الجهات الخيرية الرسمية و التعاون معها بطريقة مؤسسية منظمة حيث امتدت
جسور التعاون في مئات البرامج والمشاريع بالشراكة مع الجهات الخيرية في مختلف مناطق المملكة
العربية السعودية ولله الحمد  .ونراهم بهذا العطاء يتمثلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( خير الناس أنفعهم للناس) وقوله صلى الله عليه وسلم ( :المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه
بعضا) مستشعرين عظيم المسئولية التي تقع على كاهل كل فرد تجاه مجتمعه ووطنه .
وتواصل (الجميح الخيرية) طريقها لتحقيق الهدف السامي الذي رسمته في دعم المشروعات
المحلية و الجهات الخيرية في خمسة
الخيرية  ,وفق معايير علمية جلية
لتطوير وتنمية المجتمعات ً
ً
مجاالت رئيسة و أربعة وثالثون برنامجا وستة وخمسون مشروعا  ,متخذين أفضل الطرق و أحدثها
العمل و التنفيذ عبر فريق متكامل يسعى لتحقيق أعلى مستويات اإلنجاز بمهنية وجودة عالية
في ً
 ,مراعيا في ذلك التوجيهات الكريمة من قبل مجلس أمناء المؤسسة .
وأختم بالشكر الجزيل الوافر لرئيس مجلس أمناء مؤسسة الجميح الخيرية سعادة الشيخ  /محمد بن
عبد العزيز الجميح  ,ونائبه سعادة الشيخ  /حمد بن عبد العزيز الجميح وسائر أسرة الجميح  ,و الشكر
موصول ألعضاء مجلس األمناء ومجلس النظارة على اهتمامهم بأداء المؤسسة و تقديم كل ما
فيه رقي لها  ,جعل الله ما يقدمون في ميزان حسناتهم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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األمين العام
د.عبدالله بن محمد البراهيم

4792122 :هــــاتف
4791415 :فاكس
Aljomaih1430@gmail.com
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