
 2017م - 1438هـ

لتقـريــــر ا
ي لســنو ا







إشادة .. وفخر..
)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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الشيخ

 عبدالعزيز بن عبداهلل الجميح

الشيخ

 محمد بن عبداهلل الجميح

الشيخ

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح

لبنة أولى .. لخير عظيم ..    

أسسوا .. ورحلوا .. )رحمهم الّله(   
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يُسّرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لعام 1438هـ / 2017م لمؤسسة آل الجميح الخيرية والذي يعكس باألرقام 
والتفاصيل حصيلة عام من العمل الدؤوب لخدمة هذا الوطن المعطاء، ابتدأت بالتخطيط التنفيذي للمبادرات وفق 

الخطة االستراتيجية وامتدت مع شركاء النجاح باإلشراف والمتابعة واختتمت باإلنجاز والنجاح وهلل الحمد.
لرؤية  تحقيقًا  المستدامة  التنموية  الثالث  القطاع  رسالة  لتحقيق  تسعى  بدورها  الخيرية  الجميح  آل  مؤسسة  إن 

المملكة 2030 متكاملًة مع كافة جهات العمل األهلي بالمملكة.
سائلين المولى القدير أن يجزل األجر والمثوبة لكل من ساهم في هذا الخير والفضل وأن يغفر ألهل البذل والسخاء 
كما  تعالى  اهلل  رحمهم  الجميح  العبدالعزيز  عبدالرحمن  والشيخ  الجميح  العبداهلل  محمد  و  عبدالعزيز  الشيخين 

نسأله أن يحفظ ويبارك في الشيخين محمد وحمد العبدالعزيز وأبنائهم جزاء ما يقدمونه ويبذلونه .

المدير التنفيذي
جهاد بن حمد العسكر

االفتتاحية

2017م - 1438هـ التقرير السنوي
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المحتويات
8-9ملخص منجزات 2017مموجز 2017م

عن المؤسسة
10رؤية المؤسسة واستراتيجيتها

11مجلس األمناء

تفصيل منجزات 
2017م

12-17المنح االستراتيجي

18-19المنح العام

المبادرات 
النوعية

21مبادرة موسوعة فقه األسرة 

22مبادرة دبلوم اإلرشاد األسري بتبوك

23مبادرة تشغيل مركز التثقيف األسري بجامعة القصيم

24مبادرة مشروع توفير األجهزة الطبية التعويضية للمحتاجين

25مبادرة مشروع توفير جهاز السطر اإللكتروني للمكفوفين

26مبادرة مشروع إنشاء مركز تحاليل طبي

مبادرة برنامج التنمية الشخصية لمنسوبي القطاع الخيري 
27بمكة

28مبادرة ملتقى التطوع )االستقطاب إلى التمكين( 

29مبادرة دبلوم التأهيل االجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية

مبادرة ترجمة معاني القرآن الكريم للغة اإلنجليزية 
واإلسبانية والفرنسية

30

31مبادرة إعداد المرشدين الطالبيين للتوعية بأضرار المخدرات

32مبادرة دعم الموهوبين من ذوي اإلعاقة

33مبادرة نادي الفتاة برفحاء

المشاريع 
النوعية

35المشاريع األسرية

36المساهمة في تأسيس الجهات الخيرية

37المساهمة في تطوير الجهات الخيرية 

38األوقاف الخيرية

39بناء وصيانة المساجد

40الصحة واإلغاثة

41مشاريع تأهيل أبناء األسر المحتاجة

42الملتقيات العلمية 

43التطوير والتدريب

44المشاريع القرآنية

45برامج الشباب والفتيات

46المشاريع اإلعالمية

47مشاريع تفطير الصائمين

48مشاريع الحج

49السالل الغذائية

الخاتمة
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880
مشروعًا 

شملت جميع 
مناطق المملكة

استفاد منها أكثر من 

2,800,000
مستفيد

ملخص المنجزات
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المشاريع حسب المناطق

18%

7%

8%

10%

2%
2%
2%

5%

6%

10%

26%

1%

3%

منطقة الجوف

المنطقة الشرقية منطقة نجرانمنطقة حائلمنطقة مكة المكرمة
منطقة الحدود الشماليةمنطقة المدينة المنورة منطقة الباحةمنطقة عسير

منطقة القصيم منطقة جازانمنطقة تبوكمنطقة الرياض

9
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مؤسسة خيرية خاصة مانحة، ُتعنى بالعمل الخيري والتطوعي داخل المملكة العربية السعودية، تدعم الجهات الخيرية 

مؤسسة  1424/3/2هـ،  وتاريخ   33 برقم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  لدى  مسجلة  ومعنويًا،  ماديًا  الربحية  غير  الرسمية 

خيرية خاصة .

من نحن

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

استراتيجيتنا

الشريك االستراتيجي لتحقيق التميز األسري في المجتمع 

مؤسسة مانحة ُتسهم في تنمية المجتمع لتحقيق تطلعات واحتياجات 
وشراكات  محفزة  احترافية  وبيئة  مبتكرة  نوعية  برامج  خالل  من  األسرة 

استراتيجية فاعلة تعظيمًا للنفع و األجر 

�  المرونة   �  التأثير المجتمعي  �  المبادرة 
�   االحترافية   �  االبتكار   �  التحفيز 

صناعة برامج نوعية ومبتكرة للتميز األسري �
بناء منظومة احترافية إلدارة المشاريع الخيرية �
 دعــم وتعــزيز قدرات الـمـسـتفيدين �
بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع كافة األطراف المستهدفة �
 بناء صورة ذهنية رائدة في مجال التميز األسري �

2017م - 1438هـ التقرير السنوي
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الشيخ/ حمد بن عبد العزيز الجميح    
نائب رئيس مجلس األمناء

معالي الشيخ/ عبداهلل بن سليمان المنيع

د. عبداهلل بن محمد البراهيم
األمين العام

أ. حمد بن محمد بن عبداهلل الجميح

أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

د. أحمد بن علي الغامدي

الشيخ/ محمد بن عبد العزيز الجميح
رئيس مجلس األمناء

مجلس األمناء
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المنح االستراتيجي



تعزيز المعرفة من 
خالل رفع الوعي 

الثقافي والحقوقي 
لدى أفراد األسرة، 

واعتزازهم بالهوية 
اإلسالمية

تقوية أواصر 
العالقات المتبادلة 

بين أفراد األسرة 
والمجتمع؛ لتحقيق 
االستقرار والتكاتف 

األسري، وتفعيل دور 
األسرة اإليجابي 

تنمية أفراد األسرة 
ا وتربوّيًا  شرعّيً

ا، وإكسابهم  وقيمّيً
المعارف والخبرات 

والمهارات السلوكية 
الالزمة 

تعزيز قيمة 
الكسب الحالل 
والوسطية في 

اإلنفاق واالستهالك 
لدى أفراد األسرة، 

واإلسهام في 
تحقيق االكتفاء 

الذاتي لألسر الفقيرة

مجاالت المنح االستراتيجي

المجال 
الثقافي

المجال 
التربوي

المجال 
االقتصادي

المجال 
االجتماعي
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المجال الثقافي

المجال التربوي
اآلثار المراد تحقيقها :

تعزيز القيم األخالقية لدى أفراد األسرة .. 1
زيادة الوازع الديني لدى أفراد األسرة .. 2
رفع الثقافة التربوية .. 3

اآلثار المراد تحقيقها :
رفع مستوى الوعي الثقافي لألسرة .. 1

وعي أفراد األسرة بحقوقهم وواجباتهم .. 2
االعتزاز بالهوية اإلسالمية.. 3

عدد المشاريع

32

عدد المشاريع

40
عدد المستفيدين

أكثر من
700,000

عدد المستفيدين
أكثر من

50,000

عدد المناطق

11

عدد المناطق

9

المنجزات

المنجزات

تفصيل المنجزات

2017م - 1438هـ التقرير السنوي
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المجال االجتماعي

المجال االقتصادي

اآلثار المراد تحقيقها :
زيادة الترابط والتكاتف األسري .. 1

تعظيم قيمة الحياة الزوجية .. 2
تفعيل دور األسرة اإليجابي في المجتمع .. 3

اآلثار المراد تحقيقها :
تعزيز قيمة الوسطية في اإلنفاق األسري .. 1

تعزيز قيمة العمل والكسب الحالل .. 2
المساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي لألسر .. 3

عدد المشاريع

58

عدد المشاريع

207

عدد المناطق

11

عدد المناطق

4

المنجزات

المنجزات

عدد المستفيدين
أكثر من

30,000

عدد المستفيدين
أكثر من

20,000
15
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المجال الثقافي
المجال التربوي

المجال االجتماعي
المجال االقتصادي

نسب مجاالت المنح االستراتيجي

10%

13%

11%66%
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المنح العام
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اآلثار المراد تحقيقها :
توفر االحتياجات األساسية للمحتاجين .  .1

2.  زيادة الوعي الصحي والعناية بصحة المحتاجين .
3.  التميز التعليمي والعلمي .

4.  تأمين الماء للقرى والهجر .
5.  العناية ببناء وصيانة المساجد .

عدد المشاريع

566
عدد المناطق

12

المنجزات

عدد المستفيدين
أكثر من

2,000,000

خدمة المجتمع والسعي لتنميته معرفيًا وعلميًا، وسد احتياج 

األسر الفقيرة وتأهيلها، والعناية باألوقاف والمساجد .

المنح العام

19
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المبادرات النوعية

20



كافة مناطق  �

المملكة 

العربية 

السعودية

مادة علمية  �

جامعة ومؤصلة 

مختصة باألسرة 

مطبوعة ومتوفرة 

إلكترونيًا على 

شبكة المعلومات 

)الويب( وعلى 

الهواتف الذكية

المنجزاتالنطاقالشريك

لتكون  واضحة؛  منهجية  وفق  األســرة  فقه  في  ومؤصلة  جامعة  علمية  مــادة  إنشاء 
)الويب(  المعلومات  شبكة  خالل  من  واسع  نطاق  على  نشرها  ويتم  أسرية،  موسوعة 
بشؤون  والمهتمين  الناس  عامة  لوصول  تيسيرًا  متنوعة؛  وبوسائل  الذكية  والهواتف 
ما  كل  في  والميسرة  الصحيحة  الشرعية  المعلومة  إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  األسرة 

يتعلق بأحكام األسرة .

مبادرة موسوعة فقه األسرة )قيد التنفيذ(

مؤسسة  �

الدرر 

السنية

21
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مبادرة دبلوم اإلرشاد األسري بتبوك

دبلوم عاٍل لتأهيل مختصين في اإلرشاد األسري بالشراكة مع جامعة تبوك وجمعية التنمية 
واإلرشــاد  )التدريب  في  الجمعية  من  المقدمة  الخدمات  كفاءة  رفع  بهدف  بتبوك؛  األسرية 

واإلصالح األسري، وإدارة وإنتاج البرامج التنموية األسرية( .

جمعية  �

التنمية 

األسرية 

بتبوك 

الشريك

منطقة تبوك �

النطاق

تخريج )60(  �

مختصًا في 

اإلرشاد األسري 

من الرجال 

والنساء 

المنجزات

2017م - 1438هـ التقرير السنوي
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مبادرة تشغيل مركز التثقيف األسري بجامعة القصيم

مركز متخصص بتقديم البرامج اإلرشادية والتوعوية في المجاالت النفسية واالجتماعية 
الفردية،  السلوكية  المشكالت  القصيم، ويعنى بحل  للطالبات والموظفات في جامعة 

وما يختص باألسرة والحياة الزوجية .

جامعة  �

القصيم

جمعية  �

التنمية 

األسرية 

ببريدة 

الشريك

منطقة  �

القصيم

المنجزاتالنطاق

العددالمنجزات

29الدورات المقدمة

29المحاضرات

10ورش العمل

7المسابقات التحفيزية

4اإلصدارات التثقيفية

5المعارض التوعوية

23
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مبادرة توفير األجهزة الطبية التعويضية للمحتاجين

 توفير األجهزة التعويضية والتأهيلية الطبية ألصحاب العوز الطبي من الفقراء؛ مساهمًة 
في تذليل الصعوبات الجسدية التي تواجههم، وليتمكنوا من ممارسة أمور حياتهم بشكل 

أفضل وإنتاجية أكبر .

توفير )760(  �

جهازًا للمرضى 

المحتاجين 

المنجزات

 منطقة  �

مكة 

المكرمة

النطاق

جمعية  �

زمزم 

للخدمات 

الصحية 

التطوعية 

الشريك

2017م - 1438هـ التقرير السنوي
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مبادرة توفير جهاز السطر اإللكتروني )برايل سينس( للمكفوفين 

 توفير جهاز السطر اإللكتروني )برايل سنس( لـ)20( كفيفًا من الطالب والطالبات الجامعيين، 
وتدريبهم على استخدام الجهاز؛ ليتمكنوا من الدخول لشبكة اإلنترنت، والبحث عن المعلومات، 

واالستفادة من المكتبات العالمية بعدة لغات واالنتفاع بالتطبيقات اإللكترونية التعليمية .

جمعية  �

العوق البصري 

ببريدة  

الشريك

منطقة  �

القصيم

النطاق

توفير األجهزة  �

لـ)20( كفيفًا 

وتدريبهم عليها

المنجزات
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مبادرة إنشاء مركز التحاليل الطبي بمحافظة العرضيات )قيد التنفيذ(

الطبية  التحاليل  إلجراء  العرضيات؛  بمحافظة  العام  نمرة  مستشفى  في  مبنى  إنشاء 
بحيث يكون مركزًا خيرّيًا لخدمة سكان المحافظة  من غير أن يلحقهم عناء السفر .

وزارة  �

الصحة

جمعية  �

البر الخيرية 

بالمروة

الشريك

محافظة  �

العرضيات 

بمنطقة 

مكة 

المكرمة

النطاق

مركز تحاليل  �

طبي يخدم 

سكان 

محافظة 

العرضيات 

المنجزات
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مبادرة التنمية الشخصية لمنسوبي القطاع الخيري بمكة المكرمة

برنامج تطويري ُيعنى بتمكين منسوبي القطاع الخيري من رسم استراتيجية شخصية فاعلة 
في  األثر  تعظيم  من  يُمّكنهم  بما  تخصصاتهم،  في  واالنطالق  ذواتهم  تطوير  في  ُتسهم 

بيئاتهم االجتماعية .

بناء )25( مبادرة  �

مجتمعية 

محكمة 

للمشاركين في 

البرنامج 

المنجزات

منطقة  �

مكة 

المكرمة

النطاق

مركز  �

القطاع 

الثالث

الشريك

27
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مبادرة ملتقى التطوع )من االستقطاب إلى التمكين(

لتمكين  األهلي  القطاع  لمنسوبي  الــالزمــة  المهارات  بإكساب  ُيعنى  تطويري  لقاء 
المتطوعين من العمل بمؤسسات القطاع الثالث تماشيًا مع رؤية المملكة )2030( لزيادة 

عدد المتطوعين من)11( ألف إلى مليون متطوع .

منطقة  �

مكة 

المكرمة 

النطاق

مركز  �

ثقات 

للتدريب 

المنجزاتالشريك

العددالمنجزات

350 رجال - نساءحضور الملتقى

الدورات التدريبية 
المصاحبة

2

المستفيدين من 
الدورات التدريبية 

المصاحبة
40

الجهات الخيرية 
المشاركة

46
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مبادرة دبلوم التأهيل االجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية

تأهيل الكوادر االجتماعية النسائية معرفيًا ومهاريًا؛ للعمل بكفاءة عالية في شتى مجاالت العمل 
األســري واالجتماعــي والتربوي، كما يهــدف البرنامج إلى تزويــد المتدربة بالمهــارات والمعلومات 

الالزمة لممارسة العمل في مجال الخدمة االجتماعية واإلدارة المجتمعية .
وقد تم اعتماد الدبلوم من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

)832( ساعة تدريبية  �

داخل المعهد 

و)320( ساعة 

تدريبية في سوق 

العمل بمجمل 

)1152( ساعة على 

مدى سنتين 

تدريب )39( فتاة  �

المنجزات

المنطقة  �

الشرقية

النطاق

مركز بيت الخبرة  �

للبحوث والدراسات 

األهلي 

المؤسسة العامة   �

للتدريب التقني 

والمهني 

معهد البسام  �

للتدريب 

الشريك

29

2017م - 1438هـ التقرير السنوي



مبادرة ترجمة معاني القرآن الكريم للغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية

الناطقين  لغير  وإعجازه  وحدوده  أحكامه  ومعرفة  وتعالى  سبحانه  اهلل  كالم  لفهم  تيسيرًا 
باللغة العربية؛ جاء االهتمام بطباعة ترجمة معاني القرآن الكريم بعدة لغات وتوزيعه على 
في  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  فيها  تشارك  التي  المعارض  وفي  والــزوار  والمعتمرين  الحجاج 

مختلف دول العالم .

وزارة الشؤون  �

اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد

الرئاسة العامة  �

لشؤون الحرمين 

دار قراءات للنشر  �

والتوزيع 

الشريك

زوار الحرمين  �

الشريفين 

ومعارض 

وزارة الشؤون 

اإلسالمية 

النطاق

طباعة )23,529(  �

نسخة من 

تفسير القرآن 

الكريم باللغة 

اإلنجليزية 

واإلسبانية 

والفرنسية 

المنجزات
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مبادرة إعداد المرشدين الطالبيين للتوعية بأضرار المخدرات

تأهيل المرشدين الطالبيين بمنطقة الرياض والقصيم لتوعية طالب المدارس عن خطر المخدرات 
الطالبيين  المرشدين  بتأهيل  المشروع  ويمتاز  وحياته،  الشاب  مستقبل  على  السلبي  وأثرها 
التربوي  عملهم  من  به  يمتازون  وبما  سلوكهم  ومعرفة  ومخالطتهم  الشباب  من  لقربهم 

وخبرتهم التربوية .

تأهيل )80( مرشدًا  �

طالبيًا من الرجال 

والنساء 

المنجزات

مدينة الرياض  �

منطقة القصيم  �

النطاق

اللجنة الوطنية  �

لمكافحة 

المخدرات 

)نبراس( 

الشريك
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مبادرة دعم الموهوبين من ذوي اإلعاقة

لممارسة  سنوات؛   )4( مدى  على  وماديًا  صحيًا  اإلعاقة  ذوي  من  الموهوب  يحتاجه  ما  تهيئة 
موهبته لتعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع بعيدًا عن صعوبات الحياة المعيشية .

رعاية  )4(  �

موهوبين 

من ذوي 

اإلعاقة وتهيئة 

احتياجاتهم 

لمدة )4( سنوات 

المنجزات

مدينة  �

جدة 

النطاق

جمعية  �

اإلرادة 

الشريك
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مبادرة نادي الفتاة برفحاء

يقدم  المحافظة,  لفتيات  تطويري  ثقافي  اجتماعي  محضن  هو  برفحاء  الفتاة  نادي 
بشكل  وتوظيفها  المواهب  صقل  في  ويساعد  والتنموية  الهادفة  البرامج  من  العديد 

أمثل في بيئة جاذبة .

تثقيف )2,500( فتاة من سن  �

16-30 سنة 

خلق فرص عمل تناسب قدرات  �

الفتيات المؤهالت 

تطوير مهاراتهم وقدراتهم  �

لقيادة األسرة 

تحقيق انسجام اجتماعي بين  �

فتيات المحافظة

المنجزات

محافظة  �

رفحاء 

النطاق

لجنة  �

التنمية 

االجتماعية 

األهلية 

برفحاء  

الشريك
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المشاريع النوعية
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المشاريع األسرية

أكثر من )100( مشروع أسري متنوع يلبي احتياجات األسرة لتصل إلى بر األمان و 
االستقرار وتكون لبنة صالحة في بناء المجتمع .

مشروع الحوار الزوجي   �
مشروع موسوعة األسرة  �
برنامج تعليم األمهات  �

أصول التربية السليمة 
دبلوم اإلرشاد األسري  �

بتبوك 
مركز المرأة التنموي  �
ملتقى التميز األسري  �
برنامج تأهيل المطلقات �
مشروع إرشاد  �
دورة سنة أولى زواج  �

رعاية قسم اإلصالح  �
األسري 

مجموعة دورات أسس  �
الحياة الزوجية 

برنامج أسرة ناجحة   �
بناء لتأهيل األسرة  �
)52( دورة تأهيل المقبلين  �

على الزواج 
رعاية مركز التثقيف  �

األسري 

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع

العددالمشاريع

52تأهيل المقبلين على الزواج

29التطوير والتدريب األسري

22البرامج األسرية المتنوعة

2الملتقيات العلمية األسرية

  4 
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المساهمة في تأسيس الجهات الخيرية

من  المجتمع  احتياج  لسد  وسعيًا  التنموية  الخيري  القطاع  لرسالة  تحقيقًا 
الجهات الخيرية التنموية واالجتماعية في كافة مناطق المملكة .

جمعية معرفة بالمدينة المنورة �169
تأسيس الفرع النسائي بـالمكتب  �

التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات بطلعة التمياط 

جمعية مطمئنة النسائية  �
جمعية إكرام عابري السبيل �
 جمعية طيبة لإلعاقة الحركية  �

للكبار
تأسيس معهد إعداد المعلمات  �

بـالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة بيشة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن  �
الكريم بمحافظة العيدابي 

المكتب التعاوني للدعوة   �
واالرشاد وتوعية الجاليات بالسلف 

والشيق   
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد  �

وتوعية الجاليات بسميراء 
الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار  �

التدخين والمخدرات )فرع جدة( 
جمعية أفياء النسائية بأبها �

أبرز الجهاتعدد المناطقعدد المشاريع
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المساهمة في تطوير الجهات الخيرية

 
 11  4 

السعي لتجويد أداء مؤسسات القطاع الغير ربحي لتعظيم أثرها المجتمعي 
ومواكبة احتياجات العصر الحديث .

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية  �
العمل التطوعي بمنطقة 

القصيم
جمعية البر الخيرية بمستورة �
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد  �

وتوعية الجاليات بالنسيم
شركة إثراء المعرفة المحدودة  �

الوقفية
االستثمار األمثل للدراسات  �

واالستشارات الوقفية والوصايا 
تطوير معهد الكسائي إلعداد  �

معلمات القرآن 

مشروع تطوير مشرفي حلقات  �
المسجد النبوي التابع لرئاسة 

شؤون الحرمين الشريفين 
مشروع تطوير المجمعات  �

القرآنية التابع لجمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بالرياض  

مشروع تطوير أداء دعاة  �
الجاليات التابع للمجلس 

التنسيقي للمكاتب التعاونية
الجمعية السعودية لمساندة  �

كبار السن )وقار(

أبرز الجهاتعدد المناطقعدد المشاريع
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األوقاف الخيرية

االستدامة  تحقيق  في  تسهم  استثمارية  أوقاف  بناء  في  المساهمة 
المالية للجهات الغير ربحية تعظيمًا لألثر والنفع .

�  بناء دار أم المؤمنين عائشة رضي 177
اهلل عنها في محافظة ثار 

�  وقف ينبوع الخير التابع للمكتب 
التعاوني ببني مالك 

�  وقف الزواج للجمعية الخيرية 
لمساعدة الشباب على الزواج 

والتوجيه األسري بجدة 
�  مجمع الوقف الخيري لجمعية 

مستودع المدينة المنورة الخيري 
)وادي الفرع(  

�  وقف القرآن لجمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بالمجمعة 

�  وقف معالم السنن لمؤسسة 
معالم السنن 

�  الوقف االستثماري للجمعية 
الخيرية للطعام بالرياض  

�  وقف القرآن األول للجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن بطريب  
�  مجمع المضة الخيري للمكتب 

التعاوني بالمضة  
�  وقف حياتنا دعوة للمكتب 
التعاوني بخميس مشيط   

�  وقف الصدقة الجارية للمكتب 
التعاوني بالباحة 

أبرز األوقافعدد المناطقعدد المشاريع
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بناء وصيانة المساجد

المساهمة في بناء وصيانة  المساجد في المناطق المحتاجة .

123
رعاية مشروع غسيل السجاد لـ  �

)50( مسجد في منطقة الرياض 
مشروع )عمارة المساجد(  �

التابع للمكتب التعاوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات 

بالرصيفة
صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز  �

بحي الريان بالرياض 
صيانة مسجد مركز التأهيل  �

الشامل بالدرعية

فرش جامع وقف المجمع  �
الخيري برغوة 

صيانة وترميم جامع آل الجميح  �
بنجران  

فرش مسجد خالد بن الوليد  �
رضي اهلل عنه بالرياض 

فرش جامع الفردوس بالرياض   �

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع
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الصحة واإلغاثة

رعاية  من  للمحتاجين  المتعددة  واإلغاثية  الصحية  الخدمات  تقديم 
المرضى وتوفير الدواء وسقيا الماء وإطعام الطعام .  

�  برنامج  )تعويضي( لتأمين 4 12 
األطراف الصناعية للمرضى التابع 

للجنة أصدقاء المرضى بالرياض 
�  دعم مشاريع الجمعية الخيرية 

لتوفير الدواء بمكة المكرمة  
�  مشروع )رعاية مرضى الفشل 

الكلوي( التابع  لجمعية البر 
الخيرية بمحافظة بارق

�  مشروع )توفير األدوية للمرضى( 
التابع للمستودع الخيري بشرورة 
�  مشروع )حقيبة الحاج والمعتمر( 

التابع للجمعية الخيرية لتوفير 
الدواء بمكة المكرمة 

�  مشروع )سقيا الماء( جمعية البر 
الخيرية بمستورة

�  المساهمة في إنشاء )9( خزانات 
مياه ضمن محطة تحلية المياه بـ 

قرية البيضاء  
�  دعم مشاريع جمعية زمزم 
للخدمات الصحية التطوعية

�  دعم مشاريع جمعية خيرات 
لحفظ النعمة

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع
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مشاريع تأهيل أبناء األسر المحتاجة

�  مشروع )ليستغنوا( وهو برنامج 22
تدريبي مهني )أخصائي صيانة 

منزلية شاملة( لتخصصات 
)الكهروميكانيك( والسباكة 
والدهانات في منطقة مكة 

المكرمة ومن تنفيذ جمعية نماء 
الخيرية 

�  مشروع )كسب يدي( وهو برنامج 
تدريبي مهني في )صيانة الجوال( 

بمنطقة المدينة المنورة ومن 
تنفيذ جمعية البر بالرويضات 

المشاريععدد المناطقعدد المشاريع

تخصصات  في  الحرة  المهن  على  المحتاجة  األســر  أبناء  لتأهيل  مهنية  تدريبية  برامج  إقامة 
)الكهروميكانك( والدهانات وصيانة الهواتف المحمولة، وقد جاء هذا االهتمام مع توجه وزارة 
الحرة  المهن  في  العمل  فرص  ولتعدد  االتصاالت،  قطاع  لتوطين  االجتماعية  والتنمية  العمل 

واحتياج السوق لها بشكل كبير .

41

2017م - 1438هـ التقرير السنوي



الملتقيات العلمية

تسهم  التي  القضايا  من  العديد  حول  هادفة  علمية  ملتقيات  إقامة 
لتطوير  الخبرات  وتبادل  المعرفي  لإلثراء  تحقيقًا  المجتمع؛  في خدمة 

العمل وتجويده .

�  المساهمة في رعاية ملتقى 3511
األمن الفكري الثاني التابع 

لفرع الشؤون الدينية للقوات 
المسلحة 

�  رعاية ملتقى الجمعيات الخيرية 
ولجان التنمية بمكة المكرمة 
التابع لجنة التنمية االجتماعية 

بمكة المكرمة 
�  رعاية مؤتمر العمل الخيري 

ومقاصده التابع لمركز الهدى 

للدراسات الشرعية للعمل 
الخيري بجدة

�  رعاية ملتقى الصناع للتابع 
جمعية وميض للتنمية األسرية

�  رعاية الملتقى األسري للتابع 
جمعية البر الخيرية بمركز 

الحكامية 
�  رعاية ملتقى بسمة أسرة للتابع 
لجنة التنمية االجتماعية األهلية 

في طلعة التمياط

أبرز الملتقياتعدد المناطقعدد المشاريع
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التطوير والتدريب

الفنون  من  العديد  في  وتدريبيًا  تطويريًا  مشروعًا   )50( من  أكثر  تقديم 
احتياجات  وتلّبي  المجتمع  خدمة  في  تسهم  التي  المهمة  والمهارات 

المستفيدين .

�  مركز قيم للتدريب التربوي10 56 
�  مركز الرسالة للفتيات

�  جمعية مطمئنة النسائية 
�  برنامج )التوعية المسائية للطالب(

التابع  إلدارة التربية والتعليم 
بمحافظة المجمعة )قسم التوعية 

اإلسالمية( 
�  مشروع )بقيمي أسمو( التابع لجمعية 
األمير سلطان لتحفيظ القرآن الكريم 

�  مشروع )تأهيل وتطوير منسوبي 
مركز االستثمار األمثل للدراسات 
واالستشارات الوقفية والوصايا( 

�  رعاية )ورشة عمل إقتصاديات العمل 

الخيري( التابع للمركز الدولي لألبحاث 
والدراسات )مداد ( 

�  المساهمة في دعم )قسم التدريب( 
بمركز سعداء للتنمية األسرية 

بالمجمعة  
�  برنامج )ألفة لألسرة( التابع لـمركز 

اسعاد لالستشارات التربوية 
والتعليمية / جمعية مراكز االحياء 

بمكة المكرمة 
�  رعاية مشروع دبلوم القيادات 

االجتماعية النسائية للمنظم مركز 
بيت الخبرة للبحوث والدراسات 

االجتماعية واألهلي 

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع
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المشاريع القرآنية

مشاريع نوعية تساعد على التميز في حفظ كتاب اهلل تعالى وتعظيم 
أثر القرآن الكريم على حياة  الحافظ .

�  مشروع )منصة عدنان معلم القرآن( 4310
التابع لمركز تطبيقات الطفولة

�  مشروع )حلقات التميز( التابع 
للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 

الكريم بحبونا 

�  مشروع )مجمع الفرقان بوادي 
الحيا( التابع للجمعية الخيرية 

لتحفيظ القرآن فرع الفرشة 

�  مشروع )الدورة القرآنية( التابع 
ألكاديمية بيان لتعليم القرآن 

الكريم 

�  مشروع )علمني القرآن( التابع 

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 

الكريم بوادي ابن هشبل

�  مشروع )ورتل القرآن ترتيال( التابع 
للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 

بمحافظة العيداني

�  مشروع )معهد أم المؤمنين 
خديجة رضي اهلل عنها( التابع 

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 

بحداد بني مالك 

�  مشروع )برنامج منتدى المتميزين( 
التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ 

القرآن بمحافظة الطائف

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع
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برامج الشباب والفتيات

برامج مهارية وتوعوية مقدمة لفئة الشباب والفتيات في بيئة سليمة 
حفظًا لهم من الشبهات واألفكار الضالة .

147
�  مشروع )وعي( التابع 

للمكتب توعية الجاليات 
بالخبيب بمدينة بريدة  

�  مشروع )العناية بالشباب( 
التابع للمكتب التعاوني 
للدعوة واإلرشاد وتوعية 

الجاليات بالمحاني 
بمحافظة الطائف

�  برنامج )بصمة شباب( 
التابع للمكتب التعاوني 

للدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات بمركز الحميراء

�  مشروع )إرشاد(التابع  
للمكتب التعاوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات 

بفيفاء 
�  البرنامج )التربوي( التابع 

للمكتب التعاوني للدعوة 
واالرشاد وتوعية الجاليات 

بالقطيف

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع
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72

المشاريع اإلعالمية

حيث  من  الهادف  اإلعالمي  اإلنتاج  تطوير  في  تسهم  نوعية  مشاريع 
لشريحة  العالية، خدمًة  المهنية  لتحقيق  الفني  والجانب  المحتوى 

واسعة من أفراد المجتمع .

�  ملتقى االعالم المرئي 
الهادف واالستقرار 

المجتمعي التابع لوزارة 
الشؤون اإلسالمية  

�  مشروع )استقم( التابع 
للمكتب التعاوني للدعوة 

وتوعية الجاليات بشرق جدة  
�  مشروع اإلنتاج الرقمي 

الهادف التابع للمكتب 
التعاوني للدعوة وتوعية 

الجاليات بالروضة  

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع
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مشاريع تفطير الصائمين

مشاريع واسعة إلفطار الصائمين استفاد منها )164,292( صائمًا .

70

 164,292 

12

عدد المشاريع

عدد المستفيدين

عدد المناطق

تبوك 5,7 %

حائل 11,4 %

الباحة 2,8 %

عسير 8,5 %
نجران 7 %

المنطقة الشرقية 7 %

جازان 5,7 %

القصيم 4,2 %

الرياض 12,8 %

المدينة المنورة 20 %

مكة المكرمة 11,4 %

الحدود الشمالية 2,8 %



مشاريع الحج

تحجيج وخدمة حجاج بيت اهلل الحرام بمشاريع سقيا الماء وإطعام الطعام 
وبرامج التوعية النوعية .

تحجيج   �
       )255( حاجًا 

سقيا  �
       )374.680( حاجًا 

إطعام  �
       )18.720( حاجًا 

دعم �
        )8( مشاريع نوعية
        الستقبال الحجاج  

       وإكرامهم وتوعيتهم 

أبرز المشاريععدد المناطقعدد المشاريع

413

2017م - 1438هـ التقرير السنوي

48



السالل الغذائية

طريق  عن  لمحتاجيها  تصل  متنوعة  غذائية  مواد  تحوي  سالل 
جمعيات البر . 

�   )8,000( سلة غذائية      �   )48,000( مستفيد 
�   )70( جمعية خيرية 

عدد المناطقمنجزات المشروع

الجوف 1,6 %

تبوك 6,6 %

حائل 10 %

الباحة 3,3 %

عسير 13,3 %
نجران 5 %

المنطقة الشرقية 5 %

جازان 3,3 %

القصيم 1,6 %

الحدود الشمالية 1,6 %

الرياض 5 %

المدينة المنورة 21 %

مكة المكرمة 21 %

13
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نتقدم بأجزل الشكر لشركائنا في 
خدمة هذا البلد المبارك، ساعين لمزيد 

من النجاح، سائلين اهلل تعالى العون 
والسداد .

ختامًا ..
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