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تمهيد

قْطر الخير ينساب لينعش قلوبا ويبهجها,
ًا وإحسانًا. وينهمر ليعمر األرض ِبرَّ

يتوالى قْطر الخير من مؤسسة آل الجميح الخيرية
ليعم أرجاء الوطن, فيسلك أبواب البر بأنواعها,

ويغرس نفعه في كل البقاع؛ أماًل فيما عند الله ,
وطمعا في عطائه وجزيل ثوابه.
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شكــــر و وفــــاء
لمنبع البذل و السخاء

المشايخ

عبد العزيز العبد الله الجميح
محمد العبد الله الجميح

عبد الرحمن العبد العزيز الجميح
- رحمهم الله -
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شكــــر و وفــــاء
لمنبع البذل و السخاء

الشيخ    
محمد بن عبد العزيز الجميح    

) رئيس مجلس األمناء (    

الشيخ    
حمد بن عبد العزيز الجميح    

) نائب رئيس مجلس األمناء (    
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رؤيتنا

عمل خيري نموذجي شامل، ذو كفاءة عالية، مستمر في عطائه، 
متميز في تطوره.

رسالتنا

مؤسسة مانحة متخصصة، تدعم البرامج والمشاريع الخيرية عبر 
آليات وضوابط ومعايير محكمة، ذات سرعة وكفاءة وفاعلية » 

التطوير والجودة واإلبداع .. ِسَمُتنا«.
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أهدافنا

المساهمة في أعمال البر والخير الشامل، بالشراكة مع   .1
الجمعيات الخيرية الرسمية.   

دعم المشروعات التي تساهم في تقديم الرعاية الصحية   .2
والخدمات الطبية.   

دعم المشروعات الخاصة بالتعليم التقني والمهني والتي   .3
تؤهل لسوق العمل.  

االهتمام بالتطوير والتدريب لرفع الكفاءة ومواكبة التقدم.  .4

اإلسهام في البرامج والمواسم الفاضلة مثل »شهر   .5
رمضان، والحج، واإلطعام، والسقيا«.   
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مجاالت المنح
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مجال اإلعمار

و يعنى ببناء المساجد و األوقاف الخيرية و المراكز والصروح 
التعليمية .

البرامج ..

نظرة عامة ..
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مجال التعليم

ويعنى برعاية كتاب الله, ونشر العلم الشرعي, والتطوير 
والتأهيل, ورعاية الموهوبين .

البرامج ..

نظرة عامة ..  
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مجال الصحة

ويعنى بالبرامج الوقائية ورعاية المرضى وتوفير األجهزة 
والمعدات الطبية .

البرامج ..

نظرة عامة .. 
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مجال الثقافة واإلعالم

ويعنى باألبحاث والدراسات والملتقيات العلمية والدعوية ويعنى 
باإلرشاد األسري و اإلعالم الهادف 

البرامج ..

 
نظرة عامة ..
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مجال خدمة المجتمع

ويعنى بالجوانب اإلغاثية من إطعام و سقيا وتحجيج .

البرامج ..

 
نظرة عامة ..
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توزيع المشاريع حسب المجاالت
 

ملخص المشاريع
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المشاريع المميزة

1
برنامج سواعد الوطن

2
برنامج بيت األصيلة

3
برنامج تأصيل العلمي

4
المعلم المقيم

5
بناء المساكن الخيرية

6
السالل الغذائية
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برنامج سواعد الوطن
برنامج يقدم ثالث خدمات متكاملة ) التدريب المهني, تنمية 

مهارات التفكير والسلوك,المساندة وتمكين الخريجين من ممارسة 
المهنة (, بلغ عدد المتدربين المستفيدين من المشروع منذ 

االنطالقة ) 1,157 ( خريجًا وخريجة.
مجال التأهيل لعام 1436هـ :

تأهيل ) 20 ( شابًا عاطاًل من أبناء محافظة الريث المسجلين في 
جمعية البر علميًا في مقاعد الدراسة الجامعية و مقاعد التدريب 

المهني ، كما يتم تنمية مهارتهم الشخصية من خالل ) 12 ( 
برنامجا تدريبيا مصاحبا ، ويتم تمكين الخريجين من ممارسة المهن 
في ورش مناسبة في محافظة الريث ، كما يهتم برنامج التأهيل 

بتوفير الخدمات المصاحبة لفترة التدريب من نقل و إسكان و 
تغذية وتقديم الحوافز المناسبة للمتدربين و أسرهم .

مشروع صيانة لعام 1436هـ :
أ .  صيانة ) 40 ( مسجدا .            ب .  صيانة ) 40 ( منزال للفقراء 

و األرامل و األيتام والعجزة .
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برنامج بيت األصيلة

يستوعب بيت األصيلة سنويًا 36فتاة ) 18فتاة كل ستة أشهر ( 
يتم تأهيلهن لتمكينهن من العمل في سبع مهن مختلفة وهي :
) التجميل, الخياطة, الملبوسات النسائية, اإلكسسوارات, الورود,

الطبخ, الخدمات الحاسوبية والتعليمية ( .

البرامج المقدمة لعام 1436هـ
برنامج األمومة و الطفولة :

الهدف العام للبرنامج ) تثقيف وتأهيل الفتيات و السيدات في 
مجال األمومة و الطفولة ( .

الفترة الزمنية  ) 300 ساعة تدريبية ( ) 60 ساعة تطبيق عملي ( .
الفئة المستهدفة  ) الفتيات و السيدات من عمر 18 فما فوق ( .

البرامج المقدمة ) 13 برنامجا ( .
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برنامج تأصيل العلمي

برنامج شرعي متخصص , يهدف إلى إعداد و تخريج نخبة من 
طالب العلم .

أهداف المشروع
- تأسيس طالب علم مؤصلين علميًا و مؤهلين تربويًا.

- رعاية الخريجين من البرنامج و استثمار جهودهم .
- تأسيس بيت خبرة في تصميم و تنفيذ البرامج العلمية 

المتخصصة .

منجزات المشروع
تخريج الدفعة األولى للمشروع )27( طالب وطالبة.
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برنامج المعلم المقيم

مشروع يقصد البوادي والهجر في شمال وجنوب المملكة يهدف 
إلى نشر العلم الشرعي الضروري و رفع الجهل عن الناس من 
خالل اختيار المهتمين بالعلم من تلك البوادي والقرى و الهجر 
ويبقى بعد التطوير و التأهيل معلمًا مقيمًا بين أهله وذويه .

أهداف المشروع
- رفع الجهل عن الناس .      - إعداد صف من الدعاة وتأهيلهم .

منجزات المشروع
- عدد الهجر : 70 قرية و هجرة             - عدد المستفيدين : 2600

- عدد المناطق : 3 مناطق
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بناء المساكن الخيرية

بناء وحدات سكنية للفقراء و المساكين .

أهداف المشروع
- توفير مسكن مناسب للفقير و المحتاج .

- تفريج كربة المسكين .

منجزات المشروع
تم بناء عدد 14 وحدة سكنية، استفاد منها أكثر من 70 مستفيدا.
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السالل الغذائية

توزيع سالل غذائية تحتوي على المواد الرئيسة التي يحتاجها 
الفقير بالتعاون مع الجهات الخيرية  في المناطق النائية .

أهداف المشروع
- إطعام األسر الفقيرة وغير القادرة على العمل و الكسب .

- تحقيق التكامل االجتماعي بين أفراد المجتمع .

منجزات المشروع
عدد السالل الغذائية 21,596 سلة, وزعت على 90 جهة خيرية .
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الزكاة .. حق واجب
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في دفع الزكاة لمستحقيها زكاة للنفس و المال
وامتثال لقوله تعالى )خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

بها وصل عليهم إن صالتك سكن لهم والله سميع عليم ( .
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0114792122 هاتــف  
0114791415 فاكــس  
11491 الريــاض   4030 ص.ب 

            ALjomaih1430@gmail.com

ALjomaihcharity.org.sa


