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 املنح وتقديم املساعدات للجهات املستفيدةسياسات 

 مؤسسة عبدالعزيز وحممد العجيمي وعائلتهما اخلريية
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  :املؤسسة تصرف أمواهلا يف دعم مخسة أنشطة وهي كالتالي

وشــراكات أخر  الشــراكة امتمعية ممج يعية الا اخلريية  يتم من خالل : 
  :معايري منح األفرادو  .جهات فنية خمتصة، وعن طريق املكتب اخلريي للمؤسسة ممج

  .أن يكون مواطن أو مقيم بصفة رمسية (1

   التابعة هلا.للمنح  اإللكرتونيةمن خالل البوابة أن يتم الطلب الرمسي من الفرد  (0

  .هلية الشرعيةأن يتمتمج مقدم الطلب باأل (3

 ً. أن يكون املستفيد من طالب الدعم من أصحاب احلاجات املقرة شرعا (4

ــدا ية  (5 ــا  -تزكية -تقرير طيب االحتياجإثبات مصــ تقرير حالة معتمد من  -رصــــس اعســ
  .جهة رمسي

 تطلب منه بغرض اســـــتكمال املعاملة وصـــــرف اليتوالثبوتيات الرمسية  األوراقتقديم  (6

  . املستحقات املالية

املؤسـسات واههات اليت تقدم أنشطة ومشاريمج ريري هادفة    : 
  :اههات اخلريية منحومعايري   .للربح

  :ميدانهاجناح اههة عمليا يف  األول:املعيار 

  سنواتتقارير األعمال آلخر.  

  اعتباريةتزكية من شخصية.  

  حديثةجوائز واعتمادات.  

  امتممج ومشاركته للجمعيةنتائج تفاعل.  

  : املعيار الثاني : احلوكمة

  للجهةالسالمة املالية.  

  ساريةرخص وتصاريح رمسية.  

  اإلدارةوجود وفاعلية جملس.  

 ثبات واستقرار وفاعلية فريق عمل و يادة اهمعية.  
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  : املعيار الثالث : النجاح االسرتاتيجي

 ة، أو خطة اسرتاتيجية متكاملةلد  اهمعية رؤية اسرتاتيجية معتمد.  

 الانامج املقدم خيدم اسرتاتيجية اههة، ويتقاطمج ممج ختصصها.  

  علميةلد  اههة متابعة ألعماهلا وفق مؤشرات.  

  : املعيار الرابمج : بنية املشروع

  للمشروعالبناء العلمي.  

  واضحتلبية احتياج.  

 مت  ياسه بعلمية االحتياج.  

  املتاحةهو األنسب من بني اخليارات العالج املقدم.  

  واضحنطاق املشروع.  

 املستهدفني حمددين.  

  حمددو ت املشروع.  

 مؤشرات النجاح حمددة ومنطقية.  

  : املعيار اخلامس : القدرة على التنفيذ

 توفر اخلاات واملمكنات للتنفيذ.  

 وجود خطة عمل تنفيذية مبهام وتو يتها.  

  واملسؤولياتيوجد توزيمج للمهام.  

  ،بديلة وسنيور هاتوجود خطة إدارة خماطر.  

 وجود جمالس ومستشارين متخصصني.  

  : املعيار السادس : املشروع بالنسبة للميدان

 خمدومةريري  فتة.  

  مشبمجاحتياج ريري.  

  هةباملعاأولوية.  

 تو يت مناسب.  

 أسلوب تغيري مناسب.  
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ــد  املعيار السابمج : التوافق ممج اسرتاتيجية مؤسسة  ــدالعزيز وحممـ ــا  العجيمي عبـ ــائلتهمـ وعـ
  :اخلريي

  للمؤسسة، ومؤشرات خطتها االسرتاتيجيتقاطمج املشروع املقدم ممج التوجه.  

  اخلرييةمستو  العال ة اإلجيابية بني اهمعية واملؤسسة.  

  الدراسةاملتاحة أثناء فرتة حجم املشروع بالنسبة للتدفقات النقدية.  

 جودة التواصل والتفاعل من اهمعية خبصوص املشروع.  

  اهمعيةوجود مدير مشروع حمدد من  بل.  

:  

  :ج( تفصيلها كاآلتي -ب  -تنقسم اههات اخلريية إىل ثالث فئات )أ 

 تــنــطــبق عليهــــا
ــري   ــايــــــ ــعــــــ املــــــ

  .كاملة

هي اههات الناشئة والصغرية واليت تكون 
يف مدن ليســــت رئيســــية، وهذي يتم ختفي  

املعايري عليها حبســب وروف اههة  اســقا 
اههــة  ويتم توجيــه الــدعم بشـــــــكــل يطور 

املؤســــــســــــة شـــــــراكة    ويكون بينها وبني
اسـرتاتيجية، ويكون اآلصل يف دعم اههة  

  ا.متكينهوالسعي إىل تنميتها 

هـــي اهـــهــــات يف املـــنــــاطـــق 
النائية، ويتم النظر يف املعايري 

ال  االســـــــتئنــاسعلى ســـــــبيــل 
  .احلكم

 

 :  

  .رحبية إلنشاء برامج جمتمعية هي عبارة عن تعا دات وحتالفات بني املؤسسة واههات الال

  : معايري عقد الشراكات

 حتقق املسارات االسرتاتيجية.  

 تؤثر سلبا على مركزها التنافسي أن تاز مسعة املؤسسة على املد  البعيد وال.  

  واالعتباريةأن تكون جهة هلا صفتها الرمسية.  
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 أن يتم متثيل الشراكة ممج  ادتها وجمالس اداراتها.  

  واضحة املعامل واملسؤولية والنتائجأن تكون وفق اتفا ية بني الطرفني.  

 يتم تصميم مستهدفات خمصصة الشراكة.  

 :  

ــة أو من  بل جهة خريية يعود     خلق أو هي ــسـ ــروع خريي من  بل املؤسـ ــتحداث برنامج أو مشـ اسـ
 أثري على القطاع اخلريي بشكل عام واملستفيد )احملتاج/الفقري( بشكل خاص.

  :معايري انشاء املبادرات

 حتقق املسارات االسرتاتيجية.  

 البحث عن الشريس األنسب.  

 اختبار الفكرة.  

 رسم خطة املشروع.  

 رسم منوذج عمل للمشروع.  

 على جتارب مشابهة االطالع.  

 بعد عرض املشروع على األمني العام يتم البحث عن أفضل عرض فين ومالي.  

 :  

 علمية أو عملية للقطاع اخلريي.  دعم حلدث، نشا ، أو منظمة ماليًا مقابل حتقيق منفعة  هي

  :معايريها

 تدعم امللتقيات العامة املؤسسة ال.  

  االسرتاتيجيةجيب أن تكون الرعاية تتقاطمج ممج املسارات.  

        أن يكون الـدخول يف الرعـايـة لـه عوائـد واضـــــــحـة على مسعة املؤســـــــســـــــة ومركزها
  بشكلالتنافسي 

 واضح ومار.  
 أن توجد من الرعاية مصاحل بعيدة املد  واضحة التحقق.  
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1 
اههات اخلريية اليت تســتدف تنمية الفقري وتنقله ووهي املشــاريمج والاامج 

من االحتيــاج إىل اإلنتــاج، وكــذلــس دعم املشـــــــاريمج واخلــدمــات الرعويــة   
 لألفراد 

ــًا     0 ــة امتممج وإثراءي علمي وهي املشـــــــاريمج والاامج اليت تســـــــاهم يف تنمي
 وشرعيًا. 

ــحية للفقراء   3 ــاهم يف توفري الرعاية الصـــ ــاريمج والاامج اليت تســـ وهي املشـــ
 واحملتاجني بوجه اخلصوص وامتممج عمومًا 

، ودعم املســــــاجد وهي املشــــــاريمج اليت تعين بالعناية مبســــــاجد العجيمي  4
 األخر .
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