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 .اخلرييةحممد بن عبداهلل اجلميح  ؤسسةمل املنح اخلرييتهدف هذه الالئحة إىل حتديد األسس والقواعد اليت تنظم 

هـ الصادر من احملكمة العامة 13/04/5214وتاريخ  111/17 رقم صكالاملثبت ب ؤسسةاملأحكام هذه الالئحة على  تطبق

وهبات ووصايا  من أصول ؤسسةاملتسري على ما يلحق بو، وما جيري عليه من تعديالت صادرة من احملكمة  الرياضبـــــ

 .ؤسسةاملوكذلك ما أضيف إليها من ريع 

 . اخلريي للمنح ؤسسةامل غلة صايف من %70 نسبة ختصص

 اخلريي ونسبة كل جمال .يعتمد اجمللس أو من يفوضه جماالت املنح 

 . عند احلاجة لساجمل من املعتمدة املنح جماالت بني املناقلة للجنة

 : للمشاريع حسب الضوابط اآلتية املنح تقديم

 . ؤسسةامل أهداف مع املشروع يتوافق أن .1

 . للتنفيذ وآلية عمل برنامج املشروع مع يرفق أن .2

 . السنة يف مرتان املتقدمة اجلهة دعم يتم .3

 .مستقبلية وتوصيات وأثره الربنامج عن واإلحصاءات بالصور مزودًا شاماًل ختاميًا تقريرًا يقدم أن .4

 . وخمتوم ومؤرخ موقع املنح طالبة للجهة الرمسية األوراق على املنح طلب تقديم يكون .5

 . للمشروع منسق أو مدير حتديد .6

 . جديدة منحة على التقديم قبل سابقة منحة أي اغالق اجلهة على جيب .7
 وجود حساب بنكي . .8
 وجود فريق عمل للمشروع . .9
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 معايري تقييم املشاريع اخلريية :
  
 % 20 فكرة املشروع

 % 30 عدد املستفيدين
 % 15 خطة املشروع وجودة وضوح

 % 25 خمرجات املشروع
 % 10 موازنة مالية مفصلةوجود 

  
 

 . اخلريية وتبادر للبحث عن املشاريع النوعية اجلهات من املنح طلبات ؤسسةامل إدارة تستقبل

 .عند احلاجة  ورقيةال طلباتال استقبال , وهلا إلكرتوني نظام عرب املنح طلبات تقديم يتم

وتكون على  الصالحية صاحب من وتوقيعها اخلريية اجلهات مع املشاريع تنفيذمتويل و عقود صياغةب ؤسسةامل إدارة تقوم

 دفعات عن احلاجة .

 . املشروع ملف استالم تاريخ من ًايوم 60 عن للمنح املرشح املشروع وتقويم دراسة مدة تتجاوز أال جيب

 هلاو,  له خصص ما وفق املنح صرف تثبت اليت الالزمة التقارير وطلب,  املمنوحة املشاريع تنفيذ مبتابعة ؤسسةامل إدارة تقوم

 . عنه التقارير وإعداد به اخلاصة واملستندات الوثائق مجيع على واالطالع املشروع ملراجعة قانوني حماسيب مكتب بتكليف احلق

 البناء مراحل يتابع هندسي استشاري مكتب ؤسسةامل إدارة فتكلف املباني أو املساجد لبناء خمصصة املنحة كانت حال يف

 . املعتمدة اهلندسية باملعايري اجلهة التزام من والتأكد

 : اآلتية املشاريع ؤسسةامل إدارة ال تدعم

 . الضوابط أحد فيها يتحقق مل اليت اجلهة -1

 . ؤسسةامل إدارة مع منسقها يتواصل ال اليت اجلهة -2

 . السبب كان أيًا منحها ؤسسةامل إدارة توقفأ اليت اجلهات -3

 . سابقة ملنحة اجلهة إغالق عدم -4

 . الديات مشاريع -5

 .العربية باللغة تكون أن جيب اجلهة وبني ؤسسةامل إدارة بني املخاطبات مجيع


