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:المؤسسةاسم 
محمد بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.أوقاف

:التواصلأرقام ووسائل 
عمارةلالحتفاالت،المقصورةقاعةجواراهللا،عبدالملكطريقالرياض،المكان: -

.الثانيالدوروقافاألمؤسسة
2053519/011: الهاتف-
2053528/011الفاكس: -
، القسم المالي 109، قسم متابعة المشاريع 104التحويالت: قسم المشاريع -

. 108، الفاكس 115الدعم الفني قسم,110قسم البرامج ,112
0500349800الجوال: صالح النعيم -
info@malrajhi.com: اإللكترونيالبريد-
malrajhi.comموقع البوابة اإللكترونية للمنح: -

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

سیاسات المنح:.أ
دعم البرامج والمشاریع المقدمة من الجھة أو الھیئة الرسمیة المسجلة.
لجدیدة للجھات تحظى بأولیة الدعم.المشاریع التطویریة واإلبداعیة والمبادرات ا
المشاریع القادرة على االعتماد على نفسھا مستقبالً تكون لھا أولیة الدعم.
وقافاختصاص األتنفیذ المشاریع والبرامج المدعومة لیست من.
التي تحقق التنمیة المستدامةعأولیة المنح للبرامج والمشاری.
على البرامج غیر الھادفة للربح فقطوقافتقتصر المنح في األ.
ضوابط المنح:.ب
سالمة الوضع النظامي والتنظیمي للجھة.
باسمھاأن یكون للجھة حساب بنكي (مفعل (.
ومجاالت المنح.وقافسیاسات األأن یكون المشروع متوافقاً مع
 .أن یكون المشروع ضمن اختصاص الجھة الطالبة للدعم
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.أال تزید نسبة المشروع عن عشرة ملیون لایر وال تقل عن نصف ملیون لایر
 من الموظفین المتفرغین في الجھة الطالبة للدعم.30وجود نسبة %

.ًتفرغ مدیر المشروع تفرغا كامال
المشروع.وبیان (مخاطر)روع للقیاس وتحدید مخرجات المشروع بدقة قابلیة المش
 وجود خطة عمل تنفیذیة متضمنة البرنامج الزمني حسب المراحل والمتطلبات المادیة والبشریة

وآلیة لمتابعة المشروع.
أھمیتھ.وقافتعیین استشاري للمشروع في حالة حاجة المشروع لذلك ورأت إدارة األ
 شامالً مزوداً بالصور واإلحصائیات عن البرنامج وأثره والتوجھات أن یقدم ً تقریراً ختامیا

المستقبلیة.
.االلتزام بتوثیق المشروع في جمیع مراحلھ

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:

الراجحي على دعم المشاریع النوعیة التي تحقق تنمیة زعبد العزیالشیخ محمد بن أوقافتحرص 
فید منھا قطاعات واسعة وعریضة من فئات المجتمع. ستمجتمعیة مستدامة ت

وھذه المجاالت ھي:
.وقافاأل-1
.تنمیة الموارد المالیة-2
.اإلعالم والتقنیة-3
.تنمیة الموارد البشریة-4
.العنایة بالعلماء وطلبة العلم-5
.الصدقة الجاریة-6
.األنظمة واللوائح-7
.الدراسات والبحوث-8
.البرامج التوعویة-9
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:وقافأوالً: مجال األ
: وقافاألبمجالالمقصود
االستدامةلیحققالتمویللطلبالخیریةالجھةبھتتقدمالذيالخدميأواإلنشائيالمشروعھو

. الدعمطالبةللجھةالمالیة
:التغطیةمجاالت*

.المكاتب، والمفروشةالشقق،المستودعات،والسكنیةالتجاریةالمجمعاتھي 
:والمعاییرالسیاسات*

.الوقفریعمنسدادهیتمحسنكقرضالدعمتقدیمیتم-
.لایرمالیینخمسةعنیزیدواللایرملیوننصفعنالدعمیقلأال-
ي.شرعبصكللجھةموقوفةاألرضتكونأن-
.بالكاملمسددةاألرضقیمةتكونأن-
.المملكةداخلنشاطھاتمارسولجھةالمملكةداخلالوقفیكونأن-
.الجھاتجمیعمنالجھةباسمللمشروعتسجیلرخصةأوبناءرخصوجود-
.أدنىكحد% 7عنالجدوىدراسةحسبالوقفدخلیقلأال-

.للمشروعجدوىدراسةوجود-
.والبرامجالمشاریعمجالفيوتمیزنجاحاتللجھةیكونأن-
.الرسمیةالجھاتبلقِ منمتحققةواالشتراطاتمكتملةاألوراقتكونأن-
.المشروععلىیشرفاستشاريمكتبوجود-
.وللمشروعللصكالراجحيمحمدالشیخأوقافوتدقیقتقییم-

: المفاضلةمعاییر*
.الخیریةالجھاتبینالمشتركةوقافلألاألولویة-
.جاھزةشراؤھایتمالتيوقافلألاألولویة-
.الوقفمصارفتنوع-
،جدة،الریاض(أكبراوعائداونموااستقرارتحققالتيةسیالرئیالمدنأحدفيالوقفیكونأن-

.)المنورةالمدینة،المكرمةمكةالخبر،،الدمام
.الوقفقیمةإجماليمن% 50نسبتھماجمعتقدالجھةتكونأن-

.للوقفبنكيتمویلعلىالحاصلةللجھةاألولویة-
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:المطلوبةالمستندات*

،الجدوىدراسة،المشروعتصامیم،البلدیةفسح،المشروعتصریح، الوقفیةصك، األرضصك
النقدیةالتدفقات،المنفذةالجھةأوالمقاولعقد،االستشاريالمكتبعقد،المقدمةاألسعارعروض

منالبنكيالتمویلإثبات،الراجحيمحمدالشیخأوقافبلقِ منالوقفصكوتدقیقتقییم،العقدحسب
.بالوقفالخاصالحسابرصیدكشف،البنك

ثانیاً: مجال تنمیة الموارد المالیة:
: تعریفھ
لعوائدللوصولالخیریةالجھاتفيالمالیةالمواردتنمیةإداراتفيالعملبیئةوتحسینتطویر

.اإلنفاقعلىتُحثالتياإلعالمیةوالحمالت، للجھةمجزیةمالیة
:التغطیةمجاالت*

.وتأھیلھمالمالیةالمواردتنمیةفيالعاملینوتدریبتطویر-
.المالیةالمواردتنمیةمجالفيالمتخصصةالقیاداتبعضوتفریغاستقطاب-
.المواردتنمیةوسائل-
.لتحفیزاسیاسات-
.ومنتجاتھاللجھةوالدعائياإلعالميالظھور-
.الخیریةالجھاتمواردلتنمیةالھادفةاإلعالمیةالحمالت-
.االستشارات-

:والمعاییرالسیاسات*
.ومشاریعھابرامجھافينجاحاتولدیھاممیزاً الجھةأداءیكونأن-
.الخیریةالجھةفيالتنظیميالھیكلفيالمالیةالمواردبتنمیةمتخصصةإدارةوجود-
.اإلدارةتطویرعلىالجھةإدارةمجلسموافقة-
.الدراسةبعدستتمالتيالتغییرنتائجعلىالجھةموافقة-
.التطویربعداإلدارةتشغیلعلىالجھةقدرة-
.األثرلقیاسوأدواتمعاییروجود-

:المفاضلةمعاییر*
.ةسیالرئیوالمحافظاتالمدنأحدفيالجھةتكونأن-
.المواردتنمیةخطةمناألدنىالحدحققتقدالجھةتكونأن-
.المالیةالمواردتنمیةفيمتخصصونالجھةفيیوجدأن-
.االتصاالتشركاتمثلشركاءمععقودوجود-
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.تسویقھایتمأنیمكنجاھزةمشاریعوجود-
.الجھةفيالمالیةالمواردتنمیةفيومتخصصمتفرغمدیروجود-
.األقلعلىاإلدارةفيالمتفرغینالموظفینمن% 20عنیقلالما وجود-

.الجھةفيلالستثمارلجنةوجود-
.الجھةعلىمالیةالتزاماتتوجدال-

:المطلوبةالمستندات*
معتمدالجھةفيالمواردتنمیةقعواعنتقریر، الجھةتطویرعلىبالموافقةاإلدارةمجلسقرار

معالجھةعقود، ماضیةسنواتخمسخاللللجھةالتبرعاتعوائدعنماليتقریر، الجھةمدیرمن
تنمیةفيللعاملینذاتیةسیرة)، ...االتصاالتشركةمثل(الجمعیةمواردبتنمیةعالقةلھقطاعأي

، االستثمارلجنةومھامبأسماءبیان،الشركاءعقود، لسنةالتمویلومصادرالجھةلمواردتحلیل، الموارد
.تسویقھاسیتمالتيالجاھزةوالمنتجاتبالمشاریعبیان

:اإلعالم والتقنیةثالثاً: 
: تعریفھ*

اإلعالمعلىالتركیزمعوالتقنیةالجماھیریةاإلعالمیةالوسائلوتطویربدعمعنىیُ مجال
.وتطبیقاتووسائلبرامجمنبھاعالقةلھُ ماوكلالجدید

:التغطیةمجاالت*
،اإللكترونیةالمواقع، المعلوماتوقواعدمراكز، المراصد،اإلذاعیةالمحطات، الفضائیةالقنوات

.اإللكترونیةالدعویةالوسائل، اإللكترونیةالبوابات، التطبیقات
: والمعاییرالسیاسات*

ً أنشطتھالممارسةتصریحلدیھااإلعالمیةالوسیلةتكونأن- .داخلیا
.واضحةخطةوجود-
.معتبرةجھةومنمعتمدةجدوىدراسةلدیھا-
.األثرلقیاسوأدواتآلیاتلدیھا-
.المجالھذافيكافیةخبرةلدیھاتكونأن-
.المجالھذافيكافیةخبرةولدیھامتخصصةجھةطریقعنالتنفیذیكونأن-

:المفاضلةمعاییر*
.الذاتيالبرنامجياإلنتاجمن% 25نسبتھمالدیھا-
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.سابقةمالیةالتزاماتعلیھایكونالأ-
.تنفیذهسبقالمشروعیكونأال-
.المتفرغینالموظفینمن% 20نسبتھماوجود-

.أخرىجھاتمعكاتاوشرتحالفاتوجود-
.األسعارعروضفيالمالیةالسیاساتتطبیق-
ً نطاقھایغطيأن- ً نطاقا ً واسعا . وجماھیریاً جغرافیا

:المطلوبةالمستندات*
.التصریح-
.الجدوىدراسة-
.الجھةإدارةمجلس-
.الذاتیةوسیرھمالعملفریق-
.بالوسیلةالخاصالمحتوىمننماذج-
.األثرقیاسعنتقاریر-
.الجھةبھاقامتالتيعمالاألمنعینات-

:تنمیة الموارد البشریةرابعاً: 
ا:تعریفھ
للمواردواإلجرائیةالتنظیمیةالبنیةوتمتین، الخیريللعملالقیاداتواستقطابوتطویروتأھیلتفریغ

.الخیریةالجمعیاتفيالبشریة
:التغطیةمجاالت*

.البشریةالمواردمجالفيالمتخصصةالبرامج، القیاداتوتدریبتأھیل،القیاداتوتفریغاستقطاب
:والمعاییرالسیاسات*

.الموظفینعددإجماليمن% 50عنالخیریةالجھةفيالمتفرغینالموظفینعددیقلأال-

ً المتفرغینمنالبرنامجفينوالمستھدفیكونأن- .للعملكامالً تفرغا
.)والتوظیفالتدریب(مجالفياحتیاجدراسةھناكیكونأن-
.المجالنفسفيتعملجھةخاللمنیتمالبرنامجتنفیذ-
.أخرىجھاتمنتفریغھاتمأومماثلةببرامجااللتحاقلھایسبقلمالمستھدفةالفئاتتكونأن-
.الكفاءاتالستقطابمناسبةبیئةلدیھاالمستفیدةالجھاتتكونأن-
.المتدرباختصاصمجالفيوالتدریبالتفریغمجالیكونأن-
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.التدریبيالبرنامجأوالتفریغعلىاإلدارةمجلسموافقة-
:المفاضلةمعاییر* 

.)أ(فئةضمنالمصنفةللجمعیاتیكونالقیادیینتفریغ-
.الكبیرةوالمحافظاتالمدنفيالمستھدفةالجھاتمقریكونأن-
.البشریةالمواردصندوقمثلالتوظیففيحكومیةجھاتمعاتفاقیاتوجود-
.عاليوظیفيتسربلدیھایكونالوأنللعملجاذبةبیئةالجھةبیئةتكونأن-

:المطلوبةالمستندات*
.سابقةسنواتلثالثالجھةفيالبشریةالمواردعنتقریر-
.االحتیاجدراسة-
.للجھةالمھامودلیلالتنظیميبالھیكلبیان-
.للمستھدفینالذاتیةالسیر-
.للبرنامجالمنفذةللجھةالذاتیةالسیرة-
.بشروطھوالتزامھبالبرنامجااللتحاقعلىبموافقتھالمستفیدمنإقرار-
.بالبرنامجالخاصةالخطة-
.المقدمالمشروععلىاإلدارةمجلسموافقة-
.الشركاءمعبرمتأُ التيالعقود-
.المشروعفیھالمعتمداإلدارةمجلسمحضر-

:العنایة بالعلماء وطلبة العلمخامساً: 
:اتعریفھ

ورعایةاألمة،لنفعأوقاتھمالستثماروخدمتھموالواعدینالمؤثرینالعلموطلبةالعلماءرعایة
قدراتتنمیةفيتسھمالتيوالمشاریعالبرامجورعایةالوافدینالمنحوطالبالسعودیینمنالعلمطالب

فيیسھموبماوالمھاریةوالتربویةوالعلمیةوالمنھجیةالعقلیةقدراتھملتطویرواستثمارھمالطالب
.المستقبليوتأثیرھموفاعلیتھمتمكینھم

:التغطیةمجاالت*
.والفكریةالدعویةالساحةعلىومؤثرفاعلحضورلدیھمالذینوالعلماءخیالمشاكبار-
.والدعویةالفكریةالساحةفيحضورلھموالذینالواعدینالعلمطالب-
).اآلفاقطالب(السعودیینمنالعلمطالب-
.السعودیةالجامعاتفينالدارسیالمنحطالب-
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.والموھوبینالنابغینالطالب-
.الفئاتھذهتستھدفالتيالبرامج-

:والمعاییرالسیاسات*
.والمجتمعیةوالفكریةالعلمیةالمجاالتمنمجالفيمؤثرحضورالشیخلدىیكونأن-
.العملخطةعلىالخطیةوالموافقةالمقدمالبرنامجعلىالشیخموافقة-
.الماضیةالفترةخاللوبرامجھالشیخعملعنتصورتقدیم-
.لھالمقدمةالخدماتمناالستفادةفيالرغبةلدیھالعلمطالبأوالشیخیكونأن-
ً العلمطالبیكونأن- ً العلملطلبمتفرغا .الجامعاتأحدفيومنتظما
.والتطویرللرعایةقابالً العلمطالبیكونأن-
.االحتیاجاتدراسةعلىمبنیةاستراتیجیةوخطةوفقالبرنامجیقدمأن-
.المجالھذافيخبرةلدیھاللبرنامجالمنفذةالجھةتكونأن-
.الطالبقدراتلمعرفةواختباراتمقاییسوجود -
.الطالبقدراتعلىالبرامجانعكاسألھمیةكافیةضماناتوجود-
.ُمعتبرةخیریةجھاتأوالمشایخمنتزكیة-

:المفاضلةمعاییر*
.لبرامجھمومنسقینمكاتبلدیھمالذینخیالمشا-
.قائمةعلمیةبرامجالعلموطالبللشیخیكونأن-
.الخاصأوالحكوميالعملمنالشیختفرغ-
.الخیريبالعملعالقةلھیكونأن-
.منطقتھفيحاجةلھالذيالعلموطالبالعالم-
.العلمیةاالختصاصاتفيالعلمطالب-
.المنحطالبمنندرةفیھاالتيالمناطق-
.العلیاالدراساتطالب-
.المھاراتتطویرتستھدفالتيوالتأھیلیةالتدریبیةالبرامج-

:المطلوبةالمستندات*
الشیخمكتبمنسقاسم,الماضيللعامالشیخبرامجعنتقریر، الخطیةالشیخموافقة,العملخطة

مثلتنفیذمجالفيالجھةخبرة، المستفیدینبأسماءبیان، للبرنامجالمنفذةللجھةذاتیةسیرة، یمثلھمنأو
.للطالبالدراسيالمستوىو، معتبرتینأوجھتینشیخینمنتزكیتین، البرامجھذه
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:الصدقة الجاریةسادساً: 
:اتعریفھ
.وغیرھاالماءوسقیاوالمصاحفالمساجدمثلنفعھاینقطعالالتيوالبرامجعمالاأل

:التغطیةمجاالت
.العصریةالدعویةالوسائل، األجھزة، السیارات، الكتب، المصاحف، الماءسقیا،المساجد

:والمعاییرالسیاسات*
.ذلكاألمرتطلبإنالمشروععلىالرسمیةالجھاتمنموافقةوجود-
.احتیاجدراسةعلىبناءفیھالتنفیذسیتمالذيالمكانفيقائمةفعلیةحاجةھناكتكونأن-
.تنفیذهسیتملمامواصفاتكراسةتقدیم-
.المشروعمناالستفادةوآلیةللتوزیعخطةوجود-
.ذلكیتطلباألمركانإذاللمشروعومتابعةصیانةخطةوجود-
. االنتھاءبعدالمشروعتشغیلعلىالجھةقدرة-
ً المستفیدیننطاقیكونأن- .كبیراً أونوعیا
.التوریدأوالتعاقدفيالرغبةعندالمتبعةالمالیةالسیاساتوفقالعمل-

: المفاضلةمعاییر
.اختصاصھاومنالمشروعفيخبرةلدیھاالمنفذةالجھةتكونأن-
ً أعمالمشروعمجالیكونأن- .وحاجةأثراً وأكثرنفعا
.المشروعمجالفيالمنطقةفيوحیدةالجھةتكونأن-
.أولویةلھالمشروعفيحكومیةجھةمعتحالفوجود-

:المطلوبةالمستندات
.المواصفاتكراسة-
.أسعارعروضةثالث-
.التوزیعخطة-
.المستفیدینوعددالمستھدفةالفئاتووصفبیان-
.للمشروعالتشغیلیةالخطة-
.الذاتیةوسیرتھاالجھةخبرة-
.الذاتیةوسیرتھالمشروععلىالمشرفاسم-
.وعرضھاالمنفذةالجھةاسم-
.والمتابعةالصیانةخطة-
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.االختصاصذاتالجھاتمنالمشروععلىالموافقاتمنصور-
.وجدتإناحتیاجدراسة-

:األنظمة واللوائحسابعاً: 
:اتعریفھ

االستراتیجیةوالخططاإلجراءاتوأدلةواألنظمةاللوائحمجالفيالخیریةالجھاتأداءتطویر
األنظمةمجالفيتأثیرلھااستشاراتمراكزإنشاءواألداءوقیاسالمتابعةآلیاتوتطویر،والتشغیلیة

حكومیةالاألنظمةبعضتبني، والخیریةللجھاتالمجالھذافياالستشاراتتقدیم، ووالتشریعات
.واالجتماعيالخیريوقافاألقطاعتخدمالتي

: التغطیةمجاالت*
.واللوائحاألنظمة-
.والتشغیلیةاالستراتیجیةالخطط-
.الخیریةالجمعیاتفيالجودةأنظمة-
ــ.األداءقیاسآلیاتــاإلجراءاتأدلة-
.واألنظمةاللوائحبناءفيالحكومیةالجھاتمعالتعاون-
.وقافاألمثلمھمةمجاالتفيمھتمةومراكزلجانتأسیس-
.الجدوىدراسات-
.القانونیةاالستشارات-

:والمعاییرالسیاسات*
.المؤسسيللعملاألساسیةالبنیةلدیھاالجھةتكونأن-
.المشروععلىاإلدارةمجلسموافقة-
.ذلكفيكافیةخبرةولدیھامتخصصةمعھاالمتعاقدالجھةتكونأن-
.المجالنفسفينمذجتھاسبقجھاتتوجدأال-
.متفرغینالموظفینمن% 50ھوما نسبتمتفرغمدیرالجھةلدىیكونأن-

.وتطبیقھااللوائحلتنفیذمالیةمالءمةالجھةلدىیكونأن-
.المعنیةالجھاتمناللجنةأوالمركزترخیصعلىالموافقة-
.تنفیذھاالمراداللوائحأوالمركزلجدوىأولیةدراسةوجود-
.قبلھامنمرشحخاللمنالمركزفریقفيوقافاألتشاركأن-
ً االستشارةمجالیكونأن- .واللوائحاألنظمةمجالمعمتوافقا
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:المفاضلةمعاییر*

.االجتماعيأوالوقفيأوالخیريبالعملعالقةلھاالتيالحكومیةلألنظمةاألولویة-
.الحكومیةشبھأوالحكومیةالجھةمنبطلبیكونلمناألولویة-
.سدهیتملماحتیاجھناكأنأوبابھفيجدیداً الجھةأوالمركزیكونأن-
.تطویرھادوناألنظمةلبناءاألولویة-
.وخیریةحكومیةجھاتمنالمجتمعفيالمؤثرةللجھاتاألولویة-
.واسعةقطاعاتتخدمالتيلألنظمةاألولویة-
.المجالنفسفيللجھةناجحةتجاربوجود-

:المطلوبةالمستندات*

.القائمةنظمةاأل-
.اإلدارةمجلسموافقة-
.للمستشارینذاتیةوسیرالمنفذةللجھةالذاتیةالسیرة-
.الجھةفيالمتفرغینالموظفینبأسماءبیان-
.اللجنةتأسیسعلىالجھةموافقةأوالمركزوتصریحالجدوىدراسةوللجھةختاميحساب-
.االستشاريالمكتباختیارمبررات-
.سنةآلخرالجھةوبرامجإنجازاتعنتقریر-

: الدراسات والبحوث* ثامناً: 
:اتعریفھ

مجتمعیةاحتیاجاتتالمسوالتيوالمؤثرةالجادةاالستراتیجیةاألبعادذاتوالبحوثالدراسات
،رصینةعلمیةمنھجیةوفقالمجالھذافيوخبرةاختصاصذاتجھاتتنفذھاوالتي،وتنمویة
أوتحتاجھاالتيالفئاتأوالجھاتعلىأوالمستھدفةالجھاتفيالقرارصناععلىأثرلھاویكون

.عامبشكلالعامالرأيعلى

:التغطیةمجاالت*

االستراتیجیة.الدراسات-
.االجتماعیةالدراسات-
.اإلعالمیةوالبحوثالدراسات-
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.الخیريالعملدراسات-
.المستقبلاستشرافدراسات-
.والطفلوالشبابالمرأةدراسات-
.والمؤسسیةالعلمیةالجوائز-
.الرأياستطالعات-

:والمعایرالسیاسات*

.مجتمعیةظواھرأواحتیاجاتعلىمبنیةالدراسةتكونأن-
.ومعتمدةدقیقةعلمیةمنھجیةوفقالدراسةتكونأن-
.والبحوثالدراساتمجالفياختصاصجھةقبلمنالدراسةتنفذأن-
.فیھاالمتبعةوالمنھجیةالدراسةخطةتقدیمیتم-
.المعنیةللجھاتالنتائجإیصالكیفیةحولخطةتقدیمیتم-
.منھالالستفادةللجمیعمتاحةللدراسةالفكریةالملكیةحقوقتكونأن-

:المفاضلةمعاییر

.منھابطلبوالتيالحكومیةبالجھاتعالقةلھاالتيللدراساتاألولویة-
.المجتمعفيمھمةقضایاتستھدفالتيللدراساتاألولویة-
.االجتماعيأوالوقفيأوالخیريبالعملعالقةلھاالتيللدراساتاألولویة-
.المنحفياألولویةلھاالكبیرةالجھات-
.األولویةلھاالقطاعاتمنعددمعوتحالفاتشراكاتلدیھاالتيالجھة-
.الدراسةنتائجإبرازعلىاإلعالمیةالجھةقدرة-
.الدراسةموضوعفيوالحداثةالجدیة-
.األولویةلھمواالختصاصالخبرةذويمنوالباحثینالمنفذةالجھة-
.أولویةلھاالدراسةنتائجفيالشمولیة-

:المطلوبةالمستندات

.الدراسةخطةتقدیم-
.االحتیاجدراسةتقدیم-
.العملوفریقللباحثینالذاتیةوالسیرللجھةالذاتیةالسیرةتقدیم-
.الدراسةنتائجتفعیلعملخطة-



21

.الفكریةالملكیةحقوقعنخطيتنازل-
.الدراسةتنفیذخطة-
ــ.ذلكاألمرتطلبإنــ الدراسةتنفیذتصریح-
.األخرىالجھاتمعالشراكةعقد-

:البرامج التوعویةتاسعاً: 
:اتعریفھ

وأسبابھابأضرارھاالمجتمعتوعیةخاللمنقائمةاجتماعیةوظواھرمشكالتتعالجالتيالبرامج
.واالجتماعیةاإلسالمیةالقیمعلىالتركیزمع،مختلفةجماھیریةوسائلعبرعالجھاوطرق

:التغطیةمجاالت*

.)...التدخین،العنوسة،اإلدمان،الطالق(المجتمعوأفرادباألسرةتتعلقمجتمعیةظواھر-
.التطوعيالعملحولتوعویةحمالت-
.وغیرھااإلسالمیةالقیمحولتوعویةحمالت-
.وقافاألحولتوعویةحمالت-

:والمعاییرالسیاسات*

.اختصاصجھةومنمعتبرةدراسةنتائجعلىمبنیةالظاھرةتكونأن-
.وعالقاتھوسلوكیاتھتوجھاتھوعلىالمجتمععلىتأثیرلھاالظاھرةتكونأن-
.اختصاصذاتحكومیةجھةمعشراكةیتضمنالذيللبرنامجاألفضلیة-
.التوعویةالحملةعلىموافقةوجود-
.المجالھذافيخبرةولھامختصةجھةقبلمنوضعھاتمخطةوجود-
.بالظاھرةعالقةلھاجھةالمتقدمةالجھةتكونأن-
.األثرلقیاسووسائلأدواتوجودأھمیة-
.المجالھذافيخبرةسابقلھاالمنفذةالجھةتكونأن-
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:المفاضلةمعاییر*

.أولویةلھادراساتعلىالمبنیةاالجتماعیةالظواھرعلىتركزالتيالحمالت-
.المنحفيأولویةلھاالقیمةالحمالت-
.أولویةلھالحملةتغطیھالذيالواسعالجغرافيالنطاق-
.)الجنسینمنالشباباألسرة،(مثلأولویةلھاالحملةتستھدفھاالتيالفئة-
.الحملةفياستخدامھایتمسالتيالوسائلوانتشارتنوع-
.أولویةلھخاصوقطاعحكومیةجھاتمعوشراكاتتحالفاتوجود-
.مجالھافيالجدیدةالحمالت-

:المطلوبةالمستندات*

.المشكلةأوبالظاھرةالتوعیةأھمیةإلىتشیرالتيالدراسةملخص-
.والرسائلالمستخدمةوالوسائلالتوعویةالبرامجتنفیذآلیةتبینخطة-
.الحملةبتنفیذستقومالتيالجھة-
.األثرقیاسآلیات-
.الحملةومتابعةتنفیذآلیات-
.المنفذةالجھةخبرة-
.بالحملةعالقةلھمالذینأوالمساھمینوالشركاءالجھات-

فترات التقديم للمشاريع:

یتم التقدیم لجمیع المشاریع لكافة الجھات الطالبة للدعم عن طریق البوابة اإللكترونیة، ومن ثم 
تقوم الجھة باتباع التعلیمات المطلوبة في البوابة. 

طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة، وتتم مراجعة جمیع الطلبات وقافتستقبل األ
المقدمة.عالل أربعة اجتماعات للنظر في المشاریالمقدمة من الجھات المختلفة خ
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اسم المؤسسة:
مؤسسة محمد علي الصانع الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
.11456، الرمز البريدي 26525المكان: الرياض، صندوق البريد -
4042048/011الهاتف: -
4771579/011الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

الدعم متوقف في الوقت الحالي. :تنویھ* 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
لدعم المشاریع، فقط تقوم الجھة بالتواصل مع المؤسسة.ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة 

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة ابن عثيمين الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز 1929المكان: منطقة القصيم محافظة عنيزة، صندوق البريد -

.51911البريدي 
3642107/016هاتف: -
3642009/016فاكس: -
info2@binothaimeen.comالبريد اإللكتروني: -
www.ibnothaimeen.comالموقع:  -

تدعمها المؤسسة:نوعية المشاريع التي 
تدعم المؤسسة المشاریع المقدمة لھا بواسطة كتب وحقائب دعویة عامة أو كتب خاصة لنفس

المشروع المقدم لھا، وال تدعم المؤسسة أي مشروع دعماً مالیاً (إال في بعض األحیان ).

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع؛ فقط تقوم الجھة بمراسلة المؤسسةال توجد أي متطلبات 

أو االتصال بھا؛ كي تقوم المؤسسة بتوفیر الكمیة الكافیة للمشروع.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة على مدار السنة. 
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اسم المؤسسة:
مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
حي العليا، طريق الملك فهد بجانب مبنى الفيصلية، صندوق ,المكان: الرياض-

.11411، الرمز البريدي 352البريد 
4652255/011الهاتف: -
4656524/011الفاكس: -
عبد العزيز الحبيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فادي دهان 6124التحويالت: -

.مسؤول المشاريع والمنح
Info@Kff.comالبريد اإللكتروني: -
www.Kff.comالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المؤسسات التابعة للشؤون االجتماعیة من مستشفیات ومدارس وجمعیات 

مختصة فقط بالمشاریع االجتماعیة وال تدعم المؤسسات والجمعیات الخیریة.

التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات األساسية
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
ً المشروعیكونأن.ج .ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجما
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ح

فترات التقديم للمشاريع:
الدعم یكون على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الرياض، طرق العليا بجانب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، الدور -

.240809، صندوق البريد 11322، الرمز البريدي 9األول مكتب رقم 
2107472/011الهاتف: -
2106825/011الفاكس: -
107إدارة الشؤون المالية، 106إدارة الشؤون الخيرية، 103و 104التحويالت: -

سكرتير األمين 109مسؤول العالقات العامة، 108إدارة األصول واالستثمار، 
بد العزيز العمران مدير الشؤون الخيرية.ع105العام، 

Info@aic.org.saالبريد اإللكتروني: -
www.aic.org.saالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
وتطویر أوقافتدعم المؤسسة جمیع المشاریع ذات الفائدة المستدیمة للمجتمع من 

وغیره وال تدعم البرامج العامة.

األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات 
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج
ً تقریراً یقدمأن.ح .مستقبلیةوتوصیاتوأثرهالبرنامجعنواإلحصاءاتبالصورمزوداً شامالً ختامیا

:لمشاريعافترات التقديم 
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة، من خالل 

التقدیم اإللكتروني (أفضل) أو الفاكس.
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المؤسسة:اسم
.ببريدةمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
 :الرمز 11476حي الربوة ، صندوق البريد المقر الرئيسي الرياض،المكان ،

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
Amuzany@rf.org.saالبريد اإللكتروني-
-msalrajhi@gg.org.sa
 :القصــيم بريدة حي الصفــــراء تقاطع طريق الملــــك عبد اهللا مع المكان

. 51412، الرمز البريدي 4752صندوق البريد ، طريق الملك سعـــود
3824788/016الهاتف -
1227ة:تحويل-
3824773/016الفاكس -
mr4788@hotmail.com:البريد اإللكتروني-
www.rf.org.saلرئيسي للمؤسسة:الموقع ا-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویةىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوتحفیظیة وكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

الضوابط::أوالً 

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
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.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي

 ً المعاییر::ثانیا
جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70على یشترط على الجھة أن تحصل

 دارة.               إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
.الخطة والموازنة السنویة
.اللوائح الداخلیة
 ً .البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة

:لمشاريعافترات التقديم 
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اسم المؤسسة:
مؤسسة الطيار الخيرية.     

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الریاض حي الملز شارع جریر.-
4761016/011الھاتف: -
4791016/011الفاكس: -
Info@altayyar.infoالبرید اإللكتروني: -
ALTYYAR.TNFOالموقع: -
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اسم المؤسسة:
مؤسسة األميرة العنود الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
.1514المكان: الرياض، حي السفارات، طريق الملك خالد، الرمز البريدي -
4818877/011الهاتف: -
4829988/011الفاكس: -
مركز 4مركز وارث، 3مركز التدريب الدولي، 2التنمية الخيرية، إدارة 1التحويالت: -

شاذلي عبد 1265العالقات العامة، 7إدارة العمليات، 6مركز حماية، 5شذن، 
عطية 1260عبد العزيز البدري، سكرتير مدير الشؤون الخيرية، 1262المطلب، 

الغامدي مدير الشؤون الخيرية.
Info@alanood.org.saالبريد اإللكتروني: -
www.alanood.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
الخیریة التي تندرج ضمن النطاقات التالیة:عتدعم المؤسسة المشاری

.المساجد.أ
.األیتامرعایة.ب
.التطوعیةالمبادرات.ت
.والمحتاجینالفقراء.ث
.المساكنوبناءترمیم.ج
.الكریمالقرآنالتحفیظحلقاتومدرسيالدعاةرواتب.ح
.المیاهسقیا.خ
.العلمیةالدورات.د
.الكتبطباعة.ذ
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.السعودیةالعربیةالمملكةداخلالجھة/الجمعیةتكونأن-
.نظاميتصریحعلىحاصلةجھةتكونأن-
.السعودیةالعربیةالمملكةداخلحاجةیخدمأن-
.للجھةالنظاميالوضعسالمة-
.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن-
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن-
إن یكون المشروع المقدم من ضمن النطاقات التي ذكرناھا سابقاً.-

فترات التقديم للمشاريع:
السنة وحتىالدیدن الذي تنھجھ المؤسسة في فترات استقبال الطلبات ھو من بدایة 

المنتصف وفي فترت المواسم كالحج والعمرة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة محمد وعبد اهللا إبراهيم السبيعي الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، 295948صندوق البريد ,الرياض طريق مكة المكرمة المعذر الشماليالمكان:-

.11351الرمز البريدي 
1/2810403/011الهاتف: -
-2/2810809/011
-3/2810057/011
2810599/011الفاكس: -
الجودة، 1072الجهات الخيرية، 1022أو 1021االستقبال، 1010التحويالت: -

تركي الخيزان.1052موسى اليحيى، 1033المساعدة، 1010عالم، اإل1093
re@sf.org.saلكتروني:البريد اإل-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
اختصاصمجالمنھالكلإدارات،خمسعلىالمؤسسةفيالخیريالعملیتوزع
یلي:كماوھيمحدد،

البرأعمالإدارة-
المجتمعيالوعيإدارة-
الخیريالعملتطویرإدارة-
اإلنسانتنمیةإدارة-
اإلعالمإدارة-

 المجاالت من جمعیات اجتماعیة ىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة ولكن بصورة عامة
الخیر.أعمالودعویة وتحفیظیة وكافة مجاالت 
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تنبیھ مھم:
یفضل أن یُرفع أي طلب لمشروع معین بخاطب مستقل بذاتھ وأال تجمع كافة، المشاریع في 

المعنیة بھا.خطاب واحد لكي یذھب أي خطاب لإلدارة 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
ً المشروعیكونأن.ج .ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجما
.التنفیذلمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ح
ً األعموالبرامجللمؤسساتالدعمأولویة.خ .نفعا
.للجھةالسنةفيمرتینالدعمیتجاوزأال.د
ً تقریراً یقدمأن.ذ وتوصیاتوأثرهالبرنامجعنواإلحصاءاتبالصورمزوداً شامالً ختامیا

.مستقبلیة

أخرىمشروعاتالمؤسسةلدىتكونفقدالدعم،حصولبالضرورةیعنيالالمعاییرانطباق: تنویھ* 
نفعاً.وأعمأثراً وأعمقحاجةأشد

فترات التقديم للمشاريع:
فترة استقبال المشاریع ھي
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اسم المؤسسة:
مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

ووسائل التواصل:أرقام 
، الرمز 341919المكان: الرياض شارع الشيخ عبد العزيز بن باز، صندوق البريد -

.11333البريدي 
920000602الرقم الموحد /1الهاتف: -
-2/4354444/011
4358980/011الفاكس:  -
info@binbazfoundation.orgالبريد اإللكتروني: -
www.binbazfoundation.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاریع المقدمة لھا بواسطة كتب وحقائب دعویة عامة أو كتب 

خاصة لنفس المشروع المقدم لھا، وال تدعم المؤسسة أي مشروع دعماً مالیاً.

مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي 
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع فقط تقوم الجھة بمراسلة المؤسسة أو 

االتصال علیھا كي تقوم المؤسسة بتوفیر الكمیة الكافیة للمشروع.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.وإخوانه الخيريةمؤسسة علي الثنيان 

أرقام ووسائل التواصل:
.21412، الرمز البريدي 2928المكان: جدة، طريق المدينة النازل، صندوق البريد -
1/6700000/012الهاتف: -
-2/6397000/012
1/6396262/012الفاكس: -
-2/6398830/012
مرسي العطار.249التحويالت: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
مكاتب الدعوة واإلرشاد.-
جمعیات البر الخیریة.-
جمعیات تحفیظ القرآن.-
المستودعات الخیریة.-

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
ً المشروعیكونأن.ث .ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجما
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج

فترات التقديم للمشاريع:
للمشاریع من الجھات المختلفة خالل فترتینتقوم المؤسسة باستقبال طلبات الدعم 

).10و 9) والفترة الثانیة مابین شھر (4و 3في السنة، الفترة األولى ما بین شھر (

تنویھ: تدعم المؤسسة فقط المؤسسات والجمعیات المتواجدة في المنطقة الغربیة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة آل جميح الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز 132المكان: الرياض، حي الملز، شارع الستين، صندوق البريد -

.11411البريدي 
1/4792122/011الهاتف: -
-2/4791415/011
4774038/011الفاكس: -
خضران الزهراني.207التحويالت: -
aljomaih1430@gmail.comالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة ىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوتحفیظیة وكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
ً المشروعیكونأن.ج .ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجما
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ح
ً األعموالبرامجللمؤسساتالدعمأولویة.خ .نفعا
ً تقریراً یقدمأن.د .مستقبلیةوتوصیاتوأثرهالبرنامجعنواإلحصاءاتبالصورمزوداً شامالً ختامیا

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
بن عبد العزيز الخيرية.مؤسسة األمير سلطان

أرقام ووسائل التواصل:
.11536، الرمز البريدي 6400المكان: الرياض، شارع التخصصي، صندوق البريد -
4827663/011الهاتف: -
1/4822617/011الفاكس: -

2/2617482/011
www.sultanfoundation.comالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة فقط الخدمات الصحیة لألفراد المحتاجین والمعاقین.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع.

أرقام ووسائل التواصل:
.21482البريدي ، الرمز8238المكان: جدة، صندوق البريد -
6642777/012الهاتف: -
6630957/012الفاكس: -
www.hasfound.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

تدعم المؤسسة كافة المشاریع ولكن بعد الرجوع إلى مجلس اإلدارة.:تنویھ* 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات

المشروع أو الطلب عن طریق الفاكس ومن ثم تقوم المؤسسة بالتواصل مع الجھـــة. 

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.صالح الراجحيأوقاف

أرقام ووسائل التواصل:
برج المملكة.المكان: الرياض حي العليا أمام-
4193800/011الهاتف: -
4193601/011الفاكس: -
الخيرية.عمالصالح إبراهيم سكرتير األ233التحويالت: -
www.Rajhiawqaf.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
متطلبات المؤسسة كغیرھا من المؤسسات األخرى وھي بأن تقوم الجھة الطالبة للدعم بتقدیم

التي قامت بھا من قبل، ومن ثم تعریف شامل عن المشروععتعریف شامل عن نفسھا والمشاری
ع الحیثیات واألھداف والمتطلبات. من جمی

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة، ویتم عرض جمیع

المشاریع على المجلس كل ثالثة أشھر.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة الملك خالد الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الرياض، طريق الملك خالد بجوار مسجد الملك فهد، صندوق البريد، -

. 1133، الرمز البريدي 22
2020202/011هاتف: -
2025555/011فاكس: -
حسن والدي.3111التحويالت: -
www.kkf.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تتناول المحاور اآلتیة:تدعم المؤسسة مقترحات المشاریع التي 

بناء قدرات المجتمع المحلي بكل أطیافھ (رجال، نساء، شباب، أطفال، معاقین، باحثین عن عمل).-
إعداد برامج تدریبیة.-
إعداد برامج توعویة للمجتمع سواء كانت اجتماعیة، اقتصادیة، صحیة, بیئیة.-

االجتماعیة من مستشفیات ومدارس عموماً تدعم المؤسسة المؤسسات غیر الربحیة التابعة للشؤون
وجمعــیات مختصة فقط بالمشاریع االجتماعیة وال تدعم المؤسسات والجمعیات الخیریة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
:المعاییر
أن تكون المنظمة المتقدمة مسجلة رسمیاً.-
تنفیذ المشاریع المقدمة.أن تتوفر لدى المنظمة القدرة على التخطیط و-
أال یھدف مقترح المشروع على تقدیم الصدقات أو المساعدات أو األنشطة الخیریة.-
على المنظمة المتقدمة بطلب منحة بیان مؤھالتھا وقدراتھا المؤسسیة (اإلداریة والفنیة).-
:الضوابط
ف. تحدید أھداف المشروع واألنشطة الرئیسیة القائمة على تحقیق ھذه األھدا-
وصف خاص للفئات المستھدفة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.-
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وضع میزانیة مالیة مفصلة للمشروع المقترح.-
تحدید الفترة الزمنیة لتنفیذ المشروع.-
توضیح مصادر إضافیة للدعم إذا كانت میزانیة المشروع أكبر من المیزانیة المحددة من -

المؤسسة. 
ع وبیان إمكانیة استمرار المشروع بعد انتھاء فترة التمویل.تحدید الرؤیة المستقبلیة للمشرو-

فترات التقديم للمشاريع:
تقوم المؤسسة بفتح أبواب المنح للمشاریع المقدمة من الجمعیات أو المؤسسات التابعة للشؤون

االجتماعیة من فترة ألخرى حسب جدول متغیر، وتقوم المؤسسة بإبالغ المؤسسات عند فتح باب
الدعم، وتكون فترة االستقبال ھي أسبوعین كحد أدنى.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة صالح الشاوي الخيرية.

رقام ووسائل التواصل:أ
، تقاطع شارع عنيزة مع شارع أحمد بن 14المكان: الرياض، حي الريان مخرج -

، صندوق11417حنبل، مقابل لمستشفى الرعاية (شماالً)، الرمز البريدي 
.27314البريد 

مساء).9–مساء 3(وقت الدوام من 4939191/011الهاتف: -
4931990/011فاكس: -
alshawilife@gamil.comالبريد اإللكتروني: -
www.msalshawi.comالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

كما تدعم أیضاً أي مؤسسة دعماً مالیاً.الخیر،أعمالوكافة مجاالت 

:أو مؤسسةالمتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع 

.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ
.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ث
ً األعموالبرامجللمؤسساتالدعمأولویة.ج .نفعا
ً تقریراً یقدمأن.ح وتوصیاتوأثرهالبرنامجعنواإلحصاءاتبالصورمزوداً شامالً ختامیا

.مستقبلیة

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة، ویكون اجتماع مجلس

القادم بإذن هللا.7المنصرم وشھر 3إدارة المؤسسة للنظر في المشاریع المقدمة في شھر 
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اسم المؤسسة:
مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
.11492، الرمز البريدي 8772صندوق البريد المكان: الرياض، -
4666555/011الهاتف: -
-info@tatweer.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاریع المتعلقة فقط باألمور االجتماعیة وال تدعم غیر ذلك.

تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات األساسية التي
تنظر المؤسسة أوالً في المشروع وتفاصیلھ ومن ثّم تضع معاییر للمؤسسة المقدمة لھذا المشروع
وھذه المعاییر تختلف من مؤسسة ألخرى، ویجب أن یحتوي الطلب المقدم على تفاصیل وھي:

نبذة تعریفیة شاملة عن المشروع وأھدافھ.-
المشروع وكیفیة االستفادة منھ.خطة واضحة لتنفیذ-
تحدید عدد المستفیدین من ھذا المشروع والتكلفة التشغیلیة التي یحتاج إلیھا.-

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع على مدار السنة، وأفضل الطرق لدى المؤسسة الستقبال 

رف إلى موقع المؤسسة.الطلبات أن تقوم الجھة المعینة بإرسال الطلب في ظ
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اسم المؤسسة:
مؤسسة الهدى الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، صندوق11672المكان: الرياض، طريق عثمان بن عفان، الرمز البريدي -

.88526البريد 
أحمد العساف.4533900/011الهاتف: -
(مهم)2253500/011الفاكس: -
Info@Alhudacharity.org.saالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة كافة المشاریع المقدمة لھا من كافة الجھات والمؤسسات وال تدعم المشاریع والبرامج

المؤقتة ومثال لذلك:
الملتقیات.-
إفطار صائم.-
الدعم المالي للمؤسسات.-

:المؤسسة لدعم أي مشروعالمتطلبات األساسية التي تطالب بها
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع، فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات
المشروع أو الطلب عن طریق الفاكس إذا كان الخطاب عبارة عن ورقة أو ورقتین، أما إذا زاد

عن ذلك فاألفضل إرسالھ عن طرق البرید اإللكتروني.

التقديم للمشاريع:فترات 
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة، ویكون الرد بعد 

أسبوعین فقط.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة عبد العزيز البراهيم الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الرياض، حي العليا، شارع الثالثين خلف محطة النفط، صندوق البريد -

.11433، الرمز البريدي 10079
سليمان التركي4629900/011الهاتف: -
4629025/011الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة األنشطة المتعلقة بھذه المجاالت:

.المساجدبناءأنشطة-
.اإلغاثیةاألنشطة-
.والصحیةالطبیةاألنشطة-
.والثقافیةالتعلیمیةاألنشطة-
.االجتماعیةاألنشطة-
الحجاج.خدمةبرنامج-

أما بالنسبة للمكاتب الدعویة فالمؤسسة ال تدعم ھذه المكاتب إال إذا كانت البرامج والمشاریع المقدمة ممیزة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
ً المشروعیكونأن.ث .ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجما
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج

فترات التقديم للمشاريع:
واألفضل إرسال الطلب إلىتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة على مدار السنة، 

مقر المؤسسة مباشرة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة محمد بن عبد اهللا بن سعيدان وأوالده الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الرياض، حي المرسالت، طريق الملك عبد اهللا مع تقاطع طريق الملك -

.11491البريدي ، الرمز4050عبد العزيز، بجوار وزارة العمل، صندوق البريد 
(الخيرية) عبد الرحمن العلي.1/4944351/011الهاتف: -

(العقارات).2/4944444/011
4942962/011الفاكس:  -
، مسؤول 33، مسؤول العمل الخيري 21التحويالت: سكرتير المؤسسة -

لعام للوقف ، المدير ا36، إدارة األمالك 31و 28، الحسابات 26العالقات العامة 
.25، حسابات الوقف 24، الشؤون اإلدارية للوقف 35، سكرتير الوقف 27

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

بها المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب 
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات

المشروع أو الطلب عن طریق الفاكس ومن ثّم تقوم المؤسسة بالتواصل مع الجھـــة. 

فترات التقديم للمشاريع:
.9، الفترة الثانیة شھر 4الفترة األول شھر على فترتین:تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع 
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اسم المؤسسة:
مؤسسة العثيم الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، بجوار مبنى 14و15المكان: الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي بين مخرج -

.11531، الرمز البريدي 41700سيتي ماكس، صندوق البريد 
2540000/011الهاتف: -
2546666/011الفاكس: -
أحمد الحازمي، وأيضا للفاكس.352التحويالت: -
a.alhazma@othaim.comالبريد اإللكتروني: -
charity.othaimmarkets.comالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات

المشروع أو الطلب عن طریق البرید اإللكتروني.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة، ومن ثم یتم عرضھا 

على اللجنة ویتم الرد بعد ذلك.
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اسم المؤسسة:
فهد عبد اهللا العويضة الخيرية.أوقافمؤسسة 

أرقام ووسائل التواصل:
، 114المكان: الرياض، حي الملز، شارع الظهران، عمائر العويضة، صندوق البريد -

.11411الرمز البريدي 
. (السنترال)444تحويله 1/4793700/011الهاتف: -

أبو محمد العقيلي. (مباشر)2/4794064/011
4765417/011اكس: الف-
hotmail.com-alowaidah@2006البريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
والبرامج الخیریة بكافات أشكالھا، وأیضاً تدعم المكاتب الدعویة ذاتعتدعم المؤسسة المشاری

.وقافوأیضا تقوم بالمساھمة في األالمشاریع الممیزة،

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ودعم الجھات الخیریة:وقافلدى المؤسسة مجاالن في الدعم والمساھمة في األ

:وقافأوالً: األ

المستندات المطلوبة للتقدیم للوقف:
الخیریة یبین فیھ المطلوب وتكلفة الوقف العویضةعبدفھد بن أوقافمؤسسة باسمخطاب.أ

والمبلغ كاملة + المبلغ المصروف على الوقف حتى حینھ + المبلغ المتوفر لحساب الوقف
.(العجز) إلكمال الوقف ویذكر في الخطاب رقم حساب الوقف إلیداع المبلغ فیھالمتبقي

صورة من صك الوقف..ب
صورة من فسح البناء..ت
.دراسة جدوى.ث
.تقریر عن نشاطات المكتب وإنجازاتھ.ج
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.أعضاء مجلس اإلدارة.ح
.المكتب الدعويأوصورة من شھادة تسجیل الجمعیة .خ
.صورة من المخططات.د
.تزكیات العلماء والدعاة إن وجد.ذ
.بتقدیم تقریر دوري عن الوقفااللتزام.ر

:ورغبة منا في تلبیة طلبات جمیع الجھات ،أكثر من مرة في الوقف الواحدبال یتم المساھمة تنبیھ
البرید فال یمكن المساھمة بأكثر من وقف لكل جھة ترسل الطلبات على البرید اإللكتروني أو على

.العادي

ثانیاً: المشاریع والبرامج الخیریة:

المستندات المطلوبة للتقدیم للمشاریع والبرامج الخیریة:
وفیھ:،فھد بن عبد هللا العویضة الخیریةأوقافخطاب باسم مؤسسة .أ
 المبلغ المتوفر لحساب المشروع أوالبرنامج إن وجدوالتكلفة اإلجمالیة ویبین المطلوب.
 بتقریر دوري عن البرنامج أو المشروع.االلتزامیضاف إلى الخطاب
رقم الحساب المراد إیداع المبلغ فیھ (ضمن الخطاب). ذكر
.صورة من شھادة تسجیل الجمعیة والمكتب.ب
تقریر عن نشاطات المكتب وإنجازاتھ..ت
أعضاء مجلس اإلدارة. .ث
دراسة جدوى للمشروع..ج
تزكیات العلماء والدعاة إن وجد..ح
جمیع المستندات تكون على مطبوعات المكتب أو الجمعیة أو المؤسسة وتكون موقعة .خ

ومختومة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
، 33المكان: الرياض، حي العليا، شارع الملك فهد، برج المملكة، صندوق البريد -

.11321الرمز البريدي 
1/4881111/011الهاتف: -

2/2110000/011
4881112/011الفاكس: -
.1252، 1251، 1262التحويالت: -
media@alwaleedfoundations.orgالبريد اإللكتروني: -
www.alwaleedfoundations.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
االجتماعیة المستدامة.عتدعم المؤسسة فقط المشاری

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.دراسة المشروع من ناحیة اجتماعیة واقتصادیة
 .دراسة على المدى القصیر والطویل للمشروع
.بیان الفئة المستھدفة والعدد المستھدف من المشروع

فترات التقديم للمشاريع:
مختلفة على مدار السنة.تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة 
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اسم المؤسسة:
وقف سعد وعبد العزيز الموسى.

أرقام ووسائل التواصل:
الدورأفنيوالعليامركز،المملكةبرجمقابل،فهدالملكطريقالمكان: الرياض، -

.11321الرمز البريدي ,230238، صندوق البريد 50و 40مكتبالثالث
4192604/011الهاتف: -
4192587/011الفاكس: -
waqf@walmosa.comالبريد اإللكتروني: -
www.walmosa.comالموقع:-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
ة ودعویة وتحفیظیةاجتماعیالمجاالت من جمعیات ىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

ولكن خطة الوقف لھذا العام غیر مدرج بھا دعم المكاتب الدعویة.الخیر،أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ندعم المشاریع ونشرف علیھا وال نشارك في تنفیذھا..أ

أن تكون الجھة ذات وضع نظامي..ب
وجود حساب بنكي..ت
سنة من تاریخ التقدیم.أال یكون المشروع مدعوماً من قبل الوقف خالل .ث
وجود مراجع حسابات قانوني..ج
أن تكون الجھة مختصة في المجال وذات صفة نظامیة فیھ..ح
تعھد الجھة بتوفیر متطلبات الوقف بعد الدعم..خ
توافق المشروع المطلوب مع خطط الوقف ومؤشراتھ..د
أن یرفق مع المشروع المطلوب دعمھ خطة عمل مقبولة وآلیة لمتابعة التنفیذ..ذ
تحظى المشاریع التطویریة للشركاء بأولیة دعم المؤسسة..ر

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة عبد اهللا بن محمد القرعاوي الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
اإلمام الشافعي، شمال مستشفى اليمامة.المكان: الرياض، حي المنار، شارع -
INFO@QARAWI.orgالبريد اإللكتروني: -
www.QARAWI.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقوم المؤسسة فقط على إنشاء الجوامع والمساجد والمجمعات في المناطق الطرفیة ، ومن ثم إذا 

عامة فتقوم بدعم المكاتب الدعویة.كان ھنالك شيء متبّقٍ من المیزانیة ال
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اسم المؤسسة:
مؤسسة فواز وسلمان وعبد العزيز الحكير ووالديهم الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
صندوق البريدالمكان: الرياض، حي الشميسي، أمام مستشفى الشميسي،-

.11411، الرمز البريدي 3805
4350000/011الهاتف: -
4357268/011الفاكس: -
أبو عبد اهللا.257يزيد ، سكرتير المدير 336التحويلة: المشاريع الخيرية -
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اسم المؤسسة:
مؤسسة سعود بن فهد الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
.360435، صندوق البريد 11313المكان: الرياض، الرمز البريدي -
4831710/011الهاتف: -
1/2915010/011الفاكس: -

2/2918668/011

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة أي مشروع یندرج تحت ھذه المجاالت:

دعم الجمعیات الخیریة. -
كفالة األیتام من خالل الجمعیات الخیریة.-
تدریب وتأھیل المحتاجین.-
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:الشركةاسم
شركة مجموعة الجريسي.

ووسائل التواصل:أرقام 
:الشركة
.11411البريد ، صندوق317المكان: الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، الرمز البريدي - 

4198000/011الهاتف: -
4196331/011الفاكس: -
www.jerais.comالموقع: -
:المؤسسة الخيرية
المكان: الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدهللا، جنوب أسواق السدحان -
4705121/011اتف: اله-
4705311/011الفاكس: -
مسؤول الجمعيات أحمد.215، 202، 203التحويالت: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

فقط على تخفیض منتجات الشركة، لكن یمكن أن , ولكن اآلن الدعم متوقف الخیرأعمالوكافة مجاالت 
یدعم المشروع إذا قُبل من مجلس اإلدارة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
ً المشروعیكونأن.ث .ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجما
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.مؤسسة حمد بن محمد الحصيني الخيرية

ووسائل التواصل:أرقام 
المكان: المنطقة الشرقية، الدمام، حي الطبيشي، شارع األمير محمد بن فهد -

، 31492بن عبد العزيز، مركز الحصيني التجاري، الدور الثالث، الرمز البريدي 
.8686صندوق البريد 

8327984/013/ 1الهاتف: -
2 /8341425/011

8329797/013الفاكس: -
www.alhussainicharity.orgالموقع:-
info@alhussainicharity.orgالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
:تدعم المؤسسة المشاریع التي تكون ضمن ھذه المجاالت

مجال التربیة والقیم.
مجال خدمة المرأة.
 البرأعمالمجال.

المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها 
.أن تكون الجھة ذات صفة نظامیة داخل المملكة العربیة السعودیة.أ

.التعامل مع الجھات غیر الربحیة فقط.ب
.أن تكون الجھة متخصصة في مجال المشروع أو البرنامج المقدم.ت
.المؤسسة ال تشارك في التنفیذ.ث
.ن یكون الدعم في المجاالت التي تھتم بھا المؤسسةأ.ج
.ن یكون البرنامج لم ینفذأ.ح
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.أن یكون الرفع قبل مدة كافیة ال تقل عن شھر لدراستھ.خ
.أن توجد خطة واضحة للبرنامج وفریق عمل لتنفیذه.د
المؤسسة ال تدعم الجھة إن كانت ذات فروع متعددة بأكثر من مشروعین في السنة المالیة وال .ذ

 ً .یكون وقت الدعم متزامنا
.توقیع اتفاقیة المؤسسةأن الدعم ال یقدم إال بعد .ر
.أن الدعم المقدم یكون على دفعات للمشاریع التي تنفذ على مراحل.ز

ً شامالً عن المشروع وأثره ومقترحات تطویره .س أن تقدم الجھة تقاریر دوریة وتقریراً ختامیا
.ومصروفاتھ المالیة

فترات التقديم للمشاريع:
تحدد المؤسسة فترات الدعم للمشاریع في موقع المؤسسة، والتحدید القادم سوف یكون 

رجب بإذن هللا.1في 
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اسم المؤسسة:
(مختصة فقط بالمنطقة الغربية)مؤسسة أبو داوود الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، 21442البريدي الرمز ,المكان: منطقة مكة المكرمة، جدة، حي الرويس-

.6083صندوق البريد 
6502525/012/ 1الهاتف: -

2 /655333/012
6640133/012الفاكس: -
مسؤول المؤسسة الخيرية إبراهيم الغامدي.109التحويلة: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات 

ة.تقوم المؤسسة بالتواصل مع الجھأوموقع المؤسسة ومن ثم المشروع أو الطلب عن طریق الفاكس

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة خالد الدبل الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
سعود، برج الدبل الشارع المكان: المنطقة الشرقية، الدمام، طريق الملك -

.1102، صندوق البريد 31431األول، الرمز البريدي 
8301660/013الهاتف: -
8271457/013الفاكس: -
محمد الدبل أبو عبد العزيز. 333التحويلة: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
عیة ودعویة وتحفیظیةالمجاالت من جمعیات اجتماىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات

المشروع أو الطلب عن طریق الفاكس أو تسلیمھ مباشرة لموقع المؤسسة ومن ثم تقوم المؤسسة 

بالتواصل مع الجھـــة. 

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.الخيريةمؤسسة عبد اهللا بن عبد العزيز الراجحي 

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الرياض، الدائري الجنوبي، طريق علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، الرمز -

.11584، صندوق البريد 75996البريدي 
2131942/011الهاتف: -
2131968/011الفاكس / -
أبو سليمان.,، قطاع الدعم أبو صالح202التحويالت: -
www.rajhifoundation.orgالموقع: -
info@rajhifoundation.orgالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

.الخیرأعمالوكافة مجاالت 

المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها 
في شھر مارس القادم.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، 15563البريدي سلة، الرمز المكان: منطقة الرياض، محافظة شقراء، مركز غ-

.2228بريد صندوق
6221993/011الهاتف: -
bulaihedest@gmail.comالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
ألفاً دون فوائد، وأیضاً لدیھا قسم لدعم40إلى 30تدعم المؤسسة المشاریع الصغیرة من 

الزواج، والدعم مقصور فقط داخل نطاق الوشم.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
لیس للمؤسسة أي متطلبات أساسیة للدعم فقط یقوم الشخص بالتوجھ إلى مقر المؤسسة.
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اسم المؤسسة:
السلطان الخيرية.ممؤسسة إبراهي

أرقام ووسائل التواصل:
وزارة الداخلية، الرمز المكان: الرياض، حي المربع، شارع الملك فيصل، بجوار -

.10807، صندوق البريد 11443البريدي 
وجدي عوض.4129412/011الهاتف : -
4022225/011الفاكس: -
w.awad@cbc.com.saالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىالخیریة بشتتدعم المؤسسة كافة المشاریع 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع، فقط ترسل الجھة كافة بیانات المشروع

عن الجھة الطالبة للدعم عن طریق الفاكس أو البرید اإللكتروني.ةأو الطلب، مع نبذة تعریفی

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة محمد بن صالح العذل الخيرية.

القائم عليها ابنه عبد اهللا بن محمد بن صالح العذل.

التواصل:أرقام ووسائل 
، 11485المكان: الرياض، أم الحمام الغربي، شارع صالح العذل، الرمز البريدي -

.21984صندوق بريد 
4827768/011الهاتف  : -
4827768/011الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
عویة وتحفیظیةالمجاالت من جمعیات اجتماعیة ودفي شتىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

وتركز على دعم الجمعیات الدعویة.الخیر،أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد لدى المؤسسة متطلبات أساسیة لدعم أي مشروع، فقط یجب أن تكون الجھة الطالبة للدعم

معروفة لدى الشیخ، ومن ثم یتم إرسال الطلب إما عبر الفاكس أو الذھاب إلى موقع المؤسسة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع في أشھر رجب وشعبان ورمضان.
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اسم المؤسسة:
(مختصة فقط بالمنطقة الشرقية)مؤسسة حسن القحطاني الخيرية.

ووسائل التواصل:أرقام 
، صندوق31952الرمز البريدي ,المكان: المنطقة الشرقية، محافظة الخبر-

.195بريد 
الشركة.8820222/013/ 1الهاتف: -

المؤسسة الخيرية صالح أبو محمد.881072/013/  2
8595888/013/ 1الفاكس: -

2 /8822111/013
صالح أبو محمد.0508457906جوال: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقوم المؤسسة بدعم الجمعیات الخیریة والمكاتب الدعویة واللجان الدعویة في المنطقة الشرقیة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ع المؤسسة مباشرة.یقدم الطلب إما عن طریق الفاكس أو الذھاب إلى موق

والمتطلبات ھي:

.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ
.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.مؤسسة الشيخ عبد الرحمن عبد اهللا الفريان الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الرياض، حي السديري، شارع حمزة بن عبد المطلب.-
2477828/011/ 1الهاتف: -

2 /247933/011
.106التحويلة: -
www.alfrayan.org.saالموقع: -
INFO@alfrayan.org.saالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
سیاسة المؤسسة:

السعودیةالعربیةالمملكةمناطقفيالرسمیةالخیریةالجھاتمشاریعتمویلفيالمؤسسةتساھم ،
.استثنائیةحاالتفيإالالتنفیذیةالممارسةتزاولوال

مستمربشكلالخیريالعملقطاعاتتخدموالتيالمتمیزةالمشاریعتبنيإلىالمؤسسةتسعى
.ودائم

والمعتمدةالقائمةالخیریةالجمعیاتخاللمننطاقفيإالاألفراددعمالمؤسسةتتبنىال ً رسمیا
.هللارحمھالشیخوصیةتنفیذحدودوفيالمستحقینمنللتأكدمعھاالتنسیقبعد

المؤسسةتبتعد ً أوإداريتسیبأوعقدیةأوأمنیةإشكاالتعلیھاجھةأيمساندةأودعمعنكلیا
.مالي
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شروط المشاريع المقدمة:
أن تكون المنشأة داخل المملكة..أ

أن یكون المشروع متوافقاً مع أھداف المؤسسة..ب
سالمة المنشأة نظامیاً ومالیاً..ت
أن تكون المنشأة المدعومة متخصصة في المشروع..ث

للمشاريع:فترات التقديم 
تستقبل المؤسسة كافة المشاریع المقدمة من جمیع الجھات من الساعة السابعة صباحا وحتى 

الساعة الثانیة مساء على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة حسين عبد اللطيف االجتماعية.

أرقام ووسائل التواصل:
بن عمرو، مبنى المكان: الرياض، حي الرواد، طريق الملك عبدهللا، شارع حاطب-

.7170، صندوق بريد 1162، الرمز البريدي 3رقم 
2690640/011الهاتف: -
2690709/011الفاكس: -
االستقبال.103السكرتارية، 102اإلدارة، 101التحويالت: -
www.ha-charity.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
التعلیمیة التدریبیة المنتھیة بالتوظیف وتھتم بالعنصرتدعم المؤسسة في الوقت الحالي البرامج 

النسائي، وذلك من خالل عمل مشاركة مابین الجھة الطالبة للدعم والمؤسسة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أوالً: سیاسة المؤسسة:

.وتقویمھاعمالاألمتابعةمعالجھةاستحقاقعنالتحريبعدالجھاتالمؤسسةتدعم.أ
.والشفافیةبالوضوحوتمتعھامعھاتتعاملالتيالجھاتموثوقیةعلىالمؤسسةتحرص.ب

ثانیاً المتطلبات:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

باسمھا.بنكيحسابللجھةیكونأن.ب
.ومعاییرھاوأھدافھاالمؤسسةسیاساتمعمنسجماالدعمطلبیكونأن.ت
.المؤسسةوبإشرافالتنفیذلمتابعةوآلیةعملخطةالدعمطلبمعیرفقأن.ث

فترات التقديم للمشاريع:
یتم التقدیم على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة الشيخ مرعي بن محفوظ.

أرقام ووسائل التواصل:
.21491، الرمز البريدي 4100المكان: مكة المكرمة، الصندوق البريدي -
5500088/012الهاتف: -
5500099/012الفاكس: -
التحويل: يُطلب "محمد الجيالني".-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي 
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع، فقط ترسل الجھة الطالبة للدعم كافة بیانات

المشروع أو الطلب عن طریق الفاكس، ومن ثم تقوم المؤسسة بالتواصل مع الجھـــة. 

فترات التقديم للمشاريع:
ى مدار السنة.تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة عل
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اسم المؤسسة:
شركة التصنيع لخدمة المجتمع.

أرقام ووسائل التواصل:
، 26707المكان: الرياض، حي قرطبة، الدائري الشرقي، الرمز البريدي -

.11496صندوق بريد 
22222205/011الهاتف: -
4002255/011الفاكس: -
محمد سليمان الدخيل اهللا.4108التحويلة: -
INFO@tasnee.comالبريد اإللكتروني: -
www.tasnee.comالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

.الخیرأعمالوكافة مجاالت 
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اسم المؤسسة:
الخيرية.مؤسسة محمد العلي السويلم

أرقام ووسائل التواصل:
أو 215المكان: منطقة القصيم، محافظة البكيرية، فندق أرمادا، صندوق بريد -

. 514941، الرمز البريدي 507
3355557/016الهاتف: -
3355558/016الفاكس: -
www.msf.org.saالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىالمشاریع الخیریة بشتتدعم المؤسسة كافة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
التنفیذلمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
.-سمو-مؤسسة فرحان بن مبارك لخدمة المجتمع الخيرية 

(محصورة فقط على المنطقة الشرقية)

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية، الدمام، طريق الملك عبدهللا، شارع سلمة بن -

.2505، صندوق بريد 31952الرمز البريدي ,سالمة
الخيرية عبد العزيز السويدان.مسؤول8273030/013الهاتف: -
8260888/013الفاكس: -
www.ibnalmubarak.comالموقع: -
INFO@ibnalmubarak.comالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
العلميالبحثومراكزالتعلیمومؤسساتالجامعاتدعم .
الخیرياإلسكانمشاریعودعمالمساكنإنشاء .
ومساعدةالخاصةاالحتیاجاتوذويالمحتاجةواألسراألیتاموكفالةواإلحسانالبرمشاریعدعم

. والغارمینالمعسرین
بھمالعنایةأعمالوتطویروالمساكینالفقراءنفعیحققبماالبروجمعیاتالخیریةالمؤسساتدعم.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
تؤھلالتيالجودةعلیھاتقاسمعینةمعاییربوضع المباركابنمؤسسةفيالمختصةاللجانقامت

: كالتاليوھيالمؤسسةلدعموالمشاریعالبرامج

o ًالقیاسقابلیةأوال:
واضحةأھدافذاالبرنامجیكونأن ً ً وموصوفا ً وصفا .زمنیةبفترةومحدداً رقمیا
واقعيبرنامج(للتطبیققابالً یكونأن(.
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o ًوالتجدیداإلبداعثانیا:
مستھدفةغیرالمجتمعمنشرائحویستھدف، مخلّ تكراربالوجذابةجدیدةوسائلیستخدمأن

.الحدیثةالتقنیاتعلىویعتمدقبلمن

o ًالمدةوطولالتأثیرعمقثالثا:
والمجتمعالفردعلىمھاريأواجتماعيأوثقافيأوأخالقيأوإیمانيأثرلھیكون.
 السلوكوتغییربالتربیةیعتنيأن.
 والقدراتالمھاراتبناءإلىیسعىأن.
 أثرهیكونوالطویلةلمدةالمحدثالتغییریستمرأن ً .وقتیا
 المستھدفینمعالتعایشعلىیعتمدأن.

o ًالتأثیرمساحةرابعا:
 المجتمعشرائحمنعددأكبریستھدفأن.
 المؤسسةعملمنطقةالمشروعیغطيأن.

o ًبھمعتَنىغیرخامسا:
 المانحینقبلمنبھمعتنىغیرولكنأي بمعنى أن یكون مشروعا ذا حاجة للمجتمع.

o ًالتكلفةاعتدالسادسا:
مقارنةقلیلةإلنتاجیتھبالنسبةتكلفتھوتكونالجودةعلىتأثیردونتكالیفھفيامبالغبأن یكون

.المماثلةاألخرىبالمشاریع

o ًتراكميسابعا:
بنفسھیقومذلكبعدثمبالبدایةیعطىوإنمامستمرتبرعإلىیحتاجال.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة كافة المشاریع المقدمة من الجھات المختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
ومحمد وعبد اللطيف حمد الجبر الخيرية.مؤسسة عبد العزيز 

)الشرقيةبالمنطقةمختصة(

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية، الدمام، شارع الملك سعود، بجانب شركة -

.10001، صندوق بريد 31982األسمنت، الرمز البريد 
محمد الجبر.8333366/013الهاتف: -
8338438/013الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة وكافة ىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

، ویختص الدعم على المنطقة الشرقیة فقط.الخیرأعمالمجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ

.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث
التنفیذ.لمتابعةوآلیةمقبولةعملخطةدعمھالمطلوبالمشروعمعیرفقأن.ج
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اسم المؤسسة:
مؤسسة التكافل الخيرية.

التواصل:أرقام ووسائل 
المكان: الرياض، حي الياسمين، طريق الملك عبد العزيز بالقرب من تقاطع -

، صندوق 13325طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك فهد. الرمز البريدي 
.7904بريد 

920033951هاتف: -
4406401/011الفاكس: -
www.takaful.org.saالموقع: -
INFO@takaful.org.saالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقوم المؤسسة بدعم الطالب والطالبات المحتاجین في المدارس.
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اسم المؤسسة:
.مؤسسة منصور العلي الشعيبي الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
شارع عبد الرحمن السديري بجوار ،حي السالمةجدة،المكان: مكة المكرمة، -

.40351، صندوق بريد 21499، الرمز البريدي جامع الشعيبي
ياسر قاسم.6622411/012الهاتف: -
6622411/012الفاكس: -
www.albasaer.netالموقع: -
shoaibi28@hotmail.com-alالبريد اإللكتروني: -

المشاريع التي تدعمها المؤسسة:نوعية 
تدعم المؤسسة في الوقت الحالي المشاریع الطبیة أو التي لھا عالقة بالصحة وبعض المتطلبات 

االجتماعیة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة للدعم، فقط یتم الذھاب إلى موقع المؤسسة.

فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة عبد الكريم بن عبداهللا الدرويش الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
، شارع األمير سعود 11ومخرج 10المكان: الرياض، طريق المطار، ما بين مخرج -

.35الكبير، عمارة رقم 
(الشركة)4789900/011/ 1الهاتف: -

(المؤسسة)22781616/011/ 2
4769920/011الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
یة ودعویة وتحفیظیةالمجاالت من جمعیات اجتماعىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 
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المؤسسة:اسم 
مؤسسة المشعل الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
.136، صندوق بريد 11411المكان: الرياض، حي المروج، الرمز البريدي -
أنس الحماد. 2253401/011الهاتف: -
2292070/011الفاكس: -
www.almashalcharity.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویةىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

.الخیرأعمالوتحفیظیة وكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
سیاسات المؤسسة:أوالً: 
oلھاالمصرحالخیریةوالمؤسساتللجمعیاتالدعم.
oاألكثرللمجتمعاتوالمشروعاتالبرامجمناالستفادةفياألولیات ً .احتیاجا
oاھوبرامجھابأنشطتالعالقةذاتالمؤسساتمعوالتكاملالتعاون.
oالخیريالعملفيكرائدةالخیریةالمشعلمؤسسةدوارأإبراز.

المتطلبات األساسیة للدعم:ثانیاً:

.للجھةالنظاميالوضعسالمة.أ
.عملخطةالمنفذةللجھةتوجدأن.ب
.باسمھابنكيحسابللجھةیكونأن.ت
.للدعمالطالبةالجھةاختصاصضمنالمشروعیكونأن.ث

فترات التقديم للمشاريع:
السنة.تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار 
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اسم المؤسسة:
مؤسسة محمد بن إبراهيم الخضير لخدمة المجتمع.

أرقام ووسائل التواصل:
 :(أجا للتجارة) أوالً: الشركة
.11471، رمز البريدي 3206الرياض، صندوق بريد المكان:-
4913092/011:الهاتف-
4917522/011الفاكس: -
:ثانيًا: المؤسسة
.37الخبراء، الصندوق البريدي المكان: القصيم، محافظة رياض-
3342643/016الهاتف: -
3343888/016الفاكس: -
التحويلة: يُطلب "عبد اهللا أبو سليمان".-
www.alkhudair.com.saالموقع: -
@infoالبريد اإللكتروني: - alkhudair.com.sa

ؤسسة:نوعية المشاريع التي تدعمها الم
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
الطالبة للدعم بكتابة كافةال توجد أي متطلبات أساسیة للمؤسسة لدعم المشاریع، فقط تقوم الجھة 

بیانات المشروع أو الطلب، وتقوم بأخذه إلى المؤسسة لمقابلة الشیخ.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:
السديري الخيرية.نعبد الرحممؤسسة 

التواصل:أرقام ووسائل 
المكان: منطقة الجوف، القريات، طريق الملك فهد.-
2817094/011الهاتف: -
2811357/011الفاكس: -
INFO@alsudairy.org.saالبريد اإللكتروني: -
www.abdulrahmanalsudairyfoundation.orgالموقع: -

المشاريع التي تدعمها المؤسسة:نوعية 
تدعم المؤسسة فقط النشاطات الثقافیة عامة وخصوصاً البحوث العلمیة، والدعم محصور فقط 

على منطقة الجوف.
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اسم المؤسسة:
مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

أرقام ووسائل التواصل:
جدة، طريق الملك عبد العزيز، بجوار المكان: منطقة مكة المكرمة، مدينة -

.2149، الرمز البريدي 4384فريتسي مول، صندوق بريد 
1/6906891/012الهاتف: -

عبدهللا بن عفيف. 2/6906836/012
6906812/012فاكس: -
www.sbmf.orgالموقع: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المملكــــة وتختلف دعمھـــا للمشاریع من مدینة إلى أخــــرى:تدعم المؤسسة ثالث مدن في 

.المدینة المنورة: تدعم المؤسسة فیھا المشاریع التنمویة
.مكة المكرمة: تدعم المؤسسة فیھا المشاریع التوعویة واالجتماعیة
.جیزان: تدعم المؤسسة فیھا مشاریع رفع القدرات

المؤسسة لدعم أي مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها 
تختلف المتطلبات التي تفرضھا المؤسسة من مشروع آلخر، وتعرض ھذه المتطلبات عند 

فتح المنح لمشروع معین.

فترات التقديم للمشاريع:
یعلن بدء استقبال المشاریع للجمعیات والجھات الطالبة للدعم من خالل الوسائل االجتماعیة، 

وقت المتوقع الستقبال المشاریع للفترة القادمة ھو منتصف أبریل.وال
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اسم المؤسسة:
مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية.

أرقام ووسائل التواصل:
.3142، الرمز البريدي 7554المكان: المنطقة الشرقية، الدمام، صندوق بريد -
8423139/013الهاتف: -
8499313/013الفاكس: -
أبو عائشة.121التحويلة: -
www.pmfhd.orgالموقع: -
mmbinfhad@g.g.orgالبريد اإللكتروني: -
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اسم المؤسسة:
)التأسيسقيد(.الخيريةالعريفيصقرالشيخمؤسسة

أرقام ووسائل التواصل:
.1055، صندوق بريد حي الروضة،مكة المكرمةالمكان: -
5561237/012/ 1الهاتف: -

2 /2558286/012
5586829/012الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
دعم النشاطات االجتماعیة بكل أنواعھا في المملكة .
م.المساعدة في الرعایة التعلیمیة لألیتام واللقطاء وغیرھ
ة.تقدیم العون المادي للمراكز الصحیة والتأھیلی
 للباحثین في مجال النشاطات االجتماعیة بالمملكةتقدیم العون المادي.
 ً .بل رئیس مجلس اإلدارةلخطة معتمدة من قِ إنشاء الجوامع والمساجد وفقا
قضاء الدین ودفع الدیات عن المحتاجین.
التابعة لھا وتفعیلھا.وقافرعایة األ
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اسم المؤسسة:
ة.مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيري

)الشرقيةبالمنطقةفقطمختصة(

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: الدمام، طريق الملك فهد، مقابل حديقة اإلسكان، صندوق بريد -

.31537، الرمز البريدي 68758
أحمد العيسى.8288221/013الهاتف: -
8254662/013الفاكس: -
www.alrajhicharity.orgالموقع: -
info@alrajhicharity.orgالبريد اإللكتروني: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةفي شتىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

السیاسات:أوالً:
 ھادفة للربحالیقتصر دعم المؤسسة على البرامج غیر.
 الطرفینبینتدعم المؤسسة برامج الشركاء عبر اتفاقیات موقعة.
عملیة تنفیذ البرامج المدعومة لیست من اختصاص المؤسسة.
 ً .في االتفاقیة المبرمة مع الشركاءتقدم المؤسسة دعمھا على دفعات محددة مسبقا

جھة أو ھیئة المؤسسة أثناء ترشیح البرامج للدعم في البرامج الخاصة باألفراد التي ال تتبعال تنظر-
رسمیة مسجلة.
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 االتوجھ نحو دعم برامج ً المؤسسة لتفتیت میزانیةستراتیجیة تھدف لتحقیق الرؤى المشتركة تفادیا
.المخصصة للدعم

اسیة في تحدید أولویات الدعم.آلیة أس، تقییم البرامج المرشحة واختیار الممیز منھا
مقروءة ومرئیة، تشترط المؤسسة بصفة إلزامیة توثیق الشركاء للمشاریع المدعومة من خالل تقاریر

.وبناء علیھ تسلم الدفعة األخیرة من العقد المتفق علیھ
 ًالمقدمخالل السنة المالیة المتضمنة للدعم البرنامج الذي سبق دعمھ ال یمكن ترشیحھ للدعم مجددا.
،المناطقھو المنطقة الشرقیة وما كان النفع لجمیعنطاق دعم المؤسسة الجغرافي.

تحظى "المشاریع وتعطى األولویة بالدعم للشركاء الذین كانت لھم مع المؤسسة مشاریع مدعومة وناجحة-
.التطویریة" للشركاء بأولویة دعم المؤسسة

:ثانیاً الئحة قبول الطلب
على األوراق الرسمیة للجھة طالبة الدعم موقع ومؤرختقدیم طلب خطي.
وجود تصریح رسمي للجھة طالبة الدعم.
وجود حساب مصرفي ساري المفعول للجھة.
ھیكل ،المستھدفین، األھداف،الفكرة(االسم،تقدیم خطة عمل للمشروع وفق اآللیة العلمیة

الجھات ذات ،(مفصلة على المشروع)الموازنة،البرامج المصاحبة،منھج البرنامج،ومحتواهللبرنامج
النشأة.عدا الجھات حدیثةمامعاییر القیاس، تقدیم التقریر السنوي،المخرجات،آلیات التنفیذ،الصلة

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة.
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:الشركةاسم 
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية -
الخبر شارع الملك سعود -
163الجبيل شارع -
8010222فاكس 8010111الهاتف: الخبر  هاتف -
.3588182فاكس 3599644الجبيل هاتف -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة الجھات الخیریة واالجتماعیة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع مع بدایة كل سنة میالدیة.
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:الشركةاسم 
شركة فهد وخالد إبراهيم الشويعر وشركاؤه.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية -

الخبر، طريق الملك فهد قديمًا شارع العزيزية 
8942569/013فاكس 8644061/013الهاتف: الجبيل هاتف -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
الخیریة.عمالتدعم المؤسسة مشاریع إفطار الصائم واأل

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع على مدار السنة.
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:الشركةاسم 
شركة النبأ التجارية.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية -

175، تقاطع 120الجبيل الصناعية، شارع 
3412360/013فاكس 3412340/013الهاتف: الجبيل -

التي تدعمها المؤسسة:نوعية المشاريع 
الخیریة واألولویة ألھل المنطقة.عمالتدعم المؤسسة مشاریع إفطار الصائم واأل

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع على مدار السنة.
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المؤسسة:اسم 
مؤسسة البيادر الفنية للمقاوالت العامة.

المؤسسة الشيخ/ جابر بن حمد المريصاحب 

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية -

الجبيل البلد، شارع المدينة، حي العريقي 
3636976/013الهاتف: الجبيل فاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاریع الخیریة واالجتماعیة.

التقديم للمشاريع:فترات 
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع على مدار السنة.
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:الشركةاسم 
.الشركة الوطـنـيـة للميثانول (إبن سـينا)

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية -

10003صندوق بريد 31961رمز الجبيل الصناعية 
405777/013فاكس 3405500/013الهاتف: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاریع الخیریة واالجتماعیة واألولویة ألھل المنطقة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع على مدار السنة.
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:الشركةاسم 
شركة خام السعودية للتجارة.

أرقام ووسائل التواصل:
المكان: المنطقة الشرقية -
الرمز البريدي -عند محطة البترول –الجبيل البلد، شارع الملك فيصل الغربي -

650صندوق بريد 31951
3613161/013فاكس  3613341/013الهاتف: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاریع الخیریة واالجتماعیة لمنطقة الجبیل فقط.

فترات التقديم للمشاريع:
قبیل شھر رمضان.
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:الشركةاسم 
شركة موبايلي لالتصاالت

أرقام ووسائل التواصل:
)والرعایةالمناسباتنافذة( تعبئة االستمارة اإللكترونیة عبر الرابط أدناه

-http://www.mobily.com.sa/portalu/wps/portal/personal/about
-and-mobily/events

:الشركةترعاهانوعية المشاريع التي 
میة والسیاحیة واالجتماعیة والتعلیمیة واالقتصادیة.ترعى األنشطة الدینیة واإلعال

فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة.



92

:الشركةاسم 
البنك األهلي التجاري

أرقام ووسائل التواصل:
عبر الرابط أدناه االجتماعیةالمسؤولیةعنالمزیداعرف

us/csr/Pages/default.aspx-sa/about-http://www.alahli.com/ar

:الشركةترعاهانوعية المشاريع التي 

:والمضمونالفكرة...أھالینا
نترجمھاواضحةاستراتیجیةوفقوذلكاألھل،كعالقةبالمجتمعلعالقتنارؤیتناتعكسأھالینا

برنامجخاللمنالمرأةتمكینفيممثلة" المجتمعتمكین"لىإتسعىمتعددةبرامجشكلفيالیوم

.یتاماألبرنامجعبرالطفلوتمكین،عمالاألروادبرنامجخاللمنالشبابوتمكینالمنتجة،األسر

وسبلوالتدریبیةالتعلیمیةبالفرصمنھاالمستفیدینلتزودمجملھافيالبرامجھذهتسعىحیث
ً " أھالینا"وتستثمر.الحیاةفيطموحاتھملتحقیقالمتنوعةالدعم فياألھليموظفيقدراتأیضا

شعورنامنبسیطجزء" ألھالینا"ھذاناءعطابأن. التطوعیةاألھليبرامجعبرالتوعویةاألنشطة
". علیناواجب"أنھ

فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة .
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:الشركةاسم 
مؤسسة وقف فهد ومحمد وعبدالرحمن 

وخالد أبناء عبدالعزيز الفهد السعيد.

أرقام ووسائل التواصل:
51911عنيزة: 345ب: ص.-
644555/016:هاتف-
3648109/016فاكس: -
m.q.alfahad@hotmail.comالبريد اإللكتروني -
ن.عنيزة حي الوفاء شارع الشيخ ابن عثيمي-

ضوابط قبول الجهة الرئيسية:
فیھا الضوابط التالیة:تیمكن للجھات الرئیسیة أن تتقدم بطلب لدعم مشروعاتھا إذا تحقق

وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة، أو من الحاكم اإلداري للمنطقة. -1
باسم الجھة.وجود حساب بنكي-2
أن یكون البرنامج من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھدافھا.-3
وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي.-4

ضوابط قبول الجهات الفرعية:
یمكن للجھات الخیریة أن تتقدم بطلب لدعم مشروعاتھا المتعلقة بفروعھا إذا تحققت فیھا الضوابط 

والمعاییر التالیة: 
د تصریح من الجھة الرئیسیة.وجو-1
وجود خطة وموازنة سنویة خاصة للجھة الفرعیة.-2
وجود حساب بنكي فرعي للجھة الفرعیة.-3

آلية تقديم المشروعات:
یتم استالم وتسلیم النماذج عن طریق إدارة المؤسسة في شركة الفھد.-1
مشروع إال خالل ھذه ھـ ) وال یقبل أي 1/6/1434ھـ ) إلى ( 29/4/1434فترة التقدیم من (-2

الفترة فقط.
تعتبر الجھة مسؤولة مسؤولیة كاملة عن صحة ودقة البیانات المقدمة وتتحمل نتیجة أي -3

بیانات غیر صحیحة.
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(للجھات غیر الحكومیة وغیر الجدیدة)المستندات المطلوبة أثناء التقدیم

للجھات الرئیسیة یجب إرفاق المستندات التالیة مع المشروع سواء بشكل إلكتروني أو بشكل ةبالنسب
ورقي لدى المؤسسة؛ وذلك حتى یتم قبول المشروع:

تقدیم خطاب طلب دعم من الجھة موجة ألمین عام المؤسسة یتم فیھ تحدید المشروع .1
المطلوب دعمھ.

یتجاوز تاریخھ شھرین عند تقدیم الطلب.إرفاق كشف حساب بنكي أو تعریف من البنك ال.2
إرفاق صورة من تقریر المحاسب القانوني للعام الماضي..3
إرفاق صورة من تصریح الجھة..4
ھـ.1433إرفاق صورة من التقریر السنوي للجھة لعام .5
إرفاق صورة من الخطة والموازنة السنویة للجھة في العام الحالي. .6
ل المؤسسة.التقدیم في الوقت المحدد من قب.7
).3تقدیم دراسة عن المشروع المطلوب دعمھ ( وفق نموذج رقم .8
).1تعبئة وإرفاق (النموذج رقم .9

إذا سبق تنفیذ المشروع المطلوب دعمھ في األعوام السابقة یرفق تقریر عن المشروع. .10
إذا كان المشروع المراد دعمھ قائما ویحتاج استكمال یرفق تقریر عن المرحلة المنفذة .11

من المشروع.

:الجھات الفرعیة
یجب على الجھات الفرعیة إرفاق المستندات التالیة مع المشروع سواء بشكل إلكتروني أو بشكل ورقي 

لدى المؤسسة وذلك حتى یتم قبول المشروع:

تقدیم خطاب طلب دعم للمشروع موقع من مدیر الجھة الرئیسیة ویحمل ختمھا الرسمي موجھا .1
محددا فیھ المشروع المطلوب دعمھ.ألمین عام المؤسسة

إرفاق كشف حساب بنكي أو تعریف من البنك للجھة الفرعیة ال یتجاوز تاریخھ شھرین عند تقدیم .2
الطلب.

إرفاق صورة من تقریر المحاسب القانوني للجھة الرئیسیة التابعة لھا للعام الماضي..3
إرفاق صورة من تصریح الجھة الفرعیة..4
ریر السنوي للجھة.إرفاق صورة من التق.5
إرفاق صورة من الخطة والموازنة السنویة للجھة الفرعیة في العام الحالي. .6
التقدیم في الوقت المحدد من قبل المؤسسة..7
).3تقدیم دراسة عن المشروع المطلوب دعمھ (وفق نموذج رقم .8
).1تعبئة وإرفاق (النموذج رقم.9
ام السابقة یرفق تقریر عن المشروع.إذا سبق تنفیذ المشروع المطلوب دعمھ في األعو.10
إذا كان المشروع المراد دعمھ قائما ویحتاج استكمال یرفق تقریر عن المرحلة المنفذة من .11

المشروع.
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إجراءات تقديم الجهات الخيرية الجديدة:
.(وھي التي لم یمِض على تاریخ تصریحھا سنة كاملة عند تقدیمھا طلب الدعم من المؤسسة)

خطاب طلب دعم من الجھة موجة ألمین عام المؤسسة محددا فیھ المشروع المطلوب تقدیم -1
دعمھ.

إرفاق كشف حساب بنكي أو تعریف من البنك ال یتجاوز تاریخھ شھرین عند تقدیم الطلب.-2
إرفاق صورة من تصریح الجھة.-3
إرفاق صورة من الخطة والموازنة السنویة للجھة في العام الحالي. -4
لوقت المحدد من قبل المؤسسة. التقدیم في ا-5
).3تقدیم دراسة عن المشروع المطلوب دعمھ (وفق نموذج رقم -6
).1تعبئة وإرفاق (النموذج رقم -7

إجراءات تقديم الجهات الحكومية:
تقدیم خطاب طلب دعم من الجھة موجة ألمین عام المؤسسة محددا فیھ المشروع المطلوب .1

دعمھ.
المطلوب دعمھ لیس لھ مخصص مالي بالمیزانیة أو أن إرفاق إقرار یثبت أن النشاط .2

المخصص ال یغطي االحتیاج. 
التقدیم في الوقت المحدد من قبل المؤسسة..3
).3تقدیم دراسة عن المشروع المطلوب دعمھ (وفق نموذج رقم .4
).2تعبئة وإرفاق (النموذج رقم .5
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:الشركةاسم 
شركة أرامكو.

التواصل:أرقام ووسائل 
أرامكو السعودية:ةيالمقرات الرئيس-
31311الظهران 5000: ص. ب-
01158721300966هاتف: -
81908731300966فاكس: -
801220A SAO SJتلكس: -
الدمام–كابل: أرامكو -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
والتنمویة.تدعم وترعى الشركة المشاریع الخیریة واالجتماعیة 

فترات التقدیم للمشاریع:
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اسم المؤسسة:
.بمكةمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز11476حي الربوة ، صندوق بريد ،الرياضيالمقر الرئيسالمكان: -

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
)الثالثالميزان(سنترالراجحيعمارة–خالدالملكطريق–العزيزيةحي–مكة-
.56690بص-
0125613933الهاتف -
0125613932الفاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیةىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

أوال الضوابط:

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي
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ثانیا المعاییر:
جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70یشترط على الجھة أن تحصل على 

 دارة.               إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
.الخطة والموازنة السنویة
.اللوائح الداخلیة
 ً .البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة
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اسم المؤسسة:
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي

.بالمدينة المنورةالخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز11476حي الربوة، صندوق بريد المقر الرئيسي الرياض،المكان: -

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
سليمانبنعاصمشارع–الخالديةحي–المنورةالمدينة-
ي.البريدالرمز–2138بص-
0148447123الهاتف -
0147447121الفاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

أي مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم

أوال الضوابط:

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي
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المعاییر:ثانیا 
جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70یشترط على الجھة أن تحصل على 

 دارة.               إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
.الخطة والموازنة السنویة
.اللوائح الداخلیة
.البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة
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اسم المؤسسة:
.بأبهامؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز 11476حي الربوة ، صندوق البريد ، المقر الرئيسي الرياضالمكان: -

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
)الثانيالدور(الراجحيجامع–الخشعحي–أبها-
0172281619الهاتف -
0172300599الفاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
ودعویة وتحفیظیة المجاالت من جمعیات اجتماعیةىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

أوال الضوابط:

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي
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ثانیا المعاییر:

جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70یشترط على الجھة أن تحصل على 

 دارة.               إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
.الخطة والموازنة السنویة
.اللوائح الداخلیة
 ً .البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة
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اسم المؤسسة:
.بجازانسليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريةمؤسسة

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز 11476حي الربوة ، صندوق البريد المقر الرئيسي الرياض،المكان: -

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
الشرقيالعيدمصلىمقابل–النزهةحي–عريشأبو-
45911البريديالرمز–355ريدبندوقص-
0173250995الهاتف -
0173254291الفاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي 

أوال الضوابط:

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي
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ثانیا المعاییر:

جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70یشترط على الجھة أن تحصل على 

 دارة.               إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
یة.الخطة والموازنة السنو
.اللوائح الداخلیة
.البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة
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اسم المؤسسة:
.بحائلمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز 11476حي الربوة، صندوق البريد المقر الرئيسي الرياض،المكان: -

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
)األولالقبو(الراجحيجامع–فهدالملكطريق–حائل-
0165317000الهاتف -
0165347997الفاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
المجاالت من جمعیات اجتماعیة ودعویة وتحفیظیة ىتدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة بشت

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

أوال الضوابط:

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي
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ثانیا المعاییر:

جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70یشترط على الجھة أن تحصل على 

 دارة.               إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
.الخطة والموازنة السنویة
.اللوائح الداخلیة
.البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة
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اسم المؤسسة:
.بنجرانسليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريةمؤسسة 

أرقام ووسائل التواصل:
، الرمز11476حي الربوة، صندوق البريد ،المقر الرئيسي الرياضالمكان: -

.25759البريدي 
4920033/011الهاتف -
4910242/011الفاكس -
3770بص)األولالدور(العنكبوتمسجد–الفهدحي–نجران-
0175238713الهاتف -
0175228173الفاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
ودعویة وتحفیظیة المجاالت من جمعیات اجتماعیةىشتفي تدعم المؤسسة كافة المشاریع الخیریة 

الخیر.أعمالوكافة مجاالت 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

أوال الضوابط:

.وجود تصریح رسمي من الوزارة المختصة أو من الحاكم اإلداري للمنطقة
.وجود حساب بنكي باسم الجھة
.أن یكون البرنامج أو المشروع من اختصاص الجھة بحیث یحقق البرنامج أحد أھداف الجھة
.وجود تقریر محاسب قانوني للعام الماضي
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ثانیا المعاییر:

جمالي تلك المعاییر وھي:إ% من 70ل على یشترط على الجھة أن تحص

 دارة.              إوجود مجلس
.مدیر تنفیذي معین
.(جزئي أو كلي) الموظفون
.التدریب والتطویر للموظفین
.المصروفات العمومیة واإلداریة
.(الموارد الذاتیة) االستدامة المالیة
.الخطة والموازنة السنویة
.اللوائح الداخلیة
.البرامج المدعومة سابقا
.تفاعل الجھة مع فرع المؤسسة
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اسم المؤسسة : 
الثنيان .أوقاف

أرقام ووسائل التواصل 
0505448665: جوال-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  : 
الخیرأعمالجمیع 

أي مشروع :المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم
ال توجد أي متطلبات أساسیة للوقف لدعم المشاریع فقط تقوم الجھة بمراسلة الوقف والتنسیق معھم

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة : 
علي المجدوعي الخيرية.مؤسسة

أرقام ووسائل التواصل :
الدمامالمكان :-
0138195378الهاتف : -
0138198100الفاكس :   -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
الخیر أعمالتدعم المؤسسة الفقراء والمساكین وجمیع 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة لدعم المشاریع 

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة : 
العرادي الخيرية .أوقاف

أرقام ووسائل التواصل :
،ابن شاكر، صالح الدين، 12434الرياض المكان :.-
0112694453الھاتف : -
0553990025جوال المكتب:-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
جمیع مشاریع الخیر

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
المؤسسة أو االتصال ال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة لدعم المشاریع فقط تقوم الجھة بمراسلة 

علیھا .

-فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة : 
سالم باألحمر الخيرية مؤسسة

أرقام ووسائل التواصل :
920020066الهاتف : -
0138127393جوال: -

المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :نوعية 
وقافواألواالستدامةاالجتماعیةواإلغاثةتدعم التعلیم والتطویر 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة 

فترات التقديم للمشاريع :
ن أي جھة مختلفة على مدار السنة .تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع م
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اسم المؤسسة : 
.وأوالدهبن عبداهللا الزامل شركة علي

أرقام ووسائل التواصل :
المكان :.الخبر-
108تحويله / 0138350334الهاتف : -
0138354537الفاكس :   -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
الرسمیةتدعم المؤسسة جمیع المشاریع الخیریة والجھات 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة لدعم المشاریع 

-فترات التقديم للمشاريع :
ة .تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السن
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اسم المؤسسة : 
شركة المراعي.

أرقام ووسائل التواصل :
6722ةتحويل/ 0114700005الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
الخیر أعمالجمیع 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة لدعم المشاریع 

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة : 
.الخيريةالقريانمؤسسة

أرقام ووسائل التواصل :
0564856990الهاتف : -

تدعمها المؤسسة  :نوعية المشاريع التي 
وجمیع مشاریع الخیر المتنوعةتدعم المشاریع 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة لدعم المشاریع 

-فترات التقديم للمشاريع :
مدار السنة .تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة : 
العضيبي .أوقاف

أرقام ووسائل التواصل :
العزيزيه-المكان :. الرياض -
0114004144الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
ومتابعھ الخطیرةوتعلیم علم الواجب وعالج االمراض العامةیدعم الوقف مشاریع البر 

دین والنفس والعقل والمال وحفض الالباطلةومحاربھ االفكار ومبادرةالمسلمین الجدد 
والعرض.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
بطاقھ عرض للمشروع
 خطھ المشروع
موازنھ مالیھ الدعم خالل مراحل

التقديم للمشاريع :فترات 
طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .تستقبل المؤسسة
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اسم المؤسسة : 
بنك الجزيرة .

أرقام ووسائل التواصل :
0112157391جوال: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
العمللسوقلتھیئةالتدریب ل
تجھیز معامل الحاسب
 الجمعیةبكفالةللمستفیدین القروضبرنامج
 االجتماعیةتسویق معارض
 الخاصةدعم ذوي االحتیاجات

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  

فترات التقديم للمشاريع :
ومنتصف السنھ المیالدیةالسنھ بدایة
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اسم المؤسسة : 
أبو عمر.شركة بن شيهون 

أرقام ووسائل التواصل :
تحويل234/ 0126470850الهاتف : -
0126475057الفاكس :   -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
فقطالرسمیةفقط والجمعیات الخیریةتدعم المؤسسة الجمعیات 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
متطلبات أساسیة.ال توجد أي 

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع في شھر رمضان فقط .
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اسم المؤسسة :
.أبو حيمدشركة عبدالرحمن ابراهيم 

وسائل التواصل :أرقام و
العروبةالرياض طريق المكان :.-
014625005الهاتف : -
014631254الفاكس :-

المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :نوعية 
.یتام وجمیع مشاریع الخیرألاةبناء المساجد وكفالتدعم 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
وإخوانه.براهيم الفاضل شركة عبدالعزيز ا

التواصل:وسائل أرقام و
0114915002الهاتف:-
0114910968الفاكس:-

المؤسسة:نوعية المشاريع التي تدعمها 
جمیع مشاریع الخیر

مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي 
أساسیة للدعمال توجد أي متطلبات 

:فترات التقديم للمشاريع 
.ر رمضان فقطھالدعم في شتستقبل المؤسسة طلبات
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اسم المؤسسة :
.شركة موسى الموسى 

وسائل التواصل :أرقام و
الرياضالمكان: -
011470777-920029555الهاتف:-

المؤسسة:نوعية المشاريع التي تدعمها 
المشاریع الخیریةجمیع الشركةتدعم

مشروع:المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي 
للدعمال توجد أي متطلبات أساسیة 

للمشاريع:فترات التقديم 
السنة.مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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المؤسسة:اسم 
القابضة.نسيل 

وسائل التواصل :أرقام و
الرياض طريق الملك فهدالمكان :.-
0113795900الهاتف : -
http://www.naseel.comالموقع : -

المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :نوعية 
المشاریع الخیریة .جمیع لشركةاتدعم 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
أساسیة ال توجد أي متطلبات 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
.المستشفى السعودي االلماني بجدة

وسائل التواصل :أرقام و
وعسيروالمدينةجدة ا والرياض المكان :.-
2628تحويله / 0122606000الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
توعیھ ثقافیھ , اجتماعیھ, یوم الیتیمالعالج،یدعم المرض الغیر قادرین على 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارعلى 
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اسم المؤسسة :
شركة حسن محمد العناني  .

وسائل التواصل :أرقام و
الرياض طريق الملك عبدالعزيز بجوار فندق كراون بالزا المكان :.-
0114780038الهاتف : -
0114789773الفاكس :-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
الخیر أعمالدعم جمیع 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات

:فترات التقديم للمشاريع 
.الدعم یكون فقط في رمضان 
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اسم المؤسسة :
.القابضةشركة طيبه 

وسائل التواصل :أرقام و
0148377777الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
او خارجھاالمنورةبالمدینةجمیع مشاریع الخیر والزواج تدعم 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
للتقدیمال توجد أي متطلبات أساسیة 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
.الخيريةعبدالعزيز ومحمد العجمي وعائلتهم مؤسسة

وسائل التواصل :أرقام و
الشرقيةالمكان :.-
0138187171الهاتف : -

المؤسسة  :نوعية المشاريع التي تدعمها 
تنمیھ الفقیر  ومشاریع ذات نفع عامتدعم 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
وحائلالشرقیةالمنطقةرسمیھ والدعم والتركیز على الجھةان تكون 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
.التجاريةعماللألالدولية

وسائل التواصل :أرقام و
الرياضالمكان :.-
0112167991الهاتف : -
0112167992فاكس/-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
یتام أوزواج وأوقافوة خیریالجمعیات المثلالخیر أعمالجمیع تدعم المؤسسة 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
.و الرفضأما بالقبول إالتقدیم بالطلب ال توجد أي متطلبات 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
.شركه سمو

وسائل التواصل :أرقام و
0138878888الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
النوعیةیمس خدمھ المجتمع وتبني المبدرات 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
.ابن المبارك الخيرية

وسائل التواصل :أرقام و
الجبيل المكان :.-
0138117419: الهاتف-الهاتف : -
0138878080فاكس -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
الخیریةجمیع المشاریع منح 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
للدعمال توجد أي متطلبات أساسیة  

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
.جمعيه وئام 

وسائل التواصل :أرقام و
المكان: الجبيل -
0138117415الهاتف : -
0138117419الفاكس :-
info@weam.org.saالبريد اإللكتروني : -
-www.weam.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
واإلرشاددورات المقبلین على الزواج و االصالح تدعم المؤسسة 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
أوالمؤسسةال توجد أي متطلبات أساسیة  للمؤسسة لدعم المشاریع فقط تقوم الجھة بمراسلة

كي تقوم المؤسسة بتوفیر الكمیة الكافیة للمشروع .االتصال علیھا

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
الخيريةالشيخ عبداهللا بن زيد بن غنيم مؤسسة

وسائل التواصل :أرقام و
0114605213الهاتف : -
0114608458فاكس:-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
وتوعیھ الجالیات وجمعیات التحفیض وغیرھاالدعوةمكاتب تدعم 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
الخيريةةالثقافيعبدالعزيز الراشد الحميد مؤسسة

وسائل التواصل :أرقام و
0114050555الهاتف : -
malrashed@gg.org.saالبريد اإللكتروني : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
فقط كیمیا فیزیا ریاضیاتالعلمیةاألنشطةتدعم 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات 

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
الخيرية العويضةفهد مؤسسة

وسائل التواصل :أرقام و
الرياض حي الملز شارع الظهرانالمكان :.-
0114793700الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
النوعیةوالمشاریع وقافواألتدعم مشاریع الخیر 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
الخيريةالحبيب مؤسسة

وسائل التواصل :أرقام و
13-14الرياض مخرج المكان :.-
1/0114969944الهاتف :-

2/0500640054

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
ودعموالمحتاجینوالمساجد وقافجمیع مشاریع الخیر لمكاتب دعوه الجالیات واأل

الصحةمشروعات 

تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :المتطلبات األساسية التي 
وان یكون المشروع واضحالجھةرسمیھ واثبات جھةان یكون من ال توجد أي متطلبات أساسیة  

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
علي بن ابراهيم المجدوعي الخيريةمؤسسة

وسائل التواصل :أرقام و
الدمام والباحة بالجرشي الشرقيةالمكان :.-
1/0138198280الهاتف :-

2/0138195160
0114608458: فاكس-

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
الخیریةواالفراد والجھات المنتجةاالسر 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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اسم المؤسسة :
صندوق موظفي سابك الخيري (بر)

وسائل التواصل :أرقام و
الرياض ينبع الجبيل المكان :.-
0112258726الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
المنتجةمشاریع دعویھ واغاثیھ وبناء المساجد محطات الطرق كسوه الشتاء وعدم االسر 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
الھاتف االستفسار عن المتطلبات على رقم

:فترات التقديم للمشاريع 
السنة .مدارتستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على 
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:مؤسسةاسم 
وقف صالح بن عبدالعزيز الراجحي

أرقام ووسائل التواصل :
العامةاإلدارةالمكان :.الرياض -
الرياض طريق الملك فهد العليا فيو -
0114193800الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
جمیع المشاریع المتمیزة

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة :
مكة-صالح عبدالعزيز الراجحيأوقافاداره مؤسسة

أرقام ووسائل التواصل :
الغربيةالمنطقةمكةالمكان :-
0126427821الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
جمیع مشاریع الخیر 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة:
القصيم-صالح عبدالعزيز الراجحي أوقافاداره مؤسسة

أرقام ووسائل التواصل :
الزراعيةالمكان :. القصيم االدارة -
0163974111الهاتف : -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
جمیع مشاریع الخیر 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة  

-فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .
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اسم المؤسسة :
الحكوميةرامكو العالقات أشركه 

أرقام ووسائل التواصل :
1/0138765252الهاتف :-

2/0504802573

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
والمھرجانات التعلمیةوالجوانب التطویریةالبرامج الخیریةجمیع مشاریع الخیر الجمعیات 

المنتجةودعم االسر ورعایة المحلیة

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة 

فترات التقديم للمشاريع :
تستقبل المؤسسة طلبات المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .



141

اسم المؤسسة :
أوقاف عبداهللا تركي الضحيان.

أرقام ووسائل التواصل :
الرياض/الملز,40الالعنوان : -
1/0014743021الهاتف: -

2/0014743021
0014743456الفاكس: -

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة  :
جمیع مشاریع الخیر الجمعیات الخیریة البرامج التطویریة والجوانب التعلمیة والمھرجانات 

المحلیة ورعایة  ودعم االسر المنتجة 

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع :
ال توجد أي متطلبات أساسیة 

فترات التقديم للمشاريع :
المشاریع من أي جھة مختلفة على مدار السنة .تستقبل المؤسسة طلبات 




