
 
 
 

 

 

 

 

 
 سياسة املنح وتقديم املساعدة للجهات املستفيدة

 
 

ل فريان الخيريةآملؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 مقدمة:

إن سياسة املنح وتقديم املساعدات للجهات املستفيدة تعد مطلبا أساسيا من متطلبات ضوابط الرقابة 

ل فريان الخيرية ، حيث أنها تعمل على تحديد آسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا الداخلية في مؤ 

املستفيدين من املساعدات التي قد تقدمها املؤسسة، ومن شأن هذا أن يعزز من ضبط مسارات تقديم 

 .املنح واملساعدات ويكبح مخاطر الفساد واالحتيال

الخيرية إلى التميز واإلبداع في برامجها وخدماتها  ل فريانآسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا وتسعى مؤ 

من حلقات تحفيظ لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها. ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين 

 .ن ومن في حكمهم حسب ما نصت عليه أهدافهاياملحتاجمن الدعوة واإلرشاد و القرآن الكريم و 

ن الباحث االجتماعي يقوم أوالعدالة في تقديم الخدمة، حيث  الشفافيةوتهدف هذه الالئحة إلى تحقيق 

بعمليات بحث مكتبي وميداني للحاالت للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي 

متخصص وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث املستمر للتأكد من حالة الفئة املستهدفة وسهولة 

ات املؤسسة لهم ولتحقيق ذلك يكون بتقديم الخدمة عن طريق عمليات الصرف االلكتروني إيصال خدم

ن تكون خدمة املساعدات أستفيد للمصروفات النقدية وتسعى من خالل التحويل السريع على حساب امل

لذلك وضعت هذه الالئحة لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير ، العينية عن طريق الخدمة االلكترونية 

 .واضحة وسهلة للعاملين في املؤسسة ولطالبي الخدمة من املستفيدين من خدمات املؤسسة

 

 :الرؤية

  
ً
 وأكثر نفعا

ً
 .تحقيق الريادة في أعمال خيرية أعظم أجرا

 :الرسالة

 .تقديم أعمال خيرية في اململكة طويلة املدى بما يحقق وصية الشيخ رحمه هللا والنفع األعم للمسلمين 

 :أهداف املؤسسة

 .الحفاظ على تراث الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا آل فريان رحمه هللا ونشره -١

 . -رحمه هللا-تنفيذ وصّية الشيخ  العمل على -٢

 .-رحمه هللا-اإلشراف والتمويل لبرامج أسرة الشيخ  -٣

 .-رحمه هللا-العناية بمساجد الشيخ  -4

  .دعم البرامج واملشاريع القرآنية -5



 
 
 

 ) املنح (:مجاالت الدعم

 العناية بكتاب هللا تعالى. -١

 األهداف التفصيلية: 

 .-رحمه هللا  -عبدالرحمن آل فريان دعم حلقات التحفيظ في مساجد الشيخ  -

 دعم البرامج النوعية في جمعيات التحفيظ في اململكة. -

 العناية بمساجد الشيخ رحمه هللا. -٢

 األهداف التفصيلية:

 صيانة مساجد وجوامع الشيخ التي تحتاج صيانة من الناحية اإلنشائية. -

 ونحوها. توفير احتياجات مساجد وجوامع الشيخ من املاء آو الصوتيات -

 العناية بوصية الشيخ رحمه هللا. -٣

 األهداف التفصيلية:

دعم املحتاجين من ذرية الشيخ عبدالرحمن آل فريان رحمه هللا وكذلك املحتاجين ممن كان  -

 يدعمهم الشيخ في حياته وغيرهم.

 تنفيذ مشاريع النفع املتعدي للناس كالسالل الغذائية واألضاحي. -

 هللا تعالى.العناية بالدعوة إلى  -4

 األهداف التفصيلية:

 .-رحمه هللا  -دعم البرامج الدعوية بمساجد الشيخ عبدالرحمن آل فريان  -

 دعم البرامج الدعوية املتميزة بمكاتب الدعوة في مناطق اململكة. -

 

 املشاريع املوسمية. -5

 األهداف التفصيلية:

 دعم مشاريع النفع املتعدي للناس كالسالل الغذائية والسقيا. -

 .دعم مشاريع اإلعانة على طاعة هللا كالحج والتفطير -

 



 
 
 

 العناية بذرية الشيخ رحمه هللا )برامج األسرة(. -٦

 األهداف التفصيلية:

 دعم إقامة لقاءات تجمع أفراد ذرية الشيخ رحمه هللا كلقاء املعايدة في عيدي الفطر واألضحى. -

 دعم إقامة برامج موسمية كمسابقة شهر رمضان عبر الجوال. -

 العناية بتراث الشيخ العلمي ونشره. -٧

 األهداف التفصيلية:

جمع تراث الشيخ رحمه هللا العلمي بنوعيه النص ي والصوتي وتفريغه ومراجعته ونشره عبر وسائل  -

 االعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة بعد اعتماده.

 

 

 

 

 :أحــكـام عـامــة

 

 .استالم الطلب من املؤسسة ال يعني قبوله -١

 

 .في حالة عدم قبول طلبه الجهة املتقدمةبإعادة أوراق  ةاملؤسسة غير ملزم -٢

 

 .حديثة ولم يمض عليها أكثر من شهر للمؤسسةون األوراق املقدمة يجب أن تك -٣

 

 . تقويما معتمدا لها امليالديتقويم الهذه الالئحة تعتمد  -4


