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صاحب السمو الملكي
 ا�مير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

يتجاوز  الخيري  فالعمل  ا�نسانية.  المجتمعات  تنمية  في  قصوى  أهمية  الخيري  للعمل 

النشاط التقليدي المتمثل في أعمال البر وا�حسان والمساعدات لتلبية احتياجات مؤقتة 

إلى العمل المنظم الذي يعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية الرسمية  في تحقيق 

رفاهية المجتمع وتلبية احتياجاته.

تشجيع  خالل  من  المجتمع  أفراد  تالحم  في  كبير  دور  والناجح  المنظم  الخيري  وللعمل 

العمل التطوعي ا�مر الذي يؤدي إلى ترابط المجتمع واستقراره.

ومن هنا كان البد لمؤسسات العمل الخيري من اتباع أنظمة وسياسات لتنفيذ برامجها 

بكفاءة وفعالية وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف.

وانطالًقا من أهمية العمل المؤسسي تم إطالق "جائزة ا�مير محمد بن فهد �فضل أداء 

المنظم،  المؤسسي  العمل  اتباع  على  المؤسسات  لتشجيع  العربي"  الوطن  في  خيري 

وا�سهام بفعالية في تنمية المجتمعات.  

الدليل الشامل

1

للتنمية  فهد  بن  محمد  ا�مير  مؤسسة  توليه  مما  انطالًقا 

تنمية  في  الخيرية  المؤسسات  لدور  أهمية  من  ا�نسانية 

النهوض  تعوق  التي  المشكالت  أهم  ولمعالجة  المجتمع، 

إلى  ا�فتقار  في  والمتمثلة  العربي،  العالم  في  الخيري  بالعمل 

العمل المؤسسي المتميز، وسعًيا من المؤسسة �يجاد حلول 

“جائزة  ا�نسانية، جاءت  التنمية  تواجه  التي  إبداعية للمشكالت 

العربي”  الوطن  في  خيري  أداء  �فضل  فهد  بن  محمد  ا�مير 

الخيرية،  المؤسسات  بأداء  ل¥رتقاء  المساهمة  بهدف 

مستوى  على  للمستفيدين  المقدمة  الخدمات  وبمستوى 

العالم العربي. 

الدليل الشامل
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     ( من مائة ألف إلى مليون دوالر أمريكي)

(حتى مائة ألف دوالر أمريكي )                                                                                                                          

الفرع ا�ول - المؤسسات الكبيرة مائة وخمسون ألف دوالر أمريكي

الفرع الثاني - المؤسسات المتوسطة : تسعون ألف دوالر أمريكي

الفرع الثالث - المؤسسات الصغيرة ستون ألف دوالر أمريكي

جوائز بقيمة ثالثمائة ألف دوالر أمريكي لفروع الجائزة كا�تي :

        تمنح الجائزة كل سنة .

و لمجلس إمناء المؤسسة صالحية  تنظيم الجائزة كل سنتين متى مارأى ذلك.   

الدليل الشامل

7

حلقة الوصل بين المؤسسة وأمانة الجائزة للتنسيق في كل مايتعلق بالجائزة

وضع نظم ولوائح العمل بالجائزة وتطويرها.

اعتماد المعايير المؤهلة للترشيح.

اقتراح زيادة الموازنة ورفع قيمة الجائزة حسب ا�حوال.

اعتماد نتائج التحكيم وإعالن أسماء الفائزين.

اعتماد كافة قرارات المجلس خاضعة لموافقة رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

الدليل الشامل
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وثائق التسجيل الرسمي (الحكومي) للمؤسسة الخيرية .

الهيكل التنظيمي للمؤسسة الخيرية.

الخطة ا�ستراتيجية /  و السنوية  للمؤسسة الخيرية .

الدليل الشامل

9

الدليل الشامل

سنتين

الترشيـح

المؤسسة الخيرية

المؤسسة الخيرية

 الخيرية

ثالثة أعوام .
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العمليات( 100 ) درجة

نتائج المستفيدين ( 150 ) درجة

نتائج الموارد البشرية  ( 100) درجة

نتائج المجتمع   ( 100) درجة

نتائج ا�داءالرئيسية  ( 150) درجة

الخدمـات

الرئيسية .

الدليل الشامل

11

القيادة ( 100 ) درجة

السياسة واالستراتيجية  ( 100 ) درجة

الموارد البشرية   ( 100 ) درجة

الشراكة والموارد   ( 100 ) درجة

الدليل الشامل
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الترشيح

آليات العمل

الموقع

مقر أمانة الجائزة .

www.arado.org/charity
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زيارات ميدانية للمؤسسات 
المرشحات للفوز

.

2 @
تحديد المؤسسات
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