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مراحل املرشوع

مرحلة االستكشاف



مراحل املرشوع

تأصيل علمي وبنى تحتية
معرفية تقنية



التعريف

:املقاصدياملنح 

ن املبلغ بيان أوزان املرشوعات الخريية مبوجب معايري تُعرف بها النسبة املستحقة لكل مرشوع م

.املخصص للمنح

وميكن أن تخترصه بأنه متهري عملية املنح



املعايري



املعايري

معيار املقاصد الكلية الخمس.1
األول حفظ الدين •

النفس : والثاين•

العقل : والثالث•

حفظ األرسة مبا يتعلق بها من نسل وعرض ونسب : والرابع•

حفظ املال: والخامس•



املعايري

معيار الرتب الثالث لكل مقصد. 2
الرضوري: األوىل•

الحادي: الثانية •

التحسيني: الثالثة•



املعايري

معيار قرب املبادرة من املقاصد الكلية وبعده عنها. 3

معيار قطعية النص الوارد يف الفضيلة ثبوتا وداللة أو ظنيته يف ذلك أو ضعفه. 4

دردة الحادة إىل املبادرة. 5

عمق أثر املبادرة املتوقع. 6

ندرة املبادرات يف محل املنح. 7

تعدي أثر املبادرة أو لزومه. 8



املعايري

متحض املنح للمستحقني. 9

شمول املبادرة العددي للمستهدفني. 10

الثبات واالستمرار. 11

دودة التنفيذ. 12

األمان من املخاطر املتنوعة. 13



أهم سامت املعايري



أهم سامت املعايري

أن لكل معيار مؤرشات يوزن بها•

أن للمعيار نفسه وزنا يختلف بني بقية املعايري•

املرونة لكل دهة مانحة يف إثبات أي معيار أو حذفه أو تطويره وكذلك املرونة يف األوزان •
واملؤرشات

إمكانية الرفض الكيل للطلب•

السهولة يف التطبيق•

السياسات واللوائح . 3.    رشوط الواقف. 2.    أنظمة الدولة.1)أن املرشوع سرياعي أمورا مهمة منها •
(الصادرة من الجهة املانحة 



آثار املرشوع املتوقعة



املتوقعةاملقاصديآثار مرشوع املنح 

:تحقيق املقاصد الرشعية. 1
رضا الرحمن وما يتبعه من األدر واملثوبة ملن خلصت نيته•

وفاء الوادب الرشعي•

تجويد العمل وسد ثغراته•

تحقيق العدل بني الفئات املمنوحة•



املتوقعةاملقاصديآثار مرشوع املنح 

تحقيق رضا املانحني وااللتزام برشطهم. 2

تعزيز التنمية الشاملة. 3

متهري عمليات املنح أو إدارة املعرفة. 4

تحسني أداء الجهات املمنوحة. 5

تحسني بناء التودهات االسرتاتيجية للمنح. 6



أسئلة مرشوعة



أسئلة مرشوعة

هل كانت قطاعات العمل الخريي مفرطة؟

ملاذا هذا التعمق؟
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