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سليمان بن عبد العزي�ز الراجحي
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سنويًا تقدم المؤسسة دعمها ألكثر من 1300 مشروع خيري في أكثر 
من 130 مدينة وقرية عبر فروعها التي تغطي كافة مناطق المملكة، 

وفق استراتيجية للعطاء تلبي احتاجات المجتمع.

ولد الرائد األول للمؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن صالح الراجحي قرابة العام 1348هـ / 1929م 

ونشأ الشيخ في البكيرية ضمن عائلة فقيرة وسط ظروف حياتية صعبة.

اد  كان شغوفًا بالعمل، وكانت عزيمته في طلب الرزق قوية حيث عمل بكثير من المهن ، كحّمال ورمَّ

وطّباخ وقهوجي وحارس لبضاعة البائعين في السوق حتى مّن اهلل عليه وأصبح أحد أهم رجال األعمال 

في العالم تأثيرًا وثروة.

توسع  ومع  المحتاجين؛  مساعدة  وهو  محّدد  نوع  إلى  يتجه  للشيخ  الخيري  العمل  كان  البداية  في 

األعمال وبعد استشارة أهل العلم والدين والرأي والخبرة، قّرر الشيخ إنشاء جهة خاصة لتنفيذ األعمال 

الخيرية والدعوية فكانت البداية عام 1403هــ بلجنة خيرية تحّولت بدأً من عام 1415هــ إلى مكتب للعمل 

الخيري حتى صدر التصريح الرسمي من وزارة الشؤون االجتماعية ليتحول المكتب إلى مؤسسة سليمان 

بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

سنويًا تقدم المؤسسة دعمها لما يقارب 1200 مشروع خيري في أكثر من 130 مدينة وقرية عبر فروعها 

التي تغطي كافة مناطق المملكة، وفق استراتيجية للعطاء تلبي احتاجات المجتمع.

وبعد سنوات من العطاء؛ والستدامة أعمال الخير قّرر الشيخ وقف جزء كبير من ثروته يتمّثل في أصول 

العاملين فيها وفق نظام حديث ومبتكر إلدارة  رزقًا آلالف  شركات كبرى وعقارات تمثل في مجملها 

الوقف الذي ُيعدُّ من أكبر األوقاف في التاريخ اإلسالمي.

في  تركز  التي  المانحة،  المؤسسات  إحدى  الخيرية  الراجحي  عبدالعزيز  بن  سليمان  مؤسسة  وُتعدُّ 

المجاالت  العربية السعودية في  المملكة  المسجلة في  الربحية  المؤسسات غير  جهودها على دعم 

والبر  الخير  أعمال  من  وغيرها  المساجد،  وبناء  واإلعالمية،  والدعوية،  والصحية،  واالجتماعية،  التعليمية، 

المختلفة.



مجلس األمناء

 الدكتور
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

رئيس مجلس األمناء

 الدكتور
إبراهيم بن سليمان الراجحي

عضو مجلس األمناء

الشيخ
عبدالرحمن بن عبدالله الراجحي

عضو مجلس األمناء

األستاذ
خالد بن عبد الرحمن سليمان 

الراجحي
عضو مجلس األمناء

األستاذ
عبدالسالم بن سليمان الراجحي

عضو مجلس األمناء

الشيخ
صالح بن سليمان الهبدان

عضو مجلس األمناء

 الدكتور
صالح بن حسني العايد

عضو مجلس األمناء

 الدكتور
يحيى بن إبراهيم اليحيى

عضو مجلس األمناء
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الحدود الشمالية 1322 فرعًا

الجوف 30

تبوك 60

حائل 90

الباحه 75

عسير 130
نجران 57

المنطقة الشرقية 146

جازان 194

القصيم 131

الرياض 260

المدينة المنورة 70

مكة المكرمة 280

ريادة المنح الخريي لتنمية 
المجتمع بإتقان وإيمان 

تقديم المنح لتعظيم الخري 
وتحقيق النمو المجتمعي 

وتمكني المستفيدين بأفضل 
الممارسات 

المسؤولية  اإلتقان، الشراكة 
المجتمعية، الشفافية، اإلبداع 

واالبت�كار 

المنح االسرتاتيجي، النفع 
المجتمعي، االرتقاء 
بالجهات الغري ربحية 

آفاقنــا ..

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

اسرتاتيجياتنا

فروع المؤسسة 
قامت مؤسسة سليمان بن عبد العزي�ز الراجحي الخريية 

بتوسعة خدماتها عرب فروعها لتغطي كافة مناطق 
المملكة الثالث عشرة بواقع فرع في كل منطقة . 
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أهم ضوابط المنح فيهتعريفهالمسار
شاريع 

م
ال

الدورية
هي المشاريع التي تساهم في تمكين الجهات 

المستفيدة ومساعدتها على تحقيق أهدافها، 
وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات 

األساسية التي تقدمها.

أال تزيد مصروفات الجهة الطالبة خالل العام السابق على 15 مليون ريال.	•
أال تزيد المنحة على 50% من إجمالي مصروفات الجهة للعام السابق.	•
أال تقل كلفة المشروع عن 30 ألف ريال وال تزيد على 300 ألف ريال.	•
أال تزيد مدة المشروع على سنة.	•

شاريع 
م

ال
مركزية

ال

هي المشاريع ذات األثر المتحقق على مستوى 
مناطق المملكة العربية السعودية المقدمة 

من الجهات الرئيسة أو المشاريع النوعية، ويتم 
استقبالها ودراستها في المركز الرئيس للمؤسسة. 

أال تزيد المنحة على 50% من مصاريف الجهة )العمومية والبرامج( للعام السابق.	•
أال تدخل فكرة المشروع في مسار آخر من مسارات المنح.	•

شاريع 
م

ال
ميزة

مت
ال

هي المشاريع المبتكرة في فكرتها أو فئة 
المستهدفين أو وسيلة تنفيذها وتساهم في تنمية 

وخدمة المجتمع.

أال تقل كلفة المشروع عن 300 ألف ريال.	•
أال تزيد المنحة على إجمالي مصروفات الجهة الطالبة خالل العام السابق.	•
أال تزيد مدة المشروع على خمس سنوات.	•

شاريع 
م

ال
رتاتيجية

س
اال

هي المشاريع طويلة المدى التي تحدث تغييرات 
استراتيجية في القطاع الثالث وتساهم في تطويره 

وتنميته بما يترك أثرًا على  المدى البعيد.

أال تقل كلفة المشروع عن 3 ماليين ريال.	•
أال تقل مدة المشروع عن 3 سنوات.	•
أن يكون المشروع موجها لتطوير القطاع وال يقل نطاقه الجغرافي عن منطقة إدارية 	•

واحدة.

شاريع بناء 
م

ت
القدرا

هي المشاريع الموجهة لتعزيز وإدامة قدرات 
الجهات المستفيدة والعاملين فيها في مجاالت 
مثل التخطيط، تطوير القيادات والعاملين، تطوير 

البرامج والعمليات، تطوير الهياكل واللوائح 
واألنظمة، توفير األنظمة واألجهزة التقنية.

التزام مجلس إدارة الجهة الطالبة بمتابعة المشروع وتطبيق نتائجه.	•
أن يكون مقدم الطلب هو الجهة المستفيدة مباشرة وليس الجهة المنفذة.	•
أال تزيد مدة المشروع على ثالث سنوات.	•
أال تزيد كلفة المشروع على 50% من إجمالي مصروفات الجهة في العام السابق.	•
أال تزيد كلفة المشروع على 1.5 مليون ريال، وال تقل عن 150ألف ريال.	•

مار 
ست�ث

شاريع اال
م

ي
ماع

االجت

هي المشاريع التي تحقق عوائد مالية واجتماعية، 
من خالل تقديم الخدمات والحلول لتعزيز 

االستدامة المالية والتنمية المجتمعية.

أن يكون قد مضى على تأسيس الجهة سنتان على األقل.	•
أال تقل منحة المؤسسة عن 300 ألف ريال.	•
أال تزيد منحة المؤسسة على 75% من كلفة المشروع.	•
أال تزيد مدة المنحة على 5 سنوات.	•
أال يقل العائد السنوي للمشروع )صافي الربح(عن 7% من رأس المال.	•
أن يكون للمشروع سابقة وله أثر اجتماعي محقق وملموس.	•

س 
سي

شاريع ت�أ
م

ت 
ورعاية الكيانا
ستقلة

م
ال

هي المشاريع التي تتضمن تأسيس كيانات جديدة 
مستقلة تساهم في تنمية وخدمة المجتمع، من 

خالل تقديم خدمات جديدة، أو توسيع الخدمات 
الحالية.

أال تقل الرعاية عن سنتين وال تزيد عن سبع سنوات.	•
أال تقل قيمة المنحة عن مليون ريال.	•
قدرة الكيان على تحقيق االستدامة المالية في مدة ال تتجاوز 7 سنوات.	•

س 
سي

شاريع ت�أ
م

ت 
ورعاية الكيانا

التابعة

هي المشاريع التي تتضمن تأسيس كيانات جديدة 
تابعة لجهات خيرية بحيث تساهم في تنمية 

وخدمة المجتمع، من خالل تقديم خدمات جديدة، 
أو توسيع الخدمات الحالية.

أن يكون مضى على تأسيس الجهة الطالبة 3 سنوات فأكثر.	•
أال تزيد مدة المنحة عن عامين.	•
أال تقل قيمة المنحة عن 300 ألف ريال، وال تزيد على مليون ريال.	•
أن تتوافر لدى الجهة خبرة في تقديم خدمات المشروع لمدة ال تقل عن سنة.	•
أن تتوافر لدى مدير المشروع خبرة في المجال ال تقل عن سنة.	•

أهم ضوابط المنح فيهتعريفهالمسار

ساجد
م

هيز ال
شاريع تج

م

هي المشاريع التي تطلب المساهمة في تجهيز 
المساجد بالصوتيات أو التكييف أو الفرش وغيرها من 

التجهيزات.

التقديم في هذا المسار خاص عن طريق إمام أو مؤذن المسجد أو من يمثلهما                 	•
)جهة رسمية يتبع لها مسجد(.

عدم تكرار منح المسجد لنفس البند إال بعد مضي عشر )10( سنوات، والتأكد من عدم صالحيته.	•
أن يكون المسجد مصرحًا من جهة االختصاص إذا كان داخل منشأة.	•
أن يكون تأمين التجهيزات مباشرًا من قبل المؤسسة ما لم تر غير ذلك. 	•
أال تزيد مدة المشروع المطلوب منحه على سنة، تبدأ من تاريخ التنفيذ.	•
أن يبدأ المشروع المطلوب منحه بعد ثالثة أشهر على األقل من نهاية فترة استقبال الطلبات.	•
يقبل المنح الكلي والجزئي في هذا المسار. 	•
تحديد منسق للمشروع: االمام أو المؤذن أو من يمثلهما )جهة رسمية يتبع لها مسجد(.	•

شغيلية
ت الت

موازنا
شاريع دعم ال

م

هي المشاريع التي تدعم الموازنات التشغيلية 
للجهات من أجل تعظيم قدرتها على خدمة القطاع

أال يقل إجمالي مصروفاتها للعام السابق عن 2 مليون ريال.	•
أن يكون لديها مجلس إدارة فعال ال يحصل أعضاؤه على أي مكافآت عدا ما تتطلبه 	•

مشاركتهم في اجتماعات المجلس.
أن يكون لديها خطة وموازنة سنوية معتمدة من مجلس اإلدارة قبل بداية كل عام، ولديها 	•

تقارير ربعية على األقل تعرض على المجلس.
أال تزيد تكاليفها التشغيلية على 40% من موازنتها.	•
أن يكون لدى الجهة لوائح وأنظمة مالية وإدارية معتمدة ومطبقة.	•
أال تقل مدة المشروع عن سنة وال تزيد على 5 سنوات.	•
أال تقل قيمة المنحة عن 300 ألف ريال، وال تزيد على 5 ماليين ريال.	•
تقديم الطلب األولي قبل 4 أشهر على األقل من بدء السنة المالية المطلوب دعم موازنتها 	•

التشغيلية.
أن يغطي المشروع  سنة مالية كاملة للجهة )هجري أو ميالدي(.	•
أال تزيد المنحة عما نسبته 75% من إجمالي التكاليف التشغيلية المتوقعة في الموازنة 	•

المعتمدة للجهة.

ي
معرف

شاريع اإلثراء ال
م

هي المشاريع الموّجهة لدعم الدراسات والبحوث 
واإلسهامات العلمية واإلثراء المعرفي لتنمية القطاع

أن يحقق المشروع إضافة علمية أو عملية.	•
أن يكون المشروع جديدًا أو يحتاج الستكمال.	•
أال يكون المشروع جزء من مشروع سابق مكتمل.	•
استخدام المنهجية العلمية المناسبة.	•
أن يكون موضوع المشروع المقدم من جهة ضمن اختصاص عملها أو تنفذه جهة مختصة.	•

و يشرتط في منفذ المشروع أن يكون واحدًا من اآلتي:
أعضاء هيئة التدريس.  	•
الباحثين المتخصصين في المؤسسات البحثية المرخصة.	•
الحاصلين على براءة االختراع المسجلة.	•
الممارسين المهتمين باألبحاث والدراسات.	•
حملة الماجستير والدكتوراه.	•
طالب مرحلة الدكتوراه.	•

أساليب المنح 
أواًل: مسارات
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ثانيًا: التموي�ل التنموي
تنموي  عمل  إلى  الرعاية  وأعمال  اإلغاثي  العمل  تحويل  على  التنموي  التمويل  إدارة  تعمل 

مستدام، بهدف نشر ثقافة التمويل التنموي بين الجهات الخيرية في المملكة، والعمل على 

بناء جيل من قيادات الجهات الخيرية يؤمن بأهمية التمويل التنموي ليكون اللبنة األساسية 

في التمويل المستقبلي لعمل الجهات الخيرية، وذلك من خالل ورش عمل لتأهيل القيادات 

اإلدارة على مبادرات  برنامج تمكين، كما تشرف  التمويل األصغر من خالل  وتقديم قروض 

حسنة  قروض  يقدم  والذي  االستدامة  صندوق  مثل  المجال  ذات  في  للمؤسسة  نوعية 

للمشاريع االستثمارية التي يعود ريعها للجهات الخيرية، ومركز بناء األسر المنتجة »جنى«.

ثالثًا: الرعايات اإلعالمية
التي تعد من  التوعية  تهتم المؤسسة باإلعالم اهتمامًا كبيرًا، فهو رافد مهم من روافد 

األولويات المهمة التي تسير عليها االستراتيجية العامة في الرعاية التي تقدمها المؤسسة 

للجهات الراغبة، وقد خطت المؤسسة لنفسها معايير محددة من أهمها أن يكون البرنامج 

المدعوم يقدم إعالمًا هادفًا يسهم في صناعة أثر إيجابي للمجتمع.

روافد  من  مهم  رافد  فهو  كبيرًا،  اهتمامًا  باإلعالم  المؤسسة  تهتم 

االستراتيجية  عليها  تسير  التي  المهمة  األولويات  من  تعد  التي  التوعية 

العامة في الرعاية التي تقدمها المؤسسة للجهات الراغبة
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عطاء المؤسسة
تقدم المؤسسة وذلك عبر فروعها التي تغطي كافة المناطق سنويًا دعمها ألكثر من 1300 مشروع خيري 

في أكثر من 130 مدينة وقرية داخل المملكة، ووفق استراتيجية للعطاء تلبي احتياجات المجتمع.

الدخول على موقع 
المؤسسة

www.rf.org.sa

 الدخول على
 موقع مانح

www.rf.org.sa

  الضغط على
طلب منحة

 تسجيل الدخول
 باستخدام اسم

 المستخدم
وكلمة السر

 الضغط على
 تسجيل جهة

جديدة

 الضغط على أمر
تقديم منحة

تعبئة جميع الحقول 
بيانات المسؤول. 1

بيانات الجهة . 2
الحسابات البنكية . 3
المرفقات. 4

تعبئة كامل البيانات 
في جمع الحقول

 رفع التقارير من
 الجهة  وتحقيق

االشتراطات

 تأكيد بيانات التسجيل
 عبر نسخ الكود

 المرسل على البريد
 المسجل ولصقة في

 حقل كود التفعيل
 في الموقع

 انتهت عملية
التسجيل بنجاح

تقديم المنحة

إغالق المنحة

كيف احصل على منحة ؟
تمر خطوات التسجيل في المنحة بعدة خطوات متسلسلة، وذلك وفق التالي:

التقديم للمنح

التسجيل في موقع مانح:

 حفظ البيانات حتى
فتح التقديم

اعتماد و يتم الدعم

تقديم المنحة

اعتذار وتغلق المنحة

دراسة طلب المنحة 
من الفرع 

توصية باالعتماد. 1
توصية بالرفض. 2

مراجعة طلب 
المنحة من لجنة 

العمل لخريي 
اعتماد. 1

اعتذار. 2

إسرتاتيجية االرتقاء بالجهات الخريية
كبيرًا  اهتمامًا  المؤسسة  أولت  االستراتيجية  بالخطة  عماًل 

والمشاريع  البرامج  دعم  خالل  من  الخيرية  الجهات  لتطوير 

ودعم  الخيرية  الجهات  في  العاملين  لتطوير  الموجهة 

األنظمة  وإعداد  االستراتيجي  والتخطيط  والبحوث  الدراسات 

واللوائج والنماذج.

التحتية،   البنى  بتطوير  خاصة  منح  المؤسسة  قدمت  كما 

تنفيذ  وباشرت  الجديدة  الخيرية  والبرامج  الكيانات  وإنشاء 

برامج موجهة ومتخصصة في تطوير الجهات الخيرية.

إنشاء  وكذلك  لألوقاف  ماليًا  دعمًا  المؤسسة  خصصت  كما 

بشراكة  االستدامة(  )صندوق  اسم  تحت  مستقل  كيان 

الشؤون  ووزارة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  استراتيجية 

على  لمساعدتها  الجهات  تمويل  بهدف  وذلك  االسالمية 

تحقيق استدامة مالية.



خيار النفع المجتمعي
تبنت المؤسسة دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية والموجهة لتلبية احتياجات المجتمع األساسية، وقد تنوعت 

مجاالت النفع المجتمعي  بالعدد من البرامج التي تعود بنتائجها اإليجابية على المجتمع ، ومن هذه البرامج : 

تمكني األسر 
المحتاجة

إلحاق أكرث من  300 
مستفيد بالجامعات

تموي�ل 600 مشروع 
أسر منتجة

700
دورة حرفية

دعم 300 مشروع 
تعليمي

دعم 100 مشروع 
توعوي

700
دورة لتنمية الذات

أكرث من 300 
ملتقى ت�ثقيفي

توزيع أكرث من
 20.000 كسوة

كفالة أكرث من
1500 يتيم

توزيع أكرث من
50.000 سلة غذائية

منح أكرث من 2.500 
مساعدة زواج

سداد أجرة أكرث من
1.300 وحدة سكنية

توزيع أكرث من
 3.000 جهاز منزلي

تقديم إعانات نقدية ألكرث 
من 6.000 مستفيد

بناء أكرث من 90  
وحدة سكنية 

للفقراء

ترميم وصيانة أكرث 
من 500 وحدة 

سكنية

تمكني الجهات الخريية

مكافحة الفقر

اإلسكان

هذه األرقام تمثل الدعم السنوي للمؤسسة وقابلة للتغي�ري مستقباًل حسب إسرتاتيجية المؤسسة
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60
ورشة عمل 

متخصصة

35
دراسة لتطوي�ر
العمل الخريي

300دعم 40 وقف
جهة مستفيدة 

من برامج التطوي�ر

دعم إنشاء
30 كيان جديد

المنح االسرتاتيجي
التحول من الدور الرعوي إلى دور يبني اإلنسان والمكان، من خالل تمكين األسر واالهتمام بالمشاريع ذات األثر المستمر.



الدعم لطباعة أكرث من
 200 مادة دعوية

كفالة أكرث من
80 داعية إلى الله

تقديم العالج ألكرث 
من 2.000 فقري

توفري أكرث من
3.000 جهاز طبي

دعم أكرث من 4.500 
محاضرة وفعالية

رعاية أكرث من
11.000 فقري

الدعوة إلى الله

الدعوة إلى الله

ت�أثيث وصيانة وبناء المساجد

المشاريع الموسمية
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تقديم أكرث من
2.800 هدية
)مسلم جديد(

تيسري أكرث من 40 
رحلة عمرة ألكرث من 

)1000( معتمر

بناء وترميم وصيانة 
أكرث من 10 مساجد

ت�أثيث أكرث من
300 مسجد

تقديم 3.000.000 
هدية لضيوف  الرحمن

تقديم 2.500.000 
وجبة إفطار صائم

رعاية 1500
أسرة سجني

رعايةذوي اإلعاقة رعاية السجناء

رعاية أكرث من 700
مستفيد من ذوي 

اإلعاقة

أكرث من 70
نشاط وفعالية ألكرث 

4000 سجـــني
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أبرز المشاريع النوعية
50 ألف فرصة عمل

قروض بقيمة
238 مليون ريال

 34 جهة مستفيدة قروض بقيمة
81 مليون ريال

نسبة التوطني

%93
نسبة سداد القروض 

%99

صندوق االستدامة 
صندوق غير ربحي تأسس عام 2011م برأس مال قدره 100 مليون ريال بمبادرة وتمويل من مؤسسة 

؛  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  االستراتيجية  وبالشراكة  الخيرية  الراجحي  عبدالعزيز  بن  سليمان 

لتمويل المشاريع االستثمارية للجهات الخيرية بــــالمملكة كقرض حسن بهدف المساهمة في 

تحقيق االستدامة المالية لهذه الجهات

مركز بناء األسر المنتجة “جنى”
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