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دليــل ُيعنــى بشــرح منظومــة الِمَنــح، ويضــع النقــاط علــى الـــُحروف فــي إطارهــا العــام فــي 

مؤسســة ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي الخيريــة، كمــا يوضــح الضوابــط والسياســات 
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تمهيد :

عليها،  الناس  الله  فَطَر  ِفطرٌة،  العطاء 
كونها  مع  كونية،  وُسنة  إيجابية،  وظاهرة 
أنه َحلٌّ دائم لمؤسسات  واجًبا شرعًيا، كما 
والعطاء  وجمعياته.  الخيريِّ  العمل  قطاع 
-هو قيمة-وهو الِمَنح عمليًة، ولُكلِّ عملية 
أبجديات وقواعد وُأسس تخضع لها جميع 
والَحْوَكمة،  الضبط،  من  اإلدارية  العمليات 

فافية. واالهتمام بالُوضوح والشَّ

ر العمليــات اإلدارية للمؤسســات،  ومــع تطــوُّ
ــن  ــح ِم ــر اإلجــراءات الخاصــة بالِمَن ظــل تطوي
المؤسســات  ُتواجــه  التــي  يــات  التحدِّ أكبــر 
ــة المماَرســات  المانحــة واألهليــة، وذلــك لِقلَّ

المعَتَمدة في هذا الشأن.

وألهميــة ضبــط الِمَنــح الماليــة وغيرهــا، وأثــر 
ذلــك فــي نجــاح تنفيــذ المشــاريع، َنَضــع َبيــَن 
م  ُيقــدِّ الــذي  العــام  اإلطــار  هــذا  أيديكــم 
ــًة لــُكلِّ َمــن يتشــارك مــع  ُحــدوًدا وُأُطــًرا عامَّ
مؤسســة ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي 
ليكــون  اإلطــار  هــذا  م  ُنقــدِّ كمــا  الخيريــة، 
فــي  الِمَنــح  َحْوكمــة  فــي  مميــًزا  نموذًجــا 
المؤسســات المماثلــة ُمنــذ التقديــم، حتــى 
اإلغــاق، مســتلهمًة هــذه الممارســة ِمــَن 
المماثلــة  والمحليــة  الدوليــة  الممارســات 
والمتميــزة لِبنــاء مشــاريع مفيــدة وتنفيذهــا، 
ملتزمــًة بالجــودة والســهولة والتيســير علــى 

ُكلِّ جهة طالبٍة للِمَنح ِمَن المؤسسة. 

ويســتند هــذا اإلطــار إلــى النظــام األساســيِّ 
المــوارد  وزارة  ِمــن  المعتَمــد  للمؤسســة، 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، الصــادر فــي 
ــق مــا َوَرد  عــام 1441هـــ2019-م، كمــا ُيحقِّ
فــي نظــام الجمعيات والمؤسســات األهلية 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، الصــادر فــي 
رقــم  الملكــي  بالمرســوم  1437/2/19هـــ، 

لنظــام  التنفيذيــة  والائحــة  )م/8(، 
الجمعيــات والمؤسســات األهليــة، الصــادر 
فــي   )73739( الرقــم  ذي  الــوزاري  بالقــرار 
ِمــَن  اســتفاد  كمــا  1437/6/11هـــ، 
الممارســات اإليجابيــة الســابقة للمؤسســة 
تحديــث  آخــر  حتــى  1421هـــ  إنشــائها  ِمنــذ 
عــام  فــي  الِمَنــح  منظومــة  علــى  جــرى 
باإلســتراتيجية  وانتهــاًء   ،2016- 1436هـــ 

الجديدة )2021م–2023م( للمؤسسة.

ــًة  أدلَّ المؤسســة  ت  أعــدَّ التطويــر؛  وضمــن 
ــًة لــُكلِّ مســار ِمــن مســارات الِمَنــح؛ حيث  خاصَّ
ف دليــل المســار بالضوابــط، والمعاييــر،  ُيعــرِّ
ُأعــدَّ  كمــا  بالمســار،  الخاصــة  والسياســات 
بالضوابــط  للتعريــف  ؛  العــامِّ اإلطــار  هــذا 
تشــمل  التــي  للِمَنــح  العامــة  والسياســات 
جميــع المســارات؛ بمــا ُيســاعد علــى معرفــة 
َبــات األساســية للتقديــم، والضوابــط  المتَطلَّ

والسياسات العامة للِمَنح.

إدارة المؤسسة 
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واستيعابه  الِمَنح،  دليل مسارات  الجهة  ُمراَجعة  للمؤسسة  الِمَنح  تقديم طلب  يستلزم 
على  الحصول  المطلوب  المسار  بات  ُمتطلَّ َوْفَق  المنحة  إعداد طلب  يضمن  بما  كامًا، 
الِمَنح فيه، كما يستلزم هذا ُمراجعة الدليل الخاص بالسياسات والضوابط، وكذا الدليل 

العام الذي يحتوي على ما يأتي: 

التعريف بالمؤسسة   	 مصارف ومجاالت المنح  مصطلحات الدليل 

أنواع المنح ومساراته 
السياسات و الضوابط  

الموحدة في كل 
المسارات

مسار المشروع:

 
مرحلة إدارة الِمنحةمرحلة التقديممرحلة التهيئة و اإلعداد

مرحلة قياس األثرمرحلة إغاق المنحةمرحلة الدراسة واالعتماد

فــي  الِمَنــح  بنظــام  المســتفيدة  الجهــات  تعريــف  فــي  الدليــل  هــذا  ُيســهم  أن  ونأمــل 
باتهــا بمــا ُيســهم فــي ِبنــاء عاقــة إيجابيــة َبيــَن  المؤسســة، ومســاعدتها علــى تحقيــق متطلَّ
م للَعمــل الخيــريِّ والعامليــن  قــيَّ والتقــدُّ ــق الرُّ المؤسســة، وَبيــَن المســتفيدين منهــا، وُيحقِّ

فيه.

123

456
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مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريةالمؤسسة:

بحية:  الجهات الخيرية، والحكومية، والوقفية، والجمعيات، والمراكز العلمية في الجامعات، وغيرها.الجهات غير الرِّ

بحية: المؤسسات والشركات التي تعود بأرباح مالية ألصحابها، أو المشاركين فيهاالجهات الرِّ

ُكلُّ وزارة، أو إدارة، أو وحدة إدارية، َتكون ميزانيتها ِضْمَن الميزانية العامة للدولة، أو ُملَحقًة بها.الجهات الحكومية:

ُيقصد به المَقرُّ الرئيُس للمؤسسة، ويقع في مدينة الرياض.المركز الرئيسي:

ُيقصد به فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة العربية السعودية وُمدنها.فروع المؤسسة:

ما َيلَزم توفيره وتحقيقه كامًا لقبول طلب ِمَنح الجهة أو المشروع.ضوابط الِمَنح: 

أدوات تفضيل ُتسَتعَمل للُمفاَضلة َبيَن المشاريع حَسَب األهمية.معايير الِمَنح:

ا ِمن خالها، وهي ثابتة َوْفًقا لوصية الواقف.مجاالت الِمَنح: المصاِرف التي يلتزم بتقديم الِمَنح ماليًّ

دها المؤسسة للتركيز عليها في الِمَنح.أوليات الِمَنح: القضايا ذات األولية التي تحدِّ

دها المؤسسة لعملها في استهداف الِمَنح .أساليب الِمَنح: ُرق التي تحدِّ الطُّ

ق ُرؤية األطراف ورسالتها.أنواع الِمَنح: االمشاريع المفضلة للِمَنح، والتي ُتحقِّ

ـا، ومـع الشـركاء؛ لتحقيـق أثـر إيجابـي ِمـن برامج الِمَنح: ُحلـول إسـتراتيجية تعمـل المؤسسـة علـى تفعليهـا وتمويلهـا ذاتيًّ
خال مجموعة ِمَن المشاريع.

ـم عمليـات إجـراءات الِمنحـة ِمـَن االسـتقبال حتـى مسارات الِمَنح: األسـاليب التـي ُتسـَتقَبل ِمـن خالهـا َطَلبـات الِمَنـح، وتنظِّ
اإلغاق. ولُكلِّ مسار ُأسلوب إجراءاته، ومتطلباته الخاصة به.

القرارات التي َتصُدر عن لجان الِمَنح الرسمية حَسَب الصاحية الممنوحة لها.قرارات الِمَنح:

إجماليُّ مصروفات 
الجهة:

هي مجموع إجماليِّ مصروفات الجهة، بما يشمل مصروفات النشاط والمصروفات العمومية واإلدارية.

التكاليف التشغيلية 
المباشرة:

هـي التكاليـف التـي يتطلبهـا تنفيـذ المشـروع المطلـوب َمنحـه، بمـا فـي ذلـك مكافـآت العامليـن الذيـن 
بالُمستشـارين،  االسـتعانة  وتكاليـف  سـفرهم،  وتكاليـف  الجهـة،  فـي  وليـس  المشـروع  فـي  يعملـون 
المشـروع، وتكاليـف  أنشـطة  لتنفيـذ  الازمـة  ات  والُمِعـدَّ المـوادِّ  بالمشـروع، وشـراء  الخاصـة  واإليجـارات 

الطباعة لموادِّ المشروع، وأيُّ تكاليف تشغيلية ُأخرى ذات عاقة بتنفيذ المشروع مباشرًة.
التكاليف التشغيلية 

غير المباِشرة:
فيـن  هـي التكاليـف التشـغيلية التـي تدعـم تنفيـذ مشـاريع الجهـة بشـكل غيـر ُمباِشـر، مثـل: رواتـب الموظَّ
العامليـن فـي الجهـة، ممـن لهـم عاقـة بالمشـروع، وإيجـارات َمَقـرِّ الجهـة، والتكاليف اإلداريـة اأُلخرى التي 

تدعم تنفيذ المشروع.
هي الجهات والمشاريع التي ال تدخل في نطاق المسار الذي أشير إليه في الدليل الخاص به.االستثناءات:

، أِو األفـراد، وترغـب فـي الشريك/الشركاء: ، أِو القطـاع األهلـيِّ ُيقصـد بـه أيُّ جهـة ِمـَن القطـاع الحكومـي، أِو القطـاع الخـاصِّ
دة. بناء شراكة مع المؤسسة لتحقيق أهداف ُمحدَّ

الُمصَطَلحات
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تعريف بالمؤسسة : 

مؤسسـة سـليمان بـن عبـد العزيـز الراجحـي الخيريـة هـي إحـدى المؤسسـات المانحـة فـي المملكة 
لة فـي وزارة المـوارد البشـرية والشـؤون اإلجتماعيـة برقـم )10(،   العربيـة السـعودية، وهـي ُمسـجَّ

عة حَسَب المناطق اإلدارية في المملكة. وتاريخ 19/ 1421/6هـ، ويتبعها ثاثَة َعَشَر فرًعا ُموزَّ

المملكة  المسجلة في  بحية  الرِّ الجهات والمؤسسات غير  َمْنح  المؤسسة جهودها على  ز  وتركِّ
العربية السعودية في المجاالت اآلتية:

تسعى المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في: )ريادة الَمْنح الخيري لتنمية المجتمع بإتقان 
وإيمان( ِمن خال تمكين الجهات والمؤسسات غير الربحية واالرتقاء بها، وتعميق أثرها في تنمية 
سات،  األفراد والمجتمعات، كما ُتسهم المؤسسة في تنمية المجَتمع بتقديم الَعْون الماديِّ للمؤسَّ
واألفراد، واألفكار، والحلول النوعية التي ترتقي بالعمل الخيري، وَتْضَمن استدامته، وُتسهم في 
سي احترافيٍّ يستند إلى أهداٍف وُرًؤى واضحة، ويقوم على آليات، ووسائل  تحويله إلى عمل مؤسَّ

رات أداء يمكن قياسها وتقويمها. عمل وتقنيات حديثة، ويعتمد على معايير ومؤشِّ

ذهــا الجهــات  م المؤسســة كل عــام ِمَنًحــا ِلَمــا َيقــُرب ِمــن 400 مشــروع ِمــَن المشــاريع التــي تنفِّ وُتقــدِّ
بحية في المملكة العربية الســعودية. وتتوزع هذه المشــاريع  الخيرية، والحكومية، والجهات غير الرِّ
علــى )13( مســاًرا؛ لــُكلٍّ منهــا ضوابطــه، ومعاييــره، وسياســاته، ونماذجــه الخاصــة، َوْفــَق مــا هــو 

ل في األدلة المختلفة التي يمكن الحصول عليها ِمن موقع المؤسسة.  ُمفصَّ

سات والِكيانات ورعايتهاالقران الكريم إنشاء المؤسَّ

الوسائل التقنيةالِعلم الشرعيِّ والدعوة 

رعاية المحتاجينالعلوم النافعة والمعرفة

قيا واإلطعامالمساجد السُّ
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َمصاِرف المؤسسة ومجاالتها ومشاريعها
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أمثلة على الَمشاريعالَمجاالتمصارف الِمَنح

بــه،  الكريــم، وِطباعتــه، والِعنايــة  القــرآن  تعليــم 
ودعــم  الَوســائل،  بجميــع  ونشــره  وتوزيعــه، 

حلقاته ومدارسه، وتشجيع حافظيه ومعلميه.
القرآن الكريم

 كفالة حلقات القرآن

التطبيقات اإللكترونية 
للقرآن الكريم

الِعناية بالمصحف

 الَمصروفات التشغيلية

الوســائل  وَدعــم   ، وَجــلَّ َعــزَّ  اللــه  إلــى  الدعــوة   
المشــروعة لذلــك، إعاميــًة كانــت أو تعليميــًة، أو 
ــق فيهــا ســامة الهــدف،  غيــر ذلــك، َمتــى مــا تحقَّ
َوْجــه  علــى  ذلــك  وِمــن  الُمعَتَقــد،  ــة  وِصحَّ
الخصــوص مــا ُيقــام فــي الحرَمْيــن الشــريَفْين ِمــن 
عليــم،  التَّ وِحَلــِق  وتعليميــة،  ــة  دعويَّ أنشــطة 

وَتحفيظ القرآن الكريم، وَشرح الُمتون وِحفظها

الِعلم الشرعي 
عوة والدَّ

ورات الِعلمية وِحفظ   الدَّ
الُمتون

َعوية  رعاية الملتقيات الدَّ

 الوسائل اإلعامية 
عوة واإللكترونية للدَّ

ــر الِعلــم الناِفــع،  علــى أهــل الِعلــم القائميــن بَنشـ
عــاة إلــى اللــه  والدعــوة إليــه، واإلنفــاق علــى الدُّ
النافعــة،  الُعلــوم  ب  ُطــاَّ وعلــى   ، وَجــلَّ َعــزَّ 

وُخصوًصا الُعلوم الشرعية

رعيُّ  الِعلم الشَّ
عوة والدَّ

عاة كفالة الدُّ

ب اَّ كفالة الطُّ

راسية الِمَنح الدِّ

ب الِمَنح برامج ُطاَّ

ــك حقوقهــا، خصوًصــا  نشــر الُكُتــب النافعــة وتملُّ
ــف فــي ُعلــوم الشــريعة؛ كُكُتــب التفســير،  مــا ُألِّ
الســلفية  والعقيــدة  والفقــه،  والحديــث، 
ــَلف الصالــح، وَمــن  الصحيحــة، ِمــن ُكُتــب أئمــة السَّ
النافعــة  الُكُتــب  ِمــَن  وغيرهــا  بإحســان،  َتِبعهــم 

للمسلمين في دنياهم وأخراهم

الُعلوم النافعة 
والمعرفة

طباعة الُكُتب وتوزيعها

ك الُحقوق الِفكرية َتَملُّ

وتأميــن  وتشــغيلها،  وصيانتهــا،  المســاِجد،  ِبنــاء 
قــة بهــا، ِمــن مســاكَن وَمرافــَق،  الخدمــات المتعلِّ

وغيرها، حَسَب الحاجة
المساجد  

الِبناء

الصيانة والتشغيل

خدمات المساجد 
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أمثلة على الَمشاريعالَمجاالتمصارف الِمَنح

الُبحــوث،  الِعلميــة، وَمراكــز  إنشــاء المؤسســات 
ذلــك؛  فــي  المشــاركة  أو  ورعايتهــا،  ودعمهــا 
اإلســام  بخدمــة  تعنــى  التــي  تلــك  والخاصــة 
ِصــل  يتَّ ومــا  وُيْســره،  ته  ُشــموليَّ وبيــان  وَنْشــره 
واالقتصــاد  الماليــة  بالُمعاَمــات  منهــا 
واإلســهام  االجتماعــي،  والجانــب  اإلســامي، 
راســات النافعــة، وســائر  فــي دعــم الُبحــوث والدِّ

الجهات التي ُتعنى بذلك.

سات  إنشاء المؤسَّ
والِكيانات 

ورعايتها

ِمْنحة تأسيسة

دعم الموازنات التشغيلية

الُعلوم النافعة 
والمعرفة

إجراء البحوث والدراسات

رعاية الملتقيات 
والمؤتمرات العلمية 

التربويــة،  والمراكــز  ســات  المؤسَّ إنشــاء 
والمهنيــة،  والتدريبيــة،  والطبيــة،  والتعليميــة، 
مناهجهــا  وتأليــف  ودعمهــا،  وتشــغيلها، 

وطباعتها، ونشرها، أو المشاركة في ذلك كله

إنشاء المؤسسات 
والمراكز 

والِكيانات 
ورعايتها

منحة تأسيسة

دعم الموازنات التشغيلية

الُعلوم النافعة 
تأليف المناهج وطباعتهاوالمعرفة

اإلنفــاق علــى وســائل التقنيــة، إنتاًجــا وتطويــًرا 
واســتخداًما؛ لمــا ُيحقــق خدمــة اإلســام والنفــع 

العام، ويخدم األوقاف، ويحقق أهدافها
الوسائل التقنية 

إنتاج األنظمة التقنية 
وتطويرها

التطبيقات والمواقع 
اإللكترونية

َخص التقنية الرُّ

مصروفات تشغيل وسائل 
التقنية

نظـرًا لتعـدد مصـارف الوقـف وحاجـة توزيعهـا علـى مجـاالت تتـواءم مـع أهداف 
المؤسسـة وتوضيحًا لوحدة المتابعة بين المؤسسـة والجهات وهي المشـاريع 

ُوِضَع هذا الجدول للربط بين هذه الثاثة :
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أمثلة على الَمشاريعالَمجاالتمصارف الِمَنح

واألرامــل،  األيتــام،  ِمــَن  المحتاجيــن  ُمســاَعدة 
بالحــوادث  والمنكوبيــن  والَمرضــى،  والفقــراء، 

والجوائح ِمَن المسلمين
رعاية المحتاجين 

الرعاية االجتماعية

الرعاية الصحية

ِكسوة الشتاء والعيَدْين

تأمين األجهزة الكهربائية

ترميم المنازل

كفالة األيتام

تمكين األسر الفقيرة

كفالة أسرة محتاجة )أرامل 
– مطلقات – سجناء(

األزمات والطوارئ

وتوزيعهــا،  واألطعمــة  والتمـــور  الميـــاه  تأميــن 
وتفطيــر الصائميــن؛ خصوصــًا فــي شــهر رمضــان 
الحــج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة  ومواســم 

المنورة وغيرهما

السقيا واإلطعام

ال الغذائية السِّ

ُسقيا الماء
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إطار المنح

مسارات
]أداة التقديم على المؤسسة[

مصارف صك الوقفية
]هي ما نص الواقف عليها في الصك ، وبنيت عليها هذه المنظومة[

مجاالت المنح 
]هي ما تعمل عليه المؤسسة وهي بنود الصرف المالية[

أوليات 
]قضايا تحددها

]
ً
 المؤسسة سنويا

مشاريع
]هي ما تقدمه الجهات على المؤسسة[

برامج
]هي ما تحدده المؤسسة من برامج كبرى 

وتعمل على تحقيق مستهدفاتها[
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مسارات المنح
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بابتــكار  يــن  المعنيِّ إشــراك  فــي  المســار  هــذا  ُيســهم 
األفكار والُحلول وتطويرها، واإلسهام في تنفيذها

يختص هذا المسار بالُمباَدرات التي تتبناها المؤسسة

ملخص مسارات المنح

هـي الِمَنـح التـي ُتسـهم فـي رفـع قـدرات الجهـات الخيريـة، صغيـرة 
لديهـا،  المسـتهدفة  الفئـات  خدمـة  َعْبـَر  ومتوسـطتها،  الميزانيـات، 
دة ُمسـَبًقا؛ ِبناًء على احتياجات الجمعيات،  وهـي عبـارة عـن ِمَنـح ُمحدَّ
عـًة حَسـَب اختصـاص الجمعيـات، بحيـث تختـار الجمعية المشـروع  ُموزَّ
ـح أهـم البنـود، وأعـداد المسـتهَدفين، والقيمـة  المناسـب لهـا، وتوضِّ

المالية المقَتَرحة

ُتبـاِدر بهـا  التـي  التنمويـة والمشـاريع  ـص للحلـول  ِمَنـح ُمَخصَّ مسـار 
المؤسسة، وتديرها مباشرة، في قضايا، أو أوليات َتخُدم المجتَمع، 

بحي أو القطاع غير الرِّ

دة المجـال، والبرنامـج،  هـي الِمَنـح التـي ُتعِلـن عنهـا المؤسسـة ُمحـدَّ
مـا  تقديـم  وللجهـات  المسـتفيدين،  ِمـَن  نـة  ُمَعيَّ لفئـة  وتخصصـه، 

يتناسب مع هذا المستهَدف ِمن المشاريع.

هـي الِمَنـح غيـر الماليـة، ِمـن خدمات، ومطبوعـات، وأنظمة، وتجري 
للجهـات  م  وُتقـدَّ وموظفيهـا،  وإداراتهـا،  سـة،  المؤسَّ ُفـروع  َعْبـَر 

بحي. الخيرية والقطاع َغير الرِّ

وغيـر  الُحكوميـة،  ـراكات  الشِّ َعْبـَر  تجـري  التـي  الماليـة  الِمَنـح  هـي 
والمؤسسـات  الجهـات  مـع  المؤسسـة  تعقدهـا  التـي  الحكوميـة، 

والِكيانات الربحية، وغير الربحية

سـة وإداراتهـا،  هـي الِمَنـح غيـر الماليـة التـي تجـري َعْبـَر ُفـروع المؤسَّ
حكوميـة؛  قطاعـاٍت  أو  مؤسسـاٍت،  أو  أفـراًدا  للمانحيـن،  م  وُتقـدَّ

ألغراض الِمَنح

الَمْنح المباِشر

الَمْنح المباِدر

الَمْنح التنافسيُّ

الَمْنح المعرفيُّ

شاركيُّ الَمْنح التَّ

خدمات المانحين

العــام  ِخــال  فــي  الطالبــة  الِجهــة  َمصروفــات  تزيــد  أالَّ 
السابق على َخمسة مايين ريال

ة المشروع عن عام. أالَّ َتزيد ُمدَّ

خاص بالجهات التي ليس لها فروع.

الِمَنح المالية التي تبلغ 10.000 ريال، وأعلى

ماليــة(   - إداريــة   – )قانونيــة  متباَدلــة  منافــع  ُوجــود 
واضحة في التعاقد

تتراوح قيمة المنحة َبيَن 10.000 ريال، و200.000 ريال
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دة في ُكلِّ المسارات السياسات والضوابط الموحَّ
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ضوابط الِمَنح

يخضــع َقبــول الجهــات فــي المؤسســة لضوابــط ِمــن شــأنها تحقيــق الحمايــة القانونيــة 
ر َقبول الجهة. للمؤسسة والجهة الممنوحة، وفي حال عدم وجود أي ضابط، يتَعذَّ

ضوابط الجهات الرئيسة:

صــة ِمــن وزارة المــوارد البشــرية، والتنميــة  ــح أساســًا للجهــات المرخَّ م المؤسســة الِمَن ُتقــدِّ
بحيــة، بشــرط  وجــود  ــر الرِّ ــح للِجهــات الحكوميــة، والِجهــات غي م الِمَن االجتماعيــة، كمــا ُتقــدِّ

ستة ضوابط أساسية، ال يمكن تقديم الِمَنح أليِّ جهة بُدوِنها، وهي:  
أْن تكون الجهة غير ربحية. . 1
ُوجود تصريح رسمي ِمن جهة االختصاص، أو ِمَن الحاكم اإلداري.  . 2
ريح.. 3 ُوجود ِحساب بنكيٍّ باسم الجهة الصَّ
وجــود قوائــم ماليــة، بحيــث تخضــع حســابات الجهــة إلــى ُمراَجعــة َمكَتــب ُمحاِســب . 4

قانوني  معَتَمد، باسِتثناء الجهات الجديدة، والِجهات الحكومية، والجهات الفرعية. 
	 . . أْن يكون البرنامج أو المشروع ِمَن اخِتصاص الجهة، حَسَب نظامها األساسيِّ
نــة، حَســَب . 6 َوْضــع اشــتراطات ُمعيَّ ــق للمشــروع، وللمؤسســة  ُمَنسِّ تحديــد مديــر، أو 

طبيعة المسار. 

ضوابط الجهات الفرعية:

ُوجود تصريح ِمَن الجهة الرئيسة.. 1
ُوجود حساب بنكيٍّ باسم الجهة الفرعية أو الرئيسة.. 2
ُوجود َمَقرٍّ ُمستِقلٍّ للجهة الفرعية.. 3
ُوجود مجلس تنفيذي بمثابة مجلس اإلدارة.. 4
ة، وتقريــر ختامــيٍّ مالــيٍّ للجهــة الفرعيــة، ُمعَتَمــد ِمــَن الجهــة . 	 ُوجــود ميزانيــة ُمســتِقلَّ

الرئيسة آلِخر َسنة مالية.
نــة حَســَب طبيعة . 6 ســة َوْضــع اشــتراطات ُمعيَّ ــق للَمشــروع، وللمؤسَّ تحديــد ُمديــر أو ُمنسِّ

المسار.
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ضوابط الجهات الحكومية : 

أن يكون البرنامج أو المشروع ِمَن اختصاص الجهة، أو إحدى إداراتها. . 1
نــة، حَســَب . 2 ُمَعيَّ تحديــد مديــر، أو منســق للمشــروع، وللمؤسســة وضــع اشــتراطات 

طبيعة المسار.
ُوجود ِحساب مصرفي باسم الجهة، أو باسم ِجهٍة وسيطة خيرية، اتفق معها.. 3

ضوابط المنح العامة : 

تلتــزم الِجهــة باالطــاع علــى دليــل المســار، واإلطــار العــامِّ للِمَنــح فــي مؤسســة . 1
سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

تلتــزم الجهــة بَصــْرف مبلــغ الِمَنــح فــي تنفيــذ برامــج المشــروع َبعــَد إيــداع المبلــغ فــي . 2
ات  حســابها َوفَق اإلعداد، والبنود المالية المعتمدة، وإباغ المؤسســة بأيِّ ُمســَتَجدَّ

تطرأ على المشروع.

م.. 3 تلتزم الجهة بإرفاق ُخطة العمل، وآلية متابعة التنفيذ مع المشروع المقدَّ

ِفق عليه.. 4 ر المشروع، أِو اإلخال بما اتُّ تلتزم الجهة بإرجاع المبلغ في حال تعثُّ

مة للعمــل الخيري، وقوانين . 	 تلتــزم الجهــة بقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية المنظِّ
الجهات الُمشِرفة عليها.

تلتــزم الجهــة بإْطــاع ممثــل المؤسســة -فــي أثنــاء الزيــارة الميدانيــة- علــى الوثائــق . 6
الخاصة بالمشروع.

ــذة بإصــدار كافــة التراخيــص، والفســوحات، والموافقــات الازمــة . 	 تلتــزم الجهــات المَنفِّ
لتنفيذ المشروع.

تلتــزم الجهــة بتســجيل دعــم المؤسســة دعمــًا مقيــدًا فــي حســاباتها المحاَســبية، علــى . 8
ــح ذلــك فــي قوائمهــا الماليــة المعتَمــدة باســم المؤسســة كامــًا، واســم  أن ُيوضَّ

المشروع.

الُمدَخــل، وقابليتــه لإليــداع، . 9 الجهــة بصحــة معلومــات حســابها المصرفــي  ــد  تتَعهَّ
ث، أو  ــًدا، أو غيــر محــدَّ ــل مســؤولية فــوات المنحــة فــي حــال كان الحســاب مجمَّ وتتَحمَّ

ال َيقَبل اإليداع، ألسباب ُأخرى.

تلتــزم الجهــة بإبــراز إســهام المؤسســة فــي دعــم المشــروع، وإبــراز هويتهــا، فــي أثنــاء . 10
تنفيذه، وَبعَد االنتهاء ِمَن التنفيذ.
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ف بالمبالــغ خــارج إطــار االتفاقيــة المبَرمــة إلكترونيــًا ُتَعــدُّ . 11 مســؤولية الدعــم والتَصــرُّ
مسؤولية الجهة المقدمة َوحَدها..

نطاقات الِمَنح:

بحيــة(، ِمــن خــال سياســات وضوابــط  ســة الِمَنــح للجهــات الخيريــة )غيــر الرِّ م المؤسَّ ُتقــدِّ
دة، َوفًقا للنطاقات اآلتية:  ُمحدَّ

النطاق المكانيُّ :

العربيــة  المملكــة  مناطــق  فــي جميــع  بحيــة  الرِّ غيــر  الخيريــة  الجهــات  المؤسســة  تمنــح 
السعودية، من خال فروع المؤسسة الموجودة في كل منطقة

النطاق الزمانيُّ : 

ا فــي بعــض 	  د ســنويًّ تطــرح المؤسســة مواعيــد اســتقبال المشــاريع َوفــَق أوقــات ُتحــدَّ
المسارات، وبعضها مفتوح طيلة العام.

نة المالية الميادية في تحديد أوقات التقديم . 	  تعتمد المؤسسة السَّ

  : النطاق الماليُّ

مها المؤسسة هو عشرة آالف ريال.	  الحد األدنى للِمَنح التي ُتقدِّ

دات فنيــة وماليــة حَســَب ُكلِّ مســار ِمــن 	  ــر، وُمحــدَّ ــاًء علــى معايي د قيمــة المنحــة ِبن ُتحــدَّ
مسارات الِمَنح.

النطاق اإلجرائيُّ : 

يحق للِجهة التقديم على أكثر من منحة في العام، بَشرط أْن تكون في مساٍر آَخر. 	 

إغاق أيِة ِمنحة سابقة في المسار َنْفِسه انَتهت مدة تنفيذها، إْن ُوجدت. 	 

ِمن 	  المشروع سيكون  تنفيذ  أنَّ  إال  األفراد،  المشاريع من  أفكار  المؤسسة  تستقبل 
 ، خال ِجهة تختارها المؤسسة، ما عدا  المسارات اآلتية: )الَمْنح المباشر، الَمْنح المعرفيَّ
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ِخدمة المانحين(. 

ح في دليل ُكلِّ مسار. 	  تمنح المؤسسة الجهات الرئيسة والفرعية حَسَب ما هو ُموضَّ

ِمن خال مسار 	  بمشاريع  م  التقدُّ لها  التابعة  والمؤسسات  المؤسسة  يِحقُّ إلدارات 
الَمْنح المباِدر، مع إمكان التنفيذ َعْبَر الجهات الربحية.

يحق لُفروع المؤسسة التقدم بمشاريع ِمن ِخال َمسار الَمْنح المباِدر للَمشاريع التي 	 
َتخُدم ِنطاق منطقة الفرع. 

يِحقُّ للمؤسسة ُمتاَبعة تنفيذ المشاريع الممنوحة، وطلب التقارير الازمة التي ُتثبت 	 
ص له.  َصْرف الَمْنح على ما ُ ُخصِّ

ُتغَلق المنحة إذا استوفت الجهة جميع المتطلبات الازمة إلغاق المنحة، َوْفًقا ِلَما 	 
د في دليل ُكلِّ  َمسار.  هو ُمحدَّ

 	. راكات مع جهات مانحة ُأخرى في َمسار الَمْنح التشاركيِّ ُتتاح الشِّ

                                                                                                                                                                     
نطاق االعتذارات:

سة عن َمنح ما يأتي : َتعَتذر المؤسَّ

ْق فيها أحد الضوابط.	  الِجهات التي لم يتَحقَّ

ــح فــي 	  دة ِمــَن المعاييــر، َوفــَق مــا هــو ُموضَّ ســبة الُمحــدَّ ــق النِّ الجهــات التــي لــم تحقِّ
دليل ُكلِّ َمسار.

ق المشروع مع المؤسسة.	  الِجهات التي ال َيتواصل فيها ُمنسِّ

ُوجود ماحظات جوهرية على الِجهة في تنفيذ َمشروع سابق حتى تجري معاَلَجُتها.	 

ا كان السبب.	  الجهات التي أوقفت المؤسسة منحها أيًّ

َيات.	  مشاريع الدِّ

طلبات دعم األفراد.	 

برامــج 	  َيشــمل  ِمــن مشــروع  ُجــزًءا  تكــن  لــم  مــا  الصائميــن،  وتفطيــر  الحــج  مشــاريع 
دة غيرها. متعدِّ

 االعتـذار عـن الجهـات ينسـحب علـى األفـراد في المسـارات التي يمكن لألفـراد التقديم 	 
عليها.
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َلب، وإجراءات الدراسة: طريقة تقديم الطَّ

اآلتـــي:. 1 الرابـــط  خـــال  ِمـــن  ـــا  إلكترونيًّ الِمَنـــح  طلبـــات  جميـــع   تقديـــم 
.wwwrf.org.sa/ar/rf-grants

ب . 2 يتوجَّ مرة،  أول  م  تقدِّ ها  أنَّ أي:  الِمَنح؛  نظام  ِحساب على  الجهة  لدى  يكن  لم  إذا 
المستندات  وإرفاق  األساسية،  البيانات  إدخال  خال  ِمن  لها  حساب  إنشاء  عليها 
ح ِعنَد الدخول على النظام. ولمزيد ِمَن المعلومات ُيرجى  الازمة، َحسبما هو موضَّ

مراجعة دليل اسِتخدام نظام الِمَنح اإللكتروني.

ر الحساب المصرفي، الذي ُأدخل في أثناء . 3 في حال انتهاء ُمدة تصريح الجهة، أو تغيُّ
خول على بيانات التسجيل، وتحديث البيانات، قبَل إرسال  تسجيل الجهة، إذ يجب الدُّ

َلب إلى المؤسسة ِمن خال النظام. الطَّ

َبعــَد قبــول المؤسســة تســجيل الجهــة، وتفعيــل حســابها، يمكنهــا اســتكمال تقديــم . 4
الطلب. 

يكون رفع تقرير المحاِسب القانوني عند تقديم المشروع، وليس تسجيل الجهة.. 	

نة، إال . 6 خول على نظام الِمَنح، وإضافة الطلبات في أي وقت ِمَن السَّ يمكن للجهة الدُّ
دة  أنه ال يمكنها إرسال الطلب إلى المؤسسة من خال النظام، إال في األوقات المحدَّ
والمدة  التقديم،  بأوقات  الخاص  الجزء  َحسبما هو موضح في  الطلبات،  الستقبال 

الازمة التخاذ القرار.

دة لــُكلِّ مســار، . 	 ســتقوم المؤسســة بدراســة الطلــب َوفــق الضوابــط والمعاييــر المحــدَّ
وســوف تتواصــل مــع الجهــة الطالبــة بَشــكل مســَتِمرٍّ فــي خــال عمليــة الدراســة، 
ات، كمــا يمكــن للجهــة الدخــول علــى النظــام، ومتابعــة الطلــب  وتزويدهــا بــأيِّ ُمســَتَجدَّ

في أيِّ وقت.

المصروفات المالية في خال مدة دراسة المشروع قبَل اعتماده )ُمكافأة المستشارين، . 8
إعداد الدراسة...( تكون ِمن صاحيات مدير اإلدارة التي لديها المشروع، وُتحمل على 

بند االستشارات في المؤسسة.

َبعَد االنتهاء ِمن تقويم الطلب يعرض على اللجان المختصة في المؤسسة التخاذ القرار.. 9
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في حال اعتماد المشروع، ُتبلغ الجهة بذلك، إال إذا كانت الِمنحة مشروطة، فتخاطب . 10
الجهة للموافقة على الشرط.

تقوم المؤسسة بإيداع مبلغ الِمنحة، َبعَد اعتماده بُمدة أقصاها أسبوعان، وُيقّسم . 11
المختصة، عدا  اللجنة  تعتمدها  التي  المشروع ومراحله  دراسة  لنتيجة  َوفًقا  المبلغ 

مشاريع الَمْنح المباشر؛ حيث تودع ِمنحتها كاملة. 

تشترط المؤسسة قيام الجهة المستفيدة بإرسال أصل سند القبض للمبلغ الُموَدع . 12
تاريخ  ِمن  أيام  الِمنحة في خال خمسة  ِمن دفعات  المؤسسة في كل دفعة  ِمَن 

إشعار الجهة باإليداع. 

في حال االعتذار عن الطلب ُتبلغ الجهة بأسباب االعتذار بإجماٍل.. 13

طريقة اتخاذ قرارات الِمَنح:

مــة . 1 تقــوم الفــروع واإلدارات المعنيــة فــي المؤسســة بدراســة طلبــات الِمَنــح المقدَّ
َوفَق ما يأتي: 

تُمرُّ ِدراسة الطلب بثاث خطوات: . 2

م.أ.  د ِمَن انطباق ضوابط الجهة والمشروع والِمنحة على الطلب المقدَّ التأكُّ

الِجهــات ب.  باســِتثناء  َمســار،  ُكلِّ  فــي  الجهــة  تقويــم  لمعاييــر  َوفًقــا  الجهــة  تقويــم 
بحية. الحكومية والرِّ

تقويم المشروع َوفًقا لمعايير تقويم المشروع في ُكلِّ َمسار.ج. 

تختلف ضوابط الجهة والمشــروع ومعايير تقويم ُكلٍّ منهما بَحَســب المســار المطلوب . 3
التقديــم عليــه، ولمعرفــة ذلــك بالتفصيــل ُيرجــى مراجعــة دليــل التعليمــات الخــاص بــُكلِّ 

َمسار قبَل تقديم الطلب.

الجهــات الحكوميــة، والتجاريــة، والفرعيــة ال ينَطبــق عليهــا تقويــم الجهــات، وال ُيطَلــب . 4
تقرير المحاِسب القانونيِّ لها.

لمناقشــة . 	 الدراســة  فــي مرحلــة  الطلــب  م  مــع مقــدِّ المؤسســة  تتواصــل  مــا  عــادًة 
التفصيات، وإجراء التعديات المطلوبة.

فــي . 6 مختصــة  لجــان  علــى  تقويمهــا  ونتائــج  الطلبــات،  تعــرض  ســبق  مــا  علــى  بنــاًء 
المؤسسة؛ التخاذ قرار بشأنها.
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رف المالية : غات الصَّ ُمسوِّ

تصريح الجهة ساري الصاحية.. 1

قرار لجنة االعتماد.. 2

ذة لمسارات )التشاركي – المباِدر(.. 3 ع مع الجهات المنفِّ عقد ُمعَتَمد وُموقَّ

البيانات المصرفية كاملة )اسم المصرف – رقم الحساب اآلي بان – اسم الفرع(.. 4

ن تفاصيَل مخَتَصرة، مع إظهار بنود الدعم، والتكلفة الكلية.. 	 ص المشروع، يتَضمَّ ملخَّ

في حال الدعم بشرط؛ إرفاق كافة المتطلبات للشرط. . 6

في حال ُوجود ُدفعات: . 	

االعتمــاد،. 8 لجنــة  قــرار  َحَســب  ومبلغهــا  فعــات  الدُّ عــدد  تحديــد   قــرار 
فعــة الســابقة/ نمــوذج   أو اإلدارة المختصــة/ وإرفــاق تقريــر الجهــة/ َســَند القبــض للدُّ

ض بالزيارة/ موافقة اإلدارة والتقويم والتعميد بالصرف. الزيارة ِمَن المفوَّ

للمشــاريع التــي بعقــود، أو مشــاريع اإلنشــاءات، بمــا يتجــاوز 300.000 ريــال، يطلــب . 9
، أو َســَند ألمــر -بمــا ُنــصَّ عليــه فــي العقــد،  أو ألســباب طارئــة علــى العقــد  ضمــان بنكــيٍّ

مان. أو ظروفه– أو ُيكَتفى بتقديم خطابات الضَّ
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سياسات الِمَنح 
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سياسة ِمَنح التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة ِضمن المشروع:

اعتــادت بعــض الجهــات إدراج بعــض التكاليــف التشــغيلية المباشــرة، أو غيــر المباشــرة، 
ِضمــن طلبــات الِمَنــح المقدمــة للمؤسســة. وتهــِدف هــذه السياســة إلــى تنظيــم هــذه 
ــب إدراج ُبنود ال َتســمح  ف سياســة المؤسســة، وتَجنُّ العمليــة، بمــا يســاعد الجهــات فــي تعــرُّ

سياسات المؤسسة بتقديم الِمَنح لها، ويمكن توضيح سياسة المؤسسة فيما يلي: 

َطَلــب 	  للَمشــروع ِضمــن  المباشــرة  التشــغيلية  التكاليــف  إدراج  توجــد قيــود علــى  ال 
ن ُجزء المصَطَلحات في هذا الدليل تعريف هذه التكاليف. عم، ويتَضمَّ الدَّ

الحــد األقصــى للتكاليــف التشــغيلية غيــر المباشــرة التــي يمكــن َدعُمهــا ِضمــن المشــروع 	 
هو نسبة %10 ِمن إجماليِّ قيمة الِمنحة.

سياسة ِمَنح شراء اأُلصول:

مــة  المقدَّ الِمَنــح  َطَلبــات  ِضمــن  اأُلصــول  بعــض  شــراء  إدراج  الجهــات  بعــض  اعتــادت 
ســة. وَتهــِدف هــذه السياســة إلــى تنظيــم هــذه العمليــة بمــا يســاعد الجهــات فــي  للمؤسَّ
ــب إدراج ُبنــود ال َتســمح سياســات المؤسســة بتقديــم  ســة، وتَجنُّ ف سياســة المؤسَّ تعــرُّ

الِمَنح لها، ويمكن توضيح سياسة المؤسسة في هذا الشأن بما يلي: 

يكــون ِشــراء اأُلصــول ِضمــن مشــروع متكامــل، ومرتبًطــا بفكــرة المشــروع، والهــدف 	 
العامِّ له.

ِســجات 	  فــي  المشــروع  ِضمــن  نشــتري  التــي  األصــول  تســجيل  المؤسســة  تشــترط 
األصول الثابتة لدى الجهة.

تشــترط المؤسســة عنــد شــراء األصــول )الســيارات( أْن يكــون لــدى الجهــة رقــم فــي إدارة 	 
المرور.

سياسة االجتماع مع الجهة:

التــي تســتدعي 	  الحــاالت  بعــض  للجهــة والمشــروع، وفــي  التقديــم والتقويــم  بعــد 
ف الجهــة، وأهــم برامجهــا، والعامليــن  االجتمــاع مــع مديــر المشــروع ِمــن الجهــة، لَتَعــرُّ

فيها، وبعض التفاصيل عن المشروع.

يهــِدف االجتمــاع إلــى تعريــف الجهــة بُفــَرص تحســين المشــروع، وُمناَقشــة تعديلــه علــى 	 
بات الِمَنح. نحو يساعد في تحقيق متطلَّ
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سياسة الزيارات الَمْيدانية:

ــة التقديــم، أو َبعَدهــا؛ أو  ــارة الجهــة عنــد الحاجــة إلــى ذلــك فــي مرحل يِحــقُّ للمؤسســة زي
ُيكَتفــى باالجتمــاع مــع الجهــة َوفــَق مــا َســَبق توضيحــه فــي سياســة االجتمــاع مــع الجهــة، 

سة تنفيذ الزيارة إذا رأت ذلك. وللمؤسَّ

الحد األدنى لعدد الزيارات عدد مراحل المشروع.. 1

تشمل عناصر الزيارة ما يلي: . 2

االطاع على المخرجات والنتائج التي أنجزت 	 

االطاع على نشاطات المشروع التي يجري تنفيذها	 

اع على المخَرجات والنتائج التي تم إنجازها.	  االطِّ

اع على نشاطات المشروع التي يجري تنفيذها.	  االطِّ

ُمراَجعة آلية متابعة المشروع ونماذجها ونتائجها. 	 

ُمراَجعة الملفات الخاصة بالمشروع. 	 

ُمراَجعة الجوانب المالية.	 

م فــي تحقيــق 	  قــدُّ التَّ ُمقاَبلــة مديــر المشــروع، وُمناَقشــة تفاصيــل التنفيــذ، وَمــَدى 
األهداف.

يقوم فريق الزيارة بتعبئة نموذج زيارة المشروع .. 3

سياسة االستشارات الخارجية:

حَســَب  بالفــروع  المنــح  لجــان  فــي  الموجوديــن  المستشــارين  مــن  االســتفادة  ُيمكــن 
ِدراســة  أثنــاء  فــي  النوعيــة(  )المشــاريع  للمؤسســة  التابعــة  الجهــات  وِمــَن  صهــم،  تخصُّ
خــول فــي تفاصيــل، علــى أن ُترَفــق  المشــروع، وأْخــذ توصيتهــم علــى المشــروع، ُدوَن الدُّ

التوصية في نموذج ِدراسة ُمدير الَفرع، أو نموذج دراسة ُمشرف الَمسار.
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سياسة إبالغ الجهة بقرار الَمْنح:

م  ــح المقــدَّ ــب الَمْن ــْوَل َطَل ــم هــذه السياســة طريقــة إبــاغ الجهــة بقــرار المؤسســة َح ُتنظِّ
منها؛ حيث يكون ذلك َوفق ما يلي: 

تلتزم المؤسسة بإباغ الجهة بالقرار في خال ُأسبوع ِمن تاريخ ُصدوره.	 

يكون إباغ الجهة بالقرار عن طريق النظام اإللكتروني للمؤسسة.	 

المعتمــدة، 	  الماليــة  وبنــود  ُوجــود شــروط(،  حالــة  )فــي  القــرار شــروطه  فــي  يوضــح 
ودفعاته، وتواريخها، وأسباب االعتذار في حال االعتذار عن المشروع.

مة، في 	  تجب الموافقة على الشروط المنصوص عليها في القرار ِمن ِقَبل الجهة المقدِّ
خال 	 أيام عمل، وإال ُيَعد المشروع ُمعَتَذًرا عنه.

سياسة إبالغ الجهة بأسباب االعتذار:

ِبنــاًء علــى نتيجــة التقويــم المطلــوب عنــد دراســة المنحة المقدمة، ونتيجًة لعرض المشــروع 
ــا عــن تقديــم الِمَنــح لبعــض الطلبــات،  علــى اللجــان المختصــة؛ فــإن المؤسســة تعتــذر أحياًن
ــا لَعــَدم اجتيازهــا ضوابــط الِمنحــة، أو َعــَدم ُحصــول المشــروع علــى الدرجــة المطلوبــة  إمَّ
لاجتيــاز، أو لُوجــود ملحوظــات ُأخــرى علــى الطلــب. وتلتــزم المؤسســة واللجــان المختصــة، 
ِعنــَد االعتــذار عــن َمْنــح المشــروع، بِذكــر أســباب االعتــذار ُمجَملــًة، وإفــادة الجهــة بذلــك َعْبــَر 

نظامها اإللكتروني.

سياسة المسؤولية القانونية والحماية الفكرية:

تنفيــذ  المترتبــة علــى  القانونيــة  ِبعــات  المســؤوليات، والتَّ ــم هــذه السياســة تحّمــل  تنظِّ
م المؤسســة الِمَنــح لهــا، وحيــث إن المؤسســة يقتصــر عملهــا علــى  المشــروعات التــي تقــدِّ
بحيــة  الرِّ ُذهــا الجهــات الخيريــة، والحكوميــة، وغيــر  التــي تنفِّ الِمَنــح للمشــروعات  تقديــم 
صــة، ِمــن ِقَبــل الجهــات المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ فــإنَّ تقديــم  المَرخَّ

َطَلب الَمْنح يعني التزام هذه الجهات الممنوحة باآلتي:
المشـاريع، 	  هـذه  لتنفيـذ  الازمـة  القانونيـة  والمتطلبـات  التصاريـح  كل  اسـتخراج 

ُظـم المعمول  واسـتكمالها، وتحملهـا مسـؤولية ذلـك َوْفـق مـا تُنـصُّ عليـه اللوائـح والنُّ
بهـا، ويقـع علـى هـذه الجهـات َتِبعـات المخاَلفـات القانونيـة التـي َتحـُدث قبـَل، أو فـي 
ِخـال، أو َبعـَد تنفيـذ المشـروع، وال تتحمـل المؤسسـة أيَّ مسـؤولية قانونيـة جـراَء أّيـة 

مخالفة.
يكون للمؤسسة ِملكية ُمخَرجات المشاريع التي تمكن االستفادة منها في جهات ُأخرى.	 
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سياسة الشراكة َبيَن مشاريع المسارات :

حســب طبيعــة المشــاريع وتداخلهــا؛ يتطلــب أيَّ مشــروع شــراكة ِمــن خــارج المؤسســة فــي 
ــق عليــه سياســة الشــراكات فــي المؤسســة،  أيــة مرحلــة ِمــن مراحــل المشــروع؛ فإنــه ُيطبَّ

وليس َمسار الَمْنح التشاركي.

سياسة الدفعات المالية :

ــح الجهــة، فــي الملــف الُمرَفــق فــي نمــوذج الطلــب، مراحــَل المشــروع، 	  يجــب أْن توضِّ
فعــات الماليــة، والنتائــج المرتبطــة بــكل دفعــة، علــى أن يــدرس  وتواريخــه، وِنَســب الدُّ
ذلــك ِمــن ِقَبــل مديــر الفــرع، ويكتــب توصياتــه َحــْوَل ذلــك، وكذلــك ُمشــِرف الِمَنــح 

باإلدارة، ومن ثم ُتعَتمد ِمن لجنة االعتماد حين اعتماد المشروع. 

فعــات الماليــة للمشــروع باعتمــاد تحقيــق الُمخَرجــات، والنتائــج المتفــق 	  يرتبــط َصــْرف الدُّ
عليها. 

فعــات، وِنَســبها 	  ــل عــدد الدُّ ــح والبرامــج والشــراكات( تعدي ــِي )الَمْن ــري إدارَت ــقُّ لمدي يِح
ــِل الُمشــِرف علــى  الماليــة َوفــق العــام المالــي، وذلــك بعــَد رفــع التوصيــات لــه ِمــن ِقَب

المشروع، مع إبراز المسوغات.

سياسة االجتماعات : 

يِحــقُّ للمؤسســة االجتمــاع مــع الجهــة المنفــذة، متــى مــا َدَعــت الحاجــة إلــى ذلــك، فــي 	 
خال مدة تنفيذ المشروع.

ن 	  ــذة، وُتَضمَّ تجــوز جدولــة مواعيــد اجتماعــات متابعــة َبيــَن المؤسســة وَبيــَن الجهة المنفِّ
في الخطة التنفيذية المعتَمدة.

سياسة التقارير الدورية والمرحلة :

ــى المشــروع، 	  ــي ترســلها الجهــة للمشــرف عل ــة الت ــر الدوري ــى التقاري يجــب االتفــاق عل
ــه، وذلــك بعــد اعتمــاد المشــروع،  ــَن المؤسســة، والمحتــوى المطلــوب بيان ــن ِم المَعيَّ
ــاع  فعــات، والهــدف منهــا هــو االطِّ ِعلًمــا بــأن هــذه التقاريــر ليســت مربوطــًة بَصــْرف الدُّ

على سير المشروع، ومتابعته، والمساندة للفريق المنفذ للمشروع.

بّينــت حيــن التقديــم، وُتربــط 	  التــي  د التقاريــر المرحليــة َوفــق مراحــل المشــروع  تحــدَّ
بالدفعات المالية للمشاريع المعتمدة لها.
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تشــترط المؤسســة قيــام الجهــات المســتفيدة ِمــَن الِمَنــح بإعــداد تقريــر مرحلــيٍّ مالــيٍّ 	 
ــح الواقــع الِفعلــيَّ لتنفيــذ  ــن جميــع التفاصيــل التــي توضِّ وفنــيٍّ عــِن المشــروع، يتَضمَّ
ورفــع  المنحــة،  طلــب  تقديــم  نمــوذج  هــا  تضمنَّ التــي  بالمرحلــة  مقارنــة  المشــروع، 
المســتندات المطلوبــة، وتســليم المنتجــات األوليــة )َوْفــق نمــوذج التقريــر المرحلــي 

للمشروع(.

د  ورفــع التقريــر للمؤسســة فــي خــال مــدة ال تزيــد علــى 	 أيــام عمــل، ِمــن التاريــخ المحــدَّ
لرفع التقرير المرحلي.

سياسة التقويم المرحليِّ للمشروع:

تقوم المؤسسة بالتقويم المرحلي لكل المشروعات التي منحت؛ وذلك لاستفادة ِمن نتائج 
التقويم في االستكمال بتنفيذ المشروع، والوقوف على سلبيات التنفيذ وإيجابيته، وُمساَندة 
الجهة في ذلك، وزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات. وَتستخدم المؤسسة في التقويم المرحلي 

المصادر اآلتية: 

تــه الجهــة  توصيــات وبيانــات الزيــارة الميدانيــة، وبيانــات التقاريــر الدوريــة للمشــروع الــذي أعدَّ
ــات المصــادر الســابقة تقــوم المؤسســة باســتكمال التقويــم  ــاًء علــى بيان المســتفيدة، وِبن
المرحلــي ِمــن خــال تعبئــة نمــوذج التقويــم المرحلــي، واســتخاص الدرجة النهائيــة للتقويم، 
ورفــع التوصيــات بذلــك، وطلــب اعتمــاد التقويــم والتوصيــات وتأثيرهــا علــى الدفعــات 

القادمة. 
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سياسة التعديل على المشروع في أثناء التنفيذ:

المناقلة َبيَن الُبنود المعتمدة وإضافة بنود جديدة:

ى
تو

س
لم

ا

الجهة المعدلةنسبة التعديل

الجهة المنفذة للمناقلة بين البنود حتى %10 األول
المعتمدة فقط مع إشعار المؤسسة بذلك.

مدير إدارة الِمَنح للمناقلة والبنود الجديدة حتى %	2الثاني
المضافة.

لجنة االعتماد للمناقلة والبنود الجديدة أكثر من %	2 الثالث
المضافة.

الجوانب التي يمكن التعديل عليها:

َسب الموضحة أعاه.. 1 المناقلة َبيَن الُبنود، وإضافة ُبنود جديدة، َوفق النِّ

الخطة الزمنية للمشروع )البداية والنهاية(.. 2

النشاطات غير الرئيسة.. 3

التشــغيلية  التكاليــف  بنــود  لــى  إ البرامــج  ُبنــود  ِمــن  المناقلــة  تشــمل  أال  بشــرط 
المباشــرة. غيــر 

وفي كل مستويات التعديل ُيشَترط اآلتي:

توضيــح مســببات طلــب . 1 مــع  التعديــل،  إجــراء  َقبــَل  المؤسســة  ِمــَن  الموافقــة  أْخــذ 
التعديل.

ال تشمل إضافة البنود الجديدة المصاريف التشغيلية غير المباشرة.. 2

يجــب أال يــؤدي التعديــل إلــى تأخــر بدايــة المشــروع عــن العــام الحالــي الــذي اعُتمــد فيــه . 3
الَمْنح.
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يجب أال يؤدي التعديل إلى زيادة ُمدة المشروع عن سنَتْين.. 4

سياسة التقويم المرحلي: 

متابعــة وتقويــم تحقــق أهــداف المشــاريع كل ســتة أشــهر، ويجوز َوفًقا لطبيعة المســار . 1
أن ينص على مدة ُأخرى.

ــا عــن أنشــطة المشــاريع والمخرجــات والنتائــج؛ لقيــاس أداء . 2 جمــع المعلومــات دوريًّ
المشاريع.

مراجعــة مؤشــرات قيــاس األداء والمســتهدفات، والمشــار إليهــا فــي نمــاذج التقديــم . 3
الخاصة بالمشاريع.

ُرق اآلتية: . 4 جمع المعلومات، ورصدها، وتوثيقها، باالستفادة ِمَن الطُّ

جات والتقارير والمطبوعات.	  السِّ

اقتراحات المستفيدين.	 

الزيارات والمقابات والمسح الميداني.	 

الوثائق المرئية والسمعية.	 

المشاهدة والماحظة الشخصية.	 

ومجموعــات 	  العمــل  وورش  النقاشــات 
التركيز.

الوثائق اإلعامية والدعائية.	 

إعطاء توصيات لتعديل أيٍّ ِمَن المؤشرات/ النتائج/ األهداف الموضوعة.. 	

ُتقــّوم اإلدارة المعنيــة بالمســار مشــاريعها تقويمــًا نصــف ســنوي، بحــد أقصــى، مــع . 6
المحافظــة علــى الثقــة واالحتــرام وُرقــيِّ الحــوار مــع الشــركاء، والجهــات المســتفيدة. 
فــي حــال تقصيــر أحــد الشــركاء، أو الجهــات المســتفيدة، فــي أداء االلتزامــات الُمبَرمــة، 
طــف والجديــة، وذلــك  داتــه باألســاليب التــي ُتــواِزن َبيــَن اللُّ تجــب ُمطاَلبتــه بالَوفــاء بتعهُّ

للمحافظة على المشاريع واستدامتها.

تقارير األداء )الفنية - المالية(: 

 َيصُدر تقرير مرحليٌّ نصف سنوي للمشاريع التي تمتد عامًا فأكثر.. 1

ُيكَتفى بتقرير ختاميٍّ للمشاريع التي تستمر ألقل ِمن عاٍم.. 2
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سياسة الزيارات الميدانية والتقويم المرحلي للشراكة: 

ا عند الحاجة. يحق للمؤسسة زيارة المشاريع َميدانيًّ

التعامل مع التجاوزات في التنفيذ : 

ــق فعــًا ِمــن ُوقــوع التجــاوز، وِمــن أثــره الســلبيِّ علــى ُمــدة وطريقــة تطبيــق . 1 حقُّ يجــب التَّ
جوء أليِّ إجراء آَخر. خطة المشاريع َقْبَل اللُّ

فــي حــال ُوجــود تجــاوزات فــي عمــل فريــق المشــاريع يِحــقُّ للمؤسســة الطلــب ِمــَن . 2
الشركاء والجهات المستفيدة النظر في التجاوزات وتصحيحها. 

يجــوز للمؤسســة االعتــذار عــن عــدم االســِتمرار فــي المشــاريع، فــي حــال لم يتــمَّ االتفاق . 3
على تصحيح التجاوزات

 : سياسة التوثيق اإلعالميِّ

السياســات  َوْفــق  بمنحهــا  تقــوم  التــي  المشــروعات  توثيــق  علــى  المؤسســة  تحــرص 
اإلعاميــة المعتمــدة فــي المؤسســة؛ حيــث تتضمــن آليــات خاصــة فــي التوثيــق اإلعامــي، 

وُيشَترط في هذا المسار ما َوَرد في اإلطار العام للِمَنح. ومنها اآلتي: 

أهميــة توثيــق المشــاريع الخيريــة، تأتــي فــي إطــار صناعــة الصــورة والرســالة اإلعاميــة 	 
ه الجهات الخيرية واألوقاف. التي تخُدم توجُّ

تلتــزم الجهــات المســتفيدة بتوفيــر حــد أدنــى مــن التوثيــق لمشــروعاتها، بمــا يضمــن 	 
ــق برامــج المشــروع  التــي توثِّ ِمــَن المــواد اإلعاميــة  تزويــد المؤسســة بعــدد كاٍف 

ومراحله.

تشمل أنواع المواد اإلعامية التي تدخل في عملية التوثيق ما يلي: 	 

 	.word ا: ويكون المحتوى المرسل بصيغة قابلة للتعديل، مثل صيغة تقريًرا ختاميًّ

صوًرا لبرامج المشروع: وتكون بجودة عالية في الحجم والوضوح.	 

ين، واأليتــام( فــي 	  يجــب مراعــاة خصوصيــة المســتفيدين، مثــل )المحتاجيــن، والمســنِّ
ــِه اَل ُنِريــُد  َمــا ُنْطِعُمُكــْم ِلَوْجــِه اللَّ دقــات؛ امتثــااًل لقــول اللــه عــز وجــل: }ِإنَّ اإلطعــام والصَّ

ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا{ ]اإلنسان: 9[.

يجب أن يتضمن التوثيق شعاَر مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.	 
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يجــب نشــر أخبــار المشــروع َعْبــَر موقع الجهــة اإللكتروني، ومواقع التواصــل االجتماعية، 	 
 www.rf.org.sa أو الصحــف، وعلــى أن تشــير الجهــة لموقــع المؤسســة علــى اإلنترنــت

وحساباتها في مواقع التواصل االجتماعي: تويتر ويوتيوب، وغيرها.

تلتــزم الجهــات المســتفيدة بإبــراز إســهام المؤسســة فــي المشــروع، وإبــاغ المســتفيد 	 
بذلك، ما لم َتطُلب المؤسسة خاف ذلك.

تلتــزم الجهــات المســتفيدة بإبــراز أيٍّ ِمــن شــعارات الشــركات الوقفيــة التابعــة ألوقــاف 	 
سليمان الراجحي إذا طلبت المؤسسة ذلك.

سياسة التقرير الختامي: 

تشــترط المؤسســة قيــام الجهــات المســتفيدة ِمــَن الِمَنــح بإعــداد تقريــر ختامي مالــيٍّ وفنيٍّ 
ــذ المشــروع،  ــيَّ لتنفي ــح الواقــع الفعل ــل التــي توضِّ ــع التفاصي ــن جمي عــِن المشــروع، يتَضمَّ
نهــا نمــوذج تقديــم طلــب منحــة، وتوثيــق الســجات، والملفــات  مقارنــًة بالخطــة التــي تضمَّ
الخاصــة بالمشــروع، وتوثيــق التجربــة، والــدروس المســتفادة )َوفــق نمــوذج التقريــر الختامي 
للمشــروع(، ورفــع التقريــر للمؤسســة خــال مــدة ال تزيــد علــى ثاثيــن يوًمــا مــن تاريــخ 

االنتهاء ِمن تنفيذ المشروع.
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سياسة التقويم الختامي للمشروع: 

تقــوم المؤسســة بتقويــم ختامــي لجميــع المشــروعات التــي منحــت؛ وذلــك لاســتفادة 
مــن نتائــج التقويــم فــي االســتكمال بتنفيــذ المشــروع والوقــوف علــى ســلبيات وإيجابيــة 
وتســتخدم  المشــروعات.  تنفيــذ  كفــاءة  وزيــادة  ذلــك  فــي  الجهــة  ومســاندة  التنفيــذ 

المؤسسة في التقويم الختامي المصادر التالية:

توصيــات وبيانــات الزيــارة الميدانيــة وبيانــات التقاريــر الدوريــة للمشــروع الــذي أعدتــه الجهــة 
المســتفيدة إن وجــدت، وبنــاء علــى بيانــات المصــادر الســابقة تقــوم المؤسســة باســتكمال 
التقويــم الختامــي مــن خــال تعبئــة نمــوذج التقويــم الختامــي واســتخاص الدرجــة النهائيــة 

للتقويم ورفع التوصيات بذلك وطلب اعتماد التقويم والتوصيات.

سياسة إغالق المنحة:  

ــه المؤسســة َبعــَد اســتكمال جميــع المتطلبــات  عمليــة إغــاق المنحــة هــو إجــراء تقــوم ب
الازمــة لإلغــاق؛ حيــث تقــوم المؤسســة بالتقويــم النهائــي للمشــروع، وإغــاق المنحــة، 
وإبــاغ الجهــة المســتفيدة بقــرار اإلغــاق، وُيشــَترط إلغــاق المنحــة اســتكمال المتطلبــات 

اآلتية:

إرسال الجهة سند القبض في ِخال خمسة أيام ِمن إيداع مبلغ الدعم.	 

استكمال الجهة إرسال كل المستندات والتقارير المطلوبة، وَقبول المؤسسة لها.	 

فق عليها ِعنَد تقديم َطَلب المنحة.	  تحقيق المخرجات والنتائج المتَّ

ــدًا فــي الســجات الماليــة للجهــة، علــى أن تظهر فــي التقارير 	  تســجيل الِمنحــة دعمــًا ُمقيَّ
المالية المعتمدة للجهة باسم المؤسسة كامًا، واسم المشروع، أِو البرنامج.

ورفــع 	  لذلــك،  الُمعــدِّ  النمــوذج  َوْفــق  للمشــروع  ختامــيٍّ  بتقويــم  ســة  المؤسَّ قيــام 
التوصيات. 

ي منه،  في حالة َعَدم تنفيذ المشروع، أو أجزاء منه، تجب إعادة َمبَلغ الِمنحة، أو المتَبقِّ
َقبَل إغاق المشروع.
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األدوار والمسؤوليات
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  ----- تحديد االحتياجات

  ---- -تحديد األوليات

    -   تسجيل الجهات

    -   تقويم الجهات

-     -  تحديث بيانات الجهات

  ----- اقتراح المبادرات

  ----- دراسة المشاريع

  ----  التوصية باعتماد مشروع

 -  -    اعتماد المشاريع

-    -   الصرف

  -  - - - زيارة المشاريع

    -  - تقويم المشاريع

    -  - قياس النتائج

    -  - قياس األثر
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