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متهيد
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ومن
تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد :
فقد �شهد القطاع اخلريي يف ال�سنوات الأخرية تقدم ًا ملحوظ ًا على امل�ستوى الدويل والإقليمي مما جعل له ح�ضور ًا
م�شهود ًا يف جميع املحافل ،ونظ ًرا ملا يتطلبه التطوير والتح�سني امل�ستمر للعمل اخلريي عموم ًا ،ومل�ؤ�س�سة �سليمان بن
عبدالعزيز الراجحي اخلريية خ�صو�ص ًا ،ومبا يجعل املنح �أكرث فاعلية ومتيز ًا ،ويجعل الإجراءات مي�سرة ووا�ضحة؛
فقد عملت امل�ؤ�س�سة على تطوير نظام املنح فيها باال�ستفادة من جتربتها ال�سابقة يف �إدارة املنح .وقد مرت عملية
التطوير مبراحل متعددة ا�ستفادت امل�ؤ�س�سة فيها من �آراء اجلهات امل�ستفيدة ومن جتارب امل�ؤ�س�سات املانحة الغربية
حتى اكتملت �صورة نظام املنح متمثلة يف عدد من امل�سارات التي يغطي كل منها نوعا معينا من امل�شاريع التي ميكن �أن
ت�ستفيد من منح امل�ؤ�س�سة.
وكجزء من عملية التطوير؛ �أعدت امل�ؤ�س�سة �أدلة خا�صة لكل م�سار من م�سارات املنح على حدة؛ حيث يعرف دليل
امل�سار بال�ضوابط واملعايري وال�سيا�سات اخلا�صة بامل�سار ،كما مت �إعداد هذه الدليل لتعريف اجلهات امل�ستفيدة
بال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح والتي ت�شمل جميع امل�سارات؛ مبا ي�ساعدها على معرفة املتطلبات الأ�سا�سية
للتقدمي وال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح.
ويتطلب تقدمي طلب املنح للم�ؤ�س�سة مراجعة اجلهة دليل التعليمات اخلا�ص بكل م�سار وا�ستيعابه ب�شكل كامل مبا
ي�ضمن �إعداد طلب املنحة وفق متطلبات امل�سار املطلوب احل�صول على املنح فيه ،كما يتطلب مراجعة هذا الدليل
اخلا�ص بال�سيا�سات وال�ضوابط والعام والذي يحتوي على ما ي�أتي :
Óم�صطلحات الدليل

Óجماالت املنح

�Óضوابط املنح

Óتعريف بامل�ؤ�س�سة

�Óأنواع املنح وم�ساراته

Óنطاقات املنح

   م�سار امل�شروع:
Óمرحلة التقدمي

Óمرحلة �إدارة املنحة

Óمرحلة الدرا�سة واالعتماد

Óمرحلة �إغالق املنحة

Óالنماذج

ون�أمل �أن ي�سهم هذا الدليل يف تعريف اجلهات امل�ستفيدة بنظام املنح يف امل�ؤ�س�سة وم�ساعدتها على حتقيق متطلباته
مبا ي�ساهم يف بناء عالقة �إيجابية بني امل�ؤ�س�سة وامل�ستفيدين منه ويحقق الرقي والتقدم للعمل اخلريي والعاملني فيه.
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م�صطلحات الدليل
امل�ؤ�س�سة :م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية.
اجلهات غري الربحية :اجلهات اخلريية وت�شمل اجلهات املرخ�صة جتاري ًا �إذا كانت وقفية و كذلك اجلمعيات و
املراكز العلمية يف اجلامعات .
اجلهات الرئي�سة  :هي اجلهات املرخ�صة من �إحدى الوزارات املعنية �أو احلاكم الإداري باملنطقة و متار�س ن�شاط
غري ربحي.
اجلهة الفرعية :هي اجلهات امل�صرحة لها من جهة االخت�صا�ص الر�سمية �أو احلاكم الإداري �أو وفق ما جاء يف
ت�صريح جهتها الرئي�سة.
اجلهات الربحية :اجلهات التي تهدف للح�صول على �أرباح تعود ملالكيها.
اجلهات اجلديدة :اجلهات التي مل مير على ت�صريحها �أكرث من �سنة.
�ضوابط املنح :عنا�صر يلزم توافرها جميع ًا لقبول منح اجلهة �أو امل�شروع.
معايري املنح :هي عنا�صر تقييم ن�سبي تطبق على اجلهات امل�ستفيدة املتقدمة لطلب الدعم.
نطاقات املنح :الأطر العامة التي تنظم عملية املنح يف امل�ؤ�س�سة.
جماالت املنح :امل�صارف العامة التي تلتزم امل�ؤ�س�سة بتقدمي املنح من خاللها.
�أنواع املنح :هي الأق�سام العامة للمنح التي حتقق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ور�سالتها.
م�سارات املنح :هي الأق�سام اخلا�صة ب�أنواع املنح ،ولكل م�سار نظامه اخلا�ص به وفق ما هو مو�ضح يف الدليل اخلا�ص
بكل م�سار.
�إجمايل م�صروفات اجلهة :هي جمموع �إجمايل م�صروفات اجلهة مبا ي�شمل م�صروفات الن�شاط وامل�صروفات
العمومية والإدارية.
التكاليف الت�شغيلية املبا�شرة :هي التكاليف التي يتطلبها تنفيذ امل�شروع املطلوب منحه مبا يف ذلك مكاف�آت
العاملني الذين يعملون يف امل�شروع ولي�س يف اجلهة وتكاليف �سفرهم ،وتكاليف اال�ستعانة بامل�ست�شارين ،والإيجارات
اخلا�صة بامل�شروع ،و�شراء املواد واملعدات الالزمة لتنفيذ �أن�شطة امل�شروع ،وتكاليف الطباعة ملواد امل�شروع و�أي
تكاليف ت�شغيلية �أخرى ذات عالقة بتنفيذ امل�شروع ب�شكل مبا�شر.
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التكاليف الت�شغيلية غري املبا�شرة :هي التكاليف الت�شغيلية التي تدعم تنفيذ م�شاريع اجلهة ب�شكل غري مبا�شر
مثل رواتب املوظفني العاملني يف اجلهة ممن لهم عالقة بامل�شروع و�إيجارات مقر اجلهة والتكاليف الإدارية الأخرى
التي تدعم تنفيذ امل�شروع.
اال�ستثناءات :هي اجلهات و امل�شاريع التي ال تدخل يف نطاق امل�سار الذي مت الإ�شارة �إليه يف الدليل اخلا�ص به .
التقدمي طوال العام  :ا�ستقبال امل�شاريع من ( 12 /15من العام امليالدي ال�سابق �إىل  10/1للعام امليالدي احلايل)

تعريف بامل�ؤ�س�سة
م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية هي �إحدى امل�ؤ�س�سات املانحة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهي
م�سجلة يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم ( )10وتاريخ  1421 /6 /19هـ .ويتبع لها ثالثة ع�شر فرع ًا موزعة ح�سب
املناطق الإدارية يف اململكة.
تركز امل�ؤ�س�سة جهودها على منح اجلهات وامل�ؤ�س�سات غري الربحية امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية يف املجاالت
الآتية( :التعليمي ،واالجتماعي ،وال�صحي ،والدعوي ،والإعالمي ،وامل�ساجد).
ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيق ر�ؤيتها املتمثلة يف( :ريادة املنح اخلريي لتنمية املجتمع ب�إتقان و�إميان) من خالل متكني
اجلهات وامل�ؤ�س�سات غري الربحية واالرتقاء بها ،وتعميق �أثرها يف تنمية الأفراد واملجتمعات ،كما ت�ساهم امل�ؤ�س�سة يف
تنمية املجتمع بتقدمي العون املادي للم�ؤ�س�سات والأفراد والأفكار واحللول النوعية التي ترتقي بالعمل اخلريي ،وت�ضمن
ا�ستدامته ،وتُ�سهم يف حتويله �إىل عمل م�ؤ�س�سي احرتايف ي�ستند �إىل �أهداف و ر�ؤى وا�ضحة ،ويقوم على �آليات وو�سائل
عمل وتقنيات حديثة ،ويعتمد على معايري وم�ؤ�شرات �أداء ميكن قيا�سها وتقوميها.
وتقدم امل�ؤ�س�سة كل عام منحا ملا يقارب  1600م�شروع من امل�شاريع التي تنفذها اجلهات اخلريية واحلكومية واجلهات
غري الربحية يف اململكة العربية ال�سعودية .وتتوزع هذه امل�شاريع على ( )11م�سار ًا؛ لكل منها �ضوابطه ومعايريه
و�سيا�ساته ومناذجه اخلا�صة وفق ما هو مف�صل يف الأدلة املختلفة التي ميكن احل�صول عليها من موقع امل�ؤ�س�سة.

جماالت املنح
تقدم امل�ؤ�س�سة منحها يف �ستة جماالت من جماالت القطاع اخلريي وهي:
1 .1املجال التعليمي

2 .2املجال الدعوي

3 .3املجال االجتماعي

4 .4املجال الإعالمي

5 .5املجال ال�صحي

6 .6جمال امل�ساجد
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م�سارات املنح
تقدم امل�ؤ�س�سة املنح للجهات من خالل ( )13نوع ًا من م�سارات املنح ،هي:

تعريفه

امل�سار

امل�شاريع الدورية

ه��ي امل�شاريع التي ت�ساهم يف متكني
اجلهات امل�ستفيدة وم�ساعدتها على
حتقيق �أه��داف��ه��ا ،وتلبية احتياجات
امل�ستفيدين من اخلدمات الأ�سا�سية
التي تقدمها

امل�شاريع املركزية

ه���ي امل�����ش��اري��ع ذات الأث�����ر املتحقق
على م�ستوى مناطق اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة امل���ق���دم���ة م���ن اجل��ه��ات
الرئي�سة ،ويتم ا�ستقبالها ودرا�ستها يف
فروع امل�ؤ�س�سة.

امل�شاريع املتميزة

هي امل�شاريع املبتكرة يف فكرتها �أو فئة
امل�ستهدفني �أو و�سيلة تنفيذها وت�ساهم
يف تنمية وخدمة املجتمع
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�أهم �ضوابط املنح فيه
� Óأال تزيد م�صروفات اجلهة الطالبة خالل العام
ال�سابق على  8مليون ريال
� Óأال تزيد تكلفة امل�شروع على  %50من �إجمايل
م�صروفات اجلهة للعام ال�سابق
� Óأال تقل كلفة امل�شروع عن � 30ألف ريال وال تزيد
على � 300ألف ريال
� Óأال تزيد مدة امل�شروع على �سنة

� Óأال تزيد املنحة على  %50من م�صاريف اجلهة
(العمومية والربامج) للعام ال�سابق.
� Óأال تدخل فكرة امل�شروع يف م�سار �آخر من م�سارات
املنح.

� Óأن تكون كلفة امل�شروع �أكرث من � 100ألف ريال.
� Óأال تزيد املنحة على �إجمايل م�صروفات اجلهة
الطالبة خالل العام ال�سابق.
� Óأال تزيد مدة امل�شروع على خم�س �سنوات.
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تعريفه

امل�سار

�أهم �ضوابط املنح فيه

م�شاريع بناء القدرات

هي امل�شاريع املوجهة لتعزيز و�إدام��ة
ق��درات اجلهات امل�ستفيدة والعاملني
فيها يف جماالت مثل التخطيط ،تطوير
القيادات والعاملني ،تطوير الربامج
والعمليات ،تطوير الهياكل واللوائح
والأن��ظ��م��ة ،توفري الأنظمة والأج��ه��زة
التقنية

 Óالتزام جمل�س �إدارة اجلهة الطالبة مبتابعة
امل�شروع وتطبيق نتائجه
� Óأن يكون مقدم الطلب هو اجلهة امل�ستفيدة
مبا�شرة ولي�س اجلهة املنفذة
� Óأال تزيد مدة امل�شروع على ثالث �سنوات
� Óأال تزيد كلفة امل�شروع على  %50من �إجمايل
م�صروفات اجلهة يف العام ال�سابق
� Óأن تكون كلفة امل�شروع �أكرث من � 100ألف ريال.

م�شاريع اال�ستثمار االجتماعي

امل�شاريع اال�سرتاتيجية

هي امل�شاريع طويلة املدى التي حتدث
تغيريات ا�سرتاتيجية يف القطاع الثالث
وت�ساهم يف تطويره وتنميته مبا يرتك
�أثر ًا على املدى البعيد

� Óأال تقل كلفة امل�شروع عن  3مليون ريال
� Óأال تقل مدة امل�شروع عن � 3سنوات
� Óأن يكون امل�شروع موجها لتطوير القطاع وال يقل
نطاقه اجلغرايف عن منطقة �إدارية واحدة

هي امل�شاريع التي حتقق عوائد مالية
واجتماعية من خالل تقدمي اخلدمات
واحل��ل��ول لتعزيز اال���س��ت��دام��ة املالية
والتنمية املجتمعية.

�Óأن يكون قد م�ضى على ت�أ�سي�س اجلهة �سنتان على
الأقل.
�Óأن تكون كلفة امل�شروع �أكرث من �100ألف ريال.
�Óأال تزيد منحة امل�ؤ�س�سة على  %75من كلفة
امل�شروع.
�Óأال تزيد مدة املنحة على � 5سنوات
�Óأال يقل العائد ال�سنوي للم�شروع (�صايف الربح)
عن  %7من ر�أ�س املال
�Óأن يكون للم�شروع �أثر اجتماعي حمقق وملمو�س.
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تعريفه

امل�سار

�أهم �ضوابط املنح فيه

م�شاريع ت�أ�سي�س ورعاية الكيانات
امل�ستقلة

ه��ي امل�شاريع ال��ت��ي تت�ضمن ت�أ�سي�س
ك��ي��ان��ات ج��دي��دة م�ستقلة ت�ساهم يف
تنمية وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،م��ن خ�لال
ت��ق��دمي خ��دم��ات ج��دي��دة� ،أو تو�سيع
اخلدمات احلالية

� Óأال تقل الرعاية عن �سنة وال تزيد عن �سبع
�سنوات.
� Óأال تقل قيمة املنحة عن مائتان �ألف ريال.
 Óقدرة الكيان على حتقيق اال�ستدامة املالية يف مدة
ال تتجاوز � 7سنوات.

م�شاريع ت�أ�سي�س ورعاية
الكيانات التابعة

ه��ي امل�شاريع ال��ت��ي تت�ضمن ت�أ�سي�س
كيانات جديدة تابعة جلهات خريية
ب��ح��ي��ث ت�����س��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة وخ��دم��ة
امل��ج��ت��م��ع ،م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي خ��دم��ات
جديدة� ،أو تو�سيع اخلدمات احلالية.

� Óأن يكون م�ضى على ت�أ�سي�س اجلهة الطالبة 3
�سنوات ف�أكرث
� Óأال تزيد مدة املنحة عن عامني.
� Óأن تكون كلفة الت�أ�سي�س �أكرث من �100ألف .
� Óأن تتوافر لدى اجلهة خربة يف تقدمي خدمات
امل�شروع ملدة ال تقل عن �سنة.
� Óأن تتوافر لدى مدير امل�شروع خربة يف املجال ال
تقل عن �سنة.

م�شاريع  الأوقاف

ه��و املنح امل��ق��دم ل�شراء �أو بناء
ع��ق��ارات ا�ستثمارية موقوفة على
اجل��ه��ات غ�ير الربحية �أو �إع��ادة
ت�أهيلاملتعطل منها التي يعود نفعها
ب�شكل مبا�شر على اجلهات طالبة
املنح �أو امل�ستفيدين من خدماتها 

 Óيقت�صر املنح على اجلهات غري ربحية
� Óأن ال يكون لدى اجلهة التزام لدى �صندوق
اال�ستدامة املالية
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تعريفه

امل�سار

م�شاريع منح امل�ساجد

هي امل�شاريع التي تطلب امل�ساهمة
يف جتهيز امل�ساجد بالتكييف �أو
الفر�ش وي�ستثنى من ذلك:
1 .1امل�صليات.
2 .2امل�������س���اج���د يف اجل���ه���ات
احل���ك���وم���ي���ة �أو اجل���ه���ات
اخلا�صة.
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�أهم �ضوابط املنح فيه
 Óالتقدمي يف هذا امل�سار خا�ص عن طريق �إمام
امل�سجد �أو املفو�ض من جماعة امل�سجد .
� Óأن ال تقل كلفة امل�شروع عن  30ثالثون �ألف ريال
 Óعدم تكرار منح امل�سجد لنف�س البند �إال بعد م�ضي
ع�شر (� )10سنوات ،والت�أكد من عدم �صالحيته.
� Óأن يكون ت�أمني التجهيزات مبا�شر ًا من قبل
امل�ؤ�س�سة ما مل تر غري ذلك.
� Óأال تزيد مدة امل�شروع املطلوب منحه على �سنة،
تبد�أ من تاريخ التنفيذ.
 Óيقبل املنح الكلي واجلزئي يف هذا امل�سار.
 Óحتديد من�سق للم�شروع :الإمام �أو امل�ؤذن �أو من
ميثلهما
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تعريفه

امل�سار

م�شاريع دعم املوازنات الت�شغيلية

هي امل�شاريع التي تدعم املوازنات
الت�شغيلية للجهات من �أجل تعظيم
قدرتها على خدمة القطاع

w w w. r f . o r g . s a

�أهم �ضوابط املنح فيه
� Óأال يقل �إجمايل م�صروفاتها للعام ال�سابق عن
مليون ريال.
� Óأن يكون لديها خطة وموازنة �سنوية معتمدة من
جمل�س الإدارة قبل بداية كل عام ،ولديها تقارير
ربعية على الأقل تعر�ض على املجل�س.
� Óأال تزيد تكاليفها الت�شغيلية على  %40من
موازنتها.
� Óأن يكون لدى اجلهة لوائح و�أنظمة مالية و�إدارية
معتمدة ومطبقة.
� Óأال تقل مدة امل�شروع عن �سنة وال تزيد على 5
�سنوات
� Óأال تقل قيمة املنحة عن � 300ألف ريال
� Óأال تزيد املنحة عما ن�سبته  %75من �إجمايل
التكاليف الت�شغيلية املتوقعة يف املوازنة املعتمدة
للجهة.
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تعريفه

امل�سار

�أهم �ضوابط املنح فيه

م�شاريع الإثراء املعريف

املوجهة لدعم الدرا�سات
هي امل�شاريع ّ
والبحوث والإ�سهامات العلمية والإثراء
املعريف لتنمية القطاع

الطوارئ

ه��ي امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تتعامل مع
حاالت الكوارث.

w w w. r f . o r g . s a

 �ضوابط امل�شروع :�1 .1أن يحقق امل�شروع �إ�ضافة علمية �أو عملية.
�2 .2أن يكون امل�شروع جديد ًا �أو ا�ستكما ًال مل�شروع
�سابق.
3 .3ا�ستخدام املنهجية العلمية املنا�سبة.
�ضوابط منفذي امل�شروع:
ي�شرتط يف منفذي امل�شروع �أن يكون واحد ًا من :
�Óأع�ضاء هيئة التدري�س و طالب الدرا�سات العليا.
Óحملة املاج�ستري �أو الدكتوراه.
Óالباحثني املتخ�ص�صني يف امل�ؤ�س�سات البحثية
املرخ�صة.
Óاحلا�صلني على براءة اخرتاع م�سجلة.

تبادر امل�ؤ�س�سة وفروعها بالت�صدي لإدارة الكارثة
بالتعاون مع اجلهاتذات العالقة ،والرفع للجنة
الطوارئ والكوارث يف امل�ؤ�س�سة.
 Óيبد�أ امل�شروع خالل ثالثة �أيام كحد �أق�صى.
 Óيكون منح امل�شروع كلي ًا �أو جزئي ًا.
 Óيحدد مدير �أو من�سق للم�شروع.
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�آلية تقدمي املبادرات
تعريف املبادرة :
هي م�ساهمة من الإدارة �أو الفرع لتقدمي م�شروع يلبي احتياجا جمتمعيا يف املنطقة ،منبثقا من �أولويات امل�ؤ�س�سة ويتم
الإ�شراف عليه من خاللها.

�شروط املبادرة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1أن تكون املبادرة يف �أحد امل�سارات (املتميزة  -الكيانات امل�ستقلة -اال�ستثمار االجتماعي -بناء القدرات  -الإثراء
املعريف -اال�سرتاتيجي )
�2أن تتقاطع مع احتياج املنطقة مبا يثبت ذلك.
�3أن تنطلق من �أولويات امل�ؤ�س�سة وتتقاطع مع ا�سرتاتيجيتها .
�4أن يكون دور امل�ؤ�س�سة �صناعة املبادرة ومتويلها والإ�شراف عليها  ،و ال تدخل يف تنفيذها.
�5أن يوكل تنفيذ املبادرة جلهة خمت�صة.
6يف�ضل �إعداد كرا�سة �شروط وموا�صفات للمبادرة.
7طلب ثالثة عرو�ض من ثالث جهات منفذة ،و �إدراجها يف منوذج التقدمي يف حقل ( �إ�ضافات �أخرى )
�8أن تتوافق املبادرة مع �ضوابط ومعايري امل�شروع يف امل�سار الذي تتبع له .
�9أال يكون م�شروع جهة

1010اعتماد املبادرات من جلنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سة فقط

معايري  تقييم املبادرة :
يتم تقييم املبادرات وفق معايري امل�شروع يف امل�سار الذي تتبع له ،كما يتم تقييم اجلهة املنفذة من خالل املعايري الآتية:
املقيا�س
املعيار
20
اخلربة يف القطاع الثالث
20
اخلربات ال�سابقة وامل�شاريع امل�شابهة
20
حجم فريق العمل وكفايته
10
وجود وو�ضوح �آليات املتابعة والتقومي لدى اجلهة
20
اجلهة ت�ستخدم �أف�ضل املمار�سات
10
وجود مدير تنفيذي للجهة الو�سيط
w w w. r f . o r g . s a
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خطوات تقدمي املبادرة و�إجراءاتها:
الفرتة الزمنية

رئي�س الق�سم
م�شرف امل�سار

جلنة العمل اخلريي
بالفرع خا�ص
مببادرة فرع
مدير الإدارة
�أمني اللجنة
م�شرف امل�سار
جلنة امل�شاريع
جلنة العمل اخلريي
بامل�ؤ�س�سة

w w w. r f . o r g . s a

املخت�ص

الإجراء
Óمبادرة الفروع  :رئي�س الق�سم يكمل بينات درا�سة املبادرة عرب جمل�س
الفرع �أو من يراه مدير الفرع .
Óمبادرات الإدارات  :م�شرف امل�سار يكمل بينات درا�سة املبادرة عرب
مدير الإدارة .
Óيدخل بيانات امل�شروع يف النظام ح�سب امل�سار مع �ضرورة �إدراج �أ�سماء � 10أيام
ثالثة جهات منفذة مقرتحة لتنفيذ املبادرة يف منوذج التقدمي يف حقل
(مرفقات �أخرى) و تقييمها ح�سب منوذج (تقييم اجلهات الو�سيطة)
تقيم �أولي ًا من الفرع.
Óحتييد تقييم اجلهة و امل�شروع .
Óتو�صي باعتماد �أو تعدل عليه ما تراه منا�سب ًا  ،ولها حق االعتذار

� 5أيام

Óيحيل املبادرات �إىل جلنة العمل اخلريي يف امل�ؤ�س�سة.

يومان

درا�سة امل�شروع و تقييمه و كتابة املالحظات عليه تقييم اجلهات الو�سيطة
Óتعتمد �أو تعتمد ب�شرط �أو تعتذر
Óتعتمد اجلهة املنفذة �أو تقرتح بديل
Óتعتمد ال�سقف الأعلى لقيمة املبادرة
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الفرتة الزمنية

م�شرف امل�سار
رئي�س ق�سم العمل
اخلريي بالفرع

املالية
الفرع
الإدارة

الإجراء

Óم�شرف امل�سار :
Óيف حال طلب عقد فيتم الآتي :
 .1مراجعة العقد بالتن�سيق مع م�شرف العقود بامل�ؤ�س�سة
 .2الإ�شراف على توقيع العقد ح�سب ال�صالحية.
Óالرفع للمالية ب�صرف املبلغ.
Óيف حال االعتذار يبلغ جهة املبادرة بذلك
Óرئي�س ق�سم العمل اخلريي بالفرع :
 /1يف حالة االعتماد يبد�أ �إجراءات التعاقد مع اجلهة املنفذة بالتن�سيق
مع رئي�س الق�سم بالفرع  ،مع االلتزام باالتي :
Óعدم جتاوز املبلغ املعتمد
Óمراعاة ا�شرتاطات جلنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سة
Óيف حال االعتذار يبلغ جهة املبادرة بذلك.
 /2يف حال طلب عقد فيتم الآتي :
� Óإعداد العقد بالتن�سيق مع م�شرف امل�سار و م�شرف العقود بامل�ؤ�س�سة.
Óت�ستكمل �إجراءات ال�صرف
Óتبلغ الفرع �أو الإدارة بالإيداع
Óيبلغ اجلهة بالإيداع
Óي�ستلم �سند القب�ض
ي�ستكمل �إجراءات املتابعة والتقييم للم�شروع وفق مرحلة �إدارة املنحة يف
امل�سار الذي يتبع له امل�شروع والت�أكيد على تقدمي التقارير الدورية
لإدارة املنح .

w w w. r f . o r g . s a

املخت�ص

� 10أيام

� 5أيام
� 5أيام
م�ستمرة
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�ضوابط املنح
يخ�ضع قبول اجلهات يف امل�ؤ�س�سة ل�ضوابط من �ش�أنها حتقيق احلماية القانونية للم�ؤ�س�سة واجلهة املمنوحة ،ويف حال
عدم توفر �أي �ضابط فيتعذر قبول اجلهة.
�ضوابط اجلهات الرئي�سة:
تقدم امل�ؤ�س�سة املنح ب�شكل �أ�سا�سي للجهات اخلريية املرخ�صة من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،كما تقدم املنح للجهات
احلكومية واجلهات غري الربحية ب�شرط توافر �ستة �ضوابط �أ�سا�سية ال ميكن تقدمي املنح لأي جهة بدونها ،وهي:
�1 .1أن تكون اجلهة غري ربحية.
2 .2وجود ت�صريح ر�سمي من جهة االخت�صا�ص �أو من احلاكم الإداري.
3 .3وجود ح�ساب بنكي با�سم اجلهة ال�صريح با�ستثناء اجلهات الفرعية واجلهات احلكومية.
4 .4املوافقة على قبول تقدمي اجلهات التي مت انتهاء ت�صريحها ب�شرط �إرفاق خطاب من اجلهة املعنية يفيد ب�أن معاملة
جتديد الت�صريح قيد الإجراء .و�أن يكون احل�ساب البنكي ن�شط.
5 .5وجود قوائم مالية بحيث تخ�ضع ح�سابات اجلهة �إىل مراجعة مكتب حما�سب قانوين معتمد با�ستثناء اجلهات
اجلديدة واجلهات احلكومية واجلهات الفرعية ،على �أن يكون التقرير وفق املعايري املحا�سبية للجهات الغري هادفة
للربح و�أن يكون خالي ًا من التحفظ.
�6 .6أن يكون الربنامج �أو امل�شروع املطلوب تقدمي املنح له من اخت�صا�ص اجلهة ح�سب نظامها الأ�سا�سي.
7 .7حتديد مدير �أو من�سق للم�شروع ،وللم�ؤ�س�سة و�ضع ا�شرتاطات معينة ح�سب طبيعة امل�سار.
8 .8يحق مل�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية �إلغاء �أو �إيقاف قبول ت�سجيل بع�ض اجلهات �أو م�شاريعها
املقدمة دون �إبداء الأ�سباب.
9 .9تقييد الدعم ال�سابق للجهة املتقدمة يف تقرير املحا�سب القانوين با�سم امل�ؤ�س�سة كام ًال وا�سم امل�شروع.
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�ضوابط اجلهات الفرعية:
 1 .1وجود ت�صريح من اجلهة الرئي�سة وجهة اخت�صا�ص �أخرى .
 2 .2وجود ح�ساب بنكي با�سم اجلهة الفرعية �أو الرئي�سة.
 3 .3وجود مقر م�ستقل للجهة الفرعية.
 4 .4وجود جمل�س تنفيذي مبثابة جمل�س الإدارة.
5 .5ت�ضمني ميزانية اجلهة الفرعية يف تقرير املحا�سب القانوين املعتمد للجهة الرئي�سة با�سمها مع وجود �إي�ضاح يف
املالحق تف�صل م�صروفات و�إيرادات اجلهة الفرعية.
 6 .6حتديد مدير �أو من�سق للم�شروع ،وللم�ؤ�س�سة و�ضع ا�شرتاطات معينة ح�سب طبيعة امل�سار.
�7 .7أن ال يكون موقعها يف نف�س مدينة اجلهة الرئي�سية و�أن ال يجمع بني جهتني فرعيتني يف مدينة واحدة.
8 .8تقييد الدعم ال�سابق للجهة املتقدمة يف تقرير املحا�سب القانوين با�سم امل�ؤ�س�سة كام ًال وا�سم امل�شروع.
�ضوابط اجلهات احلكومية:
� 1 .1أن يكون الربنامج �أو امل�شروع من اخت�صا�ص اجلهة �أو �أحد �إداراتها .
 2 .2حتديد مدير �أو من�سق للم�شروع ،وللم�ؤ�س�سة و�ضع ا�شرتاطات معينة ح�سب طبيعة امل�سار.
 3 .3وجود ح�ساب بنكي با�سم اجلهة �أو با�سم جهة و�سيطة خريية مت االتفاق معها .
�ضوابط اجلهات الوقفية:
�1 .1أن يكون للجهة الوقفية �صك �شرعي �صادر من وزارة العدل.
� 2 .2أن يكون للجهة الوقفية جمل�س نظار.
�3 .3أن يدون يف نظامها �أو ال�سجل �أو ال�صك ال�شرعي الأن�شطة التي تقوم بها.
�4 .4أن يكون امل�شروع املقدم �ضمن �أن�شطتها.
�5 .5أن ت�صرف الأموال على بنود حمددة ،مبتابعة من امل�ؤ�س�سة .
�6 .6أن تودع املنحة يف ح�ساب اجلهة الوقفية.
7 .7يحق مل�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية تعيني حما�سب قانوين خارجي ملتابعة م�شاريعها يف اجلهات
الوقفية  ،وتتحمل امل�ؤ�س�سة تكاليفه.
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نطاقات املنح

تقدم امل�ؤ�س�سة املنح للجهات اخلريية (غري الربحية) من خالل �سيا�سات و�ضوابط حمددة وفق ًا للنطاقات الآتية:
النطاق املكاين :
Óمتنح امل�ؤ�س�سة اجلهات اخلريية -غري الربحية -يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية ،من خالل فروع امل�ؤ�س�سة
املوجودة يف كل منطقة.
النطاق الزماين :
Óت�ستقبل امل�ؤ�س�سة امل�شاريع طوال العام .
Óتعتمد امل�ؤ�س�سة ال�سنة املالية امليالدية يف تقدمي املنح ويف حتديد فرتات التقدمي.
Óحتت�سب مدة التقدمي  :من تاريخ �إ�صدار الت�صريح �إىل تاريخ التقدمي على امل�ؤ�س�سة .وال يحت�سب الوقت الذي يتم يف
دورة امل�شروع يف امل�ؤ�س�سة .
النطاق املايل :
Óاحلد الأدنى للمنح التي تقدمها امل�ؤ�س�سة هو ( )30.000ثالثون �ألف ريال.
�Óضرورة �إرفاق تقرير املحا�سب القانوين كام ًال وخمتوم ًا و�أن يكون الن�سخة املرفقة طبق الأ�صل.
Óحتدد قيمة املنحة بناء على معايري وحمددات فنية ومالية ح�سب كل م�سار من م�سارات املنح.
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خمطط الإجراءات املوحدة
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امل�سار
املخت�ص
الباحث
( � ) 4أيام

املتميزة

الدوري

اال�ستثمار االجتماعي

املركزي

الت�شغيلي -مبادرة-

يدر�س ويت�أكد من اكتمال الطلبيقيم اجلهة و امل�شروع-يقرتح ويكتب تو�صيته

املحا�سب
( يوم واحد )

-يراجع اجلوانب املالية ويكتب تو�صيته .

رئي�س الق�سم
( � ) 5أيام

يراجع تقييم اجلهة و امل�شروعويعدل عليهما ما يراه منا�سبا
يعتمد التعديالت املقرتحةوير�سلها للجهة
-يكتب تو�صيته

يراجع تقييم اجلهة وامل�شروع ويعدل عليهما ما يراه منا�سبا ويعتذر للجهات التي مل يتجاوز تقيمها . %50يعتمد التعديالت املقرتحة وير�سلها للجهةيجتمع مع اجلهة يف حال احلاجة لذلكيكتب تو�صيته

فريق خمت�ص
�أو
املهند�سني
( � ) 5أيام
مدير الفرع
( يومان )
�أمني جلنة الفرع

جلنة الفرع
( � ) 5أيام

�أمني جلنة الفرع

يراجع تقييم اجلهة وامل�شروع و يعتمد �أو يعدل عليهما ما يراه منا�سبا ويحق له االعتذار للجهات التي مل يتجاوز تقيمها %70وكذلك امل�شاريع التي مل تنطبق عليها �ضوابط و ال�سيا�سات العامةللمنح و �ضوابط امل�سار .
يو�صي بالرفع مع كتابة ملحوظاته على امل�شروع.جتهيز البيان الك�شفي�إر�سال امل�شاريع التي �ستعر�ض على جلنة العمل اخلريي بالفرعتعتمد �أو تعتمد ب�شرط �أو تعتذر (اليوجد ت�أجيل)
يف حال االعتماد ب�شرط يلزمموافقة اجلهة قبل �إيداع املبلغ.

اال�ستماع لعر�ض �صاحبالفكرة(�600ألف ف�أقل) يف حال
احلاجة لذلك

اال�ستماع لعر�ض �صاحبالفكرة(�600ألف ف�أكرث) يف حال
احلاجة لذلكو

-تو�صي باالعتماد �أو باالعتذار

-تو�صي باالعتماد �أو باالعتذار

يحيل املعتمدة بـ � 100ألف و�أقل�إىل الإدارة املالية.
يحيل املو�صى بها ب�أكرث من 100�ألف �إىل �أمني جلنة العمل اخلريي
يف امل�ؤ�س�سة.
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-تو�صي باالعتماد �أو باالعتذار

رفع تو�صية جلنة العمل اخلريي مل�شرف امل�سار

دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
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بناء القدرات

امل�ستقلة

الإثراء املعريف

الأوقاف

 يتم يف هذه املرحلة زيارةامل�شروعمن قبل املهند�س
وممثل من الفرع
-يقيم  +ويو�صي

يحيل املعتمدة بـ � 100ألفو�أقل �إىل م�شرف امل�سار
يحيل املو�صى بها ب�أكرثمن � 100ألف �إىل م�شرف
امل�سار بامل�ؤ�س�سة.
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رفع تو�صية جلنة العملاخلريي مل�شرف امل�سار

امل�ساجد

الكيانات التابعة

يراجع تقييم اجلهة وامل�شروع ويعدل عليهما ما
يراه منا�سبا
يعتمد التعديالت املقرتحة-يكتب تو�صيته

يراجع تقييم اجلهة و امل�شروع ويعدلعليهما ما يراه منا�سبا
يعتمد التعديالت املقرتحة وير�سلهاللجهة
يجتمع مع اجلهة يف حال احلاجة-يكتب تو�صيته

ت�شكيل فريق خمت�صي�شمل ( مندوب من الفرع
ـ مقدم الطلب ـ مندوب
جهة متخ�ص�صة) يزور و
يقيم و ويو�صي باملطلوب
(جديد -ا�ستبدال -
�صيانة) .

يحيل املعتمدة بـ � 100ألفو�أقل �إىل م�شرف امل�سار
يحيل املو�صى بها ب�أكرث من� 100ألف �إىل م�شرف امل�سار
بامل�ؤ�س�سة.

دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

االطالع على ر�أي امل�ست�شار يف امل�شروع.اال�ستماع لعر�ض �صاحب الفكرة (عنداحلاجة).
التو�صية باالعتذار �أو الرفع للجنةاالعتماد.
تو�صي باالعتماد �أو باالعتذاررفع تو�صية جلنة العمل اخلرييمل�شرف امل�سار

20
امل�سار
املخت�ص
�أمني جلنة العمل
اخلريي بامل�ؤ�س�سة

الدوري
جتهيز البيان الك�شفي�إر�سال امل�شاريع التي �ستعر�ض علىجلنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سة

م�شرف امل�سار
جلنة امل�شاريع
( � ) 10أيام

املتميزة

اال�ستثمار االجتماعي

املركزي

الت�شغيلي -مبادرة-

درا�سة امل�شروع و كتابة م�شرف امل�سار لتو�صيتهطلب ا�ستكمال البياناتاقرتاح اال�ستعانة مب�ست�شار واقرتاح تكاليفهكتابة تو�صية جلنة امل�شاريعجتهيز امل�شاريع لعر�ضها على جلنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سةاالعتذار يف حال مطابقة الر�أي لر�أي الفرع و للجنة العمل اخلريي بالفرع  ،ويف حال اختالف �أحد الآراء فريفع للجنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سةعمل مقيا�س املخاطرةاالجتماع مع جمل�س �إدارة اجلهةوالإدارة التنفيذية عند احلاجة

�أمني جلنة العمل
اخلريي بامل�ؤ�س�سة
جلنة العمل
اخلريي بامل�ؤ�س�سة
( � ) 5أيام

تعتمد �أو تعتمد ب�شرط �أو تعتذر (اليوجد ت�أجيل)
يف حال االعتماد ب�شرط يلزمموافقة اجلهة قبل �إيداع املبلغ.

�أمني جلنة العمل
اخلريي بامل�ؤ�س�سة

تنفيذ قرارات جلنة العمل اخلرييبامل�ؤ�س�سة :
يف حال االعتذار  :الإر�سال �إىلجميع املعنيني مبا فيهم اجلهة
يف حال االعتماد �أو الت�أجيل :يحيل القرارات للفروع لتنفيذها

جتهيز البيان الك�شفي�إر�سال امل�شاريع التي �ستعر�ض على جلنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سةتعتمد �أو تعتمد ب�شرط �أو تعتذر �أو ت�أجل للمبالغ(� ) 600ألف ريال �أو �أقلحال االعتماد ب�شرط يلزم موافقة اجلهة قبل �إيداعاملبلغ.التو�صية باالعتماد � 600ألفف�أكرثاال�ستماع لعر�ض �صاحب الفكرة ( � 600ألفف�أكرث) يف حال طلب ذلكالت�أجيلاالعتذارتنفيذ تو�صية جلنة العمل اخلريي بامل�ؤ�س�سة :يف حال االعتذار  :الإر�سال �إىل جميع املعنيني مبا فيهم اجلهةيف حال االعتماد �أو الت�أجيل  :يحيل التو�صيات للفروع لتنفيذها-يحيل املو�صى بها ب�أكرث من � 600ألف �إىل �أمني اللجنة التنفيذية
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دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
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امل�ستقلة

بناء القدرات

قيا�س القدرة امل�ؤ�س�سية
باال�ستعانة مب�ست�شار للم�شروع
باعتماد مدير املنح
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الإثراء املعريف

الأوقاف

امل�ساجد

اختيار جهة لتحكيمه-ا�ستكمال تقييم �أثر امل�شروع

دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

الكيانات التابعة

22
امل�سار
املخت�ص
الفرع
( الدوري فقط )
م�شرف امل�سار
امل�شرتيات
( امل�ساجد )
( � ) 5أيام

الدوري

يف حالة االعتماد يبد�أ �إجراءاتال�صرف
يف حال االعتذار يبلغ اجلهة

�أمني اللجنة
التنفيذية
اللجنة التنفيذية
( � ) 5أيام

�أمني اللجنة
التنفيذية

الفرع
( � ) 5أيام

تنفيذ تو�صية جلنة العمل اخلريي :االعتماد :1 .1يف حال احلاجة للتعاقد ب�ش�أن التنفيذ �أو �إجراء درا�سة  :التن�سيق مع الفرع واجلهة للتعاقد معجهة ا�ست�شارية
2 .2يف حال االعتماد املبا�شر  :البدء يف �إجراءات ال�صرف
3 .3حتديد الدفعات املالية
الت�أجيل  :ا�ستكمال �أ�سباب الت�أجيل بالتن�سيق مع الفرع0حتديد الدفعات املالية من قبل م�شرف امل�سار ح�سب النموذج املعتمد و اعتماد الدفعات من قبل جلنة امل�شاريعجتهيز البيان الك�شفي�إر�سال امل�شاريع التي �ستعر�ض على اللجنة التنفيذيةجتهيز البيان الك�شفي�إر�سال امل�شاريع التي �ستعر�ض على اللجنة التنفيذيةتعتمد �أو تعتمد ب�شرط �أو تعتذر �أو ت�أجل للمبالغ اكرث من (� ) 600ألف ريالحال االعتماد ب�شرط يلزم موافقة اجلهة قبل �إيداعاملبلغ.اال�ستماع لعر�ض �صاحب الفكرة يف حال طلب ذلكاالعتذارالت�أجيلتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية :يف حال االعتذار  :الإر�سال �إىل جميع املعنيني مبا فيهم اجلهةيف حال االعتماد �أو الت�أجيل  :يحيل القرار للفروع لتنفيذهاتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية :االعتماد :1 .1يف حال احلاجة للتعاقد ب�ش�أن التنفيذ �أو �إجراء درا�سة  :التن�سيق مع الفرع واجلهة للتعاقد معجهة ا�ست�شارية
2 .2يف حال االعتماد املبا�شر  :البدء يف �إجراءات ال�صرف
3 .3حتديد الدفعات املالية
-الت�أجيل  :ا�ستكمال �أ�سباب الت�أجيل بالتن�سيق مع الفرع

م�شرف امل�سار
( � ) 5أيام

املالية
( � ) 5أيام

املتميزة

اال�ستثمار االجتماعي

املركزي

ت�ستكمل �إجراءات ال�صرفتبلغ الفرع و �إدارة املنح بالإيداعوق�سم امل�شرتياتي�ستلم �سند القب�ض-ي�ستكمل �إجراءات املتابعة والتقييم للم�شروع

مالحظة  :مدة ا�ستكمال تقدمي امل�شاريع يكون بال�ضوابط الآتية :
� -1أن يكون طلب اال�ستكمال للجهة ملرتني فقط.
� -2أال تتجاوز مدة اال�ستكمال ع�شرة �أيام عمل.
� -3أن يكمل امل�شروع دورته يف نظام مانح
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دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

الت�شغيلي -مبادرة-

23
بناء القدرات

امل�ستقلة

الإثراء املعريف

الأوقاف

امل�ساجد

ت�ستكمل�إجراءاتال�صرفتبلغ الفرع و �إدارة املنح بالإيداع -وق�سم امل�شرتيات
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دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

الكيانات التابعة

ت�ستكمل �إجراءات ال�صرف-تبلغ الفرع و �إدارة املنح بالإيداع

24
م�سوغات ال�صرف الأ�سا�سية ملعامالت املنح
امل�سار الدوري :
1 .1ملخ�ص امل�شروع بت�ضمن تفا�صيل خمت�صرة مع �أطهار بنود الدعم والتكلفة الكلية واالعتماد  ،يتم �صرف مبلغ
امل�شروع الدوري دفعة واحدة.
2 .2ك�شف احل�ساب امل�صريف �أو تعريف البنك خمتوم ًا مو�ضح ًا به تاريخ الإ�صدار على �أال يتجاوز التاريخ �شهرين من
طلب ال�صرف .
�3 .3أ�صل اعتماد امل�شروع .
4 .4يف حال احل�ساب بخالف م�صرف الراجحي (البنوك الأخرى) -و ح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد  -يجب �إرفاق
تفوي�ض بنكي من البنك ( �إلكرتوين) و موثق وير�سل �أ�صل التفوي�ض للأخ �أمني ال�صندوق .
5 .5يف حال الدعم ب�شرط �إرفاق كافة املتطلبات لل�شرط .
امل�سارات الأخرى :
1 .1ملخ�ص امل�شروع يت�ضمن تفا�صيل خمت�صرة مع �أطهار بنود الدعم والتكلفة الكلية واالعتماد.
2 .2ك�شف احل�ساب امل�صريف �أو تعريف البنك خمتوم ًا مو�ضح ًا به تاريخ الإ�صدار على �أال يتجاوز التاريخ �شهرين من
طلب ال�صرف .
�3 .3أ�صل اعتماد امل�شروع .
�4 .4إرفاق �صورة من العقد املعتمد الذي تكون امل�ؤ�س�سة طرف ًا فيه( �إن وجد )  ،و �أي ملحق له.
5 .5يف حال احل�ساب بخالف م�صرف الراجحي (البنوك الأخرى) -ح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد -يجب �إرفاق
تفوي�ض بنكي من البنك (�إلكرتوين) وموثق وير�سل �أ�صل التفوي�ض للأخ �أمني ال�صندوق .
6 .6يف حال وجود دفعات :
منوذج حتديد عدد الدفعات و مبلغها ح�سب قرار جلنة امل�شاريع  /و�إرفاق تقرير اجلهة� /سند القب�ض للدفعة ال�سابقة/
منوذج الزيارة من الفرع معتمد بالتوقيع عليه من فريق الزيارة و مدير الفرع �أو الإدارة /موافقة الإدارة و التقييم و
التعميد بال�صرف .
7 .7يف حال الدعم ب�شرط �إرفاق كافة متطلبات ال�شرط موقعة من اجلهة امل�ستفيدة .
8 .8ال�ضمان البنكي �أو �سند لأمر �أو كمبيالة جمددة و �سارية املفعول ملا يحتاج ل�ضمان مايل  -مبا ُن�ص عليه يف العقد �أو
لأ�سباب طارئة على العقد �أو ظروفه . -
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دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
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9 .9الوفاء مبتطلبات العقد  -يف حال العقود -التي حتفظ حقوق امل�ؤ�س�سة؛ مثل :ت�سجيل املنتجات املتعاقد عليها لدى
اجلهات املخت�صة كحقوق امللكية الفكرية و براءات االخرتاع و غريها ،و ت�سجيل الكيانات التي تنبثق من العقد� ... ،إلخ .
1010ما يفيد التنفيذ للم�شروع  -ب�أكمله �أو اجلزء التام منه -؛ مثل :تقرير املهند�س امل�شرف على امل�شروع � -سوا ًء كان
مكتب ًا ا�ست�شاري ًا �أو موظف ًا يف امل�ؤ�س�سة �أو كالهما ،-ا�ستالم املوقع من اجلهة امل�ستفيدة� ،أ�صول ا�ستالم املواد و
ت�سليمها� ،أ�صل فواتري مقدمي اخلدمة �أو ال�سلعة للم�ستفيدين .
النطاق الإجرائي :
Óيحق للجهة التقدمي على �أكرث من منحة يف العام ب�شرط �أن تكون يف م�سار �آخر.
Óي�شرتط �إغالق �أي منحة �سابقة يف امل�سار نف�سه انتهت فرتة تنفيذها قبل تقدمي طلب منحة جديدة.
Óت�ستقبل امل�ؤ�س�سة �أفكار امل�شاريع من الأفراد� ،إال �أن تنفيذ امل�شروع �سيكون من خالل جهة.
Óتقدم امل�ؤ�س�سة املنح للجهات الرئي�سة والفرعية على حد �سواء.
Óيحق لفروع امل�ؤ�س�سة التقدم مب�شاريع من خالل م�سارات املنح بحيث يخدم امل�شروع نطاق منطقة الفرع.
Óتقوم امل�ؤ�س�سة مبتابعة تنفيذ امل�شاريع املمنوحة ،وطلب التقارير الالزمة التي تثبت �صرف املنح وفق ما خ�ص�ص له،
كما تقوم� ،أحيانا ،بتكليف مكتب حما�سب قانوين معتمد ملراجعة امل�شروع واالطالع على جميع الوثائق وامل�ستندات
اخلا�صة به و�إعداد التقارير عنه.
Óتغلق املنحة �إذا ا�ستوفت اجلهة جميع املتطلبات الالزمة لإغالق املنحة وفقا ملا هو حمدد يف دليل كل م�سار.
 Óعدم زيادة مدة تنفيذ م�شاريع حتفيظ القر�آن الكرمي عن � 8أ�شهر.
Óيحق للم�ؤ�س�سة االتفاق مع �شريك خارجي ملتابعة جميع مراحل امل�شروع وحقوقه املالية من موازنة امل�شاريع نف�سها يف
م�ساري بناء القدرات واال�ستثمار االجتماعي .
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نطاق االعتذارات:
تعتذر امل�ؤ�س�سة عن منح ما ي�أتي :
1 .1اجلهات التي مل يتحقق فيها �أحد ال�ضوابط.
2 .2اجلهات التي مل حتقق الن�سبة املحددة من املعايري وفق ما هو مو�ضح يف دليل كل م�سار.
3 .3اجلهات التي ال يتوا�صل فيها من�سق امل�شروع مع امل�ؤ�س�سة.
4 .4وجود مالحظات جوهرية على اجلهة يف تنفيذ م�شروع �سابق حتى يتم معاجلتها.
5 .5اجلهات التي �أوقفت امل�ؤ�س�سة منحها �أي ًا كان ال�سبب.
6 .6م�شاريع الديات.
7 .7طلبات دعم الأفراد.
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�آلية متابعة امل�شاريع امل�ؤجلة
م

املكلف

1

املركز الرئي�س
( �أمني اللجنة)

املركز الرئي�س
2
( م�شرف امل�سار)

3

الفرع (رئي�س
ق�سم املنح /
امل�شاريع)

مالحظات

الإجـ ــراء
�Óإر�سال القرار مل�شرف امل�س ــار باملركز
الرئي�س
Óتعبــئة منــوذج املتابعة و�إر�س ــاله للف ــرع
(رئي�س ق�سم املنح /امل�شاريع).

Óا�ستكمال املطلوب من القرار مع اجلهة
وتعبئة النموذج برد اجلهة و�إر�ساله
مل�شرف امل�سار باملركز الرئي�س

املركز الرئي�س
4
( م�شرف امل�سار)

�Óإر�سال رد الفرع �إىل الع�ضو املفو�ض
وي�ستمر توا�صــله معه ومع الفرع حتى
�صدور القرار (اعتماد -اعتذار).
�Óإر�سال رد الفرع �إىل �أمني جلنة العمل
اخلريي بامل�ؤ�س�سة للم�شاريع التي يعاد
عر�ضها على اللجنة.

املركز الرئي�س
5
( م�شرف امل�سار)

�Óإر�سال قرار الع�ضو املفو�ض �إىل �أمني
اللجنة.

املركز الرئي�س
( �أمني اللجنة )

�Óإدخال القرار(اعتماد -اعتذار) يف
نظام مانح وت�ستكمل بقية الإجراءات
بعد ذلك ح�سب املتبع .

6
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Óم�شـ ــاريع اللجـ ــنة التنفيـ ــذية
ت ــر�س ـ ـ ــل �إلــى م ــدير �إدارة ( املنح/
امل�شاري ــع ) وهو بدوره يحولها �إىل
م�شرف امل�سار للمتابعة مع الفرع.

Óالرد من الفرع على م�شرف امل�سار
باملركز الرئي�س �أ�سبوعي ًا وملدة �شهر
من تاريخه.
�Óسيتم االعتذار عن امل�شروع بعد
م�ضي �شهر ما مل يرى الع�ضو املفو�ض
ا�ستمرار التوا�صل .
Óم�شاريع اللجنة التنفيذية تر�سل
�إىل مدير الإدارة (املنح/امل�شاريع)
لالطالع و�إبداء الر�أي ثم يقوم
ب�إر�ساله �إىل �أمني اللجنة التنفيذية
والذي بدوره يتوا�صل مع الع�ضو
املفو�ض باللجنة .
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فرتات التقدمي واملدة الالزمة التخاذ القرار
تتفاوت فرتات التقدمي بح�سب امل�سار املطلوب التقدمي عليه ويو�ضح اجلدول الآتي تفا�صيل ذلك:
املدة الالزمة للقرار
امل�سار
امل�شاريع الدورية

 40يوم عمل

امل�شاريع املركزية

 40يوم عمل

م�شاريع امل�ساجد

 40يوم عمل

م�شاريع الطوارئ

� 3أيام

امل�شاريع املتميزة

 60يوم عمل

امل�شاريع اال�سرتاتيجية

 60يوم عمل

م�شاريع بناء القدرات

 60يوم عمل

م�شاريع اال�ستثمار االجتماعي

 60يوم عمل

م�شاريع ت�أ�سي�س ورعاية الكيانات

 60يوم عمل

م�شاريع دعم املوازنات الت�شغيلية

 60يوم عمل

م�شاريع الإثراء املعريف

 60يوم عمل

م�شاريع الأوقاف

 60يوم عمل

وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة دليل التعليمات اخلا�ص بكل م�سار
w w w. r f . o r g . s a
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كيفية تقدمي الطلب ،و�إجراءات الدرا�سة:
يتم تقدمي جميع طلبات املنح �إلكرتوني ًا من خالل الرابط الآتيw w w . r f . o r g . s a / g s :

�1 .1إذا مل يكن لدى اجلهة ح�ساب على نظام املنح �أي �أنها تقدم لأول مرة فيتوجب عليها �إن�شاء ح�ساب لها من خالل
�إدخال البيانات الأ�سا�سية و�إرفاق امل�ستندات الالزمة ح�سب ما هو مو�ضح عند الدخول على النظام .وملزيد من
املعلومات يرجى مراجعة دليل ا�ستخدام نظام املنح الإلكرتوين.
2 .2يف حالة انتهاء مدة ت�صريح اجلهة �أو تغري احل�ساب البنكي الذي مت �إدخاله �أثناء عملية ت�سجيل اجلهة يجب
الدخول على بيانات الت�سجيل وحتديث البيانات قبل �إر�سال الطلب �إىل امل�ؤ�س�سة من خالل النظام.
3 .3بعد قبول امل�ؤ�س�سة ت�سجيل اجلهة وتفعيل ح�سابها ميكنها ا�ستكمال تقدمي الطلب.
4 .4يجب على اجلهة قراءة دليل التعليمات اخلا�ص بامل�سار الذي تريد التقدمي عليه.
5 .5ميكن للجهة الدخول على نظام املنح و�إ�ضافة الطلبات يف �أي وقت من ال�سنة� ،إال �أنه ال ميكنها �إر�سال الطلب �إىل
امل�ؤ�س�سة من خالل النظام �إال يف الأوقات املحددة ال�ستقبال الطلبات ح�سب ما هو مو�ضح يف اجلزء اخلا�ص بفرتات
التقدمي واملدة الالزمة التخاذ القرار.
�6 .6ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب وفق ال�ضوابط واملعايري املحددة لكل م�سار و�سيتم التوا�صل مع اجلهة الطالبة
ب�شكل م�ستمر خالل عملية الدرا�سة وتزويدها ب�أي م�ستجدات ،كما ميكن للجهة الدخول على النظام ومتابعة
الطلب يف �أي وقت.
7 .7بعد االنتهاء من تقييم الطلب �سيتم عر�ضه على اللجان املتخ�ص�صة يف امل�ؤ�س�سة التخاذ القرار.
8 .8يف حال اعتماد امل�شروع تبلغ اجلهة بذلك� ،إال �إذا كانت املنحة ب�شرط فتخاطب اجلهة للموافقة على ال�شرط.
9 .9تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إيداع مبلغ املنحة بعد اعتماده مبدة �أق�صاها �أ�سبوعان ،ويتم تق�سيم املبلغ وفقا لنتيجة درا�سة
امل�شروع ومراحله التي �ستعتمدها اللجنة املخت�صة ،عدا امل�شاريع الدورية حيث �سيتم �إيداع منحتها كاملة.
1010ت�شرتط امل�ؤ�س�سة قيام اجلهة امل�ستفيدة ب�إر�سال �أ�صل �سند القب�ض للمبلغ املودع من امل�ؤ�س�سة يف كل دفعة من دفعات
املنحة خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�شعار اجلهة بالإيداع.
1111يف حال االعتذار عن الطلب تبلغ اجلهة ب�أ�سباب االعتذار ب�شكل جممل.
(هناك �إجراءات �أخرى مف�صلة متعلقة بكل م�سار مذكورة يف الدليل اخلا�ص به)
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كيفية اتخاذ قرارات املنح
تقوم الفروع والإدارات املعنية يف امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلبات املنح املقدمة وفق ما ي�أتي :
1 .1متر درا�سة الطلب يف ثالث خطوات:
Ü Üالت�أكد من انطباق �ضوابط اجلهة وامل�شروع واملنحة على الطلب املقدم.
Ü Üتقييم اجلهة وفق ًا ملعايري تقييم اجلهة يف كل م�سار.
Ü Üتقييم امل�شروع وفق ًا ملعايري تقييم امل�شروع يف كل م�سار.
 .2تختلف �ضوابط اجلهة وامل�شروع ومعايري تقييم كل منهما بح�سب امل�سار املطلوب التقدمي عليه ،وملعرفة ذلك ب�شكل تف�صيلي
يرجى مراجعة دليل التعليمات اخلا�ص بكل م�سار قبل تقدمي الطلب.
 . 3عادة ما تتوا�صل امل�ؤ�س�سة مع مقدم الطلب يف مرحلة الدرا�سة ملناق�شة التف�صيالت و�إجراء التعديالت املطلوبة.
 . 4بناء على ما �سبق يتم عر�ض الطلبات ونتائج تقييمها على جلان متخ�ص�صة يف امل�ؤ�س�سة التخاذ قرار ب�ش�أنها.

�سيا�سات املنح
متثل �سيا�سات املنح قواعد عامة تنظم العالقة بني امل�ؤ�س�سة واجلهات امل�ستفيدة؛ حيث تتناول كل �سيا�سة من ال�سيا�سات
التي �سيتم عر�ضها جانبا معينا من جوانب املنحة لتو�ضيح القواعد املنظمة لهذا اجلانب ومتطلبات امل�ؤ�س�سة فيه وااللتزامات
املطلوبة من اجلهات امل�ستفيدة .ويعني تقدمي اجلهة على طلب منحة من امل�ؤ�س�سة موافقتها ال�ضمنية على هذه ال�سيا�سات
والتزامها بتطبيقها بعد احل�صول على املنحة.
�سيا�سة منح التكاليف الت�شغيلية املبا�شرة وغري املبا�شرة �ضمن امل�شروع:
اعتادت بع�ض اجلهات �إدراج بع�ض التكاليف الت�شغيلية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة �ضمن طلبات املنح املقدمة للم�ؤ�س�سة.
وتهدف هذه ال�سيا�سة �إىل تنظيم هذه العملية مبا ي�ساعد اجلهات يف التعرف على �سيا�سة امل�ؤ�س�سة وجتنب �إدراج بنود ال ت�سمح
�سيا�سات امل�ؤ�س�سة بتقدمي املنح لها .وميكن تو�ضيح �سيا�سة امل�ؤ�س�سة فيما ي�أتي :
Ü Üال توجد قيود على �إدراج التكاليف الت�شغيلية املبا�شرة للم�شروع �ضمن طلب الدعم .ويت�ضمن جزء امل�صطلحات يف
هذا الدليل تعريف هذه التكاليف.
Ü Üاحلد الأق�صى للتكاليف الت�شغيلية غري املبا�شرة التي ميكن دعمها �ضمن امل�شروع هو ن�سبة  %10من �إجمايل قيمة
املنحة.

�سيا�سة منح �شراء الأ�صول:
اعتادت بع�ض اجلهات �إدراج طلبات �شراء الأ�صول �ضمن طلبات املنح املقدمة للم�ؤ�س�سة .وتهدف هذه ال�سيا�سة �إىل تنظيم
هذه العملية مبا ي�ساعد اجلهات يف التعرف على �سيا�سة امل�ؤ�س�سة وجتنب �إدراج بنود ال ت�سمح �سيا�سات امل�ؤ�س�سة بتقدمي املنح
لها .وميكن تو�ضيح �سيا�سة امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن مبا ي�أتي :
Ü Üيكون �شراء الأ�صول �ضمن م�شروع متكامل ومرتبط ًا بفكرة امل�شروع والهدف العام له.
Ü Üت�شرتط امل�ؤ�س�سة ت�سجيل الأ�صول التي يتم �شرا�ؤها �ضمن امل�شروع يف �سجالت الأ�صول الثابتة لدى اجلهة.
Ü Üت�شرتط امل�ؤ�س�سة عند �شراء ال�سيارات �ضمن امل�شروع �أن يكون لدى اجلهة رقم يف �إدارة املرور.
�سيا�سة منح الن�شاطات املت�شابهة:
 Ü Üاتخذت امل�ؤ�س�سة �سيا�سة ب�ش�أن منح الن�شاطات املت�شابهة وذلك تي�سري ًا وتوحيد ًا لأعمال جلان االعتماد وتتلخ�ص
هذه ال�سيا�سة فيما يلي:
الربنامج �أو الن�شاط
ال�سلة الغذائية ال�شهرية
م�ساعدة مقطوعة لل�شاب يف الزواج
كفالة داعية للجاليات
راتب معلم �أو معلمة يف احللقات القر�آنية
احلقيبة املدر�سية الف�صلية املتكاملة
ك�سوة العيد املتكاملة
ك�سوة ال�شتاء املتكاملة
كفالة �شهرية لليتم الواحد
كفالة �شهرية كاملة للأ�سر املحتاجة
ثالجة
غ�سالة
مكيف �شباك
فرن

ال�سقف الأعلى
400
10,000
2400
1300
150
250
250
250
1500
2500
1200
1400
1500

�سيا�سة �إبالغ اجلهة بالقرار:
تنظم هذه ال�سيا�سة كيفية �إبالغ اجلهة بقرار امل�ؤ�س�سة حول طلب املنح املقدم منها حيث يتم ذلك وفق ما ي�أتي :
Ü Üتلتزم امل�ؤ�س�سة ب�إبالغ اجلهة بالقرار.
Ü Üيكون �إبالغ اجلهة بالقرار عن طريق اجلهة امل�ستقبلة للم�شروع.
Ü Üتبلغ اجلهة بخطاب ر�سمي مو ّقع من جهة ا�ستقبال امل�شروع �أو بريد �إلكرتوين ،وميكن ا�ستخدام و�سائل �أخرى
م�ساندة مثل الر�سائل الن�صية وغريها.
�سيا�سة �إبالغ اجلهة ب�أ�سباب االعتذار:
بناء على نتيجة التقييم والدرا�سة للجهة وللم�شروع املطلوب منحه ونتيجة لعر�ض امل�شروع على اللجان املخت�صة ف�إن امل�ؤ�س�سة
تعتذر �أحيانا عن تقدمي املنح لبع�ض الطلبات �إما لعدم اجتيازها �ضوابط املنح �أو معايريه �أو لوجود ملحوظات �أخرى على
الطلب .وتلتزم امل�ؤ�س�سة واللجان املخت�صة ،عند االعتذار عن منح امل�شروع ،بذكر �أ�سباب االعتذار ،كما حتر�ص على و�ضع قائمة
ب�أهم �أ�سباب االعتذار مبا ي�ساعد اجلهات على اال�ستفادة منها يف حت�سني فر�ص ح�صولها على املنح .وبناء على ما �سبق ف�إن
االعتذار عن املنح يكون وفق ما ي�أتي :
Ü Üير�سل للجهة خطاب ر�سمي باالعتذار ,مع ذكر الأ�سباب ب�شكل جممل.
Ü Üميكن للجهة اال�ستفادة من �أ�سباب االعتذار يف تقدميها للم�شاريع القادمة.
Ü Üحتر�ص امل�ؤ�س�سة على �أن تكون �أ�سباب االعتذار �ضمن القائمة املحددة �سابق ًا.

�سيا�سة امل�س�ؤولية القانونية وامللكية الفكرية:
تنظم هذه ال�سيا�سة حتمل امل�س�ؤوليات والتبعات القانونية املرتتبة على تنفيذ امل�شاريع التي تقدم امل�ؤ�س�سة املنح لها ،وحيث �إن
امل�ؤ�س�سة يقت�صر دورها على تقدمي املنح للم�شاريع التي تنفذها اجلهات اخلريية واحلكومية وغري الربحية املرخ�صة من قبل
اجلهات املخت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية ف�إن تقدمي طلب املنح يعني التزام هذه اجلهات املمنوحة بالآتي:
1 .1ا�ستخراج وا�ستكمال جميع الت�صاريح واملتطلبات القانونية الالزمة لتنفيذ هذه امل�شاريع وحتملها م�س�ؤولية ذلك وفق ما
تن�ص عليه اللوائح والنظم املعمول بها ،ويقع على هذه اجلهات تبعات املخالفات القانونية التي حتدث قبل �أو خالل �أو بعد
تنفيذ امل�شروع ،وال تتحمل امل�ؤ�س�سة �أي م�س�ؤولية قانونية جراء �أي خمالفة.
2 .2يكون للم�ؤ�س�سة ملكية خمرجات امل�شاريع التي مت منحها ب�شكل كامل �إذا كانت هذه املخرجات مما ميكن اال�ستفادة منه يف
جهات �أخرى.
�سيا�سة التعديل على امل�شروع يف �أثناء التنفيذ:
تت�ضمن طلبات املنح املقدمة للم�ؤ�س�سة حتديد تفا�صيل امل�شروع مبا يف ذلك مواعيد تنفيذ الأن�شطة وتفا�صيل تكاليفها ،وحيث
�إن هذه التفا�صيل متثل خطة متوقعة قد يطر�أ عليها بع�ض التغيري �أثناء التنفيذ ف�إن هذه ال�سيا�سة تنظم هذه العملية مبا ي�ضمن
�إعطاء اجلهة امل�ستفيدة املرونة التي حتتاج �إليها �أثناء مرحلة التنفيذ.
وت�سمح �سيا�سة التعديل �أثناء التنفيذ ب�إجراء تعديالت على امل�شروع يف جانبني:
Ü Üاملناقلة بني بنود تكاليف الن�شاطات (الربامج) وفق ما ي�أتي :
1 .1املناقلة مبا ال يزيد على  %10من �إجمايل املنح املقدم للم�شروع يكون من �صالحيات اجلهة دون الرجوع للم�ؤ�س�سة.
2 .2املناقلة مبا يزيد على  %10من �إجمايل املنح املقدم للم�شروع يكون مبوافقة امل�ؤ�س�سة.
3 .3يجب �أال ت�شمل املناقلة النقل من بنود الن�شاطات �إىل بنود التكاليف الت�شغيلية غري املبا�شرة.
4 .4يجب �إ�شعار امل�ؤ�س�سة ر�سمي ًا ب�أي تعديالت على بنود التكاليف �أو الأن�شطة.
Ü Üالتعديل يف اخلطة الزمنية للم�شروع وفق ما ي�أتي :
1 .1التعديل يف مواعيد �أن�شطة امل�شروع يكون من �صالحيات اجلهة امل�ستفيدة.
2 .2التعديل يف تاريخ بداية امل�شروع مبا ال يزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد لبدء امل�شروع عند تقدمي طلب املنحة يكون
من �صالحيات اجلهة امل�ستفيدة.
3 .3التعديل يف تاريخ بداية امل�شروع مبا يزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد لبدء امل�شروع عند تقدمي طلب املنحة يكون
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من �صالحيات امل�ؤ�س�سة.
4 .4يجب �أال ي�ؤدي التعديل �إىل ت�أخر بداية امل�شروع عن العام احلايل الذي اعتمد فيه املنح.
5 .5يف حال ت�أخر �إيداع املنحة عن التاريخ املحدد عند تقدمي طلب املنحة تقوم اجلهة بتعديل اخلطة الزمنية للم�شروع.
6 .6يجب �إ�شعار امل�ؤ�س�سة ر�سمي ًا ب�أي تعديالت على اخلطة الزمنية.
�سيا�سة التعامل مع جتاوزات التنفيذ:
تنظم هذه ال�سيا�سة الإجراءات التي تتخذها امل�ؤ�س�سة يف حال انحراف امل�شروع عن الأهداف املحددة له �أو وجود
مالحظات جوهرية على اجلهة �أو على تنفيذ امل�شروع؛ وذلك بناء على عملية التقييم واملتابعة للم�شروع ودرا�سة
التقارير الدورية واخلتامية.
وحيث �إن جميع �أنواع املنح التي تقدمها امل�ؤ�س�سة تدخل �ضمن املنح املقيدة �أي املحددة مل�شروع معني؛ ف�إن امل�ؤ�س�سة
حري�صة على اتخاذ جميع الإجراءات التي ت�ضمن االلتزام ب�ضوابط امل�ؤ�س�سة و �إجراءاتها و�سيا�ساتها العامة واخلا�صة
بكل م�سار.
ومن �أهم املخالفات التي ميكن �أن تقع يف �أثناء تنفيذ امل�شروع وت�ؤدي �إىل اتخاذ �إجراءات جتاه اجلهة امل�ستفيدة ما
ي�أتي :
1 .1عدم ت�سجيل املنح كتربع مق ّيد يف ال�سجالت املالية للجهة.
2 .2الت�صرف يف املبلغ يف غري برامج امل�شروع املعتمد.
3 .3الت�أخر يف تنفيذ امل�شروع دون موافقة امل�ؤ�س�سة.
�4 .4إجراء تعديالت جوهرية على امل�شروع دون موافقة امل�ؤ�س�سة.
5 .5عدم ا�ستيفاء متطلبات التقرير اخلتامي و�إغالق املنحة.
6 .6ومل�ساعدة اجلهات على جتنب مثل هذه املخالفات؛ فقد اتخذت امل�ؤ�س�سة عدة �إجراءات مثل:
�7 .7إعداد �أدلة مف�صلة للم�سارات تو�ضح �سيا�سات امل�ؤ�س�سة و�ضوابطها يف كل م�سار.
�8 .8إقامة لقاء التوا�صل لتعريف اجلهات ب�آليات املنح و�ضوابطه.
�9 .9إعطاء اجلهات املرونة يف �إجراء بع�ض التعديالت �أو املناقالت داخل امل�شروع دون الرجوع للم�ؤ�س�سة وفق ال�سيا�سات
املنظمة لذلك والتي �سبق عر�ضها يف هذا الدليل.
1010االهتمام مبتابعة امل�شاريع ب�شكل م�ستمر من خالل التقارير الدورية و الزيارات امليدانية مبا ي�ساعد يف معاجلة �أي
مالحظات تطر�أ �أثناء التنفيذ.
وبنا ًء على ما �سبق ف�إن امل�ؤ�س�سة �سوف تتخذ �إجراءات حمددة يف حال وجود خمالفات يف �أثناء تنفيذ املنحة ،وت�شمل
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دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

هذه الإجراءات التنبيه ،ولفت االنتباه ،ويف بع�ض الأحيان �إيقاف امل�شروع �أو �إيقاف منح اجلهة ب�شكل كامل ،وذلك وفق
ما ن�صت عليها ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية يف امل�ؤ�س�سة.
�سيا�سة التقرير اخلتامي:
ت�شرتط امل�ؤ�س�سة قيام اجلهات امل�ستفيدة من املنح ب�إعداد تقرير ختامي مايل وفني عن امل�شروع يت�ضمن جميع
التف�صيالت التي تو�ضح الواقع الفعلي لتنفيذ امل�شروع مقارنة باخلطة التي ت�ضمنها �أمنوذج تقدمي طلب منحة؛ وذلك
وفق الأمنوذج املعد لذلك يف كل م�سار ،ورفع التقرير للم�ؤ�س�سة خالل مدة ال تزيد على ثالثني يوم ًا من تاريخ االنتهاء
من تنفيذ امل�شروع.
�سيا�سة التوثيق الإعالمي:
حتر�ص امل�ؤ�س�سة على توثيق امل�شاريع التي تقوم مبنحها وفق ال�سيا�سات الإعالمية املعتمدة يف امل�ؤ�س�سة؛ وبا�ستثناء
م�سار الإثراء املعريف الذي يت�ضمن �آليات خا�صة يف التوثيق الإعالمي وم�سار دعم م�شاريع امل�ساجد ،ف�إن التوثيق
الإعالمي للم�شاريع يف جميع امل�سارات يكون وفق ال�سيا�سات الآتية:
Ü Üيكون توثيق امل�شاريع اخلريية يف �إطار �صناعة ال�صورة والر�سالة الإعالمية التي تخدم توجه اجلهات
امل�ستفيدة.
Ü Üتلتزم اجلهات امل�ستفيدة بتوفري حد �أدنى من التوثيق مل�شاريعها مبا ي�ضمن تزويد امل�ؤ�س�سة بعدد كاف من
املواد الإعالمية التي توثق برامج ومراحل امل�شروع.
Ü Üت�شمل �أنواع املواد الإعالمية التي تدخل يف عملية التوثيق ما ي�أتي:
تقرير ختامي :يكون املحتوى املر�سل ب�صيغة  wordو�صيغة  PDFموقعه وخمتومة من مدير اجلهة.
�صور لربامج امل�شروع :وتكون بجودة عالية يف احلجم والو�ضوح.
فيلم ختامي :وهو فيلم ق�صري ال تتجاوز مدته  ٩٠ثانية بجودة . full HD
ت�صوير فيديو ق�صري جد ًا :حيث يعد ت�صوير امل�شاريع لثواين معدودة ال تتجاوز ع�شر ثوان خيار ًا مفيد جد ًا .وميكن �أن
يتم ت�صوير �أكرث من مقطع على �أن تكون جودة املقاطع  HDوهي تقنية متاحة يف اجلواالت احلديثة.
الإعالنات :تعد الإعالنات يف ال�شوارع والأمكنة العامة ويف مواقع التوا�صل االجتماعي حيث تت�ضمن �شعار امل�ؤ�س�سة
نوع ًا من �أنواع التوثيق و�سيتم �إعادة ن�شرها عرب قنوات التوا�صل للم�ؤ�س�سة.
Ü Üيجب مراعاة خ�صو�صية امل�ستفيدين مثل (املحتاجني وامل�سنني والأيتام) يف الإطعام وال�صدقات امتثا ًال
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Ü Üيجب �أن يت�ضمن التوثيق �شعار م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية.

Ü Üيف ح��ال ن�شر �أخ��ب��ار ع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعية �أو ال�صحف فيمكن للجهة �إر�سالها لربيد الإع�لام
� media@rf.org.saأو الإ�شارة ملوقع امل�ؤ�س�سة على الإنرتنت  www.rf.org.saوح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي:
تويرت و يوتيوب وغريها.
Ü Üتلتزم اجلهات امل�ستفيدة ب�إبراز دور امل�ؤ�س�سة يف امل�شروع و�إبالغ امل�ستفيد بذلك ما مل تطلب امل�ؤ�س�سة خالف ذلك.
Ü Üتلتزم اجلهات امل�ستفيدة ب�إبراز �أي من �شعارات ال�شركات الوقفية التابعة لأوقاف �سليمان الراجحي �إذا طلبت
امل�ؤ�س�سة ذلك.
Ü Üيعد التوثيق الإعالمي للم�شاريع �أحد متطلبات �إغالق املنحة.
�سيا�سة توثيق التجربة والدرو�س امل�ستفادة:
با�ستثناء امل�شاريع الدورية ،وم�شاريع الإثراء املعريف ،ت�شرتط امل�ؤ�س�سة قيام اجلهات امل�ستفيدة من املنح بتوثيق امل�شروع وتقييد
الدرو�س امل�ستفادة من تنفيذه والتو�صيات اخلا�صة به؛ بهدف اال�ستفادة من هذه العملية يف حت�سني وتطوير امل�شروع م�ستقب ًال.
وتتم عملية التوثيق بو�سائل مثل:
Ü Üتوثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بامل�شروع.
Ü Üالتوثيق الإعالمي للم�شروع.
Ü Üامللحوظة امليدانية للم�ست�شار وفريق العمل الداخلي باجلهة �إن وجد.
�Ü Üإعداد تقارير درا�سات احلالة �إن وجدت.
ويتم �إعداد تقرير خا�ص عن ذلك ير�سل مع التقرير اخلتامي للم�شروع.
�سيا�سة التقييم اخلتامي للم�شروع:
تقوم امل�ؤ�س�سة بتقييم جميع امل�شاريع التي يتم منحها؛ وذلك بهدف اال�ستفادة من نتائج التقييم يف تطوير عملية املنح وزيادة
كفاءة امل�شاريع.
وت�ستخدم امل�ؤ�س�سة يف تقييم امل�شاريع امل�صادر الآتية:

Ü Üنتائج الزيارات امليدانية والتقييم املرحلي.
Ü Üنتائج التقرير اخلتامي للم�شروع الذي �أعدته اجلهة امل�ستفيدة.
وبناء على نتائج امل�صادر ال�سابقة تقوم امل�ؤ�س�سة با�ستكمال التقييم اخلتامي من خالل تعبئة �أمنوذج تقييم امل�شروع اخلا�ص
بكل م�سار وا�ستخال�ص الدرجة النهائية للتقييم.
�سيا�سة �إغالق املنحة:
عملية �إغالق املنحة هي �إجراء تقوم به امل�ؤ�س�سة بعد ا�ستكمال جميع املتطلبات الالزمة للإغالق؛ حيث تقوم امل�ؤ�س�سة بالتقييم
النهائي للم�شروع و�إغالق املنحة و�إبالغ اجلهة امل�ستفيدة بقرار الإغالق ،وي�شرتط لإغالق املنحة ا�ستكمال املتطلبات الآتية:
�Ü Üإر�سال اجلهة �سند القب�ض لكل دفعة من دفعات املنحة خالل خم�سة �أيام من �إبالغ اجلهة ب�إيداع مبلغ الدعم.
Ü Üا�ستكمال اجلهة �إر�سال جميع التقارير املطلوبة (التقرير اخلتامي الفني واملايل ،التقرير الإعالمي ،تقرير توثيق
التجربة) وقبول امل�ؤ�س�سة لها.
Ü Üحتقيق املخرجات املتفق عليها عند تقدمي طلب املنحة.
Ü Üقيام امل�ؤ�س�سة بتقييم امل�شروع وفق الأمنوذج املعد لذلك.
Ü Üيف حالة عدم تنفيذ امل�شروع �أو �أجزاء منه يجب �إعادة مبلغ املنحة �أو املتبقي منه قبل �إغالق املنحة.

هل �أنت بحاجة للم�ساعدة؟
�إذا كنت بحاجة ملزيد من امل�ساعدة يف �إعداد الطلب �أو ا�ستخدام نظام املنح؛ فيمكنك التوا�صل مع فرع امل�ؤ�س�سة يف املنطقة
على العناوين الآتية:
املنطقة

الهاتف

الفاك�س

الريا�ض

0112411600

0112704342

مكة املكرمة

0125613933

0125613932

املدينة املنورة

0148447123

0148447121

الق�صيم

0163824788

0163824773

املنطقة ال�شرقية

0138276611

0138275566

حائل

0165317000

0165347997

جازان

0173250996

0173254291

ع�سري

0172281619

0172281619

جنران

1075238713

0175228173

الباحة

0177240014

0177240047

اجلوف

0146242523

0146242523

تبوك

0144245601

0144245601

احلدود ال�شمالية

0146635770

0146635770

