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دليل م�سار منح م�شاريع الإثراء املعريف
ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
الإ�صدار 17 . 3
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تنبيهات مهمة
•�إن فهم حمتويات هذا الدليل يتطلب منك مراجعة دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح يف امل�ؤ�س�سة.
•يجب على اجلهة قراءة هذا الدليل كام ًال وا�ستيعابه والت�أكد من منا�سبة امل�شروع املطلوب منحه لهذا امل�سار قبل البدء
ب�إجراءات التقدمي.

• تعريف امل�سار وهدفه:
هو املنح املقدم للدرا�سات والبحوث والإ�سهامات العلمية املوجهة لتنمية القطاع وحتقيق النفع املجتمعي.
وي�شمل ما ي�أتي :
�أو ًال :الدرا�سات والأبحاث:

 .1الأبحاث والدرا�سات العلمية وامليدانية
 .2الأبحاث والدرا�سات النظرية

 .3درا�سات املمار�سني
 .4ا�ستطالعات الر�أي

ثاني ًا :الإ�سهامات العلمية:

 .1االخرتاع واالبتكار
 .2الت�أليف
 .3الرتجمة ب�أنواعها

 .4الن�شر
� .5شراء احلقوق

•�أهداف امل�سار :
 .1ايجاد درا�سات وبحوث ت�ساهم يف تنمية القطاع وحتقق النفع املجتمعي.
 .2امل�ساهمة يف تعزيز وتنمية الإثراء املعريف يف املجتمع.
 .3الت�شجيع على االخرتاع واالبتكار يف القطاع اخلريي و املجتمعي.
 .4امل�ساهمة يف الرتجمة ب�أنواعها و�شراء احلقوق الن�شر الت�أليف يف القطاع اخلريي.

• �ضوابط املنح:
متثل �ضوابط املنح �شروط ًا �أ�سا�سية يجب على املتقدم الت�أكد من توافرها قبل التقدمي على طلب منحة يف هذا امل�سار؛ حيث
ت�شمل هذه ال�ضوابط ما ي�أتي :
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�ضوابط املتقدمني:
بالإ�ضافة ملا ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة؛ يراعى ما ي�أتي :
1 .1ميكن للجهات الربحية والغري الربحية التقدمي على هذا امل�سار.
�2 .2أن يكون للجهة مدير تنفيذي .
�3 .3أن تكون ذات اخت�صا�ص باالبحاث و الدرا�سات .
�ضوابط املنحة:
•حتدد هذه ال�ضوابط عرب اتفاقية منح تربم مع املتقدم ،وميكن للم�ؤ�س�سة منح كامل امل�شروع �أو جزء منه وفق قرار
جهة االعتماد.
•�أال تقل كلفة امل�شروع عن ثالثني �ألف ريال .
�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 .3أال يكون امل�شروع جزء ًا من م�شروع �سابق مكتمل.
 4 .4ا�ستخدام املنهجية العلمية املنا�سبة.
� 5 .5أن يكون مو�ضوع امل�شروع املقدم من جهة �ضمن اخت�صا�ص عملها �أو تنفذه جهة خمت�صة.
�ضوابط منفذي امل�شروع:
ي�شرتط يف منفذي امل�شروع الآتي :
� .1أن يكون واحد ًا من:

• �أع�ضاء هيئة التدري�س.
• الباحثني املتخ�ص�صني يف امل�ؤ�س�سات البحثية املرخ�صة.
• احلا�صلني على براءة اخرتاع م�سجلة.
• املمار�سني املهتمني بالأبحاث والدرا�سات.
• حملة املاج�ستري �أو الدكتوراه.
• طالب مرحلة الدكتوراه.

 .2لديه تزكية من �أكادمييني اثنني معتربين لدى امل�ؤ�س�سة.

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

دليل م�سار منح م�شاريع الإثراء املعريف -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

4
� .3أن يكون منفذ امل�شروع الرئي�س � -أو �أحد م�ساعديه  -متخ�ص�ص ًا يف جمال امل�شروع الفني �أو املو�ضوعي وله �سابقة فيه.

• �إجراءات التقدمي:

•�إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب و�إجراءات الدرا�سة)
يراعى ما ي�أتي :

 1 .1التقدمي مفتوح طيلة العام.
 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة ،وهي:
• ال�سري الذاتية ملنفذي امل�شروع.
•التزكيات ملنفذي امل�شروع.
•ن�سخة من �شهادة براءة االخرتاع للباحث �إن وجدت.
•ن�سخة من اجلهود العلمية ال�سابقة ملنفذي امل�شروع.
• املوافقات الالزمة من اجلهات الر�سمية واالعتبارية.

• كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:
يتم تعبئة �أمنوذج الطلب الأويل من خالل اخلطوات الآتية :
 1 .1حتديد نوع امل�شروع.
� 2 .2إدخال بيانات املتقدم.
� 3 .3إدخال بيانات امل�شروع (ا�سمه وفكرته و�أهميته و�أهدافه وجدواه).
 4 .4حتديد تاريخ بداية امل�شروع ونهايته وتكلفته.
 5 .5ا�ستكمال بيانات فريق التنفيذ.
 6 .6ذكر ال�شراكات والتحالفات �إن وجدت.
 7 .7حتديد اجلهات امل�ستفيد من امل�شروع.
 8 .8حتديد اجلهات املانحة املمولة للم�شروع.
� 9 .9شرح املُخرج �أو الأثر املتوقع للم�شروع.

• �إجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:
 . 1بعد ا�ستالم الطلب �ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سته وتقييمه وفق املعايري الآتية :
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معايري تقييم اجلهة:
يكتفى باتفاقية املنح املربمة مع املتقدم.
تقييم الطلب :
يتم التقييم الأويل للم�شروعات املطلوب تقدمي املنح لها وفق املعايري الآتية:
 1 -متيز امل�شروع)35( :

الو�صف
املعيار
العن�صر
حتقيق �إ�ضافة علمية   -ي�شكل البحث �إ�ضافة معرفية ن�صف الدرجة
فكرة امل�شروع
وعملية
- ي�شكل البحث �إ�ضافة عملية قابلة للتطبيق الدرجةكاملة
�أهمية
امل�شروع
جدوى
امل�شروع

التوافق مع جماالت   -تتوافق مع جمال واحد ن�صف الدرجة
املنح يف امل�ؤ�س�سة   -تتوافق مع �أكرث من جمال الدرجة كاملة
- مقارنة الفوائد املرجوة بتكاليف الدرا�سة (ونوعوكم الأدوات
منا�سبة الكلفة مع
البحثية امل�ستخدمة وحجم العينةوتغطيتها اجلغرافية وقدرات
هدف الدرا�سة
فريق الدرا�سة)

الدرجة
20
8
7

قدرات الفريق املنفذ (:)35

العن�صر

ال�سابقة
العلمية

التخ�ص�ص

الو�صف
املعيار
�سابقة علمية يف جمال   -وجود عمل علمي واحد معتمد .ن�صف الدرجة
امل�شروع
  -وجود عملني ف�أكرث .الدرجة كاملة

الدرجة
15

 � -سنة ف�أقل درجة كاملة
تاريخ �آخر �سابقة علمية  � -سنتني ف�أقل ن�صف الدرجة
- �أكرث من �سنتني �صفر
  -وجود ع�ضو متخ�ص�ص واحد يف فريق العمل علىالأقل
التخ�ص�ص يف جمال  5درجات
امل�شروع
- وجود �أكرث من ع�ضو متخ�ص�ص الدرجة كاملة
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وجود �شراكات وحتالفات (:)10

املعيار

الو�صف

الدرجة

وجود جهة خريية �أخرى م�ستفيدة من امل�شروع

وجود جهة على الأقل

5

وجود جهة مانحة م�شاركة يف متويل الدرا�سة

وجود جهة على الأقل

5

�أثر الدرا�سة املتوقع (:)20

املعيار

الو�صف

الدرجة

حتقيق النفع املجتمعي

و�ضوح الأثر على املجتمع �أو يف خدمة القطاع الثالث

20

املعايري التي ال تنطبق على امل�شروع حت ّيد ويعاد توزيع الدرجات.
يجتاز الطلب الأويل يف حال ح�صوله على درجة  %70ف�أعلى.
� .2إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب ،و�إجراءات الدرا�سة) �ستكون
عملية الدرا�سة وفق ما ي�أتي :
• ت�ستغرق درا�سة الطلب واتخاذ القرار  60يوم ًا من تاريخ ا�ستالم الطلب الأويل.

• املتابعة والتقييم والتقارير الدورية:
 .1تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلبات املنح املقدمة لها؛ مما قد يتطلب االجتماع باجلهة بهدف تعريف اجلهات امل�ستفيدة بجميع
التفا�صيل املتعلقة بعملية املنح ،ومناق�شة تعديل امل�شروع على نحو ي�ساعد يف حتقيق متطلبات املنح ،ومناق�شة اجلهات التي مل
حت�صل على الن�سبة املطلوبة يف معايري تقييم اجلهة �أو امل�شروع وتعريفها بجوانب الق�صور وفر�ص التح�سني.
 .2يجتمع مدير الفرع مع اجلهة بح�ضور رئي�س ق�سم امل�شاريع بالفرع يف مرحلة الطلب عند احلاجة.
 .3ت�ستعني امل�ؤ�س�سة يف �أي مرحلة من مراحل امل�شروع مبخت�ص (�أفراد �أو جهات) عند احلاجة.
 .4تكون امل�س�ؤولية القانونية وحقوق امللكية الفكرية وفق ما ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح مع مراعاة ما ي�أتي :
• �إثبات حقوق امللكية الفكرية لأ�صحابها.
• م�شاريع احلقوق الفكرية امل�شرتاة من قبل امل�ؤ�س�سة ملك ح�صري لها.
•امل�شاريع املمنوحة (غري �شراء احلقوق) ملك للجهة امل�ستفيدة وامل�ؤ�س�سة على حد �سواء ،وللم�ؤ�س�سة حق اال�ستفادة
من خمرجاتها ب�أي �شكل دون الرجوع للجهة وبدون �أي التزام جتاهها.
 .5ت�سمح �سيا�سة التعديل على امل�شروع �أثناء التنفيذ ب�إجراء تعديالت على امل�شروع وفق ما ي�أتي :
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• املناقلة بني بنود التكاليف وفق �سيا�سة التعديل على امل�شروع �أثناء التنفيذ الواردة يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات
العامة للمنح.
• ميكن تعديل اخلطة الزمنية للم�شروع عند احلاجة وفق ما ورد يف �سيا�سة التعديل على امل�شروع يف دليل ال�ضوابط
وال�سيا�سات العامة للمنح مع مراعاة ما ي�أتي :
 مبا ال يزيد على  %10من املدة الأ�صلية للم�شروع يكون من �صالحيات اجلهة امل�ستفيدة بالتن�سيق مع الفرع �أو �إدارةامل�شاريع بامل�ؤ�س�سة.
 مبا يزيد على  %10من اخلطة املدة الأ�صلية للم�شروع يكون مبوافقة امل�ؤ�س�سة. يجب �إ�شعار امل�ؤ�س�سة بالتواريخ املعدلة بخطاب ر�سمي موجه �إىل مدير الفرع مبا�شر ًة. �أي تعديل يف امل�شروع ي�ؤدي لزيادة قيمة امل�شروع يتطلب العر�ض على جهة االعتماد. .6يرتبط �صرف الدفعات املالية للم�شروع بتحقيق املنجزات املتفق عليها ورفع التقارير املرحلية وتقارير التقييم املرحلي وفق
اجلدول امل�ضمن يف اتفاقية املنح ،وميكن �صرف الدفعات املالية قبل موعد ا�ستحقاقها؛ ب�شرط حتقيق الإجنازات املتفق عليها،
و�أال ي�ؤدي ذلك �إىل تعديل خطة العمل بدون موافقة امل�ؤ�س�سة.
 .7جتري امل�ؤ�س�سة تقييم ًا فني ًا ومالي ًا مرحلي ًا للم�شروع.
ُ .8يعد منفذ امل�شروع تقرير الأداء الفني و املايل عن كل مرحلة يتم االنتهاء منها وفق �أمنوذج التقرير املخ�ص�ص (�أمنوذج
التقرير املرحلي).

• �إغالق املنحة وجتديدها:
 .1ت�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:
• توثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بامل�شروع.
• التوثيق الإعالمي للم�شروع.
• املالحظة امليدانية للم�ست�شار وفريق العمل الداخلي باجلهة �إن وجد.
• �إعداد تقارير درا�سات احلالة �إن وجدت.
• يتم �إعداد تقرير خا�ص عن ذلك وفق �أمنوذج(توثيق التجربة والدرو�س امل�ستفادة).
 .2حتر�ص امل�ؤ�س�سة على توثيق امل�شاريع التي تقوم مبنحها وفق ال�سيا�سات الإعالمية املعتمدة يف امل�ؤ�س�سة؛ وحيث �إن م�سار
الإثراء املعريف له خ�صو�صيته ف�سيكون التوثيق الإعالمي على النحو الآتي :
• تلتزم اجلهة امل�ستفيدة بتوفري عدد ( )50ن�سخة من منتجات امل�شروع.
• �إر�سال تقرير ختامي يكون املحتوى املر�سل به ب�صيغة قابلة للتعديل مثل �صيغة .word
• يجب �أن تت�ضمن منتجات امل�شروع �شعار م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية.
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•يف حال ن�شر �أخبار عرب مواقع التوا�صل االجتماعية او ال�صحف فيمكن للجهة �إر�سالها لربيد الإعالم
� media@rf.org.saأو الإ�شارة ملوقع امل�ؤ�س�سة على الإنرتنت  www.rf.org.saوح�ساباتها يف مواقع
التوا�صل االجتماعي :تويرت ويوتيوب وغريها.
•تلتزم اجلهات امل�ستفيدة ب�إبراز �أي من �شعارات ال�شركات الوقفية التابعة لأوقاف �سليمان الراجحي �إذا طلبت
امل�ؤ�س�سة ذلك.
•التوثيق الإعالمي للم�شاريع �أحد متطلبات �إغالق املنحة.
ُ .3ي َع ُّد �إغالق املنحة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة.
 .4عملية �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:
•�إر�سال اجلهة �سند القب�ض لكل دفعة من دفعات امل�شروع خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إبالغ اجلهة ب�إيداع مبلغ
املنحة.
• حتقيق املخرجات املتفق عليها عند تقدمي طلب املنحة.
• �إر�سال اجلهة التقرير اخلتامي للم�شروع وفق الأمنوذج املعد لذلك ،وقبول امل�ؤ�س�سة له.
• �إر�سال اجلهة املواد الإعالمية املطلوبة يف التوثيق كما �سبق.
• قيام امل�ؤ�س�سة بتقييم امل�شروع وفق الأمنوذج املعد لذلك.
• يف حالة عدم تنفيذ امل�شروع �أو �أجزاء منه يجب �إعادة مبلغ املنحة �أو املتبقي منه قبل �إغالق املنحة.
واهلل املوفق.
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