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 تمهيد
 

املسؤوليات   تم تحضير هذا الدليل ليكون املرجع الخاص لبيان شرح السياسات، اإلجراءات، النماذج املستخدمة،

بعمليات   الخاصة  عبدهللا    في  املنح والصالحيات  الخيريةبن  مؤسسة  الراجحي  األولى   عبدالعزيز  املرجعية  وتكون 

 هذا يتكون .   املنح  بإداراتالرئيسية الخاصة    النشاطات  ليشملهذا الدليل    إعدادتم  و .  اإلداراتملوظفي    واألساسية

 :يلي كما خاص بالنماذج املستخدمة ملحق و أقسام رئيسية ستة من الدليل

 

 :األول  القسم

 .الدليل هذا استخدام عن عام شرح و الدليل عن قواعد عامة  تضمني

 القسم الثاني: 

  إلدارات املنح التنظيمي الهيكل

   :لثالثا القسم

 للمؤسسة التابع  بإدارات املنح واألهداف واألدوار املرتبطة القواعد العامة  

 : القسم الرابع

 . املنح إدارات لسياسات الرئيسية التي تحكم عملياتا

 : الخامس القسم 

 .  واألنشطة الرئيسية الخاصة بها املنح بإدارة مصفوفة الصالحيات الخاصة 

 

 

 

 

 



 

   قواعد عامة :القسم األول  .1
 

 أهداف الدليل  1-1
 :  تتلخص أهداف هذا الدليل فيما يلي

بسياسات وإجراءات موحدة    عبدالعزيز الراجحي الخيريةبن  مؤسسة عبدهللا  في    إدارات املنحموظفي  تزويد   .1

 .  بإدارات املنحفيما يتعلق 

دارات  إل التابعة  وتقديم الخدمات العمليات تنفيذبيان بالسياسات واإلجراءات املعتمدة والخاصة بكيفية  .2

  عبدالعزيز الراجحي الخيريةبن  مؤسسة عبدهللا في  املنح

 . للمؤسسةالتابعة  إدارات املنحبالخاصة  التوثيق املناسب والرقابة على السياسات واإلجراءات  .3

 . للموظفين الحاليين والجدد مرجعيةيستخدم كمادة   .4

مع السياسات و اإلجراءات    وموائمتها  إدارات املنحالنماذج املستخدمة في النشاطات داخل  توحيد جميع   .5

 املتبعة.

مسؤولية التنفيذ  و مع بيان تفصيل اإلجراء،    إدارات املنحبعمليات    ةتوثيق آليات تدفقات األعمال الخاص .6

 والنماذج املستخدمة في كل خطوة.

 

 الدليل  اتاستخدام  2-1
إن كافة شاغلي املناصب التالية    .إدارات املنحفي    وكافة املوظفين املعنيين  املؤسسةلقد تم إعداد هذا الدليل إلرشاد  

 الدليل: يجب أن يحتفظوا بنسخة من هذا 

 

 الرقابة على الدليل  3-1

 االحتفاظ  إدارات املنحمدراء جميع النسخ التي يتم توزيعها يجب أن يكون لها رقم تسلسلي، وعلى   •

 . نسخة درة مع بيان التعديالت الخاصة بكلبين عدد النسخ الصاي بسجل •

الدليل • لهذا  املستلمين  جميع  يوقع  أن  يفيد    يجب  به    االستالمبما  يحتفظ  التفي سجل خاص  ميز  مدير 

 . أو من يفوضه املؤسس ي 



مدير التميز  على جميع املستلمين عدم شطب أو تعديل أو تصوير أي جزء من هذا الدليل بدون موافقة   •

 .الخطية املؤسس ي

 

 التعديالت على الدليل  4-1

 للتعديل أو اإلضافة طبًقا ملتطلبات العمل.إن محتويات هذا الدليل قد تخضع  •

يحق لكافة املوظفين املعنيين أن يقترحوا تعديالت على السياسات واإلجراءات املعتمدة عن طريق كتابة   •

 .ملدير إدارة التميز املؤسس ي و الحوكمةمذكرة 

 

  



 :املؤسسة التنظيمي إلدارات املنحهيكل   :  الثانيالقسم   .2
 

 

مجلس األمناء 

يذيالرئيس التنف

إدارة المساجدإدارة الجودةإدارة المشاريعإدارة الدراسات

لجنة المنح



 قواعد عامة و تعريفات : الثالثالقسم   .3
 

 اإلستراتيجية   1-3
 

تصميم   بناءً تم  الخاصعلى    الدليل  اإلستراتيجي  الخيريةبن  مؤسسة عبدهللا  ب  التوجه  الراجحي  والتي   عبدالعزيز 

واالعتماد على األدلة التنظيمية التي تكون كأساس ومرجعية   للمؤسسة تسعى لتصميم وتطوير القدرات التشغيلية  

 في :  املؤسسةفي  إلدارات املنحوتتمثل اإلستراتيجية العامة  املؤسسةللعمل داخل اإلدارات و األقسام في 

 .عبدالعزيز الراجحي الخيريةبن مؤسسة عبدهللا متكاملة داخل تطوير بيئة عمل  •

بما يتناغم مع األهداف اإلستراتيجية العامة    للمستفيدين من خدمات املؤسسة ,تقديم الدعم واملساندة   •

 .   للمؤسسة

الحديثة في خدمة متطلبات    املمارسات على مواكبة  و العمل    ملنحموظفي إدارات اتطوير مهارات وقدرات   •

 . للمؤسسةالعمل الحالية واملستقبلية 

 . اتمتة العمليات داخل املؤسسة  •

 .  ال  اح بما يحقق االمتث صو بناء العمل على أعلى معايير الشفافية و االف  حوكمة املنح •

 املنح. جاال و م  أسلوبالعمل في رفع كفاءة  •

 .أو العاملي اإلقليميخالل تبني ممارسات ناجحة سواء على املستوى  من تعظيم أثر املنح  •

 في خدمة املجتمع عبر مجاالت التنمية املستدامة  تعزيز فرص الشراكة والتكامل مع منظمات التنمية •
ً
 . سعيا

  



 : التعريفات الواردة في الئحة املنح  2-3

 .مؤسسة عبدهللا بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية: املؤسسة •

 .مؤسسة عبدهللا بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية  أمناءمجلس األمناء: مجلس  •

 أوقاف الشيخ عبدهللا الراجحي رحمه هللا. مصارف الوقف الواردة في صك مصارف الوقف:  •

ن من "  :  لجنة املنح •  .إدارة الدراسات ــ مدير إدارة املشاريع ــ مدير إدارة الجودة"  مديرــ    التنفيذي   رئيسالتتكوَّ

نة من مشرفي الدراسات واملشاريع والجودة حسب فئات ومجاالت املنح.  •  فريق الدراسة: فرق مكوَّ

 إدارة املشاريع وإدارة الجودة.مشرفي املنح: موظفين إدارة الدراسات و  •

ة للمشاريعخطة املنح: الخطة  •  .مناءمن مجلس األ منحها  املعتمد   السنويَّ

مة من الجهات عبر بوابة املنح.  •  طلب املنح: املشاريع املقدَّ

 .املنح املاليمعايير املنح: هي عناصر تقييم نسبي تطبق على الجهات املستفيدة املتقدمة لطلب  •

 . تمنحها املؤسسةأنشطة تنموية تديرها املنظمات التي : املشروع •

 . أو التقدم في تحقيق األهداف زاإلنجامقاييس أساسية تسهم في معرفة مدى  :قياس األداء مؤشرات •

 .عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير طرق إدارتها: إدارة املخاطر •

 واملعتمد من األمناء اإلشراف عليها. املساجد التي بنتها املؤسسة  املؤسسة:مساجد  •

  



 جهات املعنية بتنفيذ السياسات  ال 3-3
 وعملياتها:  املنحتمثل الفئات التالية الجهات املعنية في تنفيذ سياسات 

 .األمناءمجلس  -1

 الرئيس التنفيذي.  -2

  (املساجد  –الجودة   –املشاريع  –الدراسات  )  املنح إدارات -3

 لجنة املنح.  -4

 : اإلدارة املالية -5

 . املحاسبة* 

6-  
ً
 :الخدمات املساندة، ويندرج ضمنها أيضا

 املشتريات * 

  



 املنح    إداراتأهداف  4-3
 أوال: أدارة الدراسات   1-4-3

   الهدف العام

والتخطيط ملشاريع    االعتماد  توصياتوتقديم    للمؤسسةكافة طلبات املنح املقدمة    و دراسةعن مراجعة    املسؤولة

 .املنح بمختلف القطاعات املعتمدة

 
ً
 املهام تفصيال

 مهام قسم البحث والتحليل 

 . إدارة عمليات البحث والتحليل ملشاريع املؤسسة صبناء استراتيجيات وسياسات وإجراءات التي تخ .1

 . املنح املعتمدة نسبسب حاستقبال طلبات املنح للمشاريع وفرزها   .2

 . سحية والتأكد من نظامية الجهات املتقدمة لطلب املنحعمل الدراسات امل  .3

من    دراساتاعداد   .4 مع    ضمنة مت   املشاريع الجدوى  املتوافقة  دعم   املشروعامليزانية  من  املتوقع    والناتج 

 .املشروع

 .االعتمادصالحية  صاحبلواللوائح ورفعها  األنظمة اعداد ملفات املشاريع املنطبقة عليها  .5

 .❖ .اد تقارير تفصيلية عن أداء القسم وفرص التطويراعد  .6

  : مهام قسم التخطيط 

اعداد  املشاريع  استقبال .1 و  تنظم    التشغيليةالخطط    املعتمدة  وفق    عمليةالتي  التنفيذاملنح    مراحل 

 .للمشروع

بالتعاون    املشروعرات والرقابة عل  الدفعات وآلية الزيا   تسليمو اشتراطات  اعداد اتفاقيات املنح وآليات    .2

 . املالية في املؤسسة و اإلدارةالشؤون القانونية  مع

 . للمشاريع وربطها بإدارة الجودة ملتابعة تنفيذها أداءاعداد مؤشرات قياس   .3

 .اعداد تقارير تفصيلية عن أداء القسم وفرص التطوير .4

  



 : إدارة املشاريع   2-4-3
ً
 ثانيا

   الهدف العام

 .لإلدارة  املمنوحة والصالحياتعتمادات والخطط اال مسؤولة عن تنفيذ مشاريع املنح تسب 

   
ً
 املهام تفصيال

 صاحب الصالحية . اعداد أنظمة وسياسات وإجراءات تنفيذ املشاريع واعتمادها من  .1

 .إدارة عمليات تنفيذ املشاريع وفق الخطط املعتمدة لها بكل القطاعات التي تستهدفها املؤسسة .2

 .املتبعة واألنظمة  االشتراطاتوالعقود املعتمدة وفق  االتفاقيات تطبيق بنود   .3

 .  االختصاصوالقوانين املعتمدة من جهات  لألنظمة املمنوحةمراقبة التزام الجهات   .4

دف الذي  وز الهيتجا  املمنوحة  الجهاتمن    تالعبأي انحراف أو    حال وجودفورية وعاجال ة في    تقاريراعداد   .5

 .املشروع من اجله تم دعم

  .املالية لإلدارةاملشروع وإصدار أوامر استحقاق الدفعات ورفعاها   مراحل  اغالقاعداد تقارير   .6

 .املشاريع ورفعها للرئيس التنفيذي  مراحلومؤشرات إتمام  اإلدارةاعداد تقارير دورية عن أداء   .7

 غالق ى اال النموها من البداية  و مراحلكامل البيانات واملعلومات الخاصة باملشاريع تزويد إدارة الجودة ب .8

  



 : إدارة الجودة   3-4-3
ً
 ثالثا

 الهدف العام 

املشاريع وعن   اغالق  ىعل  واملصادقةالتنفيذ    مراحلاملنح ومتابعة    ملشاريع  األداءقياس    مؤشراتعن بناء    ؤولةاملس  

 .سب القطاعات املستهدفةح العائد منها  األثرقياس 

 
ً
 املهام تفصيال

 :  االلتزامم قسم مها 

 .والعقود واالتفاقياتوضع استراتيجيات وخطط الرقابة واملتابعة عل املشاريع   .1

ع  ن رفمالض  ستهدفةب امل ومراقبة تحقيقها النس   منفردً   مشروعلكل    الرئيسية   األداء   مؤشراتاعداد وبناء    .2

 .األداءكفاءة 

تنفيذ    .3 عل  الجهات    واالتفاقياتوالعقود    املشاريعالرقابة  التقارير    املمنوحة مع  بذلك    الخاصةواعداد 

 . األمناءالتنفيذي ومجلس  للرئيس

درجة   .4 عن  مفصلة  تقارير  التميز  ورفعها    األداءوجودة    اإلنجاز ونسب    االلتزاماعداد  و   املؤسس يإلدارة 

 .الحوكمة 

 :   األثر مهام قسم قياس  

  .من املشاريع املغلقة األثر التي تضمن جودة قياس  واإلجراءاتبناء السياسات   .1

  .األثرملفات املشاريع املغلقة واعداد خطط قياس   استالم  .2

 .األثراعداد النماذج وأدوات وأساليب املسح والدراسة لقياس  .3

 . العائد عل القطاع املستهدف األثرعمل الزيارات امليدانية للمشاريع املغلقة ورفع تقارير عن مدى   .4

  يتضامن  ةقالعالذات    اإلداراتمع    بالتنسيق  املؤسسة  في    املنح  نشاطعن كامل    السنويةاعداد التقارير    .5

 .  والعائد املادي والعائد عل املنفعة العامة  واألداء  اإلنجاز صائياتحإ

  



 : إدارة املساجد  4-4-3
ً
 رابعا

 الهدف العام 

املسا  املسؤولة  إدارة  التابعة  عن  لها    للمؤسسةجد  التابعة  وإ  التعليمية  واألجنحةواملرافق  عقود للمؤسسة  دارة 

 .ئمة والدعاةاال تشغيل والصيانة وإدارة شؤون 

 
ً
 املهام تفصيال

 : مهام قسم التشغيل والصيانة 

  جنحة واال ومرافقها   املساجد  لتشغيل  التشغيليةالتعاقد والخطط    واشتراطات  واإلجراءات  لسياساتبناء ا .1

 .التعليمية التابعة للمؤسسة 

 .عل دراسة العروض املقدمة للمؤسسة  و اإلشراف صياغة عقود واتفاقيات التشغيل والصيانة    .2

 .إدارة ومتابعة تنفيذ العقود التشغيلية وضمان تنفيذها بكفاءة عالية  .3

 .الرفع بأي مخالفات أو معوقات تؤثر عل كفاءة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة  .4

عن    .5 دورية  ودراسات  تقارير  ال  حالةاعداد  كفاءة  لرفع  تطويرها  وإمكانية  العقود  وترشيد  تنفيذ  تنفيذ 

 .قاالنفال 

  : مهام قسم الجناح التعليمي 

  .إدارة شؤون املرافق التعليمية التابعة للمؤسسة ملا يحقق الهدف املنشود منها .1

 .اتيجيات التعليم عل املدى الطويلبناء استر  .2

 .التعليميوالتشغيلية للجناح    االستراتيجية  األهدافعة تنفيذ الخطط التعليمية ملا يحقق  باعداد ومتا .3

الكامل  .4 املحا ع  اإلشراف  و  لى  التعليمية  الدورات  و  املرافق    املقامة  األنشطةضرات    التعليميةفي 

 . للمؤسسة التابعة املساجد

 .اعداد تقارير سنوية ودورية عن أداء الجناح التعليمي .5

 

 

 

  



 . املنح  إدارات لسياسات الرئيسية التي تحكم عملياتا:  القسم الرابع  .4
 

 : سياسات عمل لجنة املنح  1-4
 .األمناء، والخطة االستراتيجية، واملوازنة املعتمدة من قبل مجلس  ملصارف الوقفيرجع في اعتماد املشاريع  .1

 لوثيقة الصالحيات املعتمدة من مجلس    .2
ً
 .، وتكون هي الحاكمة ألعمال اللجنةاألمناءيتم العمل وفقا

 لها  .3
ً
 .، يقوم بأعمال التنسيق واملتابعة، وما يسند إليه من أعمالمدير إدارة الدراساتتعين اللجنة أمينا

 .ءاألمناورفعها ملجلس  هالتوصية بوا  وتحكيم وثائقهااملرشحة املشاريع مراجعة تولى اللجنة ت .4

أعضائها .5 من نصف  أكثر  بحضور  قائمة  اللجنة  التنفيذي   تعتبر  الرئيس  يكون  أن  بينهم  على  ويعتبر  من   ،

 فيما يكون من صالحياتها
ً
 نهائيا

ً
 .قرارها قرارا

 .وفترات الدراسة كل عامفترات استقبال طلبات املنح تحدد اللجنة  .6

 و في حال طلب الرئيس التنفيذي.، أ في فترات دراسة املشاريعاللجنة اجتماعات يتم عقد  .7

 .ممن ينوب عنهأو فرق الدراسة أو  إدارة الدراساتيتم عرض املشروع في لجنة املنح من قبل مدير  .8

 في مجاالت املنح املستهدفة. جنة املنح االستفادة من الخبراء واملستشارين يحق لل .9

 

 : اعتماد الجهات املستفيدةسياسات  2-4
 . السعوديةأن تكون الجهة داخل اململكة العربية  .1

 . الجهة تصريح رسمي ساري الصالحية ى لدكون يأن  .2

 وجود حساب بنكي باسم الجهة املتقدمة.    .3

 في بوابة املنح وإكمال كافة البيانات واملرفقات املطلوبة.التسجيل  .4

 أن يكون املتقدم للمنح جهة وليس فرد. .5

 ويكفي وجود حساب بنكي للجهة. ال تتطلب تصريح جهات الحكومية ال .6

البيانات، وطلب    قبول في حال عدم   .7 تعديل  إتاحة  مع  بالرَّفض  يتم رفضها وإشعارها  ة    القبول الجهة،  مرَّ

 أخرى. 

ابة، يتا .8  .املؤسسةب  فئات املنح  لها التقديم على طلب املنح، وفق أهداف ومبادرات  حبعد اعتماد الجهة في البوَّ

 عند انتهاء  اتحسابات الجه تعليق  .9
ً
 تاريخ التصريح وعدم استقبال مشاريع منهم حتى تحديث البيانات. آليا

  



 املنح:  اتدراسة طلب استقبال و سياسات  3-4
وتعلن املؤسسة عن ذلك في البوابة االلكترونية    واملشاريع،تحدد سنويا الفترة الزمنية الستقبال الطلبات   .1

في املؤسسة   التواصل االجتماعي املعتمدة  إذا رأت املصلحة عدم تحديد فترة   )ويمكنووسائل  للمؤسسة 

 .التقديم(

 .التقديم أوقات تحديد في امليالدية املالية السنة املؤسسة  تعتمد .2

 . املنح يتم استالم طلبات املنح من خالل بوابة .3

 يكون املشروع ضمن مجاالت املنح املعتمدة. أن  .4

 ن يكون املشروع املطلوب تقديم املنح له من اختصاص الجهة.أ .5

 باستيفاء جميع البيانات واملتطلبات الالزمة لتقديم طلب املنح من الجهة الطالبة.  الدراسات تقوم إدارة  .6

ال يجوز منح أي جهة أثبت سوء استخدامها للدعم املقدم أو استخدامه لغير الغرض املطلوب في مرات   .7

 سابقة. 

 .إذا دعت الحاجة  كفاءة الجهةبقة للتأكد من  املشاريع الساوتقارير الحوكمة وتقارير  الية  املقوائم  دراسة ال .8

الدراسة   .9 ومعاينة  لفريق  املشروع  زيارة   ميدانيلجهة  واموقع 
ً
والتأكد  ا املشروع  حاجة    منه   لدراسة  حسب 

 .املشروع

 . أو االعتذار عن قبول املشروعالجهات باملوافقة إبالغ  .10

استشارية   .11 جهات  أو  مستشارين  مع  التعاقد  الدراسات  جدوى  إلدارة  واألفكار  لدراسات  املشاريع  بعض 

 املبتكرة التي تحتاج إلى دراسة.

  



 : طلبات املنح  تقييم  معايير  4-4
 .اكتمال الدراسة ووضوح عناصرها ومناسبة خطة املشروع لتحقيق مستهدفاته :املشروع جودة دراسة  .1

 .املقدم للمستفيدين املشروعحاجة الفئة املستفيدة واملنطقة للمشروع وجدوى  :الجدوى  .2

 . وإمكانية قياسه واملجتمع والبيئة على املستفيدين  املشروع أثرق عم :األثر .3

 .املالية االستدامةقدرته على و  ه منتجات و أ هأصول وأاملشروع استدامة نتائج  :االستدامة .4

 .جهات خيريةتكتل استشارية أو  وأ  مانحة  وأ ،حكوميةللمشروع شراكات وجود   :الشراكات .5

 .تنفيذال مواقع تعدد  و من املشروع أعداد املستفيدين  :االنتشار .6

 . محورية املشروع في القطاع املستهدف وإمكانية استنساخه وبناء مشاريع عليه :النمو والتوسع .7

 . املشروع في رؤية اململكة وبرامجهاوضوح أوجه مساهمة  :2030املساهمة في رؤية اململكة   .8

 .وضوح املوازنة ومناسبة التقديرات املالية ووحدة التكلفة :الكفاءة املالية .9

 تحملها وإدارتها. وإمكانية  وآلية التعامل معهااملشروع   أخطار تحديد :إدارة املخاطر .10

 . لمشاريع السابقةوجودة تنفيذها ل  علها  حوكمةو  للجهة لقدرات املؤسسية ا :كفاءة الشريك .11

 

  



 والرقابة على املنح:  اإلشرافسياسات  5-4
ويحدد في    هينوب عنالرئيس التنفيذي أو من  مع الجهات املمنوحة    ودعقالتوقيع  يمثل املؤسسة في   .1

 والدفعات املالية.  والتزامات أطرف العقدنطاق املشروع ومخرجاته  العقد

 ونتائج متفق عليها. على دفعات مرتبطة بمتطلبات محددة في العقدمبلغ املنح  يصرف   .2

 . يحرر شيك باسم الجهةيودع مبلغ املنح في الحساب الرسمي للجهة أو  .3

مع كل دفعة مالية    وترفع تقارير اإلنجازمتفق عليها    خطة العمل  سير املشروع وفقتتابع إدارة املشاريع   .4

 أو متى دعة الحاجة إلى ذلك. 

 والتحقق من اإلنجاز. ملتابعة سير املشروع جميع املشاريع  على اإلشراف .5

 اعتماد خطط املشاريع وتقارير اإلنجاز ومخرجات املشاريع من مدير إدارة املشاريع.  .6

مة للعمل   .7 ِّ
 
شرِّفة عليها.   الخيري، وقوانينتلتزم الجهة بقوانين اململكة العربية السعودية املنظ

ُ
 الجهات امل

َن    تلتزم الجهة بإبراز إسهام املؤسسة في دعم املشروع، وإبراز هويتها، في أثناء .8 تنفيذه، وَبعَد االنتهاء مِّ

 التنفيذ.

 وأرشفتها وتحديثها حسب الحاجة.  املنحلية الخاصة بعملية االحتفاظ بكل املستندات األص يتم .9

 املشروع على الحقوق الفكرية ملنتجات املشروع. ينص في عقد  .10

ويطلب    عدم تحقيق املتطلبات واملخرجات املرحلية للمشروع تشعر الجهةتأخر املشروع أو  في حال   .11

بأسباب   إفادة  مقترحووضع  منها  املتطلبات  ةحلول  وتحقيق  الزمني  الجدول  إيقاف    الستدراك  ويتم 

 املشروع. تصحيح وضع صرف الدفعات حتى 

عن طريق بوابة املنح أو البريد اإللكتروني أو محاضر االجتماعات واملخاطبات    اإلتصاالتتوثق جميع   .12

 تبادلة.امل

وتعتمد    للرئيس التنفيذي  بإغالقهاوترفع إدارة املشاريع التوصية  تعثرة تشعر اشعار نهائي  املشاريع امل .13

 منه. 

 خرى. أملشاريع ملشاريع املتعثرة من ا الفائض للرئيس التنفيذي الصالحية في مناقلة  .14

  



 : املنح   وأثر   جودة تقييم سياسات 6-4
 املنح لزيارة وتقييم مشاريع املنح.  اتإدار تشكل إدارة الجودة فرق من   .1

 لتقييم املشاريع.  مقيمين خارجيين أو جهات تقييمإلدارة الجودة التعاقد مع  .2

 تقييم املشروع الذي يشرف عليه.ال يشارك مشرف املشروع في   .3

 نة وال يزيد عن مرتين. ا ال يقل عن مرة واحدة في الس وتقييمها م املشاريع  جميع زيارة .4

 شاريع.موعد أول زيارة ومشاركة الخطة مع إدارة املقبل شهر من بداية  خطة زيارة تقييم املشاريع  إعداد  .5

 للجهات من بداية املشروع.آلية القياس وأدوات القياس توضح  .6

 يقل عن أسبوع من موعد الزيارة.  القبل ما  تشعر الجهة بالزيارة   .7

 ويرسل للجهات املستفيدة. للمشروع خالل أسبوع ويراجع مع إدارة املشاريع يعد تقرير التقييم  .8

 وتشارك مع جميع إدارات املنح. س املستفادة وتنظم و التقارير والدر املعارف واملنتجات و توثق جميع  .9

 صرف دفعة.واملستهدفات مع كل طلب الجهات بالعقد  التزامتراجع إدارة الجودة  .10

.   ملمنوحةتقيس إدارة الجودة رضا الجهات ا  .11
ً
 سنويا

  يتم تقييم الجهات املنفذة للمشاريع عند اغالق أي مشروع أو تعثره. .12



 :مساجد الشيخ عبدهللا الراجحي رحمه هللا وتفعيللتشغيل وصيانة املنح سياسات  7-4
املعتمد االشراف عليها    -رحمه هللا-تسري هذه السياسة على جميع مساجد الشيخ عبدهللا الراجحي   .1

 . من األمناء

 من الخدمات.   على حسب حجمها واحتياجاتهاتصنف املساجد  .2

املساجد   .3 وبرامج  والصيانة  التشغيل  أعمال  بشكل  تسند  املؤسسة  تشغلها  وال  خارجي  خدمة  ملزود 

 مباشر. 

استيفائه لسياسات اعتماد  للمسجد،  وجود التصريح للعمل في النطاق املكاني  يشترط في مزود الخدمة   .4

 الجهات الخاصة باملؤسسة. 

تحمل  يتنفيذ بوقت كاف و المن الجهات املختصة ذات العالقة قبل  واملشاريع  للبرامج    التصاريح إصدار   .5

 ما يترتب على مخالفة ذلك.  مزود الخدمة

 أو تقييم املختصين.ك هالر األصول وتبديلها حسب جداول اإل ييكون الترميم وتغي .6

 سجد.ع مع إمام امل ريا املش  جميعفي ابتداء ينسق  .7

 . مشروعاعتماد خطة تنفيذية لكل جهة تتضمن املبالغ املخصصة واملستهدفات املتفق عليها لكل  .8

  للتقييم ومتابعة سير أعمال املسجد.كل شهرين  املساجد زيارة .9

 .عروض 3وتطلب ما ال يقل عن مشاريع الصيانة والتشغيل والترميم تطرح كمنافسات  .10

 

 سياسة  اعتماد ال 8-4
 سياسة من قبل مجلس األمناء . يتم العمل بهذه السياسة من تاريخ اعتماد هذه ال .1

 . ت السابقة و املخالفة ا هذه السياسة جميع السياسات و االجراء تلغي .2

 

  



 .  واألنشطة الرئيسية الخاصة بها  املنح  بإدارة مصفوفة الصالحيات الخاصة  :الخامس القسم   .5
 

 تنقسم مستويات الصالحية إلى ثالثة مستويات تتدرج من األقل إلى األكثر تأثيرا في عملية صنع القرار:  .1

والنصح فيما يتعلق باملوافقة  الدراسة والتوصية )د(: وهي مرحلة اإلعداد ودراسة املخرجات وإبداء الرأي   .2

أو الرفض وذلك عبر تحضير وإعداد الدراسات الالزمة لتغطية موضوع القرار من مختلف جوانبه وتقديم  

 مخرجات هذه الدراسات كمدخالت للمستويات األخرى 

ني، إذ يتم املوافقة )م(: وهي املرحلة التي يتم من خاللها إعطاء املوافقة أو الرفض فيما يتعلق بالقرار املع .3

 البدء باتخاذ التحضيرات الالزمة لتفعيل القرار فور املوافقة وبانتظار االعتماد النهائي

النهائية لعملية تنفيذ فحوى القرار وذلك باعتماد املوافقة التي    املوافقةاالعتماد )ع(: والذي يعد بمثابة   .4

 تم اتخاذها.  تم اتخاذها أو إبطال املوافقة وإيقاف اإلجراءات التحضيرية التي
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