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 2الصفحة 
 

 بالمؤسسة ف  تعري

( تعنى بالخدمات  67برقم ) االجتماعية وارد البشرية والتنميةالممؤسسة مانحة مستقلة مسجلة بوزارة 

االجتماعية والتعليمية وبناء المساجد وكافة وجوه البر واإلحسان داخل المملكة العربية السعودية ، وتأسست 

 هـ  1430في عام 

 ؤية رال

 . المنح بيسر وإحسان والتميز في العمل الخيري المشترك

 الرسالة 

خالل  مؤسسة خيرية مانحة لتنمية المجتمع وتعزيز القيم الفاضلة وخدمة أسرة عبداللطيف العيسى من

 .مبادرات مؤثرة وشراكات فاعلة

 األهداف 

 دعم المبادرات في تمكين قيادات العمل الخيري النسائي  •

 دعم تأسيس وتطوير البيئات القيمية الجاذبة للفتيات •

 تأسيس وتطوير بيئات علمية متكاملة  •

 دعم المبادرات في تمكين طالب العلم  •

 دعم المبادرات االستراتيجية في تمكين اليتيم  •

 ات الكيانات المتخصصة في األيتام بناء قدر •

 دعم مبادرات فئات المنح المتنوع ذات األولوية  •

 تعظيم األثر المجتمعي •

 تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة •

 القيم 

 التيسير  •

 الشراكة  •

 الثقة •

 اإلحسان •

 واصل الفعال الت •

 الشفافية  •

 التمكين  •

  



 

 3الصفحة 
 

 مجاالت المنح

 فئات منح التركيز -1

 الفتيات .أ

 طالب العلم .ب

 األيتام  . ج

 ئات منح التنوعف -2

 المحتاجون  .أ

 الحجاج والمعتمرون والزوار .ب

 ة إلى الل عوالد . ج

 تعليم القرآن .د

 المساجد .ه

 اإلعالم الهادف .و

 السقيا . ز

 األسرة والشباب  .ح

 تطوير الجهات الخيرية .ط

 المجال الصحي .ي

 

 ة للدعم المعايير العام

 تقدم المؤسسة الدعم المالي واالستشاري حسب هذه المعايير .  -1

 أن تكون الجهة ذات صفة نظامية داخل المملكة العربية السعودية .  -2

 أن يكون للجهة حساب بنكي باسم الجهة في أحد البنوك المحلية .  -3

 عدم دعم األفراد والمعامالت الفردية .  -4

 أن يكون المشروع ضمن الخطة االستراتيجية للمؤسسة . -5

 تقدم األكثر نفعًا واألعظم أجرًا من البرامج واألنشطة .  -6

المنح والتي تراعي العدل في فرز تضع المؤسسة الضوابط والمعايير واالشتراطات المنظمة لعملية  -7

 ودراسة المشاريع المتقدمة للمؤسسة . 

 للمؤسسة تملك المنتجات التي تكفلت بدعمها بالكامل ، والتصرف فيها .  -8
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 خط سير المشاريع الخيرية

هي المراحل التي يمر بها المشروع بدايًة من استقباله عبر البوابة االلكترونية للمؤسسة ) نظام رائد ( حتى 

االغالق و يوضح ) خط سير المشاريع ( المهام المسؤول عنها و ال يتم االنتقالية يصل الى مرحلة التقييم و  

 من مرحلة الى أخرى  االبعد إتمام المرحلة التي قبلها 

 املهام  املسؤول  الخطوات  م
النتيجة 

 النهائية 
 النماذج

1 
استقبال  

 املشروع
 السكرتارية 

متابعة نظام رائد بشكل دائم ملعرفة الجهات  -1

 املراد تفعليها ومشاريعها  

التأكد من انطباق ضوابط الدعم على الجهات  -2

 املقدمة 

تحويل املشاريع للباحثين حسب  الفئة -3  

  فرز و توجيه 

 الباحث  دراسة 2

متابعة نظام رائد بشكل يومي ملعرفة املشاريع  -1

 املحولة 

تقييم مشاريع التنوع حسب نموذج يسر املبني  -2

 على مصفوفة معايير املشاريع

تقييم مشاريع التركيز حسب مصفوفة معايير   -3

 املشاريع

تحويل كافة املشاريع الواردة من الباحث إلى    -4

ها بالدعم أو  الفريق الخيري مع كتابة التوصية في

 االعتذار 

توثيق املراسالت بين الباحث والجهة املستفيدة  -5

 في نظام رائد إن وجدت 

دراسة 

وترشيح ورفع 

 املشاريع

)مقترح دعمها  

 واملعتذر منها(

نموذج # 

 يسر

 

# نموذج 

مصفوفة 

معايير  

 املشاريع
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 قرار  3

 الباحث 

التعبئة األولية للمشروع املراد دعمه في كشاف   -1

 املشاريع )حسب املظلل باللون األخضر ( 

جاهزية عرض املشروع من خالل نظام رائد أو   -2

 عرض بوربوينت

تجهيز الحد األدنى للمعلومات عن املشروع  -3

 للتأهل للعرض  

تجهيز البطاقة التعريفية للجهة )في حالة كان  -4

صالحية الفريق (  املبلغ أعلى من  

عرض مختصر )فكرة واسم املشروع ( للمشاريع   -5

 املستبعدة 

إعادة املشروع غير املكتمل إلى الفريق الخيري   -6

 بعد استكمال املالحظات

تعبئة نموذج  بطاقة متابعة مشروع ) خطة   -7

 متابعة املشروع ( 

املوافقة / 

االعتذار /  

اإلعادة 

للباحث / 

املجلس 

 الخيري 

ذج # نمو 

كشاف  

الجهات 

 واملشاريع

 

 

# نموذج 

البطاقة  

التعريفية 

 للجهة

 

# نموذج 

بطاقة 

متابعة  

 مشروع 

 

# نموذج 

إنتاجية 

 الفريق 

 أمين الفريق

إرسال املوافقة أو االعتذار إلى الجهة املستفيدة  -1

 عبر نظام رائد أثناء اجتماع الفريق 

تحويل املشاريع املوافق عليها من الفريق إلى   -2

الباحث مرة أخرى مع إضافة رقم وتاريخ االجتماع 

 في نظام رائد وإضافة املبلغ املعتمد

تحويل املشاريع املوص ى بدعمها إلى املجلس   -3

لخيري ا  

تحويل املشاريع غير املكتملة إلى الباحث -4  

إضافة االشتراطات على املشروع في كشاف   -5

 املشاريع أثناء االجتماع

تحويل املشاريع املعتمدة من املجلس الخيري إلى  -6

قم وتاريخ اجتماع الباحث مرة أخرى مع إضافة ر 

 املجلس الخيري في نظام رائد وإضافة املبلغ املعتمد

ضافة البيانات في نموذج إنتاجية الفريق إ -7  
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4 

طلب 

تحويل 

 مبلغ

 الباحث 

في  -كاملة-إضافة املشروع وبياناته املطلوبة  -1

نموذج  )كشاف املشاريع والجهات(، وذلك قبل 

 طلب تحويل املبلغ 

تعبئة البيانات املالية في نظام رائد لتحويل   -2

 املبلغ إلى الجهة املستفيدة : 

)منح مركز أو متنوع / الفئة / الهدف االستراتيجي 

ملعتمد من الفريق والخدمة / املبادرة / املبلغ ا

 الخيري / رقم الدفعة( 

أن تتم كتابة )تم تعبئة بيانات املشروع املطلوبة   -3

في نموذج كشاف املشاريع( في )وصف اإلجراء( عبر  

 بوابة رائد 

إصدار خطاب اإلفادة وإرفاقه في النظام  -4  

إرفاق العقد في حالة كان املشروع يلزم ذلك  -5

عا من الجهة املستفيدة
ّ
 موق

إضافة تاريخ التحويل إلى اإلدارة املالية في   -6

 كشاف املشاريع

إعادة كافة الخطوات أعاله في حالة صرف  -7

 الدفعة الثانية وما بعدها 

اكتمال  

البيانات 

 املالية 

اكتمال بيانات  

 الكشاف 

إرسال طلب  

 تحويل مبلغ

# نموذج 

خطاب  

 اإلفادة

 

 

# نموذج 

 العقد

5 
اإلدخال 

 البنكي
 املحاسب

التأكد من موافقة الفريق الخيري على املشروع  -1  

التأكد من اكتمال البيانات املالية للمشروع  -2

 ووجود خطاب اإلفادة 

إصدار سند صرف   -3  

إدخال بيانات التحويل في النظام البنكي -4  

طباعة كامل املستندات املالية -5  

إدخال 

الجهات 

واملبالغ في 

 النظام البنكي

 # نموذج

 سند صرف

 التدقيق  6
رئيس 

 الحسابات

تدقيق سندات الصرف والبيانات املالية عبر   -1

 نظام رائد

تحويل املعاملة لألمين العام في نظام رائد -2  

تسليم املعاملة الورقية لسكرتير األمين العام -3  

التأكد من 

صحة 

البيانات 

 املدخلة 
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 السكرتارية 
بيانات املشروع في التأكد من تعبئة كامل  -1

 كشاف املشاريع

التأكد من 

اكتمال  

كشاف  

 املشاريع

 

7 

التحويل 

واالعتماد 

 النهائي

 األمين العام 

اعتماد تحويل املبلغ للجهة عبر توقيع النموذج   -1

 املالي  

تحويل املبلغ للجهة -2  

 تحويل املبلغ
النموذج 

 املالي 

 اإلشعارات  8

 السكرتارية 

اإلدارة املالية عبر النظام بالتحويل إشعار  -1  

إرسال دعوة مستخدم إلى املنسق اإلداري )  -2

 ولهذا الخطوة خاصية السرعة ( 

إعادة املعاملة الورقية لإلدارة املالية -3  

تحويل 

املعاملة الى  

 املالية

 

 املحاسب

إشعار الباحثين بالتحويل مع إرفاق سند  -1

ع عبر النظام 
ّ
 التحويل وخطاب اإلفادة املوق

كتابة تاريخ تحويل املبلغ للجهة في كشاف   -2

 املشاريع

حفظ العقود املوقعة من الطرفين في ملف   -3

 العقود

إعادة أصل خطاب اإلفادة إلى الباحث للحفظ  -4  

تحويل 

املعاملة  

 للباحثين

 

املنسق  

 اإلداري  

)خدمة 

 بشرني(

املراجعة الدائمة للبريد االلكتروني الخاص  -1

 باملنسق اإلداري 

االتصال املباشر والسريع بالجهة املدعومة    -2

كي واسم وإبالغهم بتحويل املبلغ إلى حسابهم البن

 املشروع املدعوم واملوضح بياناته في النظام

ة في كشاف  كتابة تاريخ إشعار الجهة املدعوم -3

 املشاريع

االتصال على  

الجهة  

 املدعومة
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 الباحث 

إرسال خطاب اإلفادة وسند التحويل إلى الجهة   -1

 عبر نظام رائد

كتابة تاريخ إرسال خطاب اإلفادة للجهة  -2

)الدفعة األولى أو الثانية أو غيرها( في كشاف  

 الجهات واملشاريع 

حفظ أصل خطاب اإلفادة في ملف خاص  -3

للمشاريع املدعومة للعام مع كتابة على أصل  

 الخطاب تاريخ إشعار الجهة بالدعم

إبالغ الجهة 

املدعومة  

 
 
 رسميا

 

 الباحث  املتابعة  9

يقترح تخصيص يوم في األسبوع أو أكثر ملتابعة 

 املشاريع املدعومة 

متابعة تنفيذ املشروع من الجهة حسب نموذج  -1

 بطاقة متابعة مشروع  

التأكد من تطبيق االشتراطات املطلوبة على  -2

 املشروع 

زيارة املشروع حسب فئة املشروع وحاجته   -3  

تحويل الدفعة الثانية أو الثالثة إن وجدت   -4  

إشعار الفريق الخيري بأي إشكالية طرأت على   -5

رة  املشروع مباش  

الطلب من الجهة برفع التقرير املرحلي أو   -6

 النهائي حسب املشروع مدعم بالصور املناسبة  

وضع منتجات املشروع إن وجدت في ملف   -7

 منتجات املؤسسة  

تحويل املشروع إلى التواصل املؤسس ي عبر   -8

 النظام بعد إرفاق التقرير النهائي للمشروع

يل جميع املبالغ املطابقة مع املالية بإكمال تحو  -9

 املعتمدة للمشروع  

عمل تقييم للجهة حسب نموذج كشاف   -10

 املشاريع

تنفيذ املشروع 

واإلقفال 

 األولي

# نموذج 

بطاقة 

متابعة  

 مشروع
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التقييم 

 واإلغالق 
 الباحث 

تطبيق آلية إغالق املشروع حسب اآللية  -1  

كتابة عبارة " تم إغالق املشروع " في نموذج  -2

املشاريعكشاف   

اإلغالق النهائي 

 للمشروع

# كشاف  

 املشاريع

 

# آلية إغالق  

 املشروع

10 
التقييم 

 واإلغالق 

التواصل 

 املؤسس ي 

متابعة جميع الباحثين قبل ثالثة أشهر من  -1

 نهاية العام الستالم تقارير املشاريع 

إعداد التقرير السنوي للمؤسسة املختصر  -2

 واملفصل 

قياس رضا املستفيدين من الخدمة عن أداء   -3

 املؤسسة 

التأكد من مناسبة التقرير املرفق باملشروع ثم  -4

واألرشفة تحويل املشروع إلى إغالق املشروع   

صدور التقرير  

 السنوي 
 

 

 تم بحمد الل 


