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سياسة المنح

 .1مقدمة
يوضح هذا الدليل اإلطار التنظيمي ملسارات املنح الرئيسية يف املؤسسة ،والسياسات واملعايري والضوابط املتعلقة به ،كما يتضمن
العمليات الرئيسية اخلاصة بكل مسار وإجراءاته ومناذجه.
 .0التعريفات

•

المؤسسة :مؤسسة مناء الراجحي اإلنسانية

•

الشريك  :كل (جهة/شخصية اعتبارية) تسهم أو تشرتك يف حتقيق رؤية املؤسسة يف التمويل أو التنفيذ أو التشريع

•

المتعهد  :كل (جهة/فرد) متخصصة تتعاقد معها املؤسسة لتقدم خدماهتا مبقابل مثل :الدراسات واألحباث واخلدمات
االستشارية ويطلق عليه حينها املستشار أو يقوم بتصميم احللول وكراساهتا ويطلق عليه حينها املصمم.

•

القضايا الاستراتيجية  :القضايا االسرتاتيجية املتعلقة بالشباب من اجلنسني بني (  13 –31سنة) واحملددة لدى
املؤسسة وهي (املشاركة اجملتمعية – اهلوية والقيم – الثقافة واملعرفة – العمل والدخل)

 .3ميثاق قواعد السلوك في المنح
 .3تعمل املؤسسة مع مجيع اجلهات والشركاء دون حتيز طاملا كانت ملتزمة بالقوانني الرمسية والضوابط الشرعية واملعايري املعتمدة
باملؤسسة
 .2هتتم املؤسسة باملشاريع ذات الطبيعة املستدامة واليت تنتج كيانات قابلة لالستمرار أو مشاريع جمتمعية تعىن بقضايا الشباب ،أو
تعزز القيم وحتافظ على اهلوية.
 .1هتتم املؤسسة بالتوازن يف أمنا املشاريع والشركاء واملخرجات مبا قحقق رضا املايحني وحاجات اجملتمع

 .4حترص املؤسسة على تقدمي املعرفة وخربات التطوير إضافة للدعم املايل.
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 . 4السياسات العامة للمنح
متارس املؤسسة عمليات املنح وفق الضوابط واملعايري والشرو التالية:
 .3سالمة الوضع النظامي والقانوين للجهة طالبة املنح.
 .2أن يكون املشروع املقدم ضمن األنشطة املرخص للجهة مزاولتها مبوجب نظامها األساسي.
 .1وجود قوائم مالية مدققة آلخر سنة مالية للجهة طالبة املنح من مكتب حماسيب معتمد.
 .4عدم وجود شراكات متعثرة أو مستمرة بني املؤسسة واجلهة طالبة املنح.
 .3وجود حساب مصريف ساري املفعول باالسم الرمسي للجهة طالبة املنح.
 .6توافق طلب املنح املقدم مع سياسات ومسارات وجماالت املنح الرئيسية املعلن عنها يف قنوات املؤسسة الرمسية.
 .7املنح موجه للكيانات فقط ،وال يتم قبول طلبات األفراد.
 .8يتم الدعم للكيانات وفق معايري حسب مسارات املنح واجملاالت الفرعية هلا ،وحتدد مسارات املنح حبسب اسرتاتيجية املؤسسة
املعتمدة وللمؤسسة صالحية تغيري هذه املسارات حبسب ما تقتضية املصلحة.
 .9تدعم املؤسسة املشاريع وفق اتفاقيات موقعة من الطرفني ،ويقدم الدعم على هيئة دفعات حسب االتفاق املوقع.
.31املؤسسة ال تشارك يف أعمال التنفيذ للمشاريع املمنوحة ،بل تقوم بدور إشرايف على املشاريع املمنوحة للتأكد من حتقق أهداف
الدعم حسب اسرتاتيجية املؤسسة واالتفاقية املربمة بني املؤسسة واجلهة.
 .33أولوية الدعم وحجمه للمنظمات اليت تركز على القضايا املشمولة باسرتاتيجية املؤسسة ومدى توافق الطلب مع مستهدفات
ومبادرات املؤسسة السنوية.
.32جيب أن يكون مقدم الطلب هو اجلهة املستفيدة مباشرة وليس جهة أخرى منفذة هلا.
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