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دليل م�سار م�شاريع �إن�شاء الكيانات امل�ستقلة
ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
الإ�صدار 19 . 1

1440هـ 2019م
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تنبيهات مهمة
�Óإن فهم حمتويات هذا الدليل يتطلب منك مراجعة دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح يف امل�ؤ�س�سة.
Óيجب 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:
هي امل�شاريع التي تت�ضمن ت�أ�سي�س كيانات م�ستقلة ت�ساهم يف تنمية وخدمة املجتمع ،من خاللتقدمي خدمات جديدة .

هدف امل�سار :
ت�أ�سي�س كيانات م�ستقلة ت�ساهم يف تنمية وخدمة املجتمع.

الأ�س�س العامة للم�سار:
1 .1يجب ت�شكيل جمال�س الإدارة خالل فرتة الت�أ�سي�س.
2 .2يجب �أن تت�ضمن الرعاية ا�ستكمال الأنظمة واللوائح واخلطط وغريها من متطلبات احلوكمة خالل عام من تاريخ
الت�صريح الر�سمي للكيان.
3 .3يجب �أن تت�ضمن الرعاية بناء القدرات التنظيمية والب�شرية.
4 .4تت�ضمن الدرا�سة التف�صيلية حتديد طبيعة الرعاية التي �ستقدمها امل�ؤ�س�سة للكيان ،وميكن �أن ت�شمل:
Óدعم املوازنات الت�شغيلية.
Óدعم بناء القدرات.
Óدعم م�شاريع الكيان ،مبا فيها امل�شاريع التي توفر موارد ذاتية.
 .5ال ميكن للكيان تقدمي طلب دعم من امل�ؤ�س�سة خالل فرتة الرعاية يف م�سارات منح:
Óم�شاريع املوازنات الت�شغيلية.
Óم�شاريع بناء القدرات.
Óامل�شاريع التي ت�شملها الرعاية.
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 .6للم�ؤ�س�سة اعتماد منحة ت�أ�سي�سية لإن�شاء الكيان من غري دخول يف رعاية الكيان.

�ضوابط املنح:
متثل �ضوابط املنح �شروط ًا �أ�سا�سية يجب على اجلهة الت�أكد من توافرها قبل التقدمي على طلب منحة يف هذا
الربنامج؛ حيث ت�شمل هذه ال�ضوابط ما ي�أتي :
�ضوابط املنحة:
�إ�ضافة �إىل ما ورد ذكره يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة ي�شرتط يف املنحة ما ي�أتي :
� .1أن ت�شمل املنحة فرتة ما بعد �إ�صدار الت�صريح ملدة عام واحد.
� .2أال تقل الرعاية للكيان عن �سنة وال تزيد عن �سبعة �أعوام بعد �إ�صدار الت�صريح ب�إ�ستثناء املنحة الت�أ�سي�سية.
�ضوابط امل�شروع:
�إ�ضافة �إىل وجود حاجة فعلية لإن�شاء كيان جديد ،وتعذر تقدمي اخلدمة عرب كيان قائم ،ت�شرتط ال�ضوابط الآتية:
 .1وجود جهة ر�سمية ت�صرح للن�شاط املطلوب.
 .2قدرة الكيان على حتقيق اال�ستدامة املالية يف مدة ال تتجاوز �سبعة �أعوام.
 .3املوافقة الأولية على فكرة امل�شروع.
� .4إعداد درا�سة عن امل�شروع وحتكيمها ،مثل( :درا�سة جدوى ،درا�سة م�سحية� ...إلخ).
� .5أال تقل قيمة امل�شروع عن مائتا �ألف ريال.

�إجراءات التقدمي:
�إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب و�إجراءات الدرا�سة)
ي�ضاف الآتي:
 1 .1يكون التقدمي على هذا امل�سار متاح ًا طيلة العام.
 2 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح.
 3 .3نن�صح ب�أن يكون تقدمي الطلب يف بداية العام؛ مما يتيح للم�ؤ�س�سة مراجعة الطلب والتوا�صل مع اجلهة لإجراء
التعديالت الالزمة ،ومن ثم �إعادة �إر�ساله �إىل امل�ؤ�س�سة لإجراء الدرا�سة التف�صيلية للطلب و�إعداد درا�سة جدوى له
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�إجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:
1 .1بعد ا�ستالم الطلب �ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سته وتقييمه وفق املعايري الآتية:
معايري تقييم الطلب الأويل:

املعيار

املحور

الدرجة الكلية

و�ضوح و�أهمية مربرات ت�أ�سي�س الكيان

القدرات
التنظيمية
واملالية

و�ضوح املربرات

5

�أهمية املربرات

5

توافر املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة
متوافرة بدرجة كبرية
متوافرة بدرجة متو�سطة
متوافرة بدرجة �ضعيفة
نادرة

 51
10
5
0

15

املدة الالزمة لتحقيق اال�ستدامة املالية
� 3سنوات

10

� 5سنوات

6

� 7سنوات

3

�سهولة احل�صول على الرتخي�ص
10
�سهل
 5
�صعب
�صعب جد ًا
0
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املعيار

املحور

الدرجة الكلية

حجم الفر�ص الوظيفية التي يوفرها الكيان

حت�سب نقطة لكل فر�صتنيوظيفيتني يوفرها الكيان

10

حجم الأثر املتوقع للم�شروع

مهمة بدرجة كبرية جد ًا
مهمة بدرجة كبرية
مهمة بدرجة متو�سطة

10
6
3

10

�أهمية اخلدمات التي يقدمها الكيان

الربامج
واخلدمات

كبري جدا
كبري
متو�سط

10
6
3

10

توافق تخ�ص�ص الكيان مع خطة التنمية

متوافق
غري متوافق

 5
0

5

توافق تخ�ص�ص الكيان مع �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة

متوافق
غري متوافق

 5
0

5

النطاق اجلغرايف للكيان

جميع مناطق اململكة
منطقة �أو �أكرث
�أقل من منطقة
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املعيار

املحور

الدرجة الكلية

حجم ال�شريحة امل�ستهدفة

5

حت�سب نقطة لكل  1000م�ستفيدم�ستهدف
ال�شريحة
امل�ستفيدة

�أهمية ال�شريحة امل�ستهدفة

مهمة بدرجة كبرية جد ًا
مهمة بدرجة كبرية
مهمة بدرجة متو�سطة

 5
3
1

املجموع

5
100

يجتاز امل�شروع التقييم عند ح�صوله على  %70من �إجمايل التقييم.
 .2بعد �إجناز الدرا�سة �ستقوم امل�ؤ�س�سة با�ستكمال �إجراءات االعتماد.
 .3ت�ستغرق درا�سة امل�شروع واتخاذ القرار و�إيداع املنحة  60يوم عمل بح�سب حجم املنحة.
 .4يلزم يف هذا امل�سار توقيع اجلهة طالبة املنح بهدف تنظيم العالقة بني اجلهة امل�ستفيدة وامل�ؤ�س�سة وحتديد االلتزامات
واحلقوق لكل طرف.
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املتابعة والتقييم والتقارير الدورية:
 .1ت�سمح �سيا�سة امل�ؤ�س�سة ب�إجراء تعديالت على امل�شروع �أثناء التنفيذ وفق ما ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة
للمنح.
 .2يرتبط �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.
ُ .3ت ِعد اجلهة تقرير الأداء الفني و املايل عن كل مرحلة يتم االنتهاء منها وفق �أمنوذج التقرير املرحلي.
� .4ستقوم امل�ؤ�س�سة من خالل فروعها مبتابعة جميع امل�شاريع التي يتم منحها يف هذا امل�سار من خالل الزيارات امليدانية،
كما �ستقوم بالت�أكد من تطبيق جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لآلية املتابعة والتقييم.
 .5حتر�ص امل�ؤ�س�سة على �أن تكون زيارة امل�شاريع �أثناء تنفيذها لالطالع على �سري امل�شروع ومتابعة براجمه ،وت�شمل
عنا�صر الزيارة ما ي�أتي :
Óمراجعة امللفات املتعلقة بامل�شروع.
Óمقابلة امل�س�ؤولني عن تنفيذ امل�شروع.
Óمراجعة ال�سجالت املالية للم�شروع.
Óالنتائج واملخرجات التي مت �إجنازها.
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�إغالق املنحة:
 .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:
Óتوثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بامل�شروع.
Óالتوثيق الإعالمي للم�شروع.
Óاملالحظة امليدانية للم�ست�شار املكلف من امل�ؤ�س�سة وفريق العمل الداخلي يف الكيان.
�Óإعداد تقارير درا�سات احلالة.
Óر�أي فريق الإ�شراف على امل�شروع.
Óر�أي م�ست�شار امل�شروع.
 .2بناء على نتائج امل�صادر ال�سابقة:
Óتقوم امل�ؤ�س�سة بتقييم ختامي للم�شروع و�إعداد املخرجات ملرحلة قيا�س الأثر.
Óت�ستكمل امل�ؤ�س�سة التقييم اخلتامي من خالل تعبئة تقييم امل�شروع ،وا�ستخال�ص الدرجة النهائية للتقييم
وهي الدرجة التي تبنى عليها قرارات �أهلية اجلهة للتقدمي على طلبات منح جديدة.
Óيتم �إعداد تقرير خا�ص عن ذلك وفق �أمنوذج(توثيق التجربة والدرو�س امل�ستفادة).
 .3يلزم توثيق امل�شروع �إعالمي ًا وفق ما ورد يف �سيا�سة التوثيق الإعالمي الواردة يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة
للمنح حيث تكون جميع �أنواع التوثيق امل�شار �إليها متطلبات �إلزامية مبا فيها التقرير اخلتامي ،و�صور برامج امل�شروع،
والفلم اخلتامي ،وت�صوير �أفالم فيديو ق�صرية جدا.
ُ .4ي َع ُّد �إغالق املنحة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة.
 .5عملية �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 املذكورة يف دليل �سيا�سات و�ضوابط املنح م�ضاف ًا لها:
Óتنفيذ خطة اال�ستدامة املالية.
 Óت�سويق الكيان جلهات مانحة �أخرى.
Óعقد �شراكات لربط امل�شروع مبانحني �آخرين ل�ضمان ا�ستدامته.
�Óإن�شاء �إدارة خا�صة بتنمية املوارد داخل الكيان.
واهلل املوفق.
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