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دليل م�سار منح امل�شاريع املتميزة
ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
الإ�صدار 18 . 4
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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:
هي امل�شاريع التي ت�سهم يف تنمية وخدمة املجتمع ،وتكون مبتكرة يف فكرتها �أو فئة امل�ستهدفني �أو و�سيلةتنفيذها.

•�أهداف امل�سار :
 1 .1ا�ستقطاب امل�شاريع املتميزة القائمة وتبنيها من قبل امل�ؤ�س�سة
 2 .2وت�شجيع الإبداع واالبتكار لدى �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع ل�صناعة امل�شاريع املجتمعية

• مميزات امل�سار:
 .1ي�ستهدف هذا امل�سار امل�شاريع املبتكرة وذات الأثر الفعال .
 .2يراعي هذا امل�سار التنوع ،فيف�سح املجال للتميز يف الفكرة �أو نوعية الفئة امل�ستهدفة �أو و�سيلة التنفيذ.
 .3ي�شجع هذا امل�سار على االبداع والتميز.

• �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 اجلهة:
بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح يراعى ما ي�أتي :
 .1ح�صول اجلهة على ( )% 70ف�أكرث يف �آخر تقييم للجهة يف م�سار امل�شاريع الدورية.
 .2يف حال تقدم اجلهة لأول مرة يطبق عليها ا�شرتاطات اجلهات اجلديدة.
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�ضوابط املنحة:
 .1ت�ستقبل امل�شاريع يف هذا امل�سار من اجلهات غري الربحية بال�ضوابط املذكورة �آنف ًا.
� .2أن ال تقل كلفة امل�شروع عن �أكرث من � 100ألف ريال.
� .3أن ال تزيد املنحة عن �إجمايل م�صروفات اجلهة الطالبة خالل العام ال�سابق.
 .4يحق للجهة التقدمي على م�شروع واحد يف هذا امل�سار خالل العام ،وللم�ؤ�س�سة �إ�سناد م�شروع �آخر لها.
� .5إعداد درا�سة جدوى للم�شروع وحتكيمها يف حال تطلب امل�شروع ذلك.
�ضوابط امل�شروع:
�3 .3أن يكون امل�شروع مبتكرا يف فكرته �أو فئته امل�ستهدفة �أو و�سيلة تنفيذه .
4 .4ان ال تزيد مدة امل�شروع املطلوب منحه عن خم�س �سنوات.

• �إجراءات التقدمي:
�إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح يراعى ما ي�أتي :
�1 .1أوقات ا�ستقبال الطلبات متاحة طيلة العام بحيث يبد�أ التقدمي من (  )12/15و حتى ( )10/1ميالدي .
 2 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة وهي القوائم
املالية (تقرير املحا�سب القانوين) عدا اجلهات احلكومية واجلهات اجلديدة.

• كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:
يتم تعبئة �أمنوذج الطلب من خالل اخلطوات الآتية :
� 1 .1إدخال البيانات الأ�سا�سية للم�شروع والتي ت�شمل :ا�سم امل�شروع ،وملخ�ص الفكرة (مبا ال يتجاوز  1000حرف) ،مع
�إرفاق �أي ملفات �أو �صور �أو فيديو عن امل�شروع.
� 2 .2إدخال مدة امل�شروع ،وفئته امل�ستهدفة ،وتاريخ بدايته ونهايته� ،إ�ضافة �إىل الهدف العام له.
 3 .3حتديد الإ�ضافة اجلديدة املتوقع �أن يقدمها امل�شروع ،مع �شرح موجز لها.
4 .4كتابة �أهداف تف�صيلية للم�شروع تت�ضمن فئة امل�ستفيدين والعدد املتوقع ،و�إ�ضافة الن�شاطات التي �سيتم �إقامتها،
وحتديد عددها ثم و�ضع املوازنة لكل هدف.
� 5 .5إ�ضافة م�ؤ�شرات الإجناز ،وهي النقاط التي بناء عليها يتم قيا�س مدى حتقق �أهداف امل�شروع.
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� 6 .6إ�ضافة املخاطر املحتمل �أن يتعر�ض لها امل�شروع وطرق معاجلتها.
 7 .7كتابة اخلطة الزمنية واملوازنة التقديرية لكل ن�شاط من �أن�شطة امل�شروع وفقا للأهداف التف�صيلية.

• �إجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:
 .1بعد ا�ستالم الطلب �ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سته وتقييمه وفق ما ي�أتي :
معايري تقييم اجلهة:
القدرات التنظيمية )30( :درجة وت�شمل معيارين :

املعيار

الو�صف

اخلطة واملوازنة ال�سنوية

وجود خطة وموازنة معتمدة من جمل�س الإدارة

الدرجة
الكلية
20

املدير التنفيذي

وجود مدير تنفيذي معني بقرار من جمل�س الإدارة

10

الكفاءة املالية )35( :درجة ،وت�شمل معيارين:

املعيار

الو�صف

امل�صروفات العمومية
والإدارية

ن�سبة امل�صروفات العمومية والإدارية من �إجمايل
امل�صروفات
ن�سبة اال�ستدامة املالية من �إجمايل امل�صروفات

اال�ستدامة املالية

الدرجة
الكلية
20
15

عالقة اجلهة مع امل�ؤ�س�سة(ال ينطبق على اجلهات التي مل متنح �سابق ًا) )35(:درجة،وت�شمل معيارين:

نتيجة تقييم اجلهة يف املنح ال�سابق نف�س امل�سار

الدرجة
الكلية
20

توا�صل اجلهة مع الفرع

15

املعيار و الو�صف

ي�شرتط ملنح اجلهة ح�صولها على  % 70ف�أكرث .
املعايري التي ال تنطبق على اجلهة حت ّيد ويعاد ح�ساب الن�سبة وفق املعايري التي تنطبق.
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 .2ال تطبق املعايري على بع�ض اجلهات وفق ما ي�أتي :
•اجلهات اجلديدة ال تطبق عليها معايري :امل�صروفات العمومية والإدارية ،اال�ستدامة املالية ،نتيجة تقييم
اجلهة يف املنح ال�سابق.
•اجلهات التي متنح لأول مرة ال يطبق عليها معيار نتيجة تقييم املنح ال�سابق.
 .3يتم التقييم الأويل للم�شاريع وفق املعايري الآتية :

املعيار

فكرة امل�شروع

الو�صف
توزع درجات هذا املعيار على املعايري الفرعية التالية:
30
مت ّيز فكرة امل�شروع
10
و�ضوح الهدف العام
10
حاجة املجتمع للم�شروع
•يتوىل رئي�س ق�سم املنح و�ضع درجة كل معيار فرعي ح�سب االتي:
•متيز امل�شروع :مدى متيز امل�شروع يف فكرته �أو فئته امل�ستهدفة �أو
و�سيلةتنفيذه وذلك من خالل وجود :
• االبتكار
• الندرة
• اجلدة
• الأهمية
• الت�أثري
•وجميع هذه العنا�صر تقيم مع مراعاة موقع امل�شروع اجلغرايف.
•و�ضوح الهدف العام :مدى و�ضوح الهدف العام للم�شروع و�إمكانية
حتقيقه.
•حاجة املجتمع للم�شروع :مدى حاجة الفئة امل�ستهدفة ،وهل ي�شكل
�أولوية يفعمل اجلهة واحتياجات املجتمع املحلي الذي تخدمه.
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املعيار

الو�صف

الدرجة

الأثر املتوقع
للم�شروع

يتوىل رئي�س ق�سم املنح و�ضع درجة هذا املعيار ،وفق ًا لتفا�صيل ما يذكر
يف�أمنوذج التقدمي لطلب املنحة من �إمكانية التغري الإيجابي الذي يحدثه
يف املجتمع

20

توزع درجات هذا املعيار على املعايري الفرعية التالية :
10
م�شاركة املتطوعني يف تنفيذ امل�شروع
10
و�ضوح وحتديد �أدوار املتطوعني
ويتوىل الباحث و�ضع درجة كل معيار فرعي ح�سب االتي :
م�شاركة
املتطوعني

•م�شاركة املتطوعني :يح�صل امل�شروع على  10درجات يف هذا
املعيار مبجردالإ�شارة �إىل وجود متطوعني يف امل�شروع.

20

•�أدوار املتطوعني :يح�صل امل�شروع على  10درجات يف هذا
املعيار �إذا مت حتديد الأدوار املتوقعة للمتطوعني ف�إن كانت
الأدوار غري مذكورة �أو غري وا�ضحة فيخ�صم من الدرجة
مبقدار النق�ص.
الإيرادات
الذاتية
للم�شروع

يح�صل امل�شروع على  10درجات يف حال وجود موارد ذاتية للم�شروع ،و�إذا
.مليكن للم�شروع موارد فيح�صل على �صفر يف هذا املعيار
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 .4قد تقوم امل�ؤ�س�سة بعد التقدمي باالجتماع مع مدير امل�شروع ,وذلك ل ــ:
• التعرف على اجلهة و�أهم براجمها والعاملني فيها وبع�ض التفا�صيل عن امل�شروع.
• تعريف اجلهة بفر�ص حت�سني امل�شروع ومناق�شة تعديله على نحو ي�ساعد يف حتقيق متطلبات املنح.
 .5ت�ستغرق �إجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار 60يوم عمل لـ (� ) 600ألف ريال �أو �أقل.
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• املتابعة والتقييم والتقارير الدورية:
 1 .1يجب على اجلهة االلتزام بتنفيذ امل�شروع وفق التفا�صيل التي مت تقدميها يف الطلب؛ مبا يف ذلك مواعيد تنفيذ
الربامج وتفا�صيل تكاليفها ،كما �أن التعديل على امل�شروع �سيكون وفق �آلية امل�ؤ�س�سة املعتمدة الواردة يف دليل
ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح.
� 2 .2ستقوم 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 اجلهات لآلية املتابعة والتقييم للم�شروع.
 3 .3يرتبط �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.
ُ 4 .4ت ِعد اجلهة تقرير الأداء الفني و املايل عن كل مرحلة يتم االنتهاء منها وفق �أمنوذج التقرير املرحلي.
 5 .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 :
• االطالع على املخرجات التي مت �إجنازها
• االطالع على �أن�شطة امل�شروع التي يجري تنفيذها
• مراجعة �آلية متابعة امل�شروع ومناذجها ونتائجها
• مراجعة امللفات اخلا�صة بامل�شروع
• الت�أكد من دقة البيانات التي �سبق ادخالها يف �أمنوذج تقدمي الطلب
• مقابلة مدير �أو من�سق امل�شروع ومناق�شة تفا�صيل التنفيذ ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف.

• �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:
• توثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بامل�شروع.
• التوثيق الإعالمي للم�شروع.
• املالحظة امليدانية للم�ست�شار وفريق العمل الداخلي باجلهة.
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• �إعداد تقارير درا�سات احلالة.
 .2يلزم توثيق امل�شروع �إعالمي ًا؛ ف�إ�ضافة ملا ورد يف �سيا�سة التوثيق الإعالمي يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة؛ ف�إن
التقرير اخلتامي ،و�صور برامج امل�شروع ،والفلم اخلتامي ،و�أفالم الفيديو الق�صرية والإعالنات كلها تعد متطلبات
�إلزامية يف توثيق امل�شروع.
ُ .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 املذكورة يف دليل �سيا�سات و�ضوابط املنح م�ضافا عليه يف هذا امل�سار االلتزام بقيا�س �أثر امل�شروع بعد
االنتهاء منه للم�شاريع الأكرث من � 600ألف ريال.
واهلل املوفق
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