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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:
هو املنح املوجه لتعزيز و�إدامة قدرات اجلهات اخلريية والعاملني فيها مبا يزيد من فعاليتها وميكنها من حتقيق ر�سالتها.

�أهداف امل�سار :
1 .1حت�سني القدرات امل�ؤ�س�سية للجهات اخلريية وتطوير خططها و�أنظمتها.
2 .2تعزيز قدرات العاملني يف اجلهات اخلريية.

جماالت امل�سار:

�أوال :التخطيط :ا�سرتاتيجي  -ت�شغيلي  -ت�سويق  -خطط املوارد الب�شرية  -اال�ستدامة املالية وتنمية املوارد  -العالقات العامة.
ثانيا :تطوير القيادات واملوظفني.
ثالثا :تطوير وحت�سني الربامج والعمليات الداخلية.
رابعا :تطوير �آليات ال�شراكات الإ�سرتاتيجية.
خام�سا :توفري الأجهزة والأنظمة التقنية.
�ساد�سا� :إعادة الهيكلة وتطوير اللوائح والأنظمة.
�سابعا :تقييم القدرات امل�ؤ�س�سية والت�أهيل للجوائز املحلية والعاملية.
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�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:
�إ�ضافة �إىل ما ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح ،ي�شرتط يف اجلهة ما ي�أتي :
 1 .1التزام جمل�س �إدارة اجلهة مبتابعة امل�شروع وتطبيق نتائجه.
� 2 .2أن يكون مقدم الطلب هو اجلهة امل�ستفيدة مبا�شرة ولي�س اجلهة املنفذة.
�3 .3أن يكون لدى اجلهة مدير تنفيذي خالل �آخر �سنتني.
�ضوابط املنحة:
�إ�ضافة �إىل ما ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة  ،ي�شرتط يف املنحة �أال تزيد قيمتها عما ن�سبته  %50من �إجمايل
م�صروفات اجلهة للعام املا�ضي.
�ضوابط امل�شروع:
� 1 .1أن يكون امل�شروع مبنيا على نتائج تقييم اجلهة لقدرتها امل�ؤ�س�سية وفق �أمنوذج تقييم القدرة امل�ؤ�س�سية.
� 2 .2أال تزيد مدة تنفيذ امل�شروع عن ثالث �سنوات.
� 3 .3أال يت�ضمن امل�شروع تكاليف التوظيف والتكاليف الت�شغيلية للجهة.
4 .4يتم اختيار املنفذ باال�ست�شارة مع امل�ؤ�س�سة.
� 5 .5أال تقل خربة املنفذ للم�شروع عن � 3سنوات يف جمال اال�ست�شارة.
6 .6تتم زيارة اجلهة قبل اعتماد امل�شروع.
7 .7ال تقل عن � 100ألف ريال لكل جهة متقدمة ،و�إن ق ّلت فيمكن تو�سيع نطاقها �أو دجمها مع م�شاريع جهات �أخرى لينطبق
عليها �ضابط احلد الأدنى للكلفة.
 8 .8ال يدعم يف هذا امل�سار طلبات اجلهات احلكومية ،والطلبات املقدمة لتنمية قدرات �أفراد املجتمع.

w w w. r f . o r g . s a

دليل م�سار م�شاريع بناء القدرات  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

4
�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 .1التقدمي مفتوح طيلة العام.
 2 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة وهي:
 العرو�ض الفنية واملالية للجهات املنفذة مع �شرح �سبب اختيار اجلهة و�إرفاق ال�سري الذاتية للفريق اال�ست�شاري املنفذ للم�شروع.
  خطاب التزام من رئي�س جمل�س الإدارة �أو ن�سخة من حم�ضر االجتماع الذي �أقر فيه امل�شروع.
  اخلطة اال�سرتاتيجية للجهة �إن وجدت.
  �أمنوذج تقييم القدرة امل�ؤ�س�سية املعتمد من امل�ؤ�س�سة.

كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:
 -1يتم تعبئة �أمنوذج الطلب من خالل اخلطوات الآتية :






�إدخال املعلومات الأولية للجهة.
�إدراج التعريف باجلهة.
تعبئة بيانات امل�شروع .
كتابة ملخ�ص القدرات التنظيمية للجهة.

 -2كتابة تفا�صيل امل�شروع وت�شمل:
 اخلطة الزمنية التف�صيلية للم�شروع.
 تفا�صيل املخرجات.
 النتائج املتوقعة للم�شروع.
 طريقة و�أدوات تقييم املخرجات وقيا�س الأثر.
 خطة اال�ستدامة للم�شروع.
 ا�سم اجلهة اال�ست�شارية لتنفيذ امل�شروع.
 املوازنة التف�صيلية.
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�إجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:

 .1بعد ا�ستالم الطلب �ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سته وتقييمه وفق املعايري الآتية :
معايري تقييم اجلهة:

املحور

الدرجة
الكلية

املعيار
عدد االجتماعات

يتم ح�ساب ن�سبة االجتماعات الفعلية خالل العام املا�ضي �إىل عدد االجتماعاتوفق النظام
الأ�سا�سي وتقيم كالآتي:

جمل�س
الإدارة

ن�سبة االجتماعات الفعلية
%20
�أكرث من � %20إىل %40
�أكرث من � %40إىل %60
�أكرث من � %60إىل %80
�أكرث من %80

الدرجة
5
7
10
13
15

االهتمام بالتقارير والق�ضايا اال�سرتاتيجية :
يتم الت�أكد من وجود العنا�صر الآتية يف جداول �أعمال اجتماعات جمل�س الإدارةوهي:
1 .1تقارير الأداء.
2 .2التقارير املالية وتقرير املحا�سب القانوين.
3 .3اخلطط واملوازنات.
4 .4حت�سني وتطوير خدمات اجلهة.
5 .5الق�ضايا املحورية لتطوير كفاءة اجلهة (تطوير العاملني -اال�ستدامة املالية -
حت�سني العمليات�...إلخ).
6 .6ويتم احت�ساب  3نقاط عن كل عن�صر موجود ملرة واحدة على الأقل يف اجتماعمن
اجتماعات املجل�س خالل ال�سنة ب�شرط عدم تكرار التقييم للعن�صر.
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6
املحور

الدرجة
الكلية

املعيار
ن�سبة �إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية من �إجمايل ميزانية اجلهة




�إذا كانت الن�سبة ت�ساوي � %20أو �أقل فتح�صل اجلهة على كامل الدرجة .
�إذا كانت الن�سبة �أكرث من  %20فتنق�ص درجة واحدة عن كل  %1زيادة.

15

اكتمال ال�سجالت املالية

الكفاءة
املالية





حت�صل اجلهة املكتملة �سجالتها املالية على الدرجة كاملة .
عند نق�ص ال�سجالت بن�سبة تقل عن  %40حت�صل على درجتني.
يف حال عدم وجود �سجالت �أو نق�صها بن�سبة تتعدى  %40حت�صل اجلهةعلى �صفر.

5

اخلطة واملوازنة ال�سنوية





عند وجود خطة وموازنة �سنوية معتمدة من جمل�س الإدارة حت�صل اجلهة على
الدرجة كاملة
 يف حال عدم وجود خطة �أو موازنة فتح�صل على�صفر.
يف حال وجود �أحدهما فتح�صل على  3درجات .

5

عدد �أع�ضاء الفريق الذين يعملون بدوام كامل لدى اجلهة

العدد
1
 2ف�أكرث

الدرجة
5
10

10

خربة الفريق يف جمال عمل امل�شروع ويف القطاع اخلريي

الفريق
التنفيذي

�سنوات اخلربة جلميع �أع�ضاء الفريق يف القطاع اخلريي ويف جمال عملامل�شروع ويطبق
عليها املقيا�س التايل:
الدرجة
جمموع �سنوات اخلربة
2
� 3سنوات ف�أقل
4
�أكرث من � 3إىل 6
6
�أكرث من �6إىل 9
8
�أكرث من � 9إىل 12
10
�أكرث من 12
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املحور

الدرجة
الكلية

املعيار
النطاق اجلغرايف




 حت�صل اجلهة التي تخدم �أكرث من منطقة من مناطق اململكة على الدرجة كاملة.
 و حت�صل اجلهة التي تخدم منطقة واحدة �أو اكرث من مدينة على  3درجات.
و حت�صل اجلهة التي تخدم مركز او �أقل على �صفر.

5

تنوع الربامج واخلدمات

الربامج
واخلدمات




 حت�صل اجلهة التي لها �أكرث من ن�شاط وت�ستهدف �أكرث من فئة على الدرجة كاملة.
 و حت�صل اجلهة التي لها ن�شاط واحد �أو تخدم فئة واحدة على  5درجات.

10

توافق برامج اجلهة مع ر�سالتها





يتم مطابقة برامج اجلهة احلالية و ر�سالتها التي و�ضعتها لنف�سها ففي حال تطابقها
التام فتح�صل اجلهة على الدرجة كاملة.
 ويف حال تطابق البع�ض فتح�صل على  3درجات.
 ويف حال عدم التطابق التام فتح�صل اجلهة على �صفر.
املجموع

100

جتتاز اجلهة التقييم عند ح�صولها على  %70من �إجمايل التقييم.

w w w. r f . o r g . s a

15

دليل م�سار م�شاريع بناء القدرات  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

8
معايري تقييم امل�شروع:

املحور
املخرجات
الواقعية
الأثر
الرتكيز

املعيار
و�ضوح املخرجات
�إمكانية قيا�س املخرجات
واقعية الأهداف
واقعية التكاليف
واقعية اخلطة الزمنية
و�ضوح الأثر
ا�ستدامة الأثر
ترابط املخرجات
توافق جمال امل�شروع مع �أولويات التطوير يف اجلهة
املجموع

الدرجة الكلية
10
10
10
10
10
15
15
10
10
100

يجتاز امل�شروع التقييم عند ح�صوله على  %70من �إجمايل التقييم.
 .2تكلف امل�ؤ�س�سة م�ست�شارا متخ�ص�صا للم�شروع بعد اعتماد الطلب ويكون م�س�ؤو ًال ب�شكل �أ�سا�سي عن م�ساعدة اجلهة على تطوير
امل�شروع والإ�شراف على تنفيذه بعد اعتماده.
 .3قد تعقد امل�ؤ�س�سة عدة اجتماعات مع اجلهة خالل مرحلة الدرا�سة وفق ما ي�أتي :






يجتمع امل�ست�شار املكلف من امل�ؤ�س�سة مب�شاركة الفرع مع فريق العمل الداخلي يف اجلهة وتوجه الدعوة ملجل�س �إدارة
اجلهة حل�ضور االجتماع الأول.
يعقد امل�ست�شار مع فريق العمل الداخلي يف اجلهة اجتماعات دورية لتطوير وا�ستكمال �أمنوذج الطلب التف�صيلي،
وامل�ساعدة على اختيار اجلهة املنفذة ،وتطوير خطة العمل وخطط املتابعة والتقييم وقيا�س الأثر وي�شارك رئي�س ق�سم
امل�شاريع بالفرع يف هذه االجتماعات متى �أمكنه ذلك.
يتفق امل�ست�شار مع اجلهة على خطة عمله.
قد يتم دعوة اجلهة للفرع �أو امل�ؤ�س�سة لتقدمي عر�ض مف�صل عن امل�شروع.

� .4إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح ،ت�ستغرق �إجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار يف هذا
امل�سار  60يوم عمل.
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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 ،مع
مالحظة �أن تكون ن�سب املناقلة بني بنود تكاليف الربامج وفق ما ي�أتي :



 املناقلة مبا ال يزيد عن � %15إجمايل املنح املقدم للم�شروع يكون من �صالحيات اجلهة دون الرجوع للم�ؤ�س�سة ب�شرط
�أال ت�شمل املناقلة من بنود الربامج �إىل بنود التكاليف الت�شغيلية غري املبا�شرة.
 املناقلة مبا يزيد عن  %15من �إجمايل املنح املقدم للم�شروع يكون مبوافقة امل�ؤ�س�سة.

 .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 الربنامج من خالل الزيارات امليدانية ،كما
�ستقوم بالت�أكد من تطبيق اجلهات لآلية املتابعة والتقييم امل�شار �إليها يف �أمنوذج تقدمي الطلب.
 . 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 :






 مراجعة امللفات املتعلقة بامل�شروع.
 مراجعة عمليات التقييم واملتابعة التي يقوم بها الفريق الداخلي.
 مقابلة امل�س�ؤولني عن تنفيذ امل�شروع.
 مراجعة ال�سجالت املالية للم�شروع.
 النتائج 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:






 توثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بامل�شروع.
التوثيق الإعالمي للم�شروع.
املالحظة امليدانية للم�ست�شار وفريق العمل الداخلي باجلهة.
�إعداد تقارير درا�سات احلالة.
يتم �إعداد تقرير خا�ص عن ذلك وفق �أمنوذج(توثيق التجربة والدرو�س امل�ستفادة).

 2 .2يلزم 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.
3 .3وفق �سيا�سة امل�س�ؤولية القانونية وامللكية الفكرية ف�إن خمرجات امل�شروع من برامج و خطط و�إ�صدارات و غريها تكون
ملكيتها للم�ؤ�س�سة ويحق لها الت�صرف بها على �أن ين�ص يف العقد على ذالك.
ُ 4 .4ي َع ُّد �إغالق املنحة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة.
 5 .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 الآتية :







ار�سال اجلهة �سند القب�ض جلميع دفعات امل�شروع خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إبالغ اجلهة ب�إيداع مبلغ املنحة.
حتقيق املخرجات املتفق عليها عند تقدمي طلب املنحة.
�إر�سال اجلهة التقرير اخلتامي للم�شروع وفق الأمنوذج املعد لذلك ،وقبول امل�ؤ�س�سة له.
�إر�سال اجلهة املواد الإعالمية املطلوبة يف التوثيق كما �سبق.
قيام امل�ؤ�س�سة بتقييم امل�شروع وفق الأمنوذج املعد لذلك.
يف حالة عدم تنفيذ امل�شروع �أو �أجزاء منه يجب �إعادة مبلغ املنحة �أو املتبقي منه قبل �إغالق املنحة.
واهلل املوفق.
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