دليل م�سار م�شاريع �إن�شاء الكيانات التابعة
ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة
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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 تت�ضمن ت�أ�سي�س كيانات تابعة جلهات خريية ت�ساهم يف تنمية وخدمة املجتمع.

• �أهداف امل�سار :
 .1م�ساعدة اجلهات اخلريية على تو�سيع خدماتها املقدمة للمجتمع
� .2إن�شاء كيانات متخ�ص�صة تابعة جلمعيات تقدم اخلدمات بكفاءة و�شمولية

• الأ�س�س العامة للم�سار:
1 .1ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة �ضمن رعايتها للكيانات التابعة ،الت�شجيع على حتويل عدد منها �إىل كيانات م�ستقلة.
2 .2يجب ت�شكيل جمال�س الإدارة خالل فرتة الت�أ�سي�س.
3 .3تت�ضمن الدرا�سة التف�صيلية حتديد طبيعة الرعاية التي �ستقدمها امل�ؤ�س�سة للكيان ،وميكن �أن ت�شمل:
•دعم املوازنات الت�شغيلية.
•دعم بناء القدرات.
•دعم م�شاريع الكيان ،مبا فيها امل�شاريع التي توفر موارد ذاتية.
 .4ال ميكن للكيان تقدمي طلب دعم من امل�ؤ�س�سة خالل فرتة الرعاية يف م�سارات منح:
•م�شاريع املوازنات الت�شغيلية.
•م�شاريع بناء القدرات.
•امل�شاريع التي ت�شملها الرعاية
w w w. r f . o r g . s a

دليل م�سار م�شاريع �إن�شاء الكيانات التابعة -ن�سخة م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية

3
• �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 ال�ضوابط العامة يف دليل املنح ي�شرتط يف اجلهة ما ي�أتي :
�1 .1أن يكون م�ضى على ت�أ�سي�س اجلهة الطالبة ثالث �سنوات ف�أكرث.
2 .2توافر القدرات التنظيمية الالزمة لت�أ�سي�س و�إدارة الكيان.
�3 .3أن تتوافر لدى اجلهة خربة يف تقدمي خدمات امل�شروع ملدة ال تقل عن عام.
�ضوابط املنحة:
�إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة  ،ي�شرتط �أال تزيد مدة املنحة عن عامني.
�ضوابط امل�شروع:
 .1موافقة جمل�س �إدارة�/أمناء اجلهة الرئي�سة على �إن�شاء الكيان.
 .2وجود الرتاخي�ص الالزمة لإن�شاء الكيان.
� .3أن تتوافر لدى مدير امل�شروع خربة يف املجال ملدة ال تقل عن عام.
� .4أال تقل قيمة امل�شروع عن � 300ألف 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) يكون
التقدمي وفق ما ي�أتي :
1 .1التقدمي يكون م�ستمر طيلة العام .
2 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة وهي:
•موافقة جمل�س �إدارة�/أمناء اجلهة الرئي�سة على �إن�شاء الكيان.
•الت�صاريح الالزمة لإن�شاء الكيان.
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• كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:

يتم تعبئة �أمنوذج الطلب من خالل �إدخال ما ي�أتي :

1 .1البيانات الأ�سا�سية للجهة واملدير التنفيذي ومدير امل�شروع.
2 .2بيانات التعريف باجلهة ون�شاطها ،والإجابة عن �أ�سئلة حولها.
3 .3البيانات املت�صلة بامل�ستهدفني وفئاتهم و�أعدادهم والربامج املقدمة لهم.
4 .4امل�صروفات الت�شغيلية وم�صروفات الربامج.
5 .5التفا�صيل املتعلقة بالكيان (و�صفه ،ومربرات ت�أ�سي�سه ،واخلدمات التي �سيوفرها ،وال�شريحة امل�ستهدفة وحجمها،
والأثر املتوقع حتقيقه ،والفر�ص الوظيفية املتوقع �أن يوفرها ،ونطاقه اجلغرايف ،و�شكله القانوين املقرتح ،وجهة
الرتخي�ص).
6 .6التعريف بفريق امل�شروع ووظيفة كل منهم يف اجلهة ونوع عمله ،و�سنوات خربته ،يف القطاع ويف جمال عمل الكيان
التابع.
7 .7البيانات التف�صيلية للكلفة املتوقعة للكيان مرفق ًا بها موازنة تف�صيلية مو�ضحا فيها الأ�صول والأجور وامل�صروفات
العمومية وامل�شاريع ،ون�سبة الإيرادات الذاتية املتوقعة للكيان.
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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 اجلهة:
القدرات التنظيمية )55( :درجة وت�شمل:

الدرجة الكلية

املعيار
وجود اخلطة واملوازنة ال�سنوية معتمدة
5
وجود خطة معتمدة
5
وجود موازنة معتمدة
وجود الهيكل واللوائح الداخلية للجهة
2
وجود هيكل معتمد
3
وجود لوائح معتمدة
ن�سبة الوظائف امل�شغولة يف الهيكل
�صفر لـ� %30أو �أق ل �أكرث من  %30حت�سب نقطة لكل %10
وجود مدير تنفيذي للجهة
خربة اجلهة يف تطبيق الفكرة
حت�سب نقطتان لكل �سنة خربة
خربة اجلهة يف �إدارة الكيانات التابعة
حت�سب نقطتان لكل كيان تابع
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حجم اجلهة )15( :درجة ،وت�شمل:

املعيار
عدد ال�شرائح امل�ستفيدة من اجلهة
حت�سب نقطة لكل �شريحة
عمر اجلهة و عدد اخلدمات املقدمة من اجلهة للم�ستفيدين منها
بحيث حت�سب نقطة لكل �سنة
و حت�سب نقطة لكل خدمة

الدرجة
5
10

الكفاءة املالية )20( :درجة ،وت�شمل:

املعيار

الدرجة

امل�صروفاتالعمومية والإدارية
•�إذا كانت الن�سبة ت�ساوي � %20أو �أقل من ذلك فتح�صل اجلهةعلى كامل الدرجة.
•�إذا كانت الن�سبة �أكرث من  %20فتنق�ص درجة واحدة عن كل %2زيادة.
ن�سبة امل�صروفاتالعمومية والإدارية
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اال�ستدامةاملالية
•�إذا كانت الن�سبة ت�ساوي  %5فتح�صل اجلهة على كامل الدرجة
•�إذا كانت الن�سبة �أقل من  %5فتنق�ص نقطتان عن كل %1نق�ص.
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عالقة اجلهة مع امل�ؤ�س�سة (ال ينطبق على اجلهات التي مل تدعم �سابق ًا) )10( :درجة ،وت�شمل:

املعيار و الو�صف

الدرجة

نتيجة تقييم اجلهة يف املنح ال�سابق
•�إذا ح�صلت اجلهة على  60درجة يف تقييم املنح ال�سابق فتح�صل على �صفر يف هذااملعيار.
�إذا ح�صلت على �أكرث من  60درجة فتح�صل على درجة يف املعيار مقابل كل درجتني�أكرث من 60
(مثال �إذا كان تقييمها  62فتح�صل يف املعيار على درجة واحدة،وهكذا).

10

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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معايري تقييم امل�شروع:
املحور

املعيار
و�ضوح مربرات ت�أ�سي�س الكيان

مدى و�ضوح املربرات
مدى �أهمية املربرات

توفر املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة

القدرات
التنظيمية
واملالية

متوافرة بدرجة كبرية
متوافرة بدرجة متو�سطة
متوافرة بدرجة �ضعيفة
نادرة

الدرجة

5
10
 51
10
5
0

ن�سبة الإيرادات الذاتية املتوقعة
حت�سب نقطة لكل  %1متوقعحتقيقها بعد انتهاء مدة الرعاية
واقعية التكاليف املتوقعة

�أقل من امل�شاريعامل�شابهة
مثل امل�شاريع امل�شابهة
مرتفعة قليال

10
6
3

حجم الفر�ص الوظيفية التي يوفرها الكيان
حت�سب نقطة لكل  5فر�ص وظيفيةيوفرها الكيان
حجم الأثر املتوقع للكيان
الربامج
واخلدمات

كبري جدا
كبري
متو�سط

�أهمية اخلدمات التي يقدمها الكيان

مهمة بدرجة كبرية جدا
مهمة بدرجة كبرية
مهمة بدرجة متو�سطة
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املحور
ال�شريحة
امل�ستفيدة

املعيار
حجم ال�شريحة امل�ستهدفة
حت�سب نقطة لكل  100م�ستفيدم�ستهدف
�أهمية ال�شريحة امل�ستهدفة

مهمة بدرجة كبرية جدا
مهمة بدرجة كبرية
مهمة بدرجة متو�سطة
املجموع الكلي

10
6
3

الدرجة
5
10
100

يجتاز امل�شروع التقييم عند ح�صوله على  %70من �إجمايل التقييم.
 .2بعد االنتهاء من تقييم اجلهة وامل�شروع ،يتم ا�ستكمال الإجراءات وفق ما ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة
للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب ،و�إجراءات الدرا�سة) مع مراعاة ما ي�أتي :
• ت�ستغرق �إجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار  60يوم ًا.
• يلزم يف هذا امل�سار موافقة واجلهة طالبة املنح على اال�شرتاطات الإ�ضافية قبل املنحة 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،
مع مالحظة �أن تكون ن�سب املناقلة بني بنود تكاليف الربامج وفق ما ي�أتي :
• املناقلة مبا ال يزيد عن  %10من �إجمايل 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  %10من �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 امل�سار من خالل الزيارات امليدانية،
كما �ستقوم بالت�أكد من تطبيق اجلهات لآلية املتابعة والتقييم للكيان.
 .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.
• ر�أي فريق الإ�شراف على امل�شروع.
 .2بناء على نتائج امل�صادر ال�سابقة:
• تقوم امل�ؤ�س�سة بتقييم ختامي للم�شروع و�إعداد املخرجات ملرحلة قيا�س الأثر.
•ت�ستكمل امل�ؤ�س�سة التقييم اخلتامي من خالل تعبئة �أمنوذج تقييم امل�شروع ،وا�ستخال�ص الدرجة النهائية
للتقييم وهي الدرجة التي تبنى عليها قرارات �أهلية اجلهة للتقدمي على طلبات منح جديدة.
 .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 ،وي�ستثنى من هذه الأنواع الإعالنات حيث �إنها اختيارية للم�شاريع
التي يتم منحها يف هذا امل�سار.
ً
ُ .4ي َع ُّد �إغالق املنحة �شرط ًا �أ�سا�سيا 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 ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح� ،إ�ضافة �إىل ما ي�أتي :
•تنفيذ خطة اال�ستدامة املالية.
• ت�سويق الكيان جلهات مانحة �أخرى.
•عقد �شراكات لربط امل�شروع مبانحني �آخرين ل�ضمان ا�ستدامته.
واهلل املوفق.
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