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تنبيهات مهمة
• اإن فهم حمت�يات هذا الدليل يتطلب منك مراجعة دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح يف امل�ؤ�س�سة.	

• يجب على اجلهة قراءة هذا الدليل كاماًل وا�ستيعابه والتاأكد من منا�سبة امل�سروع املطل�ب منحه لهذا امل�سار قبل البدء 	
باإجراءات التقدمي. 

 

•  تعريف امل�شار:	
هي امل�ساريع ذات الأثر املتحقق على م�ست�ى مناطق اململكة العربية  ال�سع�دية املقدمة من اجلهات الرئي�سة، و يتم ا�ستقبالها و 
درا�ستها يف فروع امل�ؤ�س�سة ح�سب امل�قع الرئي�سي للجهة املتقدمة، وي�سري على اعتمادات ال�اقف جميع ما ي�سري على امل�ساريع 

املركزية . 

الهدف امل�شار:
منح امل�ساريع التي تنفذها اجلهات الرئي�سية وتخدم امل�ستفيدين يف اأكرث من منطقة اإدارية.

املنح: 	•�شوابط 
متثل �س�ابط املنح �سروطًا اأ�سا�سية يجب على اجلهة التاأكد من ت�افرها قبل التقدمي على طلب منحة يف هذا امل�سار؛ حيث 

ت�سمل هذه ال�س�ابط ما ياأتي :

�شوابط اجلهة:
وفق ما ورد يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح.

�شوابط املنحة:
ل تزيد املنحة على 50% من م�ساريف اجلهة )العم�مية والربامج( للعام املا�سي.

�شوابط امل�شروع:
األ تدخل فكرة امل�سروع يف م�سار اآخر من امل�سارات امل�سار اإليها يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح.. 1

حتديد مدير اأو من�سق للم�سروع، وللم�ؤ�س�سة و�سع ا�سرتاطات معينة ح�سب طبيعة امل�سار.. 2
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التقدمي: 	•اإجراءات 

اإ�سافة اإىل ما ذكر يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح ح�ل )كيفية تقدمي الطلب واإجراءات الدرا�سة( ي�ساف الآتي:

1. اأوقات ا�ستقبال الطلبات متاحة طيلة العام.

2. يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمن�ذج اخلا�ص بذلك يف النظام الإلكرتوين للمنح، ومن ثم اإرفاق امل�ستندات املطل�بة وهي:
• �سابقا، 	 املرفق  الت�سريح  تاريخ  انتهاء  عند  اأو  فقط  مرة  لأول  التقدمي  عند  يرفق  املفع�ل  �ساري  اجلهة  ت�سريح 

وي�ستثنى من هذا امل�ستند اجلهات احلك�مية فال يتطلب منحها اإرفاق ترخي�ص.
•  الق�ائم املالية )تقرير املحا�سب القان�ين( عدا اجلهات احلك�مية واجلهات اجلديدة.	

•  �سهادة بنكية اأو ك�سف بح�ساب اجلهة ترفق عند التقدمي لأول مرة اأو عند تغيري اأوتفعيل رقم احل�ساب.  	

الطلب: اأمنوذج  تعبئة  	•كيفية 
يتم تعبئة اأمن�ذج الطلب من خالل اخلط�ات الآتية:

1.  اإدخال البيانات الأ�سا�سية للم�سروع والتي ت�سمل: ا�سم امل�سروع، وملخ�ص الفكرة )مبا ل يتجاوز 600 حرف(، مع اإرفاق اأي 
ملفات اأو �س�ر اأو فيدي� عن امل�سروع، ومدة امل�سروع، وتاريخ بدايته ونهايته، اإ�سافة اإىل الهدف العام له.

2. اإدخال اأن�سطة  اأو برامج امل�سروع كما ياأتي :
• اإدخال ا�سم الربنامج اأو الن�ساط مثل: دورة تدريبية، �سلة غذائية، بناء م�سكن ... 	
• حتديد عدد كل ن�ساط؛ اأي عدد الدورات التي �سيتم تنفيذها اأو عدد ال�سالل التي �سيتم ت�زيعها. 	
• حتديد عدد مرات التنفيذ لكل دورة اأو عدد مرات الت�زيع لكل �سلة؛ حيث �سيك�ن اإجمايل العدد ه� حا�سل �سرب 	

العدد يف مرات التنفيذ.

• حتديد خمرجات الربنامج اأو فئة امل�ستفيدين منه وعددهم.	

امل�ارد  اإىل  اإ�سافة  ودورهم،  املتط�عني  وم�ساركة  والتقييم،  املتابعة  اآلية  وت�سمل:  امل�سروع،  عن  الإ�سافية  البيانات  اإدخال    .3
الذاتية للم�سروع.

4.  اإدخال البيانات الإ�سافية للجهة، وت�سمل: مدى وج�د خطة وم�ازنة �سن�ية ومدير تنفيذي للجهة.

5.  حتديد مدير امل�سروع وبيانات الت�ا�سل معه.

6.  اإر�سال الطلب للم�ؤ�س�سة
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الطلبات: تقييم  ومعايري  الدرا�شة  	اإجراءات 

1.  بعد ا�ستالم الطلب �ستق�م امل�ؤ�س�سة بدرا�سته وتقييمه وفق املعايري الآتية:

معايري اجلهة: 
• با�ستثناء اجلهات احلك�مية، يتم تقييم اجلهة عند تقدمي الطلب وفق املعايري الآتية: 	

القدرات التنظيمية: )30( درجة وت�شمل:

الدرجة الكلية الو�شف  املعيار
20 وج�د خطة وم�ازنة معتمدة من جمل�ص الإدارة اخلطة وامل�ازنة ال�سن�ية
10 وج�د مدير تنفيذي معني بقرار من جمل�ص الإدارة املدير التنفيذي

الكفاءة املالية:   )35( درجة، وت�شمل:

الدرجة الكلية الو�شف  املعيار

20  ن�سبة اإجمايل امل�سروفات العم�مية والإدارية من
امل�سروفات العم�مية والإدارية  اإجمايل ميزانية  اجلهة

15 ن�سبة ال�ستدامة املالية من اإجمايل ميزانية اجلهة ال�ستدامة املالية

عالقة اجلهة مع املوؤ�ش�شة: )35( درجة، وت�شمل:

الدرجة الكلية املعيار و الو�شف
20 نتيجة تقييم اجلهة يف املنح ال�سابق
  ت�ا�سل اجلهة مع الفرع 15

• ي�سرتط ملنح اجلهة ح�س�لها على 70% فاأكرث.	
•  املعايري التي ل تنطبق على اجلهة حتّيد ويعاد ح�ساب الن�سبة وفق املعايري التي تنطبق.	

•  ل تطبق املعايري على بع�ص اجلهات وفق ما ياأتي :	

- اجلهات اجلديدة ل تطبق عليها معايري: امل�سروفات العم�مية والإدارية، ال�ستدامة املالية، نتيجة تقييم اجلهة يف 
املنح ال�سابق.

-  اجلهات التي تدعم لأول مرة ل يطبق عليها معيار نتيجة تقييم املنح ال�سابق.
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معايري تقييم امل�شروع :

 الدرجة
الكلية الو�شف  املعيار

20

ت�زع درجات هذا املعيار على املعايري الفرعية الآتية:
• متّيز فكرة امل�سروع	
• و�س�ح الهدف العام	
• ج�دة وترابط الربامج	
• حاجة املجتمع للم�سروع	

فكرة امل�سروع الهدف 
العام والربامج

20
ت�زع درجات هذا املعيار على املعايري الفرعية الآتية:

• وج�د املخرجات	
• حتديد امل�ستهدف يف كل خمرج	

املخرجات

25 يتم تقدير درجة هذا املعيار بناء على درا�سة امل�سرف لتكاليف 
الربامج املطل�ب دعمها ب�سكل مف�سل ح�سب البن�د. واقعية التكاليف

15 يتم تقدير درجة هذا املعيار بناء على ما ت�سمنه اأمن�ذج طلب منحة 
ح�ل وج�د اآلية مكت�بة لدى اجلهة ملتابعة امل�سروع املتابعة

10
ت�زع درجات هذا املعيار على املعايري الفرعية الآتية:

• م�ساركة املتط�عني يف تنفيذ امل�سروع	
• و�س�ح وحتديد اأدوار املتط�عني	

م�ساركة املتط�عني

10 يتم تقدير درجة هذا املعيار بناء على ما ت�سمنه اأمن�ذج طلب منحة 
ح�ل وج�د م�ارد ذاتية للم�سروع

الإيرادات الذاتية 
للم�سروع

ي�سرتط ملنح امل�سروع ح�س�له على 70% من درجات التقييم

2.  اإ�سافة اإىل ما ذكر يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح ح�ل )كيفية تقدمي الطلب، واإجراءات الدرا�سة( ي�ساف الآتي:
• ت�ستغرق اإجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار واإيداع املنحة ح�ايل 70 ي�م عمل بعد ال�ستقبال. 	
•  يف حال اعتماد امل�سروع تبلغ اجلهة بذلك، اإل اإذا كانت املنحة ب�سرط فتخاطب اجلهة للم�افقة على ال�سرط، ثم تق�م 	

امل�ؤ�س�سة باإيداع مبلغ املنحة بعد اعتماده مبا�سرة على اأن ي�سرف املبلغ كاماًل اإذا كان اأقل من 500.000 ريال، وما 
كان اأكرث من ذلك يك�ن على دفعات اأو ح�سب التفاقية املربمة بني امل�ؤ�س�سة واجلهة طالبة املنح با�ستثناء امل�ساريع التي 

ل تقبل التجزئة والتي لها طبيعة خا�سة يف التنفيذ مهما كان املبلغ املعتمد. 
•  يلزم يف هذا امل�سار من املنح ت�قيع اتفاقية بني امل�ؤ�س�سة واجلهة طالبة الدعم بهدف تنظيم العالقة املرتبطة بني 	

تنفيذ امل�سروع واإدارة املنحة.
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الدورية: والتقارير  والتقييم   	•املتابعة 

1.  �ستق�م امل�ؤ�س�سة من خالل اإدارة املنح مبتابعة جميع امل�ساريع التي يتم منحها يف هذا امل�سار من خالل طلب تقارير الأداء 
)الفنية( والتقارير املالية اأو ما يتم التفاق عليه يف حينه.

2.  ميكن للجهة التعديل على امل�سروع اأثناء التنفيذ، ح�سب دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة . 

 اجلوانب التي ميكن التعديل عليها:
• امل�ازنة وتفا�سيل الدعم والتدفقات.	
•  اخلطة الزمنية للم�سروع ومتديدها.	

•  الن�ساطات اأو م�ستهدفاتها.	

ب�سرط األ ت�سمل املناقلة من بن�د الربامج اإىل بن�د التكاليف الت�سغيلية غري املبا�سرة.

 ويف جميع م�ست�يات التعديل ي�سرتط الآتي :
• األ يك�ن التعديل يف امل�ساريف الت�سغيلية غري املبا�سرة.	
• يجب األ ي�ؤدي التعديل اإىل تاأخر بداية امل�سروع عن العام احلايل الذي اعتمد فيه املنح.	
• يجب األ ي�ؤدي التعديل اإىل زيادة مدة امل�سروع عن �سنتني.	

• يجب اإ�سعار امل�ؤ�س�سة بكافة التعديالت بخطاب ر�سمي م�جه اإىل مدير املنح. 	

3.  الجتماعات والزيارات امليدانية:

بجميع  امل�ستفيدة  اجلهات  تعريف  بهدف  باجلهة  الجتماع  يتطلب  قد  مما  لها؛  املقدمة  املنح  طلبات  بدرا�سة  امل�ؤ�س�سة  تق�م 
امل�سروع  اأو  اجلهة  تقييم  معايري  املطل�بة يف  الن�سبة  على  التي مل حت�سل  ومناق�سة اجلهات  املنح،  بعملية  املتعلقة  التفا�سيل 

وتعريفها بج�انب الق�س�ر وفر�ص التح�سني ومناق�سة تعديل امل�سروع على نح� ي�ساعد يف حتقيق متطلبات املنح.

كما �ستق�م امل�ؤ�س�سة من خالل فروعها مبتابعة جميع امل�ساريع التي يتم منحها يف هذا امل�سار من خالل الزيارات امليدانية؛ بهدف 
تقدمي الدعم الفني للجهات والتاأكد من تطبيقها لآلية املتابعة والتقييم امل�سار اإليها يف اأمن�ذج تقدمي الطلب.

عنا�سر  وت�سمل  براجمه،  ومتابعة  امل�سروع  �سري  على  لالطالع  تنفيذها؛  اأثناء  امل�ساريع  زيارة  تك�ن  اأن  على  امل�ؤ�س�سة  وحتر�ص 
الزيارة ما ياأتي :

• الطالع علىاأن�سطة  امل�سروع التي يجري تنفيذها.	
• الطالع على املخرجات التي مت اإجنازها.	
• مراجعة اآلية متابعة امل�سروع ومناذجها ونتائجها .	
• مراجعة امللفات اخلا�سة بامل�سروع.	
• التاأكد من دقة البيانات التي �سبق اإدخالها يف اأمن�ذج تقدمي الطلب.	
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• مقابلة مدير اأو من�سق امل�سروع ومناق�سة تفا�سيل التنفيذ ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف.	

بالت�ا�سل مع اجلهة  الفرع  الزيارة بتعبئة اأمن�ذج زيارة وتقييم م�سروع، ويف حالة عدم زيارة امل�سروع، �سيق�م  و�سيق�م فريق 
هاتفيا وبريديًا وتعبئة الأمن�ذج ل�سمان وج�د م�سدر ميكن العتماد عليه يف مرحلة اإغالق املنحة كما �سياأتي لحقًا.

املنحة:   	•اإغالق 
1.  ت�سرتط امل�ؤ�س�سة قيام اجلهة امل�ستفيدة من املنح بت�ثيق امل�سروع وتقييد الدرو�ص امل�ستفادة من تنفيذه، ثم العمل على تطبيق 

ويتم ذلك ب��سائل منها:
•  ت�ثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�سة بامل�سروع.	
• الت�ثيق الإعالمي للم�سروع.	

• يتم اإعداد تقرير خا�ص عن ذلك وفق اأمن�ذج)ت�ثيق التجربة والدرو�ص امل�ستفادة(.	

2.  اإ�سافة ملا ورد يف �سيا�سة الت�ثيق الإعالمي ال�اردة يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح ي�ساف اأن التقرير اخلتامي، 
و�س�ر لربامج امل�سروع )اإلزامي(، واأن الفلم اخلتامي، وت�س�ير فيدي� ق�سري جدًا )اختياري(.

3.  ُيَعدُّ اإغالق املنحة �سرطًا اأ�سا�سيًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة. 

4.  عملية اإغالق املنحة هي اإجراء تق�م به امل�ؤ�س�سة بعد ا�ستكمال جميع املتطلبات الالزمة لالإغالق؛ حيث تق�م امل�ؤ�س�سة 
بالتقييم النهائي للم�سروع واإغالق املنحة واإبالغ اجلهة امل�ستفيدة بقرار الإغالق، وي�سرتط لإغالق املنحة ا�ستكمال املتطلبات 

الآتية:
• اإر�سال اجلهة �سند القب�ص خالل خم�سة اأيام من اإيداع مبلغ املنحة كما �سبق.	
•  حتقيق املخرجات املتفق عليها عند تقدمي طلب املنحة.	
• اإر�سال اجلهة التقرير اخلتامي للم�سروع وفق الأمن�ذج املعد لذلك، وقب�ل امل�ؤ�س�سة له.	
• اإر�سال اجلهة امل�اد الإعالمية املطل�بة يف الت�ثيق كما �سبق.	
• قيام امل�ؤ�س�سة بتقييم امل�سروع وفق الأمن�ذج املعد لذلك. 	

• يف حالة عدم تنفيذ امل�سروع اأو اأجزاء منه يجب اإعادة مبلغ املنحة اأو املتبقي منه قبل اإغالق املنحة.	

واهلل امل�فق.




