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تنبيهات مهمة
اإن فهم حمت�يات هذا الدليل يتطلب منك مراجعة دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة للمنح يف امل�ؤ�ش�شة. �

يجب على اجلهة قراءة هذا الدليل كاماًل وا�شتيعابه والتاأكد من منا�شبة امل�شروع املطل�ب منحه لهذا امل�شار قبل البدء  �
باإجراءات التقدمي. 

 

 تعريف امل�سار:
ه� املنح امل�جه لتعزيز واإدامة قدرات اجلهات اخلريية والعاملني فيها مبا يزيد من فعاليتها وميكنها من حتقيق ر�شالتها.    

اأهداف امل�سار :
حت�شني القدرات امل�ؤ�ش�شية للجهات اخلريية وتط�ير خططها واأنظمتها.. 1

تعزيز قدرات العاملني يف اجلهات اخلريية. . 2

جماالت امل�سار:
اأول: التخطيط: ا�شرتاتيجي - ت�شغيلي - ت�ش�يق - خطط امل�ارد الب�شرية - ال�شتدامة املالية وتنمية امل�ارد - العالقات العامة.

ثانيا: تط�ير القيادات وامل�ظفني.
ثالثا: تط�ير وحت�شني الربامج والعمليات الداخلية.

رابعا: تط�ير اآليات ال�شراكات الإ�شرتاتيجية.
خام�شا: ت�فري الأجهزة والأنظمة التقنية.

�شاد�شا: اإعادة الهيكلة وتط�ير الل�ائح والأنظمة.
�شابعا: تقييم القدرات امل�ؤ�ش�شية والتاأهيل للج�ائز املحلية والعاملية.
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 �سوابط املنح:

متثل �ش�ابط املنح �شروطًا اأ�شا�شية يجب على اجلهة التاأكد من ت�افرها قبل التقدمي على طلب منحة يف هذا الربنامج؛ حيث 
ت�شمل هذه ال�ش�ابط ما ياأتي :

�سوابط اجلهة:
اإ�شافة اإىل ما ورد يف دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة للمنح، ي�شرتط يف اجلهة ما ياأتي :

 التزام جمل�س اإدارة اجلهة مبتابعة امل�شروع وتطبيق نتائجه.. 1

 اأن يك�ن مقدم الطلب ه� اجلهة امل�شتفيدة مبا�شرة ولي�س اجلهة املنفذة.. 2

اأن يك�ن لدى اجلهة مدير تنفيذي خالل اآخر �شنتني. . 3

�سوابط املنحة:
اإ�شافة اإىل ما ورد يف دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة ، ي�شرتط يف املنحة األ تزيد قيمتها عما ن�شبته 50% من اإجمايل 

م�شروفات اجلهة للعام املا�شي.

�سوابط امل�سروع:
 اأن يك�ن امل�شروع مبنيا على نتائج تقييم اجلهة لقدرتها امل�ؤ�ش�شية وفق اأمن�ذج تقييم القدرة امل�ؤ�ش�شية.. 1

 األ تزيد مدة تنفيذ امل�شروع عن ثالث �شن�ات.. 2

 األ يت�شمن امل�شروع تكاليف الت�ظيف والتكاليف الت�شغيلية للجهة.. 3

يتم اختيار املنفذ بال�شت�شارة مع امل�ؤ�ش�شة.. 4

 األ تقل خربة املنفذ للم�شروع عن 3 �شن�ات يف جمال ال�شت�شارة.. 5

تتم زيارة اجلهة قبل اعتماد امل�شروع.. 6

ل تقل عن 100 األف ريال لكل جهة متقدمة، واإن قّلت فيمكن ت��شيع نطاقها اأو دجمها مع م�شاريع جهات اأخرى لينطبق . 7
عليها �شابط احلد الأدنى للكلفة.

امل�شاريع التي يك�ن لها م�شت�شار منفذ يلزم بنقل املخرج جلهة مماثلة اأو اأكرث .. 8

تك�ن امل�شاريع يف م�شار بناء القدرات  ملكية املنتج للم�ؤ�ش�شة .. 9

 ل يدعم يف هذا امل�شار طلبات اجلهات احلك�مية، والطلبات املقدمة لتنمية قدرات اأفراد املجتمع.. 10
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اإجراءات التقدمي:

اإ�شافة اإىل ما ذكر يف دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة للمنح ح�ل )كيفية تقدمي الطلب واإجراءات الدرا�شة( ي�شاف الآتي:

  التقدمي مفت�ح طيلة العام.. 1

 يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمن�ذج اخلا�س بذلك يف نظام املنح، ومن ثم اإرفاق امل�شتندات املطل�بة وهي:. 2
العرو�س الفنية واملالية للجهات املنفذة مع �شرح �شبب اختيار اجلهة واإرفاق ال�شري الذاتية للفريق ال�شت�شاري املنفذ للم�شروع. �
 خطاب التزام من رئي�س جمل�س الإدارة اأو ن�شخة من حم�شر الجتماع الذي اأقر فيه امل�شروع. �
 اخلطة ال�شرتاتيجية للجهة اإن وجدت. �
 اأمن�ذج تقييم القدرة امل�ؤ�ش�شية املعتمد من امل�ؤ�ش�شة. �

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

اإدخال املعل�مات الأولية للجهة. �
اإدراج التعريف باجلهة. �
تعبئة بيانات امل�شروع . �
كتابة ملخ�س القدرات التنظيمية للجهة. �

2- كتابة تفا�شيل امل�شروع وت�شمل:
اخلطة الزمنية التف�شيلية للم�شروع. �
تفا�شيل املخرجات. �
النتائج املت�قعة للم�شروع. �
طريقة واأدوات تقييم املخرجات وقيا�س الأثر. �
خطة ال�شتدامة للم�شروع. �
ا�شم اجلهة ال�شت�شارية لتنفيذ امل�شروع. �
امل�ازنة التف�شيلية. �
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 اإجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:

1.  بعد ا�شتالم الطلب �شتق�م امل�ؤ�ش�شة بدرا�شته وتقييمه وفق املعايري الآتية :
معايري تقييم اجلهة:

 الدرجة
الكلية املعيار املح�ر

15

عدد الجتماعات
يتم ح�شاب ن�شبة الجتماعات الفعلية خالل العام املا�شي اإىل عدد الجتماعات  وفق النظام 

الأ�شا�شي وتقيم كالآتي: 

الدرجةن�شبة الجتماعات الفعلية
 %20  5 

 7 اأكرث من 20% اإىل %40 
 10 اأكرث من 40% اإىل %60 
 13 اأكرث من 60% اإىل %80 

15اأكرث من %80 

 جمل�س
الإدارة

10

الهتمام بالتقارير والق�شايا ال�شرتاتيجية: 
يتم التاأكد من وج�د العنا�شر الآتية يف جداول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة  وهي: 

تقارير الأداء. . 1
التقارير املالية وتقرير املحا�شب القان�ين. . 2
اخلطط وامل�ازنات. . 3
حت�شني وتط�ير خدمات اجلهة. . 4
5 . - ال�شتدامة  املالية  العاملني-  )تط�ير  اجلهة  كفاءة  لتط�ير  املح�رية  الق�شايا 

حت�شني العمليات...اإلخ(. 
ويتم احت�شاب 3 نقاط عن كل عن�شر م�ج�د ملرة واحدة على الأقل يف اجتماع  من . 6

اجتماعات املجل�س خالل ال�شنة ب�شرط عدم تكرار التقييم للعن�شر. 



w w w . r f . o r g . s aدليل م�سار م�ساريع بناء القدرات - ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

6

 الدرجة
الكلية املعيار املح�ر

15
ن�شبة اإجمايل امل�شروفات العم�مية والإدارية من اإجمايل ميزانية اجلهة

اإذا كانت الن�شبة ت�شاوي 20% اأو اأقل فتح�شل اجلهة على كامل الدرجة.  �
اإذا كانت الن�شبة اأكرث من 20% فتنق�س درجة واحدة عن كل 1% زيادة.  �

 الكفاءة
املالية

5

اكتمال ال�شجالت املالية
حت�شل اجلهة املكتملة �شجالتها املالية على الدرجة كاملة.  �
عند نق�س ال�شجالت بن�شبة تقل عن 40% حت�شل على درجتني.  �
يف حال عدم وج�د �شجالت اأو نق�شها بن�شبة تتعدى 40% حت�شل اجلهة  على �شفر.  �

5

اخلطة وامل�ازنة ال�شن�ية
على  � اجلهة  حت�شل  الإدارة  جمل�س  من  معتمدة  �شن�ية  وم�ازنة  خطة  وج�د  عند 

 الدرجة كاملة
 يف حال عدم وج�د خطة اأو م�ازنة فتح�شل على  �شفر.  �
يف حال وج�د اأحدهما فتح�شل على 3 درجات . �

10

عدد اأع�شاء الفريق الذين يعمل�ن بدوام كامل لدى اجلهة

الدرجةالعدد
 1  5 

 10  2 فاأكرث

 الفريق
التنفيذي

15

خربة الفريق يف جمال عمل امل�شروع ويف القطاع اخلريي
�شن�ات اخلربة جلميع اأع�شاء الفريق يف القطاع اخلريي ويف جمال عمل  امل�شروع ويطبق 

عليها املقيا�س التايل: 
الدرجةجمم�ع �شن�ات اخلربة

 2  3 �شن�ات فاأقل
 4 اأكرث من 3 اإىل 6 
6اأكرث من 6اإىل 9 

 8 اأكرث من 9 اإىل 12 
 10 اأكرث من 12 
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 الدرجة
الكلية املعيار املح�ر

5

النطاق اجلغرايف

 حت�شل اجلهة التي تخدم اأكرث من منطقة من مناطق اململكة على الدرجة كاملة.  �
 و حت�شل اجلهة التي تخدم منطقة واحدة اأو اكرث من مدينة على 3 درجات.  �
و حت�شل اجلهة التي تخدم مركز اأو اأقل على �شفر.   �

 الربامج
واخلدمات

10

تن�ع الربامج واخلدمات
 حت�شل اجلهة التي لها اأكرث من ن�شاط وت�شتهدف اأكرث من فئة على الدرجة كاملة.  �
 و حت�شل اجلهة التي لها ن�شاط واحد اأو تخدم فئة واحدة على 5 درجات.  �

15

ت�افق برامج اجلهة مع ر�شالتها
يتم مطابقة برامج اجلهة احلالية و ر�شالتها التي و�شعتها لنف�شها ففي حال تطابقها  �

التام فتح�شل اجلهة على الدرجة كاملة. 
 ويف حال تطابق البع�س فتح�شل على 3 درجات.  �
 ويف حال عدم التطابق التام  فتح�شل اجلهة على �شفر.  �

100 املجم�ع

جتتاز اجلهة التقييم عند ح�ش�لها على 70% من اإجمايل التقييم.
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 معايري تقييم امل�سروع:

الدرجة الكلية املعيار املح�ر
10 و�ش�ح املخرجات

10املخرجات اإمكانية قيا�س املخرجات
10 واقعية الأهداف

10ال�اقعية واقعية التكاليف
10 واقعية اخلطة الزمنية
15 و�ش�ح الأثر

الأثر
15 ا�شتدامة الأثر
10 ترابط املخرجات

الرتكيز
10 ت�افق جمال امل�شروع مع اأول�يات التط�ير يف اجلهة

100 املجم�ع

يجتاز امل�شروع التقييم عند ح�ش�له على 70% من اإجمايل التقييم.

2.  تكلف امل�ؤ�ش�شة م�شت�شارا متخ�ش�شا للم�شروع بعد اعتماد الطلب  ويك�ن م�ش�ؤوًل ب�شكل اأ�شا�شي عن م�شاعدة اجلهة على تط�ير 
امل�شروع  والإ�شراف على تنفيذه بعد اعتماده.

3.  قد تعقد امل�ؤ�ش�شة عدة اجتماعات مع اجلهة خالل مرحلة الدرا�شة وفق ما ياأتي :
يجتمع امل�شت�شار املكلف من امل�ؤ�ش�شة مب�شاركة الفرع مع فريق العمل الداخلي يف اجلهة وت�جه الدع�ة ملجل�س اإدارة  �

اجلهة حل�ش�ر الجتماع الأول.
التف�شيلي،  � اأمن�ذج الطلب  الداخلي يف اجلهة اجتماعات دورية لتط�ير وا�شتكمال  العمل  امل�شت�شار مع فريق  يعقد 

وامل�شاعدة على اختيار اجلهة املنفذة، وتط�ير خطة العمل وخطط املتابعة والتقييم وقيا�س الأثر وي�شارك رئي�س ق�شم 
امل�شاريع بالفرع يف هذه الجتماعات متى اأمكنه ذلك.

يتفق امل�شت�شار مع اجلهة على خطة عمله. �
قد يتم دع�ة اجلهة للفرع اأو امل�ؤ�ش�شة لتقدمي عر�س مف�شل عن امل�شروع. �

4.  اإ�شافة اإىل ما ذكر يف دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة للمنح، ت�شتغرق اإجراءات الدرا�شة والتقييم واتخاذ القرار يف هذا 
امل�شار 60 ي�م عمل.
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املتابعة والتقييم والتقارير الدورية:

1.  ت�شمح �شيا�شة امل�ؤ�ش�شة باإجراء تعديالت على امل�شروع اأثناء التنفيذ وفق ما ورد يف دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة، مع 
مالحظة اأن تك�ن ن�شب املناقلة بني بن�د تكاليف الربامج وفق ما ياأتي :

 املناقلة مبا ل يزيد عن 15%  اإجمايل املنح املقدم للم�شروع يك�ن من �شالحيات اجلهة دون الرج�ع للم�ؤ�ش�شة ب�شرط  �
األ ت�شمل املناقلة من بن�د الربامج اإىل بن�د التكاليف الت�شغيلية غري املبا�شرة.

 املناقلة مبا يزيد عن 15%  من اإجمايل املنح املقدم للم�شروع يك�ن مب�افقة امل�ؤ�ش�شة. �
2.  يرتبط �شرف الدفعات املالية للم�شروع بتحقيق املنجزات املتفق عليها ورفع التقارير املرحلية وتقارير التقييم املرحلي وفق 
اجلدول امل�شمن يف اتفاقية املنح، وميكن �شرف الدفعات املالية قبل م�عد ا�شتحقاقها؛ ب�شرط حتقيق الإجنازات املتفق عليها، 

واأل ي�ؤدي ذلك اإىل تعديل خطة العمل بدون م�افقة امل�ؤ�ش�شة.

3.  ُتِعد اجلهة تقرير الأداء الفني و املايل عن كل مرحلة يتم النتهاء منها وفق اأمن�ذج التقرير املرحلي.

4. �شتق�م امل�ؤ�ش�شة من خالل فروعها مبتابعة جميع امل�شاريع التي يتم منحها يف هذا الربنامج من خالل الزيارات امليدانية، كما 
�شتق�م بالتاأكد من تطبيق اجلهات لآلية املتابعة والتقييم امل�شار اإليها يف اأمن�ذج تقدمي الطلب.

5 .  حتر�س امل�ؤ�ش�شة على اأن تك�ن زيارة امل�شاريع اأثناء تنفيذها لالطالع على �شري امل�شروع ومتابعة براجمه، وت�شمل عنا�شر 
الزيارة ما ياأتي :

 مراجعة امللفات املتعلقة بامل�شروع. �
 مراجعة عمليات التقييم واملتابعة التي يق�م بها الفريق الداخلي. �
 مقابلة امل�ش�ؤولني عن تنفيذ امل�شروع. �
 مراجعة ال�شجالت املالية للم�شروع. �
 النتائج واملخرجات التي مت اإجنازها. �
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 اإغالق املنحة:  

1.  ت�شرتط امل�ؤ�ش�شة قيام اجلهات امل�شتفيدة من املنح بت�ثيق امل�شروع وتقييد الدرو�س امل�شتفادة من تنفيذه والت��شيات اخلا�شة 
به؛ بهدف ال�شتفادة من هذه العملية يف حت�شني وتط�ير امل�شروع م�شتقباًل. وتتم عملية الت�ثيق ب��شائل مثل:

 ت�ثيق ال�شجالت وامللفات اخلا�شة بامل�شروع. �
الت�ثيق الإعالمي للم�شروع. �
املالحظة امليدانية للم�شت�شار وفريق العمل الداخلي باجلهة. �
اإعداد تقارير درا�شات احلالة. �
يتم اإعداد تقرير خا�س عن ذلك وفق اأمن�ذج)ت�ثيق التجربة والدرو�س امل�شتفادة(. �
 يلزم ت�ثيق امل�شروع اإعالميًا وفق ما ورد يف �شيا�شة الت�ثيق الإعالمي ال�اردة يف دليل ال�ش�ابط وال�شيا�شات العامة للمنح . 2

والفلم  امل�شروع،  برامج  و�ش�ر  التقرير اخلتامي،  فيها  اإلزامية مبا  اإليها متطلبات  امل�شار  الت�ثيق  اأن�اع  تك�ن جميع  حيث 
اخلتامي، وت�ش�ير اأفالم فيدي� ق�شرية جدا.

تك�ن . 3 غريها  و  واإ�شدارات  خطط  و  برامج  من  امل�شروع  خمرجات  فاإن  الفكرية  وامللكية  القان�نية  امل�ش�ؤولية  �شيا�شة  وفق 
ملكيتها للم�ؤ�ش�شة ويحق لها الت�شرف بها على اأن ين�س يف العقد على ذالك. 

  ُيَعدُّ اإغالق املنحة �شرطًا اأ�شا�شيًا لتمكني اجلهة امل�شتفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة. . 4

امل�ؤ�ش�شة . 5 تق�م  الالزمة لالإغالق؛ حيث  املتطلبات  ا�شتكمال جميع  بعد  امل�ؤ�ش�شة  به  تق�م  اإجراء  املنحة هي  اإغالق   عملية 
ا�شتكمال  املنحة  لإغالق  وي�شرتط  الإغالق،  بقرار  امل�شتفيدة  اجلهة  واإبالغ  املنحة  واإغالق  للم�شروع  النهائي  بالتقييم 

املتطلبات الآتية :
اإر�شال اجلهة �شند القب�س جلميع دفعات امل�شروع خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإبالغ اجلهة باإيداع مبلغ املنحة. �
حتقيق املخرجات املتفق عليها عند تقدمي طلب املنحة. �
اإر�شال اجلهة التقرير اخلتامي للم�شروع وفق الأمن�ذج املعد لذلك، وقب�ل امل�ؤ�ش�شة له. �
اإر�شال اجلهة امل�اد الإعالمية املطل�بة يف الت�ثيق كما �شبق. �
قيام امل�ؤ�ش�شة بتقييم امل�شروع وفق الأمن�ذج املعد لذلك.  �
يف حالة عدم تنفيذ امل�شروع اأو اأجزاء منه يجب اإعادة مبلغ املنحة اأو املتبقي منه قبل اإغالق املنحة. �

واهلل امل�فق.






