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دليل م�سار دعم املوازنات الت�شغيلية
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 تهدف �إىل تعظيم قدرة اجلهات التي تخدمالقطاع وت�ساهم يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة،
منخالل مبادرة امل�ؤ�س�سة لدعم املوازنات الت�شغيلية لهذه اجلهات مل�ساعدتها علىحتقيق م�ستهدفات حمددة متفق عليها خالل
مدة امل�شروع.
–

–هدف امل�سار :

امل�ساهمة يف ا�ستقرار اجلهات التي تقدم خدمات متميزة �أو تخدم فئات خا�صة ولديها قدرة يف احل�صول على متويل
مل�شاريعها يف حالة تغطية تكاليفها الت�شغيلية

––�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 اجلهات:
� .1أن تكون اجلهة خريية �أو غري ربحية ولي�ست م�ؤ�س�سة خا�صة.
� .2أال يقل �إجمايل م�صروفاتها (العمومية والربامج) للعام ال�سابق عن مليون ريال.
� .3أن يكون لديها جمل�س �إدارة فعال ال يح�صل �أع�ضا�ؤه على �أي مكاف�آت عدا ما تتطلبه م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س.
� .4أن يكون لديها خطة وموازنة �سنوية معتمدة من جمل�س الإدارة قبل بداية كل عام ،ولديها تقارير ربعية على الأقل تعر�ض على
املجل�س.
� .5أال تزيد تكاليفها الت�شغيلية عن  %40من موازنتها.
� .6أن يكون لدى اجلهة لوائح و�أنظمة مالية و�إدارية معتمدة ومطبقة.
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� .7أن يكون لدى اجلهة مدير تنفيذي.
�ضوابط امل�شروع:
� .1أال تقل مدة امل�شروع عن �سنة وال تزيد عن � 5سنوات.
� .3أن يغطي امل�شروع �سنة مالية كاملة للجهة (هجرية �أو ميالدية).
�ضوابط املنحة:
�1 .1أن يكون مبادرة من امل�ؤ�س�سة وال يحق للجهات التقدمي عليه
�2 .2أال تزيد املنحة عما ن�سبته  %75من �إجمايل التكاليف الت�شغيلية املتوقعة يف املوازنة املعتمدة للجهة.
�3 .3أال تقل املنحة عن � 300ألف ريال وال تزيد عن  5ماليني ريال.
�4 .4أال ي�صرف �أي جزء من املنحة ل�سداد ديون وم�ستحقات �سنوات �سابقة.

– –�إجراءات التقدمي:

�إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب و�إجراءات الدرا�سة) يراعى ما
ي�أتي :
 .1ميكن للفرع الدخول على نظام املنح و�إ�ضافة الطلبات يف �أي وقت من ال�سنة� ،إال �أنه ال ميكنها �إر�سال الطلب �إىل امل�ؤ�س�سة من
خالل النظام �إال يف الأوقات املحددة ال�ستقبال الطلبات يف هذا الربنامج وهي من بداية �شهر مار�س �إىل نهاية �شهر �أغ�سط�س.
 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح عرب الفرع ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة.
 .3نن�صح ب�أن يكون تقدمي الطلب يف بداية الفرتة املحددة ال�ستقبال الطلبات؛ مما يتيح للم�ؤ�س�سة مراجعة الطلب والتوا�صل مع
اجلهة لإجراء التعديالت الالزمة ،ومن ثم �إعادة �إر�ساله �إىل امل�ؤ�س�سة قبل انتهاء فرتة اال�ستقبال؛ حيث �إن التقدمي يف نهاية
الفرتة �سيحرم اجلهة من هذه امليزة.
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– –كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:
يتم تعبئة �أمنوذج الطلب يف مرحلتني وفق ما ي�أتي :
�1 .1إدخال البيانات الأ�سا�سية للجهة.
2 .2التعريف باجلهة من خالل ملخ�صات ال يزيد كل منها عن ثالثة �أ�سطر تعرف بتاريخ اجلهة ور�ؤيتها ور�سالتها (�إن
وجدت) ،كما تو�ضح �أهم اخلدمات والربامج التي تقدمها ،وفئات امل�ستفيدين منها و�أعدادهم.
�3 .3شرح �آليات املتابعة والتقييم التي ت�ستخدمها اجلهة يف متابعة م�شاريعها وتقييمها ومدى م�شاركة امل�ستفيدين يف
تقييم هذه الربامج وتطويرها.
4 .4تو�ضيح مدى فعالية جمل�س �إدارة اجلهة من خالل االلتزام بعقد االجتماعات ال�سنوية وفق النظام الأ�سا�سي للجهة،
وتنوع خربات وتخ�ص�صات �أع�ضاء املجل�س ،و�أهم الق�ضايا التي ناق�شها املجل�س خالل العام املا�ضي ،ومدى اهتمام
املجل�س مبتابعة وتقييم �أداء املدير التنفيذي ب�شكل �سنوي.
 5 .5التعريف بالإدارة التنفيذية للجهة والدور الذي تقوم به وامل�ؤهالت واخلربات املتوافرة لدى �أع�ضائها يف جمال
عمل اجلهة.
�6 .6إدخال بيانات امل�شروع والتي ت�شمل التعريف بالغر�ض من طلب املنحة ،والأثر املتوقع لها يف م�ساعدة اجلهة على
حت�سني خدماتها وتو�سيعها لت�شمل عدد ًا �أكرب من امل�ستفيدين.
 7 .7حتديد املبلغ املطلوب خالل كل �سنة من �سنوات املنحة ب�شكل �إجمايل.
 8 .8ا�ستكمال التعريف باجلهة من خالل ذكر �أهم ثالثة �إجنازات حققتها و�أهم التزكيات �أو اجلوائز التي ح�صلت
عليها و�أ�سماء اجلهات التي مت عقد حتالفات �أو �شراكات معها ،ثم �أهم اجلهات الأخرى العاملة يف املجال نف�سه.
9 .9ا�ستكمال التعريف بامل�شروع من خالل ذكر فئات امل�ستهدفني املتوقع الو�صول �إليهم و�أهم اخلدمات التي �سيتم
تقدميها لهم� ،إ�ضافة �إىل تفا�صيل املبالغ املطلوبة خالل �سنوات املنحة واملبالغ املتوقع احل�صول عليها من مانحني
�آخرين �أو م�صادر �أخرى.
� 1010شرح خطة العمل التي �سيتم تنفيذها باال�ستفادة من املوارد املالية والب�شرية التي �ستوفرها املنحة ،وت�شمل حتديد
�أهم الن�شاطات التي �سيتم تنفيذها وتاريخ بداية ونهاية كل ن�شاط ،واملخرجات �أو النتائج املتوقعة منه .كما ت�شمل
اخلطة حتديد م�ؤ�شرات الأداء املطلوب حتقيقها والتي متثل عادة �إما �أرقاما �أو ن�سب ًا ت�ستهدف اجلهة الو�صول �إليها
بعد تنفيذ الن�شاطات وحتقيق املخرجات املخطط لها ،مع ذكر الأدوات التي �سيتم ا�ستخدامها للت�أكد من حتقق هذه
امل�ؤ�شرات.
�1111شرح املوازنة التف�صيلية للجهة من خالل اجلدول اخلا�ص بذلك يف �أمنوذج الطلب والذي يت�ضمن تفا�صيل الإيرادات
وامل�صروفات خالل �سنوات املنحة موزعة على البنود املحددة يف الأمنوذج.

– –�إجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:

 .1بعد ا�ستالم الطلب �ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سته وتقييم اجلهة املنفذة للم�شروع وفق املعايري الآتية:
معايري تقييم اجلهة:
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املجال

املعيار

الو�صف

القدرات
التنظيمية

اخلطة واملوازنة

وجود خطة وموازنة معتمدة من جمل�س الإدارة

املوظفون

وجود مدير تنفيذي معني بقرار من جمل�س الإدارة
ن�سبة امل�صروفات العمومية والإدارية للجهة من �إجمايل
موازنتها
ن�سبة اال�ستدامة املالية للجهة من خالل حتقيق �إيرادات ذاتية

الكفاءة املالية
عالقة اجلهة
مع امل�ؤ�س�سة

امل�صروفات العمومية
اال�ستدامة املالية
نتيجة الدعم ال�سابق
توا�صل اجلهة

نتيجة تقييم اجلهة عند اغالق املنحة ال�سابقة
ح�ضور اللقاءات� ،سرعة الرد على املخاطبات� ،إر�سال
التقارير ،وغريها

ي�شرتط ملنح اجلهة ح�صولها على  %60ف�أكرث.

الدرجة
الكلية
20
10
20
15
20
15
الدرجة
الكلية

املعيار

ال�شرح

الهدف العام
والربامج

متيز فكرة امل�شروع ،وو�ضوح الهدف العام له ،وجودة وترابط الربامج ،ومدى
حاجة املجتمع للم�شروع

20

املخرجات

وجود خمرجات حمددة ووا�ضحة لربامج (ن�شاطات) امل�شروع ،وحتديد عدد
امل�ستفيدين �أو املخرجات يف كل برنامج

20

واقعية التكاليف

واقعية التكاليف مقارنة بالن�شاطات امل�شابهة يف امل�شاريع الأخرى ووجود عرو�ض
�أ�سعار للتعاقدات اخلارجية وغريها

25

املتابعة

وجود �آلية مكتوبة لدى اجلهة ملتابعة امل�شروع

15

م�شاركة
املتطوعني

وجود م�شاركة للمتطوعني يف امل�شروع وو�ضوح �أدوارهم فيه

10

املوارد الذاتية

وجود �إيرادات ذاتية للم�شروع

10

ي�شرتط ملنح اجلهة ح�صولها على  %70ف�أكرث
 .2بعد االنتهاء من تقييم اجلهة وامل�شروع يتم ا�ستكمال �إجراءات االعتماد وفق ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة
للمنح مع مراعاة ما ي�أتي :
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– – ت�ستغرق �إجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار و�إيداع املنحة حوايل  70يوم عمل بعد تقدمي الطلب الأويل.

– – يلزم يف هذا امل�سار توقيع اتفاقية بني امل�ؤ�س�سة واجلهة طالبة املنح بهدف تنظيم العالقة بني اجلهة امل�ستفيدة
وامل�ؤ�س�سة وحتديد االلتزامات واحلقوق لكل طرف.

– –املتابعة والتقييم والتقارير الدورية:

 .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 وامل�شار �إليها يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات
العامة.
� .2ستقوم امل�ؤ�س�سة من خالل فروعها مبتابعة جميع امل�شاريع التي يتم منحها يف هذا امل�سار.
 .3بعد التقدمي قد يقوم الفرع باالجتماع مع مدير امل�شروع وممثل عن اجلهة ,بهدف:
– – 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.

� .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 امل�شار �إليها يف �أمنوذج تقدمي الطلب.
 .5يرتبط �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.
ُ .6ت ِعد اجلهة تقرير الأداء الفني و املايل عن كل مرحلة يتم االنتهاء منها وفق �أمنوذج التقرير املرحلي.
 .7حتر�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 �إدخالها يف �أمنوذج تقدمي الطلب.
– – مقابلة مدير امل�شروع ومناق�شة تفا�صيل التنفيذ ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف.
� .8سيقوم فريق الزيارة بتعبئة �أمنوذج زيارة وتقييم م�شروع.
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–

–�إغالق املنحة وجتديدها:

 .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).

 .2ت�شرتط امل�ؤ�س�سة قيام اجلهات امل�ستفيدة من املنح ب�إعداد تقرير ختامي مايل وفني عن امل�شروع يت�ضمن جميع التفا�صيل التي
تو�ضح الواقع الفعلى لتنفيذ امل�شروع مقارنة باخلطة التي ت�ضمنها �أمنوذج تقدمي الطلب؛ وذلك وفق الأمنوذج املعد لذلك ،ورفع
التقرير للم�ؤ�س�سة خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوم ًا من تاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�شروع.
 .3تقوم امل�ؤ�س�سة بتقييم جميع امل�شاريع التي يتم منحها؛ وذلك بهدف اال�ستفادة من نتائج التقييم يف تطوير عملية املنح وزيادة
كفاءة امل�شاريع .وت�ستخدم امل�ؤ�س�سة يف تقييم امل�شاريع امل�صادر الآتية :
– –نتائج الزيارة امليدانية والتقييم املرحلي وفق ما �سبقت الإ�شارة �إليه.
– – نتائج التقرير اخلتامي للم�شروع الذي �أعدته اجلهة امل�ستفيدة.
– – نتائج الزيارة امليدانية والتقييم اخلتامي.
– – نتائج تقرير احل�ساب اخلتامي للجهة املعد من قبل املحا�سب القانوين.

وبناء على نتائج امل�صادر ال�سابقة 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 �أهلية اجلهة للتقدمي على طلبات منح جديدة يف العام الآتي.
 .4يلزم توثيق امل�شروع �إعالمي ًا؛ ف�إ�ضافة ملا ورد يف �سيا�سة التوثيق الإعالمي يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة؛ تكون جميع
�أنواع املواد الإعالمية التي تدخل يف عملية التوثيق �إلزامية.
ُ .5ي َع ُّد �إغالق املنحة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة.
 .6عملية �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.
واهلل املوفق.
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