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دليل م�سار م�شاريع اال�ستثمار االجتماعي
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 وهدفه:
هي امل�شاريع التي تقدم احللول واخلدمات لتعزيز اال�ستدامة املالية والتنمية املجتمعية.

• هدف امل�سار:
حتقيق عوائد اجتماعية للمجتمع ومالية للجهات.

• �ضوابط املنح:
�ضوابط اجلهات:
بالإ�ضافة ملا ورد يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح من �ضوابط للجهات ،ي�شرتط يف اجلهات املتقدمة بطلب منح يف
هذا امل�سار �أن يكون قد م�ضى على ت�أ�سي�سها �سنتان �أو �أكرث.
�ضوابط املنحة:
 .1احلد الأدنى للمنحة يف هذا امل�سار � 300ألف ريال.
 .2يحق للجهة التقدمي على م�شروع واحد يف هذا امل�سار خالل العام.
 .3ال يزيد دعم امل�ؤ�س�سة عن  %75من قيمة امل�شروع.
 .4يف حال وجود ن�سبة خماطرة عالية ال يزيد دعم امل�ؤ�س�سة عن . %50
 .5ال تزيد مدة املنحة عن خم�س �سنوات.
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�ضوابط امل�شروع:
1 .1وجود ت�صريح للم�شروع من اجلهة املخت�صة.
�2 .2أن يكون له �أثر اجتماعي حمقق وملمو�س.
3 .3ال يقل العائد ال�سنوي للم�شروع عن  %7من ر�أ�س املال (�صايف الربح).
4 .4يلزم �إعداد درا�سة جدوى للم�شروع املقدم ,على �أن تكون الدرا�سة للم�شاريع التي تزيد قيمتهاعن مليون ريال معتمدة من
مكتب متخ�ص�ص

• �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 :
 .1ت�ستقبل الطلبات يف هذا امل�سار طيلة العام.
 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف نظام املنح ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة ،وهي:
• ت�صريح اجلهة.
•تقرير املحا�سب القانوين للجهة للعام املا�ضي.
•تقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية للم�شروع.
• قرار تكليف مدير امل�شروع معتمد من اجلهة.

• كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:
يتم تعبئة �أمنوذج الطلب من خالل اخلطوات الآتية:
� 1 .1إدخال املعلومات الأ�سا�سية للم�شروع والتي ت�شمل :ا�سم اجلهة الرئي�سة واجلهة املنفذة واملنطقة واملدينة �أو املحافظة.
2 .2كتابة ا�سم امل�شروع ،وجماله (يق�صد باملجال :هل امل�شروع اجتماعي �أو دعوي �أو تعليمي �أو �صحي �أو �إعالمي �أو م�ساجد).
3 .3حتديد الفئة امل�ستهدفة من امل�شروع ونطاق امل�شروع.
 4 .4كتابة و�صف �أو تعريف للم�شروع ،ومدة التنفيذ ،وبداية ونهاية امل�شروع.
 5 .5حتديد عوائد امل�شروع خالل خم�س �سنوات ،بحيث يحدد لكل �سنة عوائدها ،وت�شمل عوائد امل�شروع العوائد املالية �أي �صايف
الربح وفر�ص العمل التي �سيوفرها امل�شروع ون�سبة توطني الوظائف.
 6 .6البد من تعبئة جميع اخلانات التي ي�شرتط تعبئتها.

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

املعيار
اخلطة
واملوازنة
ال�سنوية
معتمدة من
جمل�س الإدارة
املدير
التنفيذي
امل�صروفات
العمومية
والإدارية
اال�ستدامة
املالية
نتيجة تقييم
اجلهة يف املنح
ال�سابق

توا�صل اجلهة
مع الفرع

الو�صف
• وجود خطة وموازنة معتمدة من جمل�س الإدارة
• عند وجود خطة معتمدة من جمل�س الإدارة حت�صل اجلهة على  10درجات
• عند �أحدهما ومعتمده من جمل�س الإدارة حت�صل اجلهة على  5درجات
• �إذا مل يكن لدى اجلهة خطة �أو موازنة �أو كان لديها لكن غري معتمدة فتح�صل
على �صفر يف هذا املعيار
• وجود مدير تنفيذي معني بقرار من جمل�س الإدارة
�إذا كان لدى اجلهة مدير تنفيذي معني بقرار من جمل�سالإدارة فتح�صل على 10
درجات
• �إذا مل يكن لدى اجلهة مدير تنفيذي �أو كان لديها مدير دون قرار من املجل�س
فتح�صل على �صفر يف هذا املعيار
• ن�سبة �إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية من �إجمايل ميزانية اجلهة :
• �إذا كانت الن�سبة ت�ساوي � %20أو �أقل من ذلك فتح�صل اجلهة على كامل الدرجة
• �إذا كانت الن�سبة �أكرث من  %20فتنق�ص درجة واحدة عن كل  %1زيادة
• ن�سبة اال�ستدامة املالية من �إجمايل ميزانية اجلهة
�إذا كانت الن�سبة ت�ساوي  %5فتح�صل اجلهة على كامل الدرجة
• �إذا كانت الن�سبة �أقل من  %5فتنق�ص ثالث درجات عن كل  %1نق�ص
• نتيجة تقييم اجلهة يف املنح ال�سابق
• �إذا ح�صلت اجلهة على  60درجة يف تقييم املنح ال�سابق فتح�صل على �صفر يف
هذا املعيار
• �إذا ح�صلت على �أكرث من  60درجة فتح�صل على درجة يف املعيار مقابل كل
درجتني �أكرثمن ( 60مثال �إذا كان تقييمها  62فتح�صل يف املعيار على درجة
واحدة ،وهكذا)
• توا�صل اجلهة مع الفرع
درجة يقدرها الفرع بناء على عدد من امل�ؤ�شرات مثل:
• (ح�ضور اللقاءات التي تدعى اجلهة لها� ،سرعة الرد على املخاطبات� ،إر�سال
التقارير وامل�ستنداتيف �أوقاتها املحددة ،وهكذا)
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الو�صف
املعيار
• �إذا كان امل�شروع قائم ًا فيح�صل على  5درجات
امل�شروع قائم
• و�إذا كان غري قائم فيح�صل على �صفر
• وجود حما�سب متفرغ للجهة فتح�صل على  10درجات
املحا�سب
• وجود حما�سب جزئي للجهة فتح�صل على  5درجات
(املدير املايل)
• و�إذا مل يكن هناك حما�سب للجهة فتح�صل على �صفر.
• وجود مدير للربامج والأن�شطة �أو نحوه متفرغ للجهة فتح�صل على  10درجات
مدير الربامج
• وجود مدير للربامج والأن�شطة �أو نحوه جزئي للجهة فتح�صل على  5درجات
والأن�شطة
• و�إذا مل يكن هناك مدير للربامج والأن�شطة للجهة فتح�صل على �صفر

الدرجة
5
10
10

ي�شرتط ملنح اجلهة ح�صولها على  % 70ف�أكرث ،اجلهات التي تدعم لأول مرة ال يطبق عليها معياري تقييم املنح ال�سابق و
توا�صل اجلهة مع امل�ؤ�س�سة .
معايري تقييم امل�شروع:
املعيار

الو�صف

فكرة
امل�شروع
وخمرجاته
العائد املايل

العائد
االجتماعي

الدرجة
الكلية

و�ضوح النتائج و�إمكانية قيا�سها

10

حاجة املجتمع

10

ن�سبة العائد على ر�أ�س املال

30

يف حالة كون العائد  %7يح�صل على  10درجات،ويزيد درجتني لكل ن�سبة مئوية.
توفري فر�ص العمل

15

توطني الوظائف

15

يف حال توفري امل�شروع ثالث فر�ص عمل يح�صل علىخم�س درجات  ،ويزيد درجة مع كل
فر�صة عمل .
يف حال توطني  % 50من الوظائف يح�صل على خم�سدرجات  ،ويزيد درجتني عن كل . %10
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20

30

30
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املعيار

الدرجة
الكلية

الو�صف

درا�سة
اجلدوى

حمتواها

10

واقعية الدرا�سة

5

اعتماد الدرا�سة

5

20

ي�شرتط ح�صول امل�شروع على  %60ف�أكرث
عند وجود ن�سبة خماطرة عالية ي�شرتط ح�صول امل�شروع على  %70ف�أكرث
� .2إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب ،و�إجراءات الدرا�سة) تكون
الدرا�سة وفق ما ي�أتي :
•ت�ستغرق �إجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار  60يوم ًا.
•يلزم يف هذا امل�سار 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 الوارد ذكرها 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 تقدمي الطلب ،قد يقوم الفرع باالجتماع مع مدير امل�شروع ,وذلك 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.
 .4قد يقوم الفرع بزيارة اجلهة �أثناء مرحلة الدرا�سة.
 .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 ،وتكون الزيارة وفق
ما ي�أتي :
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�أ .ت�شمل عنا�صر الزيارة:
•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.
•مراجعة اجلوانب املالية.
•مقابلة مدير امل�شروع ومناق�شة تفا�صيل التنفيذ ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف.
ب .يقوم فريق الزيارة بتعبئة �أمنوذج زيارة وتقييم م�شروع.

• �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.
•لتوثيق 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).
 .2تقوم 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.
� .3ستقوم امل�ؤ�س�سة بقيا�س �أثر امل�شروع املدعوم مببلغ  2مليون ريال ف�أكرث بعد االنتهاء منه.
 .4يلزم توثيق امل�شروع �إعالمي ًا وتكون جميع �أنواع املواد الإعالمية التي ورد ذكرها يف �سيا�سة التوثيق التي ت�ضمنها دليل ال�ضوابط
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وال�سيا�سات العامة �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 الآتية:
•ار�سال اجلهة �سند القب�ض لكل دفعة من دفعات املنحة 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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