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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 التي ت�سهم يف تنمية وخدمة املجتمع، وتك�ن مبتكرة يف فكرتها اأو فئة امل�ستهدفني اأو و�سيلة  تنفيذها. 

• اأهداف امل�شار :	
  ا�ستقطاب امل�ساريع املتميزة القائمة وتبنيها من قبل امل�ؤ�س�سة. 1

  وت�سجيع االإبداع واالبتكار لدى اأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع ل�سناعة امل�ساريع املجتمعية. 2

امل�شار: 	•مميزات 
1.  ي�ستهدف هذا امل�سار امل�ساريع املبتكرة وذات االأثر الفعال .

2. يراعي هذا امل�سار التن�ع، فيف�سح املجال للتميز يف الفكرة اأو ن�عية الفئة امل�ستهدفة اأو و�سيلة التنفيذ.

3. ي�سجع هذا امل�سار على االبداع والتميز.

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

ت�سمل هذه ال�س�ابط ما ياأتي :

�شوابط اجلهة:
باالإ�سافة اإىل ما ورد يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح يراعى ما ياأتي :

1. ح�س�ل اجلهة على  )70 %(  فاأكرث يف اآخر تقييم للجهة يف م�سار امل�ساريع الدورية.

2. يف حال تقدم اجلهة الأول مرة يطبق عليها ا�سرتاطات اجلهات اجلديدة.  
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�شوابط املنحة:

1. ت�ستقبل امل�ساريع يف هذا امل�سار من اجلهات غري الربحية بال�س�ابط املذك�رة اآنفًا. 

2. اأن ال تقل كلفة امل�سروع عن 300 األف ريال.

3. اأن ال تزيد املنحة عن اإجمايل م�سروفات اجلهة الطالبة خالل العام ال�سابق.

4. يحق للجهة التقدمي على م�سروع واحد يف هذا امل�سار خالل العام، وللم�ؤ�س�سة اإ�سناد م�سروع اآخر لها.

5. اإعداد درا�سة جدوى للم�سروع وحتكيمها يف حال تطلب امل�سروع ذلك.

�شوابط امل�شروع:
اأن يك�ن امل�سروع  مبتكرا يف فكرته اأو فئته امل�ستهدفة اأو و�سيلة تنفيذه . . 3

ان ال تزيد مدة امل�سروع املطل�ب منحه عن خم�س �سن�ات.. 4

التقدمي: 	•اإجراءات 
اإ�سافة اإىل ما ذكر يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح يراعى ما ياأتي :

اأوقات ا�ستقبال الطلبات متاحة طيلة العام بحيث يبداأ التقدمي من ) 12/15( و حتى )10/1( ميالدي .. 1

 يتطلب تقدمي الطلب تعبئة االأمن�ذج اخلا�س بذلك يف نظام املنح، ومن ثم اإرفاق امل�ستندات املطل�بة وهي الق�ائم املالية . 2
)تقرير املحا�سب القان�ين( عدا اجلهات احلك�مية واجلهات اجلديدة.

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

 اإدخال البيانات االأ�سا�سية للم�سروع والتي ت�سمل: ا�سم امل�سروع، وملخ�س الفكرة )مبا ال يتجاوز 1000 حرف(، مع اإرفاق . 1
اأي ملفات اأو �س�ر اأو فيدي� عن امل�سروع.

  اإدخال مدة امل�سروع، وفئته امل�ستهدفة، وتاريخ بدايته ونهايته، اإ�سافة اإىل الهدف العام له.. 2
  حتديد االإ�سافة اجلديدة املت�قع اأن يقدمها امل�سروع، مع �سرح م�جز لها.. 3
كتابة اأهداف تف�سيلية للم�سروع تت�سمن فئة امل�ستفيدين والعدد املت�قع، واإ�سافة الن�ساطات التي �سيتم اإقامتها، وحتديد . 4

عددها ثم و�سع امل�ازنة لكل هدف.
  اإ�سافة م�ؤ�سرات االإجناز، وهي النقاط التي بناء عليها يتم قيا�س مدى حتقق اأهداف امل�سروع.. 5
  اإ�سافة املخاطر املحتمل اأن يتعر�س لها امل�سروع وطرق معاجلتها.. 6

  كتابة اخلطة الزمنية وامل�ازنة التقديرية لكل ن�ساط مناأن�سطة  امل�سروع وفقا لالأهداف التف�سيلية.. 7
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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 ما ياأتي :

معايري تقييم اجلهة:
القدرات التنظيمية: )30( درجة وت�شمل معيارين :

 الدرجة
الكلية الو�شف  املعيار

20 وج�د خطة وم�ازنة معتمدة من جمل�س االإدارة اخلطة وامل�ازنة ال�سن�ية

10 وج�د مدير تنفيذي معني بقرار من جمل�س االإدارة املدير التنفيذي

الكفاءة املالية:   )35( درجة، وت�شمل معيارين:
 الدرجة
الكلية الو�شف  املعيار

20 ن�سبة امل�سروفات العم�مية واالإدارية من اإجمايل امل�سروفات امل�سروفات العم�مية واالإدارية

15 ن�سبة اال�ستدامة املالية من اإجمايل امل�سروفات اال�ستدامة املالية

عالقة اجلهة مع املوؤ�ش�شة )ل ينطبق على اجلهات التي مل متنح �شابقًا(: )35( درجة، وت�شمل معيارين:
 الدرجة
الكلية املعيار  و الو�شف

20 نتيجة تقييم اجلهة يف املنح ال�سابق
15 ت�ا�سل اجلهة مع الفرع

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

2.  ال تطبق املعايري على بع�س اجلهات وفق ما ياأتي :
• اجلهات اجلديدة ال تطبق عليها معايري: امل�سروفات العم�مية واالإدارية، اال�ستدامة املالية، نتيجة تقييم اجلهة يف 	

املنح ال�سابق.
• اجلهات التي متنح الأول مرة ال يطبق عليها معيار نتيجة تقييم املنح ال�سابق.	

3.  يتم التقييم االأويل للم�ساريع وفق املعايري االآتية :
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 الدرجة
الكلية الو�شف  املعيار

50  متيز فكرة امل�سروع، وو�س�ح الهدف العام له، ومدى حاجة
املجتمع للم�سروع فكرة امل�سروع

20 اإمكانية التغري االإيجابي املت�قع اأن يحدثه امل�سروع يف املجتمع اأثر امل�سروع

20 م�ساركة املتط�عني يف امل�سروع، وو�س�ح وحتديد اأدوارهم فيه م�ساركة املتط�عني

10 وج�د م�ارد ذاتية للم�سروع االإيرادات الذاتية للم�سروع

4.  قد تق�م امل�ؤ�س�سة بعد التقدمي باالجتماع مع مدير امل�سروع، وذلك لـــ: 
•   التعرف على اجلهة واأهم براجمها والعاملني فيها وبع�س التفا�سيل عن امل�سروع.	
•   تعريف اجلهة بفر�س حت�سني امل�سروع ومناق�سة تعديله على نح� ي�ساعد يف حتقيق متطلبات املنح.	

5.  ت�ستغرق اإجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار 60ي�م عمل  لـ )600 ( األف ريال اأو اأقل.

الدورية: والتقارير  والتقييم  	•املتابعة 
  يجب على اجلهة االلتزام بتنفيذ امل�سروع وفق التفا�سيل التي مت تقدميها يف الطلب؛ مبا يف ذلك م�اعيد تنفيذ الربامج . 1

وتفا�سيل تكاليفها، كما اأن التعديل على امل�سروع �سيك�ن وفق اآلية امل�ؤ�س�سة املعتمدة ال�اردة يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات 
العامة للمنح.

  �ستق�م امل�ؤ�س�سة من خالل فروعها مبتابعة جميع امل�ساريع التي يتم منحها يف هذا امل�سار من خالل الزيارات امليدانية، كما . 2
�ستق�م بالتاأكد من تطبيق اجلهات الآلية املتابعة والتقييم للم�سروع.

  يرتبط �سرف الدفعات املالية للم�سروع بتحقيق املنجزات املتفق عليها ورفع التقارير املرحلية وتقارير التقييم املرحلي وفق . 3
اجلدول امل�سمن يف اتفاقية املنح، وميكن �سرف الدفعات املالية قبل م�عد ا�ستحقاقها؛ ب�سرط حتقيق االإجنازات املتفق 

عليها، واأال ي�ؤدي ذلك اإىل تعديل خطة العمل بدون م�افقة امل�ؤ�س�سة.

 ُتِعد اجلهة تقرير االأداء الفني و املايل عن كل مرحلة يتم االنتهاء منها وفق اأمن�ذج التقرير املرحلي.. 4

  حتر�س امل�ؤ�س�سة على اأن تك�ن زيارة امل�ساريع اأثناء تنفيذها لالطالع على �سري امل�سروع ومتابعة براجمه، وت�سمل عنا�سر . 5
الزيارة ما ياأتي :

•  االطالع على املخرجات التي مت اإجنازها	
•  االطالع علىاأن�سطة  امل�سروع التي يجري تنفيذها	
•  مراجعة اآلية متابعة امل�سروع ومناذجها ونتائجها 	
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•  مراجعة امللفات اخلا�سة بامل�سروع	
•  التاأكد من دقة البيانات التي �سبق ادخالها يف اأمن�ذج تقدمي الطلب	

•  مقابلة مدير اأو من�سق امل�سروع ومناق�سة تفا�سيل التنفيذ ومدى التقدم يف حتقيق االأهداف.	

املنحة:   	•اإغالق 
1.  ت�سرتط امل�ؤ�س�سة قيام اجلهات امل�ستفيدة من املنح بت�ثيق امل�سروع وتقييد الدرو�س امل�ستفادة من تنفيذه والت��سيات اخلا�سة 

به؛ بهدف اال�ستفادة من هذه العملية يف حت�سني وتط�ير امل�سروع م�ستقباًل. وتتم عملية الت�ثيق ب��سائل مثل:

•   ت�ثيق ال�سجالت وامللفات اخلا�سة بامل�سروع.	

•  الت�ثيق االإعالمي للم�سروع.	

•  املالحظة امليدانية للم�ست�سار وفريق العمل الداخلي باجلهة.	

•  اإعداد تقارير درا�سات احلالة.	

2.  يلزم ت�ثيق امل�سروع اإعالميًا؛ فاإ�سافة ملا ورد يف �سيا�سة الت�ثيق االإعالمي يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة؛ فاإن التقرير 
اخلتامي، و�س�ر برامج امل�سروع، والفلم اخلتامي، واأفالم الفيدي� الق�سرية واالإعالنات كلها تعد متطلبات اإلزامية يف ت�ثيق 

امل�سروع.

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 االإغالق، وي�سرتط الإغالق املنحة ا�ستكمال املتطلبات  املذك�رة 
يف دليل �سيا�سات و�س�ابط املنح م�سافا عليه يف هذا امل�سار االلتزام بقيا�س اأثر امل�سروع بعد االنتهاء منه للم�ساريع االأكرث من 

600 األف ريال.

واهلل امل�فق




