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 التعريفات
 

 التعريف )العربية( املصطلح

Grant هليةاأل نظمات املالذي تقدمه الوزارة إلى  املشروط الدعم املالي نحةامل. 

Program مترابطة تحقق نتائج تنموية.مشاريع  برنامجال 

Development Project 
 شروعامل

 التنموي 
 لية التي دعمتها الوزارة.أنشطة تنموية تديرها املنظمات األه

Activity شكل مشروعا. نشاطال
ُ
 مهمة تؤديها املنظمات األهلية لتنفيذ مشروع ما، وكل مجموعة أنشطة ت

Key Performance 

Indicators (KPIs) 

 مؤشرات

 األداء قياس

 املؤشرات هذه تتفاوتو  ،األهداف تحقيق في التقدم أو نجازال  مدى معرفة فيتسهم  أساسية مقاييس 

 .تشغيلية متابعة مؤشراتو  مشاريع مؤشرات إلى ستراتيجيةا مؤشرات من باملستوى 

Intervention التدخل 
ٍّ ملواجهة  مخصص  أي برنامج أو مشروع 

ثر قابل للقياس على الشريحة أحداث ل  ؛قتصاديا وأ جتماعياتحد 

 املستهدفة.

Input  
ُ
لامل

َ
  ةاملادية والبشرياملوارد و   األنشطة دخ

َ
 في مشروع أو برنامج. لةاملشغ

Output  
ُ
 خرجامل

املخرجات نتائج أولية  د  وتع ،إحصاؤها ملمكنااملشروع أو البرنامج  الجارية من الخدماتأو املنتجات 

 ( للمشروع أو البرنامج، ولكنها ال تمثل مرحلية)
 
 .ةالنهائيللغاية املقياس الفعلي  عادة

Outcome نهايةفي اله تحقيقو املشروع املراد أالتغيير املنشود من البرنامج  نتيجةال. 

Impact بصورة غير مباشرة ظهرتو ، ألي مشروع أو برنامجنتيجة بعيدة املدى  التأثير. 

Advocacy 
التأييد 

 املؤازرةو 

األشد حقوق الفئات دعم أو املشكالت املجتمعية بالقضايا و  يالتى تهدف لرفع الوعنشطة األاملشاركة في 

 .تكوين توجهات إيجابية تجاههال حاجة

Grossroot 

organizations 

املنظمات 

 هليةاأل 
 .هليةاأل التنمية االجتماعية  ولجاناألهلية الجمعيات 
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Developmental 

sector  

القطاع 

 التنموي 
 .تطويره أو حل مشكالتهدعمه و ل مجموعة من املنظمات األهليةتعمل فيه الذي  التنموي املجال 

Risk Management إدارة املخاطر 

تجنبها هذه الخطط نقل املخاطر إلى جهة أخرى و تتضمن و إدارتها، تطوير طرق تقييم للمخاطر و عملية قياس و 

كما يمكن تعريفها بأنها النشاط الداري الذي يهدف إلى  ،هاأو كلتبعاتها تقليل آثارها السلبية وقبول بعض و 

 مستويات مقبولة. ىتخفيضها إلالتحكم باملخاطر و 

 

 :هاوتبيين املصطلحاتمثال لشرح 
 

تمكينهم من مهارات سوق و تأهيل العاطلين لتهدف  التي برنامج يحتوي على عدد من املشروعات، ولديها تعمل في مدينة )س(منظمة أهلية هناك 

 .كذلك ومشروع آخر للتوظيف ه،وتنفيذمشروع تدريبي العمل وتوظيفهم، حيث سيقومون بعقد 

 في هذه الحالة سيكون ما يلي:

 :توظيفهم.ثم  مهارات سوق العمل العاطلين لتمكينهم من تأهيل برنامج البرنامج 

 

o  من مهارات سوق العمل لينالعاطاملشروع األول: إقامة دورات تدريبية لتمكين: 

 مثال للنشاط: دورة إعداد السيرة الذاتية. 

 سيق الدورةنمثال للمدخالت: املهام التنفيذية لت. 

  التدريبية وعدد املستفيدين من الدورات.مثال للمخرجات: الدورات 

 التدريبية الدورات من الحضور  اكتسبها التي املهارات و املعرفة: لنتائجمثال ل. 

  :كريمة ةحيا لهم يؤمن بما السنوي  دخلهم رتفاعاو  ،وظائف على الدورات من املستفيدين عثور مثال لألثر. 

 

o  هارات سوق العململ نياملمتلكاملشروع الثاني: توظيف خريجي البرنامج التأهيلي: 

  النطاق الجغرافي للجمعية. داخلمثال للنشاط: حصر الفرص الوظيفية املمكنة في القطاع الخاص 

  عندهم.مثال للمدخالت: التواصل مع أقسام املوارد البشرية في الشركات لتحديد االحتياج الوظيفي 

  :مثال للمخرجات 

o التأهيلي البرنامج لخريجي املناسبة الوظيفية بالفرص قائمة. 

o تنفيذ عدد من املقابالت الشخصية لخريجي البرنامج التأهيلي. 

 توظيف عدد من خريجي البرنامج التأهيلي. : لنتائجمثال ل 

  :2بنسبة في القضاء على البطالة في مدينة )س( وتخفيضها  السهاممثال لألثر%. 
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 املنح طارإ

تحقيق األهداف التنموية  فيلإلسهام  موجهة للمنظمات األهليةلتأكد من أن املنح التي تقدمها في ا االجتماعية العمل والتنميةوزارة تجتهد 

للجهات غير االستقاللية تصب في إطار تعزيز االستدامة و أن تكون املنح على تعمل كما  ،زارةو الضمن استراتيجية  العربية السعوديةللمملكة 

 .الربحية

 في تشجيع استقاللية واستدامة الجهات غير عملت الوزارة على من هذا املنطلق و 
 
تطوير منظومة تقديم املنح لتصبح أكثر إسهاما

 مع دور الوزارة في تحقيق أهداف التنمية املجتمعية املنوطة بهاول ،الربحية
 
 بواسطتهاتتأكد على بناء منظومة  هالتركيز باالضافة  ،تصبح أكثر تواؤما

 .ردعطيت من أجلها كما تتحقق من فعالية تسخير تلك املواأمن تحقيق املنح لألهداف التنموية التي 

 :إطار تقديم املنحفي  ةاملالمح العامأبرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :القطاعات ذات األولوية الوزارة و  استراتيجية و  اململكةاملستمدة من رؤية ن يتم في إطارهما تقديم املنح التنافسية ين رئيسييثمة مسار 

 

وتحقيق االستدامة املنح التي تهدف لبناء قدرات املنظمات واألفراد العاملين بها لرفع كفاءة األداء والتميز املؤسس ي•

املالية

بناء القدرات: املسار األول 

.يات التنموية الوطنيةاملنح التنموية التي تهدف إلى تحفيز املنظمات األهلية لتحقيق النتائج املستهدفة في األولو •

البرامج التنموية: املسار الثاني

 تكاليف محددة.شروط و  ضمناستحداث مسارات للمنح 

 ات املتعلقة باملنح.لية اتخاذ القرار آتطوير 

 التنمية في تقييم ومتابعة املنح.تفعيل دور مراكز 

 .املشاريع لضبط تنفيذ البرامج و  األهلية نظماتاملعقود بين الوزارة و إنشاء 

 .صرف املنحتحديد إطار زمني لتقييم و 

 
 .بناء على النتائج املحققة اودفعاته املنحربط صرف 

 رفع التقارير.تفعيل إجراءات املتابعة واملساءلة و  
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 تفاصيل مسار بناء القدرات

 تمهيد

 و  ،بالدعم الالزم لتعزيز أوضاعها هليةاملنظمات األ إلى تزويد هدف تبناء القدرات لمن الوزارة  ةاملقدم منحـال 
 
من الوزارة  يأتي ذلك إدراكا

 ها قد تحتاج إلى املساعدة في نمو  هليةاملنظمات األ  أن بعض
 
 .(1)فعاليةو  استدامةو  لتصبح أكثر نضجا

الحث على إنشاء نشاط جديد لهذه بذلك بشكل عام، و  الجهات غير الربحيةنضج قطاع يُ سعى الوزارة إلى تقديم الدعم الالزم بما تو 

  الجهات
 
 .هاللنهوض ب الجهات غير الربحيةدعم مبادرات قطاع إلى جانب ، ذات التركيز القليلز على القطاعات املطلوبة واملجاالت واملناطق يرك

 :فيما يتعلق ببناء قدراتها هليةاملنظمات األ رئيسية للمنح تهدف إلى تلبية احتياجات خمسة أنواع ثمة 

 

 

 

 

  

                                                             
 

 

 

 مصطلح .ل أن يكون من مصادر متنوعة، يقدم لها الدعم الالزم لجراء أنشطتها املخطط لهالديها دخل ثابت وموثوق، ُيفض  األهلية  املنظماتمصطلح "مستدامة" يعني أن 

 .قادرة على تحقيق النتائج املرجوة من مشروعاتهااألهلية  املنظمات"فعالية" يعني أن 

 التأسيس 1

 ألهداف التنموية.ل امللبيةاألهلية حديثة التأسيس  املنظماتدعم وتشجيع  

 الدعم التشغيلي 2

 ة.هلياأل  للمنظماتدعم النفقات التشغيلية 

 

 التميز المؤسسي 3

التطوير املنهي لألفراد العاملين في قطاع الجهات غير و  هاوتحسين الداخليةالعمليات دعم إعداد 

 .الربحية

 والوقفاالستثمار  4

 المالي

 .األهليةللمنظمات دعم االستقالل واالستدامة املالية 

 دعم القطاع 5

 .سرية(التنمية األ  أويتام محدد )مثال : قطاع األ  ي قطاع  تنمو ل املطورةدعم املشاريع 
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 منحة التأسيس

 

 

 

 

 وصف منحة التأسيس

الهدف من 

 املنحة

 املؤسسة  هليةاملنظمات األ إلى دعم وتشجيع  املنحة تهدف 
 
 .حديثا

  2030تخدم املنحة مؤشرين أساسيين من مؤشرات األداء الرئيسية لرؤية: 

o  هلية التنموية املتخصصةاملنظمات األ زيادة عدد. 

o التنموية تقديم الخدماتاملجتمعية في  ةزيادة املساهم. 

ن من و املستفيد

 املنحة
  حديثة التأسيس هليةاملنظمات األ. 

 مجاالت الصرف

 اليجار، رواتب املوظفين، خدمات على سبيل املثال: ): العامة التشغيلية تكاليفال تستخدم هذه املنحة لتغطية

 ، تكاليف أخرى مثل تكاليف املواد والتسويق وإنشاء موقعكاليف املتعلقة بتقنية املعلوماتاملرافق العامة، الت

 إلكتروني وغيرها(.

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

 )كلي تقدر
 
 أ ا

 
 و جزئيا

 
 .ولىللموازنة التقديرية للسنة األ  ( وفقا

 التأسيس عند فقط وحدة مرة املنحة هذهل التقدم يمكن. 

 سعودي ريال 100,000ـ ال عن املطلوب املبلغ قل إذا واحدة دفعة على املنحة تقدم. 

 نيخمس الدفعتين من كل تمثل أن سعودي،على ريال 100,000ـ ال املطلوب املبلغ تعدى إذا دفعتين على املنحة تقدم 

 .املمنوح للمبلغ الكلية القيمة من ةئباملا

 يبرهن ما األهلية ةاملنظم تقديم عند الثانية الدفعة وتستحق ،طلبال على املوافقة عند األولى الدفعة تستحق 

  .(لها املخطط الكوادر توظيف إثبات عند املثال سبيل على) تشغيلال مستوى  على تقدم إحراز

 على منحة التأسيسشروط التقديم 

 السنة األولى من تسجيلها في هلية املنظمة األ أن تكون  .1
 
 في الوزارة. ربحيةغير  جهة

 .ملدة سنتين وأهداف ترتكز على تحقيقها ،استراتيجية توجهاتو  ،ةرؤية ومهمة واضحهلية للمنظمة األ أن يكون  .2

 .للسنة الثانية مع تحديد النتائج املتوقعة بالتوازي أنشطة اجتماعية مخطط لها هلية لمنظمة األ لأن يكون  .3

 وصفهلية املنظمة األ أن تقدم  .4
 
ـــينقيادال موظفيهاؤهالت مل ا  .وخبراتهم يـ

 

 

1 

 التأسيس

2 
الدعم 

 التشغيلي

3 
التميز 

 املؤسس ي

4 
 االستثمار 

5 
دعم 

 القطاع
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 منحة الدعم التشغيلي

 

 

 

 

 وصف منحة الدعم التشغيلي

الهدف من 

 املنحة
  األهلية للمنظماتدعم النفقات التشغيلية. 

ن من و املستفيد

 املنحة
  من تاريخ التأسيس ةلى السنة الخامسإمن السنة الثانية لدعم تشغيلي املحتاجة  هليةاملنظمات األ. 

 مجاالت الصرف
 نية كاليف املتعلقة بتقاليجار، رواتب املوظفين، خدمات املرافق العامة، التمثال: ): العامة التشغيلية التكاليف

 إلكتروني وغيرها(.، تكاليف املواد والتسويق وإنشاء موقع املعلومات

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  مصادر بديلة للتمويل تدريج هليةاملنظمات األ تقدم منحة الدعم التشغيلي على أساس متناقص إلى أن تجد 
 
، يا

 يذات االستدامة تحققحتى 
 
 .ا

  دفعة واحدةتمنح األموال . 

  إعادة تقديم الطلب  هليةاملنظمات األ يجب على 
 
 .ن تستوفي الشروطأعلى  سنويا

 يتم تحديد نسبة املنح من قبل اللجنة التنفيذية. 

 شروط التقديم على منحة الدعم التشغيلي

 الخمس األولى من تأسيسها.سنوات الفي األهلية  املنظمةأن تكون  .1

 رية(الالحقة )موازنة تقديالثالث تشغيلية للسنوات الن يتم تقديم االحتياجات أعلى الثانية موازنة للسنة  املنظمة األهليةأن تقدم  .2

 .ة عن السنة السابقةيضافة للقوائم املالبال 

 

  

1 

 التأسيس

2 
 الدعم

 التشغيلي

3 
التميز 

 املؤسس ي

4 
 االستثمار 

5 

دعم 

 القطاع
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 التميز املؤسس ي منحة

 

 

 

 

 وصف منحة التميز املؤسس ي

الهدف من 

 املنحة

  ها.وتحسين العمليات الداخليةدعم إعداد 

وجهود  ،وتطوير املجلس ،والتخطيط االستراتيجي ،واألخرى الخاصة باملوازنة ،واألنظمة املالية ،تقنية املعلومات :مثل

 ذلك. ونحو ،إعادة الهيكلة

  قطاع الجهات غير الربحيةألفراد العاملين في اتطوير دعم.  

 والجوانب ،وتصميم البرامج ،والرقابة املالية ،والقيادة ،هليةاملنظمات األ تزويدهم باملهارات املتعلقة بإدارة  :مثل

 األخرى. الدارية

  لتحقيق نتائج التنمية.األهلية  ملنظماتاتطوير دعم 

   الرقمية. نظمةاأل  تطويرو  ،جراءاتال  تطويرو  ،الهيكلة إعادة مشاريع :مثل ،تميز مشاريع تنفيذ طريق عن        

ن من و املستفيد

 املنحة
  التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج  هليةاملنظمات األ 

 
 .رسالتها علىاستنادا

 مجاالت الصرف

 :املثال سبيل على

 التميز مشروع وتنفيذ املسؤولين عن تصميم تكلفة االستشاريين. 

 لتطوير العاملين في املنظمة تكاليف املدربين. 

  تحديث األنظمة.و التكاليف الخاصة بتركيب 

 ذلك. ونحو ،وأجهزة تقنية املعلومات ،دليل التدريب الخاص بالعمليات الجديدة :مثل ،تكاليف املواد 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  سنتين مدة ن ال يتعدى املشروعأتنفيذ املشروع على  مدةتقدم املنحة على حسب. 

 حققةاألهداف مقابل مجموعة الدفع  يتم
ُ
املتفق عليه بين كل من الوزارة  على النحومراحل خطة املشروع،  خالل امل

 واملمنوح.

 شروط التقديم على منحة التميز املؤسس ي

 سنوات على األقل. 3 للمنظمة يكون العمر التشغيلي أن .1

 (لديهاعمل تقييم لإلجراءات الحالية  بتوضيح االحتياج الفعلى )مثال: املنظمةأن تقوم  .2

 عن السنة املاضية. للجهةاملالية  التقارير املنظمةأن تقدم  .3
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 منحة االستثمار

 

 

 

 

 االستثمار وصف منحة 

الهدف من 

 املنحة

  األهلية للمنظماتاالستقالل واالستدامة املالية دعم. 

 األخرى. هليةاملنظمات األ مساعدة في توجيه مواردها لللوزارة  إتاحة املجال 

  (.2030زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج املحلي الجمالي )أحد مؤشرات األداء الرئيسية لرؤية 

 )التجاري( العقاري  غير   االستثمار  االستثمار العقاري  أنواعها

ن من و املستفيد

 املنحة

 3عن التشغيلي ال يقل عمرها التي  هليةاملنظمات األ 

 سنوات 

 3عن التشغيلي ال يقل عمرها التي  هليةاملنظمات األ 

 سنوات

 مجاالت الصرف

 :مثل، التكاليف املباشرة

  رسوم املهندس املعماري. 

 رسوم املقاول والنشاء. 

 تكلفة النشاء. 

 تكلفة األثاث والتجهيزات واملعدات. 

 رسوم التصاريح والتراخيص. 

 :مثل، التكاليف املباشرة

 تسويقية رسوم. 

 املقاول  رسوم. 

 تكلفة األثاث والتجهيزات واملعدات. 

 رسوم التصاريح والتراخيص. 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  ن أتنفيذ املشروع على  مدةتقدم املنحة على حسب

 .سنتين دةاملتعدى ت ال

  خالل املتحققةاألهداف مقابل مجموعة الدفع يتم 

مراحل خطة املشروع، وعلى النحو املتفق عليه بين 

 املمنوح.الوزارة و 

  دفع املنحة خالل فترة تصل مدتها إلى
ُ
 ت

 لخطة املشروعسنة واحدة
 
 .، وذلك وفقا

  مراحل  في املحددةاألهداف مقابل مجموعة الدفع يتم

املتفق عليه بين كل من خطة املشروع، وعلى النحو 

 .الوزارة واملمنوح
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   منحة االستثمار شروط التقديم على 

 االستثمار العقاري : نوع فرعي

 الشروط العامة:

 سنوات. 3عن  األهلية املنظمة ال يقل عمر أن .1

 .للجهةالحصائيات املالية  األهلية املنظمةأن تقدم  .2

 العينية. والسهاماتموازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات  األهلية املنظمةأن تقدم  .3

 األنشطة والنجازات الخيرية والنمائية الرئيسية التي تقوم بها. األهلية املنظمةأن توضح  .4

 طويلة املدى لضمان االستقرار املالي بعد دفع املنحة. وخطةخطة استثمار،  األهلية املنظمةأن تقدم   .5

 بطلب املنحة في مرحلة أولية من املشروع. األهلية املنظمةينبغي أن تتقدم  .6

 .أعوام 10بتقديم أكثر من طلب واحد خالل  األهلية للمنظمةال ُيسمح  .7

 الشروط الخاصة بشراء العقارات الشروط الخاصة بإنشاء العقارات

 التي املفتوحة املناقصة عملية خالل من املقاول  يختار أن ينبغي .1

ا أفضلهم ارختوي الصحف في عنها يعلن  .عرض 

 املحيطة املنطقة وصف مع املوقع نعي  يُ  الذي باملكان خريطة تقديم .2

 .للمنظمة  استثمارك منه الفادة يمكن موقع في املبنى يكون  أن يجبو 

 مهام لتولي استشاري  مكتبو  املنظمة بين العقد من نسخة تقديم .3

 .املشروع على الشراف

 واملوازنة النطاق تحديد مع املقاولين جميع عقود من نسخة تقديم .4

 .الزمني والجدول  التقديرية

 التي العمومية والجمعية الدارة مجلس اجتماعات محاضر تقديم .5

 .املوازنة من٪ 50 وتوفير املشروع على بموافقتهم تفيد

 الهندسية املكاتب أحد من االستثماري  للمبنى مخطط تقديم .6

 .املعتمدة

 .لألرضة املنظمة ملكي لثبات األرض ملكية سندات تقديم .7

 .البلدية من البناء فسحل نسخة تقديم .8

 الجمالية التكلفة فيه موضح املنظمة قبل من معتمد خطاب   .9 .1

 رصده تم الذي املبلغ وكذلك ،املتبقي واملبلغ ،فو صر امل واملبلغ ،للمشروع

 .للمشروع

 دراسة جدوى للمشروع.    10 .2

 املكاتب أحد من االستثماري  للمبنى مخطط تقديم .1

 .املعتمدة الهندسية

 .معتمدة هندسية مكاتب من تقييم تقارير ثالثة تقديم .2

 الشراء على الدارة مجلس موافقة محضر إرفاق .3

 
 
 أهمية مع العقار لشراء الجمالية التكلفة متضمنا

 .% من قيمة العقار50وتوفر  مكانه تحديد

 مناملراد شراؤه  القيمة الحالية للعقار يثبت ما إرفاق .4

 . عقارية مكاتب( 3)

 .دراسة جدوى للمشروع .5

 .صورة صك ملكية العقار املراد شراؤه .6

 العقاري  غير االستثمار  نوع فرعي:

 سنوات. 3عن  املنظمةال يقل عمر  أن .1

 ، وموازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات واملساهمات العينية.للجهةات املالية ءيجب توفير الحصا .2

  .األهلية للمنظمةينبغي توضيح األنشطة والنجازات الخيرية والنمائية  .3

 .االستقرار املالي بعد دفع املنحةتوضح مدى  االستثماري  للمشروع تفصيلية خطة تقديم ينبغي .4
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 منحة دعم القطاع

 

 

 

 

 دعم القطاعوصف منحة 

الهدف من 

 املنحة

  هذا على األمثلة من) اململكةالقطاع في داخل نضج التكامل والرفع مستوى للمشاركة في  هليةاملنظمات األ تشجيع 

 وقواعد املعلومات لتبادل القطاع يحتاجها مشاريع تنفيذ فيهلية نظمات األ امل من عدد تعاون  :املنح من النوع

 .(القدرات بناء و الخبرات ةمشاركاألمر الذي يساعد على  البيانات،

ن من و املستفيد

 املنحة

 ةالتقديم بطلب منح سؤوليةم الجهاتتتولى فيه إحدى هذه و  في قطاع واحد، هليةاملنظمات األ من  مجموعة أي 

 مسؤولية إعداد تقارير بشأنها.و 

 مجاالت الصرف
  (نسبة من رواتب املوظفين لتصميم املبادرة وإدارتها: مثالمباشرة: )تكاليف غير. 

 ( :املوادكتكاليف إضافية ، و التسويق، أو مكان االنعقاد أو ،علوماتتكاليف تقنية امل: مثلتكاليف مباشرة) 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  دفع املنحة خالل فترة تصل مدتها إلى
ُ
 على خطة املشروع.سنتينقد ت

 
 ، اعتمادا

  ؛مراحل خطة املشروع، وعلى النحو املتفق عليه بين كل من الوزارة واملمنوح خالل املحققةاألهداف مقابل الدفع يتم 

 .ةاملشترك االستثمار مشاريع النوع هذا من يستثنىو

 دعم القطاعشروط التقديم على منحة 

 على األقل بطلب الحصول على املنحة. هليةأ منظمات 3يجوز أن تتقدم مجموعة مؤلفة من  .1

 .والشركاء اآلخرين بشكل واضح هليةاملنظمات األ ينبغي تحديد قائمة بمجموعة  .2

 .يجب تقديم موازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات واملساهمات العينية .3

 لتوسيع نطاق ينبغي تقديم دراسة جدوى التأثير الناجم عن املبادرة املقترحة بشكل جماعي، وينبغي أن تتضمن هذه الدراسة أي خطط .4

 هذه املبادرة، بما في ذلك التكاليف املحتملة والنتائج والجدول الزمني.
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 مسار البرامج التنمويةتفاصيل 

 تمهيد

لتحقيق النتائج املتعلقة بالقضايا التنموية في جميع  قطاع الجهات غير الربحيةيهدف دعم الوزارة املقدم في صورة منح تنموية إلى تحفيز 

 . الوزارة استراتيجيةمن  املستمدة قائمة باألولويات ُحددتمن هذا املنطلق  ،أنحاء اململكة

يمكن وضع برامج محددة من شأنها التركيز على دعم منحة الوزارة و  ،مشروعهيعالجه القطاع الرئيس ي الذي كل طالب منحة يختار 

 .عليهاالخاصة بالقطاعات واألنشطة املعينة التي نسعى إلى التركيز 

 

املشروعات املمولة على تحقيق و ثمة خمسة أنواع رئيسية من املنح تهدف إلى التأثير املباشر في املجتمع حيث تعمل األنشطة 

 :من خاللها نتائج تنموية

 

 

 

 

 

 

 

  

األعمال الخيرية  1

 والدعم االجتماعي

 العينية.تقديم التبرعات املادية و بدعم األشخاص املحتاجين في املجتمع 

 

التدريب والتعليم  2

 ورأس املال البشري 

تقديم الدعم بتطوير مختلف املهارات الفردية و الجماعية للمنظمات األهلية 

 للمشروعات التدريبية و التعليمية و اإلرشادية.

املشروعات املتعلقة  3

 باملرافق

 .بحير  تشغيل املرافق بشكل غير ب القطاعات ذات األولويةالخدمات التنموية في  دعم

 البحوث واملؤازرة 4

 على البيانات والنتائج املتعلقة بالقطاعات ذات 
 
 معتمدا

 
دعم املشروعات التي توفر تحليال

  .بالقضايا و املشكالت املجتمعية يالتى تهدف لرفع الوعنشطة األاملشاركة في  وأ، األولوية

املنتجات املالية  5

 والتمويل

تقديم برامج مالية الفقيرة من خالل  املنتجة و  ألسر ل املقرضةهلية ملنظمات األ ادعم 

 تمويلية لهم. 
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 منحة األعمال الخيرية والدعم االجتماعي

 

 

 

 

 الدعم االجتماعي وصف منحة األعمال الخيرية و 

الهدف من 

 املنحة

  عن طريق توزيع  ،االحتياج ذات الفئاتمستفيدين و للعينية املساعدات ال ادية والخدمات امل من ُيقدمتهدف إلى دعم

 .األموال النقديةو  مواد مثل السلع

  املستفيدين.الوزارة لدعم  توجهلتوافق مع األهلية لالجمعيات توحيد جهود 

ن من و املستفيد

 املنحة
  املستفيديندعم  هدافهاأالتي من  هليةاأل الجمعيات. 

 مجاالت الصرف

  أن ال تتجاوز التكاليف التشغيلية ) كتكاليف التحميل و التخزين على سبيل املثال( يشترط باشرة: متكاليف غير

  ( من إجمالي تكلفة املشروع.%5نسبة )

  :ستوزعملواد التي تكاليف السلع وا مثلتكاليف مباشرة. 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

 ( في غضون كيجب إتمام أنشطة الدعم االجتماعي )عام واحدتوزيع املبالغ املالية. 

 م   واحدة.دفعة  مبلغ املنحة ُيقد 

 الدعم االجتماعي شروط التقديم على منحة األعمال الخيرية و 

 أنشطته. توضيح الغرض من املشروع واألهلية الجمعيات على  يجب .1

 .لتنفيذ املشروعاألهداف املرحلية توضيح األهلية الجمعيات يجب على  .2

 تقدير عدد املستفيدين. تقديم الجدول الزمني لتنفيذ املشروع واألهلية الجمعيات على يجب  .3

سُتمنح األولوية كما  ،تقديم موازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات واملساهمات العينيةاألهلية الجمعيات على يجب  .4

 .تحقيق استفادة أكبر من منحة الوزارة القادرة علىللمشروعات 
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 منحة التدريب ورأس املال البشري 

 

 

 

 

 رأس املال البشري  وصف منحة التدريب و 

الهدف من 

 املنحة

 هذا على األمثلة من) .في شتى نواحي الحياة املجتمعلتنمية الدعم لنشر املعرفة واملهارات الالزمة هذه املنحة  تقدم 

 (.برامج تأهيلية وأ تدريبية دورات تقديم: النوع

ن من و املستفيد

 املنحة
  تنمية رأس املال البشري.التعليم و بمشاريع تهتم بالتدريب و  القائمة هليةاملنظمات األ 

 مجاالت الصرف

 (من القيمة الكلية للبرنامج % 20ال تتجاوز ن أينبغي ) تكاليف غير املباشرةأمثلة عن ال: 

o  إدارته.تطويره و  املوظفين املشاركين في تصميم البرنامج وتكاليف 

o تكلفة مكان االنعقاد. 

 باشرة: املتكاليف مثال عن ال 

 صروفات النثرية األخرى.املو ،  التدريب ومواد ،تكاليف املدربين ،رسوم الترخيص 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  يستمر املشروع ملدة عامينأن يمكن. 

  ألهداف 
 
 املتفق عليها.املرحلية املشروع سُتدفع املنحة على دفعات وفقا

 رأس املال البشري  شروط التقديم على منحة التدريب و 

 منهجيته. حتوى التدريب ومليجب تقديم شرح  .1

 أو الشركاء )الحالين أو املخطط التعاقد معهم(.الباطن يجب توضيح مؤهالت املدربين أو املتعهدين من  .2

 .و مخرجات التدريب املرجوة الفئات املستهدفة من التدريب يجب تحديد .3

 العينية. والسهاماتيجب تقديم موازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات  .4
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ورأس املال 

 البشري 

3 
املشروعات 

املتعلقة 

 باملرافق

4 

البحث 

 واملؤازرة

5 
املنتجات 

املالية 

 والتمويل



طار تقديم المنحإجراءات إدليل   

16 
 

 املتعلقة باملرافق املشاريعمنحة 

 

 

 

 

 بشكل غير ربحي املرافقتشغيل املتعلقة ب اريعوصف منحة املش

الهدف من 

 املنحة

 خدمات تنموية في قطاعات ذات أولوية تقديم بغرض  ربحي غير بشكل العامة تشغيل املرافقل هليةاملنظمات األ  دعم

 و حماية اجتماعيةأ ريةانه رعاية دور  بتشغيل أهلية منظمة قيام :املثال سبيل على) ،الرعاية الصحية مثل التعليم و

 .(االجتماعية والتنمية العمل وزارة مع والتعاون  بالتنسيق

  فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمات. يحكومالقطاع ال املالي علىتقليل الضغط التشغيلي و 

ن من و املستفيد

 املنحة

  يكون التشغيل غير ربحي للجهة املشغلةبشرط أن  ؛هليةاملنظمات األ. 

  : املرافق بتشغيل املرتبطة باشرةاملتكاليف للأمثلة  مجاالت الصرف

 (الرعاية دور  في االجتماعيين الباحثين أو األطباء، رواتب :مثال) ،العاملين على تشغيل املرفق رواتب املوظفين. 

 (الدور  خدمات من للمستفيدين السلوكية أو الصحية للحالة متابعة أنظمة مثال،) ،التشغيلية األنظمة. 

 (شخاص ذوي االعاقةاأل تنقل ووسائل ،أسرة ،متخصصة طبية أدوات مثال،) ل املرفقيبتشغ املعدات املتخصصة. 

 ة.للمنشأ تكاليف الصيانة املستمرة 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  سنةمرة واحدة في اليطلب الدعم. 

 بشكل نصف سنوي  مبلغ املنحة بعد تأكيد إنجاز األهداف املرحلية املتفق عليها دفعتي تقدم. 

 املشاريع املتعلقة باملرافقشروط التقديم على منحة 

 . غير ذلك( السكان و وأالصحة  وأ)التعليم  املختصة بتشغيل املرفق ةالجهعلى موافقة من  املنظمة األهليةيجب أن تحصل  .1

 للمشروع املحدد.يجب إثبات وجود موظفين إداريين مؤهلين للمرفق )بشكل عام( و  .2

 يجب تقديم موازنة مفصلة. .3

 سداد الرسوم.املسؤولية الكاملة عن استخراج التصاريح و  هليةتتحمل املنظمة األ  .4
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والدعم 

 االجتماعي 

2 
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 البحوث واملؤازرةمنحة 

 

 

 

 

 املؤازرة وصف منحة البحوث و 

الهدف من 

 املنحة

 بشأن القطاعات ذات األولوية  االستنتاجاتو على توفير التحليل املعتمد على البيانات  املمنوحة تركز البحوث

 بالنسبة للوزارة.

 و دعم حقوق أاملشكالت املجتمعية بالقضايا و  يالتى تهدف لرفع الوعنشطة األاملشاركة في هو  (التأييد) املؤازرةب املقصود

 .تكوين توجهات إيجابية تجاههال حاجةاألشد الفئات 

ن من و املستفيد

 املنحة

  من مهمتها، والتي تعمل على خلق تجارب و  هليةاملنظمات األ 
 
حلول التي تركز على قضايا معينة باعتبارها جزءا

 .الظاهرة وأ باملشكلةاملتأثرين أفضل لجميع 

 مجاالت الصرف

  تكاليف غير املباشرة:للمثال 

 إدارته.تطويره و  املوظفين املشاركين في تصميم البرنامج وتكاليف 

  باشرة: املتكاليف للأمثلة 

o  الشركاءالباحثين و مع التعاقد. 

o الباحثين رواتب. 

o الترخيص رسوم. 

o أخرى  بحثية تكاليف. 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

  في العام التالي طلب الحصول على منحة لدعم  سمحيو  ،املؤازرة في غضون عام واحدالتأييد و ينبغي إتمام مشروعات

 .األعمال الالحقة

  سنوات 3ملدة يمكن إتمام مشروعات األبحاث املدعومة بخطة بحثية شاملة. 

 سيتم تقديم دفعات مبلغ املنحة بعد تأكيد إنجاز األهداف املرحلية املتفق عليها. 

 املؤازرة شروط التقديم على منحة البحوث و 

 .اهجهاومن أهدافهايجب شرح خطط األبحاث مع توضيح  .1

 .(شرح املؤهالت ذات الصلة )معؤهلين ميجب تضمين شراكات مع باحثين  .2

 و األثر املنشود لها. منها االستفادة كيفيةتضمينه  و ،واضح بشكل البحث من املتوقعة النتائج و األهداف تحديد يجب .3

 العينية. والسهاماتيجب تقديم موازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات  .4

 يجب أن تحصل الوزارة على نسخة أولية من منشور البحث. .5

 .صهاتخص بحسباملنظمة ب الخاص الجغرافيالنطاق  في الظواهر و القضايا على البحث موضوع يركز أنيجب  .6
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 املالية والحصول على التمويلمنحة املنتجات 

 

 

 

 

 الحصول على التمويل وصف منحة املنتجات املالية و 

من الهدف 

 املنحة
 لهم تمويلية مالية برامج تقديم خالل من الفقيرةو  املنتجة ألسرل املقرضة هليةاأل  ملنظماتا دعم. 

ن من و املستفيد

 املنحة

  الفقيرة سراأل و املنتجة  سرلأل ستوفرها التي ، هليةاملنظمات األ إلى  يةحلول التمويلالَمنح املنتجات املالية و 

 .الضمان من املستفيدينو 

 التعامل األمثل مع بللتوعية  دارة املاليةبال التدريب الخاص  :املساعدة الفنية ذات الصلة، مثل تغطي املنحة

 .التي تقدمها املنظمة املالية الدفعات

 مجاالت الصرف

 تكاليف غير املباشرة:للمثال 

  تنفيذه على شرافال  أو إدارته في البرنامج، تطويرتكاليف املوظفين املشاركين في. 

 باشرة: املتكاليف للأمثلة 

 تنفيذها. املوظفون املخصصون لدارة األنشطة و 

  آخرمال  رأسلإقراض رأس املال أو أي تمويل. 

  الشريكة. الجهاتتكاليف العقود مع 

  أو املستشارين.الرسوم املهنية للمتعهدين 

املدة واملبالغ 

 املدفوعة

 م املنح لسنة واحدة فقط، مع السماح بتقديم طلبات الحقة قدَّ
ُ
 .قد ت

 يجب االتفاق على أهداف مرحلية لبناء العمليات أو املحافظ املالية. 

 املنتجات املالية والحصول على التمويلشروط التقديم على منحة 

 بوضوح.يجب شرح املنتجات املالية  .1

 مع املشروع.و ( الذاتية املالية دارةال و  ،التدريب الخاص بمحو األمية :ن دعم فني غير مالي )مثلضم  يُ قد  .2
 
 يأتي مقرونا

 مدى أهليتها بوضوح.املجموعة املستهدفة املستفيدة و  تبيينيجب  .3

 التي تعود على املستفيدين. الفوائديجب تحديد  .4

 املختصة.من قبل الجهات يجب اعتماد البرنامج  .5

القادرة سُتمنح األولوية للمشروعات و  ،العينية والسهاماتيجب تقديم موازنة مفصلة بما في ذلك التمويل املشترك والخصومات  .6

 من منحة الوزارة. إفادةأكبر تحقيق على 
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 املسؤوليات دوار واأل 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل الوزارة

 املسؤوليات و  األدوار  الجهة

وكالة 

التنمية 

 االجتماعية

  املناطقالقطاعات و و باملوضوعات ولويات فيما يتعلق تحديد األ. 

  فضلها عن طريق لجان متخصصةأاختيار دراسة طلبات املنح و. 

  (سنوي  ملفات امِلنح )بشكل ربع املقدم منالتدقيق الداخلي في مراكز التنمية مع مراجعة. 

  قترحقد  تنموية أو اعتماد برامج تنموية التنمية االجتماعية مسؤولية تصميم برامج وكالةستتولى
ُ
مراكز  من خالل ت

التأكد من كونها مجدية في سياق أي برامج أخرى تطبيق تلك البرامج على املستوى الوطني و يضمن وهذا ما  ،التنمية

 .قد تديرها الوزارة

 وكالة التنمية االجتماعية

 مراكز التنمية االجتماعية

األهلية املنظمات  
 لجان املراكز

 داخل الوزارة خارج الوزارة

 اللجنة التنفيذية لجان التقييم
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مراكز 

 التنمية

 االجتماعية

 هليةاملنظمات األ مع جميع أنواع  للتعامل األولى الواجهة هي. 

  مكتملة تنموية مشاريعو  برامج لتقديم مساندتهمو  املتقدمين دعمإلى  ضافةبال ، وليأتقييم طلبات امِلنح بشكل. 

 جميع عقود امِلنح إبرام. 

  تبادل املراسالت معها؛ كما ستتولى مسؤولية رفع النتائج إلى الوزارةو  األهليةاملنظمة مراقبة امِلنح من خالل زيارة، 

 .هليةمنظمات األ لل الدورية داريةال و  املالية للمتابعة بالضافة

 الوزارة تمولها التي ريعااملشو  البرامج حالة عن دورية تقارير تحضير. 

  صرف الدفعاتو  ،األهداف املرحلية ملتابعةتحقيق مؤشرات األداء يتعلق بفيما  ،ملفات امِلنحاملعلومات في تحديث 

 على تحقيقها. بناء  

  املتعلقة بالنتائج.رفع تقارير مؤشرات األداء الرئيسية 

لجنة مركز 

 التنمية

 امِلنح لطلبات األولي   التقييم إجراء: اللجنة من العام الهدف  
 
 امللف بتقديم تقومثم  ،الصلة ذات للمعايير طبقا

 (.التنمية مراكز منمركز  كل في لجنة هناك يكون  سوف) التقييم لجنة إلى املكتمل

 :يتعقد اجتماعاتها مرت اإلطار الزمني 
 
 .كذلك الحاجة وعند ن شهريا

 األعضاء: 

o (ة)رئيس اللجن مدير مركز التنمية. 

o ح في مركز التنمية.امِلن دارةإمن  موظف 

o مركز التنميةالبرامج في  دارةإمن  موظف. 

o املالية في مركز التنمية دارةمن ال  موظف. 

o الحوكمة شراف وال   دارةإمن  موظف. 

o  (.الحاجة عند) املنحة املطلوبة مجالخبراء 

 لجان

  التقييم

 املفاضلة فيما بينها للتوصل ملقارنة و ااملناطق املختلفة و تقييم طلبات املنح من املراكز  و  :اللجنة من العام الهدف

 .جنة التنفيذيةللى الإللطلبات التي ترفع 

 تتكون كل لجنة من عدد من املراكز.خمس لجان شكل ت 

 اجتماع دوري يتم في بداية كل شهر.: اإلطار الزمني 

 األعضاء: 

o  و ممثلين ينوبون عنهمأ املراكز املشاركة في اللجنةمديرو. 

o العامة للمنح في وكالة التنمية االجتماعية.  دارةال  ممثل عن 

o العامة للبرامج في وكالة التنمية االجتماعية. دارةال  ممثل عن 
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اللجنة 

 التنفيذية

 وضع مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة ، و ةسنويال ةاالجتماعي تحديد أولويات التنمية اللجنة من العام الهدف

  .االجتماعيةالتنمية  وكالةعلى مستوى 

  اتخاذ قرار نهائي بشأنها )باالعتماد أو الرفض(و رفعها من قبل لجان التقييم ملفات امِلنح التي يتم دراسة.  

 ر زمنية تضعها وكالة التنمية االجتماعية
ُ
ط
ُ
 أل

 
 .مراجعة التوزيع العام للمحفظة االستثمارية طبقا

 :ربع سنوي. بشكلتعقد اجتماعاتها  اإلطار الزمني 

 األعضاء: 

o  التنمية االجتماعية أو نائبه.وكيل 

o  منح أو نائبهلل العامة دارةال مدير.  

o  لبرامج أو نائبه.ل العامة دارةال مدير 

o نهم  التنمية االجتماعية.وكيل  عضوين يعي 
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 خارج الوزارة

 واملسؤوليات األدوار  الجهة

 املنظمات

 األهلية

 املجتمعية للتنمية أو قدراتال لبناء سواء تأثير ذات مشاريعو  برامج تطوير. 

 تنفيذها املراد املشاريعو  بالبرامج تتعلق معلومات من ضروري  هو ما إرفاقو  املنح طلب نماذج تعبئة.  

 املنح طلباتيتعلق ب فيما التنمية ملركز ستجابةاال  سرعة. 

 املشاريعو  البرامج تنفيذ في املحرز  التقدم تعكس دورية تقارير ميتقد. 
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 إجراءات العمل

 

أهداف  تحققاملشاريع التي دعم البرامج و و  ،التشغيلي املتعلق ببناء األصول الدعم العام و إدارة املنح في وكالة التنمية االجتماعية تقدم 

 . فاعلةبصورة احترافية و  تكون قادرة على توصيل األثر هليةأمنظمات بناء في لكة مالرؤية الوطنية للمو  ،االقتصادية للوزارةالتنمية االجتماعية و 

 ترتكز دورة تقديم املنح على مجموعة من الوظائف، تشمل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةتوصف الرموز املس

 

 

 

 أو فعل. نشاط

 

 

 

 

 تحدد مسار العملية. نقطة قرار

 

 

 

 .قال إلى نشاط أخرتان

 

 

 

 

 .انتقال إلى إجراء آخر

 

 

 

دراسة الطلبات وتقديم 
 المنح

Step 1 Step 2 

1اإلجراء  2اإلجراء   3اإلجراء   4اإلجراء   5اإلجراء    

تقديم طلب 

 منح

من  تقييم الطلب

لجنة التقييم قبل   
تقييم اللجنة 

 التنفيذية

إصدار نتائج 

التقييم النهائي 

 وتوقيع  العقد

المركز دراسة 

وتقييمهلطلب ل  

 إجراءات المتابعة 

1اإلجراء  2اإلجراء   3اإلجراء   4اإلجراء    

متابعة األهداف 

من  المرحلية

 المركز

 التنفيذإدارة مخاطر

 والحد منها
قفال إ

 المشروع

دفعات صرف  

 المنح
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 إجراءات دراسة الطلبات وتقديم املنح

 أقسام: خمسةغير الربحية إلى  للجهاتتنقسم إجراءات دراسة الطلبات وتقديم املنح 

 إجراء تقديم طلب منح (1)

 تقديم طلب منح  اإلجراء

 .هاواستالم املنحتنظيم عملية طلب   الغرض من اإلجراء

 .اتباع آلية واضحة في التقديم لرفع مستوى كفاءة الطلبات والتعامل معها 

 (.10-1نموذج طلب منحة )  املستخدمةالنماذج 

 وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 .املنظمات األهلية من إحدى  طلب منح  املدخالت

 استالم الطلب لدى مراكز التنمية التابعة.  املخرجات

 دراسة الطلب.  اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

لدى مركز  إدارة املنح

 التنمية

 

 املنظمات االهلية

 

  

 

 

  

 

  
هل املستندات 

  كاملة؟

 

 ال
 

 نعم دراسة الطلب

إخطار املتقدم 

 باملالحظات

 

تعبئة وتقديم 

 نموذج الطلب

 

 استالم الطلب 

 

اكتمال التأكد من 

واستيفاء \الطلب

 الشروط
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 إجراء دراسة الطلب املبدئية (2)

 املبدئية.دراسة الطلب   اإلجراء

 وفملنح ا لطلب إجراء التقييم األولي  الغرض من اإلجراء
 
 للمعايير ذات الصلة من قبل لجنة مركز التنمية. قا

 نموذج التقييم.  النماذج املستخدمة

 وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 نموذج طلب منحة.  املدخالت

 للجنة التقييم. ارفعهو  وليأالطلبات بشكل  تقييم  املخرجات

 تقييم الطلب من قبل لجنة التقييم بالوكالة.  اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

مركز التقييم في لجنة 

 التنمية

 

 مدير مركز التنمية

 

 

  

 
هل النقاط فوق 

 الحد األدنى؟

 

 ال

 نعم

 
إخطار املتقدم 

 باملالحظات

 
امللف إلى رفع  إعداد و

  لجنة التقييم

 
مة داملنظمة املتقتقييم 

 بالطلب
 

لبرنامج أو تقييم ا

 املشروع
 

امليزانية تقييم 

 والخطط املالية

 
املراجعة و املوافقة 

 على الدراسة
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 إجراء تقييم الطلب (3)

 تقييم الطلب.  اإلجراء

 رفعها للجنة التنفيذيةاالتفاق على قائمة املنح املوص ى بها و التقييم و مناقشة الطلبات في لجنة التشاور و   الغرض من اإلجراء

 .في الوزارة

 .ال يوجد  النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 خرى(.األ الدعم مستندات و نموذج الطلب و ملف طلب املنحة )نموذج التقييم   املدخالت

 .العقود نماذجو  املوص ى بهاقائمة املشاريع   املخرجات

 تقييم اللجنة التنفيذية.  اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

  لجنة التقييم

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 الطلبات مراجعة

 املراكز من املرفوعة
 

 
إعداد قائمة املنح 

 املوص ى بها 

دراسة الطلبات على 
حتياج اضوء 

 النظراملنطقة مع 
برامج سابقة ل

  مشابهة قدمت فيها 
رفع امللخص  إعداد و

 للجنة التنفيذية
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 إجراء تقييم اللجنة التنفيذية (4)

 تقييم اللجنة التنفيذية  اإلجراء

مراجعة املحفظة االستثمارية الخاصة باملنح التي تمت التوصية بترسيتها مقابل األولويات ذات الصلة،   الغرض من اإلجراء

 ومتطلبات التوزيع، وامليزانية املتبقية.

 ال يوجد.  النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 قائمة املنح املوص ى بها واملستندات الداعمة )املشاريع، العقود،... إلخ(.  املدخالت

 و رفض الطلب.أاعتماد   املخرجات

 .العقد وتوقيع النهائي التقييم نتائج إصدار  اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

 اللجنة التنفيذية

 

 

 

 

  

 

 

  

  
مناقشة ومراجعة 

 القائمة النهائية

فحص التوزيع 

الجديد للمنح على 

 عناصر املحفظة
 

منح املوافقة 

 النهائية

 
 املنحإخطار إدارة 

مراكز التنميةو   
تحديد نسبة 

 مبلغ املنحة
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 توقيع العقد إصدار نتائج التقييم النهائي و إجراء  (5)

 .العقد وتوقيع النهائي التقييم نتائج إصدار اإلجراء

 توقيع العقد. بالنتائج و هليةاملنظمات األ إخطار  الغرض من اإلجراء

 ال يوجد. النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية مالك اإلجراء

 اللجنة التنفيذية. نتائج اجتماع املدخالت

 توقيع العقد. املخرجات

 ال يوجد. اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

 للمنح ةاالدارة العام

 

 التنمية مراكز 

 

 املنظمات األهلية 

 

 

 

 

  

 
املنظمات  خطار إ

 األهلية بالنتائج

 
هل مازالت تخطط 

 لتنفيذ املشروع؟

 

 
إدارة  إخطار 

 املنح

 
 إضافية معلومات تقديم

 (ن وجدتإمستجدات )

 
 عقد إنجاز

 املنحة

 
مراجعة العقد 

الشروط و 
 ه بالخاصة 

 
إرسال العقد النهائي 

 للوزارة

 ال

 
مراجعة العقد 

 هتوقيع النهائي و

 هل تم االتفاق؟ 
 ال نعم

 نعم

 إلغاء املنحة 
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 إجراءات املتابعة 

 أقسام: أربعةتنقسم إجراءات املتابعة إلى 

 إجراء متابعة األهداف املرحلية  (1)

 ألهداف املرحلية والنتائج املؤقتة.تحقيق مؤشرات األداء لمتابعة   اإلجراء

 مراجعتها بواسطة موظف املنح.و  ربع سنويةتقارير ب املنظمة األهليةتقدم  بيان  الغرض من اإلجراء

 .(ربع سنويةـ)التقرير املراجعة   النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

، أو تقارير سنوية عن التقدم )إذا كانت املنحة لسنوات هليةاملنظمات األ من  (ربع سنويةـ)التقارير التقدم   املدخالت

 متعددة(.

 .مالحظات املراقبة ملخص الزيارات امليدانية و  املخرجات

  شهريملف املنحة املحدث 
 
 .ا

  على مستوى مراكز التنمية. (ربع سنويةـ)التقارير املراجعة 

  التقدم. لوحة معلومات شهرية بشأن دفعات صرف املنح وبشأن التقدم في جميع املنح، و  عامملخص 

 .الدفعاتصرف  القرار و  املرتبطةاإلجراءات 

 رسم بياني

 دارة العامة للمنحاإل 

 

دارة إ) مراكز التنمية

 املنح(

 

دارة إ) مراكز التنمية

 البرامج(

 

دارة إ) مراكز التنمية

 (ةالحوكم

 

 هليةاملنظمات األ 

 

 

**حالة املنحمراجعة   تحديث ملف املنحة  

 

تقارير املراجعة  إعداد

سنوي  الربع   

تقارير املراجعة  إرسال

سنوية الربع  

 
مناقشة ومراجعة 

 التقدم

 
هل التقدم 

 مرض ي؟

 التنفيذإدارة مخاطر 

 والحد منها

 

 ال

 نعم

 
إعداد لوحة معلومات دفعات 

  صرف املنح والتقدم
إعداد ملخص بشأن التقدم في 

 جميع املنح

 
تقديم التقرير وفق 
 الجدول الزمني املحدد

 مراجعة تقدم البرنامج 

 املتابعة مع املستفيد 
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 :، وهذا يشمل اآلتيباملراقبة الدقيقةمراكز التنمية *،** يقوم موظف املنح في 

 .االستفسار عن التقدمللقاء املوظفين و  هليةاملنظمات األ تب امك ةزيار  –

 .تفقد األنشطةزيارات ميدانية للقاء املستفيدين و  –

 مناقشة تقارير التقدم.مراجعة و  –
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  صرف دفعات املنحإجراء  (2)

 .املنح دفعات صرف  اإلجراء

 مدى إنجاز األهداف املرحلية املجدولة زمنبيتأثر صرف املنح   الغرض من اإلجراء
 
 بو  ،يا

 
املتابعة  داءأملؤشرات  األداء وفقا

 .الرئيسية

 .مستحقات طلب صرف  النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 .هليةاملنظمات األ من  (ربع سنويةـ)التقارير التقدم   املدخالت

 و توقيف صرف الشريحة التالية.أاعتماد   املخرجات

 إدارة املخاطر والحد منها.  اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

 دارة العامة للمنحاإل 

 

دارة إ) مراكز التنمية

 املنح(

 

دارة إ) مراكز التنمية

 البرامج(

 

 هليةاملنظمات األ 

 

 ملوقع للتحقق من النتائج.زار ا* يمكن طلب معلومات إضافية أو قد يُ 

 

  

 

 
طلب صرف م يتقد

 مستحقات

 هل الطلب مستحق؟ 

 

 

الدفعة اعتماد صرف   

 تحديث ملف املنحة 

التوصية بالصرف وفق  نعم

 الجدول 

دارة التنسيق مع ال  

  املالية

وفق مراجعة التقارير 

املدة الزمنية واألهداف* 

 املرحلية
األهليةخطار املنظمة إ   

 ال

 
 الفني التقدم مراجعة

 للبرنامج
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 منها والحد التنفيذ مخاطر  إدارةإجراء  (3)

 .منها والحد التنفيذ مخاطر إدارة  اإلجراء

 النحو املقرر.املراقبة على أساس مستمر لضمان تقدم املنحة على   الغرض من اإلجراء

 .تقارير املراجعة  النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 أداء غير مرض ي للمشروع.لوجود التصعيد   املدخالت

 تسوية املوقف أو إلغاء املنحة.  املخرجات

 .إغالق املنح  اإلجراءات املرتبطة

 

 رسم بياني

 اللجنة التنفيذية

 

 لجنة التقييم

 

 مركز التنميةلجنة 

 

 

  

  األداء يكنإن لم * 
 
 على مستوى مركز التنمية  حل  ، يُ بأي نوع وأي درجةُمْرضيا

 
املنظمة و  ،مدير مركز التنميةو  ،موظف املنح فيه وُيشركأوال

 يمكن أن تشمل الخطوات املتخذة ما يلي:و  ،األهلية

 من الوقت لتقديم التقارير هليةاملنظمات األ منح  –
 
 .مزيدا

 .خالل الربع القادم (ربع سنويةـ)البتحقيق األهداف  هليةاملنظمات األ الحصول على تأكيد من  –

 يمكن أن تشمل الخطوات املتخذة ما يلي:و  ،الدارة العامة للمنحإلى  املوضوعرفع يلتوصل إلى حل، ** إذا لم يتم ا

  هليةاملنظمات األ منح  –
 
 .من الوقت لتحقيق األهداف مزيدا

 .الصرفدفعات  إعادة جدولة األهداف واألطر الزمنية و –

 .تقديم مساعدة فنية إضافية –

 .القصوى إنهاء املنحة في الحاالت  –

 

 

تسوية  تهل تم  

 املوقف؟*

 نعم

 ال

مناقشة املخاطر 

واملالحظات من خالل 

 مراجعة التقارير الدورية
لجنة التصعيد إلى 

 التقييم

 تحديث ملف املنحة 

 
مراجعة الوضع 

 ومناقشته
تسوية  تهل تم 

 املوقف؟**
 التوصية بإلغاء املنحة 

 املوافقة على اللغاء 

 تحديث ملف املنحة 

 
إخطار  املنظمة األهلية 

 أو اللجنة باللغاء

 نعم

 ال
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  املشروع اقفالإجراء  (4)

 .املشروع قفالإ  اإلجراء

 تغلق املنحة بعد مراجعة نهائية ناجحة.  الغرض من اإلجراء

 ال يوجد.  النماذج املستخدمة

 .وكالة التنمية االجتماعية  مالك اإلجراء

 السنوي األخير وتقرير الغالق النهائي.التقرير   املدخالت

 تقرر إدارة املنح إغالق املشروع من عدمه بناء على مراجعة التقدم.  املخرجات

 ال يوجد.  اإلجراءات املرتبطة

 رسم بياني

 لجنة التقييم
 

)ادارة  مراكز التنمية

 البرامج(

 

)ادارة  مراكز التنمية

 املنح(

 

 

 

 

 املنظمات االهلية

 

  التقرير السنوي األخير )إذا اقتض ى العقد ذلك( و هليةاملنظمات األ * تقدم 
 
 ما يلي: تقرير الغالق النهائي متضمنا

 .النجازاتملخص األنشطة و  –

 .أي مؤشرات أداء رئيسية أخرى متفق عليهااملتعلقة بنتائج مؤشرات األداء الرئيسية املطلوبة و الختامية املعلومات األولية و  –

 .الدروس املستفادة والتوصيات –

 :** يقوم موظف امِلنح في مراكز التنمية بإعداد تقرير مراجعة نهائية يشمل

 .بهامؤشرات األداء الرئيسية النهائية الخاصة و  هليةاملنظمات األ تقييم أداء  –

 إلى مؤشرات األداء الرئيسية ) هليةاملنظمات األ تصنيف  –
 
 .(تجاوزت التوقعاتتم تحقيقها، لم تتحقق،  مثل:استنادا

  .عتعليقات والتوصيات بشأن املشرو ال –

 
تقديم التقرير السنوي 

األخير وتقرير الغالق 

 النهائي*

 
مراجعة التقارير 

 النهائية
 
إعداد تقرير مراجعة 

 نهائية
 

 الدروس توثيق

املشروعمن  املستفادة  
 تحديث ملف املنحة 

 املوافقة على القفال 

 املشروع حقق هل 

 نتائجه؟

 
 الدروس توثيق

من املشروع املستفادة  

 مراجعة األداء 

 التوصية على القفال 
 نعم

 ال
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 األسئلة الشائعة

 

1 

  ؟ املنح بإطار  يتعلق فيما تدريب دورات على الحصول  مكانباإل  هل سؤال

 إجابة
 بالمكانو  ،املركز داخل التطوير رواد مع التواصل نرجو البرامج،و  املنح بإطار يتعلق فيما استفسارات أي على جابةلإل 

 .املوضوع هذا يخص فيما تحضيرال أو تدريبلل الحاجة عند معهم التواصل

2 

 التعاونية؟ الجمعيات طار اإل  يشمل هل سؤال

 .املستقبل في التعاونية الجمعيات ليشمل يمتد أن املمكن من الراهن، الوقت في هليةاملنظمات األ  على االطار هذا يركز إجابة

3 

 املنح؟ طلبات لتقديم الزمني طار اإل  ما سؤال

 .نح على مدار العاماملمكن التقدم بطلبات ي إجابة

4 

  الطلب قبول  عند الالحقة الخطوات ما سؤال
 
 املركز؟ قبل من مبدئيا

 إجابة

  قبلت التي الطلبات ترسل
 
 اململكة في التنمية مراكز جميع من الطلبات ستقبالبا تقوم سوفو  ،التقييم لجنة إلى مبدئيا

 التي املشاريع االعتبارب خذينآ ،اللجنة بتلك املمثلة املنطقة حتياجاتا على بناء   بينها من األفضل ختياراو  ملقارنتها ذلكو 

  قدمت
 
 .العالقة ذات الوزارة ألولويات ضافةبال  املنطقة تلك في سابقا

5 

 خالله؟ من تحقق أن الوزارة تأمل وماذا املنح إطار  أهداف ما سؤال

 إجابة

  أكثر لتصبح املنح تقديم منظومة تطوير
 
  أكثر تصبح كما املنظمات األهلية استدامةو  استقاللية تشجيع في إسهاما

 
 تواؤما

 تتأكد خاللها من منظومة بناء على لتركيزإلى ا ضافةبال  ،بها املنوطة املجتمعية التنمية أهداف تحقيق في الوزارة دور  مع

 .املوارد تلك تسخير فعالية من تتحقق كما أجلها من عطيتأ التي التنموية لألهداف املنح تحقيق من الوزارة
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7 

 املشاريع؟ و  مجاللبر  املقدمة املنح نسب تحديد كيف يتم سؤال

 .لها الطلبات وصول  عند التنفيذية اللجنة قبل مناملنح  نسب تحديد يتم إجابة

8 

 ؟املمنوح املبلغ نسبة مع يولاأل  التقييم نتيجةبين  تناسبهل هناك  سؤال

 إجابة
 نسبة تحديد منه الهدف وليس الطلبات جاهزية عن نطباعا إعطاء هو التنمية مراكز في األولي التقييم من الغرض إن

 .صرفها سيتم التي املنحة نسبة بتحديد التنفيذية اللجنة ستقومو  ،ذاته بحد املنح

9 

 ؟النائية املناطق في خاصة و ، التأسيس حديثي املتقدمينطار كما هو على هل سيتم تطبيق اإل  سؤال

 إجابة

واملنظمات  املراكز، حتياجاتا االعتبارب تأخذ تفصيلية خطة تطوير يتم سوف املنح، إطار تنفيذ بمرحلة البدء عند

 هتعميم يتم أن على األولى، املرحلة في ومدن محددة بمناطق طالقهإ :طارال  تنفيذ مراحل على األمثلة من، و املختلفة األهلية

 
 
 الكامل بشكله طارال  تفعيل يتم أن على النائية املناطق في مبسط بشكل طارال  إطالق العمل فريق يختار أن يمكنو ، الحقا

 .الحق وقت في

 

 

6 

 املتقدمين؟ على النهائي الرد و  املنح طلبات لدراسة الزمني طار اإل  ما سؤال

 .أشهر ثالثة قصاهاأ زمنية فترة خاللالطلبات  تدرس إجابة


