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 .1المصطلحات والمفاهيم
المصطلح
شرط معياري

التعريف
هو شرط واجب تحقيقه في المشروع أو المؤسسة الممنوحة ،وال يتم قبول المشروع دون وجود
هذا الشرط.
هو شرط يجب أن يتوفر بنسبة عالية في المشروع أو المؤسسة المدعومة ،وال يتم قبول

معيار أساسي

المشروع إال إذا تعدت نسبة تحققه ما يوازي  %75من إجمالي نقاط التقييم للشروط األساسية
و %70لكل معيار على حدة.

معيار فرعي

هو شرط يجب أن يتوفر بنسبة معينة في المشروع أو المؤسسة الممنوحة ،وال يتم قبول
المشروع إال إذا تعدت نسبة التحقق هذه النسبة ،على أن تحدد المؤسسة هذه النسبة لكل معيار.

 .2المرجعية
• •الالئحة األساسية لمؤسسة سالم بن محفوظ األهلية.
• •قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها  -مؤسسة النقد السعودي 1433هـ.

 .3اإلطار االستراتيجي لمؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
تعمل مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية لتحقيق رؤيتها:
«الريادة في المنح للتنمية المستدامة»
ورسالتها:
«اإلســهام فــي تمكيــن المجتمعــات المســتهدفة مــن خــال منــح مؤسســي نوعــي مســتدام األثــر فــي بيئــة محفــزة وفــق أفضــل
الممارســات الدوليــة»
ووفق استراتيجياتها:
 .1األثر المستدام
 .2التميز المؤسسي
 .3الفعالية المالية
وتشــترط مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة عــدداً مــن الشــروط والمعاييــر الواجــب توافرهــا فــي المؤسســات والمشــاريع
تحــت الدراســة لضمــان حســن اختيــار المؤسســات المنفــذة ،واســتدامة تلــك المشــاريع فــي تقديــم خدماتهــا ،وبمــا يحقــق
أهدافهــا االســتراتيجية.
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 .4األهداف االستراتيجية لمؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
 .1تعظيم أثر المنح.
 .2تحقيق رضى أصحاب المصلحة.
 .3اإلسهام في التنمية المستدامة للمجتمعات المستهدفة.
 .4تمكين الجهات المستهدفة.
 .5التميُّز في المنح.
 .6بناء واستثمار الشراكات.
 .7تعزيز التميُّز المؤسسي.
 .8رفع أداء رأس المال البشري.
 .9بناء المنظمة المتعلمة.
 .10تحقيق الفعالية المالية.

 .5مجاالت المنح
تعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل تقديمها للمنح والعمل في المجاالت التالية:
• •التعليــم :ويشــمل دعــم البرامــج والكيانــات التعليميــة بكافــة مســتويات التعليــم النظامــي (العــام  -فــوق الثانــوي  -الجامعية
 العالي).• •تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي :ويشــمل برامــج تطويــر البنيــة التنظيميــة والبشــرية ،وبرامــج تحقيــق االســتدامة لماليــة،
والمبــادرات والبرامــج االســتراتيجية لتمكيــن القطــاع ومؤسســاته.
• •البرامــج االجتماعيــة :ويشــمل دعــم البرامــج التــي تخــدم قضايــا اجتماعيــة بشــكل مباشــر ومؤثــر ،مبنيــة علــى االحتياجــات
والمشــكالت االجتماعيــة التــي يتــم اختيارهمــا بنــاء علــى دراســات منهجيــة.
• •البرامــج التنمويــة :ويشــمل هــذا المجــال البرامــج التــي تســاهم فــي إحــداث أثــر تنمــوي فــي حيــاة األفــراد أو المؤسســات أو البنــى
التحتيــة بمــا يتناســب مــع االمكانــات المتاحــة وتحقــق األثــر المرجــو.
• •البرامــج الصحيــة :ويشــمل دعــم قضايــا الصحــة واحتياجــات المجتمــع الصحيــة والمؤسســات العاملــة فــي المجــال الصحــي
وكذلــك دعــم برامــج نشــر الوعــي الصحــي.
• •برامــج التوعيــة :ويشــمل دعــم برامــج التوعيــة والثقافــة الشــرعية واالخالقيــة الموجهــة أو الجماهيريــة مــن خــال وســائل
اإلعــام التقليديــة والجديــدة ،كمــا يشــمل رعايــة مســاجد بــن محفــوظ وبرامجهــا.
• •المســاعدات والطــوارئ :ويشــمل تقديــم المخصصــات الدائمــة والمســاعدات الفرديــة لــذوي الحاجــة وذلــك بشــكل مباشــر
وغيــر مباشــر أو بالتعــاون مــع الجمعيــات والمؤسســات األهليــة المرخــص لهــا ،وكذلــك دعــم القضايــا والمســتجدات الطارئــة
فــي المجتمــع.
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 .6أساليب المنح
 .6.1تعمل المؤسسة بأسلوبين لتقديم المنح
 .6.1.1األسلوب األول :المنح المبادر
يتــم مــن خاللــه تحديــد االحتياجــات المجتمعيــة فــي كل مجــال مــن مجــاالت عمــل المؤسســة بــأدوات مختلفــة ،ويتــم بنــاء
عليهــا تحديــد النتائــج المرجــوة التــي تســعى المؤسســة لتحقيقهــا ،ومــن ثــم تقــوم المؤسســة بتصميم المبــادرات المناســبة
التــي تلبــي االحتيــاج ،وتحقــق النتائــج المرجــوة.
بعد ذلك تقوم المؤسسة باختيار جهات منفذة لهذه المبادرات.
يتضمن هذا األسلوب المنح االستباقي ،والمنح االستراتيجي والمنح التعاوني.

 .6.1.2األسلوب الثاني :المنح الموجه
يتــم مــن خاللــه تحديــد االحتياجــات المجتمعيــة فــي كل مجــال مــن مجــاالت عمــل المؤسســة بــأدوات مختلفــة ،ويتــم بنــاء
عليهــا تحديــد النتائــج المرجــوة التــي تســعى المؤسســة لتحقيقهــا ومــن ثــم تقــوم المؤسســة بفتــح بــاب التقديــم للجهــات
الراغبــة فــي تنفيــذ مبــادرات تلبــي االحتياجــات المحــددة ،وتحقــق النتائــج المرجــوة .بتصميــم المبــادرات المناســبة التــي تلبــي
االحتيــاج ،وتحقــق النتائــج المرجــوة.
بعد ذلك تقوم المؤسسة بتقييم المبادرات الواردة إليها ،واختيار األكثر تالؤم ًا مع أهدافها.

 .6.2توزيع المنح على األساليب المتبعة في المؤسسة
يتم تحديد نسبة كل أسلوب من أسلوبي المنح (المبادر والموجه) ضمن مؤشرات الخطط السنوية.

 .6.3النطاق الجغرافي
تعمل المؤسسة في المملكة العربية السعودية ،وباإلمكان تركيز العمل في بعض المناطق الجغرافية.

بناء على نتائج
 .6.4العمل
ً
َّ
تمكنهــا مــن معرفــة مــدى أثرهــا علــى الفئــات المســتهدفة ،وجميــع
ـاء علــى نتائــج محــددة وواضحــة
تعمــل المؤسســة بنـ ً
المشــاريع التــي تدعمهــا المؤسســة يجــب أن تصــب فــي تحقيــق تلــك النتائــج.
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 .7معايير اختيار الجهات المنفذة
يجب أن تتوفر في الجهات التي تتعاقد معها مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية المعايير التالية:

 .7.1الشروط المعيارية
• •أن يكون المستفيدون جهات حكومية ،أو مؤسسة ريادة اجتماعية ،أو جهة وسيطة (ربحية أو غير ربحية).
• •أن يكون لها كيان قانوني وحاصلة على الترخيص المناسب.
• •يتم استثناء األفراد المتقدمين للمنح الدراسية من المعايير السابقة وكافة المعايير األخرى المتعلقة بالجهات.
• •أال يكون على الجهة أية مالحظات قانونية.
• •أال تخالف الجهة أي ًا من القوانين التالية:
 -قوانين نظام مكافحة غسيل األموال. -قوانين الملكية العقارية. -قوانين نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.- -القوائم السوداء في مناطق نشاط المؤسسة.

 .7.2المعايير األساسية
• •أن تتمتع الجهة باحترام وسمعة طيبة.
• •أن يكون لدى الجهة خبرة مثبتة في مجال المشروع.
• •أال يكون هناك تضارب مصالح بين الجهة وص َّناع القرار في المؤسسة.

 .7.3المعايير الفرعية
• •أن تقدم الجهة خدماتها بمشاركة مباشرة من المجتمع المحلي و/أو المجموعات المستهدفة من خالل المشروع.
• •أن يكون لدى الجهة الكوادر البشرية ذات الخبرة في مجال المشروع.
• •جودة التجارب السابقة الشبيهة بالمشروع والتي نفذتها الجهة.
• •الكفاءة التنظيمية للجهة (مجلس إدارة ومدير تنفيذي).
• •الكفاءة المالية (للجهات غير الربحية).
• •توفر المرافق واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع.
• •تقييم الجهة في المشاريع الماضية (في حال عملت سابق ًا مع المؤسسة).
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 .8معايير اختيار المشاريع
يتــم اختيــار المشــاريع والمســتفيدين منهــا بعــد الدراســة مــن فريــق مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة ،وذلــك لضمــان
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية طبقــ ًا للمعاييــر التاليــة:

 .8.1الشروط المعيارية
• •أن يكون المشروع ضمن النطاق الجغرافي المعتمد ألنشطة المؤسسة
• •أن يتطابق مجال المشروع مع أحد المجاالت التي تدعمها المؤسسة
• •أن يحقق المشروع أحد األهداف االستراتيجية للمؤسسة
• •تحقيق المشروع لمخرجات ونتائج البرنامج.

 .8.2المعايير األساسية
• •توفر السالمة المهنية في المنطقة المستهدفة بالمشروع.
• •قلة وجود المانحين في المنطقة.
• •توازن ميزانية المشروع مع المخرجات المتوقعة.

 .8.3المعايير الفرعية
• •إمكانية استدامة أثر المشروع.
• •إمكانية تعظيم أثر المنح من خالل المشروع.
• •فاعلية المجتمع المستهدف في المشاركة والتأثير.
• •أن تكون تكلفة المشروع في حدود الميزانية المعتمدة للبرنامج.
• •استخراج كافة التراخيص الخاصة بالمشروع
• •قوة المنهجية والوسائل المستخدمة وتوفر األدلة الداعمة لفعاليتها.
• •وضوح الميزانية التفصيلية للمشروع.
• •توفر الدراسات المجتمعية المؤيدة للمشروع.
• •مدى مساهمة المشروع في تحقيق نتائج البرنامج المرجوة.
• •مدى مساهمة المتطوعين في تنفيذ المشروع بأدوار رئيسية.
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 .9معايير اختيار المستفيدين
يجب أن تتوفر في المؤسسات التي تدعمها المؤسسة المعايير التالية:

 .9.1الشروط المعيارية
• •أن يكون لها كيان قانوني وحاصلة على ترخيص في موقع المشروع.
• •أال يكون على المؤسسة أية مالحظات قانونية.

 .9.2المعايير األساسية
• •أن تتمتع المؤسسة باحترام وسمعة طيبة على المستوى المحلي.
• •أن يكون لدى المؤسسة خبرة مثبتة في مجال المشروع المقترح

 .9.3المعايير الفرعية
• •أن يكون لدى المؤسسة آلية واضحة لكل من:
 -التخطيط -المتابعة -المحاسبة -اإلدارة -تقديم التقارير• •أن تقــدم المؤسســة خدماتهــا بمشــاركة مباشــرة مــع المجتمــع المحلــي و/أو المجموعــات المســتهدفة مــن خــال
المشــروع.
• •أن تستطيع المؤسسة تضمين المشروع بوضوح عامل الفائدة المتضاعفة.
• •أن تستطيع المؤسسة تأمين االستمرار للمشروع من الناحية المالية بعد انتهاء فترة الدعم التي يغطيها التمويل.
• •أن يكون لدى المؤسسة الكوادر البشرية ذات الخبرة في مجال المشروع.
• •مدى إلمام المؤسسة بالتغيرات في المنطقة.

 .10تعثر المشاريع
في حال تعثر أحد المشاريع ،يجب أن يتخذ قرار بشأن توقف الدعم أو استمراره طبقا لما يلي:
• •إذا كان التعثر مؤقت ًا أو نتيجة لظروف قاهرة ،يستمر الدعم بشرط تحسن األداء في تقارير األداء التالية.
• •إذا كان التعثــر بســبب الجهــة ،فتتــم دراســة الموضــوع مــن ِقبــل لجنــة مكونــة مــن المديــر التنفيــذي ،ورؤســاء األقســام
باإلضافــة إلــى األخصائــي المســؤول عــن المشــروع ليتــم اتخــاذ قــرار حــول الجهــة والمشــروع وإصــدار «أوامــر التغييــر» الالزمــة
لذلــك.
ـال ،فيتــم إيقــاف الدعــم ،ويتــم النظــر فــي اســتعادة الدعــم الســابق مــن عدمــه
• •إذا كان التعثــر ظاهــراً فــي أكثــر مــن تقريــر متتـ ٍ
بحســب قــرار اللجنــة التنفيذيــة.

مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية | سياسة المنح | النسخة الورقية غير معتمدة ،إال إذا كانت مختومة عن طريق ضبط الوثائق.

10

 .11الشراكات
يتــم تعريــف الشــراكة علــى أنهــا عالقــة موثقــة ومزمنــة بيــن جهتيــن أو أكثــر المؤسســة أحدهــا فــي أحــد مجــاالت المنــح لتحقيــق
قيمــة مضافــة أو تعظيــم األثــر أو زيــادة الفعاليــة.
ولذلــك تســعى المؤسســة لعقــد شــراكات متنوعــة لتعظيــم أثرهــا ،ويشــترط فــي ذلــك وضــوح العائــد علــى المؤسســة مــن عقــد
أي شــراكة مــع أي جهــة بمــا يحقــق أهدافهــا ،وعقــد الشــراكات يتطلــب وضوحـ ًا تامـ ًا فــي أدوار كل أطــراف الشــراكة ،بمــا يتناســب
مــع قدراتهــم.

 .12التدليس
تعمــل المؤسســة علــى بنــاء عناصــر الثقــة بينهــا وبيــن مســتفيديها وشــركائها ،وتبــذل فــي ذلــك كافــة الجهــود الســتمرار
العالقــات المتبادلــة معهــم والمبنيــة علــى أســس ســليمة ،ويعتبــر التدليــس ســبب ًا رئيســ ًا لوقــف تلــك العالقــة ،وتتخــذ
المؤسســة كافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بمــا يضمــن حفــظ حقوقهــا واســتحقاق القائــم بالتدليــس العقوبــات المقــررة
طبقــا للقانــون المعمــول بــه فــي المملكــة.
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