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 .1المقدمة
برعايــة كريمــة مــن مؤسســة حمــد الحصينــي الخيريــة ،عقــدت ورشــة عمــل لتنميــة املــوارد
املاليــة تحــت عنــوان« :تنميــة املــوارد املاليــة للجمعيــات الخيريــة مــن املناقصــات الحكوميــة
« وتضمنــت تفاصيــل دخــول املنظمــات غيــرالربحيــة فــي املنافســات الحكوميــة اســتنادا إلــى
تعديــات نظــام املنافســة فــي الجهــات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة.
ورغبــة فــي تعميــم الفائــدة جــاءت فكــرة إعــداد مختصــرللورشــة تتضمــن أهــم خطــوات دخــول
املنظمــات غيــرالربحيــة فــي املنافســات الحكومية.
وممــا ال شــك فيــه أن دخــول املنظمــات غيــرالربحيــة فــي املنافســات الحكوميــة أســوة بغيرهــا
من الشــركات واملؤسســات التي تســعى للربح ســيخدمها في اســتراتيجية تنويع وتعدد مصادر
تنميــة مواردهــا املاليــة.
ويقــدم هــذا الدليــل تفصيــا للخطــوات اإلجرائيــة التــي تســاعد املنظمــات غيــرالربحيــة علــى
االســتعداد وبنــاء املمكنــات الرئيســية للدخــول فــي املنافســات الحكوميــة وذلــك مــن أجــل
تعزيــز دورهــا التنمــوي وتعظيمــا ألثرهــا االجتماعــي واالقتصــادي فــي املجتمــع.
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 .2أهمية ومبررات الدليل
تكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي أنــه يســعى لتوضيــح وتبســيط أســاليب دخــول املنظمــات غيــرالربحيــة فــي
املنافســات الحكوميــة ،أســوة بغيرهــا مــن املنظمــات التجاريــة ،نظــرا للمبــررات التاليــة:

احتياج املنظمات غير
الربحية لتنويع مصادر
تنمية مواردها املالية

تهيئة املنظمات غيرالربحية
للدخول في املنافسات
الحكومية

حاجة املنظمات غيرالربحية
للدخول في املنافسات
الحكومية

 .3لماذا هذا الدليل
يســتهدف الدليــل املؤثريــن فــي القــراراملتعلــق بتنويــع مصــادرالدخــل فــي املنظمــات غيــرالربحيــة وعلــى
وجــه الخصــوص:

أعضاء مجالس اإلدارات

املدراء املاليون
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املدراء التنفيذيون

العاملون في أقسام التسويق
وتنمية املوارد املالية

 .4أهداف الدليل
يســعى الدليــل إلــى تقديــم الخطــوات اإلجرائيــة التــي تمكــن
املنظمــات غيــر الربحيــة مــن االســتفادة مــن تحديثــات نظــام
املنافســات الحكوميــة وذلــك مــن خــال األهــداف التفصيليــة
اآلتيــة:

التعريــف باملــواد القانونيــة املكونــة لنظــام املنافســات الحكوميــة
والتســهيالت املقدمــة للمنظمــات غيــرالربحيــة فــي ظــل نظــام املنافســات
الحكوميــة وآليــة التعامــل معهــا بفعاليــة.

مســاعدة املنظمــات غيــر الربحيــة علــى اإلملــام باملقدمــات الضروريــة
إلعــداد العــروض الفنيــة واملاليــة املنافســة الحكوميــة

شــرح وتفصيــل خطــوات إعــداد العــروض الفنيــة واملاليــة للمنافســات
الحكوميــة
بيان آلية التعامل مع مخاطرومحاذيرالدخول في املنافسات الحكومية
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 .5أهم المصطلحات المستخدمة
املصطلح

التعريف

النظام والالئحة التنفيذية

نظام املنافسات واملشتريات الحكومية والئحته التنفيذية الصادر
عن وزارة املالية الصادرفي  1ديسمبر2019م

الشراء املباشر

الضمان االبتدائي
الضمان النهائي
املنافسة العامة

املنافسة املحدودة

املنافسة على مرحلتين

12

واحد من األساليب الذي تنفذ من خالله الجهات الحكومية
ألعمالها ومشترياته ضمن عدد من األساليب األخرى مثل :املنافسة
العامة ،واملحدودة ،واملرحلية وغيرها ،والذي فصل النظام
شروطها والحاالت التي يتم فيها الشراء املباشردون الحاجة
للمنافسة.
هو الضمان الذي يقدمه املتنافس مع عرض املنافسة ،والذي
يجوزأن يسحب عرضه قبل انتهاء إذا لم تتم الترسية عليها بعد
البت في الترسية ،أو قبل انتهاء املدة املحددة لتلقي العروض ،أو
إلغاء املنافسة.
هو الضمان الذي يقدمه صاحب العرض الفائزبعد إبالغه بقرار
الترسية.
هو أسلوب يتم من خالله طرح جميع األعمال واملشتريات
الحكومية في منافسة عامة تخضع ملبادئ العالنية والشفافية
وتكافؤ الفرص بحيث يتم اإلعالن رسميا لجميع الراغبين في
ً
املنافسة وفقا ملا توضحه الئحة املنافسة.
هو أسلوب تتبعه الجهة الحكومية للتعاقد في حاالت محددة مثل:
توفرعدد محدود من املقاولين أو املوردين أو املتعهدين ،الحاالت
العاجلة ،الخدمات االستشارية ،كما تفصلها الالئحة.
هي أسلوب مرحلي للتعاقد تقوم من خالله الجهة الحكومية
املواصفات الفنية
بطرح املنافسة على مرحلتين إذا
تعذرتحديد ً
ً
والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كامال ودقيقا؛ بسبب
ً
الطبيعة املعقدة والتخصصية لبعض األعمال واملشتريات وفقا ملا
توضحه الالئحة ،فيتم من خالل املرحلة األولى :مناقشة مقدمي
العروض الستيضاح ما ورد في العروض واملواصفات املقترحة
وإجراء التغييرات الالزمة على املواصفات لتكون مقبولة وممكنة
من الناحية العملية ،وفي املرحلة الثانية :يتم إعداد وتعديل
املواصفات الفنية وتجهيزوثائق املنافسة ومعاييرالتقييمً ،
بناء
على ما تم التوصل إليه خالل املرحلة األولى ،ثم اإلعالن مجددا
ألصحاب العروض الذين اجتازوا املرحلة األولى

االتفاقية اإلطارية
املزايدة العكسية االلكترونية

هيكل تجزئة العمل

اتفاقية بين جهة أو أكثرمن الجهات الحكومية وواحد أو أكثرمن
املوردين أو املقاولين أو املتعهدين ،وتتضمن شروط وأحكام العقود
التي ستتم ترستيها أثناء مدة معينة.
ً
أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيا خالل مدة
ً
محددة بغرض اختيارأقل العروض سعرا.
هو أداة هامة تساعد على تحديد مقدارالعمل ،والوقت املطلوب،
والتكاليف كل مرحلة للمشروع ،بحيث يمكن معها وصف املهام
ً
الفردية واألنشطة الرئيسية والفرعية في املشروع ،اعتمادا على
وصف كل مرحلة من مراحل املشروع ،ويمكن االستمرارفي تقسيم
املهام واألنشطة خطوة بخطوة ،حتى تصل إلى مستوى التفاصيل
الالزمة لتنفيذ املشروع ككل.

لوخدلا تاوطخ

 -6المزايا التي يقدمها نظام المنافسات
والئحته التنفيذية للمنظمات غير الربحية :
يقــدم نظــام املنافســات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة العديــد مــن املزايــا التــي تعــود بالنفــع علــى املنظمــات
غيــرالربحيــة ومنهــا:
أ -تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن التعاقــد بأســلوب املنافســة املحــدودة مــع مؤسســات أو جمعيــات
أهليــة أو كيانــات غيــرهادفــة للربــح بشــرط أن تكــون املنافســة تقــع ضمــن نشــاط ذلــك الكيــان ،وأن تتولــى
األعمــال بنفســها.
ب -يسمح النظام أن تتقدم للمنافسة أكثرمن جهة من الجهات غيرالربحية.

ج -يســمح النظــام التعاقــد بأســلوب الشــراء املباشــر إذا كانــت األعمــال واملشــتريات متو افــرة لــدى
مؤسســة أو جمعيــة أهليــة واحــدة أو كيــان واحــد مــن الكيانــات غيــرالهادفــة إلــى الربــح ،بشــرط أن تتولــى
بنفســها القيــام بمــا تــم التعاقــد عليــه.
د -اإلعفــاء مــن تقديــم الضمــان االبتدائــي عنــد التعاقــد مــع مؤسســة أو جمعيــة أهليــة أو كيــان غيــرهــادف
إلــى الربــح.

ه -اإلعفــاء مــن تقديــم الضمــان النهائــي فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا التعاقــد مــع مؤسســة أو جمعيــة أهليــة
أو كيــان غيــرهــادف إلــى الربــح.
و -ألزمــت الالئحــة التنفيذيــة للنظــام للجهــة الحكوميــة عنــد التعاقــد بأســلوب املنافســة املحــدودة مــع
املؤسســات أو الجمعيــات األهليــة أو الكيانــات غيــر الربحيــة بمــا يلــي:
 oأن يكون هناك أكثرمن كيان غيرربحي يقدم األعمال واملشتريات املطلوبة.
 oأن تكون األعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي أنشئت من أجله.
 oأن تقوم بتنفيذ األعمال بنفسها.
 oتعــد الجهــة الحكوميــة قائمــة بالكيانــات غيــرالربحيــة التــي تقــدم خدمــات معينــة فــي مجــال نشــاط
الجهــة الحكوميــة ،ويتــاح للعمــوم االطــاع عليهــا عبــرالبوابــة.

 -7األنظمة واللوائح المختصة بالمنافسات الحكومية
بهــدف اســتيعاب كافــة األنظمــة واللوائــح املختصــة بدخــول الجمعيــات فــي املنافســات الحكوميــة ،يجــب
علــى القســم املنــوط بــه التعامــل مــع املنافســات الحكوميــة فــي املنظمــات غيــرالربحيــة اإلحاطــة باألنظمــة
واللوائــح التاليــة:
أ .نظــام املنافســات واملشــتريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادرباملرســوم املل ـكـي رقــم (م)128/
وتاريخ 1440/11/13هـ.
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ب .الئحــة تنظيــم تعــارض املصالــح فــي تطبيــق نظــام املنافســات واملشــتريات الحكوميــة والئحتــه
التنفيذيــة ،والصــادر بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ) 537وتاريــخ  21/8/1441ه.
ج .الئحــة تفضيــل املحتــوي املحلــي واملنشــآت الصغيــرة واملتوســطة املحليــة والشــركات املدرجــة فــي
الســوق املاليــة ،والصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )245وتاريــخ  1441 / 3 / 29ه ـ .
د .الئحــة تنظيــم ســلوكيات وأخالقيــات القائميــن علــى تطبيــق نظــام املنافســات واملشــتريات الحكوميــة
والئحتــه التنفيذيــة ،والصــادربموجــب قــرارمجلــس الــوزراء رقــم ( )537وتاريــخ  1441 / 8 / 21هــ.
 -8الترتيبات التنظيمية من قبل المنظمات غير
الربحية للدخول في المنافسات الحكومية
لضمــان تحقيــق النجــاح بالدخــول فــي املنافســات الحكوميــة ،يجــب علــى املنظمــات غيــر الربحيــة اتخــاذ
اإلجــراءات العمليــة التاليــة:
أ -تأســيس قســم متخصــص باملنافســات فــي الهيــكل التنظيمــي ،بحيــث يكــون مســئوال بشــكل كامــل عــن
أعمــال املنافســات الحكوميــة.
ب -التســجيل فــي املنصــة االلكترونيــة للخدمــات املاليــة الحكوميــة «اعتمــاد»  ،والحصــول علــى
حســاب باســم الجمعيــة وكلمــة مــرور.
ج -تعيين رئيس قسم املنافسات في الجمعية باملواصفات التالية ومنها:
 .1أن يكون مؤتمن وموثوق الجانب في التعامالت املالية.
 .2أن يكون على دراية بنظام املنافسات والئحته التنفيذية والتعامل مع إجراءاتها .
 .3أن يكون متمكنا من القيام بمهام القسم ومواصفات أفراده وطرق اختيارهم.
 .4أن يتمكن من إعداد الجدارات والوصف الوظيفي للعاملين في القسم.
 .5أن يكــون لديــه اإلمكانيــة علــى تدريــب الفريــق العامــل فــي القســم ســواء بنفســه أو باالســتعانة
باملختصيــن فــي النواحــي التاليــة:
أ -التخطيط والتنبؤ املالي
ب -اعداد املوازنات :التشغيلية ،والنقدية ،والرأسمالية
ت -إدارة املخاطراملالية
ث -اعداد العروض الفنية والعروض املالية للمنافسات
د -البحــث فــي املنافســات الحكوميــة التــي تمتلــك فيهــا املنظمــات غيــر الربحيــة ميــزة نســبية
(خدمــات :تعليميــة ،لوجســتية ،دراســات).... ،
ه -تكويــن مــاءة ماليــة مناســبة للمنافســات التــي تســتهدفها الجهــة الحكوميــة (منافســات
ذات قيمــة ماليــة  :صغيــرة  ،متوســطة ،كبيــرة)
و -البحــث فــي مصــادر تمويــل مناســبة لتغطيــة عقــود املنافســات املطلــوب الدخــول فيهــا
خطوات دخول الجمعيات األهلية في المنافسات الحكومية
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(مــن خــال :تســهيالت بنكيــة  ،تســهيالت مورديــن)
ز -تكوين فرق عمل متمكنة من االتي:
أ -تنفيذ إجراءات املنافسات وحتى الترسية.
ب -إدارة املشروعات الخاصة بتخصص الجمعية وكيفية االشراف عليها.
ت -دراسة وحصرمصادرونوعية مخاطراالعمال الخاصة باملنافسات.

 -9مصادر المنافسات والبحث عنها
أ -املنصــة االلكترونيــة للخدمــات املاليــة الحكوميــة؛ اعتمــاد ، /https:// monafasat. etimad. sa
وتعتبــراألصــل فــي اإلعــان عــن املنافســة.
ب -الهيئــات ذات الصلــة باملنافســات مثــل :الهيئــة الســعودية للمقاوليــن ( ،)SCAوالهيئــة الســعودية
للمهندســين (.)sc
ج -صفحات الوزارات والهيئات الحكومية مثل :وزارة التجارة واالستثمار ،وزارة الدفاع.
د -موردي السلع والخدمات حسب املنافسات املستهدفة.

 -10قرار شراء كراسة المناقصة
مــن أجــل الدخــول فــي املنافســات الحكوميــة يتطلــب مــن غيــر الربحيــة اإلملــام بموضوعــات املنافســات
واختيــاراملنافســات املالئمــة ألهــداف وأنشــطة الجهــة غيــرالربحيــة ،ثــم شــراء كراســة املناقصــة والقيــام
حيالهــا بمــا يلــي:
أ -مراجعة أساليب وإجراءات التعاقد.
ب -دراسة متطلبات دخول املنافسة من حيث التأهيل السابق أو الالحق للجهة الحكومية.
ج -دراســة شــروط ومــدة تنفيــذ مشــروع املنافســة و إقــراراملنافســة املتو افقــة مــع أهــداف الجهــة غيــر
الربحية.
د -تقديــر تكلفــة تنفيــذ مشــروع املنافســة و إقــرار املنافســة املوائمــة للمــاءة املاليــة الجهــة غيــر
الربحيــة.
ه -تقديــر إمكانيــة إدارة تشــغيل الجمعيــة أو الجهــات التــي يمكــن التضامــن معهــا إلنجــاز األعمــال
الفنيــة ملشــروع املنافســة املختــار.

 -11التسعير وأساليبه وتكاليف المنافسة
ً
تقــوم الجهــة غيــرالربحيــة بدراســة املشــروع جيــدا ومــن ثــم تبــدأ فــي عمليــة تســعيراملقايســة وهــي مــن أخطــر
املراحــل فــي املشــروع ،حيــث أن املرحلــة هــي التــي تحــدد فرصــه كل متنافــس فــي فــوزه باملنافســة أو اســتبعاده
منهــا ،وكذلــك تحــدد األربــاح املتوقعــة للمتنافــس علــي املشــروع .ومــن أجــل ذلــك يجــب اتبــاع الخطــوات
التاليــة:
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أ -دراسة املواصفات واالشتراطات في كراسة الشروط.
ب -اجراء تحليل سعرلكل بند من بنود املشروع.
ج -اإلملام بأسعارالسوق من خالل طلب عروض أسعارمن املوردين.
د -يجب معرفة معدالت اإلنتاج للعمالة الفنية املرتبطة بكل بند من بنود املشروع.
ه -معرفة معدالت استهالك الخامات لكل بند أيضا.
و-االملــام التــام بأســاليب التعاقــد وفــق نظــام املنافســات واملشــتريات الحكوميــة واختيــاراألنســب منهــا
وهي:
 -1املنافسة العامة
 -2املنافسة املحدودة
 -3املنافسة على مرحلتين
 -4الشراء املباشر
 -5االتفاقية اإلطارية
 -6املزايدة العكسية اإللكترونية
 -7توطين الصناعة ونقل املعرفة
 -8املسابقة
 -12إعداد هيكل تجزئة العمل في المشروع
• هيــكل العمــل أداة هامــة تســاعد علــى تحديــد :مقــدارالعمــل ،والوقــت املطلــوب ،والتكاليــف كل مرحلــة
للمشــروع.
• يحدد هيكل املشروع وفقا ملعاييرمختلفة وفقا :ملراحل املشروع ،ملهام املشروع ،ملكونات املشروع.
• يتضمن وصف املهام الفردية واألنشطة الرئيسية والفرعية في املشروع.
ً
• اعتمــادا علــى وصــف كل مرحلــة مــن مراحــل املشــروع ،يمكــن االســتمرار فــي تقســيم املهــام واألنشــطة
خطــوة بخطــوة ،حتــى تصــل إلــى مســتوى التفاصيــل الالزمــة لتنفيــذ املشــروع ككل.
• قبل أعداد هيكل تجزئة العمل يجب تحديد املكونات التالية:
 .1املدخالت :ميثاق املشروع املو افق عليه.
 .2املخرجات :هيكل تجزئة العمل.
 .3تحديد املوارد البشرية:
• مديراملشروع.
• تسمية قادة الفرق.
• تسمية أعضاء الفرق.
• الخبراء في املواضيع ذات العالقة.
خطوات دخول الجمعيات األهلية في المنافسات الحكومية
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 .4يجــب التأكــد مــن أن كافــة األعمــال التــي يتضمنهــا نطــاق كل مرحلــة فــي املشــروع هــي ّ
معرفــة فــي هيــكل
تجزئــة العمــل.
 .5اســتخدام نمــوذج التسلســل الهرمــي البيانــي لتحديــد مســتوى التفصيــل الواجــب إيصالــه إلــى
الجهــات املعنيــة.
 .6ويجــب التنبــه إلــى أن مديــر املشــروع يحتــاج إلــى تفاصيــل أقــل بينمــا يحتــاج أعضــاء الفريــق إلــى
تفاصيــل أكثــر.
 .7مرجعيات املر اقبة:
• هيكل تجزئة العمل األولي.
• مصطلحات هيكل تجزئة العمل األولي.
• نموذج هيكل تجزئة العمل

-13طريقة إعداد هيكل تجزئة العمل:
 .1تحليل ميثاق املشروع خاصة األقسام املتعلقة بنطاق املشروع.
 .2تعريف وتحديد التسليمات واألعمال املتعلقة بها.
 .3دراســة نمــوذج هيــكل تجزئــة العمــل املتعلــق باملشــروع وتحديــد مــا إذا كان هنــاك حاجــة ملكونــات إضافيــة،
أو إذا كان هنــاك حاجــة إلزالــة بعــض املكونــات املوجــودة.
 .4القيام باستشارة الخبراء الفنيين وخبراء األعمال للمساعدة في هيكل تجزئة العمل.
 .5تقييم مستوى وضوح النطاق لكل مرحلة من مراحل املشروع.
 .6تعريف النشاطات املهمة املطلوبة إلكمال كل حزمة عمل على األقل للمرحلة األولى والثانية.
 .7إذا لــم يكــن باإلمــكان تفصيــل املراحــل الالحقــة ،فيجــب تقديــم شــرح عمــا يجــب أن يحــدث قبــل أن يتــم
تفصيــل املراحــل الالحقــة ومــا هــو اإلطــارالزمنــي املتوقــع لهــا.
 .8التأكد من أن النشاطات وحزم العمل تكفي للقيام بالتسليمات املتعلقة بها.
 .9التأكــد مــن أنــه ال يوجــد أي نشــاط مــن األنشــطة َ
املعرفــة يزيــد مــن حيــث املــدة عــن أســبوعين وأنــه مــن
املمكــن اســناده إلــى وحــدة تنظيميــة واحــدة وطــرف واحــد مســؤول.

 -14الخطط التشغيلية لمشاريع المنافسات الحكومية:
تعد الخطة التشغيلية من قبل الجهة التنفيذية للمشروع ،وتضم املكونات التالية:
• خطة تخصيص املوارد
• تحديــد املســؤوليات التنفيذيــة وتحديــد األفــراد الذيــن سيشــاركون فــي اإلشــراف والتنفيــذ للمراحــل
واألنشطة.
• تحديــد الفتــرات الزمنيــة لبدايــة املشــروع ونهايتــه ،ووضــع الجــدول الزمنــي لســيرالعمليــات املتعلقــة
باملشــروع
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• حساب املوازنة التقديرية املخصصة لكل مرحلة.

ومن أهم العوامل التي يجب مراعاتها لدى إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية:
• تقديــر مشــاركة جميــع األقســام والتخصصــات وأصحــاب الخطــط الفرعيــة فــي مراحــل وانشــطة
املشــروع.
• وضع جدول زمني مالئم واعتماده من قبل املعنيين.
• إمكانية اتصال مديراملشروع مع األطراف املعنية بشكل مستمرالستعراض ما تم إنجازه.
• إجراء مقابالت مع املؤسسات ذات العالقة باملشروع.
• تحديد أوجه تصحيح االنحر افات أو جوانب القصورالتي تواجه تنفيذ الخطة.
• إبرازاهم اإلنجازات الكمية بما يساعد في صياغة مؤشرات واضحة عند إعداد تقاريراملشروع.
• تصميــم نمــوذج واضــح لتوثيــق تنفيــذ األنشــطة وأهــم املعوقــات التــي واجهــت القائميــن وكيــف تــم
التغلــب عليهــا.
• ضمان إدارة الشئون املالية والبشرية والزمنية بكفاءة و اقتدارلدى اعداد الخطة التشغيلية.
• ضمان إدارة الجودة وإدارة املخاطروعمل الخطط البديلة لذلك.
 -15كتابة العرض الفني والمالي للمشروع:
مــن أجــل ضمــان قبــول املشــروع فــي املنافســة ينبغــي أن تقــدم الجهــة الداخلــة فــي املنافســة عرضــا فنيــا
وماليــا بالتفاصيــل التاليــة:
• يشمل العرض الفني املتطلبات التالية:
 oمنهجية إنجازخدمات املشروع
 oالجدول الزمني إلنجازالخدمات
 oالخبرات السابقة في تنفيذ املشاريع
 oفريق العمل الذي سيتولى تنفيذ الخدمات مع ارفاق السيرالذاتية لكل شخص.
• ويشمل العرض املالي املتطلبات التالية:
 oجــدول الكميــات شــامال لألســعاروفقــا للشــروط واملواصفــات وجــداول الكميــات املعتمــدة فــي كــراس
املناقصة.
 oجــدول الدفعــات وتحديــد قيمــة الدفعــات املطلوبــة ونســبتها مــن قيمــة العــرض ومرحلــة اســتحقاقها ،مــع
اعتبــارقيمــة التكاليــف اإلضافيــة مثــل الضرائــب والرســوم وغيرها.

خطوات دخول الجمعيات األهلية في المنافسات الحكومية
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ملحق رقم ()2
نموذج القدرات الفنية والمالية
القدرات الفنية واإلدارية
القدرات الفنية واالدارية
الخبرات السابقة
عدد سنوات الخبرة في مجال ...
عدد المشاريع المنفذة خالل الثالث سنوات االخيرة في مجال ...
اجمالي قيمة المشاريع خالل ثالث سنوات االخيرة في مجال ...
معدل نتائج تقييمات االداء في المشاريع السابقة مع الجهات الحكومية في ...
االلتزامات التعاقدية القائمة
عدد المشاريع القائمة
قيمة المشاريع القائمة
الموارد البشرية
عدد الموظفين
عدد الموظفين السعوديين
نسبة الموظفين السعوديين

القدرات المالية
القدرات المالية
بيان الميزانية العمومية
الموجودات المتداولة
النقدية وما يعادله
الحسابات مستحقة القبض
مجموع الموجودات
المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
قائمة الدخل
مجموع االيرادات
صافي األرباح
مؤشرات االداء المالية
نسبة النقدية (النقد وما يعادله /المطلوبات المتداولة)
نسبة التداول (الموجودات المتداولة/المطلوبات المتداولة)
نسبة السيولة السريعة (النقد وما يعادله +الحسابات مستحقة القبض/المطلوبات المتداولة)
نسبة االلتزامات (مجموع المطلوبات/مجموع الموجودات)
المرفقات

خطوات دخول الجمعيات األهلية في المنافسات الحكومية
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ملحق رقم ()3
نموذج بيانات المشروع

بيانات املشروع

 •1اسم املشروع:
 •2نوع املشروع:
 •3مكان تنفيذ املشروع:
 •4الجهة املالكة للمشروع:
 •5خلفية املشروع:
•

(ملحة تاريخية ووصفية وأهم
املعلومات عن موضوع الدراسة
وأهم النظريات العاملية واملحلية)

 •6مقدمة املشروع:
 •7وصف املشروع:

 •8أهمية املشروع:
 •9مبررات إقامة املشروع:
 •10أهداف املشروع:
 •11نطاق عمل املشروع:
 •12املخرجات العامة للمشروع:
 •13مدة تنفيذ املشروع:
 •14عدد الفئات املستفيدة من
مخرجات املشروع:
 •15منهجية دراسة املشروع:
 •16أدوات الدراسة:

 .17الفئات املستهدفة من املشروع (مجتمع وعينة الدراسة):
م

العدد

املستهدف

مالحظات

نوع االحتياج

أ
ب

الصفحة  1من 4

املجموع

 .18أنشطة ومراحل املشروع:

م

املرحلة

األنشطة

العدد

املخرجات

فريق العمل

الفترة الزمنية

(النتائج املتوقعة من املشروع)

(ذكراالسم مع املنصب)

(أسبوع عمل)

أ

ب
ج
د

24

املجموع

 .19وصف النشاط (ورشة عمل /مجموعة تركيز/دورة تدريبية/ملتقى  ......الخ):

المنافسات الحكوميةعدد فريق
الجمعيات األهلية فيمكان التنفيذ
خطوات دخولاسم النشاط
م

العدد املستهدف
ر

(مدير أو مقدم ورقة أو مدرب)

د
املجموع

 .19وصف النشاط (ورشة عمل /مجموعة تركيز/دورة تدريبية/ملتقى  ......الخ):
م

مكان التنفيذ
املقر
املدينة

اسم النشاط

عدد فريق
العمل املشارك

العدد املستهدف
للحضور

(مدير أو مقدم ورقة أو مدرب)
العدد
الصفة

أ
ب
ج
د
 .20فريق العمل:
م
أ

العدد

االسم

وظيفته في املشروع

الصفحة  2من 4

تعريف مختصر

ب
ج
د
 •21األثر املتحقق للفرد واملجتمع بعد اكتمال
املشروع:
 22عوامل النجاح:

 .23إدارة مخاطر املشروع:
وصف املخاطر

األثر على سير الدراسة

إجراءات التعامل مع الخطر

 .24اإلنجازات في مجال املشروع:
• ..............................
• .............................
• .............................

 .25التكلفة املالية:
الصفحة  3من 4

املرحلة

القيمة قبل الضريبة

القيمة بعد الضريبة

اإلجمالي
خطوات دخول الجمعيات األهلية في المنافسات الحكومية
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الرقم

ج دول ال كميات ملشروع 0000000000

الوظيف
المسم
ي
ي

العدد

معدل
ساعة
العمل
األساس
ي

عدد ساعات
العمل
األساس
ي
المتوقعة

معدل ساعة العمل عدد ساعات العمل
األضاف
األضاف
ي
ي

1
2
3
4
5
6

المجموع

26

مستخلصات مشروع الدراسة
رقم المستخلص

المبلغ

المستخلص رقم ()1
المستخلص رقم ()2
المستخلص رقم ()3
المستخلص رقم ()4
المستخلص رقم ()5

خطوات دخول الجمعيات األهلية في المنافسات الحكومية

نسبة ضيبة القيمة
المضافة

إجمال المبلغ
ي

