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دليل م�سار منح امل�ساجد
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:هي امل�شاريع التي تطلب امل�ساهمة يف بناء امل�ساجد �أو ترميمها �أو جتهيزها بالتكييف �أو الفر�ش �أو غريهما.
 هدفه:خدمة بيوت اهلل وجتهيزها.
• �ضوابط املنح:
متثل �ضوابط املنح �شروط ًا �أ�سا�سية يجب على املتقدم الت�أكد من توافرها قبل التقدمي على طلب منحة يف هذا امل�سار؛ حيث
ت�شمل هذه ال�ضوابط ما ي�أتي :
�ضوابط اجلهات:
التقدمي يف هذا امل�سار خا�ص عرب �إمام امل�سجد �أو املفو�ض من جماعة امل�سجد �إذا كان لي�س لديهم �إمام مع ت�صديق الطلب
من وزارة ال�شئون اال�سالمية.
�ضوابط امل�شروع:
� .1أال تزيد مدة امل�شروع املطلوب منحه على �سنة ،تبد�أ من تاريخ التنفيذ.
� .2أن يبد�أ امل�شروع املطلوب منحه بعد ثالثة �أ�شهر على الأقل من تقدمي طلب املنحة .
 .3يقبل املنح الكلي �أو اجلزئي يف هذا امل�سار.
� .4أال يكون للم�سجد وقف ميكن من خالله تغطية مبلغ املنح املقرتح.
� .5أال يقل تكلفة املنحة عن  30الف ريال .
 .6حتديد من�سق للم�شروع :الإمام �أو امل�ؤذن �أو من ميثلهما (جهة ر�سمية يتبع لها م�سجد).
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�ضوابط املنحة:
1 .1عدم تكرار منح امل�سجد لنف�س البند �إال بعد م�ضي ع�شر �سنوات من املنح ال�سابق بعد الت�أكد من عدم �صالحيتها من الفرع,
عدا ما يتعر�ض له امل�سجد من جوائح �أو حريق ال قدر اهلل؛ فيمكن �إعادة منحه ح�سب تقدير الفرع.
�2 .2أن يكون امل�سجد م�صرح ًا من جهة االخت�صا�ص.
�3 .3أن يكون ت�أمني التجهيزات مبا�شر ًا من قبل امل�ؤ�س�سة ما مل تر غري ذلك.
• �إجراءات التقدمي:
�إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب و�إجراءات الدرا�سة) ي�ضاف الآتي:
 .1التقدمي متاح طوال العام .
 .2يتطلب تقدمي الطلب تعبئة الأمنوذج اخلا�ص بذلك يف النظام الإلكرتوين للمنح عرب الفرع ،ومن ثم �إرفاق امل�ستندات املطلوبة
وهي:
•اثبات متثيل مقدم الطلب للم�سجد
•ت�صريح امل�سجد من جهة االخت�صا�ص �إذا كان داخل من�ش�أة.
 .3تخ�ص�ص يف كل فرتة مدة �أ�سبوعني ال�ستقبال امل�شاريع وتعديلها بحيث يتم ا�ستقبال طلبات �أئمة وم�ؤذين امل�ساجد �أو من
ميثلهم والتوا�صل معهم لتعديلها خالل هذه الفرتة ويتوقف تعديل امل�شاريع عند انتهاء مدة الأ�سبوعني املحددة يف كل فرتة.
 .4نن�صح ب�أن يكون تقدمي الطلب يف بداية الفرتة املحددة ال�ستقبال الطلبات؛ مما يتيح للم�ؤ�س�سة مراجعة الطلب والتوا�صل مع
اجلهة لإجراء التعديالت الالزمة ،ومن ثم �إعادة �إر�ساله �إىل امل�ؤ�س�سة قبل انتهاء فرتة اال�ستقبال؛ حيث �إن التقدمي يف نهاية
الفرتة �سيحرم اجلهة من هذه امليزة ،كما نن�صح ب�أن يتم تقدمي الطلب خالل فرتة اال�ستقبال الأوىل �أو الثانية؛ بحيث يتاح
للجهة يف حال االعتذار عن طلبها تقدمي طلب جديد خالل الفرتة الثالثة.
• كيفية تعبئة �أمنوذج الطلب:
يتم تعبئة �أمنوذج الطلب من خالل اخلطوات الآتية:
�1 .1إدخال البيانات الأ�سا�سية للم�شروع والتي ت�شمل :ا�سم امل�سجد واملنطقة واملحافظة وال�سنة املالية ،ومعلومات عن امل�سجد
(نوعه وموقعه ومنا�شطه واحتياجه) ،وفكرة امل�شروع ومربراته ومدته وهدفه ،مع �إرفاق �أي ملفات ن�صية �أو �صور �أو فيديو
لتو�ضيح فكرة امل�شروع وي�شمل ذلك املن�شورات �أو التقارير املرئية التي تو�ضح الفكرة.
�2 .2إدخالأن�شطة �أو برامج امل�شروع التي تت�ضمن البند والعدد ومرات التنفيذ وامل�ستفيدين وعددهم �إ�ضافة لتفا�صيل التكاليف.
�3 .3إر�سال الطلب للم�ؤ�س�سة بعد املوافقة على �شروط املنح املو�ضحة يف الأمنوذج ،بحيث يكون �إر�سال الطلب مبثابة التوقيع
عليه ،واملوافقة على اتفاقية املنح.
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•�إجراءات الدرا�سة ومعايري تقييم الطلبات:
 .1بعد ا�ستالم الطلب �ستقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة وتقييم معايري امل�سجد وفق املعايري الآتية:
املعيار
نوع امل�سجد
م�ساحة امل�سجد

ن�شاط امل�سجد

موقع امل�سجد

مدى احلاجة للتجهيزات
�سبب الت�أمني

الو�صف
جامع
م�سجد �أوقات
�أكرث من  1000م
من 1000 - 500
�أقل من  500م
ن�شاط متميز
ن�شاط متو�سط
ال يوجد ن�شاط
و�سط ال�سوق
على الطرق الرئي�سة
داخل احلي
مرتفعة
متو�سطة
قليلة
جديد
قدم املوجود

الدرجة الكلية
10
15

20

20

20
15

ي�ضاف  10درجات يف حال قلة امل�ساجد يف منطقة مكان امل�سجد �أو حاجة امل�سجد املا�سة
ي�شرتط ملنح امل�شروع ح�صوله على  %70من درجات التقييم
� .2إ�ضافة �إىل ما ذكر يف دليل ال�ضوابط وال�سيا�سات العامة للمنح حول (كيفية تقدمي الطلب ،و�إجراءات الدرا�سة) ي�ضاف
الآتي:
•ت�ستغرق �إجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار و�إيداع املنحة حوايل  35يوم عمل بعد انتهاء فرتة اال�ستقبال.
• يتم زيارة امل�شروع يف هذه املرحلة لتقييم حاجته �إىل املنح واالطالع على العرو�ض املقدمة والتو�صية باعتمادها.
•يف حال اعتماد امل�شروع �سيتم ت�أمني التجهيزات من قبل امل�ؤ�س�سة من خالل تعاقدها مع جهات خمت�صة يف
التكييف �أو الفر�ش وغريها من التجهيزات.
w w w. r f . o r g . s a

دليل م�سار منح امل�ساجد  -ن�سخة اجلهات امل�ستفيدة

5
•املتابعة والتقييم والتقارير الدورية:
1 .1جميع الأ�صول يف هذا امل�سار تكون وقف ًا يف امل�سجد .
2 .2يتم زيارة امل�سجد يف هذه املرحلة لتقييم حاجته �إىل املنح واالطالع على العرو�ض املقدمة والتو�صية باعتمادها .
3 .3حر�ص ًا على ت�سريع وتب�سيط عملية اتخاذ القرار يف هذا امل�سار ف�إن الفرع يعتمد ت�شكيل فريق خمت�ص لكل م�شروع على �أن
يكون �ضمن الفريق جهة متخ�ص�صة (فني التكيف ).
4 .4حتر�ص امل�ؤ�س�سة على �أن تكون زيارة امل�شاريع �أثناء تنفيذها لالطالع على �سري امل�شروع ومتابعته ،وت�شمل عنا�صر الزيارة
ما ي�أتي :
•االطالع على املراحل التي مت �إجنازها والتي يجري تنفيذها.
•مراجعة امللفات اخلا�صة بامل�شروع.
•الت�أكد من دقة البيانات التي �سبق ادخالها يف �أمنوذج تقدمي الطلب.
•مقابلة �إمام �أو م�ؤذن امل�سجد �أو من ميثله ومناق�شة تفا�صيل التنفيذ ومدى حتقيق الأهداف.
• �إغالق املنحة:
ُ 1 .1ي َع ُّد �إغالق املنحة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة.
2 .2عملية �إغالق املنحة هي �إجراء تقوم به امل�ؤ�س�سة بعد ا�ستكمال جميع املتطلبات الالزمة للإغالق؛ حيث تقوم امل�ؤ�س�سة
بالتقييم اخلتامي للم�شروع و�إغالق املنحة و�إبالغ اجلهة امل�ستفيدة بقرار الإغالق.
3 .3نظر ًا لطبيعة هذا امل�سار من حيث عدم ارتباطه باجلهات ،وعدم تكرار الدعم؛ ف�إنه يكتفى لإغالقه ب�أمنوذج"الزيارة
امليدانية و تقييم املنح".
واهلل املوفق.
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