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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�سار:
هي امل�ساريع التي تطلب امل�ساهمة يف بناء امل�ساجد اأو ترميمها اأو جتهيزها بالتكييف اأو الفر�ش اأو غريهما.

- هدفه:
خدمة بي�ت اهلل وجتهيزها.

املنح: 	•�سوابط 
متثل �س�ابط املنح �سروطًا اأ�سا�سية يجب على املتقدم التاأكد من ت�افرها قبل التقدمي على طلب منحة يف هذا امل�سار؛ حيث 

ت�سمل هذه ال�س�ابط ما ياأتي :

�سوابط اجلهات:
التقدمي يف هذا امل�سار خا�ش عرب اإمام امل�سجد اأو املف��ش من جماعة امل�سجد اإذا كان لي�ش لديهم اإمام مع ت�سديق الطلب 

من وزارة ال�سئ�ن اال�سالمية.

�سوابط امل�سروع:
1. اأال تزيد مدة امل�سروع املطل�ب منحه على �سنة، تبداأ من تاريخ التنفيذ.

2. اأن يبداأ امل�سروع املطل�ب منحه بعد ثالثة اأ�سهر على االأقل من تقدمي طلب املنحة . 

3. يقبل املنح الكلي اأو اجلزئي يف هذا امل�سار.

4.  اأال يك�ن للم�سجد وقف ميكن من خالله تغطية مبلغ املنح املقرتح.

5. اأال يقل تكلفة املنحة عن 30 الف ريال .

6. حتديد من�سق للم�سروع: االإمام اأو امل�ؤذن اأو من ميثلهما )جهة ر�سمية يتبع لها م�سجد(.
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�سوابط املنحة:

عدم تكرار منح امل�سجد لنف�ش البند اإال بعد م�سي ع�سر �سن�ات من املنح ال�سابق بعد التاأكد من عدم �سالحيتها من الفرع، . 1
عدا ما يتعر�ش له امل�سجد من ج�ائح اأو حريق ال قدر اهلل؛ فيمكن اإعادة منحه ح�سب تقدير الفرع.

اأن يك�ن امل�سجد م�سرحًا من جهة االخت�سا�ش.. 2

اأن يك�ن تاأمني التجهيزات مبا�سرًا من قبل امل�ؤ�س�سة ما مل تر غري ذلك. . 3

التقدمي: 	•اإجراءات 
اإ�سافة اإىل ما ذكر يف دليل ال�س�ابط وال�سيا�سات العامة للمنح ح�ل )كيفية تقدمي الطلب واإجراءات الدرا�سة( ي�ساف االآتي:

1. التقدمي متاح ط�ال العام .

2. يتطلب تقدمي الطلب تعبئة االأمن�ذج اخلا�ش بذلك يف النظام االإلكرتوين للمنح عرب الفرع، ومن ثم اإرفاق امل�ستندات املطل�بة 
وهي: 
• اثبات متثيل مقدم الطلب للم�سجد	

• ت�سريح امل�سجد من جهة االخت�سا�ش اإذا كان داخل من�ساأة.	

اأو من  امل�ساجد  اأئمة وم�ؤذين  ا�ستقبال طلبات  يتم  امل�ساريع وتعديلها بحيث  اأ�سب�عني ال�ستقبال  3. تخ�س�ش يف كل فرتة مدة 
ميثلهم والت�ا�سل معهم لتعديلها خالل هذه الفرتة ويت�قف تعديل امل�ساريع عند انتهاء مدة االأ�سب�عني املحددة يف كل فرتة. 

4. نن�سح باأن يك�ن تقدمي الطلب يف بداية الفرتة املحددة ال�ستقبال الطلبات؛ مما يتيح للم�ؤ�س�سة مراجعة الطلب والت�ا�سل مع 
اجلهة الإجراء التعديالت الالزمة، ومن ثم اإعادة اإر�ساله اإىل امل�ؤ�س�سة قبل انتهاء فرتة اال�ستقبال؛ حيث اإن التقدمي يف نهاية 
الفرتة �سيحرم اجلهة من هذه امليزة، كما نن�سح باأن يتم تقدمي الطلب خالل فرتة اال�ستقبال االأوىل اأو الثانية؛ بحيث يتاح 

للجهة يف حال االعتذار عن طلبها تقدمي طلب جديد خالل الفرتة الثالثة.

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�سجد واملنطقة واملحافظة وال�سنة املالية، ومعل�مات عن امل�سجد . 1
)ن�عه وم�قعه ومنا�سطه واحتياجه(، وفكرة امل�سروع ومربراته ومدته وهدفه، مع اإرفاق اأي ملفات ن�سية اأو �س�ر اأو فيدي� 

لت��سيح فكرة امل�سروع وي�سمل ذلك املن�س�رات اأو التقارير املرئية التي ت��سح الفكرة.

اإدخاالأن�سطة  اأو برامج امل�سروع التي تت�سمن البند والعدد ومرات التنفيذ وامل�ستفيدين وعددهم اإ�سافة لتفا�سيل التكاليف.. 2

الت�قيع . 3 اإر�سال الطلب مبثابة  للم�ؤ�س�سة بعد امل�افقة على �سروط املنح امل��سحة يف االأمن�ذج، بحيث يك�ن  اإر�سال الطلب 
عليه، وامل�افقة على اتفاقية املنح. 
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الطلبات: تقييم  ومعايري  الدرا�سة  	اإجراءات 

1. بعد ا�ستالم الطلب �ستق�م امل�ؤ�س�سة بدرا�سة وتقييم معايري امل�سجد وفق املعايري االآتية:

الدرجة الكلية الو�سف  املعيار

10
جامع

ن�ع امل�سجد
م�سجد اأوقات

15
اأكرث من 1000 م

من 500 - 1000م�ساحة امل�سجد
اأقل من 500 م

20
ن�ساط متميز

ن�ساط مت��سطن�ساط امل�سجد
ال ي�جد ن�ساط

20
و�سط ال�س�ق

على الطرق الرئي�سةم�قع امل�سجد
داخل احلي

20
مرتفعة

مت��سطةمدى احلاجة للتجهيزات
قليلة

15
جديد

�سبب التاأمني
قدم امل�ج�د

ي�ساف 10 درجات يف حال قلة امل�ساجد يف منطقة مكان امل�سجد اأو حاجة امل�سجد املا�سة

ي�سرتط ملنح امل�سروع ح�س�له على 70% من درجات التقييم

الدرا�سة( ي�ساف  واإجراءات  الطلب،  للمنح ح�ل )كيفية تقدمي  العامة  وال�سيا�سات  ال�س�ابط  اإىل ما ذكر يف دليل  اإ�سافة   .2
االآتي:

• ت�ستغرق اإجراءات الدرا�سة والتقييم واتخاذ القرار واإيداع املنحة ح�ايل 35 ي�م عمل بعد انتهاء فرتة اال�ستقبال.	
•  يتم زيارة امل�سروع يف هذه املرحلة لتقييم حاجته اإىل املنح واالطالع على العرو�ش املقدمة والت��سية باعتمادها.	
• يف حال اعتماد امل�سروع �سيتم تاأمني التجهيزات من قبل امل�ؤ�س�سة من خالل تعاقدها مع جهات خمت�سة يف 	

التكييف اأو الفر�ش وغريها من التجهيزات. 
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الدورية: والتقارير  والتقييم  	املتابعة 

جميع االأ�س�ل يف هذا امل�سار تك�ن وقفًا يف امل�سجد . . 1

يتم زيارة امل�سجد يف هذه املرحلة لتقييم حاجته اإىل املنح واالطالع على العرو�ش املقدمة والت��سية باعتمادها .. 2

حر�سًا على ت�سريع وتب�سيط عملية اتخاذ القرار يف هذا امل�سار فاإن الفرع يعتمد ت�سكيل فريق خمت�ش لكل م�سروع على اأن . 3
يك�ن �سمن الفريق جهة متخ�س�سة )فني التكيف (. 

حتر�ش امل�ؤ�س�سة على اأن تك�ن زيارة امل�ساريع اأثناء تنفيذها لالطالع على �سري امل�سروع ومتابعته، وت�سمل عنا�سر الزيارة . 4
ما ياأتي : 

• االطالع على املراحل التي مت اإجنازها والتي يجري تنفيذها.	

• مراجعة امللفات اخلا�سة بامل�سروع.	

• التاأكد من دقة البيانات التي �سبق ادخالها يف اأمن�ذج تقدمي الطلب.	

• مقابلة اإمام اأو م�ؤذن امل�سجد اأو من ميثله ومناق�سة تفا�سيل التنفيذ ومدى حتقيق االأهداف.	

املنحة:   	•اإغالق 
ُيَعدُّ اإغالق املنحة �سرطًا اأ�سا�سيًا لتمكني اجلهة امل�ستفيدة من تقدمي طلبات منح جديدة. . 1

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 . 2
بالتقييم اخلتامي للم�سروع واإغالق املنحة واإبالغ اجلهة امل�ستفيدة بقرار االإغالق.

نظرًا لطبيعة هذا امل�سار من حيث عدم ارتباطه باجلهات، وعدم تكرار الدعم؛ فاإنه يكتفى الإغالقه باأمن�ذج"الزيارة . 3
امليدانية و تقييم املنح".

واهلل امل�فق.




