
ي لتجربة
اللقاء التعريف 

ي امج والمشاري    ع الخبر ة أنضاج البر
وغبر الربحية

بمؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي 
ية وعائلته الخبر
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وع ناجح مشر

استدامة

جدوي
احتياج

وع  المشر
الناجح
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هنا غالباً يحدث الزخم اإلعالمي بسبب قلة خبرة الجهات الداعمة في تسليط الضوء على 

يري أهمية وقيمة االبتكار قبل إثبات فاعليته وقابليته للتنفيذ وتحويله لنموذج تنموي خ

تطوعي فاعل  

رحلة حياة 
وع المبتكر المشر

www.sdeem.org



المقصود 
باإلنضاج
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"لإلنضاج" المفهوم العام 
ي كلمة ناضج 

أي جاهز للقطف واألكل ، :وتعن 
(معجم الوسيط ). بالغ ومكتمل المدارك : وللشخص

المقصود باإلنضاج

ء تطلق ي
اوز عندما يتج: كلمة الناضج عىل الشر

.مرحلة النمو ويصل لمرحلة االكتمال 

أي أخذت دورتها وخرجت بعد .. وانضاج الفكرة 
تروي ومدارسة وإمعان ، واتضحت مالمحها 

. وتفاصيلها بشكل دقيق

ي 
 
ي : الفكرة الناضجة ومن معان

أي الفكرة الن 
حها بتفص يل تام وصلت إىل مرحلة يمكن فيها شر
لوحة ودقيق كما لو أنها مرسومة بتفاصيلها عىل

.أمامك

وع الناضج  أي تجاوزه مرحلة النمو ،: أما المشر

وبلوغه مرحلة االكتمال واالستواء وجاهزيته

www.sdeem.org



المقصود 
باإلنضاج

مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي 
ية وعائلته الخبر

«لإلنضاج » المفهوم الخاص 
وهو المفهوم الخاص بمؤسسة

:ومضمونه هو 

ي مرحلة زمنية تسبق مرحلة الت
 
أسيس عملية مخططة ف

حة واالطالع عىل يتم فيها دراسة جدوى الفكرة المقب 
ي مجالها مع االستماع اىل صوت

 
أفضل الممارسات ف

وواضح العميل والخببر ، للخروج بتصور متكامل وشامل
بشأن اتخاذ القرار المناسب-المانح-يتيح لمؤسستنا 

وع من  تمويل المشر
وع من عدمه، كما يّمكن القائمير  عىل المشر
وع  امتالك أدوات ومقومات إنجاح المشر

.الالزمة ، و بوصلة التجاه التحرك فيه

www.sdeem.org
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متى نطبق 
اإلنضاج

كرة يطبق االنضاج عىل المشاري    ع المبت
والجديدة عىل مستوى القطاع او عىل 
شا مستوى منطقتها عىل اقل تقدير او م

م ري    ع يوجد ممارسات سابقة لها لكنها ل
.  ثبر تحقق المؤمل منها من التغيبر أو التأ

www.sdeem.org



أركان 
اإلنضاج
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.تطوير صاحب الفكرة•

كة • .تحديد الرؤية المشتى

.بناء فريق •

ي التمويل •
.قرار المشاركة ف 

اكات • .كسب شر

.التعرف عىل مستشارين •

الهدف
من اإلنضاج

وع• ات نجاح للمشر بناء مؤشر

www.sdeem.org



ي 
عصف ذهت 

دقائق10
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فوائد 
اإلنضاج
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أبرز خطوات 
اإلنضاج

.تكوين فريق لإلنضاج •

.كتابة اهداف االنضاج•

.القيام بزيارات ولقاءات استطالعية •

ي البدا•
.ية والنهاية تنفيذ مجموعتي   تركت   ف 

.تنفيذ ورشة عمل •

وع مذيلة بتوص• .يات اصدار وثيقة للمشر

وع • ي للمشر
ليس متطلب)اصدار معرف 

.( اساسي 

www.sdeem.org
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مفاصل نجاح 
اإلنضاج

.ان يحدد وقت لالنتهاء منه •

وع• .كتابة تصور مسبق للمشر

.وضع معايبر للجهات واالشخاص المزارين•

ي التكلفة •
 
.عدم المبالغة ف

.تحديد اهداف محددة لإلنضاج •

ي أنضاجها•
 
.الفكرة جذابة ومشجعة للمشاركة ف

.اختيار الفريق بعناية •

ي التنفيذ •
 
.عدم الدخول ف

.ان تكون مساحة االطالع غبر تقليدية •

.التوثيق المستمر •

ي • .التطبيق التجرينر

.ضبط المرحلية والمتابعة مع الجهة •

ي االنضاج •
 
وع ف .مشاركة بطل المشر

ات نجاح• بناء مؤشر

ي التقييم•
 
االستعانة بجهات محايدة ف

www.sdeem.org



مخرجات
اإلنضاج

وع .وثيقة انضاج المشر

.تقليل التكلفة 

.بوصلة اكتر دقة 

وع  .تسويق للمشر

ي العالقة مع المنفذين 
 
.عمق ف

.ات قائمة من المستشارين والمهتمي   والجه

.فريق العمل تم تطويره 

اكات وتحالفات  .شر

ام صاحب الفكرة بتنفيذها  .التى 

ي 
.أصدرا معرف 

www.sdeem.org



عنارص وثيقة 
وع االنضاج للمشر

وعإسم-١ المشر

وعمدير-٢ المشر

وعفكرة-٣ لهالمضافهوالقيمةالمشر

وعالرسميةالمظلة-٤ للمشر

ي األسباب-٥
وعقياماستدعتالن  المشر

وعأهداف-٦ المشر

األنشطة-٧

وعنطاق-٨ المشر

وعمكان-٩ المشر

البدايةتاري    خ-١٠

النهايةتاري    خ-١١

وعمدة-١٢ المشر

www.sdeem.org



عنارص وثيقة 
وع االنضاج للمشر

فريق العمل-١٣

وع -١٤ مراحل المشر

ين -١٥ ون وغت  مباشر وع مباشر المستفيدون من المشر

انية-١٦ الموازنة العامة او المت  

جهات التمويل-١٧

وع -١٨ ة وغت  مباشر )أصحاب المصلحة أو الجهات ذات الصلة بالمشر (ةمباشر

كاء المتوقعون -١٩ (مستفيدين–مستشارين -ممولي   )الشر

ي -٢٠
المخرج النهائ 

وع-٢١ ات النجاح واستدامة المشر مؤشر

آلية المتابعة والتقويم-٢٢

.التوصيات الختامية-٢٣

www.sdeem.org
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ابرز التجارب

www.sdeem.org



جمعية ماوى
ركن الحوار

التقنية المباركة
ي  منتدى العمل الخبر

المنبثق من 
مركز التمبر  بجامعة الملك فهد 

مركز مثابة

كفاءات المعرفة

www.sdeem.org

جمعية مأوى.pdf
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التحديات

.إيجاد القناعات •

.مجهد للممول والمنفذ•

امج • هروب أو فقد التر

.والمشاري    ع 

ي التنف•
 
.يذ عدم الدخول ف

www.sdeem.org



www.sdeem.org

ابرز خطوات االنضاج

ابرز خطوات الانضاج.pdf


المطلوبالخطوةم

الفكرةعنمبسطتصوركتابةتحديد الفكرة1

تكوين فريق عمل لإلنضاج2

والمشروعةالمبادرمتبنيهويكونأنويفضلللفريقوقائدومالئممناسبفريقتشكيل

ً يكونأنويفضل تنفيذهاعندمستقبالً للمبادرةالمباشرالتنفيذيالفريقضمنمنأيضا

أقصىبحد5-3منعددهم

وضع أهداف اإلنضاج3

حلةمرأهدافالفريقيضعثمومنللمبادرةالمشتركةالرؤيةوضعيتمأنهناالمهممن

وصولللالعملوعلىعليهاالفريقيتفقوالتينفسهالمشروعأهدافوليساإلنضاج

اإلنضاجخاللمنوتحقيقهاإليها

4
 Focus)تنفيذ مجموعة تركيز 

Group )قبل الزيارات واللقاءات

وعقد ورش العمل لبناء 

وإثراء خطوات اإلنضاج 

12عنيزيدوال5عنعددهميقلالوالمختصينالمهتميناألفرادمنعدددعوة

خطةوضعبشأنوالخبراتوالمالحظاتاألفكارتبادلإلىتهدفمناقشاتفيللمشاركة

ددوعالشخصياتوكذلكومعاييرهاتزارالتيوالجهاتخطواتهتنفيذوآليةاإلنضاج

المتوقعةومحاورهانحتاجهاالتيالورش

دعوتهميتممنمعاييركتابةيتم

القيام بزيارات للجهات 5

ساتهاممارمنالمثلىواالستفادةالناجحةالعمليةوالنماذجالتجاربعلىواالطالعالزيارة

فينجاحاتلديهاأوشبيهةأومماثلةالجهاتتلكوتكونوتميزهانجاحهاوأسباب

نحتاجهاجزئيات

بالزيارةالمستهدفةالجهاتمعاييركتابةيتم

ناللقاء مع الخبراءالمختصي6

ةالفكرأهميةلمدىمعهموالتطرقوخبراتهمتجاربهممنواالستفادةالممارسينلقاء

ستقطاباالآلياتنقاشالمهمومنالمتوقعةالعقباتوتجاوزفيهاالنجاحتحقيقوكيفية

الماليةالمواردوتنميةالبشريةالمواردفيلهاالمناسبة

باللقاءالمستهدفينوالمختصينالخبراءمعاييركتابةيتم
www.sdeem.org



المطلوبالخطوةم

ادرة اللقاء مع الشريحة المستفيدة من المب7
عنانطباعاتهموأخذأفرادأوجهاتكانتسواءالمبادرةمناستفادتهاالمتوقعالشريحةمقابلة

استدامتهاودعمنجاحهافيوالمشاركةمعهاالتفاعلومدىالمبادرةأهمية

تنفيذ ورشة عمل8
تهدفمناقشاتفيللمشاركة15عنعددهميقلالوالمختصينالمهتميناألفرادمنعدددعوة

الورشةتستهدفهاالتيالمحاوربشأنوالخبراتوالمالحظاتاألفكارتبادلإلى

9
بعد (Focus Group)تنفيذ مجموعة تركيز 

اكتمال اللقاءات والزيارات وورش العمل 

لبناء خارطة الوثيقة ووضع التوصيات

أومقابلتهمتمممنالمدعوينيكونأنيفضل)والمختصينالمهتميناألفرادمنعدددعوة

8عنيزيدوال5عنعددهميقلال(العملفريقالىباإلضافةالعملورشفيمشاركتهم

وصياتالتإعدادوكذلكاإلنضاجلوثيقةالنهائيالتصوروضعإلىتهدفمناقشاتفيللمشاركة

فيهواالستمرارالمشروعبوصلةتتضمنهماابرزالنهائية

ياتإصدار وثيقة للمشروع المذيلة بالتوص10

:العناصرالتاليةعلىتشملأنويفضللإلنضاجوثيقةتصدرأنالمهممن

اسم المشروع                              1.

مدير المشروع2.

فكرة المشروع والقيمة المضافة له3.

المظلة الرسمية للمشروع4.

األسباب التي استدعت قيام المشروع5.

أهداف المشروع6.

األنشطة7.

نطاق المشروع8.

مكان المشروع9.

مدة المشروع10.

تاريخ البداية11.

تاريخ النهاية12.

فريق العمل 13.

مراحل المشروع14.

جهات التمويل15.

الموازنة المالية العامة16.

اشر مباشر وغير مب) المستفيد من المشروع بشكل 17.

)

أصحاب المصلحة أو الجهات ذات الصلة بالمشروع 18.

(مباشر وغير مباشر) 

-مستشارون -ممولون ) الشركاء المتوقعون 19.

(مستفيدون 

المخرج النهائي20.

مؤشرات النجاح واستدامة المشروع21.

آلية المتابعة والتقويم22.

التوصيات الختامية23.

11
إصدار معرفي للمشروع 

(متطلب غير أساسي)

فيويصدرالتنسيقيستحقأنهوجدماالمجموعةوالوثائقالمعلوماتمناستخراجتيسرإن

غيرمتطلب)المجالهذافيالمكتبةويثريمستقبالا إليهاحتاجلمنجيدمرجعويكونيقرأمنشور

(أساسي
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ة الحقيبة التدريب
لإلنضاج

www.sdeem.org



سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت 
أستغفرك وأتوب إليك

 
ً
ا أخبر

أشكركم لتفاعلكم
أسأل هللا للجميع التوفيق

www.sdeem.org


