اسس وتعليمات تقديم الدعم لمشاريع الجمعيات للعام 2018
انطالقا ً من مبدأ تحقيق العدالة والنزاهة وحرصا ً من مجلس ادارة سجل الجمعيات على منح الجمعيات
واالتحادات الفرص المتساوية للحصول على الدعم لتحقيق اهدافها التي انشأت من اجلها حيث تهدف هذه المنح
الى تشجيع الشراكة مع القطاع التطوعي ضمن محاور التنمية االجتماعية ،الثقافية ،الصحية ،البيئية ،السياسية
و/أو السياحية وبما يشجع المشاركة الشعبية وتمكينها في عملية اتخاذ القرار كمحاور رئيسية متنوعة للدعم هذا
العام وضمن أولويات التنمية الوطنية كاألجندة الوطنية واستراتيجيات التنمية والخطط التنفيذية السنوية المختلفة
و اقتداء بالمبادرات الملكية السامية في تحفيز العمل التطوعي ،ويقدم صندوق دعم الجمعيات هذه الفرصة
لجميع الجمعيات المسجلة في سجل الجمعيات وفق قانون الجمعيات رقم  51لسنة  2008وتعديالته .
اوالً  :معايير خاصة بالجمعية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ان يكون مضى على تسجيل الجمعية سنة فاكثر.
ان يكون للجمعية مقر تمارس عملها من خالله ( مستأجر او ملك ) .
أن تكون الجمعية قد قدمت التقرير السنوي المعتمد حسب تعليمات تصنيف الجمعيات للسنة التي تسببق
طلب التمويل.
ان ال تكون الجمعية قد وجه لها عقوبة االنذار او عقوبة اشد خالل السبنة السبابقة لطلبب البدعم ولبم تقبم
بتصويب اوضاعها .
أن تتمتببع الجمعيببة بقببدرة علببى إدارة وتنفيببذ وإدامببة المشببروع مببن مختلببف الجوانببب (الفنيببة ،الماليببة،
اإلدارية) ،وأن تقدم ما يعزز ذلك مثل عبدد المشباريع المنفبذة ومب هالت القبائمين علبى المشبروع وعبدد
المشرفين .
ان تكببون الجمعيببة قببادرة علببى المسبباهمة فببي المشببروع بنسبببة  %10وتشببمل هببذه المسبباهمة التكبباليف
اللوجستية والبشرية وما شابهها.
ان ال تكون الجمعية قد حصلت على مشروع من صندوق دعم الجمعيات خالل العام السابق (. )2017
تعطى اولوية للجمعية التبي يزيبد عبدد األعضباء المسبددين لالشبتراكات السبنوية عبن ( )20عضبوا مبن
أعضاء الهيئة العامة .
تنحصر االستفادة من الدعم بالجمعية او احد فروعها .

ثانيا  :معايير خاصة بالمشروع :
.1

ان يحقبببق المشبببروع هبببدفا ً أو أكثبببر مبببن األهبببداف التبببي سبببجلت الجمعيبببة مبببن أجبببل تحقيقهبببا والبببوارده
فببببببي نظامهببببببا االساسببببببي و أن يكببببببون مجببببببديا ً اقتصبببببباديا ويحقببببببق عامببببببل التببببببأثير واالسببببببتمرارية
والديمومة.
ان يكون موقع تنفيذ المشروع وفق النظام االساسي للجمعية .
أن يتم المباشرة بتنفيذ المشروع خالل ثالثة اشهر من تاريخ توقيع االتفاقية .
ان ال يكون المشروع لغايات البنية التحتية او بناء مقر للجمعية أو شراء مركبات.
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.2
.3
.4

ثالثا ً  :اسس ومعايير المفاضلة بين الجمعيات:
.1
.2
.3
.4
.5

تخدم مناطق الفقر او المناطق غير المخدومة .
تخدم المبادرات الشبابية ومكافحة العنف والتطرف .
اذا كان المشروع مشتركا ً مقدم من جمعيتين او اكثر ( ائتالف ) مسجلة لدى سجل الجمعيات
ان يوفر المشروع عدد من فرص العمل بما ال يقل عن فرصتي عمل .
اذا كان مشروع الجمعية يستهدف فئات ذوي االعاقة  ،االيتام  ،الطفل  ،المرأة .

رابعا ً  :مقدار الدعم :
أ– الدعم للمشاريع الجديدة :
 .1ان ال يزيد مبلغ المنحة عن عشر االف دينار كحد أقصى للجمعية الواحدة .
 .2ان ال يزيد مبلغ المنحة عن عشرون الف دينار كحد اقصى اذا كان الطلب مقدم من جمعتين فأكثر
لتنفيذ مشروع مشترك ( ائتالف ) .
ب  -الدعم لتطوير المشاريع القائمة :
ان ال تتجاوز المنحة مبلغ خمسة االف دينار كحد اقصى اذا كان طلب الدعم لمشروع قائم شريطة تقديم
مايثبت ان المشروع فعال ويحتاج الى الدعم بموجب تقرير من الوزارة المختصة .
خامسا ً  :الوثائق المطلوب ارفاقها مع طلب الدعم المعتمد :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

صورة عن الهوية الشخصية لرئيس الجمعية او الشخص الذي تفوضه الهيئة االدارية .
محضبببر اجتمببباع للهيئبببة االداريبببة يتضبببمن الموافقبببة علبببى التقبببدم بطلبببب البببدعم مشبببروع لصبببندوق
دعم الجمعيات .
كشف باسماء الهيئة االدارية ومنصب كل منهم .
ً
صبببورة عبببن عقبببد االيجبببار (فبببي حبببال كبببان المقبببر مسبببتأجرا) او صبببورة عبببن سبببند التسبببجيل اذا كبببان
المقر مملوكا ً للجمعية .
إرفببببباق دراسبببببة جبببببدوى للمشبببببروع مطبوعبببببه وليسبببببت بخبببببط اليبببببد ،تتضبببببمن األهبببببداف الرئيسبببببية
والفرعيبببة المرجبببو تحقيقهبببا مبببن تنفيبببذ المشببببروع ومسبببتلزمات المشبببروع مشبببروحا ً بالتفصبببيل مببببن
حيث العدد والكمية والسعر والنوعية على ان تكون باللغة العربية .
في حال كان المشروع ممول من جهه اخرى يتم ارفاق اتفاقية التمويل .

سادسا ً :
بجميع االحوال يجب عدم استثناء اي محافظة من الدعم .
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