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التعريف بالربنامج:
يعمل البرنامج على توفير منح مالية بقيمة مالية غير محددة م�سبقا للمنظمات الأهلية البحرينية التي تتقدم
ب�أفكار لم�شروعات تنموية متميزة في المجال الذي تعمل فيه هذه المنظمات �شريطة �أن تكون المنظمة قد حققت
نتائج ملمو�سة من الخدمات والبرامج للمجتمع .علما ب�أن المنحة ت�سدد جزء من تكلفة الم�شروع ،وعلى المنظمة
الفائزة بالمنحة �أن توجد �أ�ساليب متنوعة لتمويل هذه الم�شروعات ،مما يرفع من قدرة المنظمة على �إيجاد
�أ�ساليب متنوعة لتمويل م�شروعاتها.

�أهداف الربنامج:
.1
.2

.3
.4

1ت�شجيع المنظمات الأهلية على االرتقاء بالعمل الأهلي من خالل توفير الموارد المالية الالزمة لم�شروعاته
المتميزة.
2التحول من الأ�ساليب التقليدية في تقديم الدعم والمنح للمنظمات الأهلية ،واالنتقال بها �إلى �آفاق للح�صول
على تمويل غير محدد لم�شروعاتها وبرامجها ،وب�شكل يعتمد بالكامل على طبيعة الأفكار التي تتقدم بها
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ونوعية الخدمات وتميزها واحتياج المجتمع البحريني لها.
�3إ�ضفاء روح المناف�سة بين المنظمات الأهلية.
�4إر�ساء مبادئ ال�شفافية في تقديم الدعم الحكومي و�ضمان ترجمة هذا الدعم �إلى خدمات وبرامج ذات
جدوى اقت�صادية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع.

نوع امل�شروعات امل�ستحقة للح�صول على املنح:
•م�شاريع طويلة الأجل :وهي الم�شاريع التي ت�ستمر لأكثر من عام.
•م�شاريع ق�صيرة الأجل :وهي الم�شاريع التي تنفذ خالل عام واحد �أو �أقل.
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جماالت املنح املالية:

موا�صفات امل�شاريع امل�ستحقة للتمويل:

تقدم المنحة للم�شاريع الواردة في الثالث مجاالت التالية لكل م�ستوى من م�ستويات المنحة (طويلة المدى –
ق�صيرة المدى).
1 .1م�شاريع تدريب وتوعية :وهي م�شاريع تت�ضمن برامج تدريب وتوعية للفئات الم�ستهدفة من �أن�شطة
المنظمة على �أن ال تكون هذه البرامج ربحية.
2 .2م�شاريع خدماتية :وهي م�شاريع تت�ضمن خدمات للمجتمع مثل م�شاريع الحفاظ على البيئة ،وتقديم
خدمات توعوية �صحية ،وتقديم خدمات علمية تخ�ص�صية وغيرها.
3 .3م�شاريع تنمية اقت�صاد المجتمع :وهي م�شاريع اقت�صادية ت�سد احتياجات المجتمع وترفع الم�ستوى
االقت�صادي للم�ستفيدين من الم�شروع من درجة العوز �إلى درجة االكتفاء.
جدول يبين �أنواع الم�شاريع التي يمكن للمنظمات الأهلية التقدم بها
نوع امل�شروع
طويل املدى
ق�صرية املدى

جماالته
تدريبة
خدماتية
تنمية اقت�صاد املجتمع
تدريبية
خدماتية

�شروط التقدم للمنحة املالية ال�سنوية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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�1أن تكون من المنظمات الأهلية الوطنية الم�شهرة وتن�ضوي تحت مظلة وزارة التنمية االجتماعية بمملكة البحرين.
2يقت�صر حق التقدم للمنظمات الأهلية التي تت�سم م�شروعاتها ب�صفة النفع العام فقط.
�3أن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخا�صة بالجمعيات.
�4أن يكون قد م�ضى على �إ�شهار المنظمة عام واحد على الأقل.
�5أن تكون منتظمة في تقديم التقارير المالية والأدب�ي��ة للعامين الماليين الأخيرين �إل��ى وزارة التنمية
االجتماعية.
�6أن تكون منتظمة في عقد اجتماعات الجمعية العمومية.
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أن يكون م�شروعا تنمويا يحمل �صفة النفع العام.
�2أن يتفق مع �أهداف المنظمة المتقدمة بالم�شروع.
�3أن تتعهد المنظمة بتوفير باقي كلفة الم�شروع _ في حالة عدم ح�صول الم�شروع على كامل التكلفة
المتوقعة.
�4أن ال تكون الم�شاريع ا�ستثمارية.
�5أن ال تكون الم�شاريع عبارة عن بناء (ت�شييد) لأي غر�ض من الأغرا�ض.
6في حالة الم�شاريع الطويلة المدى يجب �أن يكون الم�شروع قد انتهى من مرحلة الت�أ�سي�س وبد�أ مرحلة الت�شغيل
وتحدد كلفة ت�شغيل عام واحد فقط لطلب المنحة.

طبيعة املنحة:
تح�صل المنظمة الأهلية على منحة نقدية كتمويل خارج الجمعية جزئي ،وللمنظمة اال�ستعانة ب�أ�ساليب �أخرى
لتمويل الم�شروع �إن احتاجت لذلك.

الوثائق املطلوبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ا�ستيفاء ا�ستمارة م�شروع المنحة المالية كامال.
2ا�ستيفاء ا�ستمارة بيانات المنظمة و�أن�شطتها كامال.
3الوثائق الدالة على �أن�شطة وبرامج المنظمة للعام الما�ضي.
4خطه عمل المنظمة للعام القادم.
5ن�سخة من مح�ضر اجتماع مجل�س �إدارة الجمعية والذي نوق�ش فيه بيانات الم�شروع و�أقر فيه التقدم بطلب
المنحة المالية للوزارة.
6ا�سم وبيانات ال�شخ�ص الم�سئول عن الم�شروع و�إدارته ويكون هو نقطة االت�صال مع الوزارة.
7خطاب من المنظمة �إلى الوكيل الم�ساعد لتنمية المجتمع،
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ا�ستحقاق املنحة:
.1
.2
.3
.4

1تقديم ا�ستمارة الطلب قبل انق�ضاء الفترة المحددة من قبل الوزارة والت�أكيد على ت�سلم الجمعية ر�سالة تفيد
ت�سلم الم�س�ؤول في الوزارة لطلب المنحة وجميع الوثائق.
�2أن يندرج الم�شروع �ضمن �أحد الفئات المبينة في مجاالت المنح.
3تعطي الأولوية للم�شروعات والبرامج التي ت�شترك في تنفيذها �أكثر من جمعية وخا�صة الجمعيات التي تعمل
في نف�س الن�شاط.
4تعتمد الموافقة النهائية على المنحة المالية وقيمتها بعد تقييم الم�شروع/البرنامج وبنا ًء على فعالية الجمعية
من خالل الأن�شطة والفعاليات في الفترة ال�سابقة.

معايري تقييم امل�شروعات
رقم املعيار
الرئي�س

1

بيان امل�شروع
املجال

التقييم امل�ؤ�س�سي

الإ�شراف على املنحة:
يتولى المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الإ�شراف على �إجراءات التقدم للمنحة المالية ويتمثل في:
1 .1الإعالن عن المنحة.
2 .2توزيع ا�ستمارات التر�شيح للمنحة.
3 .3ا�ستالم ا�ستمارات المنحة ومرفقاتها من المنظمات الأهلية.
4 .4قراءة الم�شروعات المتقدمة للمنحة والت�أكد من ا�ستيفائها لكامل البيانات.
5 .5تقديم تقرير فني عن المنظمة يت�ضمن تقييمها في الأداء الم�ؤ�س�سي.
6 .6ترميز اال�ستمارات و�إعطائها �أرقام �سرية.
7 .7ت�سليم اال�ستمارات لجهة التقييم.

جهات التقييم:
يتم التقييم للمنظمة الأهلية من قبل جهتين:
1 .1التقييم الم�ؤ�س�سي للمنظمة من قبل المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية .ويدخل التقييم الم�ؤ�س�سي
بن�سبة  %40من تقييم الم�شروع.
2 .2تقييم الم�شروع من قبل جهة متخ�ص�صة م�ستقلة يتم اختيارها من قبل الوزارة.
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النقاط املقررة
التفا�صيل

الفرعية املجموع

نظام احلكم الداخلي

10

امل�شروعات والأن�شطة

10

الإدارة العامة

10

الإدارة املالية

10

املربرات

10

الأهداف العامة واخلا�صة
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حتديد الفئة امل�ستهدفة

10

الفرتة الزمنية

5

40

2

بيانات امل�شروع

4

خطة التنفيذ (م�ستلزمات
التنفيذ الب�شرية واملادية)

10

5

خطة املتابعة للم�شروع

5

6

خطة تقييم امل�شروع

5

7

امليزانية التقديرية للم�شروع

5

املجموع

جهة التقييم

املركز الوطني لدعم
املنظمات الأهلية

35

جهة تقييم متخ�ص�صة

100
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جهات االعتماد:
�صندوق العمل الأهلي :حيث يقر نتائج التقييم ويرفعها �إلى اللجنة العليا بوزارة التنمية االجتماعية.
اللجنة العليا بوزارة التنمية االجتماعية :حيث تقر النتائج النهائية.

كيفية التقدم بالطلب لإ�ستحقاقات املنحة املالية
ت�سلم اال�ستمارة ومرفقاتها (الن�سخة الأ�صلية) �إلى المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن ب�شارع
الخدمات توبلي مبنى ،259 :طريق ،1104 :مجمع 711

العنــوان:
مبنى  ،259طريق  ،1104مجمع 711
�شارع الخدمات-توبلي
هاتف)00973(17877546 :
فاك�س)00973( 17784607 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيbh.gov.social.www :

12

الدليل الإ�سرت�شادي للمنح املالية

