ضوابط الجهات املؤهلة لتقديم طلبات الدعم

 -1أن تكون الجهة املتقدمة بطلب دعم مشروع جهة ذات كيان معلوم ،كجمعية خيرية أو مؤسسة أهلية ذات
طابع طوعي أو خدمي ،وتعمل يف تقديم الخدمات األساسية اإلنسانية أو االجتماعية أو الثقافية أو التربوية أو
الصحية أو العلمية أو الحضارية أو التقنية.
 -2أن تكون الجهة مرخصة ومصرح لها بالعمل يف اختصاصها من الجهات املعنية يف دولة املقر ،ووفقًا
للقوانين واألنظمة املعمول بها.
 -3أن تكون الجهة تعمل وفقًا لنظامها األساسي وهيكلها التنظيمي ،وغاياتها وأهدافها املعلنة ،وال يكون
لها أهداف أو غايات سياسية أو توجهات تتعارض مع سياسة دولة املقر ،أو الدولة املانحة.
 -4أن يكون قد مضى ىلع تأسيس الجهة مدة ال تقل عن ( )3سنوات منذ بداية عملها الفعلي.
 -5أن يكون للجهة نظامها اإلداري واملالي املستقل ،ال أن تكون فرعًا من جهة أجنبية أو تتبع منظمة أجنبية.
 -6أن يكون للجهة سجالت تقارير مالية مدققة من مكاتب التدقيق املحاسبي املعتمد عن آخر ( )3سنوات
ماضية ،وتكون حاضرة عند الطلب آلخر سنتين.
 -7أن تكون للجهة سجالت لسابقة أعمالها مدونة بها ما نفذته من مشاريع.
 -8إبراز خطابات التزكية وخطابات الشكر والتقدير املمنوحة لها ممن سبق لهم التعامل معها (جهة حكومية،
منظمة دولية ،جهة مانحة ،شخصيات مرموقة).
 -9أن تحصل الجهة املتقدمة بطلب دعم مشروع ىلع اعتماد من هيئة تنظيم األعمال الخيرية بدولة قطر.
 -10إبراز بطاقات التعريف بأعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين األساسيين حسب الهيكل التنظيمي الوظيفي،
واألعضاء الشرفيين.
 -11إبراز قائمة الشركاء املحليين والدوليين املعتمدين لدى الجهة.
 -12التقدم بطلب الدعم من خالل تعبأة النموذج املعتمد من اإلدارة العامة لألوقاف عبر الطرق الرسمية
واملعتمدة دبلوماسيًا يف سفارة دولة قطر بدولة مقر الجهة الطالبة.
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ضوابط الجهات املؤهلة لتقديم طلبات الدعم
بطاقة تعريف الجهة  /املؤسسة
اسم الجهة باللغـة العربيــة:
اسم الجهة باللغة اإلنجليزية:
الـــهـــدف والـنـشــــاط:
بيانات الترخيص والتـسـجيل:
الجــهـــــة الــمرخصــــة:
عـــدد الـــفروع وأماكنهـا:
عدد املتطوعين:

عـــدد الـعـــامـــلــــين:
الرئيــس  /املدير املسؤول:
تعريف الـشـركاء املحليين:
تعريف الـشـركاء الدوليين:
تعــريف أعضــاء الـشــرف:

الـعـنـــــــوان
الــــــدولـــــة

املدينـة

املحـافظــة  /اإلقـليــم

الهـــواتــــــف
البريد اإللكتروني

صندوق البريد ﺳﯾب

فاكـس

مالحظات وإضافات
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ضوابط الجهات املؤهلة لتقديم طلبات الدعم
بطاقة تعريف املشروع
اسم املشروع باللغة العربية:
اسم املشروع باللغة اإلنجليزية:
الهدف من املشروع:
مكان تنفيذ املشروع:
املستفيدون:
(مــا هــي الفئــات املســتهدفة
بشــكل أساســي وفرعــي،
واألعــداد حســب الجنــس
والفئــة العمريــة ،واملناطــق
الجغرافيــة ،وغيــره)..
الجهة املرخصة للتنفيذ:
الجهة املنفذة:
تكلفة املشروع االجمالية:

عدد املتطوعين:
(ريال قطري /دوالر أمريكي) عدد الـدفـعـات:

كم مبلغ الدعم املطلوب:

(ريال قطري /دوالر أمريكي)

هل هناك جهات قدمت لكم
أي دعم؟:
مدة التنفيذ:

تــاريـخ البدايــة والنهايـة:

مدير املشروع:
وصف ملخص للمشروع:
(األهــداف العامــة واملبــررات،
واألنشــطة الرئيســية ،والنتائــج
املتوقعــة)
مــا هــي املشــاكل التــي
ســيعمل املشــروع ىلع حلهــا؟
ومــا االحتياجــات املجتمعيــة
التــي ســيلبيها؟
النتائج واملخرجات:
(ما هي النتائج املتوقع تحقيقها
من تنفيذ املشروع؟)
ما مدى توافق املشروع مع
االحتياجات واألولويات الوطنية
(رؤية قطر  ،)2030وىلع مستوى
املنطقة والدولة املستهدفة؟
تقديم (دراسة احتياجات حديثة
ومعتمدة)
ما مدى توافق املشروع مع
اختصاص ونشاط اإلدارة العامة
لألوقاف؟
ويف حال عدم توافق املشروع
مع اختصاصات اإلدارة العامة
لألوقاف ،فما هي املبررات
التي تدعم تبني اإلدارة العامة
لألوقاف للمشروع؟
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ضوابط الجهات املؤهلة لتقديم طلبات الدعم
بطاقة تعريف املشروع
ما هي أنشطة خطة عمل تنفيذ املشروع املقترح
مدة التنفيذ

النشــــــــاط

املخرجات /اإلنجاز

مالحظــــات

التعريف بالجهات الشريكة يف تنفيذ املشروع وما هو دورها بالتفصيل؟ (إن وجدت)
الجهة الشريكة

الدور واملسؤوليات

مالحظــــات

يرجى تلخيص كيفية استدامة واستمرارية عمل وتطوير املشروع الستمرار تحقيق الغرض منه؟
(من جوانب البنية التحتية والكوادر البشرية واألنظمة اإلدارية ،وغيرها)..

بطاقة سجل خبرات وسابقات أعمال تنفيذ املشاريع من خالل الجهة أو الشركاء
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ضوابط الجهات املؤهلة لتقديم طلبات الدعم
بطاقة تعريف املشروع
ما هي املشروعات السابقة التي تم تنفيذها من طرفكم أو الشركاء املحليين أو الدوليين؟ وما هي مخرجات نجاحها؟
املشروع

الهدف

املخرجات واملكتسبات

الجهة املنفذة/الداعمة

الشركاء املنفذون ودورهم
الشريك

الدور  /املهام

مالحظات

يرجى إرفاق التالي:
 تراخيص الجهة /املؤسسة وفق ما تم توضيحه يف الضوابط املؤهلة لتقديم طلب الدعم. السير الذاتية لألعضاء والشركاء وأعضاء الشرف. نسخة عن التقارير السنوية املالية املصدقة آلخر سنتين. دراسة جدوى مفصلة عن مقترح املشروع. -بروفايل الجهة املنفذة للمشروع.
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ضوابط الجهات املؤهلة لتقديم طلبات الدعم

الستخدام اإلدارة العامة لألوقاف ( الرأي اإلداري )

الستخدام اإلدارة العامة لألوقاف ( الرأي الفني )

قرار لجنة دعم املشاريع
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