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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة البيئة

صندوق حماية البيئة

نموذج الحصول على دعم المشاريع البيئية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

))... إن مالييــن النــاس  فــي جميــع أرجــاء األردن وفــي مختلــف أنحــاء المنطقــة  يتطلعــون ليكونــوا جــزءًا 
مــن شــرق أوســط مســتقر ومعتــدل .

وبعــد أن تغــدو نزاعــات اليــوم حدثــًا تاريخيــًا مــّر عليــه الزمــن، ستتشــّكل حياتهــم وفــق مــا نفعلــه  هــذا 
العــام لبنــاء األســاس الــذي يقــوم عليــه النجــاح فــي المنطقــة.

وهــذا كلــه يبــدأ مــن التعــاون عبــر الحــدود فــي التصــّدي للتحديــات المشــتركة مــن تحقيــق النمــّو االقتصادي 
ومعالجــة القضايــا البيئيــة وضمــان الحصــول علــى المــوارد التــي نحتاجهــا، كمــا يشــمل تحســين الظــروف 
المعيشــية مــن المجتمعــات الصحراويــة إلــى المــدن الحضريــة المكتظــة ورفــع الدخــل وخلــق فــرص تتّســع 

وتكبر.((

من خطاب 
جاللة الملك عبد اهلل الثاني المعظم

في مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل 

األربعاء
18 حزيران 2008
البتراء – األردن 

كلمة 
جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم 

في مجاالت التنمية المجتمعية
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الجزء االول: صندوق حماية البيئة
 JORDAN  ENVIRONMENT FUND (JEF( عملــت الحكومــة االردنيــة مــن خــال وزارة البيئــة علــى انشــاء صنــدوق حمايــة البيئــة
لتقديــم الدعــم المالــي للمشــاريع التــي مــن شــأنها تعزيــز قــدرات مختلــف المؤسســات والجهــات علــى االلتــزام بالتشــريعات البيئيــة الوطنيــة، يهــدف 
الصنــدوق الــى دعــم التطويــر فــي مختلــف القطاعــات ذات التأثيــر الواضــح والكبيــر والملمــوس علــى البيئــة االردنيــة، وتقديــم الحوافــز الماليــة 
لتطوير هذه المؤسســات والجهات وتحســين أدائها، واقتراح وتنفيذ الحلول التكنولوجية لتحقيق االلتزام الكامل بالتشــريعات واالشــتراطات البيئية. 
ســتوجه مصــادر الدعــم مــن الصنــدوق الــى المشــاريع بنــاءًا علــى االولويــات الوطنيــة والجــدوى االقتصاديــة والبيئيــة والهــدف مــن ذلــك هــو خلــق 

اطــار يتــم مــن خالــه ايجــاد حلــول مناســبة تتماشــى مــع االســتخدام االمثــل والمســتدام للمــوارد االردنيــة.
وخــال عملهــا الطــاق الصنــدوق، طلبــت وزارة البيئــة االردنيــة دعــم الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة  USAID حيــث تــم مــن خــال برنامــج 
ســابق )SABEQ( تقديم المســاعدة الفنية للوزارة بأســلوب  تشــاركي لدراســة أفضل الممارســات الدولية ووضع إطار تنفيذي إلنشــاء الصندوق.

رؤيتنا

صنــدوق نموذجــي علــى المســتوى الوطنــي واالقليمــي قــادر علــى تقديــم الدعــم المالــي والفنــي الــازم لحمايــة عناصــر البيئــة واســتدامتها 
والمســاهمة فــي تحســين نوعيــة الحيــاة.

رسالتنا

تشجيع تنفيذ المشاريع واالنشطة الهادفة لحماية البيئة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

قيمنا 
نلتزم خال عملنا وتعاملنا الداخلي والخارجي بالقيم والمبادىء التالية:

منهجية ذات هدف.    1
تحقيق أثر ملموس على ارض الواقع.    2
العدالة.    3
الشفافية.    4
االلتزام بمبادئ التنمية المستدامة والسلوكيات البيئية.    5
العمل بروح الفريق.    6
التشاركية من أجل بيئة أفضل.    7

األهداف

ســيوفر صنــدوق حمايــة البيئــة )JEF(  التمويــل المســتمر علــى اســاس تنافســي لمجموعــة واســعة مــن المشــاريع الراميــة إلــى تعزيــز االســتثمار 
فــي تحســين المشــاريع المســتدامة التــي مــن شــأنها النهــوض بااللتــزام البيئــي واالدارة الســليمة للبيئــة االردنيــة ومواردهــا الطبيعيــة مــن خــال:

تقديــم الدعــم المالــي للمشــاريع المنفــذة مــن قبــل القطــاع العــام و/أو القطــاع الخــاص و/أو الجهــات األخــرى التــي تســعى لتحقيــق هــذه 	 
االهــداف.

دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقًا للممارسات البيئية الفضلى. 	 
تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى االستخدام األمثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.	 
المساهمة في نشر الوعي البيئي وبناء وتطوير القدرات في مجاالت حماية البيئة والتنمية المستدامة.	 
التركيز على القطاعات ذات األولوية الوطنية من ناحية االلتزام باإلشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها.	 
تشجيع الريادة واالبتكار في مجاالت حماية البيئة بما ينعكس ايجابيًا على المجتمع.	 
العمــل مــع الهيئــات والمنظمــات والمؤسســات الدوليــة والجهــات المانحــة والجهــات ذات العاقــة المعنيــة بدعــم المشــاريع البيئيــة المحليــة 	 

واإلقليميــة والدوليــة وتعزيــز  التعــاون معهــا فــي مجــاالت حمايــة البيئــة بمــا فيهــا التنميــة المســتدامة واالقتصــاد االخضــر والتغيــر المناخــي 
واالنتــاج واالســتهاك المســتدام وتبــادل الخبــرات معهــا.
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الجزء الثاني : شروط و أسس الحصول على دعم المشاريع البيئية

شروط أهلية الحصول على منح المشاريع من صندوق حماية البيئة

القطاع العامالجمعياتالقطاع الخاص

ــدى  1.أن تكــون هــذه الجهــة أردنيــة ومســجلة ل
ــق  ــة الوثائ ــدم كاف ــة و أن تق الجهــات ذات العالق

المطلوبــة.

2.أن ال يقــل عــدد الموظفيــن العامليــن لديهــا عــن 
للضمــان  خاضعيــن  أردنييــن  موظفيــن  )ثالثــة( 

االجتماعــي. 

3.أن تكــون ممارســة لنشــاطاتها فعليــًا مــدة ال 
تقــل عــن ســنتين .

للمشــاركة  الماليــة  القــدرة  لديهــا  تتوفــر  4. أن 
بالمشــروع بمــا ال يقــل عــن %25 مــن قيمــة 
المشــروع باإلضافــة لتوفــر القــدرة الفنيــة إلدارة 

. المشــروع 

1.أن تكــون هــذه الجهــة أردنيــة ومســجلة لــدى الجهــات 
ذات العالقــة  و أن تقــدم كافــة الوثائــق المطلوبــة  بمــا 
الجهــة  مــن  االداري  و  المالــي  الوضــع  ســالمة  فيهــا 

لديهــا. المســجلة 

ــًا مــدة ال تقــل عــن  2.أن تكــون ممارســة لنشــاطاتها فعلي
ســنتين .

3.أن تتوفــر لديهــا القــدرة الماليــة للمشــاركة بالمشــروع 
بمــا ال يقــل عــن %25 مــن قيمــة المشــروع باإلضافــة 

لتوفــر القــدرة الفنيــة إلدارة المشــروع .

يجــب رصــد مبلــغ مشــاركة القطــاع العــام فــي تمويــل 
والدوائــر  الــوزارات  مخصصــات  ضمــن  المشــروع 
والمؤسســات الرســمية العامــة طالبــة الدعــم لذلــك 

العــام.

يجــب أن تكــون المشــاريع المقدمــة مــن قبــل كافــة الجهــات حســب هــذه التعليمــات الصــادرة بهــذا الخصــوص  ضمــن األولويــات البيئيــة 
واالســتراتيجيات العامــة لحمايــة البيئــة والمدرجــة فــي خطــة عمــل الصنــدوق .

مجاالت المشاريع التي سيدعمها صندوق حماية البيئة خالل الدورة الحالية

يغطــي دعــم صنــدوق حمايــة البيئــة وفقــا للمشــاريع ذات االولويــة البيئيــة المثبتــة علــى الموقــع االلكترونــي للــوزارة والصحــف اليوميــة علمــا بــأن 
مجــال مشــاريع دورة الدعــم عــام            فــي مجــال 

إجراءات استقبال طلبات دعم المشاريع
يقــوم الصنــدوق باإلعــان عــن شــروط المشــاريع ذات األولويــات البيئيــة والجــدول الزمنــي للــدورة فــي الصحــف اليوميــة وعلــى موقــع الــوزارة 	 

االلكترونــي علــى االقــل مــرة واحــدة مــن كل عــام .
يتم استيفاء بدل خدمات استقبال الطلبات بواقع )50( دينارًا غير مستردة لكل طلب.	 
يتــم تقديــم طلبــات الدعــم للمشــاريع علــى اســتمارة معتمــدة ومخصصــة لهــذه الغايــة مرفقــًا بهــا كافــة الوثائــق الخاصــة بالمشــروع وأيــة 	 

مســتندات إضافيــة
يتم استبعاد أي طلب غير مستوف للشروط المطلوبة من قبل الصندوق .	 

 آلية دراسة وتقييم المشاريع المقدمة من قبل الجهات المختلفة. 
يتــم تقديــم طلبــات الدعــم للمشــاريع علــى اســتمارة معتمــدة ومخصصــة لهــذه الغايــة مرفقــًا بهــا كافــة الوثائــق الخاصــة بالمشــروع وحســب 	 

المواعيــد الزمنيــة المثبتــة علــى الموقــع االلكترونــي للــوزارة
يتم استبعاد اي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة من قبل الصندوق مباشرة.	 
تقــوم لجــان الدراســة والتقييــم بفــرز المشــاريع المقدمــة وتوزيعهــا علــى اللجــان المختصــة لعمــل الدراســات والتقييــم ووضــع التوصيــات 	 

الازمــة ورفعهــا الــى مديــر الصنــدوق.
يقوم المدير بعرض التوصيات على مجلس ادارة الصندوق التخاذ القرار المناسب.	 
بعــد المصادقــة والموافقــة علــى التوصيــات مــن مجلــس إدارة الصنــدوق، يقــوم الوزيــر أو مــن ينــوب عنــه بتوقيــع اتفاقيــة مــع الجهــة 	 

المســتفيدة.
يجــوز لطالــب الدعــم االعتــراض لــدى الوزيــر علــى القــرار المتضمــن عــدم الموافقــة علــى دعــم مشــروعه خــال عشــرة ايــام مــن تاريــخ تبلغــه 	 

القــرار ويجــوز للوزيــر تشــكيل لجنــة فنيــة متخصصــة وعلــى نفقــة طالــب الدعــم للنظــر باالعتــراض ورفــع توصياتهــا للوزيــر بهــذا الشــأن 
ويكــون قــرار الوزيــر بشــأن االعتــراض نهائيــًا.

1- مشاريع االقتصاد الدائري2020
٢- المشاريع البيئية المرتبطة بجائحة كورونا
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قيمة الدعم الذي يقدمه صندوق حماية البيئة
تعتمد قيمة الدعم االجمالي للمشاريع على حجم المخصصات المالية المتوفرة في الصندوق سنويا .

قيمة الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة
يعتمــد حجــم الدعــم للمشــروع الواحــد علــى المخصصــات الماليــة المتوفــرة فــي كل عــام وعلــى طبيعــة المشــروع المطلــوب تمويلــه وبحيــث يتــم 
دعــم 75% مــن قيمــة المشــروع المقتــرح كحــد أعلــى )75% مــن قيمــة المشــروع = قيمــة الدعــم  المقــدم مــن قبــل صنــدوق حمايــة البيئــة ( ويتحمــل 
المســتفيد مــن الدعــم اي ضرائــب أو رســوم حســب التشــريعات المعمــول بهــا  وبمــا بتناســب مــع شــروط أهليــة الحصــول علــى منــح المشــاريع مــن 

صنــدوق حمايــة البيئــة.

أوجه استخدامات الدعم 
يجــب صــرف قيمــة الدعــم للغايــات التــي صرفــت ألجلهــا.وال يجــوز اســتغال الدعــم لغايــات تســديد الرواتــب وتوابعهــا وال يجــوز االســتفادة مــن 

الدعــم لتســديد أيــة ضرائــب أو رســوم حكوميــة مســتحقة.

مدة تمويل المشروع
تبدأ مدة التمويل من تاريخ صرف أول دفعة للمشروع بعد توقيع االتفاقية وتحدد باقي الدفعات حسب االتفاقية.

التقارير 
يجــب علــى المســتفيدين تقديــم تقريــر دوري منتظــم مرفــق بــه كافــة الفواتيــر والمســتندات التــي تثبــت مراحــل االنجــاز الفعليــة للمشــروع حتــى 
تاريخــه لعرضهــا علــى لجــان المتابعــة والتنفيــذ التــي تقــوم بدورهــا بعمــل التوصيــات لصــرف الدفعــات التالية.كمــا ســيتم اجــراء زيــارات مــن قبــل 

لجــان المتابعــة والتنفيــذ لتقييــم ســير عمــل المشــروع.

- عنــد انتهــاء المشــروع تقــوم لجــان التقييــم والرقابــة بتقديــم تقريــر نهائــي وعمــل التوصيــات لمديــر الصنــدوق لعرضهــا علــى مجلــس ادارة 
الصنــدوق. 
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معايير تقييم واختيار المشاريع المقدمة لصندوق حماية البيئة
يرتكز تقييم واختيار المشاريع على تحقيق القيم الجوهرية المقررة لوزارة البيئة وصندوق حماية البيئة وهي :

االطار القانوني والبيئي

معايير  التقييم
تتكــون معاييــر التقــدم لطلــب الدعــم مــن أربعــة معاييــر رئيســية ومعاييــر فرعيــة ملحقــة بهــا تفصــل كل منهــا مجموعــة مــن البنــود الفرعيــة يمثــل 

المخطــط التالــي هيكلهــا العــام:

البنود التي يجب االجابة عنها أدناه مجتمعة وفقا للمعايير الرئيسية المذكورة ضمن طلب الحصول على دعم صندوق حماية البيئة وهي:

المعيار الرئيسي األول : البعد المعلوماتي عن المشروع

يبيــن هــذا المعيــار ملخصــًا لإلطــار الفكــري للمشــروع ومــدى اصالتــه ويقــدم تفصيــا للمتطلبــات الواجــب توفرهــا لتنفيــذ الفكــرة التــي يســتند 
اليهــا المشــروع واألهــداف القابلــة للتحقيــق مــن خــال تنفيــذ تلــك األهــداف التــي تســهم بتحقيــق أهــداف وزارة البيئــة وصنــدوق حمايــة البيئــة المقــرة 

بخطتهــا االســتراتيجية حيــث يعبــر عــن تلــك الفكــرة مــن خــال اإلجابــة علــى كافــة المعاييــر الفرعيــة التاليــة و بنودهــا التفصيليــة:

1-1 المعيار الفرعي األول : فكرة المشروع العامة
ما الفكرة األساسية التي يبنى عليها المشروع؟

ما المتطلبات األساسية الازمة لتنفيذ تلك الفكرة؟
ما الجديد الذي تضيفه فكرة المشروع لخدمة القضايا البيئية،وهل هنالك فكرة سابقة لها تم تنفيذها ؟

1-2 األهداف التي يحققها المشروع
ما األهداف التي يحققها المشروع ومن هي الفئات التي يتأثر بتحقيقها كل هدف؟

هل األهداف المقرة بالمشروع محددة بإطار زمني وواقعية وقابلة للتنفيذ؟

1-3 ارتباط أهداف المشروع بأهداف وزارة البيئة وصندوق حماية البيئة 
أي من أهداف المشروع يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف اإلستراتيجية لوزارة البيئة وصندوق حماية البيئة؟

أي من المعايير األربعة من قبل وزارة البيئة والصندوق يعمل المشروع على تحقيقها،وكيف يحققها؟

1-4 الجدوى االقتصادية للمشروع
ما العوائد األقتصادية والبيئية والمجتمعية المتوقعة من المشروع؟

1-5 الفوائد المتوخاة من المشروع وفقًا لمراحل تنفيذه
ما الفوائد المتوقع تحقيقها للجهة المنفذة للمشروع؟

معيار/ بند رئييس

معيار فرعي معيار فرعي

بند فرعيبند فرعيبند فرعي

الرتكيز عىل قضايا البيئية

الرتكيز عىل العدالة والشفافيةالرتكيز عىل االستدامة البيئية
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ما الفوائد المتوقع تحقيقها لمحيط عمل المشروع المنوي إقامته؟
ما الفوائد المتوقع تحقيقها من المشروع على المستوى الوطني واالقليمي والعالمي )إن وجد(؟

1-6 المنتفعين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر
ما عدد ونوع األيدي العاملة التي يتطلبها التنفيذ وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع؟

ما الشراكات المحتمل إقامتها/تأسيسها ؟العاقة مع المعنيين)الموردين،الشركاء،المتعاملين،...(

1-7 المخاطر التي تعترض المشروع وفقًا لمراحل تنفيذه 

مــا المخاطــر المحتمــل حدوثهــا وفقــًا لمراحــل تنفيــذ المشــروع والتــي تهــدد تحقيــق أهدافــه المقــررة؟ وهــل هنــاك خطــة معــدة للتعامــل مــع تلــك 
المخاطــر قبــل وأثنــاء وبعــد حدوثهــا؟

المعيار الرئيسي الثاني :البعد البيئي للمشروع

يبيــن هــذا المعيــار الجوانــب المتعلقــة بالقضايــا البيئيــة التــي قامــت عليهــا فكــرة تنفيــذ المشــروع والقضايــا البيئيــة التــي قــد يســهم المشــروع 
بمعالجتهــا .كمــا يبيــن األثــار البيئيــة المترتيــة علــى تنفيــذه وكيفيــة التعامــل معهــا وكيفيــة تحقيــق االســتدامة البيئيــة المســتقبلية فــي حــال االســتمرارية 

طويلــة االمــد للمشــروع المنفــذ.

2-1 المتطلبات المحلية و االقليمية  والعالمية لقضايا البيئة
هل يتطرق المشروع الى المتطلبات ذات العاقة باألمور البيئية المحلية واالقليمية والعالمية؟

2-2 القضايا البيئية التي يعالجها المشروع
ما القضايا البيئية التي يعالجها المشروع بمراحل تنفيذه المختلفة؟

كيف تتم عملية ربط األبعاد البيئية المتضمنة بالمشروع مع بعضها البعض؟
هل هنالك أدلة مقنعة على سامة وترابط القضايا البيئية التي يعالجها المشروع؟

2-3 التأثيرات االيجابية للمشروع على البيئة 
كيــف تتــم متابعــة النتائــج البيئيــة للمشــروع علــى كافــة الفئــات المعنيــة )شــركاء، موردين،مجتمــع،...(؟ وكيــف يتــم إشــراكهم لزيــادة فاعليــة تلــك 

النتائــج ومــا هــي االســاليب المنــوي اســتخدامها لقيــاس مســتوى رضاهــم عــن تلــك النتائــج؟
ما هي مؤشرات قياس األثر البيئي االيجابي للمشروع وفقًا لمراحل تنفيذه؟وكيف يتم إقرارها وتحسينها؟

2-4 االستدامة البيئية
ما هي افاق / مجاالت التوسع األفقي والعمودي في تنفيذ المشروع المستقبلي.وما هو أثره على البيئة؟

مــا مجــاالت االبــداع واالبتــكار فــي خدمــة القضايــا البيئيــة المســتقبلية التــي يمكــن ان يوفرهــا المشــروع ال ســيما فــي مجــاالت اســتخدام التكنولوجيــا 
الخضراء؟

المعيار الرئيسي الثالث:البعد التنفيذي للمشروع

يبيــن هــذا المعيــار أهميــة عمليــة التخطيــط بأنواعــه )طويــل وقصيــر األمــد( ويقــدم دليــا ملموســا علــى الخطــط التشــغيلية وكيفيــة تســخير كافــة 
المــوارد الازمــة الدارة المشــروع بحــال تنفيــذه وكيفيــة اختيــار مؤشــرات القيــاس المناســبة والفاعلــة لمتابعــة مــدى تحقــق أهــداف هــذا المشــروع.كما 

يبيــن العوائــد المتحققــة مــن تنفيــذ مراحــل المشــروع علــى كافــة المعنييــن وكيفيــة التعامــل مــع المخاطــر التــي تحــول دون تحقيــق تلــك األهــداف.

3-1 التخطيط طويل وقصير المدى للمشروع
 ما بنود خطة المشروع االستراتيجية المتضمنة: رؤية ورسالة وقيم واهداف طويلة المدى للمشروع؟

هل تم اعداد خطة تنفيذية للمشروع مؤرخة زمنيا؟
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3-2 التقييم والمتابعة
ما هي ابرز مؤشرات قياس أداء التحقق من مستويات التنفيذ وتحقق األهداف؟

3-3 الموارد المطلوبة
ما الموارد الازمة لتنفيذ المشروع )الموارد المعرفية والتكنولوجية والمادية والبشرية المطلوبة(؟

3-4 المراحل التشغيلية
ما االطار/ المخطط الزمني لسير مراحل تنفيذ المشروع؟

كيف تضمن تنفيذ مراحل المشروع وفقا لتعليمات وأسس الدعم من صندوق حماية البيئة؟

3-5 العوائد المتوقعة وفقا لمراحل التنفيذ 
ما العوائد المادية والمعنوية والبيئية المتوقعة من تنفيذ كافة مراحل المشروع؟

المعيار الرئيسي الرابع: البعد المستقبلي وضمان االستدامة البيئية

يبيــن هــذا المعيــار الفــرص المحتملــة للتوســع افقيــا وعموديــا بالمشــروع ضمانــة لتحقيــق التحســين والتطويــر المســتمر عليــه ومجــاالت تقديــم 
افــكار ابداعيــة مســتقبلية تتوافــق مــع مســتجدات العصــر ومتطلباتــه المتناميــة، كمــا يبيــن ابــرز مؤشــرات االســتدامة المســتقبلية الازمــة لضمــان 

اســتمرارية المشــروع المنفــذ ألطــول فتــرة زمنيــة ممكنــة.

4-1 مجاالت التوسع بالمشروع مستقبال
ما هي فرص التوسع المستقبلي بالمشروع عموديا؟

ما هي فرص التوسع المستقبلي بالعمود افقيا؟
ما ابرز مؤشرات االستدامة البيئية المستقبلية للمشروع؟

توزيع عالمات المعايير
تم توزيع العامات بناءًا على درجة تأثير المعيار ودرجة أهميته وفقا لمصفوفة العمل التالية:

وعليه جاء توزيع النسب المئوية لتقديرات األبعاد /المعايير الرئيسية على النحو التالي:

البعد المعلوماتي عن المشروع: %20
البعد البيئي للمشروع %25 

البعد التنفيذي %25
البعد المستقبلي وضمان االستدامة البيئية : %20

)ماحظة: يتم مقابلة االشخاص الذين حصلو على عامة 80% فما فوق فقط(.

املســتقبيل  البعــد  

االســتدامة  وضــان 

لبيئيــة ا

البعد التنفيذي

البعد البيئي

البعد املعلومايت

األهمية

التأثري
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المعيار/البعد 
العامة البند الفرعيالمعيار/البعد الفرعيالرئيسي

الكلية

البعد المعلوماتي 
عن المشروع

وضوح الفكرة ، امكانية تنفيذها ،األصالةفكرة المشروع العامة %3

%20

الشمولية )الفئات المعنية التي يخدمها( ، مستوى وجود الهدفاالهداف التي يحققها المشروع %5
)االطار الزمني،امكانية التحقيق،التأثير،الواقعية(.

ارتباط اهداف المشروع بأهداف وزارة 
البيئة وصندوق حماية البيئة %2

تحقيق المشروع لهدف أو أكثر من هدف استراتيجي لوزارة البيئة وصندوق 
حماية البيئة.

ارتباط المشروع بأحد المجاالت األربعة /الثوابت األربعة المقرة من قبل وزارة 
البيئة وصندوق حماية البيئة.

العوائد االقتصادية والمجتمعية المتوقعة من المشروع ، المنافع البيئيةالجدوى االقتصادية للمشروع %5

الفوائد المتوخاه من المشروع وفقا 
لمراحل تنفيذه %2

الفوائد للجهة المنفذة بشكل مباشر.
الفوائد المباشرة لمحيط عمل المشروع

الفوائد المترتبة من المشروع على المستوى الوطني واالقليمي والعالمي )ان 
وجد(

المنتفعين من المشروع بشكل مباشر 
وغير مباشر

عدد ونوع االيدي العاملة التي يتطلبها التنفيذ وفقا لمراحل تنفيذ المشروع
العاقة مع المعنيين .)الموردين،الشركاء،المتعاملين،...(

المخاطر التي تعترض المشروع وفقا 
التخطيط الدارة المخاطر المحتمل حدوثها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع.لمراحل تنفيذه %1

البعد البيئي 
للمشروع

المتطلبات المحلية واالقليمية 
والعالمية لقضايا البيئة %5

وضوح وترابط المتطلبات ذات العاقة باألمور البيئية المتضمنة بالمشروع 
المقدم.

%25

القضايا البيئية التي يعالجها المشروع 
%10

حصر القضايا البيئية الواردة في المشروع
شمولية االبعاد البيئية المتضمنة بالمشروع

سامة وترابط القضايا البيئية التي يعالجها المشروع

حجم  االثر البيئي اللمشروع على 
البيئة المتوقع %10 

كيفية متابعة النتائج البيئية المؤثرة على كافة الفئات المعنية وقياس مستوى 
رضاهم عنها

مؤشرات قياس األثر البيئي االيجابي للمشروع وفقا لمراحل تنفيذه.

التخطيط طويل وقصير المدى 
للمشروع %8

وجود خطة استراتيجية تشتمل على رؤية ورسالة وقيم وأهداف طويلة المدى 
للمشروع.

خطة تنفيذية وفقا لمراحل تنفيذ المشروع مؤطرة زمنيا.

البعد التنفيذي 
للمشروع

وجود مؤشرات قياس أداء للتحقق من مستويات التنفيذ وتحقيق األهداف.التقييم والمتابعة %5

%25

وضوح الموارد المعرفية والتكنولوجية والمادية والبشرية المطلوبة للتنفيذ.الموارد المطلوبة %5

المراحل التشغيلية %5
وجود مخطط زمني لسير مراحل تنفيذ المشروع

وضوح ألية االنتقال من مرحلة تنفيذية الى مرحلة تنفيذية أخرى
ضمان تنفيذ مراحل المشروع وفقا لتعلمات صندوق حماية البيئة

العوائد المتوقعة وفقا لمراحل التنفيذ 
رصد العوائد المادية والمعنوية والبيئية لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.%5

البعد المستقبلي 
وضمان 

االستدامة البيئية

مجاالت التوسع بالمشروع مستقبًا 
%20

امكانية التوسع المستقبلي بالمشروع عموديا
امكانية التوسع المستقبلي بالمشروع افقيا

مؤشرات االستدامة المستقبلية للمشروع وضمان استمراريته
%20

90%90%المجموع
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مراحل وعالمات التقييم

تتم عملية التقييم بمرحلتين رئيسيتين وهما:
أوال: التقييم الكتابي :تقييم الطلب المقدم من قبل طالب الدعم ويخصص لذلك 90% من العامة الكلية.

العالمة الخاصة بالمعيارالمعيار

20%األول: البعد المعلوماتي عن المشروع

25%الثاني: البعد البيئي للمشروع

25%الثالث: البعد التنفيذي للمشروع

20%الرابع:البعد المستقبلي وضمان االستدامة البيئية

ثانيًا : تقييم المقابلة: تخصيص جزء من عامات التقييم العام للمقابلة ويخصص له 10% من مجموع العامات الكلية.

 العالمة الخاصة بالمعيارالمعيار

المقابلة الشخصية والتي تتضمن التالي:
)يتم التأهل للمقابلة الشخصية للمشاريع التي تحصل على 80% فما أكثر 

بالتقييم الكتابي(
  - وضوح فكرة المشروع للمتقدم بطلب الدعم.

  - مناقشة مراحل تنفيذ المشروع و أبعاده البيئية
  - سمات المتقدم الشخصية وقدرته على إدارة المشاريع

%10

ثالثا: تمثل عامات التقييم الكلية مجموع عامتي تقييم الطلبات + التقييم المقابلة = %90 + %10  =  %100

الجزء الثالث: تعبئة النماذج
علــى كل متقــدم لطلــب الدعــم مــلء النمــاذج المرفقــة وعددهــا )أربعــة نمــاذج ( بالمعلومــات الكاملــة والتأكــد مــن أهليــة التقديــم لطلــب الدعــم 

لضمــان الســير فــي مرحلــة التقييــم واالختيــار وتجنــب اســتبعاد طلــب التقــدم فــي مراحــل مبكــرة

النماذج المطلوب تعبئتها 
غاف ملف المشروع من ) المتقدم لطلب الدعم (	 
نموذج طلب الحصول على دعم الصندوق	 
نموذج تعبئة المعايير	 
نموذج الائحة التفقدية	 

تعليمات تعبئة الطلب
ان تكون االجابة على أسئلة المعايير وبنودها الفرعية مطبوعة ألكترونيًا.	 
االلتزام بالحد األعلى المطلوب لاجابة بما ال يزيد عن 20 صفحة مع المرفقات.	 
اإللتزام باإلجابة عن كافة البنود الفرعية للمعايير ومثال عليه المعيار االول وعلى النحو التالي:	 
المعيار/ البعد االول : البعد المعلوماتي عن المشروع	 
المعيار الفرعي: فكرة المشروع العامة	 
البنود الفرعية: ما الفكرة االساسية التي يبنى عليها المشروع؟	 
ما المتطلبات االساسية الازمة لتنفيذ تلك الفكرة؟	 
ما الجديد الذي تضيفه فكرة المشروع لخدمة القضايا البيئية، وهل هنالك فكرة سابقة لها تم تنفيذها ؟	 
حجم الورقة  A4  هامش الصفحة 5 2 من كافة الجهات	 
الخط Simplified Arabic  حجم الخط 14	 
المسافة بين السطور 5 1 سم	 
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تعريف بأهم المصطلحات والمفاهيم المتضمنة بالطلب

االبداع: العملية التي تؤدي الى ابتكار أفكار جديدة.تكون مفيدة ومقبولة اجتماعيًا عند التنفيذ.

االبتــكار: عمليــة إنشــاء وتطويــر واكتســاب وتنفيــذ المنتــج الجديــد و/أو الخدمــة الجديــدة و/أو العمليــة الجديــدة بهــدف تحســين الكفــاءة والفاعليــة 
والميــزة التنافســية بمــا يضيــف قيمــة للمنظمــة وألصحــاب المصلحــة.

ادارة المخاطــر: جــزء اساســي فــي االدارة االســتراتيجية ألي مؤسســة.وهي اإلجــراءات التــي تتبعهــا المؤسســات بشــكل منظــم لمواجهــة األخطــار 
المصاحبــة ألنشــطتها.بهدف تحقيــق المزايــا المســتدامة مــن كل نشــاط ومــن محفظــة كل األنشــطة.

االســتدامة البيئيــة: مصطلــح بيئــي يصــف كيــف تبقــى النظــم الحيويــة متنوعــة ومنتجــة مــع مــرور الوقت.واالســتدامة بالنســبة للبشــر هــي القــدرة 
علــى حفــظ نوعيــة الحيــاة التــي نعيشــها علــى المــدى الطويــل وهــذا بــدوره يعتمــد علــى حفــظ العالــم الطبيعــي واالســتخدام المســؤول للمــوارد الطبيعيــة.

ــر: إعــادة اســتخدام المخلفــات.أو إنتــاج منتجــات أخــرى أقــل جــودة مــن المنتــج األصلــي ويغلــب اســتخدام وتطبيــق مفهــوم إعــادة  اعــادة التدوي
التدويــر علــى الــورق والباســتيك والزجــاج والمخلفــات المعدنيــة والحيويــة.

البيئــة: الوســط الــذي يشــمل الكائنــات الحيــة وغيــر الحيــة ومــا يحتــوي عليــه مــن مــواد ومــا يحيــط بــه مــن مــاء وهــواء وتربــة وتفاعــات اي منهــا 
ومــا يقيمــه االنســان مــن منشــآت او انشــطة فيــه.

تقييــم التأثيــرات البيئيــة: جمــع وتحليــل جميــع المعلومــات والبيانــات ذات الصلــة بالمشــروع المقتــرح بحيــث يمكــن اســتنتاج األثــار المتوقعــة عنــد 
تنفيــذ هــذا المشــروع فــي منطقــة بعينها.ومــا هــي المعاييــر الازمــة للتخفيــف مــن األثــار البيئيــة وايجــاد البدائــل الممكنــة لكــي يحقــق هــذا المشــروع 

تنميــة مســتدامة ويحافــظ علــى بيئــة أمنــة وســليمة.

ترشــيد االســتهالك/ االســتخدام االمثــل للمــوارد: االســتخدام االمثــل  للمــوارد المتوفــرة عامــة وغيــر المتجــددة بشــكل خــاص والازمــة للحيــاه دون 
المســاس براحــة المســتخدمين أو انتاجيتهــم أو المســاس بكفائــة االجهــزة والمعــدات المســتخدمة أو انتاجهــا .وتعــد مســؤولية وطنيــة ينبغــي علــى 

الجميــع تبنيهــا والعمــل لهــا.

الجــدوى االقتصاديــة: عبــارة عــن عمليــة جمــع المعلومــات عــن مشــروع مقتــرح ومــن ثــم تحليلهــا لمعرفــة إمكانيــة التنفيذ.وتقليــل مخاطــر وربحيــة 
المشــروع.وبالتالي يجــب معرفــة مــدى نجــاح هــذا المشــروع أو خســارته مقارنــة بالســوق المحلــي واحتياجاتــه.

االصالــة: صفــة تطلــق علــى اي عمــل يبــرز فيــه نــوع مــن أنــواع االبــداع.اذ يشــير البعــض الــى أن هــذه االصالــة يمكــن ان تــدل علــى معنييــن.
احدهمــا زمنــي واالخــر منهجــي أو كاهمــا معــا.

الطاقــة المتجــددة: وتشــمل طاقــة الريــاح والهــواء والطاقــة الشمســية وطاقــة الميــاه أو األمــواج والطاقــة الجوفيــة فــي باطــن االرض وطاقــة الكتلــة 
الحيويــة وهــي طاقــة ال تنضــب.

مؤشرات قياس األداء: يطلق عليها مؤشرات أداء النجاح وهي مؤشرات تساعد المؤسسة على قياس التقدم نحو أهدافها المنشودة.

مؤشــرات االســتدامة: يتنــاول اهتماميــن رئيســيين للتنميــة المســتدامة همــا ســامة البيئــة )مــن خــال البيئــة والمــوارد بالمعنــى الدقيــق( ورفاهيــة 
االنســان )مــن خــال الســكان والتكنولوجيــا والمؤسسات(.وســوف يتعيــن تتبــع عــدد مــن المؤشــرات التــي يضــم كل منهــا أكثــر مــن متغيــر واحــد:

1-  الثروة من الموارد بما في ذلك الوفرة والتنوع والصمود.
2-  البيئة وذلك مثا باالشارة الى حالتها األصلية.

3-  التكنولوجيا من حيث قدرتها فضا عن تأثيراتها على البيئة.
4-  المؤسسات )مثل فاعلية التخطيط واالبتكار(.

5-  الجوانب البشرية بما في ذلك المنافع )الغذاء وفرص العمل والدخل(، واقتصاديات االستغال )التكاليف والعائدات واألسعار(. 
     والسياق االجتماعي )اإلتساق االجتماعي والمشاركة واالمتثال(
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الجزء الرابع: نموذج طلب الدعم) استمارة(

المملكة االردنية الهاشمية
وزارة البيئة / صندوق حماية البيئة
طلب الحصول على دعم الصندوق 

رقم الطلب:

اسم المشروع:

موقع المشروع:

المجال الذي يغطيه المشروع:

)يتم اختياره من ضمن المجاالت االربعة الرئيسية المقرة من قبل الصندوق والمدونة داخل الطلب(

وصف ملخص للمشروع
)بما ال يزيد عن صفحة واحدة ترفق في بداية الطلب(

الجزء األول معلومات عامة

                                       جمعية                                               قطاع خاص                                            قطاع عامصفة مقدم الطلب

اسم مقدم الطلب

العنوان

هاتف متنقلالفاكسالهاتف األريض

العنوان اإللكرتوينالعنوان الربيدي

العنوان اإللكرتوين                                 هاتف متنقل                                    هاتف أريض                                  فاكسوسيلة االتصال املناسبة

الجزء الثاين: خاص بالجهات الخاصة / الجمعيات

تاريخ إنشاء الجهة املقدمة للطلب:رقم السجل:

وصف أنشطة مقدم الطلب السابقة                                                                    وصف أنشطة مقدم الطلب الحالية

تعامل كافة البيانات بسرية تامة وال تستخدم اال لغايات الدعم من قبل صندوق حماية البيئة
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نموذج تعبئة المعايير

يتم كتابة كل معيار / بعد رئيسي وفروعه وبنوده بالتسلسل على الشكل التالي:

 المعيار األول   ...............................................................................................

       المعيار الفرعي  ...........................................................................................

   

          - البنود الفرعية 
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نموذج الالئحة التفقدية

يحــرص صنــدوق حمايــة البيئــة  علــى وصــول كافــة طلبــات الحصــول علــى الدعــم الصنــدوق لمراحــل التنافــس كاملــة ومــن أجــل ذلــك يرجــى 
رفاقــه فــي الصفحــة األولــى مــن ملــف الطلــب. وضــع اشــارة )( للتأكــد علــى ســامة ودقــة البيانــات مــن قبــل الجهــات المقدمــة لطلــب  الدعــم  واإ

تــم االطــالع علــى كافــة المعلومــات الداخليــة للطلــب ومعرفــة متطلبــات ومراحــل الحصــول علــى الدعــم مــن صنــدوق 
 )    )حمايــة البيئــة

 )    )تم االطالع على شروط  أهلية التقدم لطلب الدعم والتأكد من انطباقها على مقدم الطلب

 )    )تمت اإلجابة على كافة المعايير الرئيسية/ االبعاد األربعة والمعايير الفرعية وبنودها التفصيلية

رفاقها بملف المشروع  )    )تم تعبئة نموذج المعلومات الخاصة بمقدم الطلب واإ

الوثائق المطلوبة )كافة المتقدمين (
 ملخص المشروع

 ميزانية المشروع التقديرية
 دراسة الجدوى االقتصادية والمجتمعية واألثر البيئي

(    ( 
(    ( 
(    ( 

الوثائق المطلوبة )القطاع العام(
 كتاب التزام يثبت رصد مبلغ مشاركة القطاع العام بتمويل المشروع ضمن مخصصات الجهة الطالبة للدعم

الوثائق االضافية )القطاع الخاص والجمعيات(
 صورة عن شهادة التسجيل

 كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر سابقة

أخرى أن وجد:
 خرائط
 رسوم

 تصاميم
 صور

 غير ذلك )يرجى ذكرها(

(    ( 

(    ( 
(    ( 
(    ( 

(    ( 
(    ( 
(    ( 
(    ( 

    )    )تم توقيع االقرار بدقة المعلومات المذيل بهذا النموذج

اقرار بدقة المعلومات المتضمنة بملف طلب الدعم

اقــر انــا                                                                         والموقــع ادنــاه ، بــأن كافــة المعلومــات التــي قمــت بتعبتئهــا  
لطلــب الحصــول علــى دعــم صنــدوق حمايــة البيئــة / وزارة البيئــة مســؤول عنهــا وانهــا صحيحــة وبخــالف ذلــك اعتبــر فاقــدا لحقــي بطلــب 

الحصــول علــى الدعــم مــن الصنــدوق  وعلــى ذلــك اوقــع.
االسم :                                              المسمى الوظيفي:

الرقم الوطني :                                       التوقيع :                            التاريخ:
خاص الستخدامات الصندوق

تم استالم الطلب من قبل :                                                                التاريخ:


