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 إرشادات طلب المنحة
 

 1الجولة 
 

 ) مشروع بناء قدرات المجتمع المدني (تطویر

 

 Un Ponte Perسلطة المنح الفرعیة: 

 2021thNovember 14 ,عد النھائي لتقدیم العرض الكامل:المو

CSO-LA / 2019/412242 

 المرجع:

 

 Un Ponte Perیتم تشجیع جمیع المتقدمین على إبالغ 

 

 یعتزمون تقدیم طلب لھذه الدعوة لتقدیم الطلبات عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى:ما إذا كانوا 

Grants.tatweer@unponteper.it 

 2021 / 11 / 14بحلول 

 من تعبئة الموارد الالزمة لتقییم مقدم الطلب منظمة جسر إلى)(. ومع ذلك ، فإنھ سیمكن طلبزامیا وال یؤثر على تقییم الھذا لیس إل
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 مالحظة
 

ة للمتقدمین بالنسب اما،األولى ، سیتم التحقق من األستحقاق فقط. ھذه دعوة مفتوحة لتقدیم العروض ، حیث یتم تقدیم جمیع المستندات معًا. في الحالة
عیة المطلوبة من قبل سلطة المنح الفر على أساس المستندات الداعمة التأھیلالتحقق من  سیتم تقییم االقتراح الكامل. ثمالذین تم اختیارھم مسبقًا ، 

 وإرسالھا مع الطلب.
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 العراقمنح فرعیة لمنظمات المجتمع المدني في . 1

 المعلومات االساسیة 1.1

   بتنفیذ مشروع "تطویر" ، وھو مشروع لبناء القدرات للمجتمع المدني في العراق Al Masellaو  Un Ponte Per (UPP)تقوم كل من 

 .بتمویل من االتحاد األوروبي

أن یھدف الدعم المالي والسیاسي من االتحاد األوروبي إلى تحسین البیئة التمكینیة وبناء  یتوجبوفقًا إلرشادات االتحاد األوروبي ، 
 قدرات المجتمع المدني في جمیع البلدان المستفیدة.

) توفیر الوصول المجاني إلى المعرفة عالیة الجودة لتطویر المھارات المھنیة في مجاالت اإلدارة 1للمشروع ھو ( االساسيالھدف 
) تعزیز منظمات المجتمع المدني 2مواقع في العراق ؛ ( 3 لمنظمات المجتمع المدني المحلیة فية والتخطیط االستراتیجي والدعوة الداخلی

یة ، وتقدیم مقترحات تنافسیة وإدارة التدخالت االستراتیج المجتمعالمدربة في تطویر المشاریع وإدارتھا وإعداد التقاریر لتالئم متطلبات 
) تعزیز التنافسیة والقدرة على قیادة حوار سیاسي ھادف بین منظمات المجتمع المدني 3( طار وكاالت التمویل الدولیة في إ بكفاءة

الفئات  مشروع ھي: منظمات المجتمع المدني،المستھدفة من ال الفئاتالمدربة والموجھة من خالل بناء شراكات ھادفة وفعالة. 
   .المجتمعیة،الشباب والناشطین المدنیین

 

ھذه ھي الدعوة األولى لتقدیم العروض بموجب اإلجراء المذكور أعاله تنفیذاً لمكون المنحة الفرعیة الذي یعد أحد المكونات الرئیسیة 
ي حقوق اإلنسان والبیئة ف ز دور المجتمع المدني في حمایةلمشروع "تطویر" ، والذي یھدف إلى دعم المبادرات المحلیة المختلفة وتعزی

 .العراق

 ).2.1.2من خالل "مكون المنح الفرعیة" ، سیقوم المشروع بتمویل المشاریع الصغیرة والكبیرة الحجم المتعلقة بالمجاالت المواضیعیة. (

 دوالر أمریكي. 555،000 المیزانیة المخصصة لدعوة تقدیم العروض (األولى) ھذه ھي
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 أھداف الدعوة وقضایا األولویة 1.2

 :لدعوة تقدیم العروض ھذه ھي العامةاألھداف 

 وحقوق اإلنسان وحقوق البیئة الحكم الرشیددیم المساعدة التقنیة وبناء القدرات في مجاالت عم االبتكار وتقد

وتتمثل االھداف المحددة لھذا المقترح في التركیز على بناء قدرة المجتمع المدني في العراق على مواجھة تقلص  المحددة األھداف
 ساحات المدنیة.الم

 األولویات

 ) التالیة من أجل اخذ الطلب بعین االعتبار:(األولویات المجاالتیجب أن تكون المنظمات المتقدمة نشطة في 

یجب إعطاء األولویة للمشاریع التي تركز على العنف القائم على النوع االجتماعي ، وحریة التعبیر ، وحریة  -حقوق اإلنسان   -1
 ل، وحریة اإلعالم ، وحمایة الطفالتجمع السلمي 

 ستعطى األولویة للمشاریع التي تركز على المبادرات المتعلقة بالحمایة االجتماعیة والتعلیم :الحكم الرشید  - 2

 .ستعطى األولویة للمشاریع التي تركز على التلوث وإدارة النفایات والمیاه والصرف الصحي والكھرباء. :البیئیة ثقافةال -3

 عوة تقدیم العروض الحالیة إلى دعم الجمعیات / الشبكات / االتحادات وما إلى ذلك ،تسعى د

 :نشطة وتقع في المناطق المستھدفة وتعمل في المجاالت المواضیعیة التالیة

 تطویر
 االھداف غیر شاملة-نواع التدخالت المقترحةا

ف لإلبالغ عن أي انتها�ات  1.1 ف / إ�شاء آل�ة شكاوى المواطنني ف عتحسني ك�ي � لحقوق اإل�سان مع ال�ت
ي األهداف (العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي ، ح��ة التعب�ي ، ح��ة 

األول��ات المشار إليها �ف
 التجمع السل�ي ، ح��ة اإلعالم ، وحما�ة الطفل)

 
I.2  ف ف ع� األول��ات  تحسني ك�ي ي مع ال�ت ف ع� المستوى المح�ي و / أو الوطيف آل�ات مراقبة المواطنني

ي األهداف (العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي ، ح��ة التعب�ي ، ح��ة التجمع السل�ي ، 
المشار إليها �ف

 ح��ة اإلعالم ، وحما�ة الطفل)
 

I.3  ي ا�ة  خطة التوع�ة والتواصل ع� المستوى المح�ي اليت �شمل مجموعات المجتمع والشباب بال�ش
ي األهداف (العنف القائم ع� 

ف ع� األول��ات المشار إليها �ف ك�ي مع مؤسسات الدولة المسؤولة مع ال�ت
 الن�ع االجتما�ي ، ح��ة التعب�ي ، ح��ة التجمع السل�ي ، ح��ة اإلعالم ، وحما�ة الطفل)

 

یجب إعطاء حقوق اإلنسان  -1
التي تركز  األولویة للمشاریع

على العنف القائم على النوع 
االجتماعي ، وحریة التعبیر ، 

وحریة التجمع السلمي ، وحریة 
 اإلعالم ، وحمایة الطفل.

 
 

 II.1 ف �شأن القضا�ا المتعلقة بالحما�ة االجتماع�ة و / أو ف / إ�شاء آل�ة شكاوى المواطنني تحسني
ي   .التعل�م ع� المستوى المح�ي و / أو الوطيف

 
 II.2 ف ع� األول��ات ك�ي ي مع ال�ت ف ع� المستوى المح�ي و / أو الوطيف ف آل�ات مراقبة المواطنني تحسني

ي األهداف (التعل�م و / أو الحما�ة االجتماع�ة)
 المشار إليها �ف

 
II.3  ا�ة مع خطة للتوع�ة واالتصال ع� المستوى المح�ي تضم مجموعات مجتمع�ة وشباب�ة بال�ش

ي األهداف (التعل�م و / أو الحما�ة مؤسسات الدولة المس
ف ع� األول��ات المحددة �ف ك�ي ؤولة مع ال�ت

 االجتماع�ة). 

ستعطى  -الحكم الرشید  -2
األولویة للمشاریع التي تركز 

على المبادرات المتعلقة 
 بالحمایة االجتماعیة والتعلیم.
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 صیص المالي المقدم من السلطات المتعاقدةالتخ 1.3

 بین الحد األدنى والحد األقصى للمبالغ التالیة:لتقدیم العروض و یجب ان یقع المبلغ االرشادي االجمالي المقدم في اطار ھذه الدعوة  

 

 أشھر) 6) (تصل إلى 26,500 -5,550منح فرعیة صغیرة (• 

 شھًرا) 12) (حتى الر أمریكيدو 53,000-26,500منح فرعیة كبیرة (• 

 عدد المنح لكل متقدم

 ال یجوز لمقدم الطلب تقدیم أكثر من طلب واحد في كل جولة بموجب ھذه الدعوة لتقدیم العروض.• 

 ال یكون مقدم الطلب مشارًكا في طلب آخر في نفس الوقت. ان• 

 الدعوة لتقدیم العروض.ال یجوز لمقدم الطلب المشارك تقدیم أكثر من طلب واحد بموجب ھذه • 

 التمویل المشترك

 من میزانیة المشروع من خالل عنصر المنح الفرعیة. ٪100سیمول المشروع 

 قواعد ھذه الدعوة لتقدیم العروض. 2

جراءات إلتحدد ھذه المبادئ التوجیھیة قواعد تقدیم واختیار وتنفیذ العملیات الممولة بموجب ھذه الدعوة ، بما یتوافق مع دلیل التشغیل 
 التعاقد على اإلجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.1 المتعلقة بالتلوث وإدارة النفایات تحسین / إنشاء آلیة شكاوى المواطنین بشأن تقدیم الخدمات
 .والمیاه والصرف الصحي والكھرباء ذات الصلة على المستوى المحلي و / أو الوطني

 
III.2  ف ع� األول��ات ك�ي ي مع ال�ت ف آل�ات مراقبة المواطن ع� المستوى المح�ي و / أو الوطيف تحسني

ي األهداف (التلوث ، و�دارة النفا�ات ، والم�اە وال�ف الص�ي ، وال�ه��اء)
 الموضحة �ف

 
III.3  خطة للتوع�ة واالتصال ع� المستوى المح�ي �شارك فيها مجموعات مجتمع�ة وشباب�ة

ا� ي األهداف (التلوث ، بال�ش
ف ع� األول��ات الموضحة �ف ك�ي ة مع مؤسسات الدولة المسؤولة مع ال�ت

 إدارة النفا�ات ، الم�اە وال�ف الص�ي ، وال�ه��اء). 
 

 ستعطى األولویة -الحقوق البیئیة  -3
للمشاریع التي تركز على التلوث 
وإدارة النفایات والمیاه والصرف 

 .الصحي والكھرباء
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 ستحقاقمعاییر اال

 تتعلق بما یلي: ات من معاییر االستحقاقھناك ثالث مجموع

 الجھات الفاعلة:) 1(

 )2.1.1مقدم الطلب ، أي الكیان المقدم لنموذج الطلب ( •
 سیتم إعطاء األولویة للمتقدمین الذین شاركوا في تدریبات تطویر •

 المشروع:) 2(

 ).2.1.2المشاریع التي یمكن منحھا منحة فرعیة (• 

 التكالیف:) 3(

 )2.1.3أنواع التكلفة التي یمكن أخذھا في االعتبار عند تحدید مبلغ المنحة (• 

 مقدم الطلب اھلیة 2.1.1

 المتقدمون

 النحو التالي: یمكن أن یكون المتقدمون المحتملون منظمات المجتمع المدني التي تستوفي المعاییر اإلداریة على

 المعاییر اإلداریة / األھلیة:

 تم استخدام استمارة طلب المنحة الصحیحة •
 باللغة االنكلیزیة وارفاقھ.تم استكمال اإلطار المنطقي المبسط  •
 باللغة االنكلیزیة وعملة الدوالر االمریكي. یتم تقدیم المیزانیة بالشكل المطلوب والمذكور •
 XXXXXXXXXXxموقعة و ترسل باألیمیل على العنوان التالي:  1،2،3،6السنخ األصلیة من الوثائق  •
 تم ملء إعالن الفحص والتوقیع علیھ. •
  شھادة تسجیل تذكر تسجیل وحالة منظمات المجتمع •
 .باسم المنظمة  IBANإثبات مصرفي (مصرفي مؤسسي) مع حساب مصرفي ، ورقم  •

 :لى المنح المتوسطة إلزامیة فقط للتطبیقات ع

 .السیرة الذاتیة للمنظمة ، موقعة من ممثلھا القانوني •
في حال كان اإلجراء المقترح یقدم أنشطة تحتاج إلى خبراء مرخصین محددین (على سبیل المثال خدمات نفسیة أو قانونیة) ،  •

 .یجب تقدیم تراخیص صادرة عن الجھات المعنیة

 العملیات المؤھلة: العملیات التي یمكن تقدیم طلب لھا 2.1.2

 المدة
 أشھر. 6لمشاریع المنح الصغیرة  المقررة األولیة  ال یجوز أن تتجاوز المدة

 شھًرا. 12األولیة لمشاریع المنح الكبیرة المقررة  ال یجوز أن تتجاوز المدة 

 المناطق / المواضیع

أھداف الدعوة  1.2على تحقیق النتائج مقابل األھداف والمجاالت الموضوعیة المحددة في القسم یجب أن تركز االستراتیجیات المقترحة 
 .والقضایا ذات األولویة الموضحة أعاله

 الموقع
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 منطقة نینوىو اقلیم كردستان العراقتقتصر التغطیة الجغرافیة للتنفیذ المیداني لمكون المنحة الصغیرة على ثالث مناطق في العراق: 
 والمنطقة الجنوبیة من العراق. والمناطق المحررة حدیثا

سیتم تخصیص األموال بالتساوي بین المناطق الثالث دون التفریق بین الظروف واالحتیاجات السیاقیة. باإلضافة إلى ذلك ، یمكن تنفیذ 
 على المستوى الوطني. الرشیدرحات صنع السیاسات والحكم مقت

 اإلجراءات غیر المؤھلة

 األنواع التالیة من العملیات غیر مؤھلة للحصول على ھذا الدعم المالي:

 اإلجراءات التي تتعلق فقط بالرعایة الفردیة أو بشكل أساسي للمشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمؤتمرات. •
 ت التدریبیة.اإلجراءات المتعلقة فقط أو بشكل رئیسي بالمنح الدراسیة الفردیة للدراسات أو الدورا •
) كانت مبررة حسب األصول وتندرج تحت أھداف الدعوة لتقدیم 1المؤتمر لمرة واحدة: ال یمكن تمویل المؤتمرات إال إذا  •

مقترحات وتشكل جزًءا من مجموعة واسعة من األنشطة التي سیتم تنفیذھا في عمر المشروع. لھذه األغراض ، فإن األنشطة 
 ائع المؤتمر ال تشكل في حد ذاتھا "أنشطة أوسع" ؛التحضیریة لمؤتمر ما ونشر وق

 المشاریع التي تتكون بالكامل أو في معظمھا من أعمال أو دراسات تحضیریة. •
 التمویل المشترك لمشاریع أخرى. •
 المشاریع الداعمة لألحزاب السیاسیة أو األنشطة غیر المشروعة. •
 عجز التمویل والھبات الرأسمالیة. •
 نظمات أخرى.اإلعانات المالیة لم •
 شراء األراضي والمباني والمكاتب. •
 التمویل بأثر رجعي للمشروعات التي ھي قید التنفیذ بالفعل أو تم االنتھاء منھا •
 المشاریع التي تجري خارج المناطق المستھدفة. •
 .من المیزانیة) ٪15شراء المعدات (ما لم یكن ذلك ضروریا للتنفیذ الناجح للمشروع وبتكلفة ال تزید عن  •
 االنشطة االنسانیة •

 

 تغطیة التكالیف
دوالر امریكي (خمسة  5,550من إجمالي میزانیة المشروع ، ضمن الحدود المطلوبة (بحد أدنى ٪100سیغطي مكون المنح الفرعیة 

  53,000آالف وخمسمائة وخمسون دوالر أمریكي) و بحد اعلى ( ثالثة و خمسون الف دوالر أمریكي) 

 ثالثةالدعم المالي ألطراف 
ال یجوز لمقدمي الطلبات تفویض أو نقل أجزاء من تنفیذ / تمویل المشروع إلى أطراف ثالثة من أجل المساعدة في تحقیق أھداف العملیة 

 ، أو اقتراح تمویل أطراف ثالثة أخرى من خالل تنفیذ المشروع

 إجراءات ترسیة العقد

مستفید منح العقد للعرض األكثر فائدة من الناحیة االقتصادیة ، أي العطاء الذي عندما یتطلب تنفیذ المشروع منح عقد شراء ، یجب على ال
یقدم أفضل قیمة مقابل المال ، واحترام مبادئ الشفافیة والمعاملة المتساویة للمقاولین المحتملین والتأكد من وجود ال تضارب في 

 المصالح.
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 رصد وتقییم

 UPPقبل سیتم تنفیذ مراقبة وتقییم المشاریع المعتمدة من 

 الرؤیة

من خالل مشروع "تطویر"  لنشاطاتأن االتحاد األوروبي یمول ایجب على المتقدمین اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لإلعالن عن حقیقة 
    تمویلھا كلیًا أو جزئیًا من قبل االتحاد األوروبيبقدر اإلمكان ، یجب أن تتضمن المقترحات التي یتم  .Al Masalaو  UPPالذي تنفذه 

       أنشطة معلومات واتصاالت مصممة لزیادة وعي جمھور محدد أو عام ألسباب أنشطة المشروع ودعم االتحاد األوروبي في المنطقة
                                                                                                              المحلیة أو المنطقة المعنیة وكذلك نتائج وتأثیر ھذا الدعم.

لألھداف واألولویات وضمان وضوح تمویل االتحاد األوروبي (راجع دلیل التواصل والرؤیة لإلجراءات  االستجابةیجب على المتقدمین 
   األوروبیة على     ة من قبل المفوضیةالخارجیة لالتحاد األوروبي المحددة والمنشور

-eu-raising-and-project/communicating-your-tenders/managing-https://ec.europa.eu/info/funding 
\ visibility_en 

 عدد الطلبات والمنح لكل متقدم

ال یجوز لمقدم الطلب تقدیم أكثر من طلب واحد بموجب ھذه الدعوة لتقدیم العروض. ال یجوز لمقدم الطلب أن یكون مشارًكا في طلب 
 آخر في نفس الوقت. ال یجوز لمقدم الطلب المشارك تقدیم أكثر من طلب واحد بموجب ھذه الدعوة لتقدیم العروض.

 : التكالیف التي یمكن تضمینھامؤھلةالتكالیف ال  2.1.3

بة ایمكن تغطیة "التكالیف المؤھلة" فقط من خالل المنحة. فئات التكالیف المؤھلة وغیر المؤھلة موضحة أدناه. تعتبر المیزانیة المقدمة بمث
 تقدیر للتكلفة وسقف "للتكالیف المؤھلة".

 .محددة في وحدة التكالیفنیة المتفق علیھا والقد یعتمد سداد التكالیف المؤھلة على المیزا

، "تبریر التكالیف المقدرة" لكل بند من بنود المیزانیة المقابلة أو العنوان یجب  2، في العمود الثاني من ورقة العمل رقم  الثاني الملحق
 على مقدم الطلب:

 وصف المعلومات واألسالیب المستخدمة لتحدید مبالغ تكالیف الوحدة والمبالغ اإلجمالیة و / أو المعدالت الثابتة ، والتكالیف التي تشیر −
 إلیھا ، وما إلى ذلك.

  1اشرح بوضوح الصیغ لحساب المبلغ النھائي المؤھل −

 

لمعدالت المقترحة على أساس المیزانیة المؤقتة المقدمة من مقدم الطلب ، ما إذا كانت ستقبل المبالغ أو ا UPPفي مرحلة التعاقد ، تقرر 
  .من خالل تحلیل البیانات الواقعیة للمنح التي نفذھا مقدم الطلب أو مشاریع مماثلة

انیة (مثل زلمنح لشرط أال تكشف الشیكات السابقة لتوقیع العقد عن المشكالت التي تتطلب تغییرات في المیا دائًما ما تخضع توصیات
األخطاء الحسابیة وعدم الدقة والتكالیف غیر الواقعیة والتكالیف غیر المؤھلة). قد تؤدي عملیات التحقق إلى طلبات للتوضیح وقد تؤدي 

 بفرض تعدیالت أو تخفیضات لمعالجة مثل ھذه األخطاء أو عدم الدقة. لیس من الممكن زیادة المنحة أو النسبة المئویة  UPPإلى قیام 
                                                                                                                                   نتیجة لھذه التصحیحات. UPPلتمویل 

                                                           
الكیلومتر لمصاریف السفر: المسافة ب -ساعات أو أیام العمل * بالساعة أو السعر الیومي المحدد مسبقًا وفقًا لفئة الموظفین المعنیین ؛ لتكالیف الموظفین: عدد  -أمثلة: 1 

ن في الحدث * ظیم حدث: عدد المشاركیللتكالیف المحددة الناشئة عن تن -* تكلفة النقل المحددة مسبقًا لكل كیلومتر ؛ عدد األیام * البدل الیومي المحدد مسبقًا وفقًا للبلد ؛ 
 التكلفة اإلجمالیة المحددة مسبقًا لكل مشارك وما إلى ذلك

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en%20/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en%20/
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 .واقعیة وفعالة من حیث التكلفةلذلك ، من مصلحة مقدم الطلب تقدیم میزانیة 

 المؤھلة:التكالیف المباشرة 

 التكالیف المؤھلة ھي التكالیف الفعلیة التي یتكبدھا المستفید (المستفیدون) والتي تفي بجمیع المعاییر التالیة:

 أ. یتم تكبدھا أثناء تنفیذ اإلجراء

الیف المتعلقة بتسلیم لتكبالخدمات واألعمال باألنشطة التي تم تنفیذھا خالل فترة التنفیذ. یجب أن تتعلق ا الخاصةیجب أن تتعلق التكالیف  -
وتركیب األصناف خالل فترة التنفیذ. توقیع عقد أو تقدیم طلب أو الدخول في أي التزام للنفقات خالل فترة التنفیذ للتسلیم المستقبلي 

 للخدمات أو األعمال أو التوریدات بعد انتھاء فترة التنفیذ ال یفي بھذا المطلب ؛

 تاریخ إقفال المشروع. یجب دفع التكالیف المتكبدة قبل -

 ب. یشار إلیھا في المیزانیة اإلجمالیة المقدرة للعمل ؛

 ج. ضروریة لتنفیذ اإلجراء ؛

د. یمكن تحدیدھا والتحقق منھا ، وال سیما تسجیلھا في السجالت المحاسبیة للمستفید (المستفیدین) وتحدیدھا وفقًا لمعاییر المحاسبة 
 دة المطبقة على المستفید (المستفیدین) ؛وممارسات محاسبة التكالیف المعتا

 ه. تمتثل لمتطلبات التشریعات الضریبیة واالجتماعیة المعمول بھا ؛

 أنھا معقولة ومبررة وتتوافق مع متطلبات اإلدارة المالیة السلیمة ، ال سیما فیما یتعلق باالقتصاد والكفاءة. .

 مساھمات عینیة

أو الخدمات للمستفید (المستفیدین) مجانًا من قبل طرف ثالث. نظًرا ألن المساھمات العینیة ال تنطوي المساھمات العینیة تعني توفیر السلع 
ال یجوز التعامل مع المساھمات العینیة على أنھا تمویل ، على أي نفقات للمستفید (المستفیدین) ، فھي لیست تكالیف مؤھلة لھذا الطلب

 ا ھو مقترح یتضمن مساھمات عینیة ، فیجب تقدیم المساھمات.مشترك. ومع ذلك ، إذا كان وصف اإلجراء كم

 تكالیف غیر مؤھلة

 التكالیف التالیة غیر مؤھلة:

 الضرائب باستثناء ضرائب القیمة المضافة في حالة استیفاء الشروط التالیة: -

 ال یمكن استردادھا بأي وسیلة ؛) 1(

 أن المستفید النھائي یتحملھا ؛  إذا ثبت) 2(

 تحدیدھا بوضوح في مقترح المشروع ؛تم ) 3(

 مالحظة: ضریبة الدخل الشخصي للموظفین تعتبر تكلفة مؤھلة بموجب دعوة تقدیم العروض)(

 الجمارك ورسوم االستیراد ، أو أي رسوم أخرى ؛ -

لیة ح للسماح بتنفیذ العمشراء أو إیجار أو تأجیر األراضي والمباني القائمة ، ما لم یكن من الضروري استئجار المكاتب بشكل صری -
 (على أن یوضحھا مقدم الطلب) ؛

 الغرامات والجزاءات المالیة ونفقات التقاضي ؛ -

 معدات مستعملة -

 الرسوم المصرفیة (بخالف تكلفة صیانة الحساب المصرفي) وتكالیف الضمانات والرسوم المماثلة ؛ -

الخاصة بالمكون ، باإلضافة إلى المصاریف المالیة  لدوالرن حسابات اتكالیف التحویل والرسوم وخسائر الصرف المرتبطة بأي م -
 البحتة األخرى ؛
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 .مساھمة عینیة -

 .أي تكالیف إیجار -

 .ھالكستتكالیف اإل -

 .رسوم خدمة الدیون والدیون -

 .مخصصات الخسائر أو االلتزامات المستقبلیة المحتملة -

 .الفوائد المستحقة -

 .یعلنھا المستفید والتي یغطیھا إجراء أو برنامج عمل آخرالتكالیف التي  -

 .اف ثالثةائتمان ألطر -

 كیفیة التقدیم واإلجراءات الواجب اتباعھا 2.2

 استمارات التقدیم 2.2.1

 ).یجب تقدیم الطلبات وفقًا للتعلیمات الواردة في نموذج الطلب في مرفقات نموذج طلب المنحة بھذه اإلرشادات (الملحق األول

إعداد و تقدیم الطلبات الكاملة باللغة االنكلیزیة او العربیة او الكردیة بینما یتم اعداد و تقدیم العطار المنطقي یجب على المتقدمین 
 والمیزانیة باللغة االنكلیزیة حصرا.

الغ في سبیل المثال ، إذا كانت المب قد یؤدي أي خطأ أو تناقض كبیر یتعلق بالنقاط المدرجة في التعلیمات الواردة في نموذج الطلب (على
 أوراق عمل المیزانیة غیر متسقة) إلى رفض الطلب.

                      من إجراء تقییم موضوعي. UPPسیتم طلب توضیحات فقط عندما تكون المعلومات المقدمة غیر واضحة وبالتالي تمنع 

أنھ سیتم تقییم فقط نموذج الطلب والمرفقات المنشورة التي یجب ملؤھا (المیزانیة لن یتم قبول الطلبات المكتوبة بخط الید. یرجى مالحظة 
). یجب إعداد مقترح المشروع باتباع إرشادات التطبیق عن كثب والصیغ المنشورة. لذلك من وكالھما باللغة االنكلیزیة ، اإلطار المنطقي

 ت الصلة المتعلقة بالعملیة.األھمیة بمكان أن تحتوي ھذه الوثائق على جمیع المعلومات ذا

 أین وكیف ترسل الطلبات 2.2.2

والمیزانیة واإلطار المنطقي بتنسیق إلكتروني عبر البرید اإللكتروني على  یجب تقدیم نموذج الطلب الكامل 
grants.tatweer@unponteper.it. 

بنموذج طلب المنحة. سیتم رفض الطلبات غیر یجب على المتقدمین التحقق من اكتمال طلباتھم باستخدام قائمة التحقق الخاصة 
 المستوفاة.

 الموعد النھائي لتقدیم الطلب 2.2.3

 .2021 / 11 / 14                                                               مساءاً بتوقیت العراق بتاریخ  5:00الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو 

 تقییم واختیار المتقدمین

المكونة من خبراء تقنیین خارجیین.  )PECولجنة تقییم المشروع ( )PMTسیتم فحص الطلبات وتقییمھا من قبل فریق إدارة المشروع (
                                                                      سیتم تقییم جمیع المشاریع المقدمة من قبل المتقدمین وفقًا للخطوات والمعاییر التالیة.

 إذا أظھر فحص الطلب أن المشروع المقترح ال یفي بمعاییر األھلیة ، فسیتم رفض الطلب على ھذا األساس الوحید.
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 لى: االفتتاح والتدقیق االداريالخطوة األو

 سیتم تقییم ما یلي:

 رفض الطلب تلقائیًا.االلتزام بالموعد النھائي للتقدیم. إذا لم یتم الوفاء بالموعد النھائي ، فسیتم • 

استمارة الطلب تستوفي جمیع المعاییر المحددة في قائمة معاییر األھلیة. إذا كانت أي من المعلومات المطلوبة مفقودة أو غیر صحیحة ، • 
 فقد یتم رفض الطلب على ھذا األساس الوحید ولن یتم تقییم الطلب مرة أخرى.

 كز تطویرستعطى األولویة لمن تم تدریبھم من قبل مرا •
التقییم المكثف بناًء على  -یجب أن تكون اإلجابة على كل من األسئلة التالیة بنعم من أجل جعل المشروع مؤھالً لمزید من التقییم 

 الدرجات واألوزان المحددة.
 المعاییر االداریة نعم ال التعلیقات

 باحدى اللغات ( العربیة ، االنجلیزیة ، الكردیة) تم استخدام استمارة طلب المنحة الصحیحة. 1   

 باللغة االنجلیزیة  تم استكمال اإلطار المنطقي المبسط وإرفاقھ.. 2   

 الدوالر االمریكي وباللغة االنجلیزیة.بالمیزانیة معروضة بالصیغة المطلوبة والمذكورة . 3   

 .6و  1،2،3المستندات تم تضمین النسخة األصلیة (الموقعة) من . 4    

 تم ملء إقرار الفحص والتوقیع علیھ.. 5   

 شھادة تسجیل توضح تسجیل وحالة منظمات المجتمع المدني.. 6   

 باسم المنظمة.  IBANإثبات مصرفي (مصرفي مؤسسي) مع الحساب المصرفي و . 7   

 
 

 كبیرة:إلزامیة فقط لطلبات المنح ال. 8  
 للمنظمة موقعة من ممثلھا القانوني. السیرة الذاتیة 1
. في حال كان اإلجراء المقترح یقدم أنشطة تحتاج إلى خبراء مرخصین محددین (على سبیل 2

 ؛المثال خدمات نفسیة أو قانونیة) ، یجب تقدیم تراخیص صادرة عن الجھات المعنیة.

 معاییر االستحقاق  نعم ال التعلیقات
 أو العربیة أو الكردیة باللغة اإلنجلیزیةتم كتابة االقتراح وھو . 1   

 5,550المبلغ المطلوب ضمن الحد األدنى والحد األقصى المسموح بھ في دعوة تقدیم العروض . 2   
 دوالر امریكي) 53,000 –

 أن یكون مقدم الطلب شخصیة اعتباریة. 3   

 .التطبیقشھًرا وفقًا إلرشادات  12إلى  6تقع مدة المشروع في غضون .4    

 یجب ان یقدم الشخص لھذا الطلب مره واحدة فقط.5   

 . سیتم التنفیذ في العراق6   

رسائل إلى جمیع المتقدمین ، تشیر إلى ما إذا كان قد تم تقدیم طلبھم بحلول الموعد النھائي ، وما إذا تم  UPPبعد تقییم األھلیة ، سترسل 
 بعد ذلك مع المتقدمین الذین تم اختیار مقترحاتھم مسبقًا. PECتقییم األھلیة ونتائج ھذا التقییم. ستواصل لجنة تقییم المشروع  (
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 : تقییم التطبیق الكامل3الخطوة 

 ، سیتم تقییم ما یلي: أوالً 

 ه.اسیتم تقییم جودة الطلبات ، بما في ذلك المیزانیة المقترحة وقدرة المتقدمین ، باستخدام معاییر التقییم المكثفة في مخطط التقییم أدن

       إلجمالیةمن الفعالیة افي تقییم جودة الطلبات فیما یتعلق باألھداف واألولویات ، ومنح المنح للمشاریع التي تزید  تساعد ھذه المعاییر
      واثقة من أنھا ستتوافق مع أھدافھا وأولویاتھا. وھي UPPللدعوة لتقدیم العروض. إنھا تساعد في تحدید التطبیقات التي یمكن أن تكون 

  مة ، والفعالیة من حیث تغطي أھمیة مقترح المشروع ، واتساقھا مع أھداف دعوة تقدیم العروض ، والجودة ، واألثر المتوقع ، واالستدا
                                                                                                                                                                             التكلفة.

 الصغیرة مقارنة باإلجراءات المقترحة للمنح المتوسطة والكبیرة.الحظ االختالفات في معاییر اإلجراءات المقترحة للمنح 

مجموع 
الدرجات: منح 
 فرعیة صغیرة

مجموع الدرجات: منح 
 فرعیة متوسطة وكبیرة

 المعاییر شرح المعاییر الدرجات االھمیة

50 
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التماسك فیما یتعلق 
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وع؟ (الدرجة  المتعلقة بمجال الم�ش
 +2( 

 
ة هل لدى •  المنظمة المتقدمة خ�ب

ي تنف�ذ 
العمل ذات الصلة �ف

 )3مشار�ــــع مماثلة. (الدرجة +
 

هل لدى مقدم الطلب اإلدارة • 
السل�مة والموارد اإلدار�ة الالزمة 

وع.  لإلدارة الناجحة لهذا الم�ش
 )2(الدرجة +

 

وع ع� تط��ر •  هل س�عتمد الم�ش
استمرار�ة عمل المنظمة وأدوارها 

 )3ة +و�دعمها؟ (الدرج

قدرة المتقدمین 
 وخبرتھم

 
 
للمنح الكبیرة ، (

اإلجراءات 
 )المقترحة فقط

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X2 10 

وع ومخرجاته •  هل أهداف الم�ش
قابلة للتحقيق وممكنة ضمن نطاق 

ان�ة المتاحة؟ (الدرجة  ف وع والم�ي الم�ش
+2( 

 

ھل یقدم المقترح خطة عمل معقولة • 
 وواقعیة

  
من حیث التكلفة؟  ومیزانیة فعالة

 )2(الدرجة +
 

 

اح إ� ك�ف�ة •   هل �ش�ي االق�ت
مساهمة المخرجات والنتائج المتوقعة 

جودة مقترح 
 المشروع

 
 
للمنح الكبیرة ، (

اإلجراءات 
 المقترحة فقط)
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20 

ي دعوة 
ف �ف ي تحقيق النطاق العام المبني

�ف
 )2تقد�م العروض هذە ؛ (الدرجة +

 

ات�ج�ة التدخل تؤدي إ� •  هل اس�ت
نتائج مستدامة ط��لة األجل حيت بعد 

وع. يتم  تخط�ط االنتهاء من الم�ش
حها. (الدرجة +  )2أ�شطة المتابعة و�ش

 

ا�ة مع منظمات •  ح بال�ش هل المق�ت
 )2أخرى؟ (الدرجة +

                30 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

X2.5 10 

ما ھي التحسینات / التغییر التي یمكن • 
 قطاع التركیز ؛أن یجلبھا االقتراح في 

صنع السیاسات على المستوى المحلي 
 )3واإلقلیمي والوطني ؛ (الدرجة +

 
كیف یعزز المشروع تحسین المجتمع • 

 )4في منطقة االستھداف؟ (الدرجة +
 

كیف یساھم االقتراح في إحداث • 
التغییر وتحسین الجھود الحالیة (الدرجة 

+3( 
 

تأثیر االقتراح على 
تحسین المجال 

 ضیعيالموا
 

 
                   

20 

 
 
 
  

       
 
 
 

20 

    X2  
10 

وع الحركة •   ك�ف س�عزز الم�ش
 )3والمشاركة المجتمع�ة؟ (الدرجة +

 
وع  إ� أي مدى �شجع•  الم�ش

 المشاركة
ومساهمة مختلف أصحاب 

 )2المصلحة؟ (الدرجة +
 

هل دور أصحاب المصلحة • 
وع محدد  ي الم�ش

ف �ف الرئ�سيني
 )2(الدرجة +بوض�ح؟ 

 

وضوح العمل 
والتعاون (الشركاء 
 وأصحاب المصلحة)

 

 مجم�ع الدرجات    100 100
 : التقییم النھائي4الخطوة 

 .PMTسیتم اإلعالن عن المتقدمین الذین حصلوا على أفضل تقییم والنتیجة كفائزین من قبل 

 

                                    الموافقة النھائیة على المشاریع الفائزة بناًء على قائمة الترتیب القادمة نتیجة: PMTیعطي فریق إدارة المشروع 

 

 التقییم اإلداري / تقییم األھلیة للمقترح.• 

 تقییم اإلجراء المقترح• 

 توافر التمویل ضمن مشروع تطویر.• 

 

ما ورد أعاله ، سیتم إعداده والتوقیع علیھ من قبل كل عضو في فریق إدارة المشروع ، بما في  تقریر التقییم النھائي ، بما في ذلك نتائج
 ذلك التقییمات الموقعة من التقییم اإلداري / تقییم األھلیة ، والتقییم الفني وإعالن الفحص.
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 : إجراءات الشكوى.5الخطوة 

 غ مقدم الطلب كتابیًا (برید إلكتروني) في حالة الرفض وأسباب الرفض.إجراءات الشكوى أثناء تقییم اإلجراءات المقترحة. سیتم إبال

 

ء ادون تحیز ، عندما یعتقد مقدم الطلب أنھ قد تأثر سلبًا بخطأ أو مخالفة یُزعم أنھ ارتكبھا كجزء من إجراءات االختیار ، أو أنھ تم إلغ
       (خمسة) أیام من الیوم الذي تم فیھ استالم البرید  5ون في غض UPPاإلجراء بسبب أي سوء إدارة ، فیجوز لھ تقدیم شكوى إلى 

                                                                                                                                                           اإللكتروني للرفض.

     في العراق للمشاركة في لجنة تقییم الشكاوى كعضو أو EUDفي الشكاوى. ستتم دعوة ممثل من  )CEC( يستنظر لجنة تقییم الشكاو
                                                                                                                                                           لإلشراف على العملیة.

 (خمسة) أیام عمل من تقدیم الشكوى. 5سیتم الرد على الشكاوى الواردة من التقییم اإلداري / تقییم األھلیة في غضون 

     (خمسة) أیام عمل من تقدیم الشكوى. سیتلقى الطرف المشتكي نموذج  5سیتم الرد على الشكاوى الواردة من التقییم الفني في غضون 
                                                                                                                                                   ال رجوع فیھ. PEC، لكن قرار التقییم الفني 

 الخطوة السادسة: مرحلة التفاوض والتعاقد

 توقیع العقد تحتفظ لنفسھا بالحق في التفاوض مع مقدم الطلب من أجل: قبل

 ضمان فعالیة التكلفة للعمل.• 

 ضمان توازن عادل بین التكالیف التشغیلیة وغیر التشغیلیة.• 

 تعكس التكالیف الحقیقیة للسوق.• 

 عكس التكالیف وفقا لألنشطة المقترحة• 

األحوال الجزء الجوھري من اإلجراء المقترح ، بل یجب أن تتماشى مع القواعد اإلداریة /  یجب أال تغیر نقاط التفاوض بأي حال من
 المالیة / الموارد البشریة / البرامجیة لالتحاد األوروبي والسلطة المتعاقدة.

 .بعد التوصل إلى اتفاق ، سیتم توقیع عقد المنحة الفرعیة بین مقدم الطلب ذي الصلة و   اون بونتي بیر.  

 

 المراقبة واإلبالغ. 3
 المراقبة النوعیة واإلبالغ 3.1

                   .UPPلدى فریق إدارة المشروع نظام مراقبة وتقییم كعملیة لإلشراف على مھام منظمات المجتمع المدني التي تمولھا 

 بمراقبة تقدم العمل ، واالنتھاء من التسلیمات في الوقت المناسب ، وشھور الموظفین ، واألموال التي أنفقت. M&Eسیقوم نظام 

 ، سوف یعني نظام الرصد والتقییم ما یلي:اون بونتي بیربالنسبة إلى 

 جودة البرنامج.• 

 جودة العملیة.• 

 اقتراحات وشكاوى المستفیدین.ستشمل المراقبة األنظمة التي تجمع وتوثق وتستجیب لمالحظات و

 سیتم مشاركة المعلومات المتعلقة بالمشروع بشكل فعال مع أصحاب المصلحة
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بالتفصیل طریقة / معاییر جمع البیانات / اإلبالغ عن التقدم بناًء على المؤشرات / كیف یقوم جمع البیانات بتوجیھ  M&Eتوضح خطة 
                                                                                                       عملیة صنع القرار والمساءلة أمام المستفیدین ، بما في ذلك:

 سیكون للمقترحات المقدمة من الجھات المانحة الفرعیة إطار عمل منطقي مع مؤشرات ذكیة على مستوى النتائج.• 

 ستتم مراقبة كل مستفید فرعي على أساس شھري في المیدان.• 

 سیتم تقدیم تقاریر الرحالت المیدانیة حول نتائج الزیارات.• 

 واألدلة المرفقة بذلك ، باإلضافة إلى اإلبالغ عن مستوى اإلنجاز على مستوى نتائج المؤشرات سیتم  التقاریر المرحلیة ربع السنویة• 

 ستكون مصفوفة المستفیدین أحد النماذج المرتبطة بالتقاریر ربع السنویة التي یقدمھا المستفیدون من المنح الفرعیة.• 

 ین.سیتم إنشاء وصیانة نظام الشكاوى / االستجابة للمستفید• 

 سیتم إجراء مناقشات مجموعة التركیز مع مستخدمي الخدمة لتقییم مدى رضاھم عن جودة الخدمات بناًء على عینة مختارة.• 

 سیتم إجراء تقییم الشراكة لمتلقي المنح الفرعیة من حیث قدراتھم (تنظیمیة ، برنامجیة ، مراقبة ، إلخ).• 

 

 ز في المشروعالمراقبة المالیة واإلبالغ عن التقدم المحر

یجب على منظمات المجتمع المدني التي تنفذ المشروع إعداد تقاریر مالیة وسردیة وتقدیمھا في المواعید النھائیة المحددة في عقود 
 المشروع.

 اكة.ت الشرسیتم توفیر كل ھذه القوالب للمتقدمین المختارین كجزء من اتفاقیا .UPPستكون نماذج التقاریر المستخدمة ھي تلك الخاصة بـ 

كل ثالثة أشھر. بمجرد فحصھا والتحقق منھا من قبل  UPPسیتم تقدیم التقاریر المالیة مع جمیع المستندات الداعمة المالیة األصلیة إلى 
. ستتم إعادة المستندات إلى  ، "UPPقبل اون بونتي بیرالفریق المالي ، وفي نھایة كل مستند مؤید مالي (فاتورة) مختوم "مدفوعة من 

 تبقى النسخ األصلیة مع الشریك وتحتفظ بالنسخ.

 أقساط السداد

 یعتمد تكرار اإلبالغ عن المشروع على مبلغ التمویل وخصائصھ.

 .شھرالتقاریر كل ر ، سیكون تكرافي المتوسط 

اتر فیما یلي مثال على توستنعكس االستثناءات ، ال سیما في اإلجراءات المقترحة صغیرة ومتوسطة الحجم ، في االتفاقات الموقعة. 
 األقساط وخاصة المشاریع الكبیرة الحجم:

 

اقرب تاریخ  شروط الدفع
 للدفع

 الدفعة

 أیام بعد توقیع العقد. 5سیتم الدفع في غضون 
 

(القسط األول)  25-45٪ 
 للربع األول

 
للتقریر المالي والسرد للربع األول ، وطلب مكتوب  UPPسیتم الدفع بعد إرسال وقبول 

 للحصول على األموال.
 

 القسط الثاني للربع الثاني 
 

للتقریر المالي والسرد للربع الثاني ، وطلب مكتوب  UPPسیتم الدفع بعد إرسال وقبول 
 للحصول على األموال.

 

 القسط الثالث للربع الثالث 
 

للتقریر المالي والسرد للربع الثالث ، وطلب مكتوب للحصول على  UPPسیتم الدفع بعد إرسال وقبول 
 .األموال

 القسط الرابع للربع األخیر 
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 من المبلغ المتبقي من المیزانیة المعتمدة. 75٪ -
من المبلغ المتبقي بعد إرسال التقریر المالي والسردي للربع الرابع وتوحیده على مدار  ٪25یتم دفع  -

 العام والتقریر المالي والسرد والقبول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 لسوء استخدام / سوء إدارة األموا

مستحق للشریك (بما في ذلك عدم تحدید اي مدفوعات مستحقة و / أو مبلغ أي قسط (أقساط) حجب وتغییر تاریخ  UPPیجب على 
 لمنظمة ان بونتي بیر) الي من االسباب التالیة:

 
عندما ترى بشكل معقول أنھ من الضروري تجنب انتھاك محتمل لشروط المانحین (بما في ذلك ما یتعلق بالتملك غیر المشروع أو سوء • 

االستخدام أو غیر ذلك من المخالفات في استخدام األموال) ، أو القوانین أو اللوائح المعمول بھا ، أو لتجنب تھدید السالمة أو األمن 
 مقاولین أو المستفیدین أو أي أشخاص آخرین ؛للموظفین وال

في انتظار تقدیم تقاریر مالیة مرضیة (وسرد عند االقتضاء) من قبل الشریك أو استجابة مرضیة من الشریك بشأن النتائج السلبیة لـ • 
UPP المراجعة. د التفتیشأو المانح بع / 

 
 االحتیال والرشوة والفساد

نھًجا ال یتسامح مع ممارسات االحتیال والرشوة والفساد ویطالب الشركاء باالمتثال التام لجمیع القوانین  UPPتتبع 
 والتشریعات واللوائح والقوانین المعمول بھا المتعلقة بالرشوة والفساد

ق ویتخذ إجراءات فور علمھ باكتشاف أو اشتباه أو محاولة احتیال أو رشوة أو فساد وسیحق UPPیجب على الشریك إخطار 
 ضد أي احتیال أو رشوة أو فساد یؤثر على المشروع.

یتعھد الشریك بأنھ ال الشریك وال أي من موظفیھ ووكالئھ وشركائھ ومقاولیھ من الباطن والموردین / البائعین والشركاء 
 المرتبطین بالمشروع:

ھدیة أو منفعة أخرى (مثل الرشوة) لحث شخص ما قد أعطى أو قبل أو عرض أو وافق على منح أو قبول أي مدفوعات أو • 
 على إبرام عقد أو التصرف بشكل غیر الئق أو لمكافأتھ على القیام بذلك ؛ أو

یجب أن یعطي أو یقبل ، أو یعرض أو یوافق على منح أو قبول أي مدفوعات أو ھدیة أو منفعة أخرى (مثل الرشوة) لحث • 
 غیر الئق أو لمكافأتھ على القیام بذلك. شخص ما على إبرام عقد أو التصرف بشكل

 

ال یجوز للشریك أو موظفیھ أو وكالئھ أو شركائھ أو المقاولین من الباطن أو الموردین / البائعین أو المنتسبین قبول أي عمولة 
 تجاریة أو خصم أو مدفوعات أو مزایا مماثلة فیما یتعلق بھذه االتفاقیة لمصلحتھم الخاصة.
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  المشروع ل_ استمارة التقدیمالملحق االو
 

   المشروع استمارة التقدیم
 

م بھذا التي ال تلتز یھا مطلوبة لكل اقتراح. الطلبات. ھذه الصیغة والمعلومات التي یجب أن تحتوي علجى قراءة وملء ھذا النموذج بحذریر
 ).20االستبعاد على الفور. (الحد األقصى لعدد الصفحات ھو  الحتمالیة التنسیق أو تفتقر إلى المعلومات المطلوبة تتعرض 

 
I. :معلومات عامة 

 
ویشیر إلى األھداف أو یجب أن یكون عنوان المشروع قصیًرا وموجًزا 

 األنشطة الرئیسیة للمشروع
 

 عنوان المشروع

وع فيها ي سيتم تنف�ذ الم�ش  الموقع الجغرافي للمشروع المنطقة اليت

o حقوق االنسان 
o الحكم الرشید 
o الحقوق البیئیة 

 
 

 التركیز الموضوعي
 
 

 المستف�دين 
 اسم المتقدم 

 

 العنوان الكامل للمتقدم
 _ العنوان البریدي

 _الھاتف
 _العنوان البریدي

 _الصفحة على االنترنت

 
 الشخص الذي یمكن االتصال بھ

 _ الموقع _
 _ _ البرید االلكتروني

 _ _ الھاتف

 
في المشروع ، بما في ذلك اتفاقیة الشراكة الشركاء اآلخرون 

 الموقعة / إن وجدت
 

 
 _العنوان البریدي

 _الھاتف
 _العنوان البریدي

 _الصفحة على االنترنت
 اجمالي الموازنة المقدرة المبلغ

 )تطویر(المبلغ المطلوب من مشروع  
 

 تاریخ تقدیم الطلب 
 
 
- II. وصف المشروع 

لطلبك من خالل ذكر طلبك بوضوح ودقة. (قم بتضمین المعلومات المتعلقة بقطاع التركیز واألھداف قدم وصفًا موجًزا  -
 ).التواجد المادي للصندوق فیھا واألنشطة الرئیسیة والتمویل المطلوب واسم / وصف المنطقة التي سیكون 
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- IIIمبررات المشروع / المالءمة . 
المطلوب. (قدم بیانات  الحالي. اكتب االحتیاجات والمشكالت التي یجب حلھا من خالل الصندوقِصف الوضع قم بو - -

 أمكن) ؛ إحصائیة إذ
بھا على المستوى الوطني واإلقلیمي و / أو المحلي ذات الصلة بالعمل ووصف  االطالعالرجوع إلى أي خطط مھمة تم  - -

 كیفیة ارتباط اإلجراء بمثل ھذه الخطط ؛
 إعطاء شرح مفصل؟ لدعوة تقدیم المقترحات. یرجىِصف صلة اإلجراء بالھدف (األھداف) واألولویة (األولویات)  - -

 
- IVوصف المجموعة المستھدفة . 

 
وصف وتعریف المجموعات المستھدفة والمستفیدین النھائیین ، واحتیاجاتھم والقیود ، وذكر كیف سیعمل اإلجراء على  - -

 تلبیة ھذه االحتیاجات ؛
 ).ن النھائیین (مع التحدید الكمي اذا امكن ذلكإعطاء وصف لكل من المجموعات المستھدفة والمستفیدی - -

 
- .V الھدف واألھداف المحددة 
-  
 ؟ما الذي تتوقع تحقیقھ من خالل ھذا المشروع - -

 
- VIنتائج متوقعة . 

 
 وضع المجموعات المستھدفة والمستفیدیناشرح النتائج المحددة المتوقعة مع توضیح كیف سیؤدي اإلجراء إلى تحسین  - -

 النھائیین. ماذا سیكون التأثیر النھائي بالنسبة لك ؛
 

- VIIوصف تفصیلي ألنشطة المشروع . 
 

تحدید ووصف بالتفصیل كل نشاط یتم القیام بھ لتحقیق النتائج ، مع تبریر اختیار األنشطة وتحدید دور كل شریك في  - -
 .األنشطة

 
- VIIIنح كبیرة الحجم اإلجراءات المقترحة فقط):. المنھجیة (الم 

 
 طرق التنفیذ واألسباب المنطقیة لھذه المنھجیة ؛ - -
 إجراءات المتابعة والتقییم الداخلي / الخارجي. - -
 دور ومشاركة مختلف الفاعلین وأصحاب المصلحة ، والفئات المستھدفة ، والسلطات ، وما إلى ذلك): - -
 قترح لتنفیذ اإلجراء (حسب الوظیفة: ال داعي لتضمین أسماء األفراد) ؛الھیكل التنظیمي والفریق الم - -
 األنشطة المخطط لھا من أجل ضمان وضوح العمل. - -

 
- IX الفعالیة. خطة 

 
 المدة وخطة العمل اإلرشادیة لتنفیذ اإلجراء).( -
 
-  .X :(المنح كبیرة الحجم اإلجراءات المقترحة فقط) المنطقي في الملحقاتامال االطار  اإلطار المنطقي 
 

 
XI:(المنح المتوسطة والكبیرة الحجم اإلجراءات المقترحة فقط) استدامة المشروع . 

 
وصف التأثیر المتوقع لإلجراء ببیانات كمیة حیثما أمكن (ھل سیؤدي إلى تحسین التشریعات وقواعد السلوك واألسالیب وما  -

 إلى ذلك؟) ؛
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اشرح كیف سیكون اإلجراء  -طوارئ ، بما في ذلك مجموعة من أنواع المخاطر ؛ تقدیم تحلیل موجز للمخاطر وخطة  -
مستداًما بعد االنتھاء. قد یشمل ذلك أنشطة المتابعة الضروریة ، واالستراتیجیات المضمنة ، والملكیة ، وخطة االتصال ، وما 

 إلى ذلك.
 
- .XII المیزانیة ، المبلغ المطلوب منUPP. 
 انیة في باب المالحق.تعبئة نموذج المیز -
 

XIIIمعلومات عن مقدم الطلب . 
 
وصف الھیكل الداخلي لمؤسستك بشكل موجز وواضح ؛ نظامك المالي وھیكل إدارتك ؛ خبرة في تنفیذ مشاریع أخرى مع  -

المشروع ذكر اسم المشروع ومدتھ ووقتھ ومقداره والجھة المانحة. یرجى أیًضا تقدیم نبذة مختصرة عن كل من موظفي 
 المتوقع مشاركتھم أثناء تنفیذ المشروع.
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 طلب المیزانیة استمارة -الملحق الثاني 
ان�ة ف  استمارة طلب الم�ي

 
 السنة

(دوالر  الق�مة االجمال�ة
(  ام���ي

(دوالر ق�مة الوحدة 
(  الوحدة #للوحدات ام���ي

    
�ة.1      الموارد الب�ش
    
    

�ة االجما�ي  المجم�ع  للموارد الب�ش
 السفر2.   
    
    
    

 السفر الفر�ي االجما�ي 
 . المعدات والمستلزمات3    

    
    
    

 المعدات والمستلزمات الفرع�ة
 . الدائرة الرسم�ة4    

    
    
    

 الدائرة الرسم�ة الفرع�ة
 .تكال�ف اخرى_خدمات5   
    
    
    

 لخدمات اخرى المبلغ االجما�ي 
    
    
 اخرى.6    
    
    
    
 اجما�ي التكال�ف العامه الفرع�ة   
ان�ة فوق النفقات     ف ي الم�ي

ي لم يتم تغطيتها �ف
التكلفة العامة للمؤسسة اليت

 )٪7العامة القصوى (
 النفقات العامة   

 
 اجما�ي النفقات العامة   
 )6+1(لالجراءاتمجم�ع التكال�ف المؤهلة    
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 اإلطار المنطقي -الملحق الثالث 
 

 االطار المنطقي
مؤشرات انجاز یمكن التحقق منھا  مصادر ووسائل التحقق االفتراضیات

 بموضوعیة
  التدخلمنطق 

 

ير�ب ذكر مصادر  
 .  التحقق ل�ل مؤ�ش

ما �ي مصار المعلومات 
ات؟  لهذە المؤ�ش

ل ل� المنشودة الق�مةير�ب تحد�د 
ي هذا العمود كلما أمكن ذلك. 

 مؤ�ش �ف
 

ات الرئ�س�ة المتعلقة  ما �ي المؤ�ش
 باألهداف العامة؟

 

 
 

 ير�ب �دهم وترق�مهم. 
 

ما �ي األهداف العامة 
ي  س�ساهم الشاملة اليت

ي تحق�قها؟
 اإلجراء �ف

 
"عنوان  - 1الهدف 

 "1 ه هالهدف
 

 " 2عنوان الهدف  - 2ه
 

االهداف 
 العامة

ما ھي العوامل والظروف 
الخارجة عن مسؤولیة المستفید 

والضروریة لتحقیق ھذا الھدف؟ 
 (الظروف الخارجیة)

 
ما ھي المخاطر التي یجب أخذھا 

 في االعتبار؟
 

ما ھي مصادر 
المعلومات الموجودة أو 

 التي یمكن جمعھا؟
 

ما ھي الطرق المطلوبة 
للحصول على ھذه 

 المعلومات؟

ما ھي المؤشرات التي تبین بوضوح 
 أن الھدف من اإلجراء قد تحقق؟

 
یرجى ذكر المؤشرات على النحو 

 التالي:
 

": القیمة 1وبالتالي. "المؤشر 
 المستھدفة

 
": القیمة 2وبالتالي. "المؤشر 

 المستھدفة
 

ما الھدف المحدد الذي 
یھدف العمل إلى تحقیقھ 
للمساھمة في األھداف 

 العامة؟
 

عنوان الھدف " - ه خ
 المحدد"

 

االهداف 
 الخاصة

 
 

ي  وط الخارج�ة اليت ما �ي ال�ش
�جب تلبيتها للحصول ع� 
ي الموعد 

النتائج المتوقعة �ف
 المحدد؟

 

ما �ي مصادر 
المعلومات لهذە 

ات؟  المؤ�ش
 

 السابق: 
 

 1.2(المؤ�ش  1المصدر 
 إلخ) 2.3، 
 

: المصدر 1.1أو المؤ�ش 
1 
 

 1: المصدر 1.2المؤ�ش 
 

ات ق�اس ما إذا كان  ما �ي مؤ�ش
اإلجراء �حقق النتائج المتوقعة و�� 

 أي مدى؟
 

ات الخاصة بكل  ير�ب ذكر المؤ�ش
 :  نت�جة ع� النحو التا�ي

 
": الق�مة المستهدفة 1المؤ�ش " 1.1
 1ن 

 
": الق�مة المستهدفة 2المؤ�ش " 1.2

 (2ن(
 

1.3 .… 
 

 تهدفةالمس": الق�مة 1المؤ�ش " 2.1
 (2ن
 

": الق�مة المستهدفه 2المؤ�ش " 2.2
 (2ن
 

النتائج �ي المخرجات / 
ي �ساعد ع�  النتائج اليت
 تحقيق الهدف المحدد. 

 
 ما �ي النتائج المتوقعة؟

 
 1عنوان النت�جه  -1ن
 2_ عنوان النت�جه 2ن

النتائج 
 المتوقعة
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ي �ستبق العمل
وط اليت  ما �ي ال�ش

 
 

وط الخارجة عن س�طرة  ما �ي ال�ش
ي �جب تلبيتها 

ة واليت المستف�د المبا�ش
 لتنف�ذ األ�شطة المخطط لها؟

 

ما �ي مصادر 
المعلومات عن التقدم 

ي العمل
 المحرز �ف

 
ما �ي مصادر 

المعلومات عن تقدم 
 العمل؟

 
 التكال�ف

 
العمل؟  ما �ي تكال�ف 

ك�ف يتم تصن�فهم؟ 
ان�ة  ف ي م�ي

(تفص�ل �ف
 اإلجراء)

 

 الوسائل
 

 طل��ة لتنف�ذ هذەما �ي الوسائل الم
ف والمعدات األ�شطة ،مثل . الموظفني

والتدر�ب والدراسات واإلمدادات 
 والمرافق التشغ�ل�ة ، إلخ

. 

ي �جب  اال�شطه اليت
توفرها للحصول ع� 

 نتائج مرض�ة
قم بتجميع األ�شطة (

النت�جة وترق�مها حسب 
 :  ع� النحو التا�ي

عنوان  1.1ن
 )1ن(النشاط

عنوان  1.2ن
 )2ن(النشاط

قد تكون هناك ا�شطه 
 فرع�ة

عنوان  2.1ن
 ) 1ن(النشاط

عنوان  2.2. ن
 )2ن(النشاط

 
 

 
 
 

 اال�شطة
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 معلومات عامة عن الكیان القانوني -الملحق الرابع 
 

 الكیان القانوني
        
        
 االستمارة القانونیة االستمارة القانون�ة  
        

 

   

   

 االسماء  

   
        

 

عناوین المكاتب   
 الرئیسیة

   

   
        
        
 المحافظة   
        
 المنطقة   
        
 الدولة   
        
        
 رقم الھاتف  الم��ا�ل   
        
 البرید االلكتروني   
        
ي  االسم الوظ�فة التوقيع

 الممثل القانويف

 
     

 
 

  

" هذا و�عادته مع �سخة من مستند التسج�ل. :  ي
 �جب استكمال نموذج "ال��ان القانويف

 
 

        
 تار�ــــخ وتوقيع الممثل المعتمد   
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 التعریف المالي -الملحق الخامس 
(نموذج إثبات مصرفي إذا كان لدى المؤسسة حساب أو تصریح موقع من الممثل القانوني لمنظمة المجتمع المدني یوضح أنھم 

 سیفتحون حسابًا مصرفیًا في حالة اختیارھم للحصول على منحة في ھذا البرنامج.)
 
 

 التعریف المالي
      
      
 

  اسم الحساب 
   

      

 
  العنوان 
   

      
  المحافظة  
      
  المنطقة  
      

ي الذي تم فتح الحساب بموجبه ول�س اسم صاحب الحساب 
 االسم والمس� الوظ��ف

  
      
  االتصال  
      
  الهاتف الم��ا�ل   
      
ي   

ويف �د االل��ت   ال�ب
      

 
 البنك

      

 
   
  اسم البنك 

      

 
   
  عنوان الف�ع 

      
  المحافظة    
      
  الدولة  
      
  رقم الحساب  
      
  IBANرقم   
      
      
 العالمات 
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 )اجباريتوقيع ممثل البنك ( -م البنك خت
 

 )لتار�ــــخ + توقيع صاحب الحساب (اجباريا 
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                                                            طلب الدفع لعقد المنحة -الملحق السادس 
 طلب الدفع لعقد المنحة                                                                                                      

 
 >تار�ــــخ طلب الدفع<
 

 : لعنا�ة
 

 >عنوان جهة التعاقد<
 

ي العقد<
 >الرمز الما�ي المشار إل�ه �ف

 يت الخارجیة لالتحاد األوروباجراءاإل

 الرقم المرجعي لعقد المنحة: 
 

 
 

 عنوان عقد المنحة:
 

 اسم وعنوان المنسق:  
 

 رقم طلب الدفع:  
 

ي �غطيها طلب الدفع:   ة اليت  الف�ت
 

 
 ع��زي الس�د / الس�دة،

 
 أخرى] [دفع الرص�د] بموجب العقد المذكور أعالە. أطلب بموجب هذا [دفعة تم��ل مسبقة 

 
وط الخاصة للعقد / التا�ي < المبلغ المطلوب هو  ي ال�ش

 >…حسب الخ�ار الموضح �ف
 

 تجدون ط�ه المستندات الداعمة التال�ة: 
وط العامة للعقد) -  تق��ر التحقق من النفقات أو توز�ــــع مفصل للنفقات (إذا كانت مطل��ة من قبل ال�ش
وط الخاصة للعقد)ضمان  -  ما�ي (إذا اقتضت ال�ش
 تق��ر �دي وما�ي مرح�ي (لم��د من مدفوعات التم��ل المسبق) -
ة التق��ر الالحقة (لم��د من مدفوعات التم��ل المسبق) - ان�ة متوقعة لف�ت ف  م�ي
ي (لدفع الرص�د).  -

 تق��ر �دي وما�ي نهايئ
 

 : ي التا�ي
ي نموذج التع��ف الما�ي المرفق بالعقد< �جب أن يتم الدفع إ� الحساب الم��ف

 . >أعط رقم الحساب الموضح �ف
ف  إعالن �ش

 
ي طلب الدفع هذا كاملة وموثوقة وصح�حة ومثبتة بمستندات داعمة مناسبة �مكن 

أقر بموجبه أن المعلومات الواردة �ف
 التحقق منها. 

ا لهذا العقد و 
�
ا للعقد. أقر بموجب هذا بأن التكال�ف المعلنة قد تم تكبدها وفق

�
 أنه �مكن اعتبارها مؤهلة وفق

 
 المخلص لك،

 
 >التوقيع<
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 نتیجة التدقیق                                                                      –الملحق الخامس 

                        نت�جة التدقيق                                                                                                                
  
 

 . د                                                          قدم طلب ومقدم طلب مشارك ، إن وج�جب إ�مال هذا القسم من قبل كل م
 
 
 

 االسم الكامل للمنظمة                                                              

 
 
 

 تاریخ التسجیل                                                                     

 
 
 

 موقع التسج�ل                                                                                    

 
 
 

 العنوان الرس�ي للتسج�ل                                                                        

 
 
 

ي 
ويف ي الموقع االل��ت

ويف �د االل��ت                        الخاص بالمنظمة               وال�ب

 
 
 

 رقم الھاتف:كود البلد+ الرقم                                                          

 
 یقر مقدم الطلب بأنھ إذا ثبتت إدانتھ بالتضلیل ، فقد یكون ذلك سببًا لرفض طلبھ. نعم / ال -
منظمتھ تحترم القوانین المعمول بھا فیما یتعلق بالضرائب والضمان االجتماعي والضمان یتأكد مقدم الطلب من أن  -

 الصحي. نعم / ال
یشھد مقدم الطلب أن المنظمة وموظفیھا وأعضاء مجلس اإلدارة لیسوا بأي شكل من األشكال مرتبطین بجماعات تمویل  -

 إرھابیة أو یدعمونھا
 
 

 اسم الممثل القانوني عن المنظمة:

 
 
 

                                                   منصب الوظیفي:ال

 
  
 

  :                                                           التوقیع

 
 

 :                                                            التاریخ
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