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 ملخص شروط المنحة*
 

 الثقافة برنامج  القطاع المستهدف 
 تعز�ز النشاط الثقافي بین أوساط الش�اب ذوي المهارات اإلبداع�ة الثقاف�ة  غا�ة المنحة 

 محاور التدخل 

دعم صمود المؤسسات واألفراد العاملین في المشهد الثقافي الفلسطیني ودعم استمرار   •
 عملها في القطاع 

الهو�ة   • حول  الشتات  وفي  محلیین  فلسطینیین  لفنانین  انتاج  الفرد�ة دعم  الفلسطین�ة 
 والجماع�ة. 

 شهر �حد أقصى  15 فترة تنفیذ المشروع 
 قطاع غزة ة العاملة في قطاع الثقافة والفنانین في  فلسطین�الالمؤسسات  الفئة المستهدفة 

 قطاع غزة  المناطق المستهدفة 
المساهمة في  ق�مة 

 المنحة �الدوالر 
100,000 $ 

 نقدي) % (عیني أو 10 المساهمة المجتمع�ة 
آخر موعد لتسل�م  

 الطل�ات 
 الساعة الرا�عة مساءً  31/1/2021 األحد الموافق 

 مكونات طلب المنحة 

 النموذج اإللكترونيتعبئة الطلب االلكتروني من خالل الرا�ط التالي  .1
مصفوفة اإلطار  -موازنة المشروع –التنفیذ�ة الخطة  –نموذج فكرة المشروع المقترح  .2

 را�ط التالي: عبر ال النموذج على الصفحة اإللكترون�ة و�حسب المنطقي
 نموذج طلب مشروع 

 إن وجدتمذ�رات تفاهم توضع الشراكات المطروحة  .3

لطلب معلومات   
 إضاف�ة أو لالستفسار 

حتى   RFAGaza@taawon.org�مكن ارسال االستفسارات على البر�د االلكتروني 
، وسوف یتم الرد  وال تقبل االستفسارات عبر الهاتف  17/01/2021الموافق  األحد یوم

 واالستفسارات خالل یومي عمل من یوم اإلرسال �حد أقصى. على األسئلة 
عنوان تقد�م طلب  

 المنحة  
من خالل الرا�ط االلكتروني فقط مع تحمیل   Ms-Word�صورة  یتم استق�ال المقترحات  
 النموذج اإللكتروني    من خالل الرا�ط االلكتروني  وأي مرفقات أخرىنموذج طلب المشروع  

ضرورة تأكد الجمع�ة المرسلة من استالم رسالة بتأكید االستالم �شكل م�اشر �عد ارسال 
 الطلب 

 
شروط جم�عها  *مالحظة: الرجاء التأكد من قراءة وفحص �امل المادة المكتو�ة في قواعد تقد�م المنحة للتأكد من أن ال

  مستوفاة للمشروع وللمؤسسة المتقدمة. 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/VP3WL5/
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
mailto:RFAGaza@taawon.org
https://www.smartsurvey.co.uk/s/VP3WL5/
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 دعم صمود المشهد الثقافي وفرص الش�اب الفلسطیني

 مقدمة  .1
 

مجموعة من رجال األعمال والمفكر�ن   1983التعاون هي مؤسسة خیر�ة تنمو�ة مستقلة مسجلة في جن�ف، قام بتأس�سها عام  
التعاون أن تكون المؤسسة الفلسطین�ة األهل�ة التنمو�ة الرائدة التي تساهم بتمیز الفلسطینیین والعرب ال�ارز�ن. تسعى مؤسسة  

في تطو�ر قدرات اإلنسان الفلسطیني والحفاظ على تراثه وهو�ته ودعم ثقافته الح�ة وفي بناء المجتمع المدني، وذلك من 
جاد اآلل�ات السل�مة لالستفادة القصوى من خالل التحدید المنهجي الحت�اجات الشعب الفلسطیني وأولو�اته والعمل على إ�

 مصادر التمو�ل المتاحة. 

المؤسسات األهل�ة المتخصصة و�ناء لدعم    االسترات�ج�ةخطتها    �حسبضمن التوجه االسترات�جي للتعاون و هذه المنحة    تأتي
الفنانین   دعم  جانب  إلى  عملها  استمرار  في ضمان  �ساهم  �ما  الثقافي  القطاع  في  العاملة  المؤسسات  �شمل  �ما  قدراتها 

المنحة المقدمة من الصندوق العر�ي لإلنماء   ضمن   التدخلو�أتي هذا    الفني.الفلسطینیین في مجاالت مختلفة وتعز�ز اإلنتاج  
برنامج الثقافة الهادف إلى تعز�ز دور الثقافة والحفاظ على  �أحد مكونات  (المرحلة الثامنة عشر)    واالجتماعي   صادياالقت

 تنفیذ مشار�عاقتراح و على  إلى المؤسسات المستهدفة ضمن هذه الدعوة ممن لدیها القدرة  "التعاون "لذا تتوجه   الهو�ة الوطن�ة.
 ترحة لتقد�م مقترحاتها �حسب اآلل�ات الموضحة ضمن هذه الدعوة.  ضمن غا�ة المنحة ومحاور التدخل المق

 وصف المشروع  .2
  العام هدفلا 2.1

 تعز�ز النشاط الثقافي بین أوساط الش�اب ذوي المهارات اإلبداع�ة الثقاف�ة 
 

   -الفرع�ة: األهداف  2.2
وانتاجه من اجل حما�ة    استمرار عملهدعم صمود المؤسسات واألفراد العاملین في المشهد الثقافي الفلسطیني ودعم   •

 الفلسطین�ة محل�ا ودول�ا والترو�ج لها. والروا�ة ونشر الهو�ة الثقاف�ة 

 محاور التدخل  2.3
 الثقافي  القطاعفي  دعم صمود المؤسسات واألفراد العاملین في المشهد الثقافي الفلسطیني ودعم استمرار عملها  •
 وفي الشتات حول الهو�ة الفلسطین�ة الفرد�ة والجماع�ة. م انتاج لفنانین فلسطینیین محلیین عد •

 

 الفئة المستهدفة  2.4
 ة العاملة في قطاع الثقافة والفنانین في قطاع غزة فلسطین�المؤسسات ال

 

 مشروع المخرجات  2.5
في القطاع الثقافي �قطاع غزة أص�حت أكثر صمودا وقدرة على االستمرار وتنفیذ   ةمؤسسات فلسطین�ة عامل 4 .1

 .المؤسسة التي سیتم التعاقد معها   �ق�ادة ضمن مشروع واحد تم تنفیذه �الشراكة ف�ما بینها  برامجها 
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  لمؤسسةمن خالل مقترح المشروع المقدم من ا حلیین أو في الشتات تم دعمهممفنانین فلسطینیین على األقل  7 .2
 لتطو�ر انتاجات فن�ة حول الهو�ة الثقاف�ة.

 �المنحة شروط خاصة  2.6
 المذ�ورة أعاله. التدخل  الفرع�ة ومكوناتاألهداف الغا�ة و أن �خدم المشروع  -
 المقترح المقدم.  ضمنفي تنفیذ األنشطة  مثبتة أن تكون لدى المؤسسة المتقدمة خبرة -
طرفها   - من  المقدم  المشروع  مقترح  �شمل  أن  المتقدمة  المؤسسة  على  قدرات  �جب  و�ناء  ثقاف�ة   3دعم    مؤسسات 

 لكل منها والموازنة المخصصة لذلك.  أخرى على األقل �حیث یوضح المقترح طب�عة التدخالتمتخصصة 
  الشر�كة المستفیدة بین المؤسسة مقدمة الطلب والمؤسسات    موقعة  مذ�رة تفاهمیلزم أن �شمل المقترح المقدم على   -

 .توضح أدوار ومسؤول�ات الشر�اء المدرجة ضمن وث�قة المشروع
�كون للمؤسسة الحق في التقدم �مقترح مشروع واحد و�مكن أن یتم إدراجها �مؤسسة شر�كة ضمن مقترح مشروع مقدم   -

 في حال تجاوز ذلك.  من المنحة  ةمن مؤسسة أخرى واحدة فقط و�سقط حقها في االستفاد
یلزم أن یتضمن المقترح المقدم ورقة معلومات حول المؤسسات الشر�كة المقترحة یوضح تسجیلها و�رامج عملها والتغط�ة   -

 الجغراف�ة وخبرتها السا�قة ما أمكن.  
الطلب على سالمة   وعل�ه تؤ�د المؤسسة مقدمة  �خضع المشروع و�حسب اشتراط الجهة المانحة لإلعفاء من الضر��ة -

حیث    في منطقة العمل  أوضاعها القانون�ة وتلتزم �الحصول على إعفاء ضر�بي خاص �المنحة من قبل وزارة المال�ة
 سیتم خصم ق�مة الضر��ة من ق�مة الفواتیر في حال عدم تمكنها من ذلك.

المقدم ضمن وثائق المشروع ق�مة إضاف�ة یتم �عتبر توفیر �تاب تز��ة من قبل وزارة الثقافة �جهة اختصاص للمشروع  -
 . اخذها �عین االعت�ار في عمل�ة التقی�م

 لعام المالي المنتهي مدقق من مكتب تدقیق خارجي معتمد  لارفاق التقر�ر المالي الخاص �المؤسسة المتقدمة  -
 تقد�م رسالة توص�ة �خصوص المؤسسة المتقدمة من جهة مانحة دول�ة معروفة -

 

 ع مدة المشرو  2.7
 شهر 15تتجاوز الفترة الزمن�ة الالزمة لتنفیذ أنشطة المشروع  ال

 

 المناطق المستهدفة 2.8
 قطاع غزة 

 لمنحة اق�مة  2.9
. تتناسب ق�مة المنحة التي ستخصصها التعاون لموضوع هذا الطلب مع المخرجات المطلو�ة وآل�ة تنفیذها والموازنات 1

لمؤسسة واحد  دوالر سیتم منحها    100,000  ضمن المنحة  �حیث ال تتجاوز ق�مة مساهمة التعاون   المتوفرة لهذا التدخل
أخرى ضمن نفس المشروع متخصصة في المجال    مؤسسات   3ل  فقط على أن �كون المقترح المقدم �شمل تقد�م الدعم  

 الثقافي. 
 لإلجراءات المت�عة لدى التعاون.  �الكامل وفقا . تحتفظ التعاون �حقها في منح �امل المبلغ أو جزء منه أو إلغاء المنحة  2
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مؤسسة التعاون أن تكون نس�ة المساهمة المطلو�ة منها لتمو�ل المشار�ع المقترحة �ما یتراوح تشترط    :للمقترحات  ق�م المنح.  أ
 .الق�مة اإلجمال�ة للمشار�ع المقدمة% من 90- %50بین 
توفیر مساهمة مجتمع�ة (نقد�ة و/أو عین�ة) لالستفادة من منحة البرنامج  على المؤسسات المتقدمة    :المساهمة المجتمع�ةب.  

 . "التعاون "ق�مة المنحة المطلو�ة من  من% 10ال تقل عن 

 . معاییر األهل�ة وشروط الحصول على المنحة 3
 من مؤسسة التعاون.  البرنامجیتضمن هذا الجزء المعاییر والشروط الواجب مراعاتها عند التقدم لطلب الحصول على منحة 

 الجهات المؤهلة للتقدم للمنحة  .31
 المؤسسات المحل�ة الفلسطین�ة التي ترغب في التقدم لمنح البرنامج �جب أن تتوفر فیها الشروط التال�ة: 

 المؤسسة مسجلة قانون�ا لدى الجهات المختصة، لمدة ال تقل عن سنتین. أن تكون  .1
 أن �كون لدى المؤسسة خبرة ال تقل عن عامین في المجال المستهدف موثقة بتقار�ر إدار�ة ومال�ة. .2
أن تكون المؤسسة قد حصلت على منح خارج�ة لتنفیذ مشار�ع ذات ارت�اط �موضوع الدعوة من جهات مانحة دول�ة  .3

النظر   یتم  ولن  ذلك،  ما �عزز  وتقد�م  السا�قة  الثالثة  السنوات  المعززات   فيمعروفة خالل  توفر  التي ال  المقترحات 
 المطلو�ة. 

ك الرسم�ة المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطین�ة وتقد�م رسالة من  أن �كون لدى المؤسسة حساب بنكي لدى أحد البنو  .4
 . البنك تفید �فعال�ة الحساب

  حقوق  احترام مع  تتناقض ال وس�اسات م�ادئ تتبنى أنأن ال تخدم برامج وأنشطة المؤسسة أ�ة مصالح فئو�ة أو حز��ة و .5

 الدین�ة،   المعتقدات  الجنس،  اللون،  خلف�ة على مییزالت  عدم تضمن  س�اسات  وتتبنى  االجتماعي  العدل  م�ادئ  وتت�ع  اإلنسان

 الس�اسي.  االنتماء و/أو الفكر االجتماع�ة، الحالة الصح�ة، الحالة
 . المقترح في مجال العملواضحة   عمل �سترات�ج�ةرؤ�ة و أن �كون لدى المؤسسة  .6
معاییر اإلدار�ة والمال�ة السا�قة أن  التي ال تنطبق علیها ال فرادًا ومجموعات) والمؤسسات المجتمع�ةأللمؤسسات ( �مكن .7

المؤسسة الشر�كة مسؤول�ة  تقدم لطلب المنحة من خالل مؤسسات شر�كة تنطبق علیها الشروط السا�قة �حیث تتولى  ت
 بتنفیذ األنشطة. غیر المؤهلة المهام اإلدار�ة والمال�ة، وتقوم المجموعة أو المؤسسة 

 المشار�ع المؤهلة للتقی�م  .32
 :البرنامج �شكل رئ�سي وم�اشر هيمنحة من  المشار�ع التي سیتم اخت�ارها لالستفادة

) سا�قا، ومقدمة من الجهات التي  2التدخل في الجزء رقم (  محاورتحقیق واحد أو أكثر من  إلى  المشار�ع التي تهدف   .1
 ) 3تنطبق علیها المعاییر الواردة في الجزء (

 أهداف ونشاطات المشروع المقترح تندرج ضمن أهداف ونشاطات ومجال عمل المؤسسة المتقدمة للمنحة.  .2
 �جابي المستدام.المشروع یتضمن آل�ة لض�ط نوع�ة وجودة التنفیذ والنتائج و�ضمن التأثیر اإل .3
تلك المشار�ع التي تستهدف ) وخاصة  2المنطقة الجغراف�ة المستهدفة في المشروع حسب ما هو محدد في الجزء رقم ( .4

 الفئات المهمشة والمناطق المحرومة.
 .اً شهر  15الفترة الزمن�ة الالزمة لتنفیذ المشروع المقترح ال تز�د عن  .5
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ن الفترة الزمن�ة واآلل�ة المحددة لذلك،  ) أدناه، وضم4تقد�م مقترح المشروع حسب اإلجراءات المت�عة في الجزء رقم ( .6
 متضمنا �افة الب�انات والمعلومات المطلو�ة. 

 ). 2ق�مة المنحة المطلو�ة من مؤسسة التعاون حسب الق�م المحددة لم�الغ المنح الموفرة الواردة في جزء رقم ( .7
 اإلنجلیز�ة.�جب ارسال أي مستندات داعمة او اضاف�ة اما �اللغة العر��ة او  .8

 

 . إجراءات تقد�م طلب الحصول على المنحة 4
من أجل تسهیل عمل�ة تقد�م مقترحات المشار�ع یتوجب على الجهات المؤهلة إت�اع إجراءات التقد�م المحددة في هذا الجزء، 

 ت�اع هذه اإلجراءات یؤدي إلى عدم قبول مقترح المشروع. احیث أن عدم 

 المشروع  فكرةنموذج  .41
(فكرة �ما �شمل      نموذج طلب مشروعالرا�ط التالي  النماذج المتوفرة عبر    تقدم طل�ات الحصول على منحة �استعمال .1

 خرى. أ، ولن یتم قبول أي نماذج  مشروع، میزان�ة مفصلة، مصفوفة اإلطار المنطقي وخطة العمل التفصیل�ة)
 مع تحمیل النموذج السابق من خالله.  النموذج اإللكترونيتعبئة الطلب االلكتروني من خالل الرا�ط التالي  .2
ـــــ�غته أو إعادة ترتیب بنوده، وتوفیر �افة .3 ــ ــ ـــــاداته وعدم تغییر صــ ــ ــ ـــــتعمال النموذج و�ت�اع إرشــ ــ ــ  على الجهات المتقدمة اســ

 التفاصیل والمعلومات المطلو�ة.
ــمن المرحلة   .4 ــندوق العر�ي ضــ ــة المتقدمة على منحة من الصــ ــســ ــول المؤســ ــارة إلى ذلك في  18في حال حصــ یلزم اإلشــ

 وث�قة المشروع مع توض�ح طب�عة المنحة وتدخالتها.
توضــح الشــراكة وأل�ة تنفیذ  في حالة تقد�م الطلب ن�ا�ة عن شــراكة، الرجاء التأكد من ذ�ر الشــر�اء وتوفیر مذ�رة تفاهم .5

 .المنحة من خاللها 
حتى یتم تقی�مه �الشكل المالئم. على المتقدم أن �كون دق�قًا  ومفصلة  �جب تقد�م نموذج مقترح المشروع �صورة واضحة   .6

و�تأكد من �ون الطلب واضحًا خاصة ف�ما یتعلق �ك�ف�ة تحقیق األهداف من خالل الق�ام �النشاطات، والنتائج الناجمة 
 عنها وترا�طها وعالقتها مع غا�ات البرنامج. 

غیر دق�قـــة و/أو غیر    قـــدمـــةالمعلومـــات المإذا �ـــانـــت  و/أو  بهـــا نقص في المعلومـــات المطلو�ـــة    وجـــدالطل�ـــات التي ی .7
 .اً متعارضة ومتناقضة سیتم رفضهقدمة صح�حة، أو أن المعلومات الم

 �مكن تعبئة النموذج �اللغة العر��ة أو اإلنجلیز�ة. .8
 

 طر�قة ومكان تقد�م مقترحات المشار�ع 2.4
وأي مرفقات من خالل الرا�ط االلكتروني فقط مع تحمیل نموذج طلب المشروع    Ms-Word�صورة  المقترحات  تسلم   .1

بتأكید  مع    النموذج اإللكتروني    من خالل الرا�ط االلكتروني  أخرى الجمع�ة المرسلة من استالم رسالة  ضرورة تأكد 
 . ال الطلباالستالم �شكل م�اشر �عد ارس

�جب على الجهة المتقدمة التحقق من اكتمال طلب مقترح المشروع، والتحقق من صحة اسم المؤسسة واسم المشروع   .2
 وعناو�ن وأرقام هواتف األشخاص المخولین �المتا�عة

 الموعد النهائي لتقد�م مقترحات المشار�ع   4.3

https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.smartsurvey.co.uk/s/VP3WL5/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/VP3WL5/
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 .مساء 4الساعة   31/1/2021الموافق  األحد الموعد النهائي لتقد�م مقترحات المشار�ع هو یوم .1
 لن یتم قبول مقترحات المشار�ع �عد هذا الموعد المحدد. .2

 

 طلب معلومات إضاف�ة أو لالستفسار   4.4
�مكن للجهات الراغ�ة في التقدم لمنحة البرنامج طلب معلومات إضاف�ة، أو االستفسار عن أ�ة أمور غیر واضحة أو  .1

التعل�مات، وذلك بتقد�م طلب استفسار أو طلب معلومات إضاف�ة من خالل البر�د االلكتروني  غیر مدرجة ضمن هذه  
    RFAGaza@taawon.org التالي:

، وسوف یتم الرد على األسئلة 17/01/2021الموافق    األحد  �مكن طلب المعلومات اإلضاف�ة أو االستفسار حتى یوم .2
 االستفسارات خالل یومي عمل من یوم اإلرسال �حد أقصى. و 

 عبر الهاتف.  االستفسارات�جب أن تكون جم�ع االستفسارات مكتو�ة، حسب ما هو موضح أعاله، وال تقبل  .3

 . التقی�م واخت�ار مقترحات المشار�ع5
من قبل اللجان المختصة فیها، وتحتفظ المؤسسة �حقها في االستعانة    "لتعاون "لتتم مراجعة وتقی�م مقترحات المشار�ع المقدمة  

 �خبراء خارجیین لمساعدتها في عمل�ة التقی�م. و�شكل عام یتم تقی�م مقترحات المشار�ع المستلمة وفقا لآلل�ة التال�ة: 

 اإلداري فحص الالمرحلة األولى:   5.1
 یتضمن التقی�م األولي التحقق من األمور التال�ة: .1

   وتقد�مه مع مذ�رات    نموذج طلب مشروعاستكمال النموذج �امال على الصفحة اإللكترون�ة على الرا�ط
 توضع الشراكات المطروحة إن وجدت. التفاهم التي

   تقد�م مقترح المشروع قبل الموعد النهائي للتقد�م، وفي حال تم تقد�م مقترح المشروع �عد الموعد النهائي
 سیتم رفضه.

   احتواء مقترح المشروع على جم�ع المعلومات المطلو�ة بدقة و�دون نقصان في أي بند أو معلومة، وفي
الصح�حة أو تواجد نقص في المعلومات المطلو�ة، سیتم رفض الطلب في الحال  حال لم تتوفر المعلومات 

 ولن یتم النظر ف�ه على اإلطالق.   
الفحص اإلداري لمقترحات المشار�ع سوف ترسل مؤسسة التعاون رسالة لجم�ع الجهات   -على التقی�م األولي    بناءً  .2

 المتقدمة إلعالمهم �استالم مقترح المشروع.

 التقی�م األولي  المرحلة الثان�ة:   .52
تناســق المشــروع وانســجامه، منهج�ة مقترحات المشــار�ع التي اجتازت مرحلة التقی�م األولي ســوف یتم تقی�مها بناء على   .1

 التنفیذ واستدامة المشروع، قدرات وخبرات المؤسسة أو المؤسسات المتقّدمة/الشر�كة.
ـــــار�ع، وفي حال لم یتم  .2 ـــــاعدة في تقی�م مقترحات المشــ ـــــاف�ة من �عض الجهات المتقدمة للمســ �مكن طلب معلومات إضــ

 الرسالة فإنه سیتم رفض المقترح. أ�ام من یوم تسلم 10تسل�م المعلومات المطلو�ة خالل  

mailto:RFAGaza@taawon.org
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
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المعلومات المطلو�ة قد تشمل: معلومات حول الطاقم اإلداري والتنفیذي للمشروع، الخطة التنفیذ�ة للمشروع، خطة   .3
 المتا�عة والتقی�م والمعلومات الكاملة حول المؤسسة والمؤسسة/ات الشر�كة. 

 
 النهائي المرحلة الثالثة: التقی�م  .53
خاصـــة �المشـــروع تضـــم   لجنة اســتشــار�ةیتم تقی�م مقترحات المشـــار�ع التي اجتازت المرحلة الثان�ة من التقی�م من قبل  .1

%). 70%) والفني (30التقی�م المالي واإلداري ( �حیث یتم تقی�مها من حیث  خارجیین،ممثلین عن المؤســســة ومق�مین 
 التقی�م: ها یتضمنمن النقاط التي  و 

 االجمال�ة للمشروع وتوزعها المنطقي والمساهمة المجتمع�ةمنطق�ة التكلفة   •
 المصروفات اإلدار�ة والتشغیل�ة •
 موائمة الموازنة مع الخطة التنفیذ�ة للمقترح •
 للمؤسسة نظام الحو�مة •
 االنتشار الجغرافي للمؤسسة •
 الفر�ق المنفذ في المؤسسة •
 ة.وتخصص�ة المؤسسات الشر�ك مشابهةخبرة المؤسسة بتنفیذ مشار�ع  •
 ة خالل السنوات السا�قةحصول المؤسسة على منح من مؤسسات دول�ة معروف •
 توفر رسالة تز��ة من مؤسسات دول�ة تم الحصول على دعم منها سا�قا  •
 توفر حساب بنكي لدى أحد البنود الرسم�ة ورسالة تفید �فعال�ة الحساب   •
 تكامل األدوار والمسؤول�ات بین المؤسسات المستفیدة ضمن المنحة. •
 المطلو�ة الخطة التنفیذ�ة وموائمتها مع األهداف •
 منهج�ة العمل ومنطق�ة مصفوفة اإلطار المنطقي •
 .فكرة المشروع •
 �ةدرجة تحقیق المخرجات المطلو  •
 دور المؤسسات الشر�كة •

ســــوف تتلقى الجهات التي اجتازت مشــــار�عها مرحلة التقی�م النهائي بنجاح وتم إدراجها ضــــمن قائمة الجهات المرشــــحة   .2
لنیل الدعم من مؤسـسـة التعاون ضـمن هذه المنحة، رسـالة تعلمها �الموافقة المبدئ�ة على تمو�ل مقترح المشـروع المقدم، 

 توفیر المعلومات التال�ة:والطلب منها 
 .نسخة عن النظام الداخلي وشهادة تسجیل المؤسسة المتقدمة للمنحة و�ل مؤسسة من المؤسسات الشر�كة 
 .(تقر�ر مدقق حسا�ات قانوني) نسخة عن آخر میزان�ة مدققة في المؤسسة 
 .أسماء الهیئة اإلدار�ة الحال�ة مع المناصب وتار�خ آخر انتخا�ات أجر�ت 
 .نسخة من قرار الهیئة المسئولة في المؤسسة تبین الموافقة على قبول المنحة 
 .نسخة معتمدة نهائ�ا لخطة تنفیذ المشروع والمیزان�ة �ما یتالءم ومبلغ المنحة المقرر  


