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حات مشار�ــــع ضمن تدخالت "تع��ز القطاع الزرا�ي   دعوة لتقد�م مق�ت
ف للفئات المهمشة "    لدعم التمكني

 
 

 بما فيها محافظة القدس  الضفة الغ���ة
 
 
 

 قواعد عامة لتقد�م طلبات المنح 
 
 
 
 

حات المشار�ــــع):   ي لتقد�م طلبات المنح (مق�ت
  2/2021/ 18الموعد النهائئ
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وط المنحة*   ملخص �ث
 

 القطاع الزرا�ي  -التنم�ة المجتمع�ة  القطاع المستهدف 
ي الضفة الغ���ة  دعم   غا�ة المنحة 

ي المناطق (ج)القطاع الزرا�ي �ض
را خاصة �ض ي المناطق األ��� ت�ض

ودعم   االغوار ،  �ض
ي ارضهم

ض �ض  وذلك من خالل التدخالت التال�ة:  صمود و�قاء الفلسطينيني
ي تلك   •

ي المهددة بالمصادرة من خالل استصالحها وزراعتها و�شجيع الزراعة �ض
حما�ة األرا�ض

ض الصغار المناطق بما فيها مناطق (ج)  ض الفلسطينيني  ودعم صمود المزارعني
ض التعاون�ات  • ودعم مبادرات تط����ة مبن�ة ع�   الزراع�ة المؤسسات القاعد�ة المحل�ةتمكني

 التكنولوج�ا الحديثة وتط��ر العمل�ات الزراع�ة. 
• ( ة المستهدفة، وتوف�ي الغذاء الص�ي (كما� ونوعا� ي للعائالت الفق�ي ض المستوى المع��ش  تحسني

وع ة تنف�ذ الم�ث  شهر 16 ف�ت
ض الصغار الفئة المستهدفة  المزارعني

ي تفتقد مصادر االمن الغ ي ذاال� اليت
 ائئ

ي تط��ر تكنولو و المبادر 
ي  �ا العمل الزرا�ي جن �ض  التط��ري والتكنولو��

 التعاون�ات الزراع�ة
 بما فيها محافظة القدس   الضفة الغ���ة المناطق المستهدفة

 لهذە الدعوة.  ام���ي ) دوالر 1,000,000خصصت التعاون مبلغ ( ق�مة المنحة بالدوالر
ي بند رقم (

 ) 1.4سيتم توز�ــــع هذا المبلغ المخصص كما �ض
موعد     لتقد�م آخر 

 الطلبات 
 2021/ 2/ 18اخر موعد لتقد�م الطلبات يوم الخم�س الموافق  •

 % كحد أدئض من ق�مة المنحة المطل��ة (نقد�ة و/أو عين�ة)10 المساهمة المجتمع�ة
 مكونات طلب المنحة

 
ي من خالل الرابط التا�ي تعبئة  .1

وئض ي  الطلب االل��ت
وئض   .الطلب االل��ت

ح  .2 وع المق�ت وع –الخطة التنف�ذ�ة  –نموذج فكرة الم�ش ي  -موازنة الم�ش
مصفوفة اإلطار المنط�ت

:  باستخدام  نموذج طلب مشروع النموذج ع�� الرابط التا�ي

ا�ات المطروحة إن وجدت .3  مذكرات تفاهم توضع ال�ش
معلومات  طلب  عنوان 

 إضاف�ة أو لالستفسار 
ي  •

وئض �د االل��ت حيت   RFAWB@taawon.orgAG�مكن ارسال االستفسارات المكت��ة ع� ال��
وال يتم التعامل مع االستفسارات ع�� الهاتف، وسوف يتم   2021/ 02/ 11الموافق الخم�س  يوم

 عمل من يوم اإلرسال بحد أق�. ا�ام  3الرد ع� األسئلة واالستفسارات خالل 
طلب   تقد�م  عنوان 

 المنحة
بصورة   • حات  المق�ت استقبال  طلب    Ms-Wordيتم  نموذج  تحم�ل  مع  فقط  ون�ا  ال��ت

ي   
وئض وع وأي مرفقات أخرى من خالل الرابط االل��ت ي الم�ش

وئض ورة  ،  النموذج اإلل��ت مع �ض
 تأ�د الجمع�ة المرسلة من استالم رسالة بتأ��د االستالم �شكل مبا�ش بعد ارسال الطلب 

 
وع   وط جم�عها مستوفاة للم�ث المنحة للتأ�د من أن ال�ث ي قواعد تقد�م 

المكت��ة �ف المادة  التأ�د من قراءة وفحص كامل  *مالحظة: الرجاء 
 وللمؤسسة المتقدمة. 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/L34TBH/
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
mailto:RFAWB@taawon.org
https://www.smartsurvey.co.uk/s/L34TBH/
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ف االقتصادي للفئات المهمشةمنحة برنامج "  " تع��ز القطاع الزرا�ي لدعم التمكني

 مقدمة:  .1
 

�ة   خ�ي مؤسسة  �ي  عام  التعاون  بتأس�سها  قام  جن�ف،  ي 
�ض مسجلة  مستقلة  والمفك��ن    1983تنم��ة  األعمال  رجال  من  مجموعة 

ي تط��ر 
ض �ض ي �ساهم بتم�ي ض والعرب البارز�ن. �س� مؤسسة التعاون أن تكون المؤسسة الفلسطين�ة األهل�ة التنم��ة الرائدة اليت   الفلسطينيني

ي والحفاظ ع� تراثه وه�� ي قدرات اإل�سان الفلسطييض ، وذلك من خالل التحد�د المنه�� ي
ي بناء المجتمع المدئض

ته ودعم ثقافته الح�ة و�ض
ي وأول��اته والعمل ع� إ�جاد اآلل�ات السل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التم��ل المتاحة.   الحت�اجات الشعب الفلسطييض

 
ي ظل 

ي الوضع االقتصادي  منذ ا��� �ض
ي �سب الو تدهور مستمر �ض

كورونا والذي   ةالممارسات اال�ائ�ل�ة وجائحنت�جة  بطالةتزا�د ��ــــع �ض
ي التس��ق�ة.  بدورە ادى  

ع� الرغم من أهميته االقتصاد�ة، االجتماع�ة والثقاف�ة والس�اس�ة، تدهور القطاع الزرا�ي وانخفاض قدرته �ض
ي تك��ن الناتج القو�ي 

ي تراجع مساهمته �ض
.   �شهد القطاع الزرا�ي تراجعا ملحوظا يتمثل �ض ي ي االقتصاد الوطيض

اإلجما�ي و�التا�ي تراجع حصته �ض
ي منها كما �حتاج ا� تط��ر منظومة التدخالت التنم��ة  

ي �عائض بدون شك �حتاج هذا القطاع ا� �سل�ط الضوء عل�ه وع� المشا�ل اليت
ض القطاع الزرا�ي من لعب الدور الس�ا�ي واالقتصادي مع اهم�ة التذك�ي   واالجتما�ي المناط به.   القادرة ع� دفع عجلة التنم�ة وع� تمكني

 :  بالتا�ي
ي توف�ي سبل الع�ش  -

ي است�عابه لجزء من فائض القوى العاملة و�ض
لعب القطاع الزرا�ي دورا ملموسا اثناء االزمات تتمثل �ض

ات االغالق المتالحقة.   لأل� ال��ف�ة خالل االنتفاضة األو� والثان�ة، وف�ت
، % من  60�عتمد ما ي��د عن   - ي تك��ن مع�شتها بصورة او بأخرى (عمل زرا�ي

اال� الفلسطين�ة ع� القطاع الزرا�ي �ض
 .( ي

 ر�ــــع، توف�ي دخل مبا�ش او توف�ي جزء من االحت�اجات والمخزون الغذائئ

ي لإلنماء االقتصادي واالجتما�ي المرحلة  والهادفة  18وضمن برنامج التنم�ة المجتمع�ة ومن خالل المنحة المقدمة من الصندوق العرئ�
المهمشة   للفئات  االقتصادي  ض  التمكني الزرا�ي لدعم  القطاع  ي  إ� تع��ز قدرات 

العاملة �ض للمؤسسات  الغ���ة تتوجه "التعاون"    الضفة 
اح وتنف�ذ مشار�ــــع ضمن   حات مشار�ــــع تتناسب مع   محاور التدخلوالقادرة ع� اق�ت ي هذە الدعوة للتقدم بمق�ت

حة والمستهدفة �ض المق�ت
وط الموضحة.  االهداف  المنشودة و�حسب المتطلبات وال�ش

نامج:  .2 ي ال�ب
 محاور التدخل �ف

 
ي لمساهمالتعاون �س� لتخص�ص المنحة ل

 وتحقيق نتائجها:   التدخالت التال�ة  تنف�ذ  ة �ض
 

ات ا النتائج المتوقعة التدخل  محور   لمؤ�ث
ي المهددة بالمصادرة من خالل استصالحها   .1

حما�ة األرا�ض
ي تلك المناطق بما فيها مناطق 

وزراعتها و�شجيع الزراعة �ض
ض الصغار  (ج)  ض الفلسطينيني  ودعم صمود المزارعني

ي محم�ة  
ض  من المصادرة و ارا�ض قادر�ن  مزارعني

ي اراضيهم 
 ع� االستمرار بالعمل �ض

 دونم   1000 
 

 زارع م 100 
ض   .2  التعاون�ات الزراع�ة المؤسسات القاعد�ة المحل�ة تمكني

التكنولوج�ا الحديثة  مبن�ة    تط����ة  ودعم مبادرات   ع� 
  زراع�ة. وتط��ر العمل�ات ال

االستمرار قادرة  التعاون�ات   بتقد�م    ع� 
 الخدمات النوع�ة ألعضائها وللقطاع الزرا�ي 

 تعاون�ات  10

للعائالت   .3 ي  المع��ش المستوى  ض  المستهدفة تحسني ة   الفق�ي
ض  بح�ث  وصغار المزار  )عني  توف�ي الغذاء الص�ي (كما� ونوعا�

ض غذاء نو�ي   عائالت تملك القدرة ع� تامني
 وك�ي 

 عائلة  100

 
وع وط خاصة بتصم�م الم�ث  : �ث

وع  -  المذكورة أعالە.  محاور التدخالتأن �خدم الم�ش
المؤسسات   - أو إحدى  المتقدمة  المؤسسة  ي أن تكون لدى 

يتم عرضها �ض حة  المق�ت األ�شطة  تنف�ذ  ي 
ة �ض ا�ة خ�� ال�ش ي 

المتقدمات �ض
ح المقدم.   المق�ت

ح.  - ي المق�ت
ح و�ال لن ينظر �ض ا�ات مذكرة تفاهم تقدم مع المق�ت  أن تتوفر لدى ال�ش

ي االستفاد -
ي نفس المجال واألجسام التنس�ق�ة بهدف التكامل وتجنب االزدواج�ة �ض

 ة. التنسيق مع الجهات العاملة �ض
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اط الجهة المانحة لإلعفاء  وع و�حسب اش�ت . �خضع الم�ث ي �يب  ال�ف
ار بالبيئة.  - ي االستدامة البيئ�ة وعدم اإل�ض

حة ضمن بعض مكوناتها إسهامها �ض  �لزم أن تظهر المشار�ــــع المق�ت
ض مشار�ــــع ذات جدوى و�عد اقتصادي و�نفس الوقت ة، و �شجع هذە الدعوة التقدم بأفكار ر�اد�ة و�بداع� - ض المستهدفني تضمن تمكني

 مشار�ــــع تط����ة و/او تعتمد ع� التكنولوج�ا واستخدام المصادر المتوفرة. ، و ودعم صمودهم

 المناطق المستهدفة:  .3
 

المنحة   ب�ستهدف  المناطق  الغ���ة  كافة  القدس  الضفة  محافظة  فيها  والمناطبما  (ج) واالغوار  مناطق  بالنشاطات ع�  ض  ك�ي ال�ت   ق مع 
 ن او المعرضة للمصادرة. المستهدفة من االست�طا

نامج:  .4  ق�مة المنحة المقدمة من ال�ب
 

توز�عها ع� مشار�ــــع ضمن التدخالت  سيتم    ، ح�ثام���ي ) دوالر  1,000,000مبلغ (  خصصت التعاون لهذە الدعوة الستقبال المشار�ــــع
ي بند رقم (

ي منح كامل المبلغ  2المذكورة �ض
ي هذە الوث�قة، وتحتفظ التعاون بحقها �ض

وط والقواعد المذكورة �ض حات  ) سابقا، ووفقا لل�ش لمق�ت
 أو جزء منه أو إلغاء المنحة بال�امل. عدة 

 ق�م المنح:  1.4
 

ط  حة التعاون �ش�ت ض ضمن منحة برنامج الزراعة أن تكون �سبة المساهمة المطل��ة منها لتم��ل المشار�ــــع المق�ت اوح بني %  90-50بما ي�ت
 :  من الق�مة اإلجمال�ة للمشار�ــــع المقدمة ووفقا للتقس�م التا�ي

ي تلك المناطق بما فيها  ب منح خاصة  -
ي المهددة بالمصادرة من خالل استصالحها وزراعتها و�شجيع الزراعة �ض

حما�ة األرا�ض
ض الصغار ل مناطق (ج)  ض الفلسطينيني ف  دعم صمود المزارعني  الف دوالر.  500 - 300بني

):  خاصة  منح   - (كما� ونوعا� الص�ي  الغذاء  المستهدفة، وتوف�ي  ة  الفق�ي للعائالت  ي  المع��ش المستوى  ض  الف    400  -250تحسني
 . دوالر 

ي   -
ض التعاون�ات الزراع�ة المؤسسات القاعد�ة المحل�ةمنح خاصة �ض ودعم مبادرات تط����ة  مبن�ة ع� التكنولوج�ا   تمكني

   الف دوالر  100 -50: الحديثة وتط��ر العمل�ات الزراع�ة. 
 

: �شجيع التقدم يتم   بمنح ضمن الس�اق التا�ي
-  ، ض أو أ��� ي تضم جهتني ا�ة اليت   . دوالر الف  600ال يتجاوز مبلغ أق� للمنحة  بحد منح ال�ش
 الف دوالر.  600للمنحة ال يتجاوز مبلغ أق�  بحد من التدخالت المذكورة ا��� من تدخل تغ�ي منح  -

 
 المجتمع�ة: المساهمة  2.4

نامج توف�ي مساهمة مجتمع�ة (نقد�ة و/أو عين�ة) ال تقل عن   % من ق�مة المنحة 10ع� المؤسسات المتقدمة لالستفادة من منحة ال��
 المطل��ة من التعاون. 

وط الحصول ع� المنحة:  .5  معاي�ي األهل�ة و�ث
وط الواجب مراعاتها عند التقدم لطلب ا نامج من التعاون. يتضمن هذا الجزء المعاي�ي وال�ش  لحصول ع� منحة ال��

 

 الجهات المؤهلة للتقدم للمنحة:  1.5
وط التال�ة:  نامج �جب أن تتوفر فيها ال�ش ي التقدم لمنح ال��

ي ترغب �ض  المؤسسات المحل�ة الفلسطين�ة اليت
1.  . ض  أن تكون المؤسسة مسجلة قانون�ا لدى الجهات المختصة، لمدة ال تقل عن عامني
ي المجال المستهدف موثقة بتقار�ر إدار�ة ومال�ة. أن �كون لدى  .2

ض �ض ة ال تقل عن عامني  المؤسسة خ��
ام   مع   تتناقض  ال   وس�اسات  مبادئ  تتبيض   أنأن ال تخدم برامج وأ�شطة المؤسسة أ�ة مصالح فئ��ة أو ح���ة و .3   اإل�سان   حقوق  اح�ت

ض   عدم  تضمن  س�اسات   وتتبيض   االجتما�ي  العدل  مبادئ  وتتبع   الصح�ة،  الحالة الدين�ة، المعتقدات الجنس،  اللون،  ف�ةخل  ع�   التمي�ي
.  االنتماء  و/أو الفكر االجتماع�ة،  الحالة  الس�ا�ي

ات�ج�ة عمل واضحة �شمل برامج ومشار�ــــع تنم��ة.  .4  .أن �كون لدى المؤسسة رؤ�ة واس�ت
المعاي�ي  .5 ي ال تنطبق عليها  اليت المجتمع�ة  (أفرادا� ومجموعات) والمؤسسات  للمؤسسات  تتقدم   �مكن  أن  السابقة  والمال�ة  اإلدار�ة 

�كة مسؤول�ة المهام اإلدار�ة  وط السابقة بح�ث تتو� المؤسسة ال�ش �كة تنطبق عليها ال�ش لطلب المنحة من خالل مؤسسات �ش
 والمال�ة، وتقوم المجموعة أو المؤسسة غ�ي المؤهلة بتنف�ذ األ�شطة.  
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ــع المؤهلة للتقي�م 2.5  : المشار�ــ
ي 

ــع اليت : المشار�ــ نامج �شكل رئ��ي ومبا�ث �ي  سيتم اخت�ارها لالستفادة من منحة ال�ب
ي الجزء رقم ( .1

ي تهدف إ� تحقيق واحدة أو أ��� من محاور التدخل �ض ي تنطبق عليها  2المشار�ــــع اليت ) سابقا، ومقدمة من الجهات اليت
ي الجزء (

 ) أعالە. 1.5المعاي�ي الواردة �ض
ي تؤدي ا� تحقيق  .2 ات المعلن عنها للمنحة��� من مؤ�ش ا المشار�ــــع اليت  من المؤ�ش
ح تندرج ضمن أهداف و�شاطات ومجال عمل المؤسسة المتقدمة للمنحة.  .3 وع المق�ت  أهداف و�شاطات الم�ش
وع يتضمن آل�ة لضبط نوع�ة وجودة التنف�ذ والنتائج و�ض .4 ي المستدام. الم�ش  من التأث�ي اال�جائ�
ي الجزء رقم ( .5

وع حسب ما هو محدد �ض ي الم�ش
ي �ستهدف الفئات 3المنطقة الجغراف�ة المستهدفة �ض ) و خاصة تلك المشار�ــــع اليت

 المهمشة والمناطق المحرومة. 
ح ال ت��د عن  .6 وع المق�ت ة الزمن�ة الالزمة لتنف�ذ الم�ش  ر. شه 16الف�ت
ي الجزء رقم ( .7

وع حسب اإلجراءات المتبعة �ض ح الم�ش ة الزمن�ة واآلل�ة المحددة لذلك، متضمنا كافة 6تقد�م مق�ت ) أدناە، وضمن الف�ت
 الب�انات والمعلومات المطل��ة. 

ي جزء رقم    ( ق�مة المنحة المطل��ة من مؤسسة التعاون حسب الق�م المحددة لمبالغ المنح  .8
 ). 1.4الموفرة الواردة �ض

 

كة 3.5 ــع المنفردة والمش�ت  : المشار�ــ
نامج، فانه �جب ع� المؤسسات  حرصا من مؤسسة التعاون ع� إتاحة الفرصة أل��� عدد ممكن من المؤسسات لالستفادة من منحة ال��

 :  المتقدمة مراعاة ما ��ي
ي الجزء رقم (ضمن محاور التدخل  .1

وع واحد �شكل منفرد أو �شكل  2الواحدة المذكورة �ض ح م�ش )، �سمح للجهة المؤهلة تقد�م مق�ت
ك مع جهة أخرى.   مش�ت

ي كافة مراحل الم .2
ا�ة �ض ض أو أ��� وتوفر وثائق تثبت بوض�ح ع� عالقة ال�ش ي تتضمن جهتني ا�ة) �ي اليت كة (ال�ش وع. المشار�ــــع المش�ت  �ش

 

 إجراءات تقد�م طلب الحصول ع� المنحة:  .6
 

ي هذا الجزء، ح�ث أن  
حات المشار�ــــع يتوجب ع� الجهات المؤهلة إتباع إجراءات التقد�م المحددة �ض من أجل �سه�ل عمل�ة تقد�م مق�ت

وع ح الم�ش  . عدم إتباع هذە اإلجراءات يؤدي إ� عدم قبول مق�ت
 

وع:  1.6  نموذج فكرة الم�ث
وعنموذج طلب  تقدم طلبات الحصـــــــــول ع� منحة باســـــــــتعمال النماذج ع� الرابط التا�ي   .1 ولن يتم قبول أي نماذج  ،مـ�ــــــــش

 اخرى. 
ون�ا من خالل الرابط التا�ي يتم تعبئة ب�انات الطلب وتحم�ل نماذج وملفات  .2 ح المطل��ة ال��ت ي   المق�ت

وئض  . الطلب االل��ت
ا�ات المطروحة إن وجدت .3  مذكرات تفاهم توضع ال�ش
ـــــــ�غتـه أو إعـادة ترت�ـب   .4 ـــــــ ـــــــاداتـه وعـدم تغي�ي صـ ـــــــ ـــــــتعمـال النموذج و�تبـاع إرشـ ـــــــ ـــــــ�ل  ع� الجهـات المتقـدمـة اسـ ـــــــ بنودە، وتوف�ي كـافـة التفـاصـ

 والمعلومات المطل��ة. 
�ة.  .5 ض  �مكن تعبئة النموذج باللغة الع���ة أو اإلنجل�ي
ـــــــكل المالئم. ع� المتقدم أن �كون دق�قا�   .6 ـــــــللة حيت يتم تقي�مها بالشـ ـــــــحة وغ�ي مضـ ـــــــورة واضـ وع بصـ �جب تقد�م نموذج فكرة المـ�ـــــــش

ــــــــــة ف�ما يتعلق بك�ف ــــــــــحا� خاصـ ــــــــــاطات، والنتائج الناجمة عنها و�تأ�د من كون الطلب واضـ �ة تحقيق األهداف من خالل الق�ام بالنشـ
نامج.   وترابطها وعالقتها مع غا�ات ال��

ـــــــح�حـة، أو أن المعلومـات   .7 ـــــــ ي المعلومـات المطل��ـة و/أو المعلومـات المتوفرة غ�ي دق�قـة و/أو غ�ي صـ
ي يتواجـد بهـا نقص �ض الطلبـات اليت

.  المتوفرة متعارضة ومتناقضة سيتم رفضها�   فورا�
 

ـــع:  2.6 حات المشار�ـ  ط��قة ومكان تقد�م مق�ت
حات المشار�ــــع بصورة  .1 ون�ا فقط من خالل الرابط   Word-Msيتم تقد�م مق�ت ي  ال��ت

وئض مع تحم�ل نموذج   الطلب االل��ت
ورة تأ�د   وع وأي مرفقات أخرى مع �ض  الجمع�ة المرسلة من استالم رسالة بتأ��د االستالم بعد ارسال الطلب. طلب الم�ش

وع وعناو�ن  .2 وع، والتحقق من صحة اسم المؤسسة واسم الم�ش ح الم�ش �جب ع� الجهة المتقدمة التحقق من ا�تمال طلب مق�ت
ض بالمتابعة  . وأرقام هواتف األشخاص المخولني

ي بدا�ة طلب محور التدخل اسم وضع  .3
حات. �ض ح لتسه�ل تصن�ف المق�ت  المق�ت

 

https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.smartsurvey.co.uk/s/L34TBH/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/L34TBH/
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ـــع:   6.3 حات المشار�ـ ي لتقد�م مق�ت
 الموعد النهائئ

حات المشار�ــــع هو يوم  .1 ي لتقد�م مق�ت
.   4الساعة  2021/ 02/ 18الموافق  الخم�سالموعد النهائئ  ع�ا�

ي ترد بعد هذا الموعد المحدد.  .2 حات المشار�ــــع اليت  لن يتم قبول مق�ت
 

 معلومات إضاف�ة أو لالستفسار: طلب   6.4
نامج، طلب معلومات إضاف�ة أو االستفسار عن أ�ة أمور غ�ي واضحة أو غ�ي مدرجة  .1 ي التقدم لمنحة ال��

�مكن للجهات الراغبة �ض
 : التا�ي ي 

وئض االل��ت �د  ال�� خالل  من  إضاف�ة  معلومات  أو  استفسار  طلب  تقد�م  التعل�مات،  هذە    ضمن 
RFAWB@taawon.orgAG 

يوم   .2 قبل  االستفسار  أو  اإلضاف�ة  المعلومات  طلب  األسئلة  2021/ 02/ 11الموافق    الخم�س �مكن  ع�  الرد  يتم  وسوف   ،
 أ�ام عمل من يوم اإلرسال بحد أق�.  3واالستفسارات خالل 

 

حات المشار�ــــع  .7  : التقي�م واخت�ار مق�ت
 

ي االستعانة  تتم  
حات المشار�ــــع المقدمة لمؤسسة التعاون من قبل اللجان المختصة فيها، وتحتفظ المؤسسة بحقها �ض مراجعة وتقي�م مق�ت

حات المشار�ــــع المستلمة وفقا لآلل�ة التال�ة:  ي عمل�ة التقي�م. و�شكل عام يتم تقي�م مق�ت
ض لمساعدتها �ض اء خارجيني  بخ��

   
وع المرحلة   7.1  فحص اإلجراءات والعمل�ات  –األو�: التقي�م األو�ي لوث�قة الم�ث
 يتضمن التقي�م األو�ي التحقق من األمور التال�ة:  .1

   النموذج كامال وعالرابط    من خالل استكمال  طلب م�ش ا�ات    نموذج  ال�ش توضع  ي  اليت التفاهم  مذكرات  مع  وتقد�مه 
 المطروحة إن وجدت. 

 وع ب ح الم�ش ي حال تم تقد�م مق�ت
ي للتقد�م، و�ض

وع قبل الموعد النهائئ ح الم�ش ي سيتم رفضه تقد�م مق�ت
عد الموعد النهائئ

 حاال. 
   ي حال لم تتوفر

ي أي بند أو معلومة، و�ض
وع ع� جميع المعلومات المطل��ة بدقة و�دون نقصان �ض ح الم�ش احتواء مق�ت

ي الحال ولن يتم النظر ف�ه ع�  
ي المعلومات المطل��ة، سيتم رفض الطلب �ض

المعلومات الصح�حة أو تواجد نقص �ض
 اإلطالق.  

حات المشار�ــــع سوف ترسل مؤسسة التعاون رسالة لجميع الجهات المتقدمة   -  بناء ع� التقي�م األو�ي  .2 الفحص اإلداري لمق�ت
وع.  ح الم�ش  إلعالمهم باستالم مق�ت

 
وع  2.7  المرحلة الثان�ة: تقي�م فكرة الم�ث

ــــــوف يتم تقي�مها بناء ع� .1 ي اجتازت مرحلة التقي�م األو�ي سـ ــــــار�ــــع اليت حات المشـ ــــــجامه، منهج�ة التنف�ذ مق�ت وع وا�سـ ــــــق المـ�ــــــش  تناسـ
�كة.  ات المؤسسة أو المؤسسات المتقّدمة/ال�ش وع، قدرات وخ��  واستدامة الم�ش

ـــــل�م   .2 ـــــــ ي حال لم يتم �سـ
ـــــار�ــــع، و�ض ـــــــ حات المشـ ي تقي�م مق�ت

ـــــاعدة �ض ـــــــ ـــــاف�ة من بعض الجهات المتقدمة للمسـ ـــــــ �مكن طلب معلومات إضـ
ح. أ�ام من يوم �س  10المعلومات المطل��ة خالل   لم الرسالة فإنه سيتم رفض المق�ت

ـــــــمل: معلومات حول الطاقم اإلداري والتنف�ذي  .3 وعالمعلومات المطل��ة قد �شـ وع، خطة المتابعة للمـ�ـــــــش ، الخطة التنف�ذ�ة للمـ�ـــــــش
�كة.   والتقي�م والمعلومات ال�املة حول المؤسسة والمؤسسة/ات ال�ش

 
ي   3 .7

   المرحلة الثالثة:  التقي�م النهائئ
ـــــة، بح�ث يتم تقي�مها  .1 ـــــــ ي اجتازت المرحلة الثان�ة من التقي�م من قبل لجنة فن�ة مختصـ ـــــار�ــــع اليت ـــــــ حات المشـ   ا من مال�يتم تقي�م مق�ت

ت�ب %)70%) و(30(  وفن�ا بوزن ي يتضمنها التقي�مع� ال�ت  -:   . ومن النقاط اليت
ي والمساهمة  •

وع وتوزعها المنط�ت  المجتمع�ةمنطق�ة التكلفة االجمال�ة للم�ش
 الم�وفات اإلدار�ة والتشغ�ل�ة •
ح • ة، (موائمة الموازنة مع الخطة التنف�ذ�ة للمق�ت وع   : المصـار�ف المبا�ش �شـمل تكلفة النشـاطات، تكلفة طاقم عمل المـ�ش

وع ان ال   : المصــــار�ف االدار�ة، اما المســــؤول �شــــكل مبا�ش عن تنف�ذ النشــــاطات ة بتنف�ذ المـ�ـــش ي لها عالقة غ�ي مبا�ش  واليت
ح10ت��د عن  وع المق�ت ان�ة الم�ش ض  ). % من ق�مة م�ي

 نظام الحوكمة للمؤسسة •
ي للمؤسسة •

 االنتشار الجغرا�ض

mailto:RFAWB@taawon.org
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
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ي المؤسسة •
 الف��ق المنفذ �ض

ة المؤسسة بتنف�ذ مشار�ــــع مشابهة •  خ��
 الخطة التنف�ذ�ة وموائمتها مع األهداف المطل��ة •
ي  •

 منهج�ة العمل ومنطق�ة مصفوفة اإلطار المنط�ت
وعإبداع�ة  •  فكرة الم�ش
ح • وع المق�ت ي لتدخالت الم�ش  األثر البييئ
حون • كاء المق�ت  ال�ش

 
ي بنجاح وتم إدراجها ضـــــمن قائمة الجهات المرشـــــحة لن�ل الدعم  .2

ــــار�عها مرحلة التقي�م النهائئ ي اجتازت مشـ ســـــوف تتل�ت الجهات اليت
وع المقدم، والطلب منها توف�ي من مؤســـســـة التعاون ضـــمن هذە المنحة، رســـالة تعلمها بالموافقة المبدئ�ة ع� تم�� ح المـ�ــش ل مق�ت

 المعلومات التال�ة: 
 

�كة.  •  �سخة عن النظام الداخ�ي وشهادة �سج�ل المؤسسة المتقدمة للمنحة وكل مؤسسة من المؤسسات ال�ش
•  .( ي

ي المؤسسة (تق��ر مدقق حسابات قانوئض
ان�ة مدققة �ض ض  �سخة عن آخر م�ي

 المناصب وتار�ــــخ آخر انتخابات أج��ت. أسماء الهيئة اإلدار�ة الحال�ة مع   •
ض الموافقة ع� قبول المنحة.  • ي المؤسسة تبني

 �سخة من قرار الهيئة المسئولة �ض
ان�ة بما يتالءم ومبلغ المنحة المقرر.  • ض وع والم�ي  �سخة معتمدة نهائ�ا لخطة تنف�ذ الم�ش

 
 -انت�    -

14/1/2021 
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