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 MedSNAIL.Namaa-01/2023مرجع: 

 2023/ 10/3 التاري    خ: 

  

حات لمنحالدعوة   الموضوع:  وط مرجعية/  فرعية لتقديم مقتر  شر

  : وع  مستدامة  المشر المتوسط،   لالبتكار شبكات  حوض  ي 
ف  الرائدة  الزراعية  األغذية  مجال  ي 

ف 

 A_A .1.2 _0261، رقم التسجيل MedSNAIL ميدسنيل

ي االتحاد  مصدر التمويل:  ي لدعم برامج االتحاد   ENI CBC MED برنامج تحت األوروب   األوروب 

 

 الخلفية 1.1

ي عام 
ي المجتمعات المحلية   2005نساء للتنمية الثقافية "نماء"  منظمة غتر ربحية تأسست ف 

كز عمل نماء  ف  ،يتر

ي كل مراحل صنع القرار . 
ي جميع انحاء االردن لتعزيز مشاركة المرأة والشباب ف 

 ف 

 

نام هو تعزيز التعاون بير  أصحاب المصلحة اإلقليميير  الرئيسيير  )بشكل رئيسي   MedSNAILج  الهدف العام لت 

ي متوسطي  أوروب  المواضيعية( وإنشاء تحالف  العامة والجمعيات والشبكات  الزراعية والسلطات  كات األغذية  شر

ا لنهج "    -لألعمال الزراعية الغذائية  
ً
كة تبدأ  " قادر عىل وضع  Slow Foodتم تطويره وفق اتيجيات وتدابتر مشتر استر

أكتر  الرئيسية. وبشكل  االقتصادية  االتجاهات  يتجاوز  بما   ، للقطاع  تنمية مستدامة ودائمة  لتحقيق  القاعدة  من 

مبادئ   المقدمة  احات  االقتر ستطبق   ، ا 
ً
وتطوير   SLOW FOODتحديد  ، التجريبية  الريفية  المناطق  عىل 

والدعم التعاون  وأدوات  اتيجيات  النموذجية    استر الزراعية  الغذائية  للمنتجات  التجارية  العالمات   - إلنشاء ونشر 

اث والهوية المحلية.   القادرة عىل تحفتر  التنمية مع الحفاظ عىل التر

 

 أهداف الدعوة إىل تقديم المنح  1.2

وع   ة    MedSNAILيهدف مشر ي ستوفر  إىل تعزيز وتطوير سالسل القيمة الغذائية الزراعية التقليدية صغتر
الحجم التر

ايدة وتزيد من االستدامة االجتماعية والبيئية.   فرص عمل متر 

 

حات منح هو تعزيز سالسل القيمة الغذائية الزراعية وتحسينها من  الهدف الرئيسي من هذه الدعوة لتقديم مقتر

اء المعدات لدعم إنتاج األغذية ال ي المنح من خالل شر
زراعية ، وزيادة أنشطة خالل تلبية احتياجات اإلنتاج لمتلقر

اء المواد لدعم اإلنتاج.   التواصل، وتطوير مواد التعبئة والتغليف ونشاطات خاصة بالطباعة ، وشر
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 المخصصات المالية 1.3

حات للمنح هو   يورو.   24600المبلغ اإلجماىلي المتاح بموجب هذه الدعوة لتقديم مقتر

 

ي عدم منح جميع األموال    تحتفظ منظمة نساء من أجل التنمية الثقافية )نماء( 
وع بالحق ف  ي المشر

يك ف  كشر

 المتاحة. 

 

 حجم المنح الفرعية

 :  يجب أن تكون أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض بير 

 يورو  2000حد أدب  

 يورو  8200حد أقىص 

 

 عدد المنح الفرعية

 متقدمير   3ستمنح هذه الدعوة لتقديم الطلبات منًحا لما ال يقل عن 

 

 برنامج دفع المنح الفرعية

 ٪ عند توقيع عقد المنحة، 20

ة التنفيذ، 40  ٪ خالل فتر

ي 40
ي سوف تكون ف 

ة التنفيذ التر ي نهاية فتر
 . 2023/ 7/ 25٪ بعد قبول التقرير المقدم ف 

 

 معايتر األهلية 1.4

 :  تتلخص معايتر المجموعة المستهدفة للتقدم للمنح كما يىلي

 

 المتقدمير  . أهلية 1.4.1

 للحصول عىل منحة ، يجب عىل مقدم الطلب أن تنطبق عليه المواصفات أدناه: 
ً
 لكي يكون مؤهال

 

 المنطقة المؤهلة ●
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ة ومتناهية الصغر )  كات الصغتر ي بلدية البلقاء فقط التقدم،  MSEsيحق للمنتجير  والشر
( و المزارعير  والمزارعات ف 

 امة / العمل كدليل عىل األهلية. ويطلب من المتقدمير  تقديم عقد إيجار لإلق

 

 القدرة اإلنتاجية  ●

 المنتجون عىل نطاق صغتر ومتناهي الصغر هم وحدهم المؤهلون للتقديم. 

 

ة ومتناهية الصغر حسب عدد موظفيها عىل أنها متناهية الصغر )  كات الصغتر ة ) 4-1يتم تصنيف الشر -5( ، وصغتر

ي األردن ، وقاعدة بيانات DoSالمستخدم من قبل دائرة اإلحصاءات العامة ) ( ، ويستند هذا إىل التعريف  19
( ف 

ة والمتوسطة التابع للبنك الدوىلي )  كات الصغتر ي ) SMEsالشر
( والمؤسسة األردنية  CBJ( ، والبنك المركزي األردب 

 ( . JEDCOلتنمية المشاري    ع ) 

 

ا لذلك ، يلزم تقديم شهادة تسجيل األعمال ووثيقة  
ً
كة )للمؤسسات وفق ي الشر

تشتر إىل عدد األشخاص العاملير  ف 

ة إن وجدت( ، كدليل عىل األهلية.   الصغتر

 

 نوع المنتجات الغذائية الزراعية  ●

ا  
ً
وثيق ا 

ً
ارتباط ترتبط  ي 

التر والتقليدية  المحلية  المنتجات  مع  يتعاملون  الذين  المنتجير   ي 
ف  فقط  النظر  سيتم 

وع   المنتجات أدناه كمثال عىل هذه المنتجات:   MedSNAILبالمجتمعات المحلية. يعتت  مشر
 

 جريشة 

 قلية قمح 

 بسيسه 

 لزاقيات 

 هيطلية 

 بربارة 

 مدقوقة سلطية )حلويات( 

 قرص النار / خت   العربود

 خلطة الزعتر البلدي 
 

 لي   مسىه

 لي   جامد 

 لي   جميد 

 سمنة بلدية بلقاوية 

 دبس الخروب 

 دبس الرمان 

 دبس العنب 

 خبيصة 

 حواجة  
 

 سلطي عنب  

 زيتون رومي 

 التير  

 قمح

 سماق 

 زعتر بري 

 ماعز بلدي 

 غنم العواسي 

 لي   مخيض 
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ي حالة منح عقد المنحة، سيصبح مقدم الطلب هو المستفيد من المنحة ، وتعتت  نساء من أجل التنمية 
ملحوظة: ف 

ي ستمنح المنحة وتقوم بتنسيقها توصميمها وتنفيذها. 
 الثقافية )نماء( الجهة التر

 

ي يمكن تقديم طلب لها 1.4.2
 . األنشطة المؤهلة التر

ال يجوز أن تتجاوز المدة األولية المخططة للنشاط ثالثة أشهر.عىل أي حال ، يجب أال ينتىهي النشاط بعد  المدة: 

، بغض النظر عن تاري    خ بدء تنفيذ هذا النشاط. وبالتاىلي ، يجب أن يستمر النشاط أقل من ثالثة 2023/ 7/ 25

ي وهو أشهر 
ورًيا للوفاء بالموعد النهاب   . 2023/ 7/ 25إذا كان ذلك ض 

 

 األنشطة الداعمة إلنتاج األغذية الزراعية: نوع النشاط: 

ة ، والبيوت البالستيكية ، وما إىل ذلك(، ● اء معدات لدعم إنتاج األغذية الزراعية )مثل معامل التصنيع الصغتر  شر

اء مواد لدعم اإلنتاج،  ●  شر

،مواد وخدما ● ات والكتيبات ومنصات التواصل االجتماعي  ت التواصل مثل النشر

 تصميم العبوات وأنشطة الطباعة.  ●

 

ية واإليجارات والتكاليف اإلدارية.  نواع األنشطة غتر مؤهلة: أ  األنشطة المتعلقة بالموارد البشر

 

وجب هذه الدعوة ال يحق لمقدم الطلب تقديم أكتر من طلب واحد بمعدد الطلبات والمنح لكل متقدم: 

حات المنح.   لمقتر

وع   التواصل واإلظهار اإلعالمي للمشر

وع    أهداف وأولويات مشر االمتثال إىل  المتقدمير   المنح يجب عىل  وضمان وضوح   MedSNAILللحصول عىل 

وع. بشكل خاص لتلك األنشطة المتعلقة بمواد وخدمات التواصل ، وتصميم التعبئة والتغليف وأنشطة  تمويل مشر

 باعة. الط

 

   ENI CBC MEDيجب عىل المستفيد من المنحة اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لإلعالن عن أن برنامج  

وع    نامج الخاصة   MedSNAILمن خالل مشر قد قام بتمويل النشاط. يجب أن تتوافق هذه التدابتر مع قواعد الت 

 وطنية تتعلق بذلك، حسب الحالة. باإلظهار االعالمي ، باإلضافة إىل أي تعليمات / متطلبات 
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وع الجهة المتعاقدة وقيمة   عىل وجه الخصوص ، يجب عىل المستفيد من المنحة أن يذكر النشاطات، واسم مشر

ي أي تعامالت مع وسائل اإلعالم. 
ي تقريره وف 

ي المعلومات المقدمة إىل المستلمير  النهائيير  للنشاط ف 
المساهمة ف 

أن يعرض شعار برنامج    وع     ENI CBC MEDيجب  الثقافية   MedSNAILومشر التنمية  وشعار نساء من أجل 

نامج   وع لت  ا للفصل العاشر من دليل تنفيذ المشر
ً
: التواصل ENI CBC MED)نماء( حيثما كان ذلك مناسبا، ووفق

ي نوفمت  
 (. 2021واالظهار )تم التحديث ف 

 

ي ال
ات الرئيسية الواردة ف   وثيقة المذكورة أعاله. يمكنك العثور أدناه عىل المؤشر

 

وع   استخدام الهوية المرئية للمشر

ي و   ي أي نشاط يتم اتخاذه   ENI CBC MEDُيطلب من المستفيدين ضمان الوضوح العاىلي لدعم لالتحاد األوروب 
ف 

وع مؤهلة للحصول عىل  أو إنتاج مواد مطبوعة / رقمية. يعد عرض الشعار أهم عنرص لضمان أن أنشطة المشر

 التمويل. 

 

 إىل المستفيد من ب
ً
سل نساء من أجل التنمية الثقافية )نماء(  شعاًرا متكامًل عد توقيع عقد المنحة الفرعية، ستر

ية   وع متاح باللغات اإلنجلتر  المنحة. ويعتت  هذا الشعار الوحيد المسموح للمستفيدين بعرضه. شعار المشر

ي ذلك 
 (. pdfو  pngو  epsو  jpegوالفرنسية والعربية بتطبيقات مختلفة بما ف 

 

وع   تعليمات استخدام شعار المشر

ي حالة وضعه عىل خلفية داكنة أو 
وع عىل خلفية بيضاء ووضعه داخل مستطيل أبيض ف  يجب عرض شعار المشر

 ملونة. 

 

وع كعنرص صوري موحد وال يمكن تقسيمه إىل أجزاء منفصلة )إال اذا تم استخدامه   يجب دائًما استخدام شعار المشر

ي  
وسائل التواصل االجتماعي حيث يمكن استخدام إصدار الشعار الذي يحتوي فقط عىل الرمز الموضوعي كصورة ف 

ة أو ثابتة حيث يتعذر  رة حسب األصول كاستخدامه عىل أدوات صغتر ي حاالت استثنائية ومت 
واالختصار وذلك ف 

وع بالكامل بسبب محدودية الحجم   الت بالهيئة اإلدارية للعثور يرج  استشارة مسؤول االتصا  -عرض شعار المشر

 عىل الحل الصحيح(. 

وع.  وع. وال يجوز إضافة أي مؤثرات برصية إىل شعار المشر  ال يجوز تدوير أو تشويه شعار المشر
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 موضع وحجم الشعار

ط عام ، يجب أال يكون شعار   ي النص المتضمن فيه. كشر
وع قابل للقراءة ف  وع  يجب أن يكون حجم شعار المشر المشر

ا )بسبب القيود الفنية( ، ُيسمح   10،17سم )ارتفاع( و    4أصغر من  
ً
رة جيد ي حاالت استثنائية ومت 

سم )عرض(. ف 

ا. 
ً
نامج مسبق وع. يرج  دائًما استشارة مدير اتصاالت الت   باستخدام نسخة أصغر من شعار المشر

 

وع بشكل بارز بجانب الشعارات األخرى  ا أن يكون أصغر من الشعارات يجب دائًما عرض شعار المشر
ً
وال يمكن أبد

)نماء((   الثقافية  للتنمية  نساء  المنحة  و  )المستفيد من  اكة  الشر يحق فقط ألعضاء  بجانبه.  الموضوعة  األخرى 

 من شعارات المنظمات 
ً
وع. يوىص بأن يكون شعار المنظمة المستفيدة أكت  قليال بعرض شعاراتهم مع شعار المشر

يكة.   الشر

 

ذ بعير  االعتبار المتطلبات المحددة لألنواع المختلفة من دعم االتصال الموضحة أدناه ، يجب أن يظهر  مع األخ

ي بداية الفيديو. 
وع دائًما أعىل أي مادة ، عىل الصفحة األوىل )للنشر ، وما إىل ذلك( وف   شعار المشر

 

 المطبوعات  -أ

والكتيبا المنشورات  ذلك  ي 
ف  بما   ، المنشورات  تتضمن  أن  الغالف يجب  أعىل صفحة  وع  المشر دائًما شعار   ، ت 

 باإلضافة إىل العناض التالية: 

 

ي إطار برنامج  -
ي ف  وع ممول من االتحاد األوروب 

 ؛ ENI CBC MedSNAILإشارة واضحة إىل أن المشر

وع وكذلك مبلغ المساهمة المستلمة )باألرقام + النسبة المئوية(:  - انية اإلجمالية للمشر  المتر 

ي إطار برنامج       بيان إ  -
ي ف  : "تم إنتاج هذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد األوروب   ENIخالء المسؤولية التاىلي

CBC MED    محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولية >اسم المستفيد < وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها

نام ي أو هياكل إدارة الت   ج او  نساء للتنمية الثقافية )نماء(." عىل أنها تعكس موقف االتحاد األوروب 

 

الثقافية   للتنمية  النسخة المسودة مع نساء  المنحة مشاركة  قبل إصدار أي منشور، يجب عىل المستفيدين من 

للموافقة   نامج  الت  اتصاالت  وع مدير  الرئيسي من مشر المستفيد  ي بحال وجود شك سوف تستشتر 
والتر  ، )نماء( 

 عليها. 
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 العالمة التجارية عىل اللوازم ومعدات وضع  -ب

اؤها من قبل المشاري    ع   ي تم شر
ي ذلك أجهزة الكمبيوتر( وما إىل ذلك والتر

يجب تحديد اللوازم والمعدات )بما ف 

ي  ي مع عبارة "مقدمة من قبل  االتحاد األوروب 
وع بشكل مرب   ENI CBCبرنامج  -بوضوح وأن تحمل شعار المشر

MedSNAIL ي عىل الغرض. " باللغتير  اإلن
ية والعربية. يفضل القيام بذلك عن طريق وضع ملصق مرب   جلتر 

 

( و   50مم ×    90ال يوجد تصميم معتمد للملصقات ولكن األحجام الموىص بها هي   مم ×  100مم )للغرض الصغتر

100  .)  مم )للغرض الكبتر

 

 

 . أهلية التكاليف: 1.4.3

 
ً
ا  اىل تمويل محدود لكل دفعة ، ستقوم نماء بجدولة تأخذ المنحة الفرعية شكل تعويض تكاليف، ووفق

 : نامج دفع المنح  التاىلي ا لت 
ً
 المدفوعات وفق

 ٪ عند توقيع عقد المنحة، 20

ة التنفيذ، 40  ٪ خالل فتر

ي 40
ي سوف تكون ف 

ة التنفيذ التر ي نهاية فتر
 . 2023/ 7/ 25٪ بعد قبول التقرير المقدم ف 

انية يمكن أن تغطي المنحة التكاليف المؤهلة ف قط. فئات التكاليف المؤهلة وغتر المؤهلة موضحة أدناه. المتر 

 عبارة عن تقدير للتكلفة وسقف إجماىلي للتكاليف المؤهلة. 

 

 التكاليف المؤهلة:  

 :  لكي تكون التكاليف مؤهلة بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض ، يجب أن تمتثل لما يىلي

 

نامج التكاليف المؤهلة هي التكاليف   ي تتوافق مع قواعد الت 
ي يتكبدها ويدفعها المستفيد من المنحة، والتر

الفعلية التر

ي المعايتر التالية: 
 و تستوف 

ي من قبل مقدم الطلب   نشاطتم تكبد التكاليف أثناء تنفيذ  ●
ودفعها قبل تقديم تقرير المنحة الفرعية النهاب 

ي ؛ وال
 . 2023/ 7/ 25ذي ينتىهي  ف 

انية العمل ؛ إىل تم االشارة  ● ي متر 
 التكاليف ف 
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ورية لتنفيذ  ●  ؛  نشاطالتكاليف ض 

ي للمستفيد من المنحة الفرعية[ ● ي السجل المحاست 
 ؛ يمكن تحديد التكاليف والتحقق منها ، وال سيما قيدها ف 

يبية واالجتماعية المعمول بها ؛  ● يعات الرص   تتوافق التكاليف مع متطلبات التشر

رة   ● ومت  معقولة  باالقتصاد التكاليف  يتعلق  فيما  سيما  ال   ، السليمة  المالية  اإلدارة  متطلبات  مع  وتتوافق 

 والكفاءة ؛ 

 إثبات كافية.  وثائق تم دعم التكاليف ب ●

 

يوافق مقدم الطلب عىل أن التحقق من النفقات سيتم من قبل مدقق الحسابات المتعاقد مع منظمة نساء للتنمية 

 ه مطلوًبا للتحقق من النفقات: الثقافية )نماء(. سيكون اإلثبات أدنا 

 

  حسابات العام ودفاتر    حساباتالسجالت المحاسبية )المحوسبة أو اليدوية( من نظام المحاسبة مثل دفتر   ●

 فرعية وحسابات الرواتب وسجالت األصول الثابتة والمعلومات المحاسبية األخرى ذات الصلة

اء مثل وثائق المناقصات  ●  والعطاءات من المناقصير  وتقارير التقييم ؛إثبات إجراءات الشر

امات مثل العقود ونماذج األوامر ؛ ●  إثبات االلتر 

 إثبات استالم البضائع مثل قسائم التسليم من الموردين ؛ ●

 إثبات إنجاز األعمال ، مثل شهادات القبول ، مع الصور ؛  ●

اء مثل الفواتتر واإليصاالت ؛  ●  إثبات الشر

 المرصفية وإشعارات الخصم وإثبات التسوية من قبل المقاول ؛إثبات الدفع مثل البيانات  ●

دادها فعلًيا ● ي تم دفعها ال يمكن استر
يبة القيمة المضافة التر ائب و / أو ض   .إثبات أن الرص 

 

ي ، فال يجوز له المطالبة بتكاليف غتر    منحة تشغيل ممولة من االتحاد األوروب 
 أي من المتقدمير 

ملحوظة: إذا تلقر

ة عىل حة لهذا نشاط. مباشر انية المقتر   التكاليف المتكبدة ضمن المتر 
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 التكاليف غتر المؤهلة: 

 التكاليف التالية غتر مؤهلة: 

ية مثل الرواتب ●  ؛تكاليف الموارد البشر

بأنشطة:   ● المتعلقة  النفقات  باستثناء  المقدمة،  الخدمة  ال1تكلفة  مواد وخدمات  تصميم 2و    تواصل (   )

 ؛ الطباعة ، وهي أنشطة مؤهلة بموجب دعوة المنحة هذهالتغليف وأنشطة 

 ؛إيجار العقارات ●

 ؛تكاليف إدارية ●

 الديون ورسوم خدمة الدين )الفائدة( ؛ ●

امات المستقبلية المحتملة ؛ ●  مخصصات الخسائر أو االلتر 

من   ● منحة  يتلقر  آخر  عمل  برنامج  أو  إجراء  من خالل  وتمويلها  المتقدمون  أعلنها  ي 
التر االتحاد التكاليف 

ي ؛  األوروب 

ي ؛  ●
ي أو المباب 

اء األراىص   شر

 ؛ خسائر ضف العمالت ●

دادها بموجب   ● ي ال يمكن استر
يبة القيمة المضافة ، باستثناء الحاالت التر ي ذلك ض 

ائب، بما ف  الرسوم والرص 

ي تم  
ي األحكام المناسبة التر

يبية الوطنية ذات الصلة ما لم ينص عىل خالف ذلك ف  يعات الرص  التفاوض  التشر

ا ألحكام اتفاقية التمويل ذات الصلة ؛
ً
يكة ، وفق  عليها مع البلدان الشر

 قروض لطرف ثالث ؛ ●

ي ؛ ●
 الغرامات والعقوبات ونفقات التقاىص 

 مساهمات عينية.  ●
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 . البنود األخالقية وقواعد السلوك 1.4.4

ي المصالح
 أ( عدم وجود تضارب ف 

ي  
ي هذا الصدد مع المتقدمير   يجب أال يتأثر مقدم الطلب بأي تضارب ف 

المصالح ويجب أال يكون له عالقة مماثلة ف 

أو  معلومات شية  للحصول عىل  الطلب  مقدم  قبل  من  أي محاولة  نشاطات.  ي 
ف  المشاركة  األطراف  أو  اآلخرين 

 ( الثقافية  للتنمية  أو نساء  التقييم  التأثتر عىل لجنة  المنافسير  أو  اتفاقيات غتر قانونية مع  ي 
أثناء الدخول ف  نماء( 

 عملية فحص الطلبات وتوضيحها وتقييمها ومقارنتها سيؤدي إىل رفض الطلب و قد يؤدي إىل عقوبات إدارية. 

 

يعات البيئية ومعايتر العمل األساسية  ام حقوق اإلنسان والتشر  ب( احتر

ا للقانون ال
ً
معمول به ، يجب  يجب عىل مقدم الطلب وموظفيه االمتثال لحقوق اإلنسان. عىل وجه الخصوص ووفق

ي ذلك االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  
يعات البيئية بما ف  عىل المتقدمير  الذين حصلوا عىل عقود االمتثال للتشر

ي اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة )مثل 
، ومع معايتر العمل األساسية حسب االقتضاء وكما هو محدد ف 

ي أو اإللزامي ، وإلغاء االتفاقيات بشأن حرية تكوين الجمع يات والمفاوضة الجماعية ، والقضاء عىل العمل الجت 

 عمالة األطفال(.  

 

 : ا مع االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي
ً
 عدم التسامح مطلق

ي لها تأثتر عىل 
وعة التر تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح" فيما يتعلق بجميع السلوكيات غتر المشر

 ية المهنية لمقدم الطلب. المصداق

 

اإليذاء الجسدي أو العقاب ، أو التهديد باالعتداء الجسدي ، واالعتداء الجنسي أو االستغالل ، والتحرش واإلساءة 

 اللفظية ، باإلضافة إىل أشكال أخرى من التهديد. 

 

 ج( مكافحة الفساد والرشوة 

لمعمول بها والقوانير  المتعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة  يجب عىل مقدم الطلب االمتثال لجميع القوانير  واللوائح ا

اكتشاف   تم  إذا  المنحة  إلغاء  أو  تعليق  ي 
ف  بالحق  نامج  الت  )نماء( وهيئات  الثقافية  للتنمية  نساء  تحتفظ  الفساد. 

ي أي مرحلة من مراحل عملية المنح أو أثناء تنفيذ العقد. ألغراض هذا الحكم ، ف
إن ممارسات فاسدة من أي نوع ف 

"الممارسات الفاسدة" هي عرض رشوة أو هدية أو إكرامية أو عمولة ألي شخص كإغراء أو مكافأة ألداء أو االمتناع 

 عن أي عمل يتعلق بمنح عقد أو تنفيذ عقد انتىه بالفعل. 
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امات أو المخالفات أو االحتيال   د( اإلخالل بااللتر 

نام ي تعليق أو إلغاء نشاط ، إذا ثبت أن إجراءات قد  تحتفظ نساء للتنمية الثقافية )نماء( وهيئات الت 
ج بالحق ف 

امات أو مخالفات أو احتيال بعد   امات أو المخالفات أو االحتيال. إذا تم اكتشاف خرق لاللتر  تعرضت لخرق االلتر 

وع االمتناع عن إبرام العقد.   إرساء العقد ، فيجوز للمستفيد من المشر

 

ي   1.5
 يجب اتباعها كيفية التقديم واإلجراءات التر

 

 . الطلبات1.5.1

المتقدمير  للحصول عىل منحة لتقديم طلب باستخدام استمارة الطلب المقدمة من نساء للتنمية الثقافية  عىل

حات هذه )الملحق أ(.   )نماء( والمرفقة بدعوة تقديم المقتر

 

ي يرج  إكمال نموذج الطلب بعناية وبوضوح قدر اإلمكان حتر يمكن تقييمه 
بشكل صحيح. قد يؤدي أي خطأ ف 

 نموذج طلب المنحة أو أي تضارب كبتر إىل رفض الطلب. 

 

لن يتم طلب التوضيحات إال عندما تكون المعلومات المقدمة غتر واضحة وبالتاىلي تمنع "نساء للتنمية الثقافية"  

 .  )نماء( من إجراء تقييم موضوعي

 

ي يجب ملؤها فقط. يرج  مالحظة أنه سيتم تقييم نموذج الطلب والمر 
لذلك فانه من غاية فقات المنشورة التر

 االهمية أن تحتوي هذه الوثائق عىل جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالنشاط. 

 

انية للمنحة 1.5.2  . إعداد المتر 

ي طلب المنحة الفرعية الملحق أ. 
انية النشاط المدرجة ف   يجب عىل كل من المتقدمير  تقديم متر 

 

انية النهائية المعتمدة ، وستتم مراجعة ذلك من  سيتم   ة بعد منحها بالمتر  انية وتعديلها مباشر االنتهاء من إعداد المتر 

 قبل اإلدارة المالية لنساء للتنمية الثقافية )نماء(. 

 

 . موقع وكيفية ارسال الطلبات 1.5.3

 يمكن تقديم الطلبات بإحدى الطرق التالية: 

mailto:admin@namaajo.org


 

 
  

 

 

 

 Jordan – P.O. Box 490529 – Amman 11194 – Tele fax: +962 777220522 
admin@namaajo.org  www.namaajo.org 

 

ي إىل الخيار األول: عت  
وب  يد اإللكتر  admin@namaajo.orgالت 

 : : التسليم باليد عىل العنوان التاىلي ي
 الخيار الثاب 

 البلقاء .  -منطقة زي  -ملتقر زي الثقافية  -مكتب نماء  

 

ي نسخة أصلية واحدة بحجم 
باللغة العربية ، ويجب أن يحمل الظرف إشارة  A4يجب تقديم الطلبات يدوًيا ف 

 ، واالسم الكامل لمقدم الطلب وعنوانه وعبارة "يجب أال يتم فتح المغلف" الدعوة إىل المنح 

 

ي بملف 
وب  يد اإللكتر ونية من المستندات المطلوبة.  PDFيجب تقديم الطلبات عن طريق الت   وإرفاق نسخة الكتر

 

ي نموذج ط
لب المنحة.  يجب عىل المتقدمير  التحقق من أن طلباتهم كاملة باستخدام قائمة المراجعة المدرجة ف 

 قد يتم رفض الطلبات غتر المستوفاة. 

 

ي لتقديم الطلبات1.5.4
 . الموعد النهاب 

 الساعة الخامسة مساء.  2023/ 3/ 25آخر موعد لتقديم طلبات االستفادة من المنح هو 

 

 

 . مزيد من المعلومات حول الطلبات1.5.5

 

ي تم   2023/ 3/ 15يمكن توجيه أي أسئلة واستفسارات حتر  تاري    خ  
ي لتقديم    3ام الساعة  ف 

مساًء قبل الموعد النهاب 

    0796529406الطلب عن طريق االتصال عىل رقم  

 : ي
وب  يد اإللكتر  admin@namaajo.orgأو عت  الت 

 

ي ترد بعد هذا التاري    خ. سيتم تقديم  
نساء للتنمية الثقافية )نماء( ليست ملزمة بتقديم توضيحات لألسئلة التر

ي موعد أقصاه  الردود عىل 
ي ف 
وب  يد االلكتر ي   3الساعة  2023/ 3/ 18االستفسارات عت  الت 

مساًء قبل الموعد النهاب 

 لتقديم الطلبات. 

 

لضمان المعاملة المتساوية للمتقدمير  ، ال يمكن لمنظمة "نساء من أجل التنمية الثقافية" )نماء( إعطاء رأي 

 مسبق حول أهلية المتقدمير  أو النشاط. 
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 واختيار الطلبات تقييم 1.6

 

موظفيها  تضم  ي 
والتر )نماء(  الثقافية  للتنمية  نساء  تختارها  تقييم  لجنة  قبل  من  وتقييمها  الطلبات  دراسة  ستتم 

ا للخطوات والمعايتر التالية. 
ً
 وأشخاص غتر الموظفير  لديها . سيتم تقييم جميع الطلبات وفق

 

ي بمعايتر ا
ح ال يق  ي القسم  إذا أظهر فحص الطلب أن نشاط المقتر

، فسيتم رفض   1.4ألهلية المنصوص عليها ف 

 الطلب عىل هذا األساس وحده تحديدا. 

 

 

 : فتح الطلبات وفحص األهلية 1الخطوة  

 

 :  أثناء الفتح والتحقق من األهلية ، سيتم تقييم ما يىلي

 

. خالف ذلك ، سيتم رفض الطلب تلقائًيا.  ● ي
 إذا تم الوفاء بالموعد النهاب 

ي قائمة المراجعة أدناه: إذا كان الطلب  ●
ي جميع المعايتر المحددة ف 

 يستوف 

 

 المعيار نعم / ال 

 مدى صلة التطبيق بهدف المنحة 

 قدم مقدم الطلب التفاصيل المحددة للحاجة إىل المنحة  

ي سيتم تمويلها بالتكاليف التقديرية المرتبطة بها 
 حدد مقدم الطلب تفاصيل النشاطات التر

انية المحددة للمنحة  الطلب ضمن    المتر 

ي نموذج الطلب 
 قدم مقدم الطلب المستندات الداعمة المطلوبة ف 
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إذا كانت أي من المعلومات المطلوبة ناقصة أو غتر صحيحة ، فقد يتم رفض الطلب عىل هذا األساس الوحيد 

  ولن يتم تقييم الطلب مرة أخرى. 

 

 الخطوة الثانية: تقييم الطلب 

 

حة.  سيتم  انية المقتر ي ذلك المتر 
ي اجتازت فتح الطلبات وفحص األهلية عىل جودتها ، بما ف 

تقييم الطلبات التر

ي مخطط التقييم أدناه: 
 سيتم تقييمها من قبل لجنة االختيار باستخدام معايتر التقييم ف 

 

درجة مقدم 
 الطلب 

الدرجة 
 القصوى

 القسم

 . القدرة المالية والتشغيلية1 20 

ي إدارة المشاري    ع؟ 1.1 5 
ة داخلية كافية ف   هل يتمتع المتقدمون بخت 

ي يجب   1.2 5 
ة فنية داخلية كافية )خاصة المعرفة بالقضايا التر هل يتمتع المتقدمون بخت 

 معالجتها(؟ 

ي ذلك الموظفير  والمعدات والقدرة عىل  1.3 5 
هل لدى المتقدمير  قدرة إدارية داخلية كافية )بما ف 

انية نشاط(؟   التعامل مع متر 

ي العمل؟ 1.4 5 
ة ف   هل لمقدم الطلب خت 

 . مالءمة العمل2 25 

اح بأهداف وأولويات دعوة تقديم العروض؟ هل تتماسر النتائج  2.1 10  . ما مدى صلة االقتر

 (؟1.2المتوقعة للعمل مع أولويات هذه الدعوة )القسم 

اح 2.2 10   باالحتياجات والقيود الخاصة بالمنطقة المستهدفة؟. ما مدى صلة االقتر

اح عىل عناض قيمة مضافة معينة )مثل االبتكار واتباع أفضل الممارسات(؟ 2.3 5   هل يحتوي االقتر

 . تصميم العمل 3 15 

ي سيتم تحقيقها 3.1 5 
اح إىل النتائج المتوقعة التر . ما مدى تماسك تصميم العمل؟ هل يشتر االقتر

 خالل العمل؟من 
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ا ومصادر تحقق؟  3.2 5 
ً
ا وأهداف

ً
اح خط أساس موثوق  هل يتضمن االقتر

؟  3.3 5   قوًيا للمشكالت المعنية لقدرات أصحاب المصلحة المعنيير 
ً
 هل يعكس التصميم تحليًل

 . نهج التنفيذ 4 10 

ي  4.1 10 
؟هل خطة العمل لتنفيذ نشاط واضحة وممكنة؟ هل الجدول الزمت   واقعي

 . استدامة العمل 5 20 

 هل من المحتمل أن يكون للنشاط تأثتر ملموس عىل الفئات المستهدفة؟  5.1 10 

ي ذلك مجال التكرار ، واالستفادة  5.2 5 
هل من المحتمل أن يكون للنشاط آثار مضاعفة ، بما ف 

ة ومشاركة المعرفة؟   اإلضافية من الخت 

ح مستدامة؟ هل النتائج  5.3 5   المتوقعة من النشاط المقتر
مالًيا )مثل تمويل أنشطة المتابعة ، ومصادر اإليرادات لتغطية جميع تكاليف التشغيل والصيانة  -

 المستقبلية(
ي نهاية نشاط؟ هل سيكون هناك   -

مؤسسًيا )هل ستسمح الهياكل باستدامة نتائج النشاط ف 
 "ملكية" محلية لنتائج نشاط؟( 

؟(بيئًيا )إ - ي ي / إيجاب  ي سلت 
 ن أمكن( )هل سيكون للنشاط تأثتر بيت 

انية وفعالية التكلفة للعمل6 10   . المتر 

انية؟ 6.1 5  ي المتر 
 هل األنشطة واردة بشكل مناسب ف 

 هل النسبة بير  التكاليف المقدرة والنتائج المتوقعة مرضية؟ 6.2 5 

 الدرجة اإلجمالية القصوى  100 

 

ي حصلت عىل بعد التقييم ،  
سيتم وضع جدول يشد الطلبات المرتبة حسب درجاتها. سيتم اختيار الطلبات التر

انية المتاحة لهذه الدعوة لتقديم العروض. باإلضافة إىل ذلك ، سيتم وضع  أعىل الدرجات حتر الوصول إىل المتر 

توف حالة  ي 
ف  القائمة  استخدام هذه  سيتم  نفسها.  للمعايتر  ا 

ً
وفق احتياطية  ة  قائمة  فتر األموال خالل  من  المزيد  ر 

 صالحية القائمة االحتياطية. 

 

ي عدم منح جميع األموال المتاحة.  
وع، تحتفظ بالحق ف  يك للمشر  نساء للتنمية الثقافية )نماء( بصفتها شر
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 : التحقق من أهلية المتقدمير  3الخطوة  

 

ميدانية من قبل منظمة نساء من أجل التنمية الثقافية  سيتم التحقق من أهلية المتقدمير  من خالل تنفيذ زيارة  

 :  )نماء( لتقييم ما يىلي

 

فيما يتعلق باالستدامة واألمن والعدالة   MedSNAILتتوافق ممارسات اإلنتاج للمتقدمير  بالفعل مع نهج   .1

ي المنتجات وممارسات اإلنتاج. 
 ف 

ي   .2
ي المعايتر المنصوص عليها ف 

ودقة المستندات المقدمة   1.4.1القسم  تحقق من أن مقدم الطلب يستوف 

 إلثبات األهلية. 

 

الدعوة  لهذه  المتاحة  انية  المتر  ا لدرجاتها وضمن 
ً
ا وفق

ً
اختيارها مؤقت تم  ي 

التر الزيارات فقط للطلبات  سيتم إجراء 

 لتقديم العروض. 

 

ي تقع ضمن  
ي القائمة االحتياطية التر

انية المتاحة لهذه الدعوة  سيتم استبدال أي طلب مرفوض بالطلب التاىلي ف  المتر 

 لتقديم العروض. 

 

 

 

 

 

 . اإلخطار بنتائج التقييم 1.7  

 

 . مضمون القرار1.7.1

القرار  وأسباب  الرفض  حالة  ي 
ف  طلبهم  بشأن  )نماء(  الثقافية"  للتنمية  "نساء  بقرار  المتقدمير  كتابًيا  إبالغ  سيتم 

 . ي  السلت 
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منحة للتوقيع عىل عقد المنحة مع نساء للتنمية الثقافية  )نماء(  سيتم استدعاء المتقدمير  الذين حصلوا عىل ال

 والذي سيتم بموجبه إصدار الدفعة األوىل من المنحة. 

 

ر من خطأ أو مخالفة أثناء عملية المنح أن يتقدم بشكوى.   يحق لمقدم الطلب الذي يعتقد أنه قد ترص 

 

ي لهذه المنح الفرعية   1.7.2
 هذا الجدول الزمت 

 

 التاري    خ  الوقت  النشاط 

ي لطلب أي توضيحات  
  3/2023/ 15 مساءً  3 الموعد النهاب 

 3/2023/ 18 مساءً  3 آخر موعد إلصدار اإليضاحات 

ي لتقديم الطلبات 
 3/2023/ 25 مساءً  5 الموعد النهاب 

فتح الطلبات وفحص األهلية )يعتمد عىل عدد  
 )  المتقدمير 

 3/2023/ 26 صباًحا 10

( زيارة   3/2023/ 29-27 مساءً  3-صباًحا  9 ميدانية لتأكيد األهلية )يعتمد عىل عدد المتقدمير 

اجتماع لجنة التقييم إلجراء تقييم الطلب )يعتمد عىل 
 )  عدد المتقدمير 

 3/2023/ 30 مساءً  3 -صباًحا  11

اإلخطار بإرساء وتوقيع عقود المنحة والدفعة األوىل 
 )  )يعتمد عىل عدد المتقدمير 

- 10 /4/2023 

 /25 –  4/ 25 - مدة التنفيذ  
7/2023 

ة التنفيذ   الدفعة الثانية للمنحة   خالل فتر

 25/7/2023 - تقديم تقرير المنح الشدي والماىلي 

 25/7/2023 - الدفعة النهائية للمنحة  
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 التقرير عن المنحة المستلمة   1.7.3

 

ا ل   
ً
ي من هذه الدعوة للمنح، فإن مدة    1.4.2وفق

ي تنتىهي عىل أية حال  ف 
تنفيذ أنشطة المنحة هي ثالثة أشهر والتر

ي  2023/  7/   25تاري    خ  
/ 7/ 25. وبالتاىلي ، يلزم تقديم تقرير شدي واحد فقط وتقرير ماىلي واحد من كل مستفيد ف 

ي المنح 3قبل الساعة  2023
قبل الموعد   مساًء ، ستقدم نساء للتنمية الثقافية )نماء( نماذج التقارير هذه إىل متلقر

ي لتقديم التقرير. 
 النهاب 

 

 

 قائمة المرفقات 

 

 الملحق أ: نموذج طلب المنحة 

)سيتم تعبئتها من قبل مقدم الطلب الذي تمت  الملحق ب: نموذج ترصي    ح الحد األدب  لمقدم طلب المنح 

 الموافقة عىل منحه منحة عند توقيع العقد(. 

قبل  نساء للتنمية الثقافية )نماء( وتقديمه للمستفيد من المنحة ليتم  )سيتم تعبئتها من  الملحق ج: عقد المنحة  

 التوقيع عليه(. 
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