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تطابق يوع بما االختيار وتنفيذ النشاطات المولة من هذا المشر هذه القواعد اإلرشادية توضح قوانين والية التقديم، 
معلومات مزيد من اللطلب. لاوحسب ما يتالئم مع هذا  ENI CBC MED programمع قوانين وارشادات 

 http://www.enicbcmed.eu/homeالموقع االلكتروني التالي:  الرجوع الى ميمكنك
  المشروع عن مقدمة 1.1

 ممول نواتس 3هو مشروع مدته  لثقافية للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في البحر األبيض المتوسطالمسارات امشروع 
ة في . يهدف المشروع إلى المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعيENI CBC MEDمن االتحاد االوروبي من خالل برنامج 

ديد، جه التحسياحة المستدامة مع التركيز على اإلرث والموارد المشتركة. على و منطقة البحر األبيض المتوسط، وتعزيز ممارسات ال
 المسارات ز مفهومتعزيو  ، واعتماد(األقل حظا)من المتوقع زيادة التنافسية السياحية وجاذبية الوجهات األقل شهرة، والمناطق الريفية 

 :دول 4الثقافية في مناطق مختارة من 

 مينفي و سامبوكا دي سيسيليا في ت في المناطق الواقعة على طول طريق سيلينونتينا ، أحياء ايطاليا: صقلية، المجتمعا
 .)مقاطعة أجريجينتو(

 أم "ثري وقع األاألردن: المجتمعات المحيطة بالمواقع التاريخية والثقافية األقل شهرة في منطقة العقبة )جنوب األردن( والم
 .شمال األردن" في قيس

 جبل لبنان فيقة محمية جبل موسى للمحيط الحيوي لبنان: قرى في منط. 
 جنوب الضفة الغربية –المقطع الجديد لمسار ابراهيم الخليل من بيت مرسم الى بتير  :فلسطين. 

 
ال ات الشممسار إبراهيم الخليل هو مسار مشي يمر عبر الضفة الغربية ابتداًء من بساتين زيتون منطقة البحر المتوسط في مرتفع

رد إنه أكثر من مج .حيث يمتد من غرب جنين إلى المنطقة الواقعة جنوب مدينة الخليل ،في الجنوب ي لهدوء الصحار وصواًل 
 تتجمعاالمسار للمشي، أنه مسار يقودك نحو أعماق ذاكرة وتراث الشعب الفلسطيني ويدعوك الكتشاف الحياة األسرية في القرى، و 

   ة في قلب الحياة الفلسطينية.البدوية وتقاليد الضيافة القديمة المتأصل

بحيث  يربتى لاتوسيع خط المسار ليشمل القرى من بيت مرسم مسار ابراهيم الخليل على سيعمل ، CROSSDEVفي مشروع 
ا مقاطع جديدة للمسار ومنه 5تطوير من خالل  هاى تطوير السياحة المجتمعية فيوسيعمل علجديد  محلي مجتمع  16 يمر في

 االعاقة. ي اص ذو شخالمقطع صديق ل

 المنح عن االعالن هذا من الهدف 1.2
على السياحية  مقدمي الخدمات الخدمات المقدمة من وتحسين  أسيسلت هو الهدف العام من هذا االعالن للحصول على منح

فة، مراكز نسوية و بتير. مقدمي الخدمات مثل بيوت استضاو  المقطع الجديد من مسار ابراهيم الخليل الواقع بين بيت مرسم  امتداد
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متوسطة وكبيرة التي تقدم خدمات للسياح والزوار مثل ضيافة، طعام، معلومات او منتوجات محلية تقليدية و مشاريع صغيرة 

 فلسطينية.

 المنحة قيمة  1.3
 لة.ام. بحيث يحق لمسار ابراهيم الخليل تجزئة المبلغ و عدم منحها كشيقل  122100 تقدر قيمة المنحة تحت هذا اإلعالن ب 

 :حجم المنحة

 يجب أن تقع بين :أي منحة تحت هذا اإلعالن 

 :شيقل      3,700 أقل مبلغ 

  :ل قشي  11.100أكثر مبلغ 

 ]المبلغ اإلجمالي[  ب تتخذ المنحة الفرعية أشكال تسديد التكاليف

 مبلغ محدد لدعم المشروع او لدفع أي تكاليف النشاطات -المبلغ اإلجمالي

 ا يلي:في هذه الحالة يجب ارفاق م

   نشاطات المنحةتبرير مالئمة هذا النوع من التمويل مع طبيعة 

  عد التي تستبو  التمويل بسعر اجمالي سعر الوحدة، أو حديد التكاليف أو فئات التكاليف التي تغطيها المبالغ اإلجمالية ، ت
 التكاليف غير المؤهلة ؛

 االجمالي  تمويل بسعر ، سعر الوحدة، والاإلجمالية التمويل وصف طرق تحديد مبالغ 

 للتقدم الالزمة المعايير  1.4
 

 معايير الزم توفرها للحصول على المنح: 3يوجد 

 2.1.1: مقدمون ال .1

 أي شخص أو مؤسسة من المناطق أو القرى المستهدفة للمشروع ما بين بيت مرسم و بتير. 

 2.1.2النشاطات:  .2

  بيت مرسم  اسية للمسار. المقاطع األساسية هي قرى: أو بيوت استضافة على المقاطع األسإقامات تطوير أو تأهيل ،

 الكوم، بيت أوال والجبعة على أن يكون واحد في كل قرية.



 
 

الخليل  مقدمي الخدمات على طول مسار ابراهيمفرص  المنح  الخاصة ب، القواعد اإلرشادية  

  4 

 يتم تسويقها المقترح والتي تعمل على انتاج منتوجات محلية الصنع والتي يمكن أن  قطعالمراكز النسوية على طول الم

 المحلين والدوليين.  للزوار وبيعها

 تراحة، مركز إس ةالمسار المقترح مثل منطق امتداديرة والمتوسطة والكبيرة التي تخدم السياحة على الصغ عالمشاري

للزوار والمتجولين على المسار واطالة فترة اقامتهم  تقديم خدمات سياحية ابداعية هدفها معلومات، مطعم أو أي أفكار 

 .في المقطع الجديد 

 2.1.3التكلفة:  .3

 أدناه 2.1.3االجرائات المالية حسب نقطة  سوق تفصل مبلغ المنحة و 

. 
 أهلية المتقدمين  1.4.1

 ، يجب أن تكون:ةلكي تكون مؤهل للتقديم لمنح

 المستهدفة في المشروع ما بين بيت مرسم و بتير 16الالمدن  أو من المناطق او القرى  أو مؤسسة خاصة فرد  

  مسؤول بشكل مباشر عن التحضير و ادارة المشروعيكون 

  على  ةوبيوت استضافة قادر  مراكز نسوية وكبيرة، متوسطة: مشاريع متناهية الصغر، خاصالقطاع قدمي الميكون من
 منتوجات او صناعات محلية فلسطينية تقليدية. ،معلومات ،من طعاموالمتجولين  تقديم الخدمات الالزمة للسياح

 

 يشملها الطلب يمكن االنشطة التي  -المؤهلة للتقديم مشاريعال 1.4.2
مثل الطعام، معلومات سياحية ومنتوجات  متجولينللزوار و التي تقدم  لسياحية ا: هو مجموعة من االنشطة  تعريف المشروع :أوال

ومبادرات محلية تقليدية فلسطينية على طول المسار المقترح ما بين بيت مرسم و بتير كبيوت استضافة، مراكز نسوية و مشاريع 
 .خاصةسياحية 

 .توقيع االتفاقية تاريخ أشهر من 6فترة تنفيذ المنحة ال تزيد عن   مدة تنفيذ المنحة:

   السياحة المجتمعية القطاع المستهدف:

التحتا لفوقا و ا يجب أن تنفذ نشاطات المنح في المناطق المستهدفة التالية: بيت مرسم، الكوم، سكة، دير العسل المواقع المستهدفة:
 تير.واد فوكين و بحوسان، ، اذنا، جبعة، بيت عوا، ترقوميا، صوريف، بيت أوالا، ، بيت الروش الفوقا و التحتدير سامت، 



 
 

الخليل  مقدمي الخدمات على طول مسار ابراهيمفرص  المنح  الخاصة ب، القواعد اإلرشادية  

  5 

 المتقدمين للمنح:أنواع 

  الكوم، بيت أوال و بيت مرسم  ترح في القرى التالية: أو بيوت استضافة على المقاطع األساسية للمسار المقإقامات ،
 الجبعة.

  الصنع التي يمكن أن تسوق و تباع للزوار في جميع القرى المستهدفة.مراكز نسوية التي تعمل على انتاج منتوج محلي 
الكوم ، وواحدة من  تجمع الكوم ل صوريف  –واحدة من تجمع قرى بيت مرسم ،مؤسسات / جمعيات  3سيتم اختيار 

 بتير ( –واالخيرة في تجمع بيت لحم ) الجبعة 

 او مبادرات  كز معلومات، مطاعم أو أي أفكاراأستراحة، مر الخاصة الصغيرة المتوسطة والكبيرة مثل مناطق  عالمشاري 

 .والمتجولين لزوارل ابداعية لتقديم الطعام والمعلومات والخدمات

م ا للقسأنواع اإلجراءات التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة هي اإلجراءات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق األهداف وفقً 
 .أعاله 1.2

 :للتقديم للمنح غير مؤهلةستكون لتالية ا لطلباتأنواع ا
مناطق في ال تجولينوالمتقديم الخدمات للسياح ان المبادرة تهدف الى واضح ومباشر إلى  بشكلالتي ال تظهر  ميع الطلباتج •

 .المستهدفة
  .التي تم إنجازها بالفعلالنشطة ال يجوز استخدام المنحة  لتمويل ا

 .قبل توقيع العقد  المنحة  قبل يتم تمويلها من التي س ال يمكن أن تبدأ األنشطة

 أنواع النشاطات:

 ذه الدعوة ولكن ليست محصورة بها يمكن تمويلها بموجب ههي امثلة على انشطة  الحقا  االنشطة المذكورة  

 ان تكون :  المثالممكن على سبيل األنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرة مقدمي الخدمة  

  الخ حمامات /واغرف او تأهيل صيانة بسيطة مثل  و تصليحاتأاثاث  ستضافة: او بيوت األاالقامات .... 

  الخةمحلي اتالنتاج منتوج أدواتاو : تصليحات أو صيانة للمطبخ مراكز نسوية ....   

 الخانة بمبالغ قليلة وشراء أدواتللمشاريع الخاصة: تصليحات أو صي ....... 

 :visibility جهات التمويل ابراز
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 Communication and Visibilityتمويل االتحاد األوروبي بابرازألهداف واألولويات وضمان با لتزامب على المتقدمين اليج
).onsRequirements for EU External Acti 

 

 :عدد المتقدمين وعدد المنح لكل متقدم

  لمنحة واحدة فقط.التقديم لكل مقدم طلب حق ي 

  لكل متقدم ناجحفقط  سوف يتم منح فرصة واحدة. 

 

 لتي سيتم قبولهاالتكاليف ا 1.4.3
  .التكاليف المبسطة   :قةيتم تزويدها على طريسوف نح الم

 التكاليف سوف تكون على شكل:

 .طي كل أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة التي يتم تحديدها بوضوح مقدًما بالرجوع إلى مبلغ لكل وحدةتكاليف الوحدة: تغ

 .المبالغ اإلجمالية: تغطي بعبارات عالمية كل أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة التي يتم تحديدها بوضوح مقدًما •

ح الفرعية التي تمولها هذه المكالمة قائمة على المخرجات. وهي تشمل التكاليف يجب أن تكون خيارات التكاليف المبسطة للمن
 .المرتبطة بالمخرجات أو األنشطة أو المخرجات )على سبيل المثال تحديد مبلغ إجمالي لتحقيق مخرجات / نشاط محدد(

 قد تتخذ المنحة الفرعية شكل مبلغ مقطوع واحد يغطي كامل التكاليف المؤهلة للعمل
 :مساهمات العينيةال

ة ت العينيبما أن المساهماالمساهمات العينية تعني تقسيم البضاعة أو الخدمات للمستفيدين بدون مقابل وبدون تدخل طرف ثالث. 

 ال تنطوي على أي نفقات للمستفيدين ، فهي ليست تكاليف مؤهلة وال يمكن إدراجها في الميزانية.

 :التكاليف الغير مؤهلة

 لية غير مسموح بها:التكاليف التا

 )الديون و رسوم خدمة الديون ) الفائدة 

 الخسائر أو رسوم أو التزامات سابقة للمنحة 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
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  التكاليف المعلنة من قبل المتقدمين والممولة من عمل أو برنامج عمل آخر يتلقى منحة من االتحاد األوروبي 

 شراء قطعة أرض أو عمارة 

 خسائر فرق العمالت 

  لالسترداد بموجب التشريعات المحلية ةقابلضرائب اال اذا كانت غير التزامات، رسوم أو 

 القروض لمستفيدين أخرين 

 غرامات و نفقات التقاضي 

 المساهمات العينية 

  السلوك مدونةالبنود األخالقية و  1.4.4
 عدم وجود تضارب في المصالح .1

قرارات اآلخرين أو األطراف المشاركة في مع المتقدمين بين مقدم الطلب  ي تضارب في المصالحيكون هناك أيجب أال     
اإلجراءات. أي محاولة من قبل مقدم الطلب للحصول على معلومات سرية ، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع 

الطلبات وتقيم ومقارنة  أثناء عملية فحصالمنح استالم المؤسسة المسؤولة عن المنافسين أو التأثير على لجنة التقييم أو 
 وتوضيحها سيؤدي إلى رفض الطلب وقد ينتج عنه عقوبات إدارية.

 :احترام حقوق اإلنسان وكذلك التشريعات البيئية ومعايير العمل األساسية .2
ووفًقا للقانون المعمول به يجب على  تحديداً حقوق اإلنسان. قوانين االمتثال لالعاملين معه  /يجب على مقدم الطلب وموظفيه   

معايير  ، ومع  فاألطراللتشريعات البيئية بما في ذلك االتفاقات البيئية متعددة  المنحة ان يمتثلوا  مين الذين حصلوا على المتقد
وعلى النحو المحدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة )مثل اتفاقيات الحرية النقابية  قانون الالعمل األساسية حسب 
 قضاء على العمل القسري واإلجباري ؛ إلغاء عمل األطفال(.والمفاوضة الجماعية ؛ ال

 مع االستغالل واالنتهاك الجنسي عدم التسامح إطالقا
دم تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح إطالقا" فيما يتعلق بجميع التصرفات الخاطئة التي لها تأثير على المصداقية المهنية لمق

 الطلب.
لعقوبة الجسدية ، أو التهديد باالعتداء الجسدي ، أو االعتداء أو االستغالل الجنسي ، والمضايقة واإلساءة اللفظية ، يحظر االعتداء أو ا

 باإلضافة إلى أشكال أخرى من الترهيب.
 

 مكافحة الفساد و مكافحة الرشوة. 3
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اتحاد مسار ابراهيم افحة الرشوة والفساد. يحتفظ يجب على مقدم الطلب االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمك
إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي مرحلة من مراحل عملية المنح أو ) في تعليق أو إلغاء المنحة  هبحقالخليل 

 أثناء تنفيذ العقد.

غراء أو مكافأة على أداء أو االمتناع عن هي تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة ألي شخص كإ :"الممارسات الفاسدة"تعريف 
 .اختتم بالفعل أو تنفيذ عقدبالمنحة  عمل يتعلق أي 

 :اإلخالل بااللتزامات أو المخالفات أو االحتيال. 4

خرق االلتزامات أو هناك أن  اذا أثبت منحةبالحق في تعليق أو إلغاء ال  المشروع شركاءو  اتحاد  مسار ابراهيم الخليل يحتفظ 
التحاد مسار ابراهيم  العقد ، يجوز  توقيع مخالفات أو احتيال بعد  لفات أو احتيال. في حالة اكتشاف خرق لاللتزامات أومخا

 أو ايقافه. إبرام العقدتكملة  االمتناع عن  الخليل
 

  المتابعة ليةأ و للمنحة التقدم كيفية1.5 
 الطلبات 1.5.1

شكله (. يجب تعبئة النموذج ب1نحة تحت هذه الفرصة المرفقة أدناه. مرفق رقم )بتقديم طلب ميتم دعوة المتقدمين للمنح   
 المتسلسل و بصفحاته بدون التغيير به. يجب تعبئة النموذج باللغة العربية.

  ة المطلوب في تعبئة النقاط. أي خطأ بشكل جيد   لكي يتم تقييمه قدر المستطاع  الرجاء تعبئة الطلب بشكل كامل بحذر و بوضوح 
االسئلة ممكن ان تطلب فقط عندما يكون  أو استكمال الطلب قد تؤدي لخسارة الحصول على المنحة.الموجودة في  الطلب 

ضيح أما بالنسبة لألستفسارات سيتم التواصل معكم لتو  مما يعيق عمل تقييم موضوعي للطلب.غير واضحة قدمة المعلومات الم
 الفكرة.

 بخط اليد. /ترونيا، لن يتم قبول الطلبات المعبأة يدويا. يجب تعبئة نموذج الطلب الك3

كي بوضوح ل الرجاء تعبئة نموذج الطلب و كل مرفقاته والميزانية. سوف يتم ارسال الميزانية للتدقيق. الرجاء تعبئة النماذج. 4
 تتضمن جميع المعلومات الالزمة.

  1مرفق رقم  –ت المطلوبة الموجودة في نموذج طلب المنحة المعلوما . إذا كان مقدم الطلب مؤسسة، الرجاء تسليم كافة 5

 أخرى.. الرجاء عدم إرسال مرفقات 6

 مكان وكيفية ارسال الطلبات 1.5.2  

 يجب أن يحتوي الطلب على ما يلي:
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 ةنموذج المنح 

 الميزانية 

 :الى البريد االلكتروني التالييجب ارسال هذه المرفقات 

crossdev@masaribrahim.ps-grants 

 1فرص المنح رقم  CROSSDEVمسار ابراهيم الخليل مشروع اسم الموضوع:  ابرازيجب 

 لبات الغيرح. الطيجب على مقدمي الطلبات إثبات تسليمهم كافة المرفقات من خالل تعبئة قائمة التدقيق المرفقة في طلب المن
 يتم قبولها. مكتملة لن
 موعد تسليم الطلبات 1.5.3

  الرابعة بعد الظهر الساعة  2020/ 2/7 الخميس  يوم هو المنح تسليم طلباتلأخر موعد 

 لن يتم قبول أي طلب مقدم بعد الموعد المذكور أعاله.

  ةمعلومات أخرى عن طلب المنح 1.5.4

رات . يمكن ارسال االستفسا23/6/2020تاريخ  لغايةالبريد االلكتروني من خالل الستفسارات واسئلة الأالتواصل بيمكن 
مع االشارة على الموضوع بأنه دعوة لتقديم   crossdev@masaribrahim.ps-grantsعلى بريد االلكتروني التالي:

 مقترحات المشاريع.

مل من أيام ع 5قبل الرد سوف يكون  ،بعد هذا الموعد على استفساراتكم  يحق التحاد مسار ابراهيم الخليل عدم األجابة
 تاريخ تقديم الطلبات بشكلها النهائي.

متقدمين إبداء رأي مسبق حول أهلية الالتحاد مسار ابراهيم الخليل  لضمان تحقيق المساواة في تقديم الطلبات، ال يمكن
 .جراءاتالرئيسيين أو المشتركين المتقدمين أو اإل

 تالطلبا إختيار و التقييم كيفية  1.6
ل . كالعالقة  اتتوجيهية للمشروع تتضمن ممثلين من الوزارات والمؤسسات ذ قييم الطلبات من قبل لجنة سوف يتم فحص و ت

 التالية. المعايير والخطواتالطلبات سوف يتم فحصها بناء على 

 2والمعايير التقيمية المرفقة رقم  ،  1.4 لوبة المرفقة في قسم اذا تم ايجاد طلب غير مناسب للمعايير المط من خالل الفحص،
 . يهسوف يتم رفض الطلب بناًء عل

mailto:grants-crossdev@masaribrahim.ps
mailto:grants-crossdev@masaribrahim.ps
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 .داري ص اإلوالفحلطلبات ااألولى: فتح  ةالخطو  (1)

 هذه المرحلة، سوف يتم فحص ما يلي: في

 .إذا تم التقديم خالل الموعد المحدد. إذا لم يتحقق هذا الشرط سوف يتم رفض الطلب 

  لطلب.االطلب مستوفي جميع متطلبات تقديم المنحة و قائمة المراجعة. إذا لم يتحقق هذا الشرط سوف يتم رفض إذا كان 

 .الثانية: تقييم الطلبات ةالخطو  (2)

لجودة اقائمة  والميزانية. سوف يتم التقييم بناء على ةإذا تم قبول الطلب في المرحلة االولى ، سوف يتم تقييم جودة نموذج المنح
 تقديم المنحة للفائز.و األختيار . هنالك نوعان من تقييم المنح:  ة أدناهالمرفق

أنه  لب إثباتسوف تساعد على تقييم مقدمي الطلبات من ناحية السعة التشغيلية والقدرة المالية. هذا سوف يتط: معايير األختيار
 .المتقدمين مقترح بنجاح. هذا ينطبق على جميعال اتالمهنية والمؤهالت المطلوبة إلكمال إجراء ةوالكفاءلديهم القدرة اإلدارية 

حقيق لمنح لتاالطلب حسب أهداف المنحة المذكورة أعاله و مدى انسجام  سوف تساعد على تقييم جودة معايير تقديم المنحة للفائز
مع  اهواتساق اتإلجراءوهي تغطي مدى مالءمة ا، ذا يتطابق مع أهداف وأولويات اتحاد مسار ابراهيم الخليلهأهداف المشروع. 

 أهداف الدعوة لتقديم العروض والجودة واألثر المتوقع واالستدامة وفعالية التكلفة.

 عالمات التقييم

 -3ضعيف،  -2 ضعيف كثيرا، -1كالتالي:  5-1ما بين تحتوي معايير التقييم على معايير رئيسية و فرعية. كل معيار له عالمة تقييم 
 ممتاز-5جيد، -4متوسة، 

عايير التقييمم  

أعلى درجة من 
 العالمات

 المعيار

 القدرة المالية و التشغيلية .1 5

مها و لتي تقداالخبرة التقنية، االدارة و القدرة المادية الستيعاب الخدمات هل يملك المتقدم الخبرة الكافية، 
 الدارة المنحة؟
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 :المالئمة و تصميم النشاطات .2 5

 .ب المنح و أهداف مقدمي الخدماتكيفية مالئمة النشاطات مع أهداف طل

 هل الخدمة السياحية مناسبة لحاجات الموقع أو التجمع؟ هل النشاطات مالئمة وعملية؟

 للزوار؟جيدة ونوعية للمتجولين و  خدمات السياحيةهل المشروع مناسب لتقديم 

 هل المشروع يخدم او يطور السياحة المجتمعية في المنطقة؟

 :في المستقبلاالستدامة و تأثيره  .3 5

 هل المشروع سوف يكمل عمله بعد انتهاء مدة المنحة و هل سينتج او يتطور في المستقبل؟

 هل المتقدم قادر على تغطية التكاليف التشغيلية و االدارية المستقبلية بعد انتهاء مدة المنحة؟

 : طريقة التنفيذ، الميزانية، تحليل فعالية التكلفة .4 5

 هل االطار الزمني واقعي؟  ة وفعالة؟هل طريقة التنفيذ واضح

 الميزانية بالشكل المناسب؟ معكوسة فيهل تم تغطية النشاطات 

 هل النسبة بين التكلفة المقدرة والنتائج مربحة و مالئمة؟

20  

حين ئيًا لمبد بعد التقييم، سيتم وضع عالمات لكل مقدم مقترح حسب الجدول أعاله. المقدم ذو العالمات األعلى سوف يتم اختياره
ن مر المزيد سيتم استخدام هذه القائمة في حالة توفو  ،باتباع نفس المعايير باإلضافة، سيتم وضع قائمة احتياطتقييم الموازنة. 

 األموال خالل فترة صالحية قائمة االحتياطي.

ييم يتم التق مات ، خالل الزيارات سوفعمل زيارات ميدانية للمقدمين ذو أعلى العالقوم بسوف يالخليل  فريق اتحاد مسار ابراهيم 
 . وفي النهاية سوف يتم االختيار النهائي.والمرفقة مع الطلب  بناء على المعايير المذكورة

 القييم نتائج عن التبليغ  1.7
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اضي فقط ل افتر شكسيتم إجراؤه ب التحقق من األهلية سيتم بناء على االوراق المرفقة و المطلوبة من قبل اتحاد مسار ابراهيم الخليل.
 للتطبيقات التي تم اختيارها مؤقًتا وفًقا لنقاطها وضمن الميزانية المتاحة لهذه الدعوة لتقديم العروض.

 .أي نقص في األوراق المطلوبة أو اي تضارب بين االعالن و األوراق المرفقة يمكن أن يؤدي الى رفض الطلب 

 ة للتأكد من و بعد الزيارات الميداني 2.1ختيار المرفقة في جزء رقم سيتم التحقق من أهلية المتقدم بناء على معايير األ
 تحقق هذه المعايير.

  الطلبات التي سيتم رفضها، ستستبدل بطلبات أخرى بناء على قائمة الطلبات المقبولة مبدئيًا.

 محتوى القرار 1.7.1
اب ض و أسبيل و شركاء المشروع بالقبول أو الرفسيتم ابالغ أصحاب الطلبات المقدمة برسالة رسمية من اتحاد مسار ابراهيم الخل

لتقدم ايحق لهم ، خالل فترة اختيار المنح او حدث نتيجة خطأ ما  عادل كان غير أن القرار  رون رفض الطلب. لألشخاص الذين ي

 بشكوى 

 الجدول الزمني 1.7.2
 التاريخ  الموعد   

أخر موعد الرسال األستفسارات التحاد مسار 

 الخليل  ابراهيم

                                           

 أيام عمل  7 في موعد اقصاه 

23/6/2020 

أخر موعد لإلجابة على االستفسارات من قبل اتحاد 
 مسار ابراهيم الخليل

 

  30/6/2020 أيام عمل 5  في موعد اقصاه 

 2/7/2020   أخر موعد لتسليم الطلبات النهائية

  17/7/2020  مي الطلباتإبالغ القرار النهائي لمقد
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  17/7/2020  إبالغ الفائزين بالمنح

هذا الجدول الزمني ليس نهائي، ممكن تعديله من قبل اتحاد مسار ابراهيم الخليل. في حال أي تعديل سيتم نشر المواعيد الجديدة 

 لكتروني للمشروععلى الموقع اال

https://masaribrahim.ps/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b

/9 

 

 قائمة المرفقات  

 نموذج تقديم الطلب  – 1مرفق رقم  

 الميزانية  – 2مرفق رقم 

 معايير تقيم المنح ) الزيارة الميدانية (  – 3مرفق رقم 

 

https://masaribrahim.ps/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9/
https://masaribrahim.ps/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9/

