
  

 6 من 1صفحة 

 

 

 جمعية حماية جبل موسى  

 نموذج تقديم الطلب – I مرفق 
  CROSSDEVمشروع

 
 المتوسط  األبيض البحر في المستدامة واالقتصادية االجتماعية ميةللتن الثقافية المسارات

 ENI CBC MED Programme برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط من: الممّول 

 A_A.1.3_0090رقم المرجع:  

 
للمحيط   ضمن نطاق محمية جبل موسى واألفران فرص المنح الخاصة ببيوت المنامة والضيافة

 الحيوي 

 

 جبل موسى  -في لبنان CROSSDEVمشروع من خالل  منح لا: فرص 1 منحة رقم
 

 10/11/2021  موعد لتسليم طلبات المنح: آخر
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 6 من 2صفحة 

  المشروع سم إ

 العنوان أو موقع المشروع

ي سيتم  ذوالحّي ال بلدةسم الإتحديد  الرجاء (

 ) فيهتنفيذ المشروع 

 

  م الطلبمقدّ ل الثالثي سمإلا

 

 الطلّبّممقدّ 

  الثالثّيّّاالسم

  العنوان 

ّمستأجرّ،ّمستثمرّ،ّمالك)ّالصفة

،ّ)... 
 

ّّوالموقعّاإللكترونيّالبريدّعنوان

 ّ(وجدّإن)ّاإللكتروني

 

  األرضّيّالهاتفّرقم

  المحموّلّالهاتفّرقم

 
 نموذج الطلب  تعبئةلتعليمات        

 الرجاء كتابة المعلومات كاملة )ألن التقييم األولي سيتم بناء على المعلومات المقدمة في هذا الطلب(.  ●

 لتسهيل عملية التقييم. بأكبر قدر ممكن من الوضوح النموذج  الرجاء صياغة/ كتابة  ●

 

 ملخص المشروع   .1
 :الرجاء تعبئة الجدول التالي

  المشروع سم إ

   العنوان أو المنطقة



 

 

 

 

 6 من 3صفحة 

 )باألشهر( تنفيذ المشروعل  اإلجماليةمدة ال

من القواعد  4.2في بند أو تقل عن المدة المذكورة المدة المسموح بها يجب أن تساوي )
 ( ّتفاقّيةاإلأشهر من تاريخ توقيع  6، أي رشاديةاإل

 

 بالدوالر األمريكي  CROSSDEV/EUالمبلغ المطلوب من مشروع 

يزيد عن  ) أال  يجب  المطلوب  أمريكي    1,000المبلغ  دوالر    3,000ولألفران    دوالر 
 ( من القواعد اإلرشادية 3لبيوت الضيافة  وفًقا للقسم أمريكي 

 

  اإلرشادية إجمالي الميزانية 

  المشروع )فرن/بيت ضيافة(  نوع

 … ، عشاء، منامة، غذاءفطور  بيت الضيافة  الفرن أو الخدمات المقّدمة في

  1مستهدفة المجموعات ال

  2المستفيدون النهائيون 
 

  لبيت/الفرن وصف ا  .2
 :المعلومات التالية تعبئة كاملالرجاء 

 ، الخدمات المقّدمة، ما اّلذي يمّيز البيت/الفرن و/أو الخدمة و/أو المنتج …( ّيةستيعاباإلقدرة الموقع، الوصف البيت/الفرن ) .1

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

 
 

التطبيق   ، النظافة، الجمالّية، يةقدرة االستيعابالحالّيًا في المكان )الراحة، األمان،  اّلتي ال ُتلّبىتحديد حاجات السّواح  .2
 هذه الحاجات. تلبية وشرح كيف سيساهم المشروع في  …(،العملي

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

 
 ة )المنح(ستستفيد مباشرة من المنحالمجموعات المستهدفة هي المجموعات / الكيانات التي   1
 المستفيدون النهائيون هم أولئك الذين سيستفيدون من المنحة )المنح( على المدى الطويل  2



 

 

 

 

 6 من 4صفحة 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

 
 
ّم  تسيستضافة، وتحديد المستفيدين غير المباشرين من المشروع وكيف تحديد فريق العمل اّلذي سيشارك بتقديم خدمة اال  .3

 رعاة محّلّيين، محاّلت ودكاكين…( أو /إشراكهم )مزارعين و

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

 
 

 المتوّقع تنفيذها من خالل المنحة وصف األنشطة وخطة العمل التنفيذّية   .3
 تنفيذها ضمن المنحة، مع ذكر الهدف منها، وفترة التنفيذ.األنشطة المتوّقع  ، في الجدول أدناه،باختصار  الرجاء شرح  .1

 النشاط  تفاصيل باألشهر النشاط لتنفيذ الزمني اإلطار  سم النشاط إ
1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        



 

 

 

 

 6 من 5صفحة 

  اإلشارة إلى نفس إسم النشاط. مع    نموذج الميزانية  -IIالملحق  في   اطات والكلفة اإلجمالّية للمنحةالرجاء تحديد كلفة النشمالحظة: 
 لكّل كلفة.  سعار األالرجاء إرفاق عروض 

 

 مقّدم الطلب  معلومات عن  .4
 الخدمات السياحّية )منامة، أكل…(: السابقة في تقديم  خبرتك  معلومات عن  إعطاءالرجاء  .1

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______ 

 
 

 تصريح من مقدم الطلب  .5
 : ، بما يلين أدناه، بصفته المفوض بالتوقيعالذي يمثله الموقعو ، يصرح مقدم الطلب 

وال يعمل    مذكورةالأنشطة المنح  كلّ  مباشر عن تحضير وإدارة المشروع وتنفيذالمسؤول ال هو مقدم الطلب  ●
 كوسيط

 مقدم الطلب مؤهل وفقا للمعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للمتقدمين. ●

من المشاركة في العقود المنصوص عليها في التشريعات   في أي من الحاالت التي تستثنيه   مقدم الطلب ليس ●
 المعمول بها.

 وكاملة المعلومات الواردة في الطلب أعاله صحيحة ودقيقة جميع ●

تقديم الخدمات  ل ستعداد اإل كاملو ة والمهارات الالزمة المقّومات المادية والخبرة العمليّ مقّدم الطلب يمتلك  ●
 للسّواح من طعام ومنامة عند الطلب وباالّتفاق مع جمعّية حماية جبل موسى وضمن شروط محّددة المطلوبة  

  أو الفرن، وتقديم التقارير الفّنّية والمحاسبّية  بيت الضيافة  أو متابعة تنفيذ األعمال في  /و قادر على تنفيذ  ●
 الاّلزمة 



 

 

 

 

 6 من 6صفحة 

  يمتلك القدرة )الوقت والكفاءة والطاقة( والرغبة في استقبال زّوار محمّية جبل موسى لفترة سنتين على األقّل بعد  ●
 المنحة استالم 

  المشاركة ، وذلك من خالل  ستضافة اإلمستعّد للتعاون مع جمعّية حماية جبل موسى من أجل تحسين خدمات  ●
 ذاء وغيرها من المواضيعوسالمة الغ  الضيافة ندوات تدريبية في مجال  في

 ٪ من المبلغ اإلجمالي. 5المشاركة / المساهمة في التكاليف بنسبة  ى مقدم الطلب  عل • يجب  ●

في عقد المنحة المرفق بإرشادات   ايقبل مقدم الطلب الشروط التعاقدية المنصوص عليه منحة،  بإعطاءفي حالة التوصية 
مع جمعّية حماية جبل موسى لضمان حسن سير تنفيذ النشاطات وضمان تفاقية إ  لتوقيع ويكون مستعًدامقدمي الطلبات 
 ستضافة  اإلاستمرار خدمة  

،  غير ذلكوضعنا الحالي، وفي حال تبّين  وتتطابق معصحيحة   المذكورة أعاله المعلومات كامل أن نقرّ   /أنا/ نحن أقرّ 
 من طلبات المنح.فقد يتم استبعادنا 

 

  الثالثي  اإلسم  

  التوقيع  

  التاريخ    
 


