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Guidelines for sub-grant applicants 

 

 الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

مشروع تعزيز المسارات الثقافية اإلجتماعية واإلقتصادية المستدامة في البحر األبيض المتوسط  
(CROSSDEV ) 

 برنامج التعاون عبر الحدود في البحر األبيض المتوسط مويل من: تب

 نموذج طلب المنحة 
 

 مسؤولينالرحالت السياحية،  منظمينالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
 ومقدمين الطلب من المراكز النسوية   السياحية والمواقع المناطق المحمية

 2# المنح فرص المرجع: تقديم مقترحات

21/10/1220 المنح: طلبات اخر موعد لتسليم  
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: اسم المشروع       

 
 المشروع  العنوان أو موقع

 اسم مقدم الطلب  

 

 مقدم الطلب ل البيانات الشخصية

  العنوان البريدي 

 رقم الهاتف  

 رقم الفاكس 

 
مع عن    التواصل  السؤول  الشخص 

 المنحة

  البريد االلكتروني 

 
 تعليمات لصياغة نموذج الطلب       

 الخطوات التالية: يجب على مقدم الطلب أن يتبع  

 . وتقديمها كصفحة غالف  تعبئتها أن يتم  من هذه الوثيقة( 1)االولى  الصفحة   •

 يشمل جدول ملخص األنشطة.  •

صفحات(، ويكون تنسيق كال المستندين بحجم    3)ال يتجاوز    أهميته)ال يتجاوز صفحتين( و   للمشروع يتضمن وصًفا   •
A4  ونوع الخط  10خط حجم السم ، و  2بهوامشArial  واحد. بمقدار سطر سطر أن يكون التباعد بين األو 

 توفير المعلومات المطلوبة تحت العناوين أدناه، بالترتيب المطلوب، وبما يتناسب مع أهميته النسبية.  •

 ( التقييم سيعتمد فقط على المعلومات المقدمة أناملة. )حيث  معلومات كتزويدنا ب •

 بأكبر قدر ممكن من الوضوح لتسهيل عملية التقييم.  ة نموذج طلب المشروعصياغ أن يتم •
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 ملخص المشروع  .1
 :الرجاء تعبئة الجدول التالي

 
 : اسم  المشروع 

 

 

 مدة تنفيذ المشروع )باألشهر(: 

ما  تتالءم وعلى أن ال تزيد عنالمدة المسموح بها يجب ان 
 . من القواعد االرشادية 1.4.2هو مذكور في بند 

 JOD )التكلفة االجمالية للمشروع )  

 

  JREDS  الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية  مساهمة
على   االطالع  )يرجى  األردني(  بالدينار  )المبلغ  المطلوبة 

 ( القواعد االرشادية من  1.3القسم 

  دينار  5700و أردني  دينار  3850أن يكون المبلغ ما بين 
 . أردني

 من جهة أخرى غير مادية  /  مادية في حال يوجد مساهمة 

 ) المجتمع، المالك..الخ( 

 بالدينار االردني  الرجاء تقدير المبلغ 
الميزانية  ـأي: إجمالي  الممول   )  من  المبلغ  اجمالي 

   (والمساهمة

 : بالدينار االردنيالمبلغ 
 نوع المشروع:   

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، منظمين  
المحمية المناطق  مسؤولين  السياحية،  المراكز  الرحالت   ،

 . صناعات السياحة المحلية التقليديةالنسوية، ال
أي الجهة المستفيدة من المشروع بشكل  )الفئة المستهدفة   

 . (مباشر
 : الفئة المستفيدة من المشروع على المدى البعيد 
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 صفحتين(  قصىوصف المشروع ) حد أ .2
 الرجاء ذكر جميع المعلومات التالية: 

شرح األهداف الرئيسية، مع اإلشارة إلى المخرجات والنتائج المتوقعة. قم بتضمين قائمة مفصلة بالمخرجات مع   •
 . للمشروعالمؤشرات والقيم المستهدفة 

التحديات التي من الممكن أن يواجها المشروع  تحديد ووصف الفئات المستهدفة والمستفيدين النهائيين، واحتياجاتهم و   •
 على تلبية هذه االحتياجات وتحسين أوضاعهم. المشروع ل وذكر كيف سيعم

 حدد بإيجاز نوع األنشطة المقترحة،  يرجى شرح نوع األنشطة المقترحة بإيجاز.  •

    .االعتبار عين أي عامل محدد يؤخذ في   وصفو حدد اإلطار الزمني لتنفيذ المنحة  •

 1.1.1نشاط رقم 
 ____  عنوان النشاط   رقم ____ النشاط 

 مفصل للنشاط :   شرح
 
 

 : الشخص/ األشخاص المسؤول/ المسؤولين عن تنفيذ النشاط
 
 

 لنشاطالنتيجة النهائية ل
 

  1.1.2نشاط رقم 
 ____  عنوان النشاط  ____ النشاط رقم

 النشاط وصف
 الشخص/ األشخاص المسؤول/ المسؤولين عن تنفيذ النشاط 

 النتيجة النهائية للنشاط

 

 ( أقصى)صفحة واحدة كحد  مشروعأهمية إجراء ال .3

 الرجاء تعبئة كل المعلومات التالية:
 . المشروع مع أهداف تقديم طلبات المنح أهمية مالئمة توضيحالرجاء  •
 (   )ما هو المتميز في هذا النوع من المشروعمضافة للمشروع  قيمةذات عناصر الالرجاء تحديد  •
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خطة العمل  .4
لتنفيذية ا

 للمشروع : 

 

 

 

النشاط  تنفيذ عن   ةالمسؤول الجهة باالشهر التنفيذ مدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  النشاط  اسم   

عنوان النشاط   – 1نشاط التحضير رقم               مقدم الطلب   

عنوان النشاط  – 1نشاط التنفيذ رقم             مقدم الطلب   

عنوان النشاط  - 2نشاط التحضير رقم             مقدم الطلب   

 نشاط ....            
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 خبرة مقدم الطلب  .5

من قبل مؤسساتك في السنوات الثالث الماضية )إن   التي تم ادارتهاالمنح ذات المقياس المماثل لتلك  للمشروع  يرجى تقديم وصف
 .وجدت(

 .مشروع الحد األقصى ½ صفحة لكل 

الشريك اسم مقدم الطلب أو    

 عنوان النشروع 

 مدة التنفيذ 

) من اليوم/ الشهر/ 

الى اليوم/   –السنة 

 الشهر/ السنة(

قيمة المبلغ 

)من الجهة 

 المانحة( 

دور المتقدم في  اسم الجهة المانحة 

 المشروع
 تكلفة المشروع

 ) الدينار األردني( 

 موقع المشروع 

… … … … … … 

      

وصف موجز      

ألهداف ونتائج 

 المشروع
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 المتقدمين تحديد  .6
 الرجاء تعبئة الجدول أدناه 

 مقدم الطلب 

 األسم 

 إن وجد  -اختصار االسم  

 سجل التجاري رقم ال  

 حسب السجل التجاري  العنوان الرسمي 

 اسم بلدة التسجيل  

القانوني  غير    الوضع  مؤسسة  ربحية،  مؤسسة   (
 ربحية، مؤسسة عامة( 

 الموقع االلكتروني  

 المحمول رقم  -رقم الهاتف 

 

 
 

 

 تصريح من مقدم الطلب 



Page 8 of 9 

 

:  بموجبه ما يلي يعلنون  /ويمثله الموقعون أدناه، باعتبارهم المفوضين بالتوقيع في اإلجراء المقترح، يعلنمقدم الطلب،   

من  المرجوةهداف  لالزمة الكمال او تحقيق النشاطات واألمقدم الطلب يمتلك المقومات المادية والخبرة العملية والمهارات ا •

 . المشروع 

 . شخص وسيط للنشاطات المرجوة و ليس مقدم الطلب مسؤول بشكل مباشر عن إعداد وإدارة وتنفيذ •

عدم وجود مقدم الطلب في أي من الحاالت التي تستثنيه من المشاركة في العقود المنصوص عليها في التشريعات المعمول   •

 بها

 .دليل الطلباتفي  اعليه المنصوص والمواصفات مؤهل وفقا للمعايير  مقدم الطلب  •

منحة، يجب على مقدم الطلب قبول شروط التعاقد على النحو المنصوص عليه في عقد المرفق  اعطاءفي حالة التوصية ب •

 بالمبادئ التوجيهية للمتقدمين.

ف غير ذلك أو تبين ان هذه  اشت ك اوضعنا الحالي، في حال تم    طابقتنقر ان هذه المعلومات  أقر/  نحن  أنا/  
 ن يتم إستثنائنا من طلبات المنح.نتعرض للمسائلة ويمكن أ  أتعرض/المعلومات خاطئة، سوف 

 

 

 توقيع مقدم الطلب

 

 

 األسم    

 التوقيع   

 المنصب    

 التاريخ     
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 الختم      
 


