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و  قوانين  توضح  اإلرشادية  القواعد  اإل آهذه  التقديم،  اللية  النشاطات  وتنفيذ  المشروع مختيار  هذا  من  بما    ،مولة 

ما يتالئم مع هذا    وحسب  برنامج التعاون عبر الحدود في البحر األبيض المتوسط يتطابق مع قوانين وارشادات  
 لطلب.  ا
 http://www.enicbcmed.eu/homeالموقع االلكتروني التالي:   الرجوع الى ممعلومات يمكنكمزيد من الل

   المشروع  عن   مقدمة 1.1
المتوسط مشروع   األبيض  البحر  في  المستدامة  واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  الثقافية  مدته    المسارات    سنوات   ثالث هو مشروع 

برنامج    ممول خالل  من  االوروبي  االتحاد  االقتصادية  ENI CBC MEDمن  التنمية  في  المساهمة  إلى  المشروع  يهدف   .
واالجتماعية في منطقة البحر األبيض المتوسط، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة مع التركيز على اإلرث والموارد المشتركة.  

والمناطق   شهرة،  األقل  الوجهات  وجاذبية  السياحية  التنافسية  زيادة  المتوقع  من  التحديد،  وجه    واعتماد   ( األقل حظا)الريفية  على 
 :دول 4الثقافية في مناطق مختارة من  المساراتتعزيز مفهوم و 

سامبوكا دي سيسيليا ومينفي  في  ايطاليا: صقلية، المجتمعات في المناطق الواقعة على طول طريق سيلينونتينا ، أحياء   •
 .)مقاطعة أجريجينتو(

والموقع األثري   والثقافية األقل شهرة في منطقة العقبة )جنوب األردن(   األردن: المجتمعات المحيطة بالمواقع التاريخية •
 . شمال األردن" في أم قيس"

 . جبل لبنان  فيلبنان: قرى في منطقة محمية جبل موسى للمحيط الحيوي  •
 .جنوب الضفة الغربية –الى بتير  ميلمسار ابراهيم الخليل من بيت مرس  الممتدالمقطع  :فلسطين •

 
لحماية   الملكية  الجمعية  )تعتبر  البحرية  شريJREDSالبيئة  اإلجتماعية ك(  للتنمية  الثقافية  المسارات  تعزيز  مشروع  ضمن  ا 

( المتوسط  األبيض  البحر  في  المستدامة  األثرية  (  CROSSDEVواإلقتصادية  المواقع  من  عدد  في  المشروع  بتنفيذ  وستقوم 
سيدار  حطام السفينة الغارقة "و   اإلسالمية  آيلة  مدينةو   البيزنطية وتل خليفة  والكنيسة  والسياحية في العقبة، والتي تشمل قلعة العقبة

 .ومتحف العقبة العسكري تحت الماء "برايد
ة، وستعمل الجمعية من خالل  وسيتم انشاء وافتراض مسار سياحي يربط ما بين المواقع األثرية والسياحية والطبيعية في مدينة العقب

 .  تنويع العروض السياحيةو تاريخ العقبة الغني؛  عنوالترويج زيادة جاذبية الوجهات السياحية األقل شهرة في العقبة؛ المشروع إلى  

منظمين الرحالت السياحية في مراكز النساء أو  متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للمشاريع أقصىمنحتين كحد وسيتم تخصيص 

 الجيدة للزوار.طرق تقديم الخدمات  نوعية لتقديم خدمات إضافية للزوار، أو لتنويع المنتجات السياحية، وتحسين المنطقة؛ 
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 المنح  عن  االعالن  هذا من  الهدف 1.2
الهدف من هذه الدعوة لمقترحات المنح الفرعية هو: دعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، ومنظمي الرحالت السياحية ،  

لزيادة وتحسين عرضهم للمنتجات    المحلية في العقبة  ، والمراكز النسائية والمجتمعاتومديري المناطق المحمية / المواقع السياحية  

 لمسار السياحي. المخصصة للسوق وربطها با

، الخدمات الغذائية )التقليدية( المحلية  لكنها لن تقتصر على ستشمل خدمات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،   

 والحرف اليدوية والحفاظ على التراث وترميمه. 

 المنحة  قيمة   1.3
   .أردني  دينار  11.555ب  لفرص المنح اإلعالنهذا المتاحة ضمن  االجماليةقيمة التقدر 

 المشروع بالحق في عدم منح جميع األموال المتاحة.  فيكشريك ( JREDSتحتفظ الجمعية الملكية األردنية للمحافظة على البيئة البحرية )

 :المنحة قيمة

 : القيمة االجمالية لكل منحة حسب مايلي

 دينار أردني   3850مبلغ: ال تقل عن   •

 أردني  دينار 5700مبلغ:  عنال تزيد  •

 للتقدم  الالزمة المعايير 1.4
 

 للحصول على المنح:  االلتزام بالمعايير الثالثة التالية

 قدمون تمال .1

 (. 1.4.1)نموذج الطلب  تقدمالذي  الجهة، أي الطلب الرئيسيمقدم 

 النشاطات   .2

 ( 1.4.2)ها نوع األنشطة التي يمكن منح •

 التكلفة  .3
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  (.1.4.3قيمة المنحة )االعتبار عند تحديد  عين التي يمكن أخذها في اليفالتكأونواع وأشكال التمويل 

 

 

 أهلية المتقدمين  1.4.1
 ، يجب أن تكون: ةلمنحللكي تكون مؤهل للتقديم  (1)

   . أو مؤسسة خاصة فرد •

والصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية ومشغلي قطاع السياحة والصناعات متناهية الصغر • أن تكون المشاريع  •
السياحية المحلية التقليدية والمراكز النسائية التي يمكن أن توفر الخدمات األساسية للسائحين بما في ذلك الطعام  

 والمعلومات والمنتجات.

 أن يكون تأسيس المشروع داخل مدينة العقبة  •

 دارة المشروع إو  تجهيز مباشر عن  بشكلالمتقدم مسؤول  •

القانونية، األشخاص الذين يتمتعون بصالحيات التمثيل أو اتخاذ   التشريعات وبالرجوع الىتم إبالغ المتقدمين الرئيسيين، ي (2)
من   2الفقرة  52االستبعاد وفًقا للمادة نظام أو  دراسة االوليةمقدم الطلب الرئيسي، بأنه في حالة الالرقابة على  القرار أو 
، والتفاصيل الشخصية )االسم ، واالسم المحدد إذا كان الشخص    ENI CBC برنامج التعاون عبر الحدود قواعد تنفيذ

لألشخاص الذين يتمتعون بصالحيات التمثيل أو اتخاذ القرار أو  واالسماء القانوني واالسم لوضع طبيعي، والعنوان ، وا
نظام االستبعاد ، وإبالغ األشخاص   ة الدراسة األولية للطلب وحال  ، إذا كان شخًصا اعتبارًيا( قد يتم تسجيلهم فيالرقابة

 والجهات المعنية فيما يتعلق بمنح عقد المنحة أو تنفيذه. 

 في اإلعالن المدرج في نموذج طلب المنحة، يجب على مقدم الطلب الرئيسي أن يعلن أنه ليس في أي من هذه الحاالت. 

 

 يشملها الطلب  يمكن االنشطة التي  -المؤهلة للتقديم  مشاريعال 1.4.2
 نشطة  مجموعة من األ يتكون المشروع من: تعريف المشروع :أوال

  تاريخأشهر من  8الى  6من  اقصى منبحد واالنتهاء من تطبيق كافة نشطاتها وخطة عملها فترة تنفيذ المنحة   مدة تنفيذ المنحة:
 .توقيع االتفاقية

   أو أي أشطة لها عالقة بالسياحة.   السياحةقطاع  القطاع المستهدف:

 . منطقة الشاطئ الجنوبي،داخل مدينة العقبةيجب أن تنفذ نشاطات المنح  :المواقع المستهدفة
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 المتقدمين للمنح: أنواع 

المعلومات   مراكز  مثل:  القائمة  السياحية  الخدمات  تعزيز  أو  ومبتكرة  جديدة  سياحية  والضيافةإنشاء خدمات  والحرف   والمطاعم 
 . مقدمي الخدمةتشمل المجتمع وتعزز قدرة ل، المنطقة إبداعية فيأي أفكار أو مبادرات  التقليدية أواليدوية 

 أعاله  التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة هي التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق األهداف وفًقا للقسم  المشاريع واألنشطةأنواع  
1.2 . 

 

  

 

 

 للتقدم إلى المنح:  مؤهلةالغير الطلبات 

جميع الطلبات التي ال تظهر بشكل واضح ومباشر إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات للسياح والمتجولين في   •
 المناطق المستهدفة.

 .  أنشطة تم إنجازها بالفعلاويل مالمنحة لت ان استخدام اذا تبين  •

 .المنحة  علىللحصول  التقدم قبلتبين ان بعض االنشطة قد بدات  إذا •

 : األنشطةأنواع   •

 . ولكن ليست محصورة بها ،الدعوةذه يمكن تمويلها بموجب هالتي نشطة اال بعضهي  الحقا  االنشطة المذكورة  

 فهذه القائمة هي قائمة إرشادية وليست شمولية.

   أن تكون على سبيل المثال: ممكن األنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرة مقدمي الخدمة ف  
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األحياء القديمة ومشاركة  ألنشطة المختلفة للزوار مثل التجول والسباحة وتذوق الطعام والترويج للحرف اليدوية المحلية في ا تعزيز • 

 الطعام التقليدي مع العائالت المحلية وما إلى ذلك.

اإلقامة مع العائالت والمتاجر الصغيرة من خالل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل على نطاق صغير وشراء وتطوير • تحسين  

 المعدات واألثاث ، إلخ. 

وما إلى ذلك ، التحسينات وإعادة التأهيل من خالل شراء المعدات   ،رةالصغيوالمطاعم  ،• مناطق االستراحة، ومراكز المعلومات

 واألثاث ، الصيانة وإعادة التأهيل على نطاق صغير، إلخ. 

 • الحرف اليدوية، حفظ التراث وترميمه، ترويج مراكز الغوص، خدمة أدلة الغوص، خدمات السياحة الثقافية، إلخ.

 :  visibilityجهات التمويل ابراز

 Communicationاالتحاد األوروبيمن تمويل ان المنحة ب بابراز ألهداف واألولويات وضمان با تزامليجب على المتقدمين اإل
).and Visibility Requirements for EU External Actions 

 : عدد المتقدمين وعدد المنح لكل متقدم

 واحدة فقط.لمنحة التقديم لكل مقدم طلب حق ي  •

 . لكل متقدم ناجح  فقطواحدة سوف يتم منح فرصة  •

 لتي سيتم قبولها التكاليف ا 1.4.3
 استرداد التكاليف.  على طريقة المنحة سيتم تزويد

 يمكن تغطية التكاليف المؤهلة فقط من خالل المنحة. فئات التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة موضحة أدناه.  

 الميزانية عبارة عن تقدير للتكلفة وسقف إجمالي للتكاليف المؤهلة. 

 التكاليف غير المؤهلة: 

 • رسوم خدمة الدين )الفائدة(. 

 • الخسائر أو الرسوم أو التزامات ما قبل المنح. 

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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األوروبي  • التكاليف المعلنة من قبل المتقدمين والتي يتم تمويلها من خالل إجراء أو برنامج عمل آخر يتلقى منحة من االتحاد 
 األراضي أو المباني. شراء

يبية • الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، باستثناء الحاالت التي ال يمكن استردادها بموجب التشريعات الضر 
 .المحلية

 • قروض ألطراف ثالثة.

 • الغرامات والجزاءات ومصاريف التقاضي. 

 • المساهمات العينية.
 

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

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

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

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

الذين حصلوا   ذلك االتفاق  للتشريعاتيمتثلوا  ان    المنحة على  المتقدمين  البيئية متعددة  يالبيئية بما في    معاييرومع  ،    فاألطراات 
)مثل    قانون الالعمل األساسية حسب   الدولية ذات الصلة  اتفاقيات منظمة العمل  النحو المحدد في  النقابية وعلى  اتفاقيات الحرية 

 والمفاوضة الجماعية؛ القضاء على العمل القسري واإلجباري؛ إلغاء عمل األطفال(. 
 مع االستغالل واالنتهاك الجنسي  عدم التسامح إطالقا

صداقية المهنية لمقدم تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح إطالقا" فيما يتعلق بجميع التصرفات الخاطئة التي لها تأثير على الم
 الطلب.
أو    ،االعتداءيحظر   باالعتداء الجسدي،  التهديد  العقوبة الجسدية، أو  اللفظية،   ،االعتداءأو  أو االستغالل الجنسي، والمضايقة واإلساءة 

 الترهيب.  اشكال باإلضافة إلى أشكال أخرى من
 

 الرشوة  ومكافحة مكافحة الفساد . 3
والفساد.   الرشوة  بمكافحة  المتعلقة  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لجميع  االمتثال  الطلب  مقدم  على  الملكية يجب  الجمعية  تحتفظ 

البحرية البيئة  إلغاء المنحة    اهبحق  لحماية  إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي مرحلة من مراحل  )  في تعليق أو 
 .(أثناء تنفيذ العقدعملية المنح أو 
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أو مكافأة أو عمولة ألي شخص كإغراء أو مكافأة على أداء أو االمتناع    ،هديةأو    ،رشوةهي تقديم    :"الممارسات الفاسدة"تعريف  
 .اختتم بالفعل أو تنفيذ عقد يتعلق بالمنحةعمل عن أي 

 : اإلخالل بااللتزامات أو المخالفات أو االحتيال. 4

  الي خرق هناك أن  أثبت إذا  منحةفي تعليق أو إلغاء ال بالحق  المشروع  شركاءو  هابحقتحتفظ الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 
أوا لاللتزامات  اكتشاف خرق  حالة  في  احتيال.  أو  مخالفات  أو  بعد    لتزامات  احتيال  أو    للجمعية ويحق  ،    العقدتوقيع  مخالفات 

 الغاءه. أو  العقد يقاف إبراماالملكية لحماية البيئة البحرية 
 

  المتابعة لية أ و للمنحة  التقدم كيفية 51.
 الطلبات  1.5.1

للمنح     المتقدمين  دعوة  )يتم  رقم  مرفق  أدناه.  المرفقة  الفرصة  هذه  تحت  منحة  طلب  بشكله  1بتقديم  النموذج  تعبئة  يجب   .)
 بدون التغيير به. يجب تعبئة النموذج باللغة العربية. وبصفحاتهالمتسلسل 

 

بالنقاط  يتعلق  خطأ  أي  يؤدي  قد  صحيح.  بشكل  تقييمه  يمكن  حتى  اإلمكان  قدر  وبوضوح  بعناية  الطلب  نموذج  إكمال  يرجى 
ية أو أي تضارب كبير إلى رفض الطلب. لن يتم طلب التوضيحات  المدرجة في قائمة التحقق الخاصة بنموذج طلب المنحة الفرع

المشروع   في  الشريكة  المتعاقدة  الهيئة  تمنع  وبالتالي  المقدمة غير واضحة  المعلومات  تكون  لحماية   -إال عندما  الملكية  الجمعية 
 ( من إجراء تقييم موضوعي. JREDSالبحرية في األردن )البيئة 

 بخط اليد.  /ترونيا، لن يتم قبول الطلبات المعبأة يدويايجب تعبئة نموذج الطلب الك 

نماذج الطلب / وصف األنشطة   مالحظة أنه سيتم تقييم فقط نموذج الطلب والمرفقات المنشورة التي يجب ملؤها )الميزانية ،اليرجى 
  .المنحةا هأن تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذيجب و / أو أي ملحق آخر ذي صلة(. لذلك 

 مكان وكيفية ارسال الطلبات  1.5.2  

 يجب أن يحتوي الطلب على ما يلي: 

 ةنموذج المنح •

 الميزانية  •
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 البيان الضريبي من قبل مقدم الطلب    •

 : الى البريد االلكتروني التالييجب ارسال هذه المرفقات 

information@jreds.org 

 2فرص المنح رقم  CROSSDEVمشروع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية_اسم الموضوع:   براز إيجب 

يجب على مقدمي الطلبات إثبات تسليمهم كافة المرفقات من خالل تعبئة قائمة التدقيق المرفقة في طلب المنح. الطلبات الغير  
 مكتملة لن يتم قبولها. 

 موعد تسليم الطلبات  1.5.3
  مساءً الرابعة الساعة قبل  2021/ 21/10يوم  هو المنح تسليم طلباتلأخر موعد 

 قبول أي طلب مقدم بعد الموعد المذكور أعاله. لن يتم 

  ةمعلومات أخرى عن طلب المنح 1.5.4

 .  النهائي لتقديم الطلبات الموعد منأيام  6قبل االلكتروني البريد من خالل الستفسارات واسئلة الأالتواصل بيمكن 

بأنه دعوة لتقديم   الموضوعالى  مع االشارة     aqaba@jreds.org رات على بريد االلكتروني التالي:رسال االستفساإيمكن   
 مقترحات المشاريع. 

. سيتم   5/7/2021 بعد( ، ليست ملزمة بتقديم توضيحات لألسئلة الواردة JREDSالبيئة البحرية )لحماية الجمعية الملكية 
 أيام قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات الكاملة. 4يتجاوز تقديم الردود في موعد ال 

الملكية  لللضمان المساواة في المعاملة ، ال يمكن   البحرية )لحماية  جمعية     إبداء رأي مسبق حول أهلية (  JREDSالبيئة 
 مقدم الطلب للعمل. 

 ت الطلبا إختيار و التقييم كيفية 1.6
وأعضاء اللجنة التوجيهية ( JREDSالبيئة البحرية ) لحمايةالملكية سيتم فحص وتقييم الطلبات من قبل لجنة تقييم مؤلفة من ممثلين عن الجمعية 

كل الطلبات      .   "CROSSDEV“  المسارات الثقافية للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط  لمشروع
 التالية. المعايير والخطواتيتم فحصها بناء على  سوف

mailto:information@jreds.org
mailto:aqaba@jreds.org
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الفحص، في    من خالل  المرفقة  المطلوبة  للمعايير  مناسب  ايجاد طلب غير  تم  التقي ،1.4قسم  اذا  رقم  يوالمعايير  المرفقة   2مية 
 .  يهسوف يتم رفض الطلب بناًء عل

 . داري ص اإل والفحلطلبات ااألولى: فتح   ةالخطو  (1)

 المرحلة، سوف يتم فحص ما يلي: هذه  في

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

. إذا  التقديمويشمل ذلك أيضا تقييما ألهلية ، نموذج طلب المنحة  مراجعة  إذا كان التطبيق يستوفي جميع المعايير المحددة في قائمة •

مفقودة أو غير صحيحة، فقد يتم رفض الطلب على هذا األساس فقط ولن يتم تقييم الطلب أكثر من  كانت أي من المعلومات المطلوبة 

 ذلك.

 . الفحص الفني الثانية:   ةالخطو  (2)

بناء على قائمة الجودة المرفقة    التقييموسيتم  والميزانية.    ةإذا تم قبول الطلب في المرحلة االولى، سوف يتم تقييم جودة نموذج المنح
 تقديم المنحة للفائز.و األختيار نوعان من تقييم المنح: علما بانه سيحدد أدناه. 

سيساعد المتقدمين من حيث القدرة التشغيلية والمالية. سيتطلب ذلك إثبات أن لديهم القدرة اإلدارية    ان هذا المعيار :  معايير األختيار
 بنجاح. هذا ينطبق على جميع المتقدمين.  المنحةوالكفاءة المهنية والمؤهالت المطلوبة إلكمال إجراءات 

انسجام   ومدى لب حسب أهداف المنحة المذكورة أعاله  الط  سوف تساعد على تقييم جودة  هذا المعيار :  معايير تقديم المنحة للفائز
وهي تغطي مدى مالءمة ،  الجمعية الملكية لحماية البيئة البحريةذا يتطابق مع أهداف وأولويات  هالمنح لتحقيق أهداف المشروع.  

 مع أهداف الدعوة لتقديم العروض والجودة واألثر المتوقع واالستدامة وفعالية التكلفة.  اواتساقه اتاإلجراء

 عالمات التقييم 

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

التقييم معايير   

أعلى درجة  
 من العالمات

 المعيار
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 القدرة المالية والتشغيلية  .1 5

 دارة المنحة؟والقدرة المادية الستيعاب الخدمات التي تقدمها وإل ية الخبرة التقنية، االدار هل يملك المتقدم الخبرة الكافية، 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 : المالئمة وتصميم النشاطات .2

 . أهداف طلب المنح وأهداف مقدمي الخدماتكيفية مالئمة النشاطات مع 

  هل النشاطات مالئمة وعملية؟

 التجمع؟مكان هل الخدمة السياحية مناسبة لحاجات الموقع أو 

 للزوار؟جيدة للمتجولين و  خدمات سياحيةهل المشروع مناسب لتقديم 

 هل المشروع يخدم او يطور السياحة المجتمعية في المنطقة؟ 

 

5 

5 

 : االستدامة و تأثيره في المستقبل .3

 عمله بعد انتهاء مدة المنحة وهل سينتج او يتطور في المستقبل؟ يستديم هل المشروع سوف 

 المستقبلية بعد انتهاء مدة المنحة؟تكاليف الصيانه والتكاليف التشغيلية هل المتقدم قادر على تغطية  

 

5 

5 

5 

5 

 :  فعالية التكلفةطريقة التنفيذ، الميزانية، تحليل  .4

   هل طريقة التنفيذ واضحة وفعالة؟

 الزمني واقعي؟  اإلطارهل 

 الميزانية بالشكل المناسب؟ معكوسة فيالهل تم تغطية النشاطات 

 هل النسبة بين التكلفة المقدرة والنتائج مربحة ومالئمة؟ 

60  
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التي حصلت على أعلى   الطلبات. سيتم اختيار درجات تقيمهممرتبة حسب  طلبات المنحبعد التقييم، سيتم وضع جدول يسرد 
 . 2فرص المنح  عروض تقديمعند الدرجات بشكل مؤقت حتى الوصول إلى الميزانية المتاحة 

في مقابلة المتقدمين الذين حصلوا على أعلى الدرجات ،   كهيئة متعاقدة (، تحتفظ بالحقJREDSالجمعية الملكية البحرية األردنية )
 .والقيام بزيارة ميدانية لمزيد من التحقق

 التحقق من أهلية المتقدمين   الخطوة الثالثة: 

المطلوبة من قبل  على أساس المستندات التالية  1.4سيتم إجراء التحقق من األهلية وفًقا للمعايير المنصوص عليها في القسم 
 (.JREDSالبحرية ) البيئة الهيئة المتعاقدة، الجمعية الملكية لحماية

 والميزانية< المنحة طلب  نموذج >اذكر المستندات المطلوبة لالمتثال لشروط األهلية بما في ذلك

 ميزانية المتاحة.التي تم اختيارها مؤقًتا وفًقا لدرجاتها وضمن ال للطلباتفقط  ضمنياً  ء هذه الخطوةسيتم إجرا

 . منح سيتم استبدال أي طلب مرفوض بالتطبيق التالي األفضل وضًعا في قائمة االحتياط الذي يقع ضمن الميزانية المتاحة لتقديم ال

  فقد يتم رفض الطلب.، المذكورة أعاله قبل الموعد النهائي المحدد المطلوبةإذا لم يتم تقديم المستندات 

  التقييم نتائج عن التبليغ 1.7
 محتوى القرار  1.7.1

برسالة رسمية من   المقدمة  الطلبات  ابالغ أصحاب  البحريةفريق  سيتم  البيئة  لحماية  الملكية  الرفض    الجمعية  أو   وأسباببالقبول 

يحق لهم التقدم ،  المنحخالل فترة اختيار  او حدث نتيجة خطأ ما  عادل  كان غير  أن القرار    رون رفض الطلب. لألشخاص الذين ي

 .باالعتراض

  الجدول الزمني 1.7.2

  التاريخ  المالحظات 

الموعد النهائي أيام قبل 6   
15/10/2021  

آخر موعد إلرسال االستفسارات واألسئلة عن طريق 
 الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 

أيام قبل الموعد النهائي 4   
17/10/2021  

االستفسارات عن طريق الجمعية آخر موعد للرد على 
 الملكية لحماية البيئة البحرية 

  
21/10/2021  

 آخر موعد لتسليم الطلبات النهائية
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26/10/2021  

 إبالغ القرار النهائي للمتقدمين

  
82/10/2021  

 إبالغ الفائزين بالمنح

. في حال أي تعديل سيتم نشر  الجمعية الملكية لحماية البيئة البحريةفريق  هذا الجدول الزمني ليس نهائي، ممكن تعديله من قبل  

 www.JREDS..org للجمعيةلكتروني المواعيد الجديدة على الموقع اال

 قائمة المرفقات   

   )   Word format) نموذج تقديم الطلب – 1مرفق رقم  

 الميزانية   – 2مرفق رقم 

 م المنح )الزيارة الميدانية(  يمعايير تقي – 3مرفق رقم 

 

http://www.jreds..org/
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	يحظر الاعتداء، أو العقوبة الجسدية، أو التهديد بالاعتداء الجسدي، أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، والمضايقة والإساءة اللفظية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من اشكال الترهيب.
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	يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد. تحتفظ الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بحقها في تعليق أو إلغاء المنحة  (إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي مرحلة من مراحل عملية المنح أو أثن...
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	يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد. تحتفظ الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بحقها في تعليق أو إلغاء المنحة  (إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي مرحلة من مراحل عملية المنح أو أثن...
	تعريف "الممارسات الفاسدة": هي تقديم رشوة، أو هدية، أو مكافأة أو عمولة لأي شخص كإغراء أو مكافأة على أداء أو الامتناع عن أي عمل يتعلق بالمنحة أو تنفيذ عقد اختتم بالفعل.
	4. الإخلال بالالتزامات أو المخالفات أو الاحتيال:
	تحتفظ الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بحقها وشركاء المشروع بالحق في تعليق أو إلغاء المنحة إذا أثبت أن هناك خرق لاي التزامات أو مخالفات أو احتيال. في حالة اكتشاف خرق للالتزامات أو مخالفات أو احتيال بعد توقيع العقد ، ويحق للجمعية الملكية لحماية ال...
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