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 استفساراتكم.شكراً إلرسال 

 
المرجع الوحيد واألساسي الذي يشمل جميع هو الدليل التوجيهي بأن  نود أن ننوه

إالّ أنكم ستجدون أدناه بعض التوضيحات،  المعلومات ويوضح جميع إجراءات التقديم.
 وستمكنكم من إكمال طلباتكم بنجاح. تساؤالتكمالتي نأمل أنها ستوضح 

 
وخالل الجلسات التعريفية، ال يمكن للجهة المتعاقدة إعطاء  كما ذُِكر في الدليل التوجيهي

ردود فردية أو رأي مسبق عن أهلية المتقدمين أو وصف المشروع أو أية أنشطة قد 
 المتساوية بين المتقدمين. المعاملة يتضمنها، وذلك لضمان

 
 متمنين للجميع التوفيق والنجاح
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 الجواب السؤال 
 .التقديم متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية أم بلغة أخرى؟ هل التقديم باللغة العربية  .1
هل يستطيع متقدم رئيسي مع مشارك واحد أو   .2

 أكثر من داخل محافظة الكرك القيام بمشروع؟
 يجب أن يكون هناك متقدم مشارك واحد على األقل، 

يجب أن يكون أحد المتقدمين، رئيسي أو مشارك، 
 مسجاًل في محافظة الكرك.

هل يجب أن يكون المتقدم الرئيسي من   .3
محافظة الكرك أو يمكن أن يكون المتقدم 
 المشارك من الكرك و الرئيسي من عمان؟

يجب أن يكون أحد المتقدمين، رئيسي أو مشارك، 
 مسجاًل في محافظة الكرك.

هل المتقدم المشارك يسجل كمشارك أو كمتقدم   .4
 رئيسي في مكان اخر؟

شركة غير ربحية ترغب يجب على أي جمعية أو 
بالمشاركة أن تسجل على المنصة وبغض النظر عن 
الدور الذي قد تلعبه الجمعية أو الشركة الحقًا، ويتم 

التسجيل بنفس الطريقة. يجري تحديد األدوار )رئيسي 
أو مشارك( عند إعداد مقترح المشروع المختصر، إذ 

يقوم المتقدم الرئيسي بالتقديم )من خالل الوظيفة 
تقديم"( ليقوم بعدئذ بإضافة المشاركين على أن يكون "

 المشارك مسجاًل.
 

( فارغة PDFهل يمكن طباعة جميع الحقول )  .5
 من أجل تعبئتها يدويا؟

 يجب تعبئة وإرسال جميع حقول التسجيل والطلب
 إلكترونيًا وإرفاق الملحقات من خالل المنصة فقط.

هل إذا كان للجمعية مكتب خدمات في الكرك،   .6
 يجوز أن تشارك؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 
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نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

منحة  من إذا كانت الجمعية مشاركة في أكثر  .7
من وزارات مختلفة، هل تحصل على منحة 

 منكم؟

يرجى االطالع على معايير األهلية الموضحة في 
  2.1.1نقطة  –الدليل التوجيهي 

سيتم  .هذه المرحلة التصريح المالي غير مطلوب في ما هو التصريح المالي؟  .8
طلب التصريح المالي الحقًا عند التأهل والتقديم 

  .للمرحلة الثانية
هو ملحق موجود على المنصة يجب التصريح المالي 

 أن يقوم المتقدم الرئيسي بتعبئته وختمه وإعادة تحميله
 اإلثبات نموذج مع يتوافقوال بد أن  على المنصة.

سيتم إرسال  لذياالبنك  من عتمدوأن ي   القانوني
 يكون  أن يجب الدفعات للمتقدم الرئيسي من خالله. 

 حساب مصرفي إنشاء يتم وأن األردن في البنك هذا
  .للمنحة منفصل

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن  هل يجوز أن يكون الشريك وزارة؟  .9
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي المتقدمين 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

إدارة المشروع هل يجوز أن تكون إدارة   .10
 مستقلة؟

يسي مسؤول بشكل مباشر يجب أن يكون المتقدم الرئ
عن إعداد المشروع وإدارته بالتعاون مع المتقدم 

 المشارك.
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هل المنصة لهذا المشروع معتمدة لكل الجهات   .11
 الممولة؟

هذه المنصة خاصة بنظام المنح الخاص بمشروع 
"دعم مؤسسات المجتمع المدني واستبدال الرعاية 

المنفذ  اإليوائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني"
من قبل منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة 
  التنمية االجتماعية وبتمويل من االتحاد األوروبي.

هل يجوز أن تكون هنالك شراكة بين جمعية   .12
 خيرية و نادي رياضي؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

في الحد  واحد فقط الحظنا وجود اختالف  .13
ل: ، مثخارجية خبراتمن دعم األعلى "لل

" بين الدليل التوجيهي باللغة اإلنجليزية مدّرب
في حال تطلب المشروع "–والترجمة المساندة 

 (مثل: مدّرب)إلى توفير دعم خبرات خارجية 
يورو  300فإن الحد األعلى لهذه التكلفة هو 

 لكل يوم من
أيام تقديم الخدمة لهذه الخبرة ويكون قابل 

 -" الخدمة كدليل داعمع إثبات تقديم للتطبيق م
في حين ينص الدليل التوجيهي باللغة 

 200اإلنجليزية بأن الحد األعلى لهذا البند هو 
 يورو. فأيهما األصح؟

التوجيهي باللغة اإلنجليزية الدليل الرسمي يعد الدليل 
 مع وجود ترجمة مساندة للغة العربية.

 
 300يورو وليس  200فالحد األعلى لهذه التكلفة هي 

يورو، والذي بإمكانكم تخصيصها في الميزانية 
المفصلة لمقترح المشروع الكامل، في حال تأهلت 

 طلباتكم للمرحلة القادمة.
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هل يجوز أن يكون نادي رياضي هو المشارك   .14
 الرئيسي؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

في حال الشراكة مع جهة بالكرك هل يكون   .15
 الطرفين محاسبين؟

أن يكون المتقدم الرئيسي مسؤول بشكل مباشر يجب 
عن إعداد المشروع وإدارته بالتعاون مع المتقدم 

 المشارك.
هل عند مجيئ دور شرق عمان يلزم ان يكون   .16

 هنالك مشارك من الكرك؟
ال يمكننا اإلجابة على هذا السؤال. سيتم توضيح ذلك 

 في الدليل التوجيهي القادم عند إطالق الدورة الثانية
 من دعوة تقديم المقترحات.

هل يجب أن يكون المشارك من الكرك جمعية   .17
 فقط أو يستطيع األفراد التقديم؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
ة من المشروع المقترح. يرجى مشروع أو أنشطة محدد

االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 
نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 

2.1.1. 
 المنح بلجنة متبوعة الفنية المنح لجنة ستقوم ما هي خلفية اللجنة المدققة؟  .18

 عملية في المتعاقدة للجهة الدعم بتقديم التوجيهية
 من قائمة مختصرة بتحديد النهائي القرار اتخاذ

 وأخيراً  الثانية للخطوة للتقدم المدعوين الطلبات مقدمي
 التقييم عملية وخالل. المنحة على للحصول
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 االتحاد بعثة عن ممثل سيكون هناك واالختيار،
 .مراقب بصفة األردن لدى األوروبي

إذا قمنا بالمشاركة و قبلت المنحة، هل يحق   .19
 التقديم مرة اخرى في عمان؟لي 

 واحدة منحة من أكثر الرئيسي المتقدم منح يجوز ال
المشروع وينطبق ذلك أيضًا على المتقدم  هذا خالل

 المشارك.
هل يمكن للمشروع االبتداء بالتنفيذ في وقت   .20

 الحق خالل العام، وليس مباشرة بعد التعاقد؟
 تكون  أالّ  له مخطط هو وكما األولية المشاريع مدة
 شهر ١٢ تتجاوز وال أدنى كحد أشهر ٨ من أقل

 هناك كان إن الفترة هذه تمديد يتم وقد. أقصى كحد
 تنفيذ ينتهي أن ويجب الدليل إثبات مع لذلك حاجة

 .أقصى كحد ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٨ في المشروع
هل تعد منظمة حديثة )مسجلة أقل من سنتين(   .21

 متقدم مشارك؟
لمقدمي الطلبات، ال يمكن لضمان المعاملة المتساوية 

للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 
المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 

مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

هل يعد فرد مستقل ال يتبع لمؤسسة متقدم   .22
 مشارك؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

ر األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم االطالع على معايي
نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 

2.1.1. 
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كيفية التقديم للمشروع إذا كان هنالك عدة   .23
 جمعيات "ائتالف"؟

الدليل التوجيهي بما في ذلك  يرجى االطالع على
معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك 

 .2.1.1قطة ن –التوجيهي الموضحة في الدليل 
هل تعد منظمة تعمل خارج الكرك متقدم   .24

 مشارك؟
لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 

للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 
المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 

مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
طالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم اال

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

ممكن توضيح نسبة التشارك بين الطرفين   .25
في حال كان إجمالي و  %؟95 -60%

المصاريف و التكاليف للمشروع أعلى من قيمة 
المنحة، هل يمكن وضع قيمة الزيادة في بند 

مساهمة المؤسسة و هل يوجد تحت مسمى 
نسبة مساهمة من قيمة المشروع  من قبل 

 الجهة المقدمة للطلب؟

أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم 
المقترحات يجب أن تقع بين الحد األدنى والحد 

التكاليف  من مجموع التالية األقصى للنسب المئوية
( الذي 40000-25000روع )الكلية المؤهلة للمش

 –وم المتقدم الرئيسي بطلبه من الجهة المتعاقدة سيق
 وعليه يجب أن تتراوح النسب المئوية بين:

٪ من إجمالي التكاليف 60الحد األدنى:   -
 والمطلوبة المؤهلة

٪ من إجمالي التكاليف 95الحد األعلى:  -
 والمطلوبة المؤهلة 

أي الفرق بين اجمالي التكلفة )يجب تغذية الرصيد 
 من (المطلوب من الجهة المتعاقدة للمشروع والمبلغ

الميزانية العامة لالتحاد األوروبي  مصادر أخرى غير
 .أو صندوق التنمية األوروبي
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هل من الممكن دعم مشروع لفتح صفوف الى   .26
 المكفوفين؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

ين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي المتقدم
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية الموضحة في الدليل 
 .2.1نقطة  –التوجيهي 

ما هو الموعد النهائي إلعالن القرار بخصوص   .27
 المقترحات؟

نية سيتم التواصل مع المتقدمين المتأهلين للمرحلة الثا
إال أن القرار النهائي للمتأهلين  في بداية شهر أّيار.

للمنح والذين اجتازوا المرحلة الثانية سيكون خالل 
 2020أيلول  /شهر آب

هل يوجد جهة لمتابعة سير عمل المشروع أو   .28
 للرد على االستفسارات في داخل المحافظة؟

ستقوم الجهة المتعاقدة بالشراكة مع وزارة التنمية 
 االجتماعية بمتابعة سير المشاريع.

حول مراحل التقديم، هل ممكن رفض الطلب   .29
 من المرحلة األولى؟

  -من الدليل التوجيهي  3يرجى االطالع على نقطة 
 .تقييم الطلبات وأسس اختيارها

هل تقدم أوراق الطرف المشارك مع المشارك   .30
 الرئيسي؟ ام تقدم منفصلة لطرفكم؟

المعلومات في نفس الطلب. إاّل أنه يجب أن تقّدم كل 
يسجل المتقدم المشارك جمعيته/شركته غير الربحية 

 . على المنصة أيضاً 
يجب على أي جمعية أو شركة غير ربحية ترغب 

بالمشاركة أن تسجل على المنصة وبغض النظر عن 
الدور الذي قد تلعبه الجمعية أو الشركة الحقًا، ويتم 

يقة. يجري تحديد األدوار )رئيسي التسجيل بنفس الطر 
أو مشارك( عند إعداد مقترح المشروع المختصر، إذ 

يقوم المتقدم الرئيسي بالتقديم )من خالل الوظيفة 
"تقديم"( ليقوم بعدئذ بإضافة المشاركين على أن يكون 

 المشارك مسجاًل.
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هل يجوز استخدام بريد الكتروني لغير الجمعية   .31
 وني للجمعية؟في حال عدم وجود الكتر 

 نعم

هل تعطى الجمعية فترة إضافية تتعدى الفترة   .32
 المحددة من قبلكم؟

 أقل تكون  أالّ  له مخطط هو وكما األولية المشاريع مدة
 كحد شهر ١٢ تتجاوز وال أدنى كحد أشهر ٨ من

 حاجة هناك كان إن الفترة هذه تمديد يتم وقد. أقصى
 المشروع تنفيذ ينتهي أن ويجب الدليل إثبات مع لذلك

 .أقصى كحد ٢٨/٢/٢٠٢٢ في
هل يجوز تقديم الطلب للشخص المشارك ولم   .33

مؤسسة أو  كاسميكن له وجود على المنصة 
 وجمعية كشريك في المشروع مثال خبير أ

 موظف في مؤسسة حكومية؟

يجب أن يسجل المتقدم المشارك جمعيته/شركته غير 
المتقدم الربحية على المنصة أيضًا، حتى يتمكن 

 الرئيسي من إضافته على الطلب.

 الرجاء االطالع على الدليل التوجيهي.  الشروط للحصول للمنحة؟   .34
إذا كان المشروع روضة أطفال، هل يمكن   .35

 تمويل شراء باصات؟
لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 

للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 
الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي المتقدمين 

مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية )القائمون على 

المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 
 .2.1نقطة  –التوجيهي 

هل يمكن االستغناء عن الشريك في حال عدم   .36
 تواجد الشريك المناسب؟

 يجب أن يكون هناك متقدم مشارك واحد على األقل.

تكاليف المشاركة في أنشطة بناء القدرات )الحد   .37
يورو(، فكرة مشروعي ال  2.100األدنى 

 تحتاج الى هذه التكاليف، فما هو العمل؟
 

 ةتكاليف المشارك مخصص لتغطيةو  إلزامي هذا البند
 سواءالمشاريع ) واجتماعات التشبيك اجتماعات في

التي سيقوم البرنامج بعقدها ) محلية أو إقليمية كانت
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 4تقريبا  – للمشاريع المؤهلة والتي حصلت على المنح
 : اجتماعات خالل فترة التنفيذ

 :التالية العناصر تغطي سوف هذه التكاليف
 الرئيسيين المتقدمين اجتماع في المشاركة -

 يورو ١٠٠ بمعّدل وذلك المشاركين والمتقدمين
 .يومياً  النشاط في مشارك لكل

 داخل فرالخاصة بالس التكاليف نفس تطبق -
 .يومي بدل صرف ويتم المحافظة وخارج

يجب أن يكون أحد المتقدمين، رئيسي أو مشارك،  هل يجوز أن يكون المشارك من خارج الكرك؟  .38
 مسجاًل في محافظة الكرك.

 نعم هل ضروري تسجيل الشريك في المنصة؟  .39
يكون هناك أكثر من متقدم هل يمكن أن   .40

 مشارك؟
يجب أن يكون هناك متقدم مشارك واحد على  نعم، 

 األقل.
هل يزيد الدعم المقدم في حال تقديم المشروع   .41

 من قبل ائتالف جمعيات؟
 لتقديم الدعوة هذه بموجب مطلوبة منحة أي

 والحد األدنى الحد بين تكون  أن يجب المقترحات
 :التالية للمبالغ األقصى

  يورو ٢٥٬٠٠٠: للمبلغ األدنى الحد
 يورو ٤٠٬٠٠٠: للمبلغ األعلى الحد

 
بين المؤسسات شرط أساسي  الشراكةهل   .42

 للتقديم للمنحة؟
 يجب أن يكون هناك متقدم مشارك واحد على األقل.

حتوى اإلقرار توقيع اإلقرار يلزم المتقدم الرئيسي بم توقيع اإلقرار هل يلزم الموقع بالعمل؟  .43
 .عليهالذي قام بالتوقيع 
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هل يجوز التقديم ألكثر من مشروع )ضمن   .44
 التكلفة(؟

الذي يتراوح بين  المقدم يخصص مبلغ المنحة
يورو لمنحة واحدة فقط )مشروع  40000 – 25000

 واحد فقط(.
هل يشترط وجود شراكة الجمعية مع جمعية   .45

 أخرى أو شركة غير ربحية؟
 ك متقدم مشارك واحد على األقل.يجب أن يكون هنا

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن  هل ممكن أن يكون المشروع إنتاجي؟  .46
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
هل يوجد مقترحات لمشاريع و أمثلة لكتابة   .47

 مقترح مشروع على المنصة االلكترونية؟
 .سيتم نشر األمثلة على المنصة

48.  

 مرحًبا هل من الممكن مشاركة القطاع الخاص
 ؟في هذا البرنامج

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل المشروع، 
 .2.1نقطة  –التوجيهي 

49.  
هل تدعمون مشروع للجمعية من أجل تشغيل 

سيدات لالعتماد على أنفسهم علما ان هذه 
 الجمعية الخيرية فقط للسيدات 

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 



 
 

 

 

 
 
 
 

13 

 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
الموضحة في الدليل المشروع، المشاريع، التكاليف( 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
هل يوجد منح او قروض للمشاريع الرياديه   .50

التى وصلت االن مرحلة االنتهاء من دراسة 
 الجدوى )لم تعمل لالن ( 

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين المشاركين أو أي المتقدمين الرئيسيين أو 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
هل يمكن التحاد الطلبة في جامعة مؤتة التقدم   .51

منها داخل الجامعه؟  لهذه المنحه و االستفاده
 كونه جهة حكومية رسمية غير ربحية؟ 

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

ير األهلية )القائمون على االطالع على معاي
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
كيف يمكنني المشاركه الفرديه دون ان اكون   .52

 ضمن مؤسسه يعني العمل الفردي 
لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 

للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 
لمتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي ا

مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 
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ارغب في العمل على فتح مركز لذوي   .53
منحه  والحصول على الخاصه االحتياجات

بهدف تشغيل الشباب والتواصل  والمساعدة
 والشابات من ذوي االحتياجات الخاصة

 وتدريبهم 

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
ددة من المشروع المقترح. يرجى مشروع أو أنشطة مح

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
 لدينا فكرة لترميم بيت قديم والعمل على جعله  .54

د فيها بعض سياحيا كون المنطقة تراثيه ويوج
هل المشروع  .البيوت المرممه لنفس الغاية

 يدعم مثل هذه األفكار؟ 

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

على  االطالع على معايير األهلية )القائمون 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
ما هي المنحة المقدمة هل هي مادية ام عينية   .55

مشروع سياحي جديد  وما السقف األعلى لها؟
التقديم  أستطيعفرصة عمل هل  ٨٠يوفر 

للمنحة؟ تكلفة المشروع عالية جدا. ما اهي 
الطريقة التي يمكنني أن استفيد منها لهذا 

المشروع هل فقد تعبئة اون الين ام يمكنني أن 
هل يمكنكم تبني  اتي اليكم مع جميع األوراق؟

المشروع علما أنه مشروع استثماري سياحي 
في  ريادي يعتبر األول في األردن واالطول

وبناءا على  م ويقع في محافظة مادباالعال

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع المقترح. يرجى مشروع أو أنشطة محددة من ال

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
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الجدوى االقتصادية انه ال يمنع ان كان قرض 
 ميسر او منحة. 

هل شراء كرنڤان متنقل يعتبر من التكاليف   .56
 هل يتم اعتباره سياره ؟! غير المؤهله؟

 

 لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
لغ الذي يخصص للجمعية كمنحة هل المب  .57

يجب ان يستغل جميعه اثناء المده المقرره وهي 
 شهر.12الى8من

 نعم

58.  

تم التسجيل األولى بنجاح ولم يصلنا رابط 
 الكمال التسجيل

يرجى التأكد من البريد االلكتروني المدخل باإلضافة 
مجلد الرسائل غير إلى التأكد إن كان قد وصلكم على 

وليس على البريد  (Spam/Junkالمرغوب بها )
لالستفسارات التقنية، يمكنكم التواصل مع  الوارد. 

 الدعم الفني.
نحن جمعية مسجلة في سجل الجمعيات ولكن   .59

نتبع لوزارة الداخلية وهي ليست ضمن خيارات 
 التسجيل ها نستطيع التقدم لهذا الدعم 

  يرجى إعادة التأكد من جميع الخيارات.

ما هو عنوان التسجيل الرسمي هل المقصود به   .60
 عنوان الجمعية 

، هو عنوان التسجيل الموجود في شهادة التسجيل نعم
 .وفي النظام األساسي

هل لمحافظة عجلون نصيب بهذا المشروع او   .61
تعريفية في الشمال غير  ورشةمتى سيتم عقد 

 الغور 

ف الدورة األولى من الدعوة لتقديم المقترحات تستهد
 تنفيذ المشاريع في محافظة الكرك.
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62.  
سجلت بس مش راضي يفتح السيستم 

  .....معي

يرجى التأكد من أنكم قمتم بجميع الخطوات، يمكنكم 
االستعانة بالدعم الفني في حال واجهتكم مشاكل تقنية 

 .على المنصة
63.  

 الرقم السري غير صحيح؟؟ 
يرجى التأكد من أنكم قمتم بإدخال الرقم السري 

الصحيح. يمكنكم االستعانة بالدعم الفني في حال 
 واجهتكم مشاكل تقنية على المنصة.

هل يجوز أن يكون المتقدم الرئيسي أو   .64
 المشارك يعمل أو يمثل مؤسسة حكومية؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

يين أو المتقدمين المشاركين أو أي المتقدمين الرئيس
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 
االطالع على معايير األهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم 

نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 
2.1.1. 

هل يتم تمويل المشاريع الزراعية للجمعيات   .65
لسيدات فرص عمل  علما بأن المشروع يوفر

 المجتمع المحلي؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
ع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل المشرو 

 .2.1نقطة  –التوجيهي 
هل يمكن للمتقدم المشارك أن يكون من نفس   .66

 المنطقة او من خارجها فقط؟
يجب أن يكون أحد المتقدمين، رئيسي أو مشارك، 

  يمكن أن يكون  ولذلك، .محافظة الكرك مسجاًل في
محافظة  في مسجالً كال من المتقدم الرئيسي والمشارك 

 الكرك.



 
 

 

 

 
 
 
 

17 

 

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن  عمر الجمعية شرط أساسي للتسجيل؟  .67
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

ألهلية للمتقدم الرئيسي والمتقدم االطالع على معايير ا
نقطة  –المشارك الموضحة في الدليل التوجيهي 

2.1.1. 
أن أشارك شخصيا بالمشروع هل يمكن   .68

الخاص و أشارك كرئيس جمعية في مشروع 
 خاص؟

لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي المتقدمين 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 2.1نقطة  –التوجيهي 
هل يمكن تخصيص رواتب للموظفين في   .69

 المشروع و ما هي النسبة؟
 -من الدليل التوجيهي  2.1.3مراجعة نقطة يرجى 

 بند التكاليف المؤهلة.
70.  

أود أن أسأل هل يمكن لمنظمة غير حكومية 
إيطالية المشاركة وإرسال مقترح لبرنامج 

الحماية االجتماعية أم هل المنح موّجهة 
 لمؤسسات المجتمع المدني األردنية فقط؟

ال يمكن لضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، 
للجهة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية 

المتقدمين الرئيسيين أو المتقدمين المشاركين أو أي 
مشروع أو أنشطة محددة من المشروع المقترح. يرجى 

االطالع على معايير األهلية )القائمون على 
المشروع، المشاريع، التكاليف( الموضحة في الدليل 

 2.1نقطة  –التوجيهي 
 يجب أن تكون المشاركة في التمويل نقدًا. ٪( هل هي نقدية أم عينية؟٥حّصة التكلفة )  .71
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نعم، يرجى ملئ الميزانية الموجودة على المنصة  هل نحن بحاجة إلى تفصيل تكلفة المشروع؟  .72
الموّضحة والمذكورة في المؤهلة بالرجوع إلى التكاليف 

 الدليل التوجيهي.
المشارك التسجيل هل يتوجب على المتقدم   .73

 على المنصة عبر االنترنت؟
 .نعم

هل يمكن للمؤسسة أن تكون متقدم مشارك في   .74
 أكثر من مقترح؟ 

 

يكون متقدم مشارك في  لمتقدم المشارك أنال يمكن ل
 أكثر من مقترح ضمن هذه الدعوة لتقديم المقترحات 

هل يتوجب على المتقدم الرئيسي أن يملئ   .75
 المشارك؟معلومات المتقدم 

يجب على أي جمعية أو شركة غير ربحية ترغب 
بالمشاركة أن تسجل على المنصة وبغض النظر عن 
الدور الذي قد تلعبه الجمعية أو الشركة الحقًا، ويتم 

التسجيل بنفس الطريقة. يجري تحديد األدوار )رئيسي 
أو مشارك( عند إعداد مقترح المشروع المختصر، إذ 

ي بالتقديم )من خالل الوظيفة يقوم المتقدم الرئيس
"تقديم"( ليقوم بعدئذ بإضافة المشاركين على أن يكون 

 المشارك مسجاًل.


