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#  Questions and Answers أسئلة وأجوبة 

1 Q Can we apply for the grant to build a 
center of early intervention for children 
with disabilities in the area to replace 
the special needs center in order to 
serve them all?  

هل يمكننا التقدم بمنحه لبناء مركز تدخل مبكر 
 لل 

ا
ي المنطقة بدل

 
من مركز  طفال ذوي االعاقه ف

بية الخاصه لخدمتهم جميعا؟   البر

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on project description, and/or specific 
activities . 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

 أهلية المتقدمي   الرئيسيي   أو المتقدمي   
وع أو أنشطة محددة من  المشاركي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي

 
 الموضحة ف

. 2.1القسم  –الدليل التوجيهي   

2 Q Can the pre-selected applicants in the 
first stage of the grant scheme apply for 
the second call for proposals in other 
areas? 

وع لل مكنهل ي   متأهلي   للمرحلة األوىل من المشر
ي مناطق أخرى؟

 
 التقديم للمرحلة الثانية ف

A  
Yes, organisations can apply for the 
second Call for Proposals if they have 
not been notified of an award of grant 
under the first Call for Proposals. But 
applicants cannot be awarded more 
than one grant overall. So if an 
organisation receives a grant under the 
first Call its application under the 
second Call will be rejected. 
 
 
As per the guidelines: 
 

 The lead applicant may not 

submit more than one 

application under this call for 

proposals. 

مكن للمؤسسات التقدم للدعوة الثانية نعم،  ي 
حات ما لم يتم إخطارهم  لتقديم المقبر

بحصولهم عىل منحة ضمن الدعوة األوىل 
حات. لكن ال يستطيع المتقدمون  لتقديم المقبر
الحصول عىل أكبر من منحة. لذا، إذا حصلت 

مؤسسة عىل منحة ضمن الدعوة األوىل، 
فض طلبها للحصول عىل منحة أخرى  فسب  

 ضمن الدعوة الثانية. 
 
 
 
 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 

 أكبر  تقديم الرئيسي  للمتقدم يجوز ال 
 الدعوة هذه بموجب واحد طلب من

حا لتقديم  ت. المقبر
 

 من أكبر  الرئيسي  المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة  المشر



 

 

 The lead applicant may not be 

awarded more than one grant 

under this project 

(ENPI/2018/402-607). 

 The lead applicant may not be a 

co-applicant in another 

application under this call for 

proposals at the same time. 

 A co-applicant may not be the 

co-applicant in more than one 

application under this call for 

proposals. 

 A co-applicant may not be 

awarded more than one grant 

under this project 

(ENPI/2018/402-607). 

 Up to 20% of the selected 

projects may be led by a not-for-

profit company registered in 

compliance with the Jordanian 

Companies law (depending on 

the amount and quality of the 

submitted proposals, the Grant 

Technical Committee may 

recommend to increase this 

percentage up to 25% (to the 

Grant Steering Committee).  

 (ENPI/2018/402-607)             

 الرئيسي  المتقدم ونيك أن يجوز ال 
ي  مشاركا متقدما

 
ي  آخر طلب ف

 
 نفس ف

 لتقديم الدعوة هذه بموجب الوقت
حات  . المقبر

 

 المشارك المتقدم قدمتي أن يجوز ال 
ي  آخر طلبب

 
 بموجب الوقت نفس ف

حات لتقديم الدعوة هذه  .المقبر
 

 أكبر  المشارك المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة من  المشر

.(ENPI/2018/402-607)  
 

 كات تقود أن يجوز ال  الربحية غب   الشر
 والتجارة الصناعة وزارة لدى والمسجلة
 من أكبر  رئيسي  كمتقدم والتموين

، )قد المختارة المشاري    ع من ٪ ٢٠ 
للجنة اتوصي اللجنة الفنية للمنح 

التوجيهية للمنح بزيادة هذه النسبة 
عىل حجم وجودة  % بناءا 25لتصل إىل 

قدم(المقبر   . ح الم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Q Where will the info session be held?  عقد
 
الجلسات التعريفية؟ أين ست  

A All info sessions were held online. The 
recording was sent to registered 
applicants on the platform via email. 

عقد جميع الجلسات التعريفية ع
 
نت،  بر ست اإلنبر

رسل تسجيل الجلسات للمتقدمي   
ُ
ولقد أ

ي  عىل المنصة المسجلي   
ون  يد اإللكبر إذا  . عبر البر



 

 

Should you need the link of the 
recording, please send an email to 
socialprotectiongrant@expertisefrance.
fr 

سجلة، الرجاء  كنتم بحاجة لرابط الجلسة الم 
يد  : إرسال رسالة عبر البر ي للعنوان التاىلي

ون   اإللكبر
socialprotectiongrant@expertisefranc

e.fr 

4 Q Should the co-applicant organisation be 
registered on the platform with the 
same steps? Or is it possible to be 
added by the lead applicant without 
having to register the co-applicant 
organisation on the platform? 

ي 
 
هل يجب تسجيل مؤسسة المتقدم المشارك ف

فقط تتم  أم ،الخطوات اتباع نفسالمنصة ب
اضافته من قبل المتقدم الرئيسي بعد الدخول اىل 
خانة المتقدم الرئيسي و المتقدمون المشاركون 
 دون تسجيل مؤسسته من المنصة الرئيسية؟ 

 

A All organisations intending to 
participate must register in the 
platform whatever their role (lead or 
co-applicant). 

يجب عىل كل مؤسسة ترغب بالمشاركة 
ونية بغض النظر  التسجيل عىل المنصة اإللكبر

)متقدم رئيسي أو  عن الدور الذي ستلعبه
 مشارك(. 

5 Q Are projects that require building cost 
of an eco-friendly cultural center 
eligible for the call? Are projects that 
consist in the implementation of 
cultural activities for youth eligible 
(education, labs etc)?  

هل ممكن أن تتأهل المشاري    ع المتعلقة بتوفب  
ي صديق للبيئة ز تكاليف بناء مرك

 
ضمن هذه ثقاف

الدعوة؟ وهل من الممكن أن تتأهل المشاري    ع 
المتعلقة بعقد نشاطات ثقافية للشباب مثل 

ه؟ ات وغب   التعليم والمختبر

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on project description, and/or specific 
activities . 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

أهلية المتقدمي   الرئيسيي   أو المتقدمي   
وع أو أنشطة محددة من المشار  كي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي

 
 الموضحة ف

  . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 

6 Q What do you mean by "Legal Entity 
Sheet"? and where can we find the 
annexes section on the platform? 

ي و  ما المقصود بنموذج االثبات
ين أالقانون 

 يتواجد قسم المرفقات عىل المنصه؟

A Annexes can be found under the 
“Annexes” Section on the main page of 
the platform.  
It should be noted that the legal entity 
form is not requested at this step.  

، رئيسية للمنصةعىل الصفحة الالمرفقات  وجد ت
 . تحت قسم "المرفقات"

 ت
 
ي غب   جدر اإلشارة إىل أن

نموذج اإلثبات القانون 
وع المخترص.  ح المشر ي مرحلة مقبر

 
  مطلوب ف

7 Q - Is it possible to register in this 
initiative as individuals?  

- And can the same organisation 
register more than one proposal? 

ي هذه المبادرة بشكل  هل -
 
يمكن التسجيل ف

 فردي؟ 
وع  أكبر هل يمكن تسجيل  - ح او مشر من مقبر

 للمؤسسة الواحدة؟ 



 

 

A  Please refer to the 

Guidelines/Section 2.1 Eligibility 

Criteria.  

 Applicants should: 

 be a Jordanian legal 

entity; and 

 be a Society registered in 

compliance with the 

Jordanian law on 

Societies or be a not-for-

profit company 

registered in compliance 

with the Jordanian 

Companies law; and; 

                          (…) 
 

- And as per the guidelines: 
 
 

 The lead applicant may 
not submit more than 
one application under 
this call for proposals. 

 The lead applicant may 
not be awarded more 
than one grant under 
this project 
(ENPI/2018/402-607). 

 The lead applicant may 
not be a co-applicant in 
another application 
under this call for 
proposals at the same 
time. 

 A co-applicant may not 
be the co-applicant in 
more than one 
application under this 
call for proposals. 

 الرجاء الرجوع إىل -
/ القسم  ، معايب  2.1الدليل التوجيهي

 األهلية. 
 
-  : ي الدليل التوجيهي

 
 بحسب ما ورد ف

 يجب أن يكون المتقدم/ المتقدمون 
  مؤسسة أردنية مسّجلة

يعات النافذة.   بموجب التشر
  وأن يكون جمعية مسّجلة

بموجب قانون الجمعيات وأن 
كة غب  ربحية  يكون شر
 مسّجلة بموجب قانون

ي 
كات األردن   الشر

)....( 
 
 
 
 

-  : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 

 أكبر  تقديم الرئيسي  للمتقدم يجوز ال 
 الدعوة هذه بموجب واحد طلب من

حا لتقديم  ت. المقبر
 

 من أكبر  الرئيسي  المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة  المشر

 (ENPI/2018/402-607)             
 

 الرئيسي  المتقدم نيكو  أن يجوز ال 
ي  مشاركا متقدما

 
ي  آخر طلب ف

 
 نفس ف

 لتقديم الدعوة هذه بموجب الوقت
حات  . المقبر

 

 المشارك المتقدم قدمتي أن يجوز ال 
ي  آخر طلبب

 
 بموجب الوقت نفس ف

حات لتقديم الدعوة هذه  .المقبر
 

 أكبر  المشارك المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة من  المشر

(ENPI/2018/402-607) . 
 



 

 

 A co-applicant may not 
be awarded more than 
one grant under this 
project (ENPI/2018/402-
607). 

 Up to 20% of the 
selected projects may be 
led by a not-for-profit 
company registered in 
compliance with the 
Jordanian Companies 
law (depending on the 
amount and quality of 
the submitted proposals, 
the Grant Technical 
Committee may 
recommend to increase 
this percentage up to 
25% (to the Grant 
Steering Committee).  

 كات تقود أن يجوز ال  الربحية غب   الشر
 والتجارة الصناعة وزارة لدى والمسجلة
 من أكبر  رئيسي  كمتقدم والتموين

، )قد المختارة المشاري    ع من ٪ ٢٠ 
للجنة توصي اللجنة الفنية للمنح 

التوجيهية للمنح بزيادة هذه النسبة 
عىل حجم وجودة  % بناءا 25لتصل إىل 
ح  قدم(المقبر  . الم 

 

8 Q Can we apply in Arabic? ح باللغة العربية  ؟هل يمكن تقديم المقبر

A Yes. Although the official language of 
this programme is English, applicants 
may apply in Arabic (or in English if they 
wish). 

 اللغة الرسمية لهذا 
 
نعم. عىل الرغم من أن

ن تقدمون البر امج هي اللغة العربية، يستطيع الم 
ية إن أرادوا(.   التقدم باللغة العربية )أو اإلنجلب  

9 Q Is the co-applicant requested to provide 
the Financial identification form? 
According to what was stated in the 
email, only the lead applicant should. 
However,  there is a section on the co-
applicant account on the platform that 
requests him/her to upload it. 

يك الفرعي الترصي    ح الماىلي 
هل مطلوب من الشر

ي االيميل فقط من 
 
 بان مطلوب كما ورد ف

ً
؟علما

ي 
 
يك الرئيسي ولكنها موجوده عىل المنصه ف الشر

يك الفرعي 
 .  "اىلي الترصي    ح الم"حساب الشر

A The financial identification form is not 
requested at Concept Note stage. 

ح  ي مرحلة المقبر
 
الترصي    ح الماىلي غب  مطلوب ف

ح.   المخترص، وال يوجد مكان لتحميله مع المقبر

10 Q Where are the supporting documents 
sent to - the statutes? And do you 
require translating specific parts? Or is 
this up to us to decide? 

النظام  -أين يتم ارسال المرفقات المطلوبة
وهل تطلبون ترجمة أجزاء معينة؟ أم  الداخىلي ؟

 أننا نحن من نقرر ما يجب ترجمته؟

A The annexes, like the statute, are not 
requested at this stage. For now, the 

النظام الداخىلي غب   مثل المرفقات المطلوبة
ي هذه المرحلة. إ

 
ال أنه يجب إرفاق مطلوبة ف



 

 

declaration must be filled out and 
stamped by the lead applicant, and the 
mandate must be filled out and 
stamped by the co-applicant, and then 
both documents should be uploaded on 
the platform. 

عبأ والموقع والمختوم من قبل المتقدم اإلقرار الم  
المعبأ والموقع والمختوم من الرئيسي والتعهد 

 قبل المتقدم المشارك عبر المنصة. 

11 Q We are an educational institute, that 
offers technical programs and 
diplomas. Can we apply? 

وتقدم برامج تقنية  نحن مؤسسة تعليمية
 ودبلومات فنيه فهل يجوز لنا التقديم؟

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on a specific application, project 
description, and/or specific activities . 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

أهلية المتقدمي   الرئيسيي   أو المتقدمي   
وع أو أنشطة محددة من  المشاركي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي

 
 الموضحة ف

 . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 
 

12 Q We are seeking to open a center for 
people with disabilities, in an area that 
lacks such centers, noting that the 
economic feasibility study has been 
conducted. 

كون ان ،  حن نسىع لفتح مركز لذوي اإلعاقاتن
هذه المنطقة وما حولها تفتقر لمثل هذه المراكز 

 . علما تم عمل جدوى اقتصادية بذلك

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on project description, and/or specific 
activities . 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

 أهلية المتقدمي   الرئيسيي   أو المتقدمي   
وع أو أنشطة محددة من  المشاركي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي

 
 الموضحة ف

  . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 
 

13 Q Can the lead applicant be from Amman 
(Amman Qasaba) and the co-applicant 
from Jerash governorate?  
 

لمتقدم الرئيسي في محافظة هل يمكن ان يكون ا

عمان ) قصبة عمان ( , و المتقدم المشارك في 

 محافظة جرش ؟

A As per the guidelines:  
 
the area of operations for one of the 
applicants – lead or co-applicant – 
should be in Karak Governorate, Jerash 
Governorate or Amman Governorate 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 
منطقة أعمال واحد من يجب أن تكون 

ي 
 
، الرئيسي أو المشارك، ف  محافظة المتقدمي  

ان  الكرك أو محافظة جرش أو  محافظة عم 
 ) ي النظام األساسي

 
حدد ف )يجب أن يكون  –)م 



 

 

(specified in the statute) – (at least one 
applicant or co-applicant should be 
registered in the designated pilot 
Governorates area of project 
implementation); 

، الرئيسي أم المشارك،  واحد من المتقدمي  
وع المحددة(.  ي محافظات تنفيذ المشر

 
 ف
ا
سجال  م 

14 Q What is meant by "Estimated costs per 
work units" in the Cost Types section in 
the expected budget? What do we 
write there? 

لمقصود بتكاليف مقدرة حسب وحدات ا ما
انية المتوقعه وماذا  ي المب  

 
ي نوع التكلفة ف

 
العمل ف

 نكتب فيها؟ 

A This is the estimated price for a single 
unit of the cost item. Example: if the 
unit cost for 1 month salary of an 
employee is estimated at 600 euros, 
and if the recruitment of this employee 
will be necessary over 4 months during 
the implementation of the action, the 
calculation will be as follows:  
600 * 4 months = 2400 euros total. 
The unit cost is identified in order to 
reach the total cost via a mathematical 
operation (unit cost * number of units) 
= the total cost. 
This calculation method can be applied 
whenever the budget allows for an 
estimated unit cost. 

قصد بها  السعر المقدر لوحدة واحدة من عنرص  ي 
التكلفة. مثال: إذا كانت تكلفة الوحدة لراتب شهر 

يورو ، وإذا كان  600واحد للموظف تقدر ب  
ورًيا  أشهر أثناء  4خالل تعيي   هذا الموظف ض 

وعتنفيذ ال ، فسيكون الحساب عىل النحو مشر
 :  التاىلي
 يورو.  2400أشهر = إجماىلي  4*  600
تحديد تكلفة الوحدة للوصول إىل التكلفة  يتم

اإلجمالية عبر عملية حسابية )تكلفة الوحدة * 
 عدد الوحدات( = التكلفة اإلجمالية. 

يمكن تطبيق طريقة الحساب هذه كلما سمحت 
انية بتكلفة وحدة تقديرية.   المب  

15 Q We were wondering if the lead 
applicant should be registered only in 
the Ministry of Social Development? Or 
can organisations registered as non 
profit companies at the Ministry of 
Industry and Trade apply? 

المتقدم  أن يكون كنا نتساءل عما إذا كان يجب
 الرئيسي 

ا
ي وزارة التنمية االجتماعية مسجال
 
ف

 فقط؟ أم 
 
كات غب    ات المسجلةؤسسالمأن كشر

 ربحية بوزارة الصناعة والتجارة يمكن أن تتقدم
 
ً
 ؟أيضا

A Please refer to the Guidelines/Section 
2.1 Eligibility Criteria 
 
As per the guidelines, applicants 
should: 
 

 be a Jordanian legal entity; and 

 be a Society registered in 

compliance with the Jordanian 

 الرجاء الرجوع إىل 
/ القسم  ، معايب  2.1الدليل التوجيهي

 األهلية. 
 : ي الدليل التوجيهي

 
 بحسب ما ورد ف

 يجب أن يكون المتقدم/ المتقدمون
  مؤسسة أردنية مسّجلة

يعات النافذة.   بموجب التشر
  وأن يكون جمعية مسّجلة

بموجب قانون الجمعيات وأن 
كة غب  ربحية  يكون شر



 

 

law on Societies or be a not-for-

profit company registered in 

compliance with the Jordanian 

Companies law; and; 

(…) 
 
Also, as per the guidelines: 
 
Up to 20% of the selected projects may 
be led by a not-for-profit company 
registered in compliance with the 
Jordanian Companies law (depending 
on the amount and quality of the 
submitted proposals, the Grant 
Technical Committee may recommend 
to increase this percentage up to 25% 
(to the Grant Steering Committee). 

مسّجلة بموجب قانون 
ي 
كات األردن   الشر

                ....(( 
 
 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 

 كات تقود أن يجوز ال  الربحية غب   الشر
 والتجارة الصناعة وزارة لدى والمسجلة
 من أكبر  رئيسي  كمتقدم والتموين

، )قد المختارة المشاري    ع من ٪ ٢٠ 
توصي اللجنة الفنية للمنح للجنة 

يادة هذه النسبة التوجيهية للمنح بز 
 عىل حجم وجودة 25لتصل إىل 

ً
% بناءا

قدم(.  ح الم   المقبر
 

16 Q Can we partner with a cooperative 
society? 

 ؟هل يجوز التشارك مع جمعية تعاونية

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on project description, and/or specific 
activities. 
 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

المتقدمي   الرئيسيي   أو المتقدمي    أهلية
وع أو أنشطة محددة من  المشاركي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي

 
 الموضحة ف

 . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 

17 Q Is the value of your funding 40,000 
euros without the contribution of the 
society? Or should the total value of the 
proposal not exceed 40,000 euros, 
including the contribution of the 
society?  
 

الف يورو من  ٤٠هل قيمة التمويل من قبلكم هي 
دون مساهمة الجمعية؟؟ أو هل ال يجب أن 

ح  الف يورو مع  ٤٠يتجاوز قيمة الكلية للمقبر
  ؟مساهمة الجمعية

A 
The total cost of the Action may be 
more than 40,000 euros  
but our grant will be a maximum of 
40,000 euros (a minimum of 60% and a 

وعمد تكون التكلفة اإلجمالية للق  أكبر من  شر
بحد  منحتنا  مبلغ كونيسيورو ، لكن  40.000
٪ 95و% كحد أدن  60)يورو  40.000أقىص 

 لمؤهلةلتكاليف ااكحد أقىص من إجماىلي 
وع  . (للمشر



 

 

maximum of 95% of the total eligible 
costs of the action).  

18 Q Is it possible for the co-applicant to be a 
platform or initiative registered under 
the Ministry of Youth or any other 
ministry? 

يك   (co-applicant) هل ممكن ان يكون الشر
منصة أو مبادرة مسجلة لدى وزارة الشباب أو أي 

 وزارة أخرى؟؟

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on a specific application project 
description, and/or specific activities . 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

الرئيسيي   أو المتقدمي   أهلية المتقدمي   
وع أو أنشطة محددة من  المشاركي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي

 
 الموضحة ف

 . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 
 

19 Q Can we apply with the same proposal 
we applied with in the first call for 
proposal, and which was pre-selected 
but did not pass the second stage? 

وع الذي تقدمنا فيه  هل يجوز تقديم نفس المشر
ووصلنا للمرحلة الثانيه لكن لم  1للدعوة رقم 

 ؟2نجتاز المرحلة 

A  The guidelines have been revised after 
the first call and are different in some 
respects. You are very welcome to 
resubmit, but it is important to 
highlight that in case they are re-
submitting, applicants should re-build 
their proposal according to these new 
guidelines and procedures. 

ة األوىل دعو بعد ال لدليل التوجيهي تمت مراجعة ا
ي بعض النواجي  مختلف و وه

 
ا ف ً . نرحب بك كثب 

 
 
ه إلعادة التقديم ، ولكن من المهم التأكيد عىل أن

ي حالة إعادة التقديم ، 
 
ه ف

 
يجب عىل فإن

ا لهذالمتقدمي   
ً
احهم وفق لدليل ا ا  إعادة بناء اقبر

 واإلجراءات الجديدة.  التوجيهي 

20 Q Can a non-profit org partner with a 
private company (e.g. consultancy) 

كة  كة غب  ربحية مع شر هل ممكن أن تتشارك شر
كة استشارات(؟  خاصة )هل سبيل المثال: شر

A Please refer to the Guidelines/Section 
2.1 Eligibility Criteria 
 
As per the guidelines, applicants 
should: 
 

 be a Jordanian legal entity; and 

 be a Society registered in 

compliance with the Jordanian 

law on Societies or be a not-for-

profit company registered in 

ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي
 
 الموضحة ف

 . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 
 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف
 يكون المتقدم/ المتقدمون يجب أن
  مؤسسة أردنية مسّجلة

يعات النافذة.   بموجب التشر
  وأن يكون جمعية مسّجلة

بموجب قانون الجمعيات وأن 
كة غب  ربحية  يكون شر
مسّجلة بموجب قانون 

ي 
كات األردن   الشر



 

 

compliance with the Jordanian 

Companies law; and; 

(…) 
 

)....( 
 

 

21 Q How is the budget evaluated? انية  ؟كيفية تقييم المب  

A It is evaluated against different factors 
stated in the guidelines; namely, it 
should be realistic, feasible in terms of 
cost and connected with activities and 
work plan.  

ي الدليل 
 
من خالل عدة عوامل مذكورة ف

، أهمها أن تكون واقعية وتكون مجدية  التوجيهي
ابطة مع األنشطة وخطة من حيث التكلفة ومبر 

 . العمل

22 Q The First Call for Proposals was 
supposed to be for Jerash and North 
Amman. Why did you include Karak? 

كان مفروض المرحلة األوىل تكون لجرش وشمال 
 . عمان ليش دخلت الكرك فيها 

A This second Call for Proposals is for 
projects to be implemented in Karak 
governorate, Jerash governorate and 
six administrative divisions in Amman: 
Amman Qasabah, Marka, 
AlQuwaismeh, Al-Jeezeh, Muwaqqar, 
Sahab “. 

حات التستهدف هذه الدعوة لتقديم   مقبر
 ةوست ،ومحافظة جرش ،محافظة الكرك
ي عمان تقسيمات إدا

 
ان، رية ف : قصبة عم  وهي

ة، الموقر، وسحاب.   ماركا، القويسمة، الجب  
 

23 Q Can those who applied for the First Call 
for Proposals apply for the Second call 
with the very same registration? 

ىل هل يستطيع  من تم رفض طلبة بالمرحلة األو
نفس استخدام اعاده التقديم للمرحلة الثانية  ب

 ؟التسجيل

A Yes, they can, there is no need to 
register again. 

 نعم. ال حاجة للتسجيل من جديد. 

24 Q Can we apply for the same proposal we 
applied for in the First Call for 
Proposals? 

و  ع الىلي سجلناه هل ممكن ان نسجل نفس المشر
 ؟١ب الدعوة 

A The guidelines have been revised after 
the first call and are different in some 
respects. You are very welcome to 
resubmit, but it is important to 
highlight that in case they are re-
submitting, applicants should re-build 
their proposal according to these new 
guidelines and procedures. 

ة األوىل دعو بعد ال لدليل التوجيهي تمت مراجعة ا
ا  مختلف و وه ً . نرحب بك كثب  ي بعض النواجي

 
ف

 
 
ه إلعادة التقديم ، ولكن من المهم التأكيد عىل أن

ي حالة إعادة التقديم ، 
 
ه ف

 
يجب عىل فإن

ا لهذ إعادة بناء المتقدمي   
ً
احهم وفق لدليل ا ا اقبر

 واإلجراءات الجديدة.  التوجيهي 

25 Q Is it only CSOs and non-for-profit 
organisations that can apply? 

التقديم للجمعيات والمؤسسات غب  ربحية 
 فقط؟



 

 

A Please refer to the Guidelines/Section 
2.1 Eligibility Criteria 
 
As per the guidelines, applicants 
should: 
 

 be a Jordanian legal entity; and 

 be a Society registered in 

compliance with the Jordanian 

law on Societies or be a not-for-

profit company registered in 

compliance with the Jordanian 

Companies law; and; 

(…) 
 

ي األهلية رجر االطالع عىل معايب  ي
 
 الموضحة ف

 . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 
 

-  : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 يجب أن يكون المتقدم/ المتقدمون
  مؤسسة أردنية مسّجلة

يعات النافذة.   بموجب التشر
  وأن يكون جمعية مسّجلة

بموجب قانون الجمعيات وأن 
كة غب  ربحية  يكون شر
مسّجلة بموجب قانون 

كات األرد ي الشر
 ن 

 )....( 
 

26 Q Do we need to create a new account? 
Or is it possible to edit the old one? 

بحاجة لعمل حساب جديد عىل المنصة؟ ام 
 ؟يمكن التعديل عىل الحساب القديم

A CSOs that registered during the First 
Call for Proposals can use the same 
account. There is no need to register 
again. 

ة  ي سجلت خالل فبر
تستطيع المؤسسة التر

استخدام الحساب نفسه وال داعي  1الدعوة رقم 
 إلعادة التسجيل. 

27 Q Should it be registered in the statute 
that the lead applicant operations area 
includes the governorate he intends to 
implement the project in, and it is not a 
condition to be registered in the area of 
implementation? 

ي النظام 
 
ان يكون المتقدم الرئيسي موثق ف

ي 
األساسي أن من منطقة اعماله المحافظة التر

ي 
 
ط التسجيل ف وع و ليس شر سينفذ فيها المشر

 منطقة التنفيذ؟

A Please refer to the Guidelines/Section 
2.1 Eligibility Criteria 

ي رجر االطالع عىل معايب  األهلية ي
 
 الموضحة ف

 . 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 

28 Q Which areas do you consider represent 
Amman Qasaba? 

وها؟  قصبة عمان أي مناطق بتعتبر

A The following localities represent 
Amman Qasaba: 

1)  Al-Abdali 
2) Ras Al Ein 
3) Al Madina 
4) Zahran 
5) Al-Yarmouk 
6) Bader 

ان:   المناطق التالية تمثل قصبة عم 
 العبدىلي  (1
 راس العي    (2
 المدينة (3
 زهران (4
موك (5  الب 
 بدر (6



 

 

29 Q Is it possible for the lead applicant to 
have more than one application, with 
each application targeting a different 
governorate? 

هل من الممكن أن يتقدم المتقدم الرئيسي بأكبر 
من طلب، بحيث يستهدف كل طلب محافظة 

 مختلفة؟

A As per the guidelines: 
 

 The lead applicant may not 

submit more than one 

application under this call for 

proposals. 

 The lead applicant may not be a 

co-applicant in another 

application under this call for 

proposals at the same time. 

The Project welcomes proposals 

targeting more than one pilot area 

within the same proposal. 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 

 أكبر  تقديم الرئيسي  للمتقدم يجوز ال 
 عوةالد هذه بموجب واحد طلب من

حا لتقديم  ت. المقبر
 
 

 الرئيسي  المتقدم يكون أن يجوز ال 
ي  مشاركا متقدما

 
ي  آخر طلب ف

 
 نفس ف

 لتقديم الدعوة هذه بموجب الوقت
حات  . المقبر

 
حات ا وع بالمقبر ي تستهدف أكبر يرحب المشر
لتر

 ح. قبر لمضمن نفس ا نفيذ من منطقة ت

30 Q Is it possible to have the same idea 
presented for each governorate in 
separate applications? 

هل من الممكن تقديم نفس الفكرة لكل محافظة 
ي طلبات مستقلة؟

 
 ف

A As per the guidelines: 
 

 The lead applicant may not 

submit more than one 

application under this call for 

proposals. 

 The lead applicant may not be 

awarded more than one grant 

under this project 

(ENPI/2018/402-607). 

 The lead applicant may not be a 

co-applicant in another 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 

 أكبر  تقديم الرئيسي  للمتقدم يجوز ال 
 الدعوة هذه بموجب واحد طلب من

حا لتقديم  ت. المقبر
 

 من أكبر  الرئيسي  تقدمالم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة  المشر

 (ENPI/2018/402-607) 
 

 الرئيسي  المتقدم يكون أن يجوز ال 
ي  مشاركا متقدما

 
ي  آخر طلب ف

 
 نفس ف

 لتقديم الدعوة هذه بموجب الوقت
حات  . المقبر

 



 

 

application under this call for 

proposals at the same time. 

 A co-applicant may not be the 

co-applicant in more than one 

application under this call for 

proposals. 

 A co-applicant may not be 

awarded more than one grant 

under this project 

(ENPI/2018/402-607). 

 

 المشارك المتقدم قدمتي أن يجوز ال 
ي  آخر طلبب

 
 بموجب الوقت نفس ف

حات لتقديم الدعوة هذه  .المقبر
 

 أكبر  المشارك المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة من  المشر

(ENPI/2018/402-607)  . 
 

 

31 Q If the lead applicant has applied for the 
first round in Karak, is it allowed to 
have the same lead applicant 
participate in the second round you are 
announcing. 

ي 
 
ي حال تقدم المتقدم الرئيسي للدعوة األوىل ف

 
ف

ي الدعوة الثانية 
 
سمح له بالمشاركة ف الكرك، هل ي 

ي أعلنتم عنها؟
 التر

A 
As per the guidelines: 
 

 The lead applicant may not 

submit more than one 

application under this call for 

proposals. 

 The lead applicant may not be 

awarded more than one grant 

under this project 

(ENPI/2018/402-607). 

 The lead applicant may not be a 

co-applicant in another 

application under this call for 

proposals at the same time. 

 Up to 20% of the selected 

projects may be led by a not-for-

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف

 

 أكبر  تقديم الرئيسي  للمتقدم يجوز ال 
 الدعوة هذه بموجب واحد طلب من

حا لتقديم  ت. المقبر
 

 من أكبر  الرئيسي  المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة  المشر

 (ENPI/2018/402-607) 
 

 الرئيسي  المتقدم يكون أن يجوز ال 
ي  مشاركا متقدما

 
ي  آخر بطل ف

 
 نفس ف

 لتقديم الدعوة هذه بموجب الوقت
حات  . المقبر

 
 

 كات تقود أن يجوز ال  الربحية غب   الشر
 والتجارة الصناعة وزارة لدى والمسجلة
 من أكبر  رئيسي  كمتقدم والتموين

، )قد المختارة المشاري    ع من ٪ ٢٠ 
توصي اللجنة الفنية للمنح للجنة 



 

 

profit company registered in 

compliance with the Jordanian 

Companies law (depending on 

the amount and quality of the 

submitted proposals, the Grant 

Technical Committee may 

recommend to increase this 

percentage up to 25% (to the 

Grant Steering Committee).  

التوجيهية للمنح بزيادة هذه النسبة 
عىل حجم وجودة  % بناءا 25لتصل إىل 

قدم(.  ح الم   المقبر
 

32 Q if the lead applicant was approved from 
the first round in Karak, is it possible for 
the approved applicant to submit the 
same idea for Jerash and Amman? 

ي حال تمت الموافقة عىل طلب المتقدم 
 
ف

ي الكرك، هل من  الرئيسي 
 
ي الدعوة األوىل ف

 
ف

وافق عليه  الممكن التقدم بنفس الطلب الم 
ي جرش و عّمان؟

 
 وبنفس الفكرة ف

A As per the guidelines: 
 

 The lead applicant may not 

submit more than one 

application under this call for 

proposals. 

 The lead applicant may not be 

awarded more than one grant 

under this project 

(ENPI/2018/402-607). 

 The lead applicant may not be a 

co-applicant in another 

application under this call for 

proposals at the same time. 

 Up to 20% of the selected 

projects may be led by a not-for-

profit company registered in 

compliance with the Jordanian 

Companies law (depending on 

the amount and quality of the 

submitted proposals, the Grant 

ي الد
 
: بحسب ما ورد ف  ليل التوجيهي

 

 أكبر  تقديم الرئيسي  للمتقدم يجوز ال 
 الدعوة هذه بموجب واحد طلب من

حا لتقديم  ت. المقبر
 

 من أكبر  الرئيسي  المتقدم منح يجوز ال 
وع هذا خالل واحدة منحة  المشر

 (ENPI/2018/402-607)             
 

 الرئيسي  المتقدم يكون أن يجوز ال 
ي  مشاركا متقدما

 
ي  آخر طلب ف

 
 نفس ف

 لتقديم الدعوة هذه بموجب الوقت
حات  . المقبر

 

 كات تقود أن يجوز ال  الربحية غب   الشر
 والتجارة الصناعة وزارة لدى والمسجلة
 من أكبر  رئيسي  كمتقدم والتموين

، )قد المختارة المشاري    ع من ٪ ٢٠ 
توصي اللجنة الفنية للمنح للجنة 

التوجيهية للمنح بزيادة هذه النسبة 
عىل حجم وجودة  ءا % بنا 25لتصل إىل 

قدم(.  ح الم   المقبر
 



 

 

Technical Committee may 

recommend to increase this 

percentage up to 25% (to the 

Grant Steering Committee).  

33 Q With regard to the grant total amount, 
is it granted on a monthly basis or for 
the entire project? since human 
resources limit is monthly not total. 

فيما يخص المبلغ اإلجماىلي هل هو شهري ام 
وع ية هو  النه، لكامل المشر سقف الموارد البشر

 شهري ليس اجماىلي ؟ 

A  
The total amount of the grant will be 
paid in three installments. 
 
 

 اإلجماىلي للمنحة عىل ثالث دفع المبلغسي  
 . دفعات

34 Q Will there be an online training on 
writing the proposal? 

ح ؟هل سيتم عمل تدريب اونالين لكتا  بة المقبر

A Yes. The recording was sent to 
registered applicants on the platform 
via email. Should you need the link of 
the recording, please send an email to 
socialprotectiongrant@expertisefrance.
fr 

رسل ولقد . نعم
ُ
للمتقدمي    ةالجلس تسجيل أ
يد  عبر المنصة  عىلالمسجلي    ي  البر

ون  إذا  . اإللكبر
سجلة، الرجاء  كنتم بحاجة لرابط الجلسة الم 

 : ي للعنوان التاىلي
ون  يد اإللكبر  إرسال رسالة عبر البر

socialprotectiongrant@expertisefranc
e.fr 

35 Q What will the training be about 
specifically? 

 ؟ بشكل محدد؟عن ماذا سيكون التدريب

A The training was focused on the 
formulation of social projects. The 
recording was sent to registered 
applicants on the platform via email. 
Should you need the link of the 
recording, please send an email to 
socialprotectiongrant@expertisefrance.
fr 

كز ا  المشاري    ع االجتماعية.  إعداد لتدريب عىل سب 
رسل تسجيل الجلسة

ُ
للمتقدمي    ولقد أ

ي عىل المنصة المسجلي   
ون  يد اإللكبر إذا  . عبر البر

سجلة، الرجاء  كنتم بحاجة لرابط الجلسة الم 
 : ي للعنوان التاىلي

ون  يد اإللكبر  إرسال رسالة عبر البر
socialprotectiongrant@expertisefranc
e.fr . 

36 Q Should the organisation be within the 
borders of Amman and within the 
specific sectors only? 

ي 
 
كة بعمان ضمن عمان وف يجب انت تكون الشر

 القطاعات المحددة فقط؟
 

A 
Please refer to the Guidelines/Section 
2.1 Eligibility Criteria. 
 
As per the guidelines:  

/ القسم   2.1يرجر االطالع عىل الدليل التوجيهي
 من معايب  األهلية. 

 
 

 : ي الدليل التوجيهي
 
 بحسب ما ورد ف



 

 

the area of operations for one of the 
applicants – lead or co-applicant – 
should be in 
Karak Governorate, Jerash Governorate 
or Amman Governorate (specified in 
the 
statute) – (at least one applicant or co-
applicant should be registered in the 
designated pilot Governorates of 
project implementation); while the 
projects must be implemented within 
the Governorates of Karak and/or 
Jerash, and/or one or more of the six 
following administrative divisions in 
Amman Governorate (Amman 
Qasabah, Marka, AlQuwaismeh, Al-
Jeezeh, Muwaqqar, Sahab).  

 
يجب أن تكون منطقة أعمال واحد من 

ي محافظة 
 
، الرئيسي أو المشارك، ف المتقدمي  

حدد  ان )م  الكرك أو محافظة جرش أومحافظة عم 
) ي النظام األساسي

 
)يجب أن يكون واحد من  – ف

، الرئيسي  ي  أو المتقدمي  
 
 ف
ا
سجال المشارك، م 

وع المحددة(.   محافظات تنفيذ المشر
يجب تنفيذ المشاري    ع داخل محافظات  لكن

، و / أو واحد أو أكبر من الكرك و / أو جرش 
ي محافظة  تقسيماتال

 
اإلدارية الستة التالية ف

ة ،  عمان ) قصبة عمان ، ماركا ، القويسمة ، الجب  
 الموقر ، سحاب(. 

37 Q Is the last registration date August 6? 
Some have registered after August 6, 
2020? 

هل آخر موعد لتسجيل الجمعية 8/6/ ؟! هناك 
 من سجل بعد 2020/8/6

 

A The deadline for creating a new 
account on the platform (registration) is 
6/10/2020 at noon - 12:00pm (Jordan 
time). 

آخر موعد إلنشاء حساب جديد عىل المنصة 
 12:00الساعة  6/10/2020)التسجيل( هو 

 )بتوقيت األردن(. 
ً
 ظهرا

38 Q Is the co-applicant requested to present 
his/her former budget? And will the 
budget be evaluated in the final 
assessment? 

انيته  هل يتطلب من المتقدم المشارك تقديم مب  
ي ؟

ي معايب  التقييم النهان 
 
 السابقة وتدخل ف

A No, the co-applicant is not requested to 
provide financial documents. 

ال، ال يطلب من المتقدم المشارك أية وثائق 
 مالية. 

39 Q 
Can the CSO that registered in the First 
Call use the same account? 

ي دعوة األوىل، هل لقد تم 
 
تسجيل مؤسستنا ف

نحتاج تسجيل جديد ومتر اخر موعد لتقديم 
وع ح المخترص للمشر  . المقبر

A Yes,  organisations that registered in 
the First Call for Proposals can use the 
same account. There is no need to 
register again. 

ة  ي سجلت خالل فبر
تستطيع المؤسسة التر

استخدام الحساب نفسه وال داعي  1الدعوة رقم 
 إلعادة التسجيل. 

40 Q I need the recording of the information 
session for “Support to CSOs and De-

سة التعريفية ل  "دعم أحتاج تسجيل جل
ي واستبدال الرعاية 

مؤسسات المجتمع المدن 



 

 

institutionalisation with CSOs” 
component project 

" مكون  ي
اإليوائية مع مؤسسات المجتمع المدن 

وع.   المشر

A 
The recording of the infosession was 
sent to registered applicants on the 
platform via email. Should you need the 
link of the recording, please send an 
email to 
socialprotectiongrant@expertisefrance.
fr 

رسل تسجيل الجلسة التعريفية
ُ
للمتقدمي    لقد أ

ي  عىل المنصة المسجلي   
ون  يد اإللكبر إذا  . عبر البر

سجلة، الرجاء  كنتم بحاجة لرابط الجلسة الم 
 : ي للعنوان التاىلي

ون  يد اإللكبر  إرسال رسالة عبر البر
 

socialprotectiongrant@expertisefranc

e.fr 

41 Q Can you explain the process of filling in 
the relevance of the project in this new 
template? 

وع عىل آلهل يمكن توضيح  ية تعبئة صلة المشر
 النمط الجديد؟

A It is an online process. You can fill in the 
application directly on the platform. 
Make sure you always save your work, 
so as not to lose it. You can also fill in 
the parts on another document, and 
then copy and paste your work on the 
platform.  

ونية. يمكن تعبئة الطلب  تكون آلية التعبئة إلكبر
ة عىل المنصة والتأكد من حفظه   حتر مباشر

ً
دوما

 تعبئه 
ً
ال تخش ما تم تعبئته، يمكن أيضا

 ا ثم نسخهمن عىل مستند آخر و  معلوماتال
 . عىل المنصة ا ولصقه

42 Q What is the difference between the 
Summary and the Description of the 
Action? 

وع وع وملخص المشر  ؟ما الفرق بي   وصف المشر
 

A The Summary provides an abstract 
about the project, what the applicants 
would like to achieve in brief, while the 
Description of the Action provides more 
details about the objectives, activities, 
action plan and results. Applicants are 
welcome to explain in detail their 
proposal and how they would like to 
achieve it in the Description of the 
Action. 

وعنبذة  "الملخص"يقدم  رغب ، وما يعن المشر
ي تحقيقه باختصار، بينما ي

 
 قدمالمتقدمون ف

وع" ا من التفاصيل حول  "وصف المشر
ً
مزيد

 نحثاألهداف واألنشطة وخطة العمل والنتائج. 
ح عىل الطلبات  مقدمي   بالتفصيلحاتهم قبر مشر
ي  ا فية تنفيذهوكي

 
وع"ف  . "وصف المشر

43 Q Can the project cover more than one 
issue, and about prioritized issues, or 
expanding the targeted group? 

ح متعلق بأكبر من  هل يمكن ان يكون المقبر
توسيع الفئة  ، أو قضية ومن القضايا ذات األولوية

 ة؟ المستهدف

A Yes, please refer to the 
Guidelines/Section 2.1.2 Eligible 
Actions/Themes 

الرجاء االطالع عىل المواضيع والمشاري    ع 
.  2.1.2المؤهلة، القسم  ي الدليل التوجيهي

 
 ف



 

 

44 Q Can the lead applicant or co-applicant 
be a sports club? 

او المشارك  هل يجوز أن يكون المتقدم الرئيسي 
؟ ي

 نادي رياص 

A To ensure equal treatment of 
applicants, no individual replies will be 
given to questions, and the Contracting 
Authority cannot give a prior opinion 
on a specific application, project 
description, and/or specific activities . 
Please refer to the Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

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

أهلية المتقدمي   الرئيسيي   أو المتقدمي   
وع أو أنشطة محددة من  المشاركي   أو أي مشر

ح.  وع المقبر  المشر
ي عىل معايب  األهلية رجر االطالع ي

 
 الموضحة ف

 2.1القسم  –الدليل التوجيهي 

45 Q With regard to total amount of human 
resources, its limit in the guidelines is 
monthly. Should it be filled out as total 
amount for the entire project or per 
month? 

ية , بالنسبة لخانة المبلغ االجما ل للموارد البشر
سقفها بالدليل هو شهري , فهل يجب تعبئتها 

وع ام تعبئتها شهريا   . اجماليا لكل المشر

A It could be per month. The total 
amount can also be indicated, provided 
the monthly limits stated in the 
guidelines are not exceeded.  

يضا يمكن تحديد أ، و من الممكن بشكل شهري
مبلغ اجماىلي عىل ان ال يتجاوز الحد المسموح به 

ي الدليل التوجيهي 
 
 . المذكور ف

46 Q Can you give us examples on indirect 
costs? 

هل ممكن إعطائنا امثلة عىل التكاليف غب  
ة؟  المباشر

A Indirect costs are the overhead costs. 
They are tied to a flat rate of a 
maximum of 7% of all direct eligible 
action costs. These may include 
maintenance, stationery, photocopying, 
telephone, internet, fax, heating, 
electricity or other forms of energy and 
water and any other eligible expenses 
necessary for the successful completion 
of the project. 
 

ة هي التكاليف اإلدارية  التكاليف غب  المباشر
٪ من 7العامة. وهي مقيدة بمعدل ثابت قدره 

ة للعمل. يمكن  إجماىلي التكاليف المؤهلة المباشر
أن تشمل هذه الصيانة ، والقرطاسية، والتصوير، 
نت والفاكس والتدفئة والكهرباء أو  والهاتف واإلنبر

ها من أشكال الطاقة والمياه  وأي نفقات غ ب 
وع بنجاح ورية إلكمال  المشر  . أخرى مؤهلة ض 

47 Q The grant falls between 60% and 90% 
of the total cost of the action. Does our 
organisation bear the remaining 
amount in cash or in the form of 
activities and voluntary work? 

النسبة الباقية  95-60نسبة التحمل من 
بتتحملها مؤسستنا بشكل نقدي فقط؟ او ممكن 

 بشكل انشطة و تطوعات؟

A The amount granted is maximum 95% 
of the total eligible costs.  

من أقىص حد ك  ٪95يمثل لمبلغ الممنوح ا
 ؤهلة. إجماىلي التكاليف الم



 

 

The remaining budget should be 
provided in cash, as in kind 
contributions are considered "ineligible 
costs" according to the General 
Conditions applied on grant contracts in 
cash, where in kind contributions are 
considered ineligible according to the 
General Conditions that apply on grant 
conditions (second annex to the 
contract).  

ي من يجب ت
اوفب  الميلغ المتبقر ا نية المب  

ً
، نقد

حيث تعتبر المساهمات العينية "تكاليف غب  
وط العامة ا للشر

ً
المطبقة عىل عقود  مؤهلة" وفق
تعتبر المساهمات العينية  ، حيثالمنح النقدية

وط العامة المطبقة عىل  ا للشر
ً
غب  مؤهلة وفق

ي للعقد(. 
وط المنحة ) الملحق الثان   شر

48 Q The human resources costs are 1000 for 
the lead applicant and 600 for the co-
applicant. Are these administrative fees 
or salaries? 

ية البالنسبة لبند ت  1000كاليف الموارد البشر
للمشارك هل هذه رسوم  600للمتقدم الرئيسي و 
 ادارية ام رواتب؟

A The currency of the grant is Euro. The 
human resources costs cover actual 
gross salaries including social security 
fees and other wage-related costs.  

ي المنحة هي 
 
 تشملاليورو.  العملة المعتمدة ف

ية يفلاتك لرواتب اإلجمالية ا الموارد البشر
ي ذلك رسوم الضمان االجتماعي بما  ،الفعلية

 
ف

 . والتكاليف األخرى المتعلقة باألجور 

49 Q When will a project start? وع؟  متر موعد بداية المشر

A Applicants can decide on the start date 
of the action, as long as the duration of 
the project is not less than 8 months 
nor more than 12 months.  A longer 
duration may be accepted where the 
case is justified but in any event, 
implementation must end at the latest 
28th February 2022. 

وعيمكن لل ، متقدمي   تحديد تاري    خ بدء المشر
ط أال ت وع عن  تنفيذ  قل مدةبشر أشهر  8المشر
قبل تمديد المدة إذا شهًرا. قد  12 وال تزيد عن ي 

ير لذلك.  ي جميع األحوالولكن  كان هناك تبر
 
، ف

ي 
 
اير  28يجب أن ينتهي التنفيذ ف عىل  2022فبر

 .  األكبر

50 Q Can we apply the project on Zoom? وع عىل منصة زوم؟  هل يمكن تطبيق المشر

A  Some activities may be implemented 
remotely as long as a reasonable  
justification is provided. 

وع عن بعد مع  يمكن تنفيذ أحد نشاطات المشر
ير لذلك.   وجود تبر

51 Q What is meant by work units costs? انية بتكاليف وحدات العمل ي المب  
 
 ؟ما المقصود ف

A This is the estimated price for a single 
unit of the cost item. Example: if the 
unit cost for 1 month salary of an 
employee is estimated at 600 euros, 
and if the recruitment of this employee 
will be necessary over 4 months during 
the implementation of the action, the 
calculation will be as follows:  

قصد بها  السعر المقدر لوحدة واحدة من عنرص ي 
التكلفة. مثال: إذا كانت تكلفة الوحدة لراتب شهر 

يورو ، وإذا كان  600واحد للموظف تقدر ب  
ورًيا  أشهر أثناء  4خالل تعيي   هذا الموظف ض 

وعتنفيذ ال ، فسيكون الحساب عىل النحو مشر
 :اىلي الت

 .يورو 2400أشهر = إجماىلي  4*   600



 

 

 
 

600 * 4 months = 2400 euros total. 
The unit cost is identified in order to 
reach the total cost via a mathematical 
operation (unit cost * number of units) 
= the total cost. 
This calculation method can be applied 
whenever the budget allows for an 
estimated unit cost. 

يتم تحديد تكلفة الوحدة للوصول إىل التكلفة 
اإلجمالية عبر عملية حسابية )تكلفة الوحدة * 

 .عدد الوحدات( = التكلفة اإلجمالية
يمكن تطبيق طريقة الحساب هذه كلما سمحت 

انية بتكلفة وحدة تقديرية.   المب  

52 Q How to set up a detailed and expanded 
budget? 

انية بالتفصيل وبشكل موسع؟  كيفية اعداد المب  

A A work plan is set up to implement 
activities, and then required resources 
are identified to implement that work 
plan and required costs. 

يتم وضع خطة العمل لتنفيذ االنشطة وتحديد 
ة ا لزمنية ومن ثم تحديد الموارد المطلوبة الفبر

لتنفيذ خطة العمل المشار اليها أعاله و التكاليف 
 . المطلوبة

53 Q Is there a limit for the organisation 
grant in order to allocate the project 
budget? 

هل يوجد سقف المنحه المنظمه لىك نخصص 
وع؟ انية المشر  مب  

A The grant covers a minimum of 60% 
and a maximum of 95% of the total 
eligible costs of the action.  
Even if the budget is higher than 40.000 
euros, the maximum amount of grant 
will be 40.000 euros.  

٪ كحد أقىص 95و% كحد أدن  60 تغطي المنحة
وعمن إجماىلي   .التكاليف المؤهلة للمشر

انية أعىل من   حتر إن ، يورو  40.000كانت المب  
هو  منحةالغ فسيكون الحد األقىص لمبل

  . يورو  40.000

54 Q Is the financial contribution in kind or in 
cash? 

 هل المساهمة المالية عينية أم نقدية؟

A Cash  .نقدية 

55 Q Is it possible to allocate less than 10% 
of the direct costs for Communications? 

ي 
 
هل من الممكن أن تكون نسبة االتصال ف

ة أقل من   %. 10النفقات المباشر

A It should be a minimum of 10%.  10الحد األدن  يجب أن يكون .% 

56 Q Can you send the recording of the 
training session on Concept Note? 

ح  هل باإلمكان ارسال تسجيل الفيديو الىلي فيه شر
ي التدريب

 
ح المخترص ف  . جميع النقاط للمقبر

A The recording of the training session 
was sent to registered applicants on the 
platform via email. Should you need the 
link of the recording, please send an 
email to 
socialprotectiongrant@expertisefrance.
fr 

رسل تسجيل الجلسة
ُ
للمتقدمي    التدريبية لقد أ

ي عىل المنصة المسجلي   
ون  يد اإللكبر إذا  . عبر البر

سجلة، الرجاء  كنتم بحاجة لرابط الجلسة الم 
 : ي للعنوان التاىلي

ون  يد اإللكبر  إرسال رسالة عبر البر
socialprotectiongrant@expertisefranc
e.fr . 


