
 إشعار بفرصة التمويل

 

 ( PASقسم الشؤون العامة ) –بيان البرنامج السنوي    : عنوان فرصة التمويل

  PAS-EGY-FY20-01  :رقم فرصة التمويل

 (الطلب والتقديممعلومات ( –)د(  انظر القسم – مختلف   :الموعد النهائي لتقديم الطلبات

 العامة برامج الدبلوماسية – CFDA:    19.040رقم الـ 

 دوالر ألف  125ما يقرب من حيث  ؛دوالرألف  100  :إجمالي المبلغ المتاح

 توافر األموال بتأكيد ، رهنا  في كل دورة تمويلاتاحتها من المتوقع 

 دوالرألف  10 منحة تمويل: الحد األقصى لكل 

 

 وصف البرنامج –أ 

بوزارة الخارجية األمريكية أن يعلن  بسفارة الواليات المتحدة بالقاهرة (PAS)يسر قسم الشؤون العامة 

بيان البرنامج ’. إن هذا هو لدبلوماسية العامةلبرنامج اأن التمويل متاح من خالل المنح الصغيرة 

مواضيع التركيز اإلستراتيجية لدينا كما يحدد الذي يحدد أولويات التمويل لدينا، (، APS)‘ السنوي

سبتمبر  30حتى  2019أكتوبر  1والتي تمتد من ، 2020 وإجراءات تقديم طلبات التمويل للسنة المالية

2020  

 . يرجى اتباع جميع التعليمات أدناه بعناية

  . لذلك للمتقدمين الناجحين بشرط توافر األموال المخصصةمنح التمويلية سيتم تقديم ال

 

 :غرض من المنح الصغيرةال
 

منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر يدعو  قسم الشؤون العامة بسفارة الواليات المتحدة بالقاهرةإن 

للبرامج إلى تقديم مقترحات والمؤسسات الثقافية والفنية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات األكاديمية 

ادل التي خالل البرامج الثقافية وبرامج التب منتعزز العالقات الثقافية بين الواليات المتحدة ومصر  التي

 . عزز التعاون الثنائيتتبرز القيم المشتركة و
 

خبير / الخبراء األمريكيين، أو الب ، أو اتصاال  أمريكيا   ثقافيا   جب أن تتضمن جميع البرامج عنصرا  وي

يعزز الفهم المتزايد  من شأنه أنيكون ، أو المؤسسة / المؤسسات في مجال معين نظماتالمنظمة / الم

 .منظورات األمريكيةللللسياسة و
 

قسم منح التمويل الصغيرة من  نواع األنشطة التي يمكن تمويلها في إطار برنامجبالنسبة ألتشمل األمثلة و

 :ما يلي - يل المثال ال الحصرعلى سب - الشؤون العامة بسفارة الواليات المتحدة بالقاهرة
 

 ؛متحدثينالمحاضرات والندوات األكاديمية والمهنية وبرامج ال -

ورش عمل فنية أو ثقافية أو عروض أو معارض أو أنشطة لتنمية االقتصاد اإلبداعي في  -

 مصر؛

في النظام اإليكولوجي فيما يتعلق بورش العمل والتدريب والمسابقات لتعزيز ريادة األعمال  -

 ؛مصر

 ؛ورش رياضية أو مسابقات رياضية مشتركة أو تدريب على اإلدارة الرياضية -

 ؛STEAM أنشطة وبرامج التدريب التي تدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا أو مهارات -

 ؛التراث الثقافي والحفاظ عليه ترميمبرامج  -



 ؛التبادلبرامج المهنية وو البرامج األكاديمية -

 ؛والتدريبورش عمل التطوير المهني  -

 المشاركة المدنية -

 

 :مجاالت البرنامج ذات األولوية
 

 :أو أكثر من مجاالت البرنامج التالية ا  سيتم إعطاء األولوية للمقترحات التي تتناول واحد
  

البرامج التي تسعى إلى تعزيز فهم سياسات الواليات  - العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة ومصر -1

كة بين الشعبين األنشطة التي تعزز القيم والمصالح المشتر ؛ثقافتها ومجتمعها للجمهور المصريالمتحدة و

 .والمشاريع التي تبني العالقات بين الناس ؛األمريكي والمصري

  

قدرة المجتمع على  ، وتعززاألمن اإلقليمي وتعزيز االستقرارالبرامج التي تتناول قضايا  - األمن اإلقليمي -2

 .، أو تزيد من فهم الجمهور للشراكة األمنية بين الواليات المتحدة ومصرالتطرفمواجهة 

  

االجتماعية واالقتصادية  ، والتنميةعلقة بالنمو واالزدهار االقتصاديالبرامج المت - النمو االقتصادي -3

لتمكين ، والفكريةالشاملة، وتنمية المهارات، وريادة األعمال، والتكنولوجيا / االبتكار، وحقوق الملكية ا

 .سكان المحرومين في مصرللاالقتصادي للنساء والشباب، و

  

التي تعمل على ، وفي العمل مع الناسالبرامج التي تدعم المجتمع المدني المنخرط  - القضايا االجتماعية -4

 .، وتشجيع التسامح والسالم من خالل الحواردماجفهم عميق للتنوع واإلإيجاد تعزيز 

  

ت األكاديمية ، وبناء الروابط بين المؤسساعزز الدراسة في الواليات المتحدةالبرامج التي ت - التعليم -5

 .فرص التدريب للطالب المصريين أو أعضاء هيئة التدريسدعم ، واألمريكية والمصرية

  

 :روالمشاركون والجمه
 

ب أن تصف المقترحات كما يج. يجب أن تستهدف جميع البرامج الجماهير المصرية في المقام األول

العمر والجنس والموقع الجغرافي واألرقام محددات ، بما في ذلك اهير األولية والثانوية للبرنامجالجم

تشمل بينما ذين سيشاركون مباشرة في البرنامج، أولئك الم الجماهير األولية ه. والمتوقع الوصول إليها

، عبر وسائل على سبيل المثال -قة غير مباشرة ليهم بطريتم الوصول إأولئك الذين يالجماهير الثانوية 

 .التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم التقليدية

  

( APS) ‘بيان البرنامج السنوي’ الممولة بموجب يةمنح التمويللفئات معينة ممن يعتبرون أولوية لتشمل 

 ما يلي: 

 

 سنة  30إلى  18 من قادة الشباب في الفئات العمريةال -

 في مصرالنظام اإليكولوجي فيما يتعلق برواد األعمال والمشاركون في تعزيز ريادة األعمال  -

 النساء والفتيات -

 و / أو المجتمعات المحرومة مجموعات المهمشة، الاتاألقلي -

 الجماهير المقيمة خارج القاهرة الكبرى أو اإلسكندرية -

 األمريكيةخريجو برامج التبادل الثقافي التي ترعاها السفارة  -



 

 :غير مؤهلة للتمويل البرامج األنواع التالية من
 

 برامج تتعلق النشاط السياسي الحزبي -

 األنشطة الخيرية أو التطويرية -

 تشييدالبناء والبرامج  -

 دينية محددةأنشطة دعم برامج  -

 وطلب التمويل حمالت جمع األموال -

 الضغط من أجل تشريعات أو برامج محددةالعمل بهدف  -

 العلميالبحث  -

 ؛ أو نمو أو التنمية المؤسسية للمنظمةلبرامج تهدف في المقام األول ل -

 الستخدام الشخصيبغرض ا تمويالتلمشاريع تسعى  -
 

 

 :ونوع وسنة التمويل ،اعتماد التشريع

مصدر التمويل هو تمويل . وSmith-Mundt Actسميث موندت  قانونإطار تقع سلطة التمويل في 

 2020 للسنة الماليةالدبلوماسية العامة 

 

 الفدراليةمنح التمويلية معلومات ال – ب

  

 األداء: مدة فترة

 وقد تتراوح من يوم إلى عامين ،تستند فترات األداء إلى احتياجات المشروع

 

 : المتوقعةمنح التمويلية عدد ال

ال يمكن التنبؤ بعدد  ،وأن التمويل يخضع لتأكيد التوافرألن المبالغ المطلوبة لكل مشروع قد تختلف  ا  نظر

 .التي سيتم تقديمها منح التمويليةال

 

 منحة التمويلية:مبلغ ال

 .دوالر 25000 عموما  منح التمويلية ال تتجاوز ال

 إجمالي التمويل المتاح: 

ويظل ذلك رهنا  دوالر أمريكي لدورات التمويل األربع،  500000من المتوقع توفير ما يقرب من 

 .توافر األموالب

 

 : التمويل نوع

 2020الدبلوماسية العامة للسنة المالية تمويالت 
 

  :بدء البرنامجالمتوقع لتاريخ ال

 2020سبتمبر  30إلى  2019ديسمبر  31
 

 .فر التمويلاهذا اإلشعار يخضع لتو
 



 : نوع أداة التمويل

في أن االتفاقيات تختلف االتفاقيات التعاونية عن المنح . و، أو اتفاقية تعاونيةمبلغ ثابتتمويل بمنحة، 

 . بنشاط أكبر في تنفيذ المنحة PASو قسم الشؤون العامة التي يشارك فيها موظفالتعاونية هي 
  

 : فترة أداء البرنامج

ض قسم الشؤون العامة ستعريوف . وسأو أقل ا  شهر 12يجب أن تكتمل البرامج المقترحة في غضون 

PAS بعد فترة الميزانية األولية  منح التمويلالحصول على منح االستمرار الممولة بموجب هذه ال طلبات

استمرار التمويل تحديد أن ، والتقدم المرضي للبرنامجب، وبتوافر األموال على أساس غير تنافسي رهنا  

 .سيكون في مصلحة وزارة الخارجية األمريكية والسفارة األمريكية بالقاهرة

  

 معلومات األهلية –ج 

 

  ونن المؤهلوالمتقدم -1

 : لكٍل من الطلبات المقدمة من الواليات المتحدة ومصر PASيشجع قسم الشؤون العامة 

 غير الهادفة للربح، بما في ذلك مؤسسات الفكر والرأي والمجتمع المدني /المسجلة المنظمات  -

 ؛ و ذات الخبرة البرامجيةالمنظمات غير الحكومية 

 ربحية أو المؤسسات التعليمية الحكوميةالغير المؤسسات التعليمية  -
 

 . لربح أو الكيانات التجارية ليست مؤهلة للتقديمالمنظمات الهادفة ل

 

 مطابقةالتقاسم التكاليف أو  -2

 مشاركةللعناصر بدمج وإرفاق المتقدمون  يقوم، ولكنه ال يفرض، أن PASقسم الشؤون العامة ع يشج

من المفهوم يكون ، ند تقديم تقاسم التكاليفم. وعالتكاليف من مصادر إضافية لدعم مقترحاتهفي تقاسم 

أنه يجب على مقدم الطلب تقديم مبلغ تقاسم التكاليف على النحو المنصوص عليه في ه علي والمتفق

 . اقتراحه

 

 ى متطلبات األهلية األخر -3

لكل دورة ما لم يتم تقديم برنامجين )أو أكثر( غير جب على المتقدمين عدم تقديم أكثر من طلب واحد ي

 . ببعضهما البعض ا  مرتبطين تمام

نظام ترقيم ’، يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات رقم منحة تمويليةللحصول على لة  لكي تكون مؤهو

 & Dun  مناآلتي  Data Universal Numbering System (DUNS)‘ يالبيانات العالم

Bradstreet ،ذو صالحية على  ضافة إلى تسجيلباإل www.SAM.gov م )د. الرجاء مراجعة القسو

 األفراد. وليس مطلوبا  من للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على هذه التسجيالت( 3

  SAM.gov أو التسجيل في DUNS الحصول على رقم

 

 

http://www.sam.gov/
http://www.sam.gov/


 والتقديم طلباتمعلومات ال –د 
 

 

 :النماذج التالية مطلوبة -1

 : لألفراد

 (SF-424I) فرادألل –طلب المساعدة الفيدرالية  -

 ( SF424Aة )معلومات الميزانية للبرامج غير اإلنشائي -

 (SF424Bة )للبرامج غير اإلنشائيضمانات  -

  طلب إلزامية للمنح الصغيرة PDاستمارة نموذج  -

 المنح الصغيرة  ميزانيةل PDبيان سردي  -

 للبائع EFTاستمارة نموذج  -

 

 :نظماتللم

 (SF-424لمنظمات )ل –طلب المساعدة الفيدرالية  -

 ( SF424Aة )معلومات الميزانية للبرامج غير اإلنشائي -

 (SF424Bة )ضمانات للبرامج غير اإلنشائي -

  طلب إلزامية للمنح الصغيرة PDاستمارة نموذج  -

 المنح الصغيرة  ميزانيةل PDبيان سردي  -

 للبائع EFTاستمارة نموذج  -
 

 مساعدةلل تمويليةالمنحة ال checklistقائمة مراجعة باإلضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين إكمال 

يمكن العثور على جميع و  here هناا سفارة األمريكية في القاهرة، والتي يمكن االطالع عليهللالفيدرالية 

 . هناالنماذج المذكورة أعاله 

 

 

 : سرد تبرير الميزانية -2

 PDيان سردي ب’نموذج م ااستخد، عليك أعاله( المذكور SF-424Aة )ميزانينموذج البعد ملء 

 . من نفقات الميزانية بالتفصيلبند وصف وتبرير كل ه من أجل أعال المذكور‘ المنح الصغيرة ميزانيةل

 . معلومات أخرى: إرشادات لتبرير الميزانية أدناه للحصول على مزيد من المعلومات –‘ ح’راجع القسم 

 

 

 :المرفقات -3

 ينالسيرة الذاتية المكونة من صفحة واحدة أو السيرة الذاتية لكل من الموظفين الرئيسيين المقترح -

 ؛ للبرنامج

 ؛ خطابات دعم من شركاء المشروع تصف أدوار ومسؤوليات كل شريك )إن أمكن( -

 ؛ وثيق الوضع غير الهادف للربح أو غير التجاريت -

 ألنشطة البرنامج - إذا لزم األمر - ذن الرسميةاإلخطابات  -

 

 )SAM.gov(ة تمويليال منحونظام إدارة ال كيانللمتفرد ال ريفعتال -4

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dFDPZv5a0UimkaErISH0S3X6IBSBok5PnHftLzWIw-hURDlZTjRIRlBYOFE3QUdYSkNZS1RHRVBJUi4u


 

 :التسجيالت المطلوبة

يجب على جميع المنظمات التي تتقدم بطلب للحصول على منح )باستثناء األفراد( الحصول على هذه 

 :جميعها مجانيةت؛ والتسجيال
 

 ( DUNSم رق) Dun & Bradstreetمن ف الفريد يعرتم الرق -

 NCAGE / CAGEز رم -

  www.SAM.gov على تسجيل -

 

 :1الخطوة 
 

 (في وقت واحدمعا  ا ماستكمالهيمكن )و  NCAGEم ورق DUNS التقدم بطلب للحصول على رقم

 

 : DUNSالتقدم بطلب للحصول على رقم 

 ، Dun & Bradstreetمن (DUNS) يجب أن يكون لدى المنظمات رقم نظام ترقيم البيانات العالمي

 :من خالل االتصال بالرقمرقم ، فيمكنك الحصول على ذا لم يكن لدى مؤسستك رقم بالفعلإو

1-866-705-5711    

 ة موقع:زيارأو من خالل 

http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do;jsessionid=81407B1F03F2BD

B123DD47D19158B75F. http://fedgov.dnb.com/webform 

 

  : صفحة التقديم هنا:NCAGEالتقدم بطلب للحصول على 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx 

 

 NCAGE تعليمات عملية التقديم لـ

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA

%20NCAGE.pdf 

 

 2423-227-888-1: ، اتصل بالرقممساعدة من داخل الواليات المتحدةللحصول على ال

 7766-961-269-1: ، اتصل بالرقممساعدة من خارج الواليات المتحدةللحصول على ال

 أية مشاكل في الحصول علىفي حالة وجود  NCAGE@dlis.dla.milد االلكتروني وقم بمراسلة البري

 NCAGEرمز 

 

 2الخطوة 
 

  https://www.sam.gov: إلى بتسجيل الدخول SAM ، تابع التسجيل فيNCAGE بعد تلقي رمز

 .ا  سنوي SAM جب تجديد تسجيلوي

 

     ت التقديم:تواريخ وأوقا  -5
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sam.gov
http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do;jsessionid=81407B1F03F2BDB123DD47D19158B75F
http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do;jsessionid=81407B1F03F2BDB123DD47D19158B75F
http://fedgov.dnb.com/webform
http://fedgov.dnb.com/webform
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
mailto:NCAGE@dlis.dla.mil
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sam.gov


للجدول  ا  وسيقوم بمراجعة المقترحات وفق ،المقترحات على مدار العام PASسيقبل قسم الشؤون العامة 

، فإن جميع تواريخ د النهائية لتقديم الطلبات ثابتةيرجى مالحظة أنه على الرغم من أن المواعيي. والتال

خضع جميع قرارات . وتفر األموالاتوورهنا  ب، بناء  على االستجابة تقريبية وتخضع للتغييرالمراجعة و

 .األموال في جميع األوقاتفر اإلى تو ا  التمويل أيض

 

 :Aة الدور

ع السفارة على على موق APS ‘بيان البرنامج السنوي’ سيتم مراجعة المقترحات الواردة من تاريخ نشر

 2020يناير  22ردود بحلول خروج المع  ،2020يناير  15بحلول  2019ديسمبر  31حتى اإلنترنت 
 

 :Bة الدور

، 2020مارس  15بحلول  2020فبراير  29إلى  2020يناير  1سيتم مراجعة المقترحات الواردة من 

 2020مارس  22ردود بحلول خروج المع 
 

 :Cة الدور

 ، مع2020يونيو  14بحلول  2020مايو  31إلى  2020مارس  1سيتم مراجعة المقترحات الواردة من 

 2020يونيو  21ردود بحلول خروج ال
 

 :Dة الدور

، 2020أغسطس  14بحلول  2020يوليو  31إلى  2020يونيو  1سيتم مراجعة المقترحات الواردة من 

 2020أغسطس  21ردود بحلول خروج المع 
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 طلبات معلومات مراجعة ال –ـ ه
 

     المعايير -1

 :سيتم تقييم وتصنيف كل طلب على أساس معايير التقييم المبينة أدناه
  

 :أولويات السفارة

السفارة األمريكية أو  لدىهداف المعلنة بمجاالت األولوية وصف مقدم الطلب بوضوح مدى ارتباط األ

بوضوح كيف ترتبط  قد فّسر مقدم الطلبلهذه األولويات. وأن يكون أهدافه  ودعم ر المستهدفوالجمه

ارة الواليات المتحدة في القاهرة، ومجاالت البرنامج ذات األولوية، األهداف المعلنة بأهداف سف

حدد أن ييجب كما  ،(أ)كما هو موضح في القسم  لهذه األهداف واألولوياتودعمها  ر المستهدفووالجمه

 .ن األمريكي الذي سيتم تضمينه في البرنامجالمكوّ  مقدم الطلب بوضوح
  

 :ل المنح السابقةالتنظيمية وسج القدرة

ويشمل . على ثقة من قدرتها على تنفيذ البرنامجأنها تكون ، والمؤسسة بخبرة في مجالها المحدد تمتعتأن 

 .مصرفيالحساب الإدارة ذلك نظام اإلدارة المالية و
  

 : البرنامججدوى فكرة جودة و

. البرنامج تفاصيل حول كيفية تنفيذ أنشطةوجود ، مع تم تطوير فكرة البرنامج بشكل جيدأن يكون قد 

 .للتنفيذ معقوال   ا  زمني تضمن االقتراح جدوال  وأن ي
  

 :األهداف والغايات

 البرنامجيالنهج ذلك من المرجح أن يوفر أن يكون و ،األهداف والغايات بوضوحقد تم تحديد أن يكون 

 .أقصى تأثير في تحقيق النتائج المقترحة لدى المتقدم
 

 :الميزانية

لتكاليف معقولة فيما يتعلق باألنشطة المقترحة والنتائج ل؛ وأن تكون امفصّ بشكل  الميزانيةأن يتم تبرير 

شطة ، وهو ما يمثل جميع النفقات الالزمة لتحقيق األنلميزانية واقعيةة منها، وأن تكون االمتوقع

 .المقترحة
  

 :والتقييم متابعةخطة ال

أن يتمكن من و ،يوضح مقدم الطلب أنه قادر على قياس نجاح البرنامج مقارنة  بالمؤشرات الرئيسيةأن 

تضمن وأن ي ،حقترمالتقدم نحو األهداف المحددة في الحدوث لإلشارة إلى المطلوبة توفير المعالم 

 .يوضح كيف ومتى سيتم قياسهاأن ، ومخرجات والنتائجللالبرنامج مؤشرات 
  

 :خطة التوعية اإلعالمية

يصف مقدم الطلب خطة واضحة لكيفية مشاركة البرنامج مع الجماهير الثانوية من خالل الوسائط 

 الشراكة مع الحكومة األمريكيةصبح يصف مقدم الطلب بوضوح كيف ست؛ والتقليدية و / أو االجتماعية

 brandingيتم منح إعفاءات العالمات التجارية . وسوف للمشاركين وللجماهير الثانوية ظاهرة ومرئية

waivers  ذلك من أجل سبب الحاجة إلى حول وجود مبرر قوي  عندو ،نادرمحدود وفقط على أساس

 .نجاح المشروع
  

 :االستدامة

 .سوف تستمر أنشطة البرنامج في التأثير بشكل إيجابي بعد نهاية البرنامج

 



     راجعة وعملية االختيارالم -2
 

 .ستقوم لجنة مراجعة المنح بتقييم جميع الطلبات المؤهلة

 

 )FAPIIS( الفيدرالية ةيمنح التمويلللالنزاهة األداء ونظام معلومات  -3
 

، إذا كانت الوكالة الفيدرالية بموجب إشعار بفرصة تمويلممنوحة فدرالية  منحة تمويليةبالنسبة ألي 

بالنسبة  ‘طاألدنى المبسّ  الستحواذا حد’أكبر من سيكون المانحة تتوقع أن يكون إجمالي الحصة الفيدرالية 

خالل فترة األداء  ،قد يشملفإن األمر ، بموجب إشعار بفرصة التمويلممنوحة فدرالية  منحة تمويليةل

وجوب ، (Simplified Acquisition Threshold طالمبسّ األدنى حد االستحواذ   200.88§: )انظر

 :على ما يليى هذا القسم ف المتقدمينإبالغ وإطالع 

 

بمبلغ إجمالي من حصة فيدرالية  منحة تمويليةتقديم القيام ب، قبل ن الوكالة الفيدرالية المانحةإ :أوال  

مراجعة والنظر في أي معلومات حول المطالبة بتكون ، المبسطاألدنى االستحواذ  حدأكبر من  فيدرالية

نظام ’ل من خال االوصول إليه، والتي من الممكن نظام النزاهة واألداء المعينيتعلق ب مامقدم الطلب في

 ةيمنح التمويلللالنزاهة األداء ونظام معلومات ’(، والذي هو حاليا  SAM‘ )ةتمويليالإدارة المنح 

 Federal Awards Performance & Integrity Information System ‘الفيدرالية

(FAPIIS)  

 (U.S.C. 2313 41)انظر: 

 

، مراجعة المعلومات الموجودة في أنظمة النزاهة واألداء حسب اختيارهبالطلب،  نه يجوز لمقدمإ :ا  ثاني

 وكالةتكون والتعليق على أي معلومات عن نفسه  SAM المحددة التي يمكن الوصول إليها من خالل

نظام النزاهة واألداء المعين الذي  داخل ا  حاليتكون قد صارت و ا  بإدخالها سابققد قامت مانحة فيدرالية 

 SAMخالل يمكن الوصول إليه من 

  

، باإلضافة إلى أي تعليقات مقدمة من مقدم الطلب ن الوكالة الفيدرالية المانحة ستنظر فيإ :ا  ثالث

، عند اتخاذ قرار بشأن سالمة مقدم الطلب ظام النزاهة واألداء المعينفي ن المعلومات األخرى الواردة

مراجعة المخاطر التي ية عند االنتهاء من الفيدرال يةمنح التمويلوأخالقيات العمل وسجل األداء بموجب ال

 فيدراليةالوكالة المراجعة من   200.205§ يشكلها مقدمو الطلبات على النحو الموصوف في الفقرة

 .للمخاطر التي يشكلها مقدمو الطلبات مانحةال

  

 

 الفدرالية منحة تمويليةمعلومات إدارة ال –و 
 

 الفيدرالية تمويليةالمنحة إشعارات ال -1
 

كون . وسيمسؤول المنحبواسطة  منحة أو اتفاقية التعاون وتوقيعه ومنحه وإدارتهمنح الاتفاق سيتم كتابة 

إلى المستلم للمراجعة والتوقيع عبر البريد  وسيتم تقديمه ،الترخيصوثيقة و منح المساعدة ه تفاقا

في  تاريخ البدءإال من  نفقات البرنامجالتصرف واالنفاق من  يجوز للمستلم أن يبدأ فيي. وال اإللكترون

 .الموضح في وثيقة منح المنحة الموقعة من مسؤول المنح العمل

 



ل. الخارجية ليست ملزمة بتوفير أي تمويل إضافي في المستقب ، فإن وزارةإذا تم اختيار اقتراح للتمويل

 .لتقدير وزارة الخارجية ا  لزيادة التمويل أو تمديد فترة األداء يكون وفقالمنحة ن تجديد إ

  

، من جانب حكومة الواليات المتحدةتقديم المنح ب ا  التزام APS ‘بيان البرنامج السنوي’ ال يمثل إصدار

عالوة على ت. وحكومة الواليات المتحدة بدفع التكاليف المتكبدة في إعداد وتقديم المقترحالزم كما أنه ال ي  

 .، تحتفظ حكومة الواليات المتحدة بالحق في رفض أي أو جميع المقترحات الواردةذلك

  

 :طريقة الدفع

سيتم تحديد جداول الدفع . ولتنفيذ أنشطة البرنامج -حسب الحاجة  - سيتم الدفع على دفعتين على األقل

لمعالم البرنامج وحسب الحاجة لتنفيذ  ا  ، وفقمنحة تمويليةمسؤول المنح وتحديدها في وثيقة البواسطة 

  .أنشطة المشروع

 . سيتم إخطار المنظمات التي لن يتم تمويل طلباتها عبر البريد اإللكترونيو

 

 

 الوطنيةالسياسة متطلبات تطلبات اإلدارية والم -2

 

 :الشروط واألحكام
 

، ينبغي لمقدمي الطلبات مراجعة جميع الشروط واألحكام والشهادات المطلوبة التي قبل تقديم الطلب

 ل لذلك. ، لضمان قدرتهم على االمتثاتمويليةالمنحة تنطبق على هذه ال

ألحكام القياسية ، والشروط واضماناتلشهادات والا ،CFR 600 2و   CFR 200 2 :شملوهو ما ي

 ى:، وكلها متاحة علاألمريكية لوزارة الخارجية

https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/ 
 

بالواليات المتحدة في البنود والشروط والعالمات الخاصة الواليات المتحدة عَلم  الحظ متطلبات وضع

 . Standard Terms and Conditions القياسية

 

 تقديم التقارير -3

 

 : تقديم التقاريرمتطلبات 

 تمويليةالمنحة حدد وثيقة ال. وسوف تتقديم التقارير المالية وتقارير البرنامجللمنح سي طلب من المستلمين 

 . عدد مرات تقديم هذه التقارير

 

 يةمنح التمويلوكالة الب اإلتصالمعلومات ج. 

 على: PASقسم الشؤون العامة ، فيرجى االتصال بيك أي أسئلة حول عملية طلب المنحإذا كانت لد

PACairoGrantsProposals@state.gov 
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 معلومات اخرى –ز 

 لتبرير الميزانيةالمبادئ التوجيهية 

 :الموظفون 

مقدم الطلب دى صف أجور ورواتب ومزايا الموظفين المؤقتين أو الدائمين الذين سيعملون مباشرة لقم ب

 .، والنسبة المئوية من وقتهم الذي سيتم إنفاقه على البرنامجفي البرنامج
  

 : السفر

كان البرنامج يتضمن السفر . وإذا لهذا البرنامجعند السفر بالنسبة تقدير تكاليف السفر والبدل اليومي قم ب

 .، فقم بتضمين بيان موجز لتبرير ذلك السفرالدولي
   

 :المعدات

التي لها عمر من تلك لكات شخصية أخرى مطلوبة للبرنامج، صف أي آالت أو أثاث أو أي ممتقم ب

تتكلف ما ال يقل عن التي ، وة )أو عمر أطول من مدة البرنامج(يزيد عن سنة واحدافتراضي إنتاجي 

 .منها دوالر لكل وحدة 5000
  

 :المستلزمات

. وإذا مطلوبة للبرنامجتكون ، سرد ووصف جميع العناصر والمواد، بما في ذلك أي أجهزة كمبيوترقم ب

بند  ضعها في الميزانية ضمنعليك و، فدوالر لكل وحدة 5000اصر أكثر من كانت تكلفة أحد العن

 ‘. المعدات’
  

 ية: تعاقدمسائل الال

قم المورد. و حصول عليها من خالل عقد معصف البضائع والخدمات التي يخطط مقدم الطلب للقم بو

في تنفيذ من الذين سوف يساعدون فرعية مقدمة إلى شركاء غير ربحيين  يةتمويلمنح بوصف أي  ا  أيض

 .أنشطة البرنامج
  

 : التكاليف المباشرة األخرى

 على؛ ، والتي ال تتناسب مع الفئات األخرىألخرى المرتبطة مباشرة بالبرنامجالتكاليف اقم بوصف 

ي تفصيلتبويب وشرح . ويجب إعطاء ، تكاليف الشحن للمواد والمعدات أو الضرائب المطبقةسبيل المثال

 ‘.فرقاتمت’أو ‘أخرى’التي تحت بند  جميع المصاريفل
  

 : التكاليف غير المباشرة

، مثل التكاليف العامة الالزمة للمساعدة في كن ربطها مباشرة بأنشطة البرنامجال يمالتي هي تكاليف 

‘ متفاوض بشأنهمعدل تكلفة غير مباشر ’كان لدى مؤسستك . وإذا استمرار المنظمة في العمل

(Negotiated Indirect Cost Rate NICRA وإذا قامت المؤسسة بإدراج نفقات )’ تكلفة غير المعدل

موجود لديك.  NICRA ، فقم بإرفاق نسخة من أحدثفي الميزانية NICRA‘ المتفاوض بشأنهمباشر ال

‘ متفاوض بشأنهمعدل تكلفة غير مباشر ’يكن لديها أبدا  في السابق أي يجوز للمنظمات التي لم و

(NICRA أن ) من إجمالي التكاليف المباشرة المعدلة على النحو 10تطلب تكاليف غير مباشرة تبلغ ٪

 CFR 200.68 2 لمحدد فيا
  

  مشاركة التكلفة

 كيانات أخرى غير السفارةمن إلى مساهمات من المنظمة أو ‘ مشاركة التكلفة’ يشير مصطلح

 .التبرع بهاللعمل يتم مثل وقت المتطوعين وأماكن  ،مساهمات عينية ا  شمل أيض. وهي تاألمريكية
  

 : المشروبات الكحولية

 . للمشروبات الكحوليةمنحة التمويلية استخدام أموال اليرجى مالحظة أنه ال يمكن 


