
                                        

 

ة والمتناهية  كات الناشئة االجتماعية الصغير دعوة لتقديم طلبات المنح والدعم اإلرشادي للشر
ي تديرها النساء

 الصغر الت 

 

 

 إرشادات للمتقدمير  

 

 

WEE.CAN !-  التمكير  االقتصادي للمرأة: استضافة المجتمعات والالجئير  السوريير  مًعا لخلق فرص جديدة
 . AID 011528/01/6للمعيشة. 

 

 AICS -بتمويل من الوكالة اإليطالية للتعاون الدولي 

 

  



                                        
 

 

 طلب: الخلفية وأهداف ال

وع   والالجئير  السوريير  مًعا لخلق فرصالتمكير  االقتصادي للمرأة: المجتمعات المضيفة  -! WEE.CAN“مشر
( ، يعزز التمكير  االجتماعي AICSجديدة لكسب العيش "، بتمويل من الوكالة اإليطالية للتعاون الدولي )

ي مرص واألردن ولبنان ضعيفاتجئات السوريات والنساء الواالقتصادي للنساء الال 
 
 من المجتمعات المضيفة ف

ي من خالل إجراءات مختلفة تهدف إل 
تحسير  الوصول المستدام إل فرص الدخل والدعم االجتماعي والفت 

ي تقودها النساء. 
 واالقتصادي لألعمال الت 

ة  كات الناشئة االجتماعية الصغير ي لبنان للشر
 
ي إطار العمل ، الدعوة الحالية لتقديم الطلبات مفتوحة ف

 
ف

ي تقودها النساء من أجل تزويدهن بالدعم ال
 دية. مالي والتوجيه لتطوير أنشطتهن الرياوالمتناهية الصغر الت 

 

 هي التالية:  أهداف الدعوة

ي أنشأتها ال -
ة والمتناهية الصغر الت  ي عىل النساء دعم المشاري    ع الصغير

ي لها تأثير اجتماعي وبيت 
 مجتمع. والت 

ي تهدف إل إنشاء سالسل القيمة.  -
 دعم األفكار المبتكرة والممارسات الجيدة الت 

. تشجيع  -  التماسك االجتماعي داخل وبير  المجتمعات اللبنانية الضعيفة ومجتمعات الالجئير  السوريير 

 

ي من خالل ثمانية االف دوالر) 8,000 $  المختارون دعًما مالًيا يصل إل الطلب سيتلق  مقدمون
( ودعم فت 

 أشهر.  6التوجيه والتدريب لمدة 

 

 معايير األهلية

 لل
ً
كات الناشئة:  طلبلكي تكون مؤهال  الحالي ، يجب عىل الشر

 أن تكون مملوكة ومدارة من قبل امرأة أو مجموعة من النساء دون سن الخمسير  ؛ -

 سنوات كحد أقىص ؛ 4أن يكون قد تم إنشاؤه لمدة ال تقل عن سنة واحدة إل  -

-  . ي
 أن يمتلكها ويديرها مواطن لبنان 

ي بدء عملية ا -
 
 أو راغًبا ف

ً
ي غضون أن تكون مسجال

 
 أشهر ؛ 6لتسجيل ف

-  . ي مناطق عكار ومحافظات لبنان الشمالي
 
 أن تكون متمركزة وتعمل ف

ك بنسبة  - انية المطلوبة.  ٪10تمويل مشي   عىل األقل من إجمالي المير 

 

 معيار التقييم

 سيتم اختيار المرشحير  عىل أساس المعايير التالية: 

ي لألعمال -
 األثر االجتماعي و / أو البيئ 



                                        

 

 

 

 

كة الناشئة عىل معالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية  ستقوم لجنة االختيار بتقييم قدرات الشر
 مثل 

ً
للمجتمع ؛ القدرة عىل خلق فرص عمل جديدة الئقة وشاملة ومستدامة وتعزيز إدماج الفئات األكير ضعفا

 النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئير  وما إل ذلك. 

 

 االستدامة االقتصادية -

حة ؛ إمكانية توليد الدخل  انية المقي  ستقوم لجنة االختيار بتحليل مدى كفاية وجدوى خطة العمل والمير 
كة الناشئة ، إل جانب االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية الشاملة  والقدرة التنظيمية والمالية للشر

كة.   للشر

 

كات ال ي ستعىط األولوية للشر
كات الناشئة الت  ي قطاع البيئة ؛ للشر

 
ي قطاع األعمال الزراعية وف

 
ناشئة العاملة ف

ي لديها القدرة عىل إنشاء مجموعات إقليمية لسلسلة القيمة أو 
تظهر مستوى عاٍل من االبتكار ولألعمال الت 

رات أخرى ية ؛ مع مبادالتنسيق معها أو التواصل مع مبادرات أخرى )عىل المستويات المحلية واإلقليمية والوطن
 . ي تشمل الالجئير  السوريير 

كات الناشئة الت  ي تفعيل( ؛ الشر
 
 نشطة بالفعل أو ف

 عملية التطبيق

 من أجل التقديم ، يجب عىل المرشحير  إرسال المستندات التالية: 

 ( ؛1نموذج الطلب )الملحق  -

 ( ؛2توزي    ع مفصل للمبلغ المطلوب )الملحق  -

( بدء التشغيل ؛نسخة من بطاقة هوية  -  مالك )مالكي

 للتطبيق ، بيان موقع من المالك بشأن استعداده لبدء  -
ً
نسخة من تسجيل بدء التشغيل أو ، إذا لم يكن قابال

ي غضون 
 
 أشهر من تاري    خ التوقيع.  6عملية التسجيل ف

و  Francesca.annetti@cospe.orgإل  2021مارس  8يجب إرسال الطلبات بحلول 
Dima.ghazal@urda.org.lb :الموضوع ،Wee.Can طلب المنحة 

 . ي
ي الطلبات غير المكتملة أو الطلبات المرسلة بعد الموعد النهان 

 
 لن يتم النظر ف

 

انية والتكاليف ز  المير

ي الملحق  بالدوالر  يتعير  عىل المرشحير  تحديد مبلغ المنحة المطلوبة
 
، باإلضافة إل إجمالي التأسيس  2ف

ك.  ي ستغطيها المنحة المطلوبة.  2يجب أن يتضمن الملحق المشي 
ا تفصيلًيا للنفقات الت 

ً
ا تحديد

ً
 أيض

ي يمكن تضمينها هي التالية: 
 التكاليف المؤهلة الت 



                                        

1 

 

اء المواد الخام.   . شر

اء أو تأجير المعدات. 2  . شر

 . إيجار أماكن العمل. 3

ة األ4 انية )اإلدارة  ٪30أشهر( حت   6ول ). التكاليف التشغيلية والتشغيلية لنشاط األعمال للفي  من إجمالي المير 
 والتنظيم(. 

ي العروض( ، بتكلفة تصل إل 5
 
ي القطاع )يتم تضمينه ف

 
من إجمالي  ٪20. تدريب خاص لتحسير  المهارات ف

انية.   المير 

وي    ج والتسويق6  . التكاليف التنظيمية للفعاليات والي 

ة ذات الصلة بتنفيذ 7  األنشطة. . التكاليف المباشر

ي ال يمكن أن تغطيها المنح هي التالية: 
 التكاليف غير المؤهلة الت 

 

 . رسوم الديون وخدمة الدين )الفائدة(. 1

امات المستقبلية المحتملة. 2  . مخصصات الخسائر أو االلي  

3 . ي
ي أو المبان 

يات األراض   . مشي 

 . خسائر رصف العمالت. 4

 رعية(. . االئتمان ألطراف ثالثة )وليس المنح الف5

 

 عملية التقييم

 

 18بحلول  Dima.ghazal@urda.org.lbو  Francesca.annetti@cospe.org يمكن إرسال األسئلة إل 
اير  ي موقع  2021فير

 
اير  24عىل الويب بحلول  URDAوسيتم نشر إجابات األسئلة الشائعة ف  . 2021فير

نامج  للتعريفسيتم تحديد يوم  ي عن الير
ون  . من أجل التسجيل ، يمكن للمتقدمير  المهتمير  إرسال بريد إلكي 

اير يوضح  24بحلول   Dima.ghazal@urda.org.lb و    Francesca.annetti@cospe.org إل  فير
ي الحدث. 

 
 اهتمامهم بالمشاركة ف

ا لذلك. ستتم دعوة ب، وسيتم إخ 2021مارس  15ستتم مراجعة الطلبات المقدمة بحلول 
ً
ار المرشحير  وفق

ا إلجراء مقابلة مع لجنة التقييم ، وسُيطلب منهم تقديم دراسة مالية أ 
ً
. كالمرشحير  المختارين مسبق

ً
 ير تفصيال

 2021ستنتهي عملية االختيار بحلول األول من أبريل 
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