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 أسئلة وأجوبة
 

 APS 01/2022رقم بيان البرنامج السنوي:  

 المرأة  عملتجاه    ةالمجتمعي  ات والسلوكياتالتصور   لتحسينوالمنا��ة    ا��تصال والتواصلحم��ت  

 للتمكين ا��قتصادي والقيادي للمرأة    مكانتي  USAIDم��وع  

 2023فبراير   22التاريخ:  

ــل   ــامـ الــكـ ــنــوي  الســـــ ــامــج  الــبــرنـ ــان  بــيـ عــلــى  ــ�ع  ــ�طــ�ـ ا�ـ ــ�ليــمــكــن  خــ�ـ ــالــي:    مــن  الــتـ الــرابــط 
-and-entempowerm-womens-makanati-https://encompassworld.com/project/usaid

weela/-activity-leadership-economic 

،  ممفيدة لك تكونالتي قد  و  المتعلقة بالتقديم لبرنامج المنحقائمة با��سـئلة    يشـمل الجدول أدناه على 
��   الرابط أع��ه.  في إلى توضـيح المعلومات الواردة في بيان البرنامج السـنوي    الورقةحيث تهدف هذه  
ولكن بيان البرنامج الســنوي،    وتلك الواردة في   ا��جابات الواردة في هذه الوثيقةبين  يوجد أي تعارض  

ـــ الوثيقة    هذه  الواردة في   ، فإّن المعلوماتالمعلوماتاخت��ف أو تباين في  أي في حال وجود   عتبر  تسـ
 البرنامج السنوي.النسخة المحدثة لبيان  بمثابة  

 ا��جابات ا��سئلة رقم 
 أسئلة عامة 

ــال  1 إرســـــ علينــا  يجــب    أين 
  وا�ـــ�وراق أســــــــئـــلـــتـــنـــا  

ــة   ــاهيمي ــة  لالمف ــان  منح بي
البرنامج الســنوي لم�ــ�وع  

 ؟  مكانتي 

أي أســـئلة بخصـــوص بيان البرنامج    في حال وجود
ُيرجى   في    منحالفريق    التواصـــــــل معالســـــنوي، 

ــ�وع عـ   USAID  م�ــــ ــانـتـي  عـنـ مـكـ ــد  بـر  الـبـريـ وان 
ــالـــــــــ  ــتـــــــ الـــــــ ــي  ــرونـــــــ ــتـــــــ ــكـــــــ ــ�لـــــــ   : ي ا�ـــــــ

makanatigrants@encompassworld.com  
ا�ــ�وراقيجــب   ــال  البريــد  المفــاهيميــة    إرســـــ إلى 

ــي:   ــالـــــــ ــتـــــــ الـــــــ ــي  ــرونـــــــ ــتـــــــ ــكـــــــ ــ�لـــــــ ا�ـــــــ
makanatigrants@encompassworld.com   قبــل

ــفحة غ��ف    المحددالموعد النهائي للتقديم   في صـ
 بيان البرنامج السنوي.

يمكن أن يســـــتهــدف  هــل   2
ــخاص ــ�وع ا��شــ   من   الم�ــ

 ذوي ا��عاقة؟

اـ��شــــــخاص ذوي اـ��ـعاـقة في    اســـــتـهداف  ميمكنك
بيان البرنامج السـنوي  حيث تهدف منحة    مم�ـ�وعك
فرص اقتصـادية    إلى خلق  مكانتي   USAIDلمـ��وع  

https://encompassworld.com/project/usaid-makanati-womens-empowerment-and-economic-leadership-activity-weela/
https://encompassworld.com/project/usaid-makanati-womens-empowerment-and-economic-leadership-activity-weela/
mailto:makanatigrants@encompassworld.com
mailto:makanatigrants@encompassworld.com
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 ا��جابات ا��سئلة رقم 
المســــــــاهمـــةمســـــتـــدامـــة   التمكين    يمكنهـــا  في 

ــخاص ذوي   ــادي للمرأة، بما في ذلك ا��شــ ا��قتصــ
 ا��عاقة.

في   3 أكتـــب  أن  يمكن  مـــاذا 
  خــانــة "عنوان/ موضـــــوع" 

ــاـلة البرـيد اـ��لكتروني   رســــ
منحــة   طلــب  تقــديم  عنــد 
الســـــــنوي   ــاـمج  اـلـبرنـ ــان  ـبيـ

 ؟للم��وع

بيــان البرنــامج الســـــنوي  عنــد تقــديم طلــب منحــة  
اسـم منظمتك  ، يجب ذكر  مكانتي  USAID  لم�ـ�وع

رسالة    أو عنوان موضوعالجزء المخصص لذكر    في 
�لكتروني   اســـــم بيـان البرنـامج    إلى جـانـبالبريـد اـ�

ــبيل المثال، يمكنك كتابة   بيان  "الســـــنوي. على ســـ
ــال  البرنـامج الســـــنوي لم�ـــــ�وع مكـانتي  �تصــــ : اـ�

]." حيث سـيسـاعد ذلك  تك [اسـم منظم  –والتواصـل  
توجيهه بشـــــكل  في ضـــــمان التعرف على طلبك و
ل المختص  الموظف  إلى  ــات  ســـــليم  مراجعــة  غــاي

 .الطلب وتقييمه
مـا الفرق بين منحـة "بيـان   4

"  )APSالبرـنامج الســـــنوي (
ــات   اـلـطـلبـ ــدـيم  ـتقـ و"دـعوة 

)RFA؟"( 

  فردي ) هو إشـــــعـار  APSبيـان البرنـامج الســـــنوي (
ــة التمويـل (  NOFO Notice of Fundingبفرصــــ

Opportunity  ( يتضـــــمن فرص متـعددة للتـقديم  و
ــام الع ــا  طوال  (  بينم ــات  الطلب ــديم  تق  RFAدعوة 

Request for Applications  ( ــدـيم  فـ قـ ـت ـفـترة  ــا  هـ ـل
يتم تحديدها في ا��شــــعار فرصــــة التمويل  واحدة  

 و��نشطة أكثر تحديًدا.
ــا 5 اـلـتي ـلغـــ الـ   مـ ــا   ات    ـيـمـكـننـ

في  تقــديم    اســـــتخــدامهــا 
طلـب منحـة بيـان البرنـامج  

 السنوي؟

  طلبات لمنحة بيان البرنامج السنويالتقديم    يمكن
 .العربية أو ا��نجليزية  بإحدى اللغتين

ــالمراحــل   مــا المقصـــــود 6   ب
ــاـمج   اـلـبرنـ ــان  ـلـبيـ ــة  ــ�رـبعـ ا�ـ

 السنوي؟

الســـــنوي الطلبــات من يســـــتقبــل   البرنــامج  بيــان 
تشـــــير    مرات فقط خـ��ل الـعام، حـيث  4  المنظـمات

يمكن    محـددةفترات    4ا�ـ�ربعـة إلى    المراحـلهـذه  
للنظر    العروض المقترـحةتـقديم    خـ��لـها  للمتـقدمين

فيهـا. ُيرجى ا�ـ�ط�ـ�ع على بيـان البرنـامج الســـــنوي  
 لمعرفة التواريخ المحددة.
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  حد أق�ــ� لعدد هل هناك   7

ــاريع التي   المنح أو المشــــ
كـــل في  تمويلهـــا   ســـــيتم 

 جولة؟

ا لعـدد المنح أو أق�ـــــ�  ـ�� يوجـد حـد   مقرر مســـــبـقً
،  المشاريع التي سيتم تمويلها في كل دورة تمويل 

ا�ـــ�مريكيـــة    EnCompassتحتفظ    ولكن والوكـــالـــة 
ل أو عـدم تمويـل   الحق في تموـي دوليـة ـب للتنميـة اـل

 تمويلها جزئيًا.و/أو بعض و/أو كل الطلبات،  
  الورقة هل يجب أن تقت�ـ�   8

ــى   عــل ــة  ــمــيـ ــاهــي ــمــفـ  5ال
 صفحات فقط؟  

الـتأـكد من ـعدم تـجاوز ـعدد الصـــــفـحات  نعم، يـجب  
ــفحات حيث تحدد   5  عن  المفاهيمية  الورقة  في  صــ

ة لمنحـة   ادئ التوجيهـي امج الســـــنوي  المـب ان البرـن بـي
ا�ــ�ق�ـــــ� لعــدد    مكــانتي   USAIDلم�ـــــ�وع   الحــد 
ــفحات وقد �� يتم النظر في المقترحات التي    ،الصــ

  قراءة   يجــب.  العــدد من الصـــــفحــاتتتجــاوز هــذا  
  والتـأكـد من اســـــتيفـاء المبـادئ التوجيهيـة بعنـايـة  

لعدد    �ق�ـــ�الحد ا�لمتطلبات  المفاهيمية    ورقتكم
 الصفحات قبل تقديم الطلب.

  الحصـول علىهل يمكنني   9
ــرض  ــعـ الـ ــن  مـ ــة  ــخـ   نســــــ

المســـتخدم أثناء    التقديمي 
 ا��جتماع؟

�جتمـاع    التقـديمي   العرض اء اـ� غير  المســـــتخـدم أثـن
ــ�ية أومتاح ل ــباب، من بينها ال�ـــ  لتوزيع لعدة أســـ
اـلمـحــتوى  حــقوق ــة  ـكيـ أنّ ـمـل اـلعــلم  ـيرجـى  وـلـكن   ، 

المعلوـمات المـقدـمة أثـناء اـ��جتـماع مســـــتـمدة من 
ة لمنحـة   ادئ التوجيهـي امج الســـــنوي  المـب ان البرـن بـي

يمكن  حـيث  مـتاـحة للجميع  هي  و  لم�ـــــ�وع مـكانتي 
 ا��ط��ع عليها من خ��ل الرابط التالي:

-https://encompassworld.com/project/usaid
-dan-empowerment-womens-makanati

weela/-activity-leadership-conomice   
ــترط أن تكون جهة   10 هل يشــ

ا��تصــال في طلب المنحة  
 ؟امرأة

�� يوجد اشــتراط محدد بأن تكون جهة ا��تصــال في  
أّن امرأةطلــب المنحــة   إلى  التنويــه  . ولكن ينبغي 

    USAID  بيــان البرنــامج الســـــنوي لم�ـــــ�وع  منحــة
إلى إتاحة فرص اقتصادية مستدامة    تهدف  مكانتي 

 ـقد  مـماتســـــهم في التمكين اـ��قتصــــــادي للمرأة،  
منح إلى  ا�ـــ�ختيـــار    يؤدي  عمليـــة  أثنـــاء  ا�ـــ�ولويـــة 

https://encompassworld.com/project/usaid-makanati-womens-empowerment-and-economic-leadership-activity-weela/
https://encompassworld.com/project/usaid-makanati-womens-empowerment-and-economic-leadership-activity-weela/
https://encompassworld.com/project/usaid-makanati-womens-empowerment-and-economic-leadership-activity-weela/
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كبير    بـشكل  للمقترحات التي تقودها النـساء أو تركز

 على التمكين ا��قتصادي للمرأة.
  يســـــتهــدف هــل يمكن أن   11

م�ــ�وعنا الرجال با��ضــافة  
 إلى النساء؟

ضـمن الفئات المسـتهدفة  نعم، يمكن إدراج الرجال  
الذي يســـــتهدف النســـــاء بشـــــكل    مم�ـــــ�وعك  في 

ــ� ــا�ـ ــ�وع  منحة  ف  ؛أسـ ــنوي لم�ـ بيان البرنامج السـ
ــاـنـتي  ــة    ـتوـفـيرإـلى    ـتهـــدف  ـمكـ ــاديـ اـقتصــــــ ـفرص 

ــتدامة   ــاديًا،  المرأة  تمكين  يمكنهامســـ ولكن    اقتصـــ
  فيالرجال    عدم اســتهداف  ذلك �� يعني بال�ــ�ورة

 الم��وع.
تعــاونيــة  جمعيــة  أنــا أمثــل   12

 200خـدم أكثر من  تزراعيـة  
ــل   هـ ــات  مــزارع.  الــجــمــعــيـ

الزراعيـة مؤهلـة    ةالتعـاونيـ 
ــديم   عـلىلـلـتقـ   لـلحصـــــول 

ــامــج   ــرنـ ــب ال ــان  ــيـ ب ــة  ــحـ مــن
 السنوي؟

ــة ــاهيمي المف ــ�هــداف  ا� ــت  ــان ك إذا  ــة   نعم،    للجمعي
ــامج   البرن ــان  لبي ــة  الرئيســـــي ــ�هــداف  ا� تتوافق مع 

 السنوي.

ــير   13 ــترط تقديم ســـ هل يشـــ
ـلمـوظـفـي   ــة  ــاـملـ كـ ــة  يـ ذاـت
ــب   طـــلـ فـــي  الـــم�ــــــــ�وع 

 المنحة؟

تقــديم ســـــير ذاتيــة كــاملــة لموظفي    �ــ� يشـــــترط 
تقديم ســــير ذاتية  ب  يمكن ا��كتفاءحيث    ،الم�ــــ�وع

ـتـلخـص   ـــيرة  ــ�ت    خــبراتقصــــ ـلمـوظـفــين  اوـمؤهـ�ـ
 الم��وع.الرئيسيين في  

مصـــــــطــلــح   14 يــعــنــي  ــاذا  مـ
" في  ةا��بداعي  الصــناعات"

ــياق منحة   بيان البرنامج  ســ
 ؟السنوي لم��وع مكانتي 

مجال  " إلى أي ةا��بداعي  الصناعاتيشير مصطلح "
ـقائم على اـ��ـبداع الفردي والمـهارة والموهـبة    عـمل
كن ا��ـستفادة منه كمصـدر دخل ولتوفير فرص ويم

ــاج  عمــل   إنت أو  ــ�ل تطوير  حقوق  مواد ذات  من خ�
ا�ــ�بــداعيــة:    الصـــــنــاعــاتعلى  �مثلــة  ا�ــ ملكيــة. من  

الحرف اليدوية،  والفنون،  ووســـائل ا��ع��م الرقمية،  
 الموسيقى، وصناعة ا��ف��م.والتصميم،  و

ـهل يمكن للمنظـمات التي   15
ـمن   ـمـنح  ـعـلى  ــت  حصــــــلـ
�مريكيـة للتنميـة   الوكـالـة اـ�

التمويــل من   ا�ــ�مريكيــة  الحصـــــول على  الوكــالــة 
دوليـة   �  للتنميـة اـل ــابق ـ� من التقـدم    يمنعفي الســــ

ة للتنميـة   �ميركـي ة اـ� لفرص أخرى مموـلة من الوكـاـل
 الدولية
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ــابــق   الســــــ فـي  ــة  ــدولـيـ الـ

 التقديم لهذه المنحة؟
 ة الطلبات وا��هلي 

التقديم في حال    هل يمكن 16
  مســـــجلـة لمنظمـة  ا  كـانـت

ــ�   �ـ جــغــرافــي  ــان  مــكـ فــي 
ــه   ــامـج  يـغـطـيـ الـبـرنـ ــان  بـيـ

   USAID  الســـنوي لم�ـــ�وع
 ؟مكانتي 

النظر في طلبــات الحصـــــول على المنح   ســـــيتم 
المراد المنــاطق    للمشـــــــاريع  تنفيــذهــا في إحــدى 
  بيان البرنامج الســـنوي  ضـــمنالجغرافية المحددة  

ــتوى الوطني  بغض النظر عن مكان    أو على المســ
تـسجيل المنظمة المنفذة طالما أن أنـشطة المنحة  

في المـناطق المشـــــموـلة. تنص المـبادئ    ســـــتنـفذ
  يجب التوجيهية للمنحة على أن الم�ـــ�وع المقترح  

أكثر من  أو  ــدة  واح ــددة  مح ــة  ــذ في منطق ُينف أن 
 تمويلها.  المرادالمناطق  

مسـتهدفة  المناطق  من ال  عدًداحدد برنامج مكانتي  
: العقبــة،  ، وهي كمنــاطق ذات أولويــة  المصـــــنفــة

ــت،   اـلـميـ اـلـبـحر  ــة  ـمـنـطقـ ان،  ــّ ـعمـ رم،  وادي  اـلـبـتراء، 
 الزرقاء، إربد، جرش، وعجلون.

من يحق ـله التـقديم لمنـحة   17
 بيان البرنامج السنوي؟

ـفي   ــل  ـتـعمـ اـلـتي  ــة  اـلمســـــــجلـ ــات  ـلـلـمـنظـمـ ـيـحق 
ــياحة،   ــتهدفة ا��ربعة (الســ النقل  والقطاعات المســ

  والصـــــنـاعـات ا�ـ�ع�ـ�م  ووالخـدمـات اللوجســـــتيـة،  
والمســـــتوفـية  اـ��ـبداعـية، والقـطاـعات الصــــــناعـية)  

ا��هلية الواردة في بيان البرنامج الســـنوي    ل�ـــ�وط 
لحصـول على منحة بيان البرنامج السـنوي  لالتقديم  

منظمــات المجتمع المــدني، المنظمــات غير    :مثــل
الــبــحــوث  مــراكــز  ــاص،  الــخـ ــاع  الــقــطـ ــة،    الــحــكــومــيـ

ــات ا��ع��مية، الجامعات   ــســـ ــات، المؤســـ والدراســـ
 الخاصة، وغيرها.

هـل يمكن للمنظمـات غير   18
ة التقـديم   دولـي ة اـل الحكومـي

ــامج  على منحــة   البرن ــان  بي
 ؟السنوي لم��وع مكانتي 

ــة  ـنـعم،   ــدوـليـ الـ ــة  اـلـحـكوـميـ ـغـير  ــات  ـلـلـمـنـظمـ ـيـحق 
بيان البرنامج السـنوي  التقديم للحصـول على منحة  

ــ�وع مكانتي  ــ�يطًة أن    لم�ــ ــجلة  �ــ في  تكون مســ
 ا��ردن.
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ــل   19 ــرط هـ ــت ــور    يشـــــ حضـــــ

الجلســـات ا��ع��مية لمنحة  
الســـــــنوي   ــاـمج  اـلـبرنـ ــان  ـبيـ

 ؟لم��وع مكانتي 

حضـور الجلـسات ا��ع��مية    على المتقدمين  يجب  ��
  ، ن البرـنامج الســـــنوي لم�ـــــ�وع مـكانتيبـيالمنـحة  

دعم  الـ توجـيه والتـقديم    إلى الجلســــــات    تـهدف ـهذه
ــأن طلب المنحة و ــيحللمتقدمين بشـ   إجراءات   توضـ

الوكـالـة ا�ـ�مريكيـة للتنميـة الـدوليـة لتقـديم طلـب  
 المنحة.

ــات   20 ــامـعـ لـلـجـ يـمـكـن  ــل  هـ
  تقديم طلب الحصول على

ــة   ــحـ ــامــج  مــن ــرنـ ــب ال ــان  ــيـ ب
  الســـنوي لم�ـــ�وع مكانتي

�مريكيـة   ة اـ� التـابعـة للوكـاـل
 للتنمية الدولية؟

بيـان البرنـامج  يحق للجـامعـات التقـديم على منحـة  
طـالمـا أنهـا مملوكـة    الســـــنوي لم�ـــــ�وع مكـانتي 

تمولها الحكومة    أو تملكها/  بالكامل  للقطاع الخاص
 %.50بنسبة أقل من 

ــديم  21 تق ــ�فراد  ل� ــل يمكن    ه
  الحصــول على منحة   طلب

 بيان البرنامج السنوي؟

ــامج   البرن بيــان  إن  حيــث  التقــديم  ل�ــ�فراد  ــ� يحق  �
الســنوي يقت�ــ� ح�ــ�يًا على المنظمات المســجلة  

في بـيان البرـنامج    الواردةحســـــب �ـــــ�وط اـ��هلـية  
 السنوي.

ـــ ال  تعاملهل  22   ات مؤســـــســ
ــجيل   ــب تســـ الفردية (حســـ

  )، وزارة الصــــــناعة والتجارة 
ـفي ــات  ـمـنـظمـ أم  ــأـفراد    كـ

طلـبات منـحة بـيان البرـنامج  
 السنوي؟

بيان البرنامج الســـنوي    تشـــترط معايير ا��هلية في 
إذا كانت  ف.  أن تكون الجهة مســجلة بشــكل رســمي 

ا  المؤســـــســــــة مســـــجـلة ، فـهذا يعني أنـها  رســـــميـً
 ا��هلية.  لمعايير  مستوفية

ـعـلى   23 ــدـيم  اـلـتقـ ـيـمـكن  ــل  هـ
ــامــج   ــرنـ ــب ال ــان  ــيـ ب ــة  ــحـ مــن
ــل   ـعمـ ـلـتطـوـير  الســـــــنوي 

ــاري   ــل  تـــجـ ويـــعـــمـ ــائـــم  قـ
 بالفعل؟

منح بيان البرنامج السنوي    يمكن ذلك حيث إنّ  نعم،
المســــجلة    والمؤســــســــات  متاحة فقط للمنظمات

�ربعـة   ، التي تعمـل في القطـاعـات المســـــتهـدفـة اـ�
ويـجب اســـــتـخدام اـ��موال ـلدعم المشــــــاريع التي  

ضـــــمن المجـا�ـ�ت المواضـــــيعيـة المعلنـة.    تنـدرج
ة  حم�ــ�ت ورســــــائــل ا�ــ�تصــــــال لــدعم المشــــــاركــ 

 ا��قتصادية للمرأة.
هـل يمكن أن يتعـاون عـدة   24

ــكيل   أفراد ومنظمات لتشـــ
ان البرـنامج   ــة ببـي تشـــــترط معـايير اـ��هلـية الخـاصــــ

  أو مؤســســة   الســنوي أن ُتقدم المنحة إلى منظمة
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ائت�ــ�ف أو تحــالف للتقــديم  
ــامج   البرن ــان  بي على منحــة 

 السنوي؟

عدة منظمات    إذا كان الطلب مقدم منمســـــجلة.  
فــإّن المنحــة ســـــتمنح لمنظمــة واحــدة  اد،  و/أو أفر 

توقيع  المنظمـــة  لهـــذه  يمكن  ثم  ومن    مســـــجلـــة 
ا�ــ�خرين المســـــجلين في   اتفــاقيــات فرعيــة وإدارة 
اـ��ئتـ��ف. يمكن اقتراح هـذا النوع من الترتيـبات في  

 النظر فيه.  غاياتالطلب ل
هل يمكن إقامة �ـ�اكة مع   25

حكومية عند التقديم    جهات
ــول على  منحة بيان    للحصــ

 البرنامج السنوي؟

حكومية أو مؤـسـسات  قد تخضـع المنح التي تـشمل  
لموافقة.  غايات اشـــبه حكومية ل�ـــ�وط إضـــافية ل

حكومية، ولكن    مؤسـسـة  بال�ـ�اكة معالتقديم    جوزي
إذا كان من المتوقع أن تحصـل على أموال أو سـلع  

لـ��زم للحصـــــول  أو ـخدـمات فيجـب مراـعاة الوـقت ا
 على الموافقات.

منظمتنا على    حصــــلتإذا   26
  منحـة م�ـــــ�وع لمـدة عـام 

ــد ــاـمج    واحـ اـلـبرنـ ــان  ـبيـ ـمن 
ــا   نـ ـيمــكـن ــل  ـفهـ الســـــــنوي، 
  التقــدم بطلــب للحصـــــول 

ــاء   أثـنـ أخـرى  ــة  مـنـحـ عـلـى 
 تنفيذ هذا الم��وع؟

يجوز للمنظـمات التـقديم لجوـ��ت متـعددة من بـيان  
  للمنحة، طلبات مختلفة    البرنامج السـنوي بأنشـطة/

� يمكنهـا الحصـــــولولكن   ــافي    ـ� ل إضــــ على تموـي
 أو لفكرة مماثلة.  قيد التنفيذلمنحة  

ـهل يشــــــمل بـيان البرـنامج   27
ــا   ــوجــيـ ــول ــن ــك ت ــوي  ــن الســـــ
ــاـ��ت   المعلومـات واـ��تصــــ
ــا   ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ تـ ــاع  ــطـ (قـ

 المعلومات وا��تصا��ت)؟

نعم، يشمل بيان البرنامج السنوي قطاع ا��تصا��ت  
المعلومــات،   ــة  ــدرج ضـــــمن  حيــث  وتقني   قطــاع ين

 ا��بداعي.  والمجالالفنون  

ــل   28 ــة  يـمـكـنهـ أو   لـمـنـظـمـ
ــة �ـ� تزال تحـت    مؤســـــســــ

م بطلـب  التـأســـــيس التقـدُّ 
ــول على منحة بيان   للحصــ

لم�ــ�وع    البرنامج الســنوي
 ؟مكانتي 

ــة  نعم، يجوز ��ي منظمة   خ��ل مرحلة  أو مؤســـــســـ
بيان  التأســيس التقدُّم بطلب للحصــول على منحة  

تركز عملـية    .لم�ـــــ�وع مـكانتي   البرـنامج الســـــنوي
التقييم بشــكٍل أســا�ــ� على فكرة وتأثير الم�ــ�وع  

.  لتمكين ا��قتصـادي والقيادي للمرأة االمقترح على  
  أو المؤســســة   وجود المنظمة  فإنّ وبناء على ذلك،  

  التأهل للتقدم   �� يحرمها من  في مرحلة التأســـــيس
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. ومع ذلك، يجب على  الحصول على المنحة  بطلب

ــة  المنظمة ــســ ــتيفاء  أو المؤســ معايير ا��هلية    اســ
  ـية الـخاصــــــة �رشــــــاداـ��دـلة ا�ـ اـ��خرى المـحددة في  

  أن تكون مســــّجلة   ومن ضــــمنها اشــــتراط المنحة،  ب
التعليمات   يجب الحرص على قراءة.  بشـكل رسـمي 

 تقديم الطلب.  ا��رشادات بعناية قبلو
 

بطلــب   يجوزهــل   29   التقــدُّم 
 آنٍ �كثر من م�ـــــ�وع في  �ـ 

منحة بيان    عن طريقواحد  
 ؟البرنامج السنوي

في آٍن من م�ــــ�وع  التقدُّم بطلب ��كثر    يجوزنعم،  
 واحد عن طريق منحة بيان البرنامج السنوي.

ــة   30 اـلـمـنحـ ــب  طـلـ ُرـفض  إذا 
ــة   اـلـجولـ ـفي  ــا  ـبنـ ــاص  اـلخـ

م    يمكنـنااـ��ولى، فـهل   التـقدُّ
ــ�ت   الـجـو�ـ فـي  أخـرى  مـرّة 

 التالية؟

ا�ــ�ولى،  ُرفض  إذا   فــإنــه  طلــب المنحــة في الجولــة 
  يمكن للمنظـمة أو المؤســـــســـــة صـــــاحـبة الطـلب 

منـحة  مرّة أخرى في الجوـ��ت ال�ـّ�حـقة. ُتـقدم  التـقدُّم  
ــ�وع مكانتي  ــنوي لم�ـــ ــمن   بيان البرنامج الســـ   ضـــ

لـكل من لم يـحالـفه النـجاح    ويمكنجوـ��ت متـعددة،  
تقديم طلب الحصــول  الجو��ت الســابقة إعادة  في  

  �ــ�يطة اســتيفاء   على المنحة في الجو��ت ا��خرى
إجراء التعـدي�ـ�ت المنـاســـــبـة في  معـايير ا�ـ�هليـة و

 بهم.طل
 

ـما اـلذي يمكن أن يســــــاـعد   31
في إنجــاح م�ـــــ�وعنــا في  

بيـان البرنـامج  منحـة  طلـب  
 ؟السنوي لم��وع مكانتي 

بيـان البرنـامج الســـــنوي  يعتمـد نجـاح طلـب منحـة  
جودة الفكرة    بشـكل أسـا�ـ� على   لم�ـ�وع مكانتي 

مع  ويمكن لع��قات ال�ــ�اكة    وعن�ــ� ا��بتكار فيها،
أو  واحــدة أو أكثر من المنظمــات مثــل الجمعيــات 

فرص النجاح.    أن تحسينمؤـسسات القطاع الخاص  
القطــاعــات   التركيز على  فــإن  ــك،  ذل ــ�وًة على  وع�
المســتهدفة والعمل ضــمن المجا��ت المواضــيعية  

ل ا�ـ المحـددة في   دلـي ــاداـل لمنحـة يمكن أن ل  ي�رشــــ
يجب التأكد  يزيد من فرصـة الموافقة على الطلب.  

ــادات المنحـة بعنـايـة    ا�ـ�ط�ـ�ع على دليـل  نم  إرشــــ
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جميع معايير ا��هلية قبل تقديم    اســـتيفاءوالحرص  

 .الطلب
إنتاجيًا يعمل  مطبًخا  أمتلك  32

في مجال الطعام الصحي،  
ــرخـــص  مـ ــخ  ــبـ ــطـ مـ ــو  وهـ

ــجلو ــمي  مسـ ــكل رسـ   ، بشـ
يــمــكــنــنــي  ــل  ــدم    فــهـ الــتــقـ

ــب   طـلـ عـلـى  اـب ــول  ـلحصــــ
 المنحة؟

ــول على المنحة  االتقدُّم بطلب  مكنك  نعم، ي لحصـــ
ـفكـ  أن  ــا  ــاـلمـ ــك طـ ــات    رتـ بـ اـلـمـتطــل وـتـلـبي  ـمـبـتـكرة 

ـهدف  المنحـة تمع اـ��نتـباه إلى أّن    المحـددة للمنحـة
مدفوعة  للنـساء في وظائف    عمل فرص  توفير  إلى 

ــمن. لذلك، يجب أن ا��جر طلبك فكرة مبتكرة    يتضـــ
لفكرتك  تتوافق مع هذا الهدف وتوضح كيف يمكن  

 هذا الهدف.حقيق  المساهمة في ت
  ضـــــمن ـهل يمكنـنا العـمل   33

ــل   "اـلعـمـ ــ�ث  �ـ ـث اـل ز  ــاـئ ركـ اـل
ــتــــمــــع،   والــــمــــجــ بــــأجــــر، 

 والحكومة"؟

نعم، يمكـنك العـمل على الرـكائز الثـ��ث في مقترح  
ــبة ��هلية الجمعيات، فيمكن   م�ــــ�وعك. أما بالنســ

ةـ�� التقـدُّم للحصـــــول على المنحـة، ولكن    ي جمعـي
إـحدى المـحافظـات    ضـــــمنيـجب تنفـيذ الم�ـــــ�وع  

 المستهدفة.
ــ�وري أن   34   يقع هل من ال�ـــ

أو المؤسسة  مقر المنظمة  
 ؟في نفس موقع الم��وع

ــترط    في نفس موقع   المنظمةمقر   كونأن ي  �� يشــ
المنظمــة  لكنو  ،الم�ـــــ�وع  تنفيــذ على  أو   يجــب 

جميع معايير ا��هلية ا��خرى    اســـتيفاء  المؤســـســـة
�رشــادات. على ســبيل المثال،  دليل ا�المحددة في  

ــمة ــجلة في العاصـ ها تنفذ  ولكن  عمان،  منظمة مسـ
 .في عجلونالم��وع  

ــل   35 الهـ ــادرة  ُتعتبر  التي  مبـ
ــدة   ــاعـ مســــــ ــى  عــل ــز  ــرك ت
ــة   ــاشــــــلـ اـلفـ ــارـيع  اـلمشــــــ
ــاح   الــنــجـ مــن  ــا  لــتــمــكــيــنــهـ

ــتمرار مؤهلةوا� منحة  ل  �ســ
ــاـمج   اـلـبرنـ ــان  الســـــــنوي  ـبيـ
 ؟لم��وع مكانتي 

تساهم في التمكين ا��قتصادي  التي  مبادرة  ال  نعم،
  خلق فرص اقتصـادية مـستدامة وتهدف إلى    للمرأة

بيـان  منحـة  لمع ا�ـ�هـداف الرئيســـــيـة  لهـا متوافقـة  
ــ�وع مكانتي  ــنوي لم�ـــ ــمن إذا  .  البرنامج الســـ   تضـــ

في    المبادرة  سـاهمكيف سـت  ا يبينالمقترح توضـيحً 
لعـمل في  وامســــــتداـمة للنســـــاء    عـمل  فرص  خلق

ــ�جر،وظــائف   ا� ــانــ و  مــدفوعــة  ــادرة ك المب   ت هــذه 
تكون  دة للمنحة، فقد تما�ـــــ� مع ا��هداف المحدّ ت

يتم إصــدار وف  مؤهلة للحصــول على التمويل. ســ 
الجزء    2اللوائح الفيــدراليــة    بموجــب قــانونالمنحــة  

200  )2  CFR 200  (  على كيفـية    ًداقيو  تفرضوالتي



   

 

USAID Makanati | Women’s Economic Empowerment and Leadership Activity      10  

 ا��جابات ا��سئلة رقم 
ــع   ــبيل المثال، قد تخضـ ــتخدام ا��موال. على سـ اسـ

ــل   ــدخـ الـ ــد  وـتوـليـ ــب  لـ اـلـقروض  ـبـموجـ ــذا ـلـقـيود  هـ
 القانون.

يجب التأكد من ا��ط��ع على دليل إرشادات المنحة  
ــتيفاء جميع معايير ا��هلية قبل  بعناية والحرص اسـ

 .تقديم الطلب
مســــــجل فقط    ـلديـنا مخيم 36

لدى ـسلطة منطقة العقبة  
 ا�ـ�قتصــــــاديـة الخـاصــــــة

(ASEZA)،    مســـــجـــل وغير 
ــنـــاعـــة    فـــي  الصــــــ وزارة 

ــارة ــل  فـ   ،والـتـجـ ــا هـ   يـمـكـنـنـ
التقــدم بطلــب للحصـــــول  

ــامج  منحــة  على   البرن ــان  بي
 ؟السنوي لم��وع مكانتي 

فقط مؤســــســــات القطاع الخاص المســــجلة التي  
  ة صــادر شــهادة تســجيل أو ســج��ت تجارية    تمتلك 

الحكومـية في ا��ردن مـثل وزارة التـجارة    تالجـهاعن  
مؤهلة    ُتعتبروالصـناعة أو وزارة التنمية ا��جتماعية  

بـيان البرـنامج  منـحة  لحصـــــول على  ابطـلب  م  للتـقدُّ 
  مخيمــكلم يكن    إذا.  الســـــنوي لم�ـــــ�وع مكـانتي 

هذا يعني أن مـسج��ً لدى وزارة الصـناعة والتجارة، ف
. ومع ذلـك،  المنحـة  بطلـب  مغير مؤهـل للتقـدُّ أنـك  
مع  الدخول في ع��قات �ــ�اكة  نشــجعك على  فإننا  

أو غيرهـا من منظمـات    المجتمع المحلي منظمـات  
  �ـــ�وطالتي تســـتوفي  والقطاع الخاص المســـجلة  

للحصـول على المنحة مًعا.    بطلبٍ   والتقدم  ،ا��هلية
يمكن أن تســـاعد هذه ال�ـــ�اكة في ا��ســـتفادة من 

ــولكما  دة فرص وزيا  لدى الطرفيننقاط القوة   حصـ
 .المنحة  على 

ــد   37 تقصــــــ ــاذا  ــاع مـ ــالقطـ   بـ
 ا��بداعي؟

ــ�بــداعي على    القطــاععتمــد  ي ــ�بتكــارا� والمهــارة    ا�
ــب   ــةوالـمواهـ أو  الـفرديـ توفير  ،  ــا  يمكنهـ ــ�ت  ــا�ـ مجـ

الوـظائف من خـ��ل تطوير أو خلق  ومصــــــادر دـخل  
ــائط  حقوق    مواد ذات  إنتــاج الوســـــ مثــل  ملكيــة، 

 .الرقمية والفنون
يمكنـنا تمثـيل الـجامعـة  هـل   38

 في م��وع تعليمي؟
حـدد أن يلجـامعـات الحكومـية  ل�هلـية  ا�ـ   معـيارنعم،   

٪ 50التموـيل الحكومي للـجامـعة أـقل من    يشــــــكل
 .السنوية  موازنتهامن  
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بطلـب  هـل يمكننـا التقـدم   39

الحصول على المنحة على  
 ائت��ف؟  شكل

ا   ــً ــة،    ل�ــــــ�وط وفــقـ ــ�هــلــيـ ــات لــ   يــجــوزا�ـ   لــمــنــظــمـ
أن تتقّدم  بشــكل رســمي    المســجلة  والمؤســســات

إذا تم تســـــجيــل  الحصـــــول على المنحــة  بطلــب  .
ــميًا،  ا��ئت��ف ــتوفيًا ل  فإنه  رســـ هذا  بذلك يعتبر مســـ
عدة منظمات، فيجب أن   مشـاركةفي حال .  ال�ـ�ط 

المنظمات    إدراج  م منظمة واحدة مســجلة معتتقدّ 
فيمـا    ا�ـ�خرى في الطلـب بموجـب اتفـاقيـات فرعيـة

 .بينهم
هـل يشـــــمـل هـذا البرـنامج   40

 محافظة الكرك؟
الجغرافية التســـــعة    المناطق�� تقع الكرك ضـــــمن  

مـكانتي الـتابع للوـكاـلة اـ��مريكـية للتنمـية    لم�ـــــ�وع
ــةمنظمة أو    رغبتولكن إذا الدولية،   ــســ من   مؤســ

ر  في الكرك     لم�ــ�وع ترغب في  تقديم مذكرة تصــوُّ
أو على    ةتنفـيذه في واحـدة من المـناطق التســـــعـ 

   تقييم الطلب.المستوى الوطني، فسيتم  
النهائي والقيمة   الموعدما   41

المتوقـعة للمنـحة أو ا��برام  
 إن أمكن.

لـ��طـ��ع  بـيان البرـنامج الســـــنوي  يرجى الرجوع إلى  
بتــاريخ    الموعــدعلى   ا  حــاليــً المحــدد   28النهــائي 
معلومات حول نطاقات  تتوفر .  2023 شباط  /فبراير

 بيان البرنامج السنوي.في    الموازنة
غير   42 هــل يجوز للمنظمــات 

الحكوميــة الــدوليــة التقــدُّم  
ــب عـلـى    ـبطـلـ ــول  اـلحصــــ
 ؟المنحة

ــجلة في ا��ردن مؤهلة   كل  تعتبر المنظمات المســـ
 .الحصول على المنحة  للتقدُّم بطلب

 ) SAMالتسجيل في نظام إدارة المنح (
إذا تقـدمـت عـدة منظمـات   43

بشــكل مشــترك للحصــول  
ــامج   البرن ــان  بي على منحــة 
ــ�وٍع واحد،   الســـــنوي لم�ـــ
فهــل ُيشـــــترط تســـــجيلهــا  
إدارة   ــام  نـظـ فـي  ا  ــً جـمـيـعـ

 المنح؟

ــل أن ــاركة فيتكون   يفضــ   جميع المنظمات المشــ
المـشاريع الحالية أو المـستقبلية الممولة من   تنفيذ

مســـــجلـة في  الوكـالـة ا�ـ�مريكيـة للتنميـة الـدوليـة  
أن تكون  ولكن يشترط    نظام إدارة المنح للمشاريع،

المنحة مســجلة في    ســتحصــل على المنظمة التي  
ــافـة إلى ذلـك، فـإن أي  نظـام إدارة المنح. بـا�ـ�ضــــ

تســـجيل  الأموال تزيد عن حد    على تحصـــل  منظمة  
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دوـ��ر أمريكي)    30000نـظام إدارة المنح (ـحاليـًا  في  

 .في نظام إدارة المنح  التسجيل  يتوجب عليها
التســـــجـيل  يـجب عليـنا  ـهل   44

 ؟SAM.govمنّصة    في 
ــ�   ــك    يشـــــترط � أول  ذل ــديم  تق ــد  عن ــذكرة  منكم  م

ــجيل أثناء    مفاهيمية حيث يجب أن تبدأ عملية التسـ
  في حال عدم .  الحصـول على المنحة  التقدُّم بطلب

المنـحة،    تـقديمالتســـــجـيل بحلول ـتاريخ    اســـــتكـمال
يشـــــترط    للمنـحةفســـــيتم إضــــــاـفة �ـــــ�ط مـحدد  

 .محددإطار زمني    ضمن  التسجيل  تكمالاس 
ـيمـكـن   45 ــات ـكـيف  ـلمــنظـمـ   ـل

نـظام إدارة  التســـــجـيل في  
رقم  والحصــول على  المنح  

 ؟تعريفي خاص بها

المتــاحــة حول طريقــة    ا�ــ�ط�ــ�ع على يمكن   المواد 
تعريفي خاص من خ��ل الرابط  الحصــول على رقم  

 التالي:
registration-https://sam.gov/content/entity 

 الشؤون المالية 
يجـب على المنظمـات  هـل   46

ــب   بــطــلـ ــت  ــدمـ تــقـ الــتــي 
الحصـــــول على منحة بيان  
الســـــنوي تقــديم    البرنــامج 
ــاهمـة مـاليـة، أو هـل  مســــ

م�ــــ�وع مكانتي  قوم  يســــ 
ا�ــ�مريكيــة  التــابع ل لوكــالــة 

ــل   بتموي ــة  ــدولي ال ــة  للتنمي
 ؟كامل الموازنة

ــ�   من  �ـ ــب  ــب  يـطلـ بـطلـ ــدم  تـتقـ الـتي  ــات  الـمـنـظمـ
ــنويال ــول على منحة بيان البرنامج السـ تقديم    حصـ

  اقتراح لمنظمات  يجوز ل. ولكن أي مســاهمات مالية
ــم التكاليف   ُتقّدم . لن  الخاص  وفًقا لتقديرها  ،تقاســـ

ــاس   ــم التكاليف  أي منحة على أســ أو القدرة  تقاســ
 تقاسم التكاليف.  إدراج بندعلى  

  موازنـة يجـب أن تكون  هـل   47
الم�ـــــ�وع وخطــة التنفيــذ  

بداية عملية    ذمنتفصـــيلية  
 ؟المنحة  طلبالتقدُّم ب

ف�� يشــترط تقديم معلومات تفصــيلية عند قيام  ��،  
اـ��هتـمام ـ��ـبداء رغبتـها في  خـطاب  المنظـمة بتـقديم  

ــمن  .  تقديم طلب المنحة إذا تم اختيار المنظمة ضــ
ائـية تـقديم    المنظمـة  ، فســـــُيطـلب منالـقائمـة النـه

ــب   يأوّ ـطلـ ـعـلى ـلي  ــل  ــات    شــــــتمـ اـلـمـعـلومـ ـبـعض 
عندما يتم  وا��ســـــاســـــية حول الم�ـــــ�وع المقترح.  

اختيـار المنظمـة ل�ـ�نتقـال إلى المرحلـة التـاليـة من 
وـمالي    فني تـقديم عرض    االعملـية، ســـــُيطـلب منهـ 

 .لمفصّ 

https://sam.gov/content/entity-registration
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ــب   48 ـيجـ ــل  مــلف  هـ ــدـيم  قـ ـت

أم    PDFبصـــــيـغة    الموازـنة
 إكسل؟

حيث  ، إكســل  الموازنة بصــيغة ملفيو�ــ� بتقديم  
إذا لزم  يســــــهل ذـلك إجراء أي تـعدـيل على الملف،  

ــال الم  رغبت في ا��مر. إذا  ــيغة    وازنةإرسـ ملف  بصـ
PDFالواردة   ، فتــأكــد من أن   وضـــــوح المعلومــات 

 .الواردة فيهجميع ا��رقام    ودقة،  وسهولة قراءتها
برامج تـدريـب مهني    لـدينـا 49

تمويل  الل��ناث ونحتاج إلى  
ــل.   اـلـنقـ ــاـلـيف  ـتكـ ــة  ـلـتـغـطيـ

منحة  هل يمكننا اـستخدام  ف
لهذا  بيان البرنامج الســنوي  

 الغرض؟

يعتمـد قرار تموـيل تـكاليف النـقل لبرـنامج الـتدرـيب  
ـمدى  و  مالمهني الـخاص ـبك على تـفاصــــــيل طلبك

ا  لمرأةاعلى تمكين    ـتأثيره و�ـــــ� ـبأن . ناقتصــــــاديـً
المعلومات ذات الصــلة    كافةوإدراج    مطلبك  ترســل

و ــب  ــدريـ التـ ــامج  برنـ ــدالحول  ــه  فوائـ منـ . المرجوة 
ــتقوم لجنة التقييم بعد ذلك بمراجعة اقتراحك  و ســـ

 .بناًء على مزاياه  المناسب  قرارالواتخاذ  
تـمـول   50 ــل  ــان  هـ بـيـ ــة  مـنـحـ

ــنوي   ــطة  البرنامج السـ أنشـ
 ؟والمقاو��ت  البناء

تمويـل    البرنـامج الســـــنويمنحـة بيـان  �ـ� تشـــــمـل  
البنــاء . تهــدف المنحــة في  والمقــاو�ــ�ت  أنشـــــطــة 

المقام ا��ول إلى خلق فرص اقتصـــادية مســـتدامة  
ــأنهـا دعم المرأة  اتمكين    من شــــ ــاديـً حيـث  ،  اقتصــــ

ــت ــعى إلىتلمقترحات التي  ل  ا��ولوية  عطى ســـ   ســـ
هــذا يمكن    تحقيق  ــار.  ــ�ختي ا� ــة  ــاء عملي أثن الهــدف 

لتجديد و/أو الصـيانة  ا  لغايات  النظر في أي تكاليف
  ، عمليــة التقــديم   خ�ــ�ل مراحــلو/أو إعــادة التــأهيــل  

تنــدرج  ولكن ســـــتتم مراجعتهــا للتــأكــد من أنهــا �ــ�  
لوائح حكومة الو��يات    حســببناء  التكاليف    ضــمن
 .ة ا��مريكيةالمتحد

دليل إرشادات المنحة    يجب التأكد من ا��ط��ع على 
ــتيفاء جميع معايير ا��هلية قبل  بعناية والحرص اسـ

 .تقديم الطلب
ــول علىهل يمكننا   51   الحصــ

من م�ـــــ�وعنـا إذا    ا�ـ�ربـاح
بيــان  منحــة  حصـــــلنــا على  

البرنامج الســنوي لم�ــ�وع  
 ؟مكانتي 

ــ� ــدة   قوانـين  تســــــمح  �ـ الـمتحـ ــات  ــ�يـ الو�ـ ــة    حـكومـ
ــاريع الممولة من   ا��مريكية بجني ا��رباح من المشـ

  . التابع لم��وع مكانتي  منحة بيان البرنامج السنوي
التي  ــادرات  المب إلى دعم  ــة  المنح ــدف  ــا    ته يمكنه

فرص اقتصـــــادـية مســــــتداـمة تســـــاهم في    توفير
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 ا��جابات ا��سئلة رقم 
. لذلك، يجب إعادة اسـتثمار  اقتصـاديًا  لمرأةاتمكين  

نفسـه    الم�ـ�وع  في أي إيرادات ناتجة عن الم�ـ�وع  
 .أو إفادة المجتمع  لضمان استدامته

بيــان    تشـــــمــلهــل   52 منحــة 
الســـــنوي   تكلفــة  البرنــامج 

 ؟اتمركبال��اء  

ــنوي  �� تغطي   ــ�اء منحة بيان البرنامج السـ تكلفة �ـ
 .المركبات

 


