صندوق تطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم
صندوق تطوير املشاريع :تكريت
الدعوة الى ابداء الرغبة
خلفية عن البرنامج
بالنظر إلى الكم الهائل من استثمارات البنية التحتية الالزمة في العراق منذ رحيل داعش من املدن الكبرى  ،فإن املنظمة الدولية
للهجرة تعمل على طرح نهج منسق في التنمية بعد الحرب .يشمل ذلك  ،في مدينة تكريت  ،مبادرة لدعم القطاعات االقتصادية
األولية والثانوية التي نجحت قبل الصراع السياس ي ولكنها عانت من خسائر أو أضرار أو اضطرابات في السنوات الخمس
املاضية .توفر مساعدة هذه املؤسسات ً
ً
واضحا الستئناف األنشطة االقتصادية  ،وخلق فرص عمل إضافية يمكن أن
طريقا
تعزز العودة وإعادة اإلدماج  ،وفرص للشركات لدعم إعادة اإلعمار .ضمن هذا اإلطار  ،تطلق املنظمة الدولية للهجرة دعوة
للتعبير عن االهتمام لصندوق تنمية املؤسسات ( )EDFلدعم االنتعاش االقتصادي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم
في تكريت .تعتزم املنظمة الدولية للهجرة تقديم منح األعمال الصغيرة للشركات الصغيرة واملتوسطة .سوف تستند املنحة املالية
إلى تقييم لالحتياجات  ،وإمكانية توفير فرص العمل للشركات املختارة  ،وخطة عمل .يهدف صندوق تطوير املشاريع إلى توفير
الدعم ذات صلة برأس املال للشركات الصغيرة واملتوسطة في تكريت .يجب أن يحسن دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة
املختارة من قدرة نمو القطاع الخاص على النمو وقدرتها على خلق فرص عمل ذات معنى.
وفي هذا اإلطار تطلق املنظمة الدولية للهجرة دعوة للتعبير عن االهتمام لصندوق تطوير املشاريع لدعم االنتعاش االقتصادي
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم في الفلوجة .تنوي املنظمة الدولية للهجرة تقديم منح للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
الحجم  .وسوف تستند املنحة املالية على تقييم لالحتياجات وإمكانية خلق فرص العمل لألعمال املختارة وخطة عمل .ويهدف
صندوق تطوير املشاريع إلى توفير دعم رأسمالي عملي ومالئم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم في االنبار .ينبغي أن يؤدي
دعم املشاريع املختارة الصغيرة واملتوسطة الحجم إلى تحسين قدرة القطاع الخاص على النمو وقدرته على خلق فرص العمل
بصورة مجدية.
سوف يتلقى مقدمي الطلبات االهتمام بشكل فردي للتعبير عن االهتمام وفي بعض الحاالت تقديم املالحظات على مدى جدوى
مقتراحاتهم .وسيتم دعوة املتقدمين الناجحين لتقديم مقترح كامل مع املستمسكات املطلوبة  .يجب على جميع املتقدمين
تقديم املعلومات املطلوبة في نموذج طلب ابداء الرغبة وتلبية الحد األدنى من معايير األهلية أدناه  ،أو لن يتم النظر في طلباتهم.

األهلية
الدعوة لتقديم املقترحات مفتوحة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم التي تستوفي املعايير التالية:
•

يجب أن يكون لدى املشروع بين  3الى 20موظف ؛

•
•

يجب أن يكون املشروع في مدينة تكريت  ،محافظة صالح الدين ؛
يجب أن يكون املشروع في واحدة من القطاعات التالية :التصنيع  ،الزراعة  ،الخدمات الطبية  ،شركات صناعة او
خدمات السيارات

• يجب أن يكون املشروع قائم قبل عام  2016ويمكنها إثبات وجود حاجة واضحة مرتبطة بعدم االستقرار السياس ي
من 2016- 2014
• يجب أن تكون مملوكة ومدارة من قبل عراقي.

معاييراالختيار
ستعطى األفضلية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم التي تقوم بدمج واحد أو أكثر من املكونات التالية:
• القدرة على خلق عدد من الوظائف واملتعلقة بطلب املنحة
• األثر االجتماعي بما يتضمن مشاركة الفئات الضعيفة من النازحين والعائدين والنساء.
•

مشاريع مبتكرة وخالقة ،ال سيما تلك التي تستخدم حلول التكنولوجيا املنخفضة

• مسجلة لدى غرفة تجارة االنبار  /غرفة صناعة االنبار  /وزارة الصحة أو غيرها من املؤسسات و يجب ان يكون
التسجيل مجدد ؛
وسيستخدم صندوق انعاش املشاريع عملية اختيار متعددة املراحل ملراجعة ومناقشة إمكانات خلق فرص عمل بدوام كامل
من قبل أي متقدم طلب ومدى استمرارية فرصة العمل .ففي املرحلة األولى سوف يقوم املتقدمون بتكملة وتقديم طلب ابداء
الرغبة .ومن ثم يتم دعوة املرشحين الناجحين لصياغة اقتراح كامل في نموذج الطلب حيث ستقوم لجنة االستثمار بإختيار
االستثمارات بناء على معايير االختيار واستخدامها في جميع التطبيقات.
لكي يتم االختيار بنجاح ستقوم املشروعات الصغيرة واملتوسطة الحجم بإستكمال الخطوات التالية:
طلب ابداء الرغبة
.1
.2

ملء نموذج طلب ابداء الرغبة وتوفير معلومات عامة عن األعمال واملبلغ املطلوب
تقديم نسخة من شهادة التسجيل سارية املفعول وغيرها من الوثائق ذات الصلة (مرغوبة ولكن ليست مطلوبة).

يتوجب على املتقدمين الكشف عن الديون الشخصية والتجارية املعلقة في وقت تقديم الطلب.
التطبيق الكامل

عينة مختارة من طلبات ابداء الرغبة سيتم دعوتها من اجل تطويرها كتطبيق كامل .سوف تتطلب التطبيقات الكاملة تقديم
ما يلي:

املطلوب:
.1
.2
.3
.4
.5

قائمة كاملة للمالكين املحاصصين ومعلومات االتصال اذ وجد
قائمة كاملة للمساهمين وقيمة األسهم اذ وجد
نسخة من املبرر املالي على مشاركتك
ضمان او كفالة راتب
شهادة املورد أو ما يعادلها

املرغوب:
 .1إثبات التسجيل
 .2الرقم الضريبي وشهادة املخالصة الضريبية صادرة من دائرة الضرائب
 .3البيانات املالية املدققة األخيرة
 .4رقم الضمان االجتماعي للشركة
 .5تقديم إثبات الضمان االجتماعى ودفع ضريبة الدخل ،بما فى ذلك قائمة باسماء املوظفين ورواتبهم مقابل
ايصاالت املدفوعة للحكومة.
سوف يقدم املتقدمون ً
أيضا:
 .1خطة العمل  ،بما في ذلك تفاصيل عن استراتيجية التسويق  ،واملنافسة  ،والخطة املالية

حيثما يتوفر التمويل  ،يمكن توفير تدريب للمتقديم للمساعدة في استكمال خطط العمل .يعد حضور تدريب خطة العمل
ً
ً
اختياريا وليس شرطا لتقديم طلب كامل.
للتحقق من املعلومات املقدمة في الطلبات وفي خطط العمل املصاحبة سيقوم موظفو املنظمة الدولية للهجرة بزيارة ميدانية
ثانية لجميع املتقدمين الذين تمت دعوتهم لتقديم طلب كامل .وستجتمع املنظمة الدولية للهجرة واملشروعات الصغيرة
ً
ً
واملتوسطة معا ملناقشة نوع دعم تطوير األعمال الذي سيحصلون عليه من خالل املنحةاستنادا إلى املعلومات التي تم جمعها
من خالل االستبيانات وزيارات املوقع واملقابالت وتفضيالت مقدم الطلب
كيفية التقديم

 .1يرجى قراءة طلب ابداء الرغبة بعناية
 .2قم بتنزيل استبيان ابداء الرغبة(أكسل) قم بتكملة جميع أجزائها ووقعها وأرسلها إلى  IRAQEDF@iom.intفي موعد
اقصاه  7أبريل .2019
 .3في حالة إدراجك ضمن القائمة االكثر ترشيحا ،سيتم اعالمك والطلب منك ملء نموذج الطلب الكامل .وسيكون
لديك  30يوما بعد استالم أول رد من املنظمة الدولية للهجرة إلرسال نموذج الطلب اململوء بجميع أجزائه الى
 IRAQEDF@iom.int.املتقدمون الذين ال يحترمون هذا املوعد النهائي سيتم استبعادهم تلقائيا من عملية االختيار
.4

سوف يقوم موظفو المنظمة الدولية للﻬجرة بالمتابعة مع المتقدمين الناجحين لجدولة زياراتﻬم الميدانية
والمقابالت وسيقدمون تعليمات حول كيفية مواصلة عملية االنتقاء.

امللحق  : -1معيار االختيار
النقاط

الهدف

العائد االجتماعي من االستثمار
--

نعم لديه بين  20-3موظف
نعم يجب أن يكون املشروع في مدينة تكريت  ،محافظة صالح الدين ؛

-نعم يجب أن يكون املشروع في واحدة من القطاعات التالية :التصنيع  ،الزراعة  ،الخدمات الطبية
 ،شركات صناعة او خدمات السيارات
-نعم يجب أن يكون املشروع قائم قبل عام  2016ويمكنها إثبات وجود حاجة واضحة مرتبطة بعدم
االستقرار السياس ي من 2016- 2014
--النقاط

نعم يملكها ويديرها عراقي
الهدف

العائد االجتماعي من االستثمار
---

 -املنحة املطلوبة األولية --مجموع عدد املوظفين حاليا

 1لكل
$5000

--

إضافة موظفين إضافيين مقترحين

املطابقة
نعم مسجل مع وزارة التجارة  ,وزارة الصناعة او وزارة الصحة؟
هل يتم تسجيل النشاط التجاري في أي مكان آخر (مثل غرفة التجارة  CoCاو غرفة
نعم الصناعة CoI؟

---

السيولة
--

----

 -معدل الربح الشهريستة  <50%قيمة الديون املعلقة
أشهر من
الربح
املبلغ الذي أظهره صاحب النشاط التجاري
10000
ال هل العمل في قطاع مشبع؟

املخاطر
عمر املشروع بالسنوات
سنوات الخبرة لصاحب املشروع

5 -5 --

اعادة البناء
--

نعم هل يعاني املشروع من دمار فعلي له عالقة بداعش؟

االستقرار املجتمعي
هل املتقدمين نساء او اقلية؟
هل ذكر صاحب العمل توظيف عمال من النازحين او من العائدين؟
هل ذكر صاحب العمل انه سوف يوظيف نساءا؟
هل ذكر صاحب العمل التأثيرات االجتماعية االخرى؟

-----

نعم
نعم
نعم
نعم

النقاط

الهدف

-----

نعم
ال
نعم
نعم

--

نعم هل الدليل على املساهمة املالية جدير بالثقة؟

بيان املخاطر ملقدم الطلب
هل كان املتقدم نازحا بسبب الصراع؟
هل توجد اي احكام قضائية قائمة ضد املشروع؟
هل لدى املشروع مالكين مشاركين؟
هل يوجد مساهمين في املشروع؟

آليات تعزيز العقد

---

نعم هل الكفيل او ضمان الراتب صادر من جهة حكومية؟
نعم هل لدى املتقدم للطلب سجل ائتماني نظيف مع مورد؟

االلتزام
-----

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

هل هناك اثبات التسجيل؟
هل لدى املتقدم رقم ضريبي؟
هل هناك بيانات مالية ُمدققة؟
هل هناك رقم ضمان اجتماعي للعمل؟
هل ُيظهر املتقدم املدفوعات الضريبية للموظفين ؟

االدار ة املالية
--

هل كانت خطة عملهم ذات مصداقية فيمايتعلق بزيارة املوقع التي اجرتها املنظمة الدولية
نعم للهجرة؟

الطلب
--

نعم هل لدى املتقدم خطة تسويقية؟

