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  ديالى :املشاريع تطويرصندوق 

 الدعوة الى ابداء الرغبة 

  عن البرنامج  خلفية

منذ رحيل داعش من املدينة ، فإن املنظمة الدولية  ديالىبالنظر إلى الكم الهائل من استثمارات البنية التحتية الالزمة في 

. ويشمل ذلك ، العودة للهجرة تعمل على طرح نهج منسق في التنمية بعد الحرب ، بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص و 

انت من خسائر ، مبادرة لدعم القطاعات االقتصادية األولية والثانوية التي نجحت قبل النزاع ولكنها ع ديالىفي وسط مدينة 

طريًقا واضًحا  شاريع في السنوات الخمس املاضية. توفر مساعدة هذه امل ات اإلمداد سلة أو أضرار أو اضطراب في سل

لدعم  مشاريعالستئناف األنشطة االقتصادية ، وخلق فرص عمل إضافية يمكن أن تعزز العودة وإعادة اإلدماج ، وفرص لل

 .ديالىة حول مدينة إعادة اإلعمار في املناطق املحيط

لدعم االنتعاش  املشاريع تطوير عن االهتمام لصندوق  في هذا اإلطار تطلق املنظمة الدولية للهجرة دعوة للتعبيرو

شاريع منح للملدولية للهجرة تقديم تنوي املنظمة ا .خانقين\ ديالىفي الحجم الصغيرة واملتوسطة  شاريعاالقتصادي للم

وإمكانية خلق فرص العمل لألعمال ة املالية على تقييم لالحتياجات سوف تستند املنحو .   توسطة الحجماملصغيرة و ال

الصغيرة واملتوسطة  شاريعإلى توفير دعم رأسمالي عملي ومالئم للم املشاريع تطويراملختارة وخطة عمل. ويهدف صندوق 

الحجم إلى تحسين قدرة القطاع الخاص على النمو  املختارة الصغيرة واملتوسطةاملشاريع . ينبغي أن يؤدي دعم ديالىفي الحجم 

 وقدرته على خلق فرص العمل بصورة مجدية.

مدى تقديم املالحظات على  عن االهتمام وفي بعض الحاالت لتعبيراالهتمام بشكل فردي لالطلبات  يسوف يتلقى مقدم

يجب على جميع  . مع املستمسكات املطلوبة كامل مقترح سيتم دعوة املتقدمين الناجحين لتقديم و . جدوى مقتراحاتهم

وتلبية الحد األدنى من معايير األهلية أدناه ، أو لن يتم  طلب ابداء الرغبةفي نموذج مين تقديم املعلومات املطلوبة املتقد

 النظر في طلباتهم.

  األهلية

 الحجم التي تستوفي املعايير التالية:  الصغيرة واملتوسطة شاريعقترحات مفتوحة للماملالدعوة لتقديم  

 موظف ؛30 الى 3بين  لدى املشروعيجب أن يكون  •

 قضاء خانقين  ؛ ديالى، محافظة  ديالىمدينة يكون املشروع  في يجب أن  •

 تجهيز األغذية ، الضيافة ، الخدمات ، التصنيع ، البناء في واحدة من القطاعات التالية: يكون املشروعيجب أن  •

 " والزراعة



 بعدم االستقرار السياس ي ود حاجة واضحة مرتبطة إثبات وج اويمكنه 2017عام قبل قائم   يكون املشروعيجب أن   •

  2017- 2014من و االقتصادي 

 يجب أن تكون مملوكة ومدارة من قبل عراقي. •

 معايير االختيار

 التي تقوم بدمج واحد أو أكثر من املكونات التالية: الحجم الصغيرة واملتوسطة شاريعستعطى األفضلية للم

 طلب املنحةب واملتعلقةالوظائف من عدد خلق  القدرة على •

 والعائدين والنساء. من النازحينمشاركة الفئات الضعيفة  يتضمن األثر االجتماعي بما •

 تستخدم حلول التكنولوجيا املنخفضةمشاريع مبتكرة وخالقة، ال سيما تلك التي   •

يجب ان يكون  و ارة الصحة أو غيرها من املؤسسات/ وز  ديالى/ غرفة صناعة  ديالىمسجلة لدى غرفة تجارة  •

 ؛ مجددالتسجيل 

عمل بدوام كامل راجعة ومناقشة إمكانات خلق فرص سيستخدم صندوق انعاش املشاريع عملية اختيار متعددة املراحل ملو 

طلب بتكملة وتقديم املتقدمون يقوم في املرحلة األولى سوف فالعمل. فرصة  استمرارية مدى قدم طلب و تمن قبل أي م

ستقوم لجنة االستثمار  حيث ثم يتم دعوة املرشحين الناجحين لصياغة اقتراح كامل في نموذج الطلبومن . ابداء الرغبة

 ختيار االستثمارات بناء على معايير االختيار واستخدامها في جميع التطبيقات.إب

 ستكمال الخطوات التالية:إب الحجم ستقوم املشروعات الصغيرة واملتوسطة االختيار بنجاحلكي يتم 

  طلب ابداء الرغبة

  وتوفير معلومات عامة عن األعمال واملبلغ املطلوب طلب ابداء الرغبةنموذج ملء  .1

   .(مطلوبة ليستولكن  ةتقديم نسخة من شهادة التسجيل سارية املفعول وغيرها من الوثائق ذات الصلة )مرغوب .2

 

  .الطلب تقديم وقت في املعلقة والتجارية الشخصية الديون  عن الكشف املتقدمين علىيتوجب 

 التطبيق الكامل 

. سوف تتطلب التطبيقات الكاملة تقديم طلبات ابداء الرغبة سيتم دعوتها من اجل تطويرها كتطبيق كاملمختارة من  عينة

 :ما يلي

   املطلوب:

 اذ وجد  ومعلومات االتصال املحاصصين  لمالكينلقائمة كاملة  .1



 اذ وجدقائمة كاملة للمساهمين وقيمة األسهم  .2

 على مشاركتك املالي  املبررنسخة من  .3

  راتب او كفالة  ضمان .4

 شهادة املورد أو ما يعادلها .5

 

  :املرغوب

 إثبات التسجيل .1

 الضرائبدائرة  صادرة من  ةالضريبيوشهادة املخالصة الرقم الضريبي  .2

 البيانات املالية املدققة األخيرة .3

 رقم الضمان االجتماعي للشركة  .4

م مقابل رواتبهو بما فى ذلك قائمة باسماء املوظفين  ،دفع ضريبة الدخلو الضمان االجتماعى تقديم إثبات  .5

 ة.  ايصاالت املدفوعة للحكوم

 

 سوف يقدم املتقدمون أيًضا:

 تفاصيل عن استراتيجية التسويق ، واملنافسة ، والخطة املالية. خطة العمل ، بما في ذلك 1

 

ساعدة في استكمال خطط العمل. يعد حضور تدريب خطة العمل للم تقديملمتدريب ل توفير حيثما يتوفر التمويل ، يمكن 

ا لتقديم طلب كامل.
ً
 اختيارًيا وليس شرط

 

يقوم موظفو املنظمة الدولية للهجرة بزيارة ساملصاحبة  للتحقق من املعلومات املقدمة في الطلبات وفي خطط العمل 

ستجتمع املنظمة الدولية للهجرة واملشروعات . و ميدانية ثانية لجميع املتقدمين الذين تمت دعوتهم لتقديم طلب كامل

  الصغيرة واملتوسطة
ً
 إلى  معا

ً
املعلومات التي ملناقشة نوع دعم تطوير األعمال الذي سيحصلون عليه من خالل املنحةاستنادا

     بع واملقابالت وتفضيالت مقدم الطلتم جمعها من خالل االستبيانات وزيارات املوق

 كيفية التقديم

 بعنايةطلب ابداء الرغبة يرجى قراءة  .1

 قم بتكملة جميع أجزائها ووقعها وأرسلها إلى (من موقع املنظمة الدولية للهجرة)ابداء الرغبةقم بتنزيل استبيان  .2

 IRAQEDF@iom.int 2019يونيو 3  في موعد اقصاه   
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مركز أنشطة املنظمة الدولية للهجرة في قضاء  النسخ املطبوعة من التعبير عن االهتمام ستكون متاحة أيًضا في   .3

        هناك. و تقديمهايمكن ملء النسخ هناك   .خانقين ، حي رمضان ، بالقرب من املحكمة

سيتم اعالمك والطلب منك ملء نموذج الطلب الكامل. وسيكون االكثر ترشيحا، في حالة إدراجك ضمن القائمة  .4

  الى يوما بعد استالم أول رد من املنظمة الدولية للهجرة إلرسال نموذج الطلب اململوء بجميع أجزائه 14لديك 

. IRAQEDF@iom.int  املتقدمون الذين ال يحترمون املوعد النهائي سيتم استبعادهم تلقائيا من عملية االختيار 

نية الميداتهم رايازلة ولناجحين لجدالمتقدمين ابالمتابعة مع ة لية للهجرولدالمنظمة اموظفو م يقوف سو .5

  .ءالنتقااصلة عملية اموت حول كيفية تعليمان سيقدموت ولمقابالوا
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