
 الصغیرة والمتوسطة الحجم  المشاریع تطویرصندوق 

 االنبار  :المشاریع تطویرصندوق 

 الدعوة الى ابداء الرغبة 
  عن البرنامج  خلفیة

الدولة االسالمیة في یم ظبتن یسمىبسبب رحیل ما حدثت عیة والسیاسیة التي في أعقاب التغیرات االجتما
من محافظة األنبار ، التزمت بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق بالمساھمة في العراق وبالد الشام 

االنتعاش االقتصادي وبناء قدرة األفراد المتضررین على التكیف. والمجتمعات المحلیة ، وتحدید أولویات 
 یةدالقتصاا لتحتیةا لبنیةا دةستعاا لیإ للھجرة  لیةدولا مةظلمنا تھدفالنازحین ، والمقیمین ، والعائدین. 

 زاعلنا لقب ناجحة تکان لتيا یةولثانوا لیةوألا یةدالقتصاا تاعاطللق التمویلیة المساعدات میدتقو ألساسیةا
واضح  یعتبر مسار عمالھذه االل ات تقدیم المساعد 2016-2014 نم رارألضوا رللخسائ تضرتع اھلکنو

فرص  وأن تعزز العودة وإعادة اإلدماج  یمكنالستئناف األنشطة االقتصادیة  وخلق وظائف إضافیة التي 
  لالستثمار في مستقبلھم العمال ل

لدعم  المشاریع تطویر عن االھتمام لصندوق في ھذا اإلطار تطلق المنظمة الدولیة للھجرة دعوة للتعبیرو
لدولیة للھجرة تقدیم تنوي المنظمة ا .لفلوجةفي االحجم الصغیرة والمتوسطة  شاریعاالنتعاش االقتصادي للم

وإمكانیة خلق ة المالیة على تقییم لالحتیاجات سوف تستند المنحو.   متوسطة الحجمالصغیرة وشاریع المنح للم
إلى توفیر دعم رأسمالي عملي  المشاریع تطویرفرص العمل لألعمال المختارة وخطة عمل. ویھدف صندوق 

المختارة الصغیرة المشاریع . ینبغي أن یؤدي دعم النبارفي االحجم الصغیرة والمتوسطة  شاریعومالئم للم
 والمتوسطة الحجم إلى تحسین قدرة القطاع الخاص على النمو وقدرتھ على خلق فرص العمل بصورة مجدیة.

تقدیم المالحظات  عن االھتمام وفي بعض الحاالت لتعبیراالھتمام بشكل فردي لالطلبات  يسوف یتلقى مقدم
 مع المستمسكات المطلوبة كامل مقترح سیتم دعوة المتقدمین الناجحین لتقدیم و. مقتراحاتھممدى جدوى على 

وتلبیة الحد األدنى من  طلب ابداء الرغبةفي نموذج مین تقدیم المعلومات المطلوبة یجب على جمیع المتقد .
 معاییر األھلیة أدناه ، أو لن یتم النظر في طلباتھم.

  األھلیة
 الحجم التي تستوفي المعاییر التالیة:  الصغیرة والمتوسطة شاریعمقترحات مفتوحة للمالالدعوة لتقدیم  

 موظف ؛20 الى 3بین  لدى المشروعیجب أن یكون  •

  یجب أن تعمل داخل الفلوجة ، محافظة األنبار •
، الصناعات األشغال المعدنیة المنسوجات ، في واحدة من القطاعات التالیة:  یكون المشروعیجب أن  •

 الصغیرة بما في ذلك تجھیز األغذیة ، مواد البناء أو التصنیع؛

بعدم ود حاجة واضحة مرتبطة إثبات وج اویمكنھ 2016عام قائم   یكون المشروعیجب أن  •
  2016- 2014االستقرار السیاسي من 

 یجب أن تكون مملوكة ومدارة من قبل عراقي. •



 معاییر االختیار

 التي تقوم بدمج واحد أو أكثر من المكونات التالیة: الحجم الصغیرة والمتوسطة شاریعستعطى األفضلیة للم

 طلب المنحةب والمتعلقةالوظائف من عدد خلق  القدرة على •
 والعائدین والنساء. من النازحینمشاركة الفئات الضعیفة  یتضمن األثر االجتماعي بما •
 تستخدم حلول التكنولوجیا المنخفضةمشاریع مبتكرة وخالقة، ال سیما تلك التي   •
 و ارة الصحة أو غیرھا من المؤسسات/ وز االنبار/ غرفة صناعة  االنبارمسجلة لدى غرفة تجارة  •

 ؛ مجددالتسجیل یجب ان یكون 

راجعة ومناقشة إمكانات خلق فرص سیستخدم صندوق انعاش المشاریع عملیة اختیار متعددة المراحل لمو
یقوم في المرحلة األولى سوف فالعمل. فرصة  استمراریة مدى قدم طلب وتعمل بدوام كامل من قبل أي م

ثم یتم دعوة المرشحین الناجحین لصیاغة اقتراح كامل في ومن . ابداء الرغبةطلب بتكملة وتقدیم المتقدمون 
ختیار االستثمارات بناء على معاییر االختیار واستخدامھا في إبستقوم لجنة االستثمار  حیث نموذج الطلب

 جمیع التطبیقات.

 ستكمال الخطوات التالیة:إب الحجم ستقوم المشروعات الصغیرة والمتوسطة لكي یتم االختیار بنجاح

  طلب ابداء الرغبة

  وتوفیر معلومات عامة عن األعمال والمبلغ المطلوب طلب ابداء الرغبةنموذج ملء  .1
 لیستولكن  ةتقدیم نسخة من شھادة التسجیل ساریة المفعول وغیرھا من الوثائق ذات الصلة (مرغوب .2

   .)مطلوبة

 

  .الطلب تقدیم وقت في المعلقة والتجاریة الشخصیة الدیون عن الكشف المتقدمین علىیتوجب 

 التطبیق الكامل 

. سوف تتطلب التطبیقات تطویرھا كتطبیق كاملطلبات ابداء الرغبة سیتم دعوتھا من اجل مختارة من  عینة
 :الكاملة تقدیم ما یلي

   المطلوب:

 اذ وجد  ومعلومات االتصال المحاصصین  لمالكینلقائمة كاملة  .1
 اذ وجدقائمة كاملة للمساھمین وقیمة األسھم  .2
 على مشاركتك المالي  المبررنسخة من  .3
  راتب او كفالة  ضمان .4
 شھادة المورد أو ما یعادلھا .5

 
  :المرغوب

 إثبات التسجیل .1



 الضرائبدائرة  صادرة من  ةالضریبیوشھادة المخالصة الرقم الضریبي  .2
 البیانات المالیة المدققة األخیرة .3
 رقم الضمان االجتماعي للشركة  .4
بما فى ذلك قائمة باسماء الموظفین  ،دفع ضریبة الدخلوالضمان االجتماعى تقدیم إثبات  .5

 ة.  المدفوعة للحكومم مقابل ایصاالت رواتبھو
 

 سوف یقدم المتقدمون أیًضا:

 . خطة العمل ، بما في ذلك تفاصیل عن استراتیجیة التسویق ، والمنافسة ، والخطة المالیة1

 

ساعدة في استكمال خطط العمل. یعد حضور تدریب للم تقدیملمتدریب ل توفیر حیثما یتوفر التمویل ، یمكن 
 شرًطا لتقدیم طلب كامل.خطة العمل اختیاریًا ولیس 

 
یقوم موظفو المنظمة الدولیة للھجرة سللتحقق من المعلومات المقدمة في الطلبات وفي خطط العمل المصاحبة  

ستجتمع المنظمة الدولیة للھجرة . وبزیارة میدانیة ثانیة لجمیع المتقدمین الذین تمت دعوتھم لتقدیم طلب كامل
ً  والمشروعات الصغیرة والمتوسطة لمناقشة نوع دعم تطویر األعمال الذي سیحصلون علیھ من خالل  معا

ع والمقابالت وتفضیالت المنحةاستناداً إلى المعلومات التي تم جمعھا من خالل االستبیانات وزیارات الموق
     بمقدم الطل

 كیفیة التقدیم

 بعنایةطلب ابداء الرغبة یرجى قراءة  .1
 قم بتكملة جمیع أجزائھا ووقعھا وأرسلھا إلى (أكسل)ابداء الرغبةقم بتنزیل استبیان  .2

 IRAQEDF@iom.int 9201 كانون الثاني  21     في موعد اقصاه  
سیتم اعالمك والطلب منك ملء نموذج الطلب االكثر ترشیحا، في حالة إدراجك ضمن القائمة  .3

استالم أول رد من المنظمة الدولیة للھجرة إلرسال نموذج الطلب یوما بعد  30الكامل. وسیكون لدیك 
المتقدمون الذین ال یحترمون ھذا الموعد النھائي    IRAQEDF@iom.int . الى المملوء بجمیع أجزائھ

 سیتم استبعادھم تلقائیا من عملیة االختیار
نیة المیداتھم رایازلة ولناجحین لجدالمتقدمین ابالمتابعة مع ة لیة للھجرولدالمنظمة اموظفو م یقوف سو .4

  .ءالنتقااصلة عملیة اموت حول كیفیة تعلیمان سیقدموت ولمقابالوا
 

 

 : معیار االختیار -1الملحق 

 النقاط الھدف  
      العائد االجتماعي من االستثمار
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 -- نعم موظف  20-3لدیھ بین 
 -- نعم یجب أن تعمل داخل الفلوجة ، محافظة األنبار 

األشغال في واحدة من القطاعات التالیة: المنسوجات ،  یكون المشروعیجب أن 
، الصناعات الصغیرة بما في ذلك تجھیز األغذیة ، مواد البناء أو المعدنیة 
 التصنیع؛

 نعم

-- 
إثبات وجود حاجة واضحة  اویمكنھ 2016عام قائم   یكون المشروعیجب أن 

 2016- 2014مرتبطة بعدم االستقرار السیاسي من 
 نعم

-- 
 -- نعم یملكھا ویدیرھا عراقي 

 النقاط الھدف  
     العائد االجتماعي من االستثمار 

 -- -- المنحة المطلوبة األولیة
 -- -- مجموع عدد الموظفین حالیا

 لكل   1  إضافة موظفین إضافیین مقترحین
$5000 -- 

     المطابقة
 -- نعم ؟, وزارة الصناعة او وزارة الصحة مسجل مع وزارة التجارة

او  CoC ھل یتم تسجیل النشاط التجاري في أي مكان آخر (مثل  غرفة التجارة 
 -- نعم ؟CoIغرفة الصناعة  

     السیولة
 -- -- معدل الربح الشھري 

 ستة %50> قیمة الدیون المعلقة
أشھر من 

 -- الربح
 -- 10000 المبلغ الذي أظھره صاحب النشاط التجاري

 -- ال ھل العمل في قطاع مشبع؟
     المخاطر

 -- 5 عمر المشروع بالسنوات 
 -- 5 المشروع لصاحبخبرة السنوات 

     اعادة البناء  
 -- نعم ھل یعاني المشروع من دمار فعلي لھ عالقة بداعش؟ 

     االستقرار المجتمعي 
 -- نعم ھل المتقدمین نساء او اقلیة؟ 

 -- نعم او من العائدین؟ نازحینمن العمال ف یظتوذكر صاحب العمل ھل 
 -- نعم نساءا؟ فیظسوف یوھل ذكر صاحب العمل انھ 

 -- نعم ھل ذكر صاحب العمل التأثیرات االجتماعیة االخرى؟
    

 النقاط الھدف   



     المخاطر لمقدم الطلببیان 
 -- نعم ھل كان المتقدم نازحا بسبب الصراع؟

 -- ال ھل توجد اي احكام قضائیة قائمة ضد المشروع؟
 -- نعم ھل لدى المشروع مالكین مشاركین؟ 

 -- نعم ھل یوجد مساھمین في المشروع؟ 
     آلیات تعزیز العقد 

بالثقة؟ھل الدلیل على المساھمة المالیة جدیر   -- نعم 
صادر من جھة حكومیة؟ الراتب ضمان  الكفیل او ھل   -- نعم 

طلب سجل ائتماني نظیف مع مورد؟للدم تقمالھل لدى   -- نعم 
     االلتزام 

 -- نعم ھل ھناك اثبات التسجیل؟ 
 -- نعم ھل لدى المتقدم رقم ضریبي؟ 

 -- نعم ھناك بیانات مالیة ُمدققة؟  ھل
  نعم ھل ھناك رقم ضمان اجتماعي للعمل؟ 

 -- نعم ھل یُظھر المتقدم المدفوعات الضریبیة للموظفین ؟
     االدار ة المالیة 

 لمنظمةابزیارة الموقع التي اجرتھا  فیمایتعلق مصداقیة ذات عملھم خطة كانت ھل
للھجرة؟ الدولیة  

 

 -- نعم
     الطلب 

 -- نعم ھل لدى المتقدم خطة تسویقیة؟ 
 


