
 الصغيرة والمتوسطة الحجم  المشاريع تطويرصندوق 

 الدعوة الى ابداء الرغبة 

  الخلفية

الدولة االسالمية يم ظبتن في أعقاب التغيرات االجتماعية والسياسية التي أمكن تحقيقها بسبب رحيل ما يسمى

بالمساهمة في االنتعاش لتزمت المنظمة الدولية للهجرة في العراق إ  ISILفي العراق وبالد الشام 

 فتهد .و الباقين العائدين,متضررة وتحديد أولويات النازحين االقتصادي وبناء قدرة األفراد والمجتمعات ال

التمويلية ات المساعدر فيوتوألساسية اية دالقتصاالتحتية البنية دة استعاالی إللهجرة لية دولا ظمةلمنا

ن مرار ألضر واللخسائت ضرتعلكنها زاع ولنل اناجحة قبت کان لتياية ولثانوالية وألاية دالقتصات ااعاطللق

الستئناف األنشطة االقتصادية  ح واض يعتبر مسار عمالهذه االل ات مساعدالم يتقد  .2017 – 2014

 لالستثمار في مستقبلهم. العمال فرص ل وأن تعزز العودة وإعادة اإلدماج  يمكنالتي وخلق وظائف إضافية 

 (EDF)المشاريع تطوير عن االهتمام لصندوق تطلق المنظمة الدولية للهجرة دعوة للتعبيرفي هذا اإلطار و

تنوي المنظمة  .في الموصل(SMEs) الحجم الصغيرة والمتوسطة  شاريعلدعم االنتعاش االقتصادي للم 

الى   الحجممتوسطة الصغيرة ومن المشاريع ال 15لما يصل إلى  منح لالعمال الصغيرةلدولية للهجرة تقديم ا

وإمكانية خلق فرص ة المالية على تقييم لالحتياجات سوف تستند المنحو. دوالر 25000ما يصل إلى 

العمل لألعمال المختارة وخطة عمل. ويهدف صندوق انعاش المؤسسات إلى توفير دعم رأسمالي عملي 

المختارة الصغيرة لمشاريع افي الموصل. ينبغي أن يؤدي دعم الحجم الصغيرة والمتوسطة  شاريعومالئم للم

والمتوسطة الحجم إلى تحسين قدرة القطاع الخاص على النمو وقدرته على خلق فرص العمل بصورة 

 مجدية.

تقديم المالحظات  عن االهتمام وفي بعض الحاالت لتعبيراالهتمام بشكل فردي لالطلبات  يسوف يتلقى مقدم

تشرين كامل بحلول نهاية مقترح سيتم دعوة المتقدمين الناجحين لتقديم و. مدى جدوى مقتراحاتهمعلى 

وتلبية الحد  في نموذج لطلب ابداء الرغبةمين تقديم المعلومات المطلوبة يجب على جميع المتقد .الثاني

 األدنى من معايير األهلية أدناه ، أو لن يتم النظر في طلباتهم.

  األهلية

 الحجم التي تستوفي المعايير التالية:  الصغيرة والمتوسطة شاريعمفتوحة للمهذه الدعوة لتقديم مقترحات 

 موظف ؛ 30و  1بين   ايجب أن يكون لديه •

 ؛داخل غرب الموصل، محافظة نينوىفي يجب أن تعمل  •

أو  المواصالت,البناء ,و الضيافة  االغذية الجاهزةيجب أن تعمل في واحدة من القطاعات التالية:  •

 لصناعة.ا

مع معركة تحرير ود حاجة واضحة مرتبطة إثبات وج اويمكنه 2017قبل عام  كانت تعمل •

  و ؛ الموصل من داعش

 يجب أن تكون مملوكة ومدارة من قبل عراقي. •

 معايير االختيار



 التي تقوم بدمج واحد أو أكثر من المكونات التالية: الحجم الصغيرة والمتوسطة شاريعستعطى األفضلية للم

 طلب المنحةب والمتعلقةالوظائف من عدد خلق  علىالقدرة  •

النازحين بضمنها  ومشاركة الفئات الضعيفة لقطاع البيئيبضمنها ما يتعلق بااألثر االجتماعي،  •

  والعائدين,الباقين 

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

 تجارة نينوى / غرفة صناعة نينوىيجب أن تكون مسجلة لدى غرفة  •

 

عملية اختيار متعددة المراحل لمراجعة ومناقشة إمكانات خلق   ERFسيستخدم صندوق انعاش المشاريع و

يقوم في المرحلة األولى سوف ففرص العمل بدوام كامل من قبل أي مقدم طلب واستمرارية العمل. 

ثم يتم دعوة المرشحين الناجحين لصياغة اقتراح كامل في ومن . ابداء الرغبةطلب بتكملة وتقديم المتقدمون 

ختيار االستثمارات بناء على معايير االختيار واستخدامها في إستقوم لجنة االستثمار ب حيث نموذج الطلب

 جميع التطبيقات.

 ستكمال الخطوات التالية:إب الحجم ستقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي يتم االختيار بنجاح

  ابداء الرغبة طلب

  وتوفير معلومات عامة عن األعمال والمبلغ المطلوب طلب ابداء الرغبةنموذج ملء  .1

ولكن  ة)مرغوبتقديم نسخة من شهادة التسجيل سارية المفعول وغيرها من الوثائق ذات الصلة  .2

   .(مطلوبة ليست

 

  .الطلب تقديم وقت في المعلقة والتجارية الشخصية الديون عن الكشف المتقدمين علىيتوجب 

 التطبيق الكامل 

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

 :الكاملة تقديم ما يلي

   المطلوب:

 ومعلومات االتصال المحاصصين  لمالكينلقائمة كاملة  .1
 قائمة كاملة للمساهمين وقيمة األسهم  .2
 على مشاركتك المالي  المبررنسخة من  .3
  راتبضمان  .4
 شهادة المورد أو ما يعادلها .5

 
  :المرغوب

 إثبات التسجيل .1



 الضرائبدائرة  صادرة من  ةالضريبيوشهادة المخالصة الرقم الضريبي  .2
 البيانات المالية المدققة األخيرة .3

 رقم الضمان االجتماعي للشركة  .4
بما فى ذلك قائمة باسماء الموظفين  ،الدخلدفع ضريبة والضمان االجتماعى تقديم إثبات  .5

 ة.  م مقابل ايصاالت المدفوعة للحكومرواتبهو
 

 : أيضا تقديم ما يلي  نيالمتقدمسيطلب من   10,000من  قلفي حالة طلب أ

بما في ذلك تفاصيل عن أهدافك ، واستراتيجيتك التسويقية ، ) صفحتين او ثالثة(خطة العمل .1
 لألموال و نيتك في استخدام والمنافسة ، 

 
 : أيضا تقديم ما يلي  نيالمتقدمسيطلب من   10,000من  كثرفي حالة طلب أ

خطة العمل ، بما في ذلك تفاصيل عن استراتيجية التسويق والمنافسة وخطة مالية للسنوات  .1
 الخمس القادمة

 خطة إدارة المخاطر .2
 

 
يقوم موظفو المنظمة الدولية سللتحقق من المعلومات المقدمة في الطلبات وفي خطط العمل المصاحبة  

ستجتمع المنظمة الدولية . وللهجرة بزيارة ميدانية ثانية لجميع المتقدمين الذين تمت دعوتهم لتقديم طلب كامل

ألعمال الذي سيحصلون عليه من لمناقشة نوع دعم تطوير ا معا   للهجرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ع والمقابالت خالل المنحةاستنادا  إلى المعلومات التي تم جمعها من خالل االستبيانات وزيارات الموق

     بوتفضيالت مقدم الطل

 كيفية التقديم

 بعنايةطلب ابداء الرغبة يرجى قراءة  .1

 ووقعها وأرسلها إلىقم بتكملة جميع أجزائها  )أكسل(ابداء الرغبةقم بتنزيل استبيان  .2

 IRAQEDF@iom.int 2018أيلول  30في موعد اقصاه  

 EOIق غالد إبعل عمم ياأ 15ل خالباالتصال بك  للهجرةلية دولامة ظلمناموظفي سيقوم   .3

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

يوما بعد استالم أول رد من المنظمة الدولية للهجرة إلرسال نموذج  30الكامل. وسيكون لديك 

المتقدمون الذين ال يحترمون هذا الموعد    IRAQEDF@iom.int . الى الطلب المملوء بجميع أجزائه

 ية االختيارالنهائي سيتم استبعادهم تلقائيا من عمل

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

  .ءالنتقااصلة عملية اموت حول كيفية تعليمان سيقدموت ولمقابالوانية الميدا
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 : معيار االختيار -1الملحق 

 النقاط الهدف  

      العائد االجتماعي من االستثمار

 -- نعم موظف  30-1لديه بين 

 -- نعم يعمل ضمن مدينة الموصل 

 -- نعم مسجل مع غرفة التجارة/ غرفة الصناعة

 -- نعم يعمل في تصنيع المواد الغذائية والبناء والنقل والسياحة

على داعش  لذي سببهالدمار امرتبطة بوالحاجة   2017يعمل قبل والى عام 
 وغيرها. سبيل المثال الضربات الجوية

 نعم
-- 

 -- نعم يملكها ويديرها عراقي 

 النقاط الهدف  

     العائد االجتماعي من االستثمار 

 -- -- المنحة المطلوبة األولية

 -- -- مجموع عدد الموظفين حاليا

 لكل   1  إضافة موظفين إضافيين مقترحين
$5000 -- 

) SROI   0.0002 ) 1 $ إنشاء وظائف لكل دوالر -- 

     المطابقة

 -- نعم ؟MOT مسجل مع وزارة التجارة 

 هل يتم تسجيل النشاط التجاري في أي مكان آخر )مثل  غرفة التجارة 
CoC   او غرفة الصناعةCoIنعم ؟ -- 

     السيولة

 -- -- معدل الربح الشهري 

 %50> قيمة الديون المعلقة
ستة أشهر 
 -- من الربح

صاحب النشاط التجاريالمبلغ الذي أظهره   10000 -- 

 -- ال هل العمل في قطاع مشبع؟

     المخاطر

 -- 5 عمر المشروع بالسنوات 

 -- 5 المشروع لصاحبخبرة السنوات 

     اعادة البناء  

 -- نعم هل يحل المشروع محل الواردات ؟  

 -- نعم هل يقوم العمل بالتصدير؟ 

 -- نعم هل يعاني المشروع من دمار فعلي بسبب له عالقة بداعش؟ 

     االستقرار المجتمعي 

 -- نعم هل المتقدمين نساء او اقلية؟ 



 -- نعم او من العائدين؟ نازحينذكر صاحب العمل انه وظف من الهل 

 -- نعم هل ذكر صاحب العمل انه وظف نساءا؟

 -- نعم االجتماعية االخرى؟هل ذكر صاحب العمل التأثيرات 

    
 النقاط الهدف   

     بيان المخاطر لمقدم الطلب

 -- نعم هل تتطابق خلفية المتقدم مع عمله؟

 -- نعم هل كان المتقدم نازحا بسبب الصراع؟

 -- ال هل توجد اي احكام قضائية قائمة ضد المشروع؟

 -- نعم هل لدى المشروع مالكين مشاركين؟ 

 -- نعم هل يوجد مساهمين في المشروع؟ 

     آليات تعزيز العقد 

 -- نعم هل الدليل على المساهمة المالية جدير بالثقة؟

دوالر  700ال يقل عن  يحصل على ماعامل أن الالراتب المضمون يعني هل 
 -- نعم في الشهر؟

 -- نعم هل لدى مقدم الطلب سجل ائتماني نظيف مع مورد؟

     االلتزام 

 -- نعم هل هناك اثبات التسجيل؟ 

 -- نعم هل لدى المتقدم رقم ضريبي؟ 

 -- نعم هناك بيانات مالية ُمدققة؟  هل

  نعم هل هناك رقم ضمان اجتماعي للعمل؟ 

 -- نعم هل يُظهر المتقدم المدفوعات الضريبية للموظفين ؟

     االدار ة المالية 

بزيارة الموقع التي اجرتها  فيمايتعلق مصداقية ذات عملهم خطة كانت هل
للهجرة؟ الدولية المنظمة  

 

 -- نعم

     الطلب 

 -- نعم هل لدى المتقدم خطة تسويقية؟ 
 


