تعديل المبادئ التوجيهية للمتقدمين
يتم تبليغ المتقدمين بالتغييرات التالية في المبادئ التوجيهية بالنسبة الى المتقدمين :

• في القسم  4.1األهلية التي يتمتع بها المتقدم  ،تم تغيير المعيار " ، 5الحد األدنى من القدرة
المالية" على النحو التالي:
 5الحد األدنى للقدرة المالية

الحد األدنى للقدرة المالية الميزانية السنوية  2019أو  2018أو 2017
الدفعة  :1الحد األدنى  33مليون دينارعراقي
الدفعة  :2الحد األدنى  130مليون دينار عراقي
الدفعة  :3أن يتجاوز  452مليون دينار عراقي

سيتم تقييم الحد األدنى من القدرة المالية لمقدمي الطلبات ليس فقط على الميزانية السنوية 2019
ضا  2018و  /أو  .2017لكي يكونوا مؤهلين  ،يجب عليهم إثبات أن ميزانيتهم السنوية في
ولكن أي ً
واحدة على األقل من تلك السنوات الثالث كانت تفي بالحد األدنى للمبلغ المشار إليه.

• في القسم  4.3أنواع األنشطة المؤهلة تضاف الفقرة التالية
يجب على المتقدمين أن يُدرجوا في ميزانيتهم مبلغ  1500يورو لتغطية نفقات مشاركة موظف واحد
في الفعالية اإلقليمية النهائية لنسيج في عام  2022ويجب تضمين المبلغ في القسم المحدد من
الميزانية.
• في القسم  5.1طرق التطبيق ،يتم تعديل النص على النحو التالي:
 oبيان الحسابات السنوي ( 2019يجب تقديم البيان الحسابات السنوي لعام  2018أو
 2017إذا كانت ميزانية  2019ال تفي بمعايير األهلية رقم " 5الحد األدنى للقدرة
المالية").
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• بالنسبة لقسم اإلخطار  ، 7يحل النص التالي محل النص األصلي
إخطارا أولًيا عبر البريد اإللكتروني على العنوان المدرج  ،بشأن أهليتهم,
سيتلقى جميع المتقدمون
ً
وذلك بعد التحقق من أهليتهم ,من ثم إبالغهم فيما إذا كانوا مؤهلين أم ال .و سيتم تضمين سبب عدم
األهلية في اإلخطار.

ومن ثم سيتم تقييم المقترحات المؤهلة مرة اخرى.
إخطارا ثانيًا بشأن ما إذا كانت
في نهاية عملية تقييم المقترحات  ،سيتلقى المتقدمون المؤهلون
ً
مقترحاتهم قد وقع عليها االختيار األولي.
وسيتم بعد ذلك تقييم المتقدمين الذين وقع عليهم االختيار األولي من قبل فريق شراكة أوكسفام,
إشعارا نهائيًا حول :
وبمجرد اكتمال التقييم سيتلقى المتقدمون الذين وقع عليهم االختيار األولي
ً
 تأكيد المنحة رفض المنحةسيتم إرسال جميع اإلخطارات عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي تم أدراجه
من قبل مقدم الطلب في نموذج الطلب الملحق 1
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