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دعوة لتقديم مشروع

األراضي الفلسطينية المحتلة

تعديل على دليل المتقدمين

نعلم المتقدمين بالتغييرات التالية في دليل المتقدمين:
• في القسم الثالث :تعريف حجم المؤسسات معيار ميزانية المؤسسة السنوية تعني ميزانية
 2019او  2018أو 2017
•

في القسم  4.1أهلية المتقدمين المعيار الخامس "الحد األدنى للمقدرة المالية" تغير لما يلي:

 5الحد األدنى للمقدرة المالية

5

الميزانية السنوية لل 2019أو  2018أو 2017
الحصة األولى  25ألف يورو على األقل
الحصة الثانية  200أف يورو على أألقل
الحصة الثالثة  500ألف يورو على أألقل

سيتم تقييم الحد األدنى للقدرة المالية للمتقدمين ليس فقط بنا ًء على الميزانية السنوية للعام  2019و لكن أيضا ً  2018و
 .2017لتكون المؤسسة مؤهلة يتوجب اثبات أنه على األقل في سنة من السنوات التالية  2019أو  2018أو ، 2017
فقد استوفت ميزانية المؤسسة الحد أألدنى للقدرة المالية الموضح أعاله
•

في القسم  5.1أنواع الطلبات في النص التالي:

"يجب ارفاق نسخ من المستندات التالية" ()...
 oتقرير التدقيق السنوي ل  2019مع الميزانية الرئيسية للمؤسسة للسنة المالية ( 2019اذا لم تكن مرفقة مع تقرير
التدقيق السنوي) الزامي
تم تعديله كما يأتي:
“"يجب ارفاق نسخ من المستندات التالية" ()...
تقرير التدقيق السنوي  2019أو  2018أو  2017و الميزانية الرئيسية للمؤسسة للسنة المالية لنفس السنة ( اذا لم تكن
مرفقة مع تقرير التدقيق السنوي) الزامي
الرجاء االنتباه أن في النسخة العربية من دليل المتقدمين تم استبدال كشف الحسابات السنوي بتقرير المدقق المالي
هذا يعني أن المقدم الرئيسي (و المقدم المشارك) يستطيعون اختيار ارفاق تقرير المدقق للسنة المالية التي تستوفي معيار
أألهلية رقم  : 5الحد األدنى للقدرة المالية  :الميزانية السنوية ل  2019أو  2018أو 2017
الحصة األولى عل األقل  25ألف يورو\ الحصة الثانية على  200ألف يورو\ الحصة الثالثة  500ألف يورو على أألقل
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•

•
•

في القسم  4.2في أهلية المشاريع المقترحة تم إضافة المعيار التالي:
المعيار

وصف المعيار

المواضيع

المقترح مقدم
للموضوع المتاح
للحصة

الحصة األولى

الحصة الثانية

الموضوع األول
الثاني
و\أو

الموضوع األول و\أو الثاني

الحصة الثالثة
كل المواضيع (
سيتم إعطاء
األولوية
للمؤسسات التي
تقدم مقترحات
تركز على
الموضوع
الثالث)

في القسم  5.1أنواع الطلبات النص التالي:
يجب ارفاق المستندات التالية مع الطلب ()...
براءة ذمة من الضريبة (الزامي) تم تعديلها لتصبح

يجب ارفاق المستندات التالية مع الطلب (: )...
براءة ذمة من الضريبة (الزامي)  :في حالة كانت المؤسسة المتقدمة (الرئيسية و المتقدمة المشاركة ) تعمل في قطاع غزة
و ال تستطيع الحصول على براءة ذمة  ،ففي هذه الحالة يجب ارفاق الملحق ( )5إقرار براءة ذمة للمؤسسة المتقدمة
الرئيسية و المشاركة مع الطلب
•

في قسم الشراكات و الطلبات متعددة األطراف الحد األقصى للميزانية التي يستطيع كل متقدم مشارك ادارتها هو  50ألف يورو (و ليس دوالرا
أمريكياً)
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