صندوق تمويل مشاريع خريجي ميبي
 –2021-2022األسئلة الشائعة

.1ماهو الموعد النهائي لتقديم طلبات تمويل المشاريع؟
سيكون الموعد النهائي لتقديم طلبات تمويل المشاريع في  30ديسمبر 2021
.2ما هي اللغة التي يمكنني تقديم طلبي بها؟
يمكنك تقديم طلبك باللغة اإلنجليزية أو العربية
.3هل يمكنني تقديم طلب لهذه الدورة إذا كنت ال أزال أعمل على تنفيذ مشروع من منحة رواد ميبي من الدورة
السابقة؟
يمكنك تقديم طلب منح صندوق ميبي إذا كنت ال تزال تستكمل مشروع من منحة رواد ميبي الخاص بك من جولة
سابقة  ،و لكن ال يمكن ان تحصل على المنحة الجديدة اال اذا تمكنت من انهاء مشروعك السابق و تقديم التقرير
النهائي قبل نهاية يناير 2022
 .4ماذا لو استمرت أزمة كوفيد  19-العالمية عندما أبدأ مشروعي؟
نحن ندرك الفترة الصعبة التي يواجهها العالم اآلن بسبب جائحة  Covid 19وعدم اليقين الذي يكتنف الوضع.
استخدم نموذج تقييم المخاطر وخطة التخفيف المتضمن في التطبيق لتسليط الضوء على التعديالت التي يمكنك
إجراؤها على خطتك  ،إذا لزم األمر  ،فيما يتعلق بعدم القدرة على التنبؤ بموقف  Covid 19الحالي والمخاطر
األخرى القابلة للتطبيق.
.5ماذا لو احتجت إلى أكثر من  10000دوالر لتنفيذ مشروعي؟
المبلغ  10000دوالر هو الحد األقصى الذي يمكن تخصيصه للمشاريع ولكننا نرحب بتقدمك بطلب جديد
لاللتحاق بالدورات المقبلة من صندوق تمويل مشاريع خريجي ميبي ،في حال تم استيفاء جميع
متطلبات مشروعك وكانت النتائج مرضية وملبية لجميع المتطلبات وتم تقديمها في الوقت المحدد للدورة
األولى .
.6ماذا لو لم يتم تنفيذ مشروعي خالل األربعة أشهر المحددة لتنفيذ البرنامج وأحتاج إلى مزيد من الوقت؟
يرجى المالحظة أن مدة التمويل ستكون  4أشهر فقط وستكون األولوية للمشاريع التي ستوضح في طلبها القدرة
على إكمال العمل المقترح خالل هذا اإلطار الزمني .و تجدر االشارة الى انه باالضافة الى صندوق منح خريجي
ميبي فان وزارة الخارجية و باقي الجهات الدولية تقدم فرصا اخرى للتمويل .كما يامل برنامج رابطة خريجي
ميبي في االستمرار بدعمكم بالموارد وفرص التدريبات في هذا المجال.
المقترحات؟
تقديم
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متطلبات
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.7ما
تشتمل متطلبات المقترح على تقديم طلب مكتمل وموقع (باللغة اإلنجليزية أو العربية)  ،وميزانية مقترحة  ،وجدول
زمني للمشروع المقترح  ،وسير ذاتية للفريق  ،وجدول أعمال لحلقات العمل كتدريب مؤتمرات إن وجد
محددة؟
فكرة
لدي
تكن
لم
لو
ماذا
.8
نشجعك على أخذ مزيد من الوقت لصقل فكرتك واالستفادة من فرصة االنضمام إلى الحصص التدريبية التي ينظمها

اعضاء فريق رابطة خريجي ميبي للخريجين بين فترة مارس و نيسان ولالستفادة من تجربة الخريجين اآلخرين
اللذين حصلوا على المنحة سابقا في المناقشات الجماعية و ايضا عن طريق طرح موضوع للمناقشة من خالل
مجموعة الخريجين على (لينكيد ان او فيسبوك) للحصول على فكرة أكثر واقعية وكذلك إلعطائك فرصة للعثور
على أعضاء الفريق.
 .9ما هو الفرق بين كل فئة من فئات المشاريع؟
خدمة المجتمعّ :
تطوعي يهدف إلى تحسين مجتمع الفرد أو بلده.
إن مشروع خدمة المجتمع هو عمل ّ
مشروع القطاع الخاصّ :
حرة يديره
إن مشروع القطاع
ّ
الخاص هو شركة صغيرة أو مشروع أعمال ّ
خاص.
فرد أو شركة خارجيّة بشكل
ّ
المشروع االجتماعي ّ
حرة يهدف إلى
ي هو شركة صغيرة أو مشروع أعمال ّ
:إن المشروع االجتماع ّ
ً
ً
المساهمة في تحقيق رفاه اآلخرين (اجتماعيّا ،أو اقتصاديا ً أو بيئيّا) مع تحقيق ربح في الوقت عينه
كانت
إذا
اتصل
.10بمن
يرجى التواصل مع فريق رابطة خريجي ميبي على االميل التالي:

لدي

أسئلة؟

mepialumni@irex.org
.11من هم أعضاء الفريق المسموح بإنضمامهم للمشروع ؟ كم عدد أعضاء الفريق الذي يمكنهم اإلنضمام؟
يجب أن يكون لديك عضو فريق واحد على األقل ،يجب أن يكون العضو اما خريج ميبي اوخريج برامج اخرى
تابعة لوزارة الخارجية االمريكية .نحن نشجع على إضافة أعضاء فريق إضافيين ولكن هذا ليس الزاميا .لذلك ال
يوجد حد أعلى لعدد أعضاء الفريق الذي يمكنك ادماجهم.
 .12ماذا لو كنت أرغب في العمل بمفردي أو مع شريك عمل ليس من خريجي ميبي او أي برامج اخرى تابعة
لوزارة الخارجية االمريكية؟
صندوق الخريجين هو وسيلة إلنشاء شبكة أقوى بين خريجي ميبي  ،لذلك ال يمكنك العمل بمفردك .و إذا كنت
عضوا آخر في الفريق باإلضافة إلى
ترغب في العمل مع شريك عمل اخر ليس من خريجي ميبي ،فسيكون
ً
شريكك االساسي الذي يجب ان يكون من خريجين ميبي او اي برامج اخرى تابعة لوزارة الخارجية االمريكية.
الفريق؟
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13.
يتحمل قائد الفريق المسؤولية امام ايريكس عن جميع المتطلبات المالية و مخرجات المشروع بما في ذلك تقديم
الطلب المكتمل وتوقيع اتفاقية األحكام والشروط المشتركة وتقديم المعلومات عن التحويل المصرفي  ،وتقديم
التقرير السردي النهائي .يكون عضو الفريق االساسي وأعضاء الفريق اإلضافيين (االختياريين) مسؤولين عن
متابعة القواعد واللوائح الخاصة بصندوق الخريجين ،ويعملون بالتعاون مع قائد الفريق لتنفيذ مشروعه.
أموال المنحة ؟
المصاريف المتاحة في المشروع لصرف
 .14ما هي
تكاليف المواصالت لألنشطة (على سبيل المثال إلى المستشفى أو دار األيتام أو موقع تاريخي)المتطوعين
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السفرالمعدات المتخصصة  ،إذا كانت أساسية إلنجاز المشروع  ،وال يمكن الوصول إليها بسهولة ،وفي حدود التكاليفالمعقولة و يجب على مقدم الطلب إثبات أن المعدات ضرورية ألهداف المشروع وأثره وإنجازه.

يمكن اعتبار بعض التكاليف االخرى مسموحة في حال كانت مناسبة في نطاق مقترح المشروع
؟
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.15ما
ذلك)
إلى
وما
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المجاهر
(مثل
العلمية
المعدات
شراء شراء مواد البناء و/أو البناء (أي الخشب  ،واألجهزة  ،واألرضيات  ،واالنحياز  ،واإلضاءة  ،والسباكة  ،وماذلك)
إلى
والكراسي)
والمكاتب
(الطاوالت
األثاث
شراءشراء الكحولتقديم الهدايا أو التبرعات (جوائز صغيرة ألنشطة المشروع جائز)الرسوم الدراسية أو النفقات التعليمية ألعضاء الفريقلتكملة دخل الفريق  ،بما في ذلك األتعاب أو مصاريف الرواتب أو الرسوم االستشارية من أي نوع ؛ أوتوفير األتعاب أو الرواتب إلى الخريجين من البرامج التي تمولها وزارة الخارجية األمريكية
.16هل يمكنني استعمال المنحة للسفر؟
يمكن إدماج مصاريف السفر داخل منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا اذا كانت تدخل ضمن نطاق مقترح
المشروع
.17لماذا ال يمكنني الحصول على  %100من المنحة عوضا عن  %80في البداية و %20عند االنتهاء من
تنفيذ المشروع ؟
لضمان انه تم استالم كل متطلبات المنحة و المواد المنجزة في نهاية المشروع ,فان المنحة لن يتم منحها كاملة
للمستفيد عند بداية المشروع .و سيتم تسليم بقيتها عند انتهاء المشروع وعندما يتم إرسال كافة المتطلبات
.18ماهي المشاريع التي يمكنني اانجازها؟
امثلة لمشروع خدمة مجتمعية
حمالت إعادة التدوير في المعاهد الثانوية المحلية مع ورش تدريب وحوافز
حمالت نظافة في الحي/او حملة غراسة اشجار تبادل كتب الدراسة عبر المنظمات الطالبية التي تخول
التبرع بكتب الدراسة في المناطق المهمشة
امثلة لمشروع القطاع الخاص:
منح صغيرة لتطوير موديل اللة نموذجية لزيادة نجاعة انتاج موارد محلية
نموذج عمل لوكالة تشغيل للمساهمة في حل مشاكل البطالة
شركة توفر تدريب وموارد للفالحين في تقنيات الفالحة المستديمة
امثلة للمشروع االجتماعي :مشروع للتبرع بلباس على كل منتج يتم بيعه في المحل
مشروع يستخدم نموذج ايجابي للشباب لتدريب الشباب العاطل عن العمل في مجتمعاتهم المحلية للعمل
على ذلك المشروع
تطبيق هاتف ييسر للمشاريع المحلية كيفية االستعالم عن حشد الموارد لسد حاجيات االسواق المحلية
.19هل كل خريجي ميبي مؤهلين للتقديم؟

خريجوا ميبي من الجزائر و البحرين و العراق و اسرائيل واالردن و الكويت و تونس ولبنان و المغرب و قطر
و السعودية و اليمن و سوريا و الضفة الغربية و غزة مؤهلون للتقديم ,لكن يجب األخذ بعين اإلعتبار انه ال يمكننا
تقديم أنشطة رابطة خريجي ميبي لجميع الخريجين في الوقت الراهن ,لذلك نحن نشجعكم على البحث عن البرامج
و الفرص األخرى التي تقدمها وزارة الخارجية األمريكية المتوفرة لبلدك ,يمكنكم العثور على مواد لفرص أخرى
عبر موقع الويب الخاص المحلي بسفارة الواليات المتحدة االمريكية في بلدك أو منصات الشبكات االجتماعية
.20أنا من خريجي احد برامج ميبي ،لكن بلدي غير مشمول بصندوق المنح؟ ما هو السبب؟
حاليا ال يتم توفير انشطة برنامج رابطة خريجي ميبي في كافة البلدان
 .21انا من خريجي برنامج ميبي من منطقة الشرق االوسط و لكنني ادرس االن في الواليات المتحدة
االمريكية.هل يمكنني التقديم للمنحة؟
ال يمكن ذلك,ألنه فقط القاطنين حاليا بـالجزائر و البحرين و العراق و اسرائيل واالردن و الكويت و لبنان و
المغرب و قطر و السعودية و تونس و اليمن مؤهلون للتقديم.
.22.ماذا اذا كان احد اعضاء فريق خريجي برنامج ميبي غير مقيم في ال 12دولة ،فهل يمكنني التشارك
معه/معها؟
ال بد من اعضاء فريق خريجي برنامج ميبي ان يكونوا قاطنين ايضا في احدى ال 12دولة.
.23متى يمكنني معرفة ما اذا تم قبول طلبي؟
سيتم االعالم بالقبول او الرفض في يو ْنيو ُ /حزَ يْران2019 .
.24هل تسمح دولتي لالشخاص بـالحصول على منح اجنبية؟
يتوقع من المتقدمين التحقق من القوانين واالجرات للحصول على تمويل اجنبي و متابعة القوانين المحلية في البلدان
التي سيتم تنظيم االنشطة بها

