يسر رابطة خريجي ميبي االعالن عن فتح باب تقديم مقترحات مشاريع للحصول على تمويل من (صندوق
المشاريع الصغيرة) بهدف االستفادة من المهارات القيادية التي طورها الخريجون من خالل تجاربهم
المختلفة في برامج ميبي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتعاون فيما بينهم لتحقيق أفضل
النتائج.
يدعم صندوق المنح الصغيرة الخريجين للعمل م ًعا على ايجاد حلول مبتكرة لالحتياجات االقتصادية و  /أو
المجتمعية .كما تقدم المنح الصغيرة تمويالً لألفكار المبتكرة لتطوير شراكات جديدة  ،وتعزيز التعاون
المستدام في المجاالت ذات األولوية ،وتوسيع أثر مبادرات الخريجين لتلبية االحتياجات داخل مجتمعاتهم.
صندوق المنح الصغيرة جزء من برنامج رابطة خريجي ميبي وهو برنامج تابع لوزارة الخارجية األمريكية
ي للبحوث والتبادالت (آيريكس).
و يتم تنفيذه بواسطة المجلس الدول ّ
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  22يوليو/تموز
مبلغ التمويل المتاح للمنح هو  500دوالر كحد ادنى و  8000دوالر كحد أقصى لثالث فئات مختلفة:
خدمة المجتمع  :مشروع خدمة المجتمع هو عمل تطوعي من أجل تحسين المجتمع. المشاريع الخاصة  :مشروع خاص هو مشروع صغير أو مشروع منظم ريادي يدار بشكل خاص من قبلفرد أو شركة خارجية.
 المشاريع االجتماعية :مشروع صغير أو مشروع تجاري يهدف إلى المساهمة في رفاهية اآلخرين(اجتماعيا ً أو ماليا ً أو بيئياً) مع تحقيق ربح في نفس الوقت.

للمزيد من المعلومات حول عملية تقديم الطلبات ،ومتطلبات األهلية ،ومعايير االختيار ،ونموذج الطلب،
وغيرها من المعلومات .يرجى النقر هنا

العطاء المزيد من التوجيهات حول كيفية اعداد مقترحات المشاريع و للجواب على اسئلتكم االخرى ,سينظم
فريق رابطة خريجي ميبي  3حصص توجيهية عبر اإلنترنت .ستتوصلون برسالة الحقا حول كيفية المشاركة
:فيها
o
o
o

حصة التدريب األولى 2 ،يوليو/تموز 2018
حصة التدريب الثانية 10 ،يوليو/تموز 2018
حصة التدريب الثالثة 15،يوليو/تموز 2018

لتقديم المقترحات :يرجى قراءة وتتبع توجيهات تقديم المقترحات لصندوق منح المشاريع الصغيرة  2018و
تعليمات تعبئة االستمارة
.لن يتم النظر في الطلبات غير الكاملة.
To Apply in Arabic, please click here:

https://irexorg.formstack.com/forms/alumniventurefundapplication_arabic
 ال تترددوا في التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي, إذا كان لديكم أي أسئلة:
mepialumni@irex.org

