
 2021 آذار

 2021 لعام القدس في التعايش تعزيز لمشاريع مقترحات لتقديم دعوة

 متعددة مدينة القدس .وتعددي متسامح ،حر كمجتمع المقدسي  مجتمعبال النهوض على القدس مؤسسة تعمل

الحياة. حي كل نوافي  حياة المشتركةمعالم البها  جلى تت حيث مختلفة، وثقافات متنوعة هويات تحوي  ،األوجه

 والناشطين للمنظمات حيز عبارة عن وهي ،"المشتركة للحياة مساحة" القدس بتأسيس  صندوق قامت مؤسسة

 عقد، و والتخطيط التفكير عملياتب ُيعنى مكان، القدس في الثقافية والتعددية المشتركة والحياة التسامح لتعزيز

 . اإلبداعية األفكار لتطوير والفعاليات األنشطة

 هذه وضعت وقد؛ التسامح ائتالف من كجزء المدينة في ومؤسسة منظمة 65 اجتمعت  األخيرة، السنوات في

 مع القدس، في اآلخر تقبلو لحياة المشتركةوا التسامح قيم تعزز التي المشاريع بقيادة يتمثل  هدفا   لنفسها المنظمات

 .المختلفة حياتهم طريقةتقّبل و واحترام المدينة في يعيشون الذين السكان تنوع االعتبار في األخذ

 وتحقيقا. القدس في حياة المشتركةال تعزز أنشطة في المنظمات ودعمها هذه تعزيز القدسصندوق  مؤسسة تريد

 , والثقافة والمجتمع التعليم مجاالت في لمشاريع منح لتلقي الطلبات تقديم تدعوكم المؤسسة الى  الغاية، لهذه

 .واحدا حدثا المشروع يكون أن ويمكن. أدناه المبينة للشروط وفقا القدس، في الحياة المشتركة  تعزيز إلى الرامية

 ".(المشروع" - أدناه )جمهور بمشاركة مستمر، أو

 للتفاصيل وفقا ً ذلك كل المشروع، لتنفيذ القدس صندوقمؤسسة  من مالية منحة على الفائز العرض سيحصل

 .أدناه

 عام .1

 بناء المطلوب المنحة مبلغ من جزء أي أو/و المطلوب بالمبلغ منحة على الحصول أجل من عرض اختيار . أ

 الواقع في األموال بتحويل ورهنا   بريطانيا، في القدس صندوق ومؤسسة القدس صندوق مؤسسة تقدير على

 هذا وفي والمتطلبات الشروط جميع يستوفيان والعرض العرض مقدم كان لو حتى. ثالثة أطراف قبل من

 لمقدمي يكون ولن ،جميعال إلى منها جزء أي أو المطلوبة المنحة بمنح القدس صندوق مؤسسة تتعهد ال الشأن،

 .المسألة هذه في القدس صندوق مؤسسة ضد اعتراض أي العروض

 المشروع، وطبيعة المشروع، في المدرج النشاط محتوى عن تفاصيل تقديم العروض مقدمي على يجب . ب

 (العرض لمقدم المعروفة المحتملة التحديات ذلك في بما) مطلوبة إضافية وبيانات تفاصيل وأي، والميزانية

 حسب هذه الدعوة.

 من%  80 عن يزيد ولن .ج.ش 120.000و 80.000 بين الفائز للمشروع المقدمة المنحة مبلغ يتراوح . . ت

 المنحة بمبلغ يتعلق وفيما القدس صندوق مؤسسة على التزام أي فرض دون )للمشروع  اإلجمالية الميزانية

 .(العرض لمقدم بالفعل ستمنح التي

 .فائزين 3 حتى اختيار سيتم . ث

 .واحد مشروع من أكثر يفوز ولن فقط واحد اقتراح تقديملكل منظمة  يجوز . ج

, األحد يوم ،التوضيحات من مزيد على للحصول افتراضي اجتماع في المشاركة إلى العروض مقدمو يُدعى . ح

 التسامح ئتالفا أعضاء إلى موالزو رابط إرسال سيتم . زوومالر منصة عب 14:00الساعة   21.03.2021

: ياإللكترون البريد طريق عن التحالف، ةمنسق نير، أورناب االتصال او  اإللكتروني، البريد طريق عن
merchavjlm@gmail.com 

 

 والمشروع بالمقدم يتعلق فيما األولية المتطلبات  .2
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المنضمين اثناء الدعوة  ذلك في بما فقط، التسامح ائتالف في األعضاء منظماتلل موجهة الدعوة هذه - أ

 .هذه

 :التحالف عن معلومات ذلك في بما التسامح، ائتالف إلى االنضمام طلبل  رابط
https://forms.gle/bHJpAz8HeAgJ4oRh9 

 

 الموافقة تحمل التي الشركات أو/و القدس في العامة المنفعة جمعيات إلى موجهة الدعوة هذه - ب

 إلى أو/و مناسبة، إدارية بموافقة أو/و الدخل ضريبة قانون من 46 المادة بموجب عامة مؤسسةك

 للشركات أو/و صالحة، سليمة إدارة وشهادة ربحية غير شهادة تحمل التي التعاونية القدس جمعيات

 في ربحية، غير منظمة بدون تعمل التي البلدية السلطات أو/و المدنية شبه الشركات أو/و  المدنية

 .القدس مدينة

 مدينة من أكثر في تعملالمؤسسة  كانت في حال .القدس في مسجلة مؤسسةال مكاتب تكون أن يجب - ت

بالقدس ايضا،  بأكمله المشروعتنفيذ و القدس في المتقدم ان يكون الفرع على إسرائيل، في ةواحد

 القدس، في فرع وجود بشأن إشارة يتضمن تصريحتقديم ومنفصلة، و محددة ميزانية مع تقديم

 .للمسألة الموضوعية األسس حسب القضية في ينظر وسوف

 في بما المتنوعة، الحياة مجاالت من أكثر أو واحدا   يتناول ،فحوى مشروع هو المقترح المشروع - ث

 على اعتمادا ،القدس في التسامح أو/و المشتركة الحياة تعزيز هدفب، والثقافة  والمجتمع التعليم ذلك

ا المشروع سيكون. أدناه المبينة الشروط  .جمهور بحضوره ستمر،م او واحدة لمرة حدث 

 فترة خالل ُتمنح ان إلى المنحة وتهدف ،2021 عام نهايةحتى  المشروع تنفيذ يبدأ أن المقرر من - ج

 من نفسه المشروع يمنع عائق يوجد ال. واحدةال سنةال تتجاوز أال يجب والتي المشروع، تنفيذ

 هي المقترح من كجزء المقدمة المشروع ميزانية ولكن أعاله، المذكورة الفترة بعد أيضا االستمرار

 .فقط المشروع بداية من واحدة سنة حتى

المشروع  ميزانية من 20٪ بمعدل أخرى مستقلةلميزانيات  مصادر العرض لمقدميجب ان يكون  - ح

 (.القيمة المعادلة يشمل) األقل على

 .المقترح المشروع نجاح وقياس تقييمامكانية  - خ

 يكفي استيفاء الحالة هذه في. مشتركا اقتراحا تقدما أن التسامح ائتالف في ينتعضو لهيئتين يجوز - د

 األموال تحويل سيتم في حال تم اختيار المقترح دعوة،تقديم لللل األخرى الشروط بجميع منهم ةواحد

 .سيتم تحويل مبلغ المنحة للهيئة المتقدمة

ع الفر  في مذكور هو كما) مشترك اقتراح تقديم حالة في إال فقط، واحد اقتراح تقديم للمنظمة يحق - ذ

 مشترك منهم واحد اقتراح على ان يكون مقترحين تقدم أن لمنظمة يجوز الحالة هذه في( أعاله( د)

 .المشاريع منبمشروع  فقط الفوز يمكن ولكن األقل، على

 

 المقترحات دراسة معايير         .3
 

استكمال  من والتحقق أعاله، المذكورة األولية لمتطلباتل والعرض العرض مقدم ستيفاءا من التحقق بعد

وفقا  ،العرض فحص سيتمو االقتراح، في سُينظر بها، المرفقة والوثائق اإللكترونية االستمارةوالطلب، 

 :التالية بـالمعايير

 .المدينة في المشتركةحياة ال و التسامح يعزز برنامجا   يقدم مشروع . أ

 .األقل على القدس مدينة في الموجودة الثقافية/االجتماعية التصدعات أحد مع التعامل يقدم مشروع . ب

 القدرات بناء ،المتوقع عدد المشتركين ، االعالن جوانب ذلك في بما) وكبير واسع تأثير ذو مشروع . ت

 .(النموذج نسخ/استيعاب/فرص االستمرارية واالمكانيات, 

 .المختلفة الهيئات بين لتعاون باإلضافة، واألصالة االبتكار يعرض مشروع . ث

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FbHJpAz8HeAgJ4oRh9
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 الصلة ذات فترات في طبق إذا كورونا،ال فيروس مع التعامل حدود يناسب بديال   يتضمن مشروع . ج

 .للمشروع
 

 :العرض مقدم على المنطبقة االلتزامات      .4
 

 وكذلك المشروع، في الكاملة لحقوقه امتالكه على العرض مقدم عن نيابة موافقة يشكل مقترح تقديم . أ

 .المنحة تلقي أو/و المقترح تقديم دون يحول تعاقدي أو قانوني عائق أي وجود عدم عليه الموافقة

 صندوق مؤسسة قبل من ارساله سيتم التزاممكتوب  على التوقيع الفائز المقترح مقدم على يجب . ب

 التعليمات االلتزامات، بجميع والوفاء القدس، صندوق مؤسسة لمتطلبات وفقا إضافية ووثائق القدس

 التي للهيئة ةالمنح دفع سيتم. المنحة لدفع كشرط ، الوثائق هذه وفي الدعوة في الواردة والشروط

 .فقطالمقترح  قدمت

 المواد جميع في القدسصندوق  مؤسسة شعاريضع ان  المنحةب الفائز المقترح مقدم على   . ت

 مقدم يشير أن يجبكما و. على األقل نفسه المقترح مقدم شعار حجم نفسوب مشروع،لل التسويقية

 ذلك في بما ، للمشروع اإلعالنية المواد جميع في المؤسسة من بدعم نفذ النشاط أن إلى المقترح

 مؤسسة الذي سيرسل من قبل مكتوب االلتزام في ةلمفصلا للتعليمات وفقا الجديدة، اإلعالم وسائل

 .القدسصندوق 

 الذي نموذجلل وفقا   ،(والمالي كتابي) أداء تقارير تقديم لمنحةاب المقترح الذي سيفوز مقدم على يجب . ث

 ةالمنح أموال على للحصول كشرط التوجيهية، للمبادئ ووفقا   القدس، صندوقمؤسسة  حددهت

 .الفعلية

 الشروطلم يستوف  ،لطلبمقدم اان  ، العملية الممارسة في يتبين أوما/  و األداء تقارير حسب . ج

 مفصلة الميزانية مبلغ من أقل المشروع ان نفقات ذلك في بما عليه، تنطبق التي وااللتزامات الكاملة

 اإلضافية التمويل بمصادر المتعلقة بااللتزامات يفي ال الفائز مقترحال مقدم أن أو/ و ،المقترح في

 جزء أو المنحة إلغاء بحق القدس صندوق مؤسسة تحتفظ ،( ح) 2 للمادة وفقا  األقل  على 20٪ بنسبة

 .المنحة من متناسب

 من معتمد لنموذج وفقا   المشروع لتقييم أدواتاستخدام  لمنحةبا المقترح الفائز مقدم من يطلب سوف . ح

 (المشروع في المشارك الجمهور على تقييمي استبيان توزيع مثال،) القدس صندوق مؤسسة قبل

 .تخفيضها أو المنحة إلغاء في بحقها القدس صندوق مؤسسة تحتفظ الشرط، لهذا وامتثاال
 

 المقترحات الفائزة اختيار عملية      .5
 

 :مرحلتين على الفائزة المقترحات اختيار عملية ستكون  . أ

 6 حوالي واختيار األولية للمتطلبات االمتثال من التحقق يشمل للمقترحات األولي الفرز– الفرز مرحلة

 .الثانية المرحلة إلى لتنتقل مقترحات

 في المانحة الجهات عن وممثلين القدس صندوق مؤسسة عن ممثلين تضم لجنة تختار – االختيار مرحلة

 .مقترحات 3 الخارج

 منهم جزء أي أو عروضال مقدمي مع ناقشت أن تقديرها، حسب القدس، صندوقمؤسسة ل يجوز   .ب

 تقديم طلب المقترحات، لدراسة وجوالت اجتماعات أو/و مقابالت إجراء أو/و اقتراحهم بالتفصيل

 بالتجارب يتعلق ما ذلك في بما ،المقترحات مقدميمن  اإلضافية التوضيحات أو/و الوثائق أو/و تفاصيل

 للمؤسسة يحق ذكر، كما اعتباراتها من وكجزء. والمشروع المقترح مقدم فحص بهدف ذلك كل السابقة،

 تخطيط ذلك في بما عروضهم، تحسين أو تعديل هؤالء، من أي أو/و العروض مقدمي من تطلب أن

 علىأو المراحل إحدى في سواء ،خطيا   أوهيا  شف سواء الميزانية،و الفحوى  المشروع، موقع عناصرها،

 .الفائز اختيار بعد أو قبل سواء مراحل، عدة



 ذات واالعتبارات ،مقترحال لمقدم السابقة الخبرة االعتبار في تأخذ أن القدسصندوق  لمؤسسة يحق   .ت

 التي أخرى مشاركةو متنوعة، مجاالت من المقترحات اختيار مثل ،وع المقترحات الفائزةمبمج صلة

 .تقديرها حسب إضافية اعتبارات متقدمة و منظمةلل المؤسسةتمنحها 

 توزيع إمكانية ذلك في بما مقترحات، ثالثة من أكثر اختيار في بحقها القدس صندوق مؤسسة تحتفظ.  ث

 .الفائزين بين الجائزة مبلغ

 خاصة ألسباب ،2022 عام في تنفيذه يبدأ مشروع على الموافقة القدس صندوق لمؤسسة يجوز  . ح

 .تقديرها حسب
 

   المقترح في الواردة والوثائق المقترح تقديم كيفية      .6
 

 :عبر الرابط التالي االنترنت على النموذج المقترح حسب تقديم يتم . أ
https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A 

 

 :التالية المستندات تقديمالمقترح  مقدم على يجب . ب

 : مدرج أون الين عبر الرابط التالي النموذج  .1

https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A  ذات التفاصيل جميع تعبئة بعد وذلك 

 .المقرح مقدم على الموقعين قبل من موقعة الصلة،

 (التعاونية رابطة/الحكومية غير المنظمات) سليمة إدارية موافقة .2

 (.تعاونية جمعية) ربحية غير شهادة .3

 .موجود كان إذا( الحكومية غير المنظمات) الدخل ضريبة قانون من 46 المادة بموجب الموافقة .4

 .(البلدية السلطات/  الشركات) الكتب إلدارة مخمن قبل من صالحة موافقة .5

 .التحالف منسقة نير، أورنا وقعتها التي التسامح، ائتالف عضوية على الموافقة .6

 مفصلة قائمة ذلك في بما ومفصلة، كاملة المشروع ميزانية تكون أن يجب - المشروع ميزانية .7

 لمدة 2021 عام نهاية حتى ستبدأ التي المشروع تنفيذ فترة خالل المتوقعة، والنفقات يراداتلإل

 المشروع تمويل مصادر تفصيل جميع المقترح مقدم على يجب. أقصى كحد سنة إلى تصل

 على ٪20 سيشكل الذي التمويل ومبلغ الممول اسم مكافئة، تمويل مصادروالتي تشمل  األخرى

 مرفقة ميزانية تقدم التي الراحة لدواعي. ) كما ذكر سابقا  ، المشروع ميزانية إجمال من األقل

   :المثال سبيل على هنا
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OEY6z41oByRFqhULw_RJ

0jHMCJPZh8bwfU/edit#gid=0-aYWHrUZ 

 .القدس في ليس للمنظمة المسجل العنوان اذا كان القدس، مدينة في فرع إلى اإلشارة .8

 النموذجب الملفات تحميل طريق عن( 8(ب)6- 2(ب)6 األقسام في المفصلة الوثائق المقترح مقدم يقدم . ت

 .اإلنترنت عبر

 .مستهدفة بطريقة البرنامج وصف  المقترحات مقدمي على يجب . ث

 يفي ال أو/ و مناسب غير أنه تقرر اقتراح أي استبعاد في بحقها القدس صندوق مؤسسة تحتفظ . ج

 بعض إلى يفتقر مقترح تقديم بسبب ذلك في بما ،الدعوة في عليها المنصوص واألحكام بالشروط

 يرفق لم. بوضوح غيرمكتوب البرنامج ان أو/  و البيانات أو/  و التفاصيل أو/  و الالزمة الوثائق

 صحيح، بشكل اإللكتروني النموذج ملء أو/  و الالزمة الوثائق من أي باقتراحه المقترح مقدم

 المطلق لتقديرها ووفق ا فقط هذا عن نيابة القدس،صندوق  لمؤسسة يحق وبالتفصيل، بالكامل

 على بناء مقترحال هذا إلغاء مؤسسةلل يجوز ذلك من بدال   أو العرض صالحية إلغاء والوحيد،

 تعديل أو/و إكمال أو/و اضافة مقترحال مقدم يضيف أن طلبوال بذلك، التزام أي ودون تقديرها

 الالزمة، المعلومات أو البيانات من أي أو/و اقتراحه في الواردة الوثائق من أي توضيح أو/و

 القدس صندوق مؤسسة من تقدير حسب ذلك كل به، للفوز كشرط أو/ و مقترحال لمراجعة كشرط

 .عليها التزام أي فرض ودون

https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A
https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A
https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A
https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OEY6z41oByRFqhULw_RJaYWHrUZ-0jHMCJPZh8bwfU/edit#gid=0
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 تطلب ان الممكن من المقترحات، وتقييم دراسة أجل من سبق، ما عمومية من االنتقاص دون . ح

 مستندات، أو/و بيانات إضافة أو/و توضيح أو/و تحديد مقترحال مقدم من القدس صندوق مؤسسة

 .المقترح في مقدم أو/و ُطلب ما إلى باإلضافة

ا مقترحال مقدم سيتلقى النموذج، استالم عند . خ ا إشعار   على. تقديمه يؤكد Google Forms من تلقائي 

 .ضمان شهادة على حصولك من تأكدمقترح الال مقدم

 المقترح تقديم تاريخ         .7

حتى  11.04.2021 األحد يوم بحلول المصاحبة والمستندات اإلنترنت عبر النموذج تقديم سيتم . أ

 الموعد بعد يقدم اقتراح أي مناقشة عدم في بحقها القدسمؤسسة صندوق  تحتفظ  .16:00الساعة 

 .قتراحاتلتقديم اال النهائي

. الوحيد ورأيها تقديرها حسب المقترحات، لتقديم النهائي الموعد تمديد القدس صندوقمؤسسة ل يحق . ب

 القدس صندوق لمؤسسة اإللكتروني الموقع على اعالننشر يتم أن القدسصندوق  مؤسسة قررت

 لتلقي المنشورات هذه متابعة العروض مقدمي على يجب. التسامح ائتالف توزيع قائمة وعلى

 .المسألة هذه حول التحديثات

 والتصحيحات والتغييرات التوضيحات      .8

 sharedliving2021@gmail.com: اإللكتروني البريد عبر ةمكتوب التوضيح أسئلة تقديم يمكن . أ

 .لالئتالف البريدية القائمة إلى اإلجابات إرسال سيتم ،16:00 الساعة 21.03.2021 بموعد أقصاه

 متابعة مقترحاتال مقدمي على ويجب القدس صندوق لمؤسسة اإللكتروني الموقع على نشرهم سيتم

 .الجديدة للتحديثات الموقع

 .بأكملها الدعوة فترة خالل أخرى طريقة بأي االستفسارات معالجة يتم لن

 بإجراء المقترحات، لتقديم النهائي الموعد قبل وقت، أي في تقوم، أن القدس صندوق لمؤسسة يجوز . ب

. مقترحاتال مقدمي أسئلة على ردا أو/  و بمبادرة منها ،الدعوة الوثائق على تعديالتو تغييرات

 ائتالف توزيع قائمة وعلى اإلنترنت على المؤسسة موقع علىالتغييرات و التعديالت نشر سيتم

 هذه متابعة مقترحاتال مقدمي على ويجب. مقترحاتال مقدمي جميعها على فرض وسيتم التسامح،

 .المسألة هذه عن مستكملة معلومات على للحصول المنشورات

  .اإلجراء إلغاء     .9

 إجراء إلى الخروج أو منه أجزاء إلغاء أو اإلجراء نطاق بتقليص القدس صندوق مؤسسة تقوم قد . أ

ال  أو معقولة، غير الواردة المقترحات تكون أن حالة في ذلك في بما األسباب، من سبب ألي جديد

 .الميزانيةب قيودو الزمنية، للجداول متوقع غير لتعطل نتيجة أو المطلوبة، متطلباتالب تفي

 مقدمي من ألي يكون لن ،سيرورةال تغيير أو إلغاء القدس صندوق مؤسسة قررتفي حال  . ب

 .عنها نيابة يعمل شخص أي أو/و المؤسسة ضد مطالبة أو/و طلب أو/و مطالبة أي مقترحاتال

 

 بالتوفيق!

 القدس صندوق مؤسسة

mailto:sharedliving2021@gmail.com

