
 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

الشركات/التجارية لألعمال المنح دعم تنفيذ إجراءات لملخص اتملحق  

 الزراعية والمكننة رئاسة دائرة التقنيات – الزراعي لإلصالح العامة المديرية



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

 طلبأداة مراجعة ال
 تصنيفالمعايير 

 ١ - ملحقال

 الزراعية والمكننة رئاسة دائرة التقنيات – الزراعي لإلصالح العامة المديرية



 

 (أ ١-)ملحق

OSRO/TUR/901<EC 
السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 معايير التصنيف للمزارعين الأفراد 

 (١/٢)الصفحة 

 

 رقم الطلب:                                 اسم ولقب مقدم الطلب:

النقاط/النتيجة التي حصل 

 عليها
 النقاط المرجعية

الحد 

األعلى 
 من النقاط

 معايير التقييم

 معايير التصنيف على أساس الوضع 

 

٤ 

١٠ 

 أنثى
 جنس مقدم الطلب

 ذكر ٠

٤٠ - ١٨بين  ٣  
مقدمي الطلبأعمار   

٤٠فوق ال  ٠  

٠ 
نعم؛ لكن لم يسبق له التقدم بطلب للحصول على أنواع أخرى من الدعم من 

 قبل
مقدم الطلب مؤهل ليكون 

مرشحا ألنواع أخرى من دعم 
 ٣ االستثمار

كال؛ هو غير مؤهل لالستفادة من أنواع الدعم األخرى ألنه ليس مواطنا 

 تركيا

 . زيادة اإلنتاج الزراعي و / أو معالجة األغذية١الهدف  

 

٥ 

١٠ 

 مالئم بشكل كامل
متوافق مع مقترحات الجدوى 

القطاعية الفرعية والبحوث 

البيئية التي أجريت في المشروع 

)بدعم من تقييمات منظمة 
األغذية والزراعة في 

 المحافظات المستهدفة(

بنسبة كبيرة الئمم ٣  

جزئيا الئمم ٠  

٥ 
في  تجهيزالمصنع ماشية و / أو  أراضي و / أوأصغر من نصف متوسط 

 المقاطعة
مساحة أرض مقدم الطلب 

وملكية  مقاطعةالبالنسبة لمتوسط 

 الثروة الحيوانية

٢ 
 في تجهيزالراضي و / أو ماشية و / أو مصنع األ مساحة أقل من متوسط

 المقاطعة

٠ 
في تجهيز الراضي و / أو ماشية و / أو مصنع األ مساحة أقل من متوسط

 المقاطعة

 . دعم تسجيل المشاريع الزراعية٢الهدف 

 ٤ 

٥ 

نعم، يتم إرفاق إجراء موجود 

بالفعل لحفظ القيد واإلخطارات 
الرسمية والمتطلبات القانونية 

 بالطلب
تم وضع خطة وتم تخصيص الميزانية لحفظ السجالت واإلخطارات 

الرسمية والمتطلبات القانونية فيما يتعلق بالنشاط المخطط له في الطلب؛ 
على سبيل المثال، استخدام مبيدات اآلفات أو المضادات الحيوية، وتنقل 

)نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم  HACCPوالحيوانات وتسجيلها، 

 ٥  )خطط الممارسات الزراعية الجيدة( وما إلى ذلك GMPو / أو  الحرجة(

التطبيق على  يحتوي ، ولكنكال
الخطة والميزانية إلنشاء إجراء 

الرسمية  خطاراتاإلو قيدلحفظ ال

 والمتطلبات القانونية

 كال ٠ 

 المستضعفة التركية وغير التركية فئات. خلق المزيد من فرص العمل لل٣الهدف 

 

والسوريين  )للنساء ٤

تحت الحماية المؤقتة 
GKAS  ولطالبي

الحماية والحاصلين 

على وضع إنساني 
IPASH  مقدمي

 (١ +الطلبات 

١٠ 

نعم، هناك وظيفة مخطط لها / 

مدرجة في الميزانية لتعيين مستفيد 

 من المشروع

والسوريين  ضعفةمستال فئاتال لدى المتقدمين خطة وميزانية لتوظيف

لطالبي الحماية والحاصلين على وضع و GKASتحت الحماية المؤقتة 
أشهر  6أشهر إلنتاج المحاصيل، وأكثر من  3ألكثر من  IPASHإنساني 

 األغذية معالجة/لإلنتاج الحيواني وأكثر من عام واحد لتجهيز

 +إضافي لكل منصب 
كحد أقصى(  ٣) ١

والسوريين  )للنساء

تحت الحماية المؤقتة 
GKAS  ولطالبي

الحماية والحاصلين 

على وضع إنساني 
IPASH  مقدمي

 (١ +الطلبات 

نعم، هناك العديد من الوظائف 

المخطط لها / المدرجة في 

الميزانية لتعيين مستفيد من 
 المشروع

 

 

 



 

 

 

 

 (أ ١ملحق )

OSRO / TUR / 901 <EC 
 في تركيا من خالل دعم التكامل االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل والمجتمعات المضيفة الحماية المؤقتةتحت صمود السوريين  تعزيز

 للمزارعين األفراد صنيفمعايير الت
 (٢/٢ )الصفحة

 

 رقم الطلب:                                 اسم ولقب مقدم الطلب:

النقاط/النتيجة التي حصل 

 عليها
 النقاط المرجعية

الحد 
األعلى 

 من النقاط

 معايير التقييم

 . دعم اإلنجاز الناجح لبرنامج مساعدة التماسك االجتماعي٤الهدف 

 

٥ 

٥ 

 نعم

يستفيد مقدم الطلب من مساعدة 

 االجتماعي تماسكال
 كان يستفيد سابقا، لكن تمت إزالة اسمه خالل األشهر الست األخيرة ٢

 كال ٠

 ربحية

 

مستفيد ٪ ٥٠ -٪ ٢١

من مساعدة التماسك 

 االجتماعي
٥ 

 NIa >0 and ∆NI>%20إذا كان 

زيادة صافي الدخل نتيجة 

في  تجلىاالستثمار المقترح كما ي

 .التحليل المالي للربحية
 -بعد االستثمار  ربح])صافي ال

قبل االستثمار( /  ربحلاصافي 

 قبل االستثمار[ ربحصافي ال
كحد أقصى( ٢) ١  NI∆٪ في ١٠نقطة إضافية لكل زيادة بنسبة  

 قابلية التطبيق االقتصادي لالستثمار )لمنح المدخالت الغذائية الزراعية الصغيرة(

 

 كحد أقصى ٢

٥ 

على  قابلية تطبيق العرضتعتمد  المعايير واالفتراضات التقنية قوة وواقعية

وواقعية المعايير الفنية قوة تقييم 

يقوم عليها واالقتصادية التي 
اإليرادات  زيادةاالقتراح و

 وكذلك فترة االسترداد. ةالمتوقع

المعايير واالفتراضات االقتصادية قوة وواقعية كحد أقصى ٢  

(سنة ١فترة استرداد قصيرة لالستثمار )أقل من  ١  

 
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٥٠ مجموع النقاط



 
 
 
 

 (ب ١الملحق )

OSRO / TUR / 901 <EC 
 في تركيا من خالل دعم التكامل االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل والمجتمعات المضيفة الحماية المؤقتةتحت صمود السوريين  تعزيز

 مجموعات المزارعينل صنيفمعايير الت
 (١/٢ )الصفحة

 

 رقم الطلب:                                 اسم ولقب مقدم الطلب:

النقاط/النتيجة التي حصل 

 عليها
 النقاط المرجعية

الحد 
األعلى 

 من النقاط

 معايير التقييم

 الحالة /معايير التصنيف على أساس الوضع 

 

١ 

١٠ 

٪ إناث٢٠ -٪ ٠  

 طلباتالتوازن بين الجنسين في 

 مجموعة المزارعين

٪ إناث٥٠ -٪ ٢١ ٢  

٪ إناث٨٠ -٪ ٥١ ٣  

٪ إناث٨٠أكثر من  ٤  

٤٠ – ١٨بين متوسط أعمار مجموعة المزارعين  ٣  
 أعمار مقدمي الطلب

٤٠فوق ال متوسط أعمار مجموعة المزارعين  ٠  

٠ 
نعم؛ لكن لم يسبق له التقدم بطلب للحصول على أنواع أخرى من الدعم من 

 قبل
)كمقدم طلب بشكل  مقدم الطلب

فردي أو كعضو في مجموعة 
مؤهل ليكون مرشحا  مزارعين(

 ٣ ألنواع أخرى من دعم االستثمار
كال؛ هو غير مؤهل لالستفادة من أنواع الدعم األخرى ألنه ليس مواطنا 

 تركيا

 . زيادة اإلنتاج الزراعي و / أو معالجة األغذية١الهدف  

 

٥ 

١٠ 

 مالئم بشكل كامل
متوافق مع مقترحات الجدوى 

دراسات القطاعية الفرعية وال

البيئية التي أجريت في المشروع 

)بدعم من تقييمات منظمة 

األغذية والزراعة في 

 المحافظات المستهدفة(

بنسبة كبيرة الئمم ٣  

جزئيا الئمم ٠  

٥ 
راضي و / األ مساحة من نصف متوسط يمتلك كل عضو في المجموعة أقل

 المقاطعة في التجهيزماشية و / أو مصنع الأو 
الطلب  يمقدممساحة أرض 

وملكية  مقاطعةالبالنسبة لمتوسط 
 الثروة الحيوانية

٢ 
راضي و / أو األ مساحة أقل من متوسطيمتلك كل عضو في المجموعة 

المقاطعة في تجهيزالماشية و / أو مصنع ال  

٠ 
أرض و / أو  مساحةيمتلك عضو واحد على األقل من مجموعة المزارعين 

 .قدرة المنطقةمن متوسط  أكب/ماشية و / أو منشأة معالجة أعلى

 . دعم تسجيل المشاريع الزراعية٢الهدف 

 ٤ 

٥ 

نعم، يتم إرفاق إجراء موجود 

بالفعل لحفظ القيد واإلخطارات 

الرسمية والمتطلبات القانونية 
 بالطلب

واإلخطارات تم وضع خطة وتم تخصيص الميزانية لحفظ السجالت 

الرسمية والمتطلبات القانونية فيما يتعلق بالنشاط المخطط له في الطلب؛ 

على سبيل المثال، استخدام مبيدات اآلفات أو المضادات الحيوية، وتنقل 
)نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم  HACCPالحيوانات وتسجيلها، و

 وما إلى ذلك)خطط الممارسات الزراعية الجيدة(  GMPالحرجة( و / أو 
 ٥ 

كال، ولكن يحتوي التطبيق على 
الخطة والميزانية إلنشاء إجراء 

لحفظ القيد واإلخطارات الرسمية 

 والمتطلبات القانونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (ب ١الملحق )

OSRO / TUR / 901 <EC 
 في تركيا من خالل دعم التكامل االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل والمجتمعات المضيفة الحماية المؤقتةتحت صمود السوريين  تعزيز

 مجموعات المزارعينل صنيفمعايير الت
 (٢/٢ )الصفحة

 
 رقم الطلب:                                 اسم ولقب مقدم الطلب:

النقاط/النتيجة التي حصل 

 عليها
 النقاط المرجعية

الحد 

األعلى 
 من النقاط

 التقييممعايير 

 . خلق المزيد من فرص العمل للفئات المستضعفة التركية وغير التركية٣الهدف 

 

والسوريين  )للنساء ٤
تحت الحماية المؤقتة 

GKAS  ولطالبي

الحماية والحاصلين على 

 IPASHوضع إنساني 

 (١ +مقدمي الطلبات 

١٠ 

مخطط لها / مدرجة في الميزانية لتعيين  تان ألربع وظائفنعم، هناك وظيف

من المشروع ينمستفيد  
لدى المتقدمين خطة وميزانية 

الفئات المستضعفة  لتوظيف

والسوريين تحت الحماية المؤقتة 

GKAS  ولطالبي الحماية

والحاصلين على وضع إنساني 

IPASH  أشهر  3ألكثر من

 6إلنتاج المحاصيل، وأكثر من 
أشهر لإلنتاج الحيواني وأكثر من 

 عام واحد لتجهيز/معالجة األغذية

 +إضافي لكل منصب 

كحد أقصى(  ٣) ١

والسوريين تحت  )للنساء

 GKASالحماية المؤقتة 
ولطالبي الحماية 

والحاصلين على وضع 

مقدمي  IPASHإنساني 

 (١ +الطلبات 

مخطط لها / مدرجة في الميزانية لتعيين مستفيد أكثر من أربع وظائف نعم، هناك 
 من المشروع

 . دعم اإلنجاز الناجح لبرنامج مساعدة التماسك االجتماعي٤الهدف 

 

٢ 

٥ 

 ٪ مستفيد من مساعدة التماسك االجتماعي٢٠ -٪ ٠

يستفيد مقدم الطلب من مساعدة 
 االجتماعي تماسكال

 ٪ مستفيد من مساعدة التماسك االجتماعي٥٠ -٪ ٢١ ٣

 ٪ مستفيد من مساعدة التماسك االجتماعي٨٠ -٪ ٥١ ٤

 ٪ مستفيد من مساعدة التماسك االجتماعي٨٠أكثر من  ٥

 ربحية

 

٣ 

١٠ 

 NIa >0 and ∆NI>%20إذا كان 
زيادة صافي الدخل نتيجة 

في  تجلىاالستثمار المقترح كما ي

 .التحليل المالي للربحية

 -بعد االستثمار  ربح])صافي ال
قبل االستثمار( /  ربحلاصافي 

 قبل االستثمار[ ربحصافي ال

 NI∆٪ في ١٠نقطة إضافية لكل زيادة بنسبة  كحد أقصى( ٢) ١

على  قابلية تطبيق العرضتعتمد  المعايير واالفتراضات التقنية قوة وواقعية ٢

وواقعية المعايير الفنية قوة تقييم 

واالقتصادية التي يقوم عليها 
اإليرادات  زيادةو عرضال

 وكذلك فترة االسترداد. ةالمتوقع

المعايير واالفتراضات االقتصادية قوة وواقعية ٢  

(سنة ١فترة استرداد قصيرة لالستثمار )أقل من  ١  

 
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٥٠ مجموع النقاط



 
 
 
 

 (ت ١الملحق )

OSRO / TUR / 901 <EC 
 في تركيا من خالل دعم التكامل االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل والمجتمعات المضيفة الحماية المؤقتةتحت صمود السوريين  تعزيز

 الصغيرة الزراعية الشركات/شاريعللم االستثمار منح على لحصولا بطلب المتقدمة للشركات صنيفمعايير الت
 (١/٢ )الصفحة

 

 رقم الطلب:                                 اسم ولقب مقدم الطلب:

النقاط/النتيجة التي حصل 

 عليها
 النقاط المرجعية

الحد 
األعلى 

 من النقاط

 معايير التقييم

  الحاالة/معايير التصنيف على أساس الوضع

 

٠ 

٤ 

 ليس طلب الممثل القانوني

الممثل القانونيجنس   أنثى ٤ 

 ذكر ٠

٣ 
٣ 

٤٠ - ١٨بين   
 أعمار مقدمي الطلب

٤٠فوق ال  ٠  

٠ 

٣ 

نعم؛ لكن لم يسبق له التقدم بطلب للحصول على أنواع أخرى من الدعم من 
 قبل

مقدم الطلب الممثل القانوني 

مؤهل ليكون مرشحا ألنواع 
 ٣ أخرى من دعم االستثمار

أنواع الدعم األخرى ألنه ليس مواطنا كال؛ هو غير مؤهل لالستفادة من 
 تركيا

 . زيادة اإلنتاج الزراعي و / أو معالجة األغذية١الهدف  

 

٥ 

٥ 

 مالئم بشكل كامل
متوافق مع مقترحات الجدوى 

القطاعية الفرعية والبحوث 

البيئية التي أجريت في المشروع 

)بدعم من تقييمات منظمة 
األغذية والزراعة في 

 المستهدفة(المحافظات 

بنسبة كبيرة الئمم ٣  

جزئيا الئمم ٠  

 . دعم تسجيل المشاريع الزراعية٢الهدف 

 ٤ 

٥ 

نعم، يتم إرفاق إجراء موجود 
بالفعل لحفظ القيد واإلخطارات 

الرسمية والمتطلبات القانونية 

 بالطلب
تم وضع خطة وتم تخصيص الميزانية لحفظ السجالت واإلخطارات 

والمتطلبات القانونية فيما يتعلق بالنشاط المخطط له في الطلب؛ الرسمية 

على سبيل المثال، استخدام مبيدات اآلفات أو المضادات الحيوية، وتنقل 
)نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم  HACCPالحيوانات وتسجيلها، و

 ٥  )خطط الممارسات الزراعية الجيدة( وما إلى ذلك GMPالحرجة( و / أو 

كال، ولكن يحتوي التطبيق على 

الخطة والميزانية إلنشاء إجراء 
لحفظ القيد واإلخطارات الرسمية 

 والمتطلبات القانونية

 كال ٠ 

 . خلق المزيد من فرص العمل للفئات المستضعفة التركية وغير التركية٣الهدف 

 

٠ 

١٥ 

 تان ألربع وظائفنعم، هناك وظيف

مخطط لها / مدرجة في الميزانية 

الفئات المستضعفة والسوريين  لدى المتقدمين خطة وميزانية لتوظيف من المشروع ينلتعيين مستفيد

ولطالبي الحماية والحاصلين على وضع  GKASتحت الحماية المؤقتة 
أشهر  6أشهر إلنتاج المحاصيل، وأكثر من  3ألكثر من  IPASHإنساني 

 لإلنتاج الحيواني وأكثر من عام واحد لتجهيز/معالجة األغذية
 نقاط كحد أقصى ٦

نقطتان لكل مستفيد من المشروع 

 يتم توظيفه

 نقاط كحد أقصى ٩
نقطتان لكل مستفيدة من المشروع 

 يتم توظيفها

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 (ت ١الملحق )

OSRO / TUR / 901 <EC 
 في تركيا من خالل دعم التكامل االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل والمجتمعات المضيفة الحماية المؤقتةتحت صمود السوريين  تعزيز

 الصغيرة الزراعية الشركات/شاريعللم االستثمار منح على لحصولا بطلب المتقدمة للشركات صنيفمعايير الت
 (٢/٢ )الصفحة

 
 رقم الطلب:                                 ولقب مقدم الطلب: اسم

النقاط/النتيجة التي حصل 

 عليها
 النقاط المرجعية

الحد 

األعلى 
 من النقاط

 معايير التقييم

 ربحية

 

٣ 

٦ 

 NIa >0 and ∆NI>%20إذا كان 
زيادة صافي الدخل نتيجة 

في  تجلىاالستثمار المقترح كما ي

 .التحليل المالي للربحية

 -بعد االستثمار  ربح])صافي ال

قبل االستثمار( /  ربحلاصافي 

 قبل االستثمار[ ربحصافي ال

 NI∆٪ في ١٠نقطة إضافية لكل زيادة بنسبة  كحد أقصى( ٣) ١

 كحد أقصى ٤

٩ 

على  قابلية تطبيق العرضتعتمد  المعايير واالفتراضات التقنية قوة وواقعية
وواقعية المعايير الفنية قوة تقييم 

واالقتصادية التي يقوم عليها 

اإليرادات  زيادةو عرضال
 وكذلك فترة االسترداد. ةالمتوقع

المعايير واالفتراضات االقتصادية قوة وواقعية كحد أقصى ٤  

(سنة ١فترة استرداد قصيرة لالستثمار )أقل من  ١  

 
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٥٠ مجموع النقاط



 
 
 
 

 
 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

 نموذج الدعوة لتقديم الطلبات

 

 ٢ -ملحق 

 الزراعية والمكننة رئاسة دائرة التقنيات – الزراعي لإلصالح العامة المديرية



  
 
 
 
 (٢ –)ملحق 

 
 

  
 

 دعوة لدعم المنحنموذج إعالن 
 

  *المؤهلة االستثمار مجاالت/مواضيع

 
 :صغيرةال والغذائية الزراعية ضافاتاإل منحبالنسبة ل .أ

 
 .الحيوانية والسالالت المنتجات/المحاصيل تنوع تحسين .١
 .التخزين أو/  و ت والمركبات المستخدمة في المزارعواألدوا والمعدات اآلالت .٢
 .المتجددة الطاقة مصادر أو صغيرةال الري معدات .٣
 .والتغليف التعبئة ومواد والحاويات واألجهزة األغذية معالجة/تجهيز معدات. ٤
 

 :الصغيرة الزراعية الشركات/للمشاريع االستثمارية للمنح بالنسبة  .ب
 

 ؛األخرى الزراعية التحتية ىوالبن الحيوانات ومأوى بالستيكية/الزجاجيةال البيوت توسيع. ١
 ؛إضافية ري معدات. ٢
 ؛والنقل والتغليف التعبئة ومواد معداتو الطازجة، المنتجات تصنيف. ٣
 .والتغليف التعبئة معدات أو التخزين ومنشآت الزراعية الصناعية المعالجة آالت. ٤
 
الزراعة والغابات مديريات وMHYBالمركزية وحدة إدارة المنح  ممثلي مع حافظةم لكل التحديد وجه على الفنية األولوية مجاالت تحديد سيتم* 

  .İTOMs في المحافظات

 
 معدلها/ونسبتها المنحة مبلغ

 
 :صغيرةال غذائيةضافات الزراعية والاإل لمنح بالنسبة. أ

 تجاري/عامل مال كرأس المنحة مبلغ من٪ ٢٠ استخدام يمكن) دوالر أميركي. ٢٣١٣ هوبالطلب  متقدم لكل دفعه يتم منحة مبلغ أعلى
 (.الطلب مقدممن قبل  األخرى والضرائب المضافة القيمة ضريبة سيتم دفع حديثًا، المنشأة للمشاريع
 (.نقدية/  عينية كمساهمة المستفيد قبل من المتبقية٪ ١٠ الـ تغطية تمتس٪ )٩٠ المنحة معدلنسبة/
 
 :الصغيرة الزراعية الشركات/للمشاريع االستثمارية للمنح بالنسبة. ب

 قبل من األخرى والضرائب المضافة القيمة ضريبة دفع سيتم. )أمريكي دوالر ١١٥٦٥ هو بالطلب متقدم لكل دفعه يتم منحة مبلغ أعلى
 (.الطلب مقدم
 (.نقدية/  عينية كمساهمةمن قبل المستفيد  المتبقية٪ ٢٠ الـ ستتم تغطية٪ )٨٠ المنحة معدل

 
 المنح وعدد للتقدم بالطلب متطلبات التأهل

 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود"تعزيز  مشروع نطاق ضمن
 "العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة



 .قانونية كيانات أو مزارعين ةمجموع أو كأفراد :مختلفة حاالت ثالث في بذلك القيام يمكن ؛قدم بالطلباتالت
 

 :متطلبات التأهل للتقدم بالطلب
 :الجنسية عن النظر بغض المذكورة أعاله الحاالت جميع من المتقدمون

 أو المهني التدريب من تخرجن يكون مقدم الطلب قد أ 

 الحقلية المزارعين مدارس من استفاد. 

 عليها للحصول التقدم يتم التي المنحة نوع على اعتماًدا الصلة، ذات الوزارية التسجيل أنظمة في بالتسجيل يتعهد أو مسجالً  يكون أن. 
 

 :المنح عدد
 :صغيرةال والغذائية الزراعية ضافاتاإل لمنح بالنسبة. أ

 الحماية متقدمين بطلب الحصول على أو ، (GKA) المؤقتة للحماية يخضعونأو أفرادا  ،اقانوني كيانا أو مزارعين مجموعة أو شخًصا ٢٥٠

 ن أتراك(.ومواطن) المضيفة المجتمعاتمن  وأ (IPASH) من هم تحتهاو الدولية

 :الصغيرة الزراعية الشركات/للمشاريع االستثمارية للمنح بالنسبة. ب
بطلب الحصول على أو متقدمة  ،(GKA) المؤقتة حمايةأو خاضعة لل( تعاونية شركة،) قانوني ذات ممثل الخاص القطاع من شركة مصنّعة ٥٠

 (.األتراك المواطنون) المضيفة المجتمعاتمن  أو (IPASH) إنسانيوالحاصلة على وضع الحماية 

 
 :هافتح تقديم الطلبات وتاريخ تاريخ النهائي، الموعد شكل، مكان،

 
 فان، كيليس، مرعش، كهرمان إزمير، هاتاي، عنتاب، غازي ،ةبورص أضنة، حافظاتم في والغابات زراعةال تمديريا إلى الطلبات تقديم سيتم
 .وملحقاته المنحة طلب لنموذج وفقًا مغلق، ظرف وفي نسختين من مادي، ملف على شكل المشروع، تنفيذ سيتم حيث أورفا، وشانلي مانيسا

 
 .٢٠٢٢حزيران،  ٣٠: .اتتقديم الطلبل موعد آخر
 .٢٠٢٢ تموز، ١. :طلباتال فتح تاريخ

 
 الطلب تحضير

 
تكون هناك حاجة  قدن الذي والفني اإلداري ينالدعم عن فضالً  الصلة، ذات والميزانيات الطلبات إعداد في للمساعدة إرشادات على الحصول يمكن
 المنح إدارة وحدات ومن فيها، البرنامج تنفيذ سيتم التي حافظاتالم في والغابات الزراعة لمديريات الرسميةااللكترونية  المواقع من لهما

 .حافظاتالم هذه في المنشأة المركزية
 

 معايير االختيار والنتائج
 

 معايير االختيار وتقييم النقاط وفقا لحالة مقدم الطلب 

 أعمال تجارية )شركات، تعاونيات( مجموعات من المزارعين مزارعون أفراد 

 ١٠ ١٠ ١٠ الحالة
 ٥ ١٠ ١٠ الزراعي و/أو معالجة األغذيةزيادة اإلنتاج 

 ٥ ٥ ٥ دعم تسجيل المشاريع الزراعية
خلق المزيد من فرص العمل للفئات المستضعفة 

 التركية وغير التركية
١٥ ١٠ ١٠ 

دعم اإلنجاز الناجح لبرنامج دعم التماسك 
 االجتماعي

٠ ٥ ٥ 

 ١٥ ٥ ٥ الربحية
 - ٥ ٥ ارالتطبيق االقتصادي لالستثم
 ٥٠ ٥٠ ٥٠ المجموع )على األكثر(

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

 دليل تنفيذ المنحة

 

 ٣-ملحق 

 الزراعية والمكننة رئاسة دائرة التقنيات – الزراعي لإلصالح العامة المديرية



 
 
 
 
 

 (٣ –)ملحق 
 

 
(OSRO/TUR/901/EC) 

 
 
 
 
 

 تعاريف
 

وذلك  المنحة، أساس تشكل التي السلع شراء المصروف على مبلغال باستثناء المستثمر سيغطيه الذي/  بالكامل المغطى المبلغ :العينية المساهمة
 أجله، من الطلب تقديم تم الذي االستثمار كامل لتحقيق

 
 قبول تم والذين المنحة، برنامج نطاق ضمن بمشروع وتقدموا أعدوا الذين الممثلون القانونيون/واالعتباريون الحقيقيون األشخاص :الطلب مقدم
 المنحة، عقد ووقعوا طلبهم

 
 بعد المنحة دعم على الحصول لهم ويحق المتقدمين من المنحة عقد وقعوا الذين الممثلون القانونيون/واالعتباريون الحقيقيون األشخاص :المستفيد
 التنفيذ، مرحلة

 
 .الزراعي لإلصالح العامة المديرية :العامة المديرية

 
 ونائب (Operation Associate)مسؤول معاون للعمليات  العمليات سؤولم من وتتألف SRRP برنامج منسق اللجنةيرأس  :المنح تقييم لجنة

 .FAOة والزراع األغذية لمنظمة اإلقليمي الممثل

 
في المركز والمدن الرئيسية  الوزارة وموظفي والمورد والمستفيد الطلب مقدم الستخدام العامة المديرية أعدته الذي الدليل :المنحة تطبيق دليل

 بمبادئ المتعلقة التفاصيل تحديد أجل من ،التنفيذ إجراءات ملخص نطاق التي تدخل في األنشطة تنفيذأثناء  البرنامج تنفيذ عن المسؤولين والريف
 ، التنفيذ وإجراءات

 
 ينظم والذي كشاهد، TOB والغاباتوزارة الزراعة  وممثل FAOوالزراعة  األغذية ومنظمة المشروع أصحاب بين الموقع العقد :المنحة عقد

 األطراف، ومسؤوليات صالحياتو المنحة من االستفادة مبادئ
 

 المنحة، طبيقت دليل في المحددة بالمعايير تفي التيو المنحة دعم منحها سيتم التي المؤهلة التكاليف إجمالي :لمنحةبناء على ا المشروع مبلغ
 

 تديرها التي والزراعية الغذائية للمؤسسات هبات/المنحال لمنح FAO والزراعة األغذية منظمة خططت له الذي المنحة برنامج :المنحة برنامج

تركيا  في المضيفة والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود زيادة مشروع" نطاق ضمن الصغيرة الزراعية لمشاريعول عائالت
 ،"العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من
 

 .ومديرياتها في المحافظات والغابات الزراعة وزارة المحافظة: مديرية
 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

 المنحة نفيذدليل ت



 المحددة، الفترات خالل IHYB وحدة إدارة المنح في المحافظة إلى والمقدم المستثمر أعده الذي العمل إنجاز تقرير :العمل سير تقرير

 
 بموجب المقدمة والمرافق والمعدات اآلالت من والغرض وموقع ملكية المستفيد خاللها سيحمي سنوات،( خمس) ٥ مجموعه ما :المراقبة فترة
 ،الزراعة والغابات في المحافظاتمديريات  قبل من الموقع في الضوابط تنفيذ وسيتم المنحة، اتفاقية

 
 مثل الطبيعية الكوارثك منعها، يمكن ال وبالتالي توقعها يمكن ال خارجية لتأثيرات نتيجة يحدث استثنائيأو حدث  حالة وهي :القاهرة القوة

 تمنع قد والتي العامة، أو الجزئية التعبئة وإعالنات واالنتفاضات والحروب العامة واألوبئة القانونية واإلضرابات والفيضانات والحرائق الزالزل
 ة،التعاقدي بالتزاماته الوفاء من األطراف أحد
 

وحدة إدارة إلى  وتقديمه لالستثمار الفعلي التنفيذ من االنتهاء بعد النهائي المبلغ سداد طلب وثيقة مع المستثمر يعده الذي التقرير :النهائي التقرير
 ،IHYB المحافظةالمنح في 

 
 على بناءً  ، TOB وزارة الزراعة والغابات و FAO والزراعة األغذية منظمة مع بالشراكة إعدادها تم التي اإلجراءات :التنفيذ إجراءات ملخص

 ، TOB وزارة الزراعة والغابات اتبعهت التي المنح برنامج طبيقت إرشاداتو FAO والزراعة األغذية لمنظمة الداخلية اإلجراءات

 
 والمواد والمعدات اآلالتمن جهة أخرى، والمتعلق ب البناء بأعمال يقومون الذين والمقاولينمن جهة  المستثمرين بين مبرمال العقد :التنفيذ عقد
 ،المشروع نطاق ضمن ُمشتراةال
 

 في المستثمرون سيشتريها التي والمواد والمعدات اآلالت يوفرأعمال البناء وب قومي الذي المستقل واالعتباري الحقيقي الشخص به يقصد :المورد
 .أجله من المنحة عقد توقيع تم الذي االستثماري المشروع نطاق
 

 اختصارات
 

AB االتحاد األوروبي 

FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

TOB وزارة الزراعة والغابات 

HDK لجنة تقييم المنح 

İTOM مديرية الزراعة والغابات في المحافظة 

İHYB وحدة إدارة المنح في المحافظة 

MHYB وحدة إدارة المنح المركزية 

SUY مساعدة التماسك االجتماعي 

GKAS سوريون تحت الحماية المؤقتة 

ÇTO مدرسة المزارعين الحقلية 

IPASH طالبي الحماية والحاصلين على وضع إنساني 

GKA تحت الحماية المؤقتة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 المقدمة ١
 

 شاريع/الشركاتللم لمنحها FAO والزراعة األغذية منظمة تخطط التي المنحةبرنامج بغية توضيح إجراءات  هذا المنحة تنفيذ دليل تم إعداد

 المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع" نطاق في الصغيرة الزراعية شركاتوال األسر تديرها التي الغذائيةو الزراعية
 للمستثمرين، الطلبات ملفات إعداد وتسهيل ،"العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل تركيا من في المضيفة والمجتمعات

 .طلباتهم في واإلداري الفني التوجيه وتقديم

 
 .التركية وغير التركية فئات المستضعفةلل والدخل العمل فرص خلق على والقدرة اإلنتاج زيادة هو التنفيذ من الهدف
 المنحة تنفيذ دليل وخاصة الملخص، هذا ومرفقات التنفيذ إجراءات ملخص نطاق في المحددة والمبادئ لإلجراءات وفقًا المنحة برنامج تنفيذ سيتم
 .به المرفقة والوثائق هذا
 
 تنفيذال وحدات ٢
 

 MHYB المركزية المنح إدارة وحدة ٢.١
 وأخصائي البرنامج، مدير من وتتألف ،FAO والزراعة األغذية منظمة رئاسة تحت تمثيلية وحدة هي MHYBوحدة إدارة المنح المركزية 

 قبل من تعيينه يتم الذي والتقييم مراقبةال وأخصائي والمنسق ،FAO والزراعة األغذية منظمة من العيش سبل وأخصائي النقدية التحويالت

 .العامة المديرية
 :المنح بإدارة المتعلقة التالية الرئيسية بالمهام تفي وسوف ،الموقع للعقد وفقًا تنفيذيتم ال أن MHYB ن وحدة إدارة المنح المركزيةستضم

 األنشطة، جميع التقدم خالل تخطيط. أ
 الزمني الجدول إنشاء. ب
 ميزانية، إنشاء. ت
 .واإلبالغ والتوثيق العملية مراقبة. ث

 
 في المحافظات المنح إدارة وحدات ٢.٢

/  في المحافظات المنح وتقييم مراقبة اخصائيو المنح مسؤول من تتكون تمثيلية وحدات عنهي عبارة  IHYBوحدات إدارة المنح في المحافظات 

مديريات الزراعة والغابات  قبل من تعيينهم يتم الذين المزارعين دعم النوع االجتماعي واخصائيي مساواة اخصائيو المعلومات إدارة اخصائي
 في المحافظات. 

 المنح إدارة وحدة عن نيابةعلى األرض وبال في المحافظات والغابات الزراعة مديريات من جزًءا في المحافظات المنح إدارة وحدات تعد 
 .المنح ببرنامج يتعلق فيما للمشروع اليومية اإلدارة عن مسؤولة فهي قيادتها، وتحت المركزية

 
 :المنحة برنامج بتنفيذ يتعلق فيما التالية الرئيسية بالواجبات ستقوم

 المحافظات، مستوى على للتطبيق اإلداري الدعم قديمت. أ
 ر،التقاري وإعدادبين الوحدة المركزية إلدارة المنح و بين العمل على األرض التخطيط تنسيق. ب
 تنفيذ،عملية الاإلشراف على ولمنطقة المشروع،  اليومية دارةاإل. ت
 األسعار، وقوائم الجدوى تقارير مثل المستندات إعداد. ث
 تحت تقع والتي الصلة ذات الوثائق وجميع المنحة تنفيذ ودليل التنفيذ إجراءات ملخص في تضمينها تم التي والعمليات األعمال تنفيذ. ج

 .مديريات الزراعة والغابات في المحافظات مسؤولية
 
 الممثل وهو الصلة؛ ذات لإلجراءات ويخضع الزمني الجدول مع يتماشى بما للمشروع العامة اإلدارة عن مسؤول ؛المحافظاتفي  المنح سؤولم

 إلدارة المنح. للوحدة المركزي الرئيسي
 العمليات متابعةو والمعلومات بالبيانات االحتفاظ عن مسؤول ووه المعلومات؛ إدارة أخصائي/  في المحافظات المنح وتقييم مراقبة أخصائي
 .المشروع بأنشطة يتعلق فيما المنح استخدام وتقييمومراقبة 
 .الضروري الجندري الوعي على الحفاظ عن مسؤول ووه ؛النوع االجتماعي مساواة أخصائي
 توفير عن مسؤول ووه (؛إلخ الحيوانية، الثروة في اخصائي ،[علمي زراعي خبير/مهندس] زراعي مهندس) المزارعين دعم أخصائيو
 االستثمارات أن على والتأكيد MHYB الوحدة المركزية إلدارة المنحو IHYBs وحدات إدارة المنح في المحافظاتو للمزارعين التقنية المعلومات

 .ومستدامة تقنيًا مجدية



 فترة خالل البرنامج أهداف مع تتوافق المنحة برنامج نطاق في تدخل التي االستثمارات أن المقاطعات في والغابات الزراعة مديرياتتضمن 
 أو تكلّف طرفا ثالثا بالقيام بذلك. .سنوات خمس تبلغ التي المراقبة

 
 FAO والزراعة األغذية منظمة ٢.٣

 .العيش سبل صائيواخ والبيانات المعلومات نظم وأخصائي البرنامج مديرهم  FAO والزراعة األغذية منظمة تحددهم الذين الممثلون

 المركزية الوحدة في والغابات الزراعة ووزارة FAO والزراعة األغذية منظمة قبل من مشترك بشكل المشروع إدارة تنفيذ سيتم أنه حين في

 منظمة في الميزانيةعلى عاتق المسؤول عن  حصرا تقع المنح، برنامج ذلك في بما األوروبي، االتحاد لمساهمة المالية السلطة فإن المنح، دارةإل
 .والزراعة األغذية

 
 المتعلقة األخرى التشغيلية العمل تدفقات وجميع الدفع وعملية المنح عقود وتوقيع المستفيدين اختيار بشأن النهائية السلطة الوثيقة هذه تتضمن
 .المنح ببرنامج
 المنح برنامج وأن المنظمة إجراءات اتباع من التأكد عنون مسؤول والتقييم المراقبة وخبراء والبيانات المعلومات نظم اخصائي ميداني، منسق
 .المشروع أهداف مع يتماشى بما يُدار
 

 .FAO والزراعة األغذية منظمة بيد المنحة عقدعلى  توقيعوال االختيار على النهائية الموافقةستكون صالحية 

 مصرفي تحويل عن طريق أو مصرفي، شيكعن طريق إصدار ؛ إما المنحة اتفاقية في المحدد النحو علىة المنحدعم بتسديد مبلغ  المنظمة قومست
 .المستفيد حساب إلى
 

 المتقدمون بالطلبات ٢.٤
 . لهم المقدمة المستندات كافة في المحددة والمبادئ لإلجراءات وفقًا هب مرفقةال ائقوالوث المنحة طلب وتقديم إعداد مسؤولية المتقدمون يتحمل
 للمشروع كمالكين التقدم المستندات هذه في المحددة المؤهالت لديهم الذينالممثلين القانونيين  / واالعتباريين الحقيقيين األشخاص لجميع يمكن

 .البرنامج نطاق في المنحة دعم من لالستفادة
 كمستثمرين المنحة عقد إلبرام األهلية معايير استوفوا الذين الطلبات المؤهلين مقدمي دعوة تتمكنتيجة لعملية تقييم طلبات الحصول على المنحة، 

 . محتملين
 المحددة والمبادئ لإلجراءات وفقًا والتنفيذ المشروع، ألهداف وفقًا باالستثمارات القيام عن مسؤولون المنحة اتفاقية وقعوا الذين الطلبات مقدمو
 .المستندات وحفظ التوثيق الدقيق والصحيحو المنحة، اتفاقية في
 الشروط جميع استيفاء تم إذا حتى المنح، دعم على للحصول بطلب التقدم للمتقدمين يمكن ال التالية، الخاصة الظروف من أي وجود ظل في

 :األخرى

 أو وصي قبل من أعمالهم أو أصولهم ةدارتم إت والذين ،بحقهم التصفية أو اإلعالن عن اإلفالس أو باإلفالس قرار صدور تم الذين أولئك 
 ،تم تعيينه قائم باألعمال

 ةركيالت جمهوريةلل القانونية لألحكام وفقًا الضرائب دفع أو االجتماعي الضمان دفعاتب يتعلق فيما بالتزاماتهم يوفون ال الذين أولئك، 

 ارتكب حتى إذا تم العفو عنه أو أشهر، ستة من ألكثرلفترة طويلة أو  بالسجن حكم عليه صدر أو العامة، الحقوق من المستثمر ُحرم ذا 
، احتيالي إفالس أو ،تزوير أو اختالس، أو ،ابتزاز أو رشوة، أو السلطة، ستخدامال إساءة أو ألمانة،ل خيانة أو احتيال، أو سرقة،جريمة 

التواطؤ  وأ ،أو في حال حبسه ،لألمن القومي أو التواصل معها تهديد تشكيل على عازمة إرهابية منظماتإلى  ضماماالن أو االنتماء أو
 الدولة ضد جرائم في إداري قرار أو/  و نهائي حكم جودوو الدولة، أسرار وكشف ،الرسمية والشراء لبيعوعمليات ا المناقصات في

ً  إدانته أو للمستثمر، المهنية باألنشطة تتعلق مائوجر  ،للبالد المالية بالمصالح تضر جريمة ةبأي نهائيا

 التنفيذ، فترة وبعد المشروع تنفيذ وأثناء التطبيق مرحلة خالل العامة المشتريات هيئة لدى الممنوعين قائمة على هم من 

 أو جرائم تنظيمات  منظمة جرائم؛ كارتكاب ٣٧١٣ رقم اإلرهاب مكافحة قانون نطاق في تدخل جرائمارتكاب ب أدينوا الذين أولئك
 ،في االرشيف إجرامي سجل أو/  و إجرامي سجل لديهم الذين وأولئك ،ارهابية

 والغابات الزراعة وزارة قبل من المدعومة غير الشركات قائمة في ينالمدرج أولئك. 
 
 المنحة برنامج عايير/بارامتراتم ٣
 

 فيها، وأنواع المنح المنحة برنامج التي سيتم تنفيذ حافظاتمال ٣.١
 .أورفا وشانلي مانيسا فان، كيليس، مرعش، كهرمان إزمير، هاتاي، عنتاب، غازي بورصا، أضنة، حافظاتم في البرنامج تنفيذ سيتم
 :البرنامج إطار في المنح من مختلفين نوعين منح سيتم
 الصغيرة والغذائية الزراعية ساهمةالم منح. أ     
 الصغيرة الزراعية شركات/األعماللل االستثمارية المنح. ب    
 

 المنحة دعم ومبلغ معدل ٣.٢
 :البرنامج نطاق ضمن المختلفة المنح ألنواع تقديمه سيتم الذي المنحة دعم ومقدار معدل



 :الصغيرة والغذائية الزراعية المساهمة لمنح. أ     

 (٪١٠ المستفيد مساهمة٪ )٩٠: المنحة معدل 

 وتوقيع الطلب تقديمل دعوةال تاريخ في الصرف سعرثبيت العملة وت سيتم. )مريكياأل دوالربال يورو ٢١٩٠ ما يعادل :المنحة مبلغ 
 د(.المستفي مع المنحة عقد

 العامل المال ورأس المضافة القيمة بضريبة المستفيد سيساهم. نقدي أساس على مطابقة منحة عن عبارة اإلجراء. 

 عامل مال كرأس المنحة مبلغ من٪ ٢٠ إلى يصل ما استخدام يمكن حديثًا، المنشأة للمؤسسات بالنسبة. 
 :الصغيرة الزراعية مشاريعال/للشركات االستثمار لمنح. ب     

 (٪٢٠ المستفيد مساهمة٪ )٨٠: المنحة معدل 

 وتوقيع الطلب لتقديم الدعوة تاريخ في الصرف سعرثبيت العملة وت سيتم. )مريكياأل دوالربال يورو ١٠٩٥١ما يعادل : المنحة مبلغ 
 المستفيد( مع المنحة عقد

 العامل المال ورأس المضافة القيمة بضريبة المستفيد سيساهم. نقدي أساس على مطابقة منحة عن عبارة اإلجراء. 
 

 :المنح أنواع جميع على المنحة دعم ومقدار لمعدل التالية العامة الشروط تنطبق

 قبل من الزائد المبلغ توفير سيتم للمنحة، األعلى الحد االستثمارية واألنشطة السلع شراء لتنفيذ المطلوبة النفقات تجاوز حال في 
 .عينية كمساهمة المتقدمين

 الظروف من ظرف أي تحت المنحة مبلغ زيادة تمي لن. 

 بالكامل لها المخطط فعالياتال تنفيذ من سيمكن الذي المبلغ هو الطلب في المقدم االستثمار مبلغ إجمالي سيكون. 

 البرنامج نطاق ضمن الوحدات/  األجزاء في المرحلية والتطبيقات الجزئية االستثمارات طلبات قبول يتم لن. 

 وتوريد السلع شراء عن تنشأ قد التي المضافة، القيمة ضريبة ذلك في بما والرسوم، الضرائب جميع دفع عن مسؤولون الطلبات مقدمو 
 .واالستثمارات الخدمات

 
 المنحة حساب وطريقة السوق دراسة ٣.٣

 بإعداد ،في المحافظات والغابات الزراعة مديريات مع جنب إلى جنبًا والزراعة، األغذية منظمة بقيادة المنح، إلدارة المركزية الوحدة ممثلو قومي
 .حافظةالم في الفرعي القطاع لخصائص وفقًا الطلبات مقدمو يخصصها أن المرجح من التي والخدمات منتجاتبال قائمة
 أبحاث ،المحافظاتمديريات الزراعة والغابات في مع  جنب إلى جنبًا والزراعة، األغذية منظمة بقيادة وحدة إدارة المنح المركزية ممثلو يُجري
 الخطوات تباعمن خالل ا أعاله، المذكورة القوائم في الواردة والخدماتمنتجات لل التكلفة تقديرات لتأكيد الطلبات لتقديم الدعوة وبعد قبل السوق
 :التالية

 .والخدمات المنتجات مواصفات تفصيل •

 الخارجية، األسواق فيالتحقق من تواجدها  ، موجودة تكن لم وإذا المحلي، السوق في أساسي بشكل والخدمات منتجاتال توفر من التحقق •

 المحتملين، الخدمات مقدمي أو/  و المنتجات موردي تحديد •

 الخدمات مقدمي أو/  و الموردين من األقل على اثنين من أسعار عروض على الحصول خالل من والخدمات منتجاتلل التكلفة تقديرات تأكيد •

 .المحددين
 .للمواصفات ومطابقتها األسعار وعروض مالءمتها ومدى الفنية المواصفات بفحص وحدة إدارة المنح المركزية ممثلو سيقوم

 
 قبل من تم اعتمادها لتيوا وضعتها وحدة إدارة المنح المركزية التي للطريقة وفقًاوالسوق  أبحاث لنتائج وفقًا طلب لكل المنحة مبالغ احتساب سيتم

 . والزراعة األغذية منظمة
 . مرجعية كأسعار السوق ألبحاث نتيجةالتي تم تحديدها ك والخدمات سلعال لشراء المحددة األسعار قبول يتم
 بشكل المنحة اتفاقية ملحق في تضمينها سيتم التي المنحة ميزانية إنشاء ويتم ،كأساس المرجعية األسعار هذهاعتماد  يتم المنحة، اتفاقية توقيع أثناء

 .الطلب ميزانية عن مستقل
 بعقد المرفقة المنحة ميزانية في المدرج والزراعة األغذية منظمة منحة دعم مبلغ من أعلى المنحة طلب في المدرجة األنشطة تكلفة كانت إذا

 السعرالدفع على أساس  يتمعندها  نشاط؛ لكل وحدات إدارة المنح في المحافظات أجرتها التي السوق دراساتل وفقًا ، والذي يتم تحديدهالمنحة
 . العقد في الوارد
 .األولية الفاتورة وفقا للسعر المذكور في أو المنحة طلب في حددالم لسعروفقا ل الدفع يتم أقل، التكلفة فيها تكون التي الحاالت في
 

 المنحة لبرنامج المؤهلة االستثمار مجاالت ٣.٤
 

 :المنح من مختلفين لنوعينالمؤهلة  التالية االستثمارات البرنامج يغطي
 صغيرةال والغذائية الزراعية مساهماتال لمنح بالنسبة. أ

 .الحيوانية والسالالت المنتجات/المحاصيل تنوع تحسين .١
 .التخزين أو/  و ت والمركبات المستخدمة في المزارعواألدوا والمعدات اآلالت .٢



 .المتجددة الطاقة مصادر أو صغيرةال الري معدات .٣
 .والتغليف التعبئة ومواد والحاويات واألجهزة األغذية معالجة/تجهيز معدات. ٤

 
 
 
 
 
 
 

 سيتم التي االستثمارية المنحة مجاالتل والخدمات بنودبال قائمة تحضير تميس القسم هذا في: ظةحمال
 يقوم الذي العمل نتيجة على اعتماًدا توضيحها سيتم والتي ،محافظة كل لخصائص وفقًا تحديدها 
 في المحافظات والغابات الزراعة مديريات مع جنب إلى جنبا المركزية المنح إدارةوحدة  ممثلو به 

 .والزراعة األغذية منظمة قيادة تحت 
 
 
 
 
 

 :الصغيرة الزراعية الشركات/للمشاريع االستثمارية للمنح بالنسبة .ب
 

 ؛األخرى الزراعية التحتية ىوالبن الحيوانات ومأوى بالستيكية/الزجاجيةال البيوت توسيع. ١
 ؛إضافية ري معدات. ٢
 ؛والنقل والتغليف التعبئة ومواد معداتو الطازجة، المنتجات تصنيف. ٣
 .والتغليف التعبئة معدات أو التخزين و منشآتأ الزراعية الصناعية المعالجة آالت. ٤

 
 

 
 
 
 

 سيتم التي االستثمارية المنحة مجاالتل والخدمات بنودبال قائمة تحضير تميس القسم هذا في: ظةحمال
 يقوم الذي العمل نتيجة على اعتماًدا توضيحها سيتم والتي ،محافظة كل لخصائص وفقًا تحديدها 
 في المحافظات والغابات الزراعة مديريات مع جنب إلى جنبا المركزية المنح إدارةوحدة  ممثلو به 

 .والزراعة األغذية منظمة قيادة تحت 
 
 
 

 
 

 الستثمارل بالمجاالت المناسبة متعلقة خاصة اعتبارات ٣.٥
 .البرنامج نطاق ضمن االستثمار مجاالت كافة فيو البالد أنحاء جميع في واحد لمشروع فقطبطلبهم  التقدم للمتقدمين يمكن
 .المشروع نفس نطاق ضمن مختلفة منتجات مجموعات أو منتجات وتعبئة لمعالجة مشروع اقتراح تقديم يمكن ال

 . استثمارات مناسبة التخزين مرافق وبناء للمزارع التحتية البنى توسيع طلبات في المؤجرة العقارات في االستثمارات
 . المراقبة فترة نهاية حتى دفعة آخر تاريخ منالفترة الممتدة  المنح طلبات من نوع لكل اإليجار عقد يغطي أن يجب
وتصديقه عند  اإليجار عقد توثيق فيجب العامة، والمنظمات المؤسسات بخالف اعتباريين أو حقيقيين أشخاص من مؤجًرا االستثمار موقع كان إذا

 .كاتب العدل
 والذي ،السجل العقاري مكتب قبل منسند الملكية، تتم إضافته  علىحول حق البناء  توضيحي تعليق طلب سيتم المستأجرة، لألراضي بالنسبة

 ."رآخ لشخص مملوكة أرض على البناء مالك يكون بأن للمالك يصرح" ينص على ما يلي
 .والمواد والمعدات اآلالت شراء تتضمن التي طلباتال في الزراعي اإلنتاج أراضي إيجار لوثيقة مطلوب غير العدل كاتب تصديق

 .الصلة ذات والمنظمة المؤسسة تتبعها التي للتشريعات وفقًا المستندات هذه اعتماد يتم إيجار، عقد من بدالً  اتفاق/  تخصيص وثيقة وجود حال في



 من مستلمةتفاق، اال/  التخصيص فترة خالل تفاقاال/  التخصيص ه لن يتم إلغاءبأن يفيد رسمي كتاب أو/  و تعهد وثيقة لديك يكون أن يكفي
 .مطلوبًا تصديق كاتب العدل يكون ولن الرسمية، والمنظمات المؤسسات

 .الزراعية التعاونيات ستقدمها التي االستثمار مجاالتب المتعلقة الطلبات من أي في مطلوب غير اإليجار عقد مدة شرط
 للمشروع كافية المؤجرة المساحة تكون أنيجب  ، عندهاواحد شخص من ألكثر قطعة األرض ذاتها تأجير طريق عن الطلب تقديم تم إذا

 .المعروض االستثماري
 
 تفويض اآلخرين المساهمين على يجبعندها  ،بالطلب المساهمين أحدتقدم  حال فيو االستثمار؛ فيه سيتم الذي موقعال في حصص وجود حالة في
 . عدل كاتب خالل من الطلب مقدم

 الحد إلى أخرى منشأة بإنشاء يقوم لن وأنه يمتلكها، التي راضياأل على البناء على بموافقته يصرح أن مساهم كل على يجب ذلك، إلى إضافة
 .إنشائه بعد األقل على سنوات خمس لمدة المشروع عوق تشغيلي قد الذي
 والمشاريع األعمال نميةت/  توسيع يمكن حيث الزراعية المناطقأن تكون  يجب التخزين؛ مرافق وبناء للمزارع التحتية البنى توسيع طلبات في

 نشرها بعد التنفيذ حيز دخلت التي الزراعية األراضي وتخطيط واستخدام حمايةب الخاصة الئحةال بموجبحاصلة على األذونات الالزمة  القائمة
 .٥٤٠٣ رقم األراضي واستخدام التربة على الحفاظ وقانون ،٣٠٢٦٥ رقمتحت ال ٢٠١٧كانون األول  ٩ بتاريخ الرسمية الجريدة في
 
التصاريح واألذونات الالزمة  كون لدى المتقدمين بالطلباتتأن  من الضروري التخزين؛ مرافق وبناء للمزارع التحتية البنى توسيع طلبات في

 تصريح ،/ شهادة المصادقة المشروطة الموافقة/  التجاري تسجيلال شهادة المبنى، استخدام تصريح التالية بموجب التشريع الوطني الحالي؛
 .إلخ ،عملترخيص تجاري ورخصة  العمل،

 ذلك في بما الكل، من جزًءا كانت إذا المنحة برنامج نطاق في إجراؤها سيتم التي الجديدة والمواد والمعدات اآلالت شراء عمليات تمويل يتم
 .الزراعي اإلنتاج
 .المزرعة في استخدامها ، شريطةوالمعدات اآلالت شراء من فقط ،المنحة أساس هي لتي، االمشروع اريفمص تتكون أن يمكن
 
 فإنها واحدة، شراء فاتورة في والتركيب التجميع ونفقات المشروع موقع إلى والتسليم الشراء سعر تضمين تم إذا والمعدات، اآلالت شراء عند
 .البضائع شراء عرتغطية سل فقط ةالمنح دعم منح يتم منفصل، بشكل فوترتها تمت إذا. لتغطيتها المنحة دعم تقديم ويتم مؤهلة نفقات تعتبر
 صاريفوم ،والمفروشات واألثاث تركيبكال مصاريف لدعم منحة ةأي تقديم يتم ال والمواد، والمعدات اآلالت شراء مصاريف نطاق ضمن
 .لهاكتما بعد المرفق لتشغيل مواد أو الخام الموادك التشغيل
البيوت  توسيع، والبناء أعمالمصاريف  ما يلي؛ المنحة برنامج إطار في ةالمنح دعمتغطية تكاليفها من خالل  تمتس التي البناء أعمال تشمل

 .التخزين مرافق وإنشاء، للمزارع التحتيةى البن مرافق من وغيرها الحيوانات ومأوىالزجاجية/البالستيكية 
اإلجراءات الالزمة أثناء اتخاذ كافة و التفتيش أعمالالقيام بو والتراخيص الالزمة التصاريح جميع الحصول على عن مسؤولون المستثمرون
 .البناء أعمال بتنفيذ يتعلق فيما الوطنية لتشريعاتالتنفيذ وفقا ل
 عقد توقيع تاريخ من واحد شهر غضون في البناء، بأعمال المتعلقة الوطنية للتشريعات وفقًا عليها الحصول المطلوب والتراخيص التصاريح
 مرفق في موجودةالتجاري  شركة/البدء بالنشاطال تشغيل بعد عليها الحصول يمكن التي والتراخيص والتصاريح المبنى لاشغإ تصريح المنحة؛
 .المنحة اتفاقية بوثيقة األخرى والتراخيص التصاريح جميع إرفاق يجب النهائي؛ التقرير

 مرحلة في المعتمد التنفيذ مشروع عرض الضروري من ذلك، ومع. البناء ألعمال أولي مشروع تقديم الطلب لمقدم يجوز التقديم، مرحلة في
 .المنحة اتفاقية
 على الطلب مقدم قدرهاسي التي لمنحةا مبلغ المشروع على أساس مقدار في حدثي قد سوء تقديرو أية أخطاء مسؤولية المشروع صاحب يتحمل
 .األولي المشروع أساس
والتأسيسات الكهربائية وتأسيسات الصرف الصحي وتحسين البيئة المتعلقة  بالتحسين المعماري والجمالي الخاصة التطبيقية المشاريع تقديم يجب

 .للمراجعة المنحة عقد ملحق في المشاريع لهذه كشفال وملخصات الكميةمسح  من موقعة نسخ مع بأعمال البناء
 .الصلة ذات المهنية نقابةال في مسجالً  هذه طبيقيةالت مشاريعال بإعداد يقوم الذي الشخص يكون أن يجب
 غيرهاوالصرف الصحي و ةكهربائيمشاريع التأسيسات الو الجماليةو ةمعمارييجب عرض المشاريع ال التطبيق؛تقديم الطلب مع مشروع  حالة في

 .التقريبية والتكاليف التفصيلية كمياتهامسح مع  الحاجة حسب
 

 
 
 
 

 سيتم التي االستثمارية المنحة مجاالتل والخدمات بنودبال قائمة تحضير تميس القسم هذا في: ظةحمال
 يقوم الذي العمل نتيجة على اعتماًدا توضيحها سيتم والتي ،محافظة كل لخصائص وفقًا تحديدها 
 في المحافظات والغابات الزراعة مديريات مع جنب إلى جنبا المركزية المنح إدارةوحدة  ممثلو به 

 .والزراعة األغذية منظمة قيادة تحت 
 



 
 

 
 .المنحة عقد في المحدد المبلغ للمنحة الخاضعة لمواد والمعداتا شراء سعر يتجاوز أن يمكن ال
 

 ؛ةالمنح دعم تم تغطيتها من قبلست التي المشروع نفقاتبالنسبة ل
 

  المستثمر، مع المنحة اتفاقيةإبرام  بعد تتحققأن يجب 
 

 المنحة برنامج المجاالت التي يمكن لتكون من بين مجاالت االستثمار و، كما يجب أن الطلب مع المقدم المشروع في اذكره تميجب أن ي
 المنحة. تنفيذ  من دليل ٣.٤المحددة في المادة ، فيها المساهمة

 

 المحددة الحدود ضمن المنحة باتفاقية المرفق المشروع ميزانية جدول فيوالموجودة  المنحة أساس على المشروع نفقات يجب أن تبقى 
 الطلبات، جميع في

 

 تتوافق أن يجبكما  .المنحة بعقد المرفقة العمل خطة في عليها المنصوص االستثمار فترة خالل استكمال تحقيق نفقات المشروع يجب 
 .يتم توثيقها وأنالمعمول بها،  الحالية التشريعات مع المنحة دعم نطاق في نفقاتال

 
 المنحة برنامج موارد تغطيها ال التي النفقات ٣.٦

 :يلي كماهي  المنحة دعم نطاق خارج النفقات( أ

 .بأنواعها االقتراض مصاريف •

 ،فوائدال •

 .آخر طرف من الممولة نفقاتوال اريفالمص •

 اإليجار، مصاريف •

 الصرف،سعر  فروقات مصاريف •

 ، والمباني يراضكاأل عقارات شراء تكاليف •

 .)العائدات( المبنى ومستحقات والكهرباء والمياه الوقود مصاريف •

 ،والتركيب والتجميع الشحن لتكاليف منفصلة فواتير •

 المصرفية، النفقات •

 ،تدقيقال نفقات •

 .ÖTVو KDV المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما تحصيلها، سيتم التي أو المستردة الضرائب •

 المستعملة، والمعدات اآلالت شراء تكلفة •

 ،ريةاالستشاالخدمات و المشروع إدارة تكاليف •

 الغيار، قطع وشراء الماكينة إصالح تكلفة •

 المختبرية، االستهالكية المواد •

 شراء باستثناء معًا، العينية والمساهمة المنحةبناء على كل من  على تكلفتها تحديد يتم التي( الكتلة أحادية) والمعدات اآلالت جميع •

 الباالتماكينات السيالج و

 .األسباب قاهرة ال يشمل ذلك المحددة، االستثمار ةفتر خالل تكبدها يتم لم التي النفقات • 

 
 .النفقات هذه عن التزام أو مسؤولية ةأي تحمل يتم وال المنحة، عقديها في عل الموافقة تتم لم التي بالمشاريع ذات صلة نفقات ةأي تغطية تمت ال( ب
 
 تنفيذ دليل في عليها المنصوص والمبادئ لإلجراءات وفقًا وتقديمها وتوثيقها تحقيقها يتم لم التي الشراء نفقات أنواع جميع تغطية تمت لن( ت

 .للمنحة الرئيسية المصاريف نطاق ضمن كانت لو حتى المنحة، دعم من هذا المنحة
 

 عينية مساهمات ٣.٧
 
 .عينية كمساهمة المشروع استثمار مبلغ في المنحة اتفاقية قبل عليها الحصول تم التي والمعدات واآلالت والمباني األراضي تضمين يتم ال
 عليه المنصوص والحجم والكمية بالجودة المشروع، تطبيق مرحلة في عينية كمساهمة تي تم التعهد بتنفيذهاال األعمال تنفيذ تمي أن الضروري من
 .المشروع في



 اآلالت بشراء يتعلق فيماباإليفاء بها  المستثمر تعهد التي العينية بالمساهمة الوفاء دون والمواد والمعدات اآلالت لشراء المنحة دعم طلب يمكن ال
 .والمواد والمعدات

 .توثيقها تم إذا عينية مساهمات بأنواعهاوالتركيب  والتجميع والنقل العمالة مصاريف تعتبر
 
 
 
 
 الطلبات ٤
 
 المحافظات لمديريات أولية تشغيلية معلومات توفير. أ
 
 األغذية منظمة تطور والغابات، الزراعة وزارة مع وبالتعاون ،منحة دعم المشاريع واألعمال التجارية تنفيذ وإجراءات التفاهم مذكرة على بناءً 

 :حافظاتالم في والغابات الزراعة مديرياتل التالية اضيعالمو حول تشغيليةمسبقة ومعرفة  فة/معلوماتمعر والزراعة
 ،ةالمنح دورة. ١
 والمسؤوليات، اتالواجب. ٢
 الزمنية، الجداول .٣
 والزراعة، األغذية ومنظمة في كل من وزارة الزراعة والغابات مسؤولي التواصل .٤
 .لمطلوبةوالتوثيقات ا التقارير .٥

 .والزراعة األغذية منظمة عاتق علىحافظات الم مستوى على األولية المعلومات جميع إدارة مسؤولية تقع
 
 لتقديم الطلبات النداء/دعوةال. ب
 
 طلب نموذج إنشاء علىفي المحافظات،  والغابات الزراعة مديريات من بدعم ،المركزية المنح إدارة وحدة ستعمل الطلبات، تقديمل الدعوة قبل
 . المختلفة الجغرافية للمناطق المحددة السياقات مراعاة مع ،الحقلية لمزارعينا ومدارس المهني التعليم من للمستفيدين تقديم

 (٢ الملحق التنفيذ؛ إجراءات ملخص ملحق) دعوة لتقديم الطلبات نموذجتم تقديم 
 :الحصر ال المثال سبيل على وستتضمن واإلنجليزية والعربية التركية باللغات لدعوة ذاتهاوا لدعوة لتقديم الطلباتا نموذج طباعة ستتم

 وكيفية احتساب نقاطها االختيارمعايير و للتقدم بالطلب األهلية معايير •

 .المؤهلة لالستثمارات الفنية األولويةذات  مجاالت •

 .الصلة ذات والضرائب مستفيد لكل منحه يمكن الذي الدعم من األقصى الحد عن معلومات •

 .الطلبات لتقديم النهائية والمواعيد المتعلقة بالطلبات التفاصيل •

 .طلباتال فتح مواعيد •

 .الصلة ذات والميزانيات الطلبات إلعداد توجيهية مبادئ •

 .الطلبات تسجيل عملية أثناء عليه الحصول يمكن الذي والفني اإلداري الدعم •
 

 التدريب دورات أماكن فيخالل أنشطة توعية مجتمعية في المحافظات لتقديم الطلبات بشكل عرض تقديمي  والغابات الزراعة مديرياتتدعو 
 بيانات قائمة واستخدام واإلعالنات، المحلية والصحف الراديو خالل من الطلبات لتقديم تدعو وغيرها، كما ،الحقلية لمزارعينا دارسمو المهني،
 .االجتماعي التماسكمساعدة  من للمستفيدين الحالية القصيرة الرسائل

 
 التنفيذ؛ إجراءات لملخص ملحق) اللغات متعدد المنحة تنفيذ دليل على الحصول يمكنهم حيث مركزي موقع إلى المهتمين المرشحين توجيه سيتم

 .الطلبات لتقديم الدعوة هذه مع( ٣ الملحق
 
 المدة الزمنية للتقدم بالطلبات. ت
 
 إذا. لمنحةل اتطلبالدعوة لتقديم ال تاريخ من بدًءا يوًما( ثالثين) ٣٠ غضون في البرنامج نطاق في تقديمها سيتم التي المنحة طلباتالتقدم ب تمي

 .ليوم العطلة تال   عمل يوم أول في العمل ساعات نهاية حتى الطلبات قبول يتم طلة،يوم ع مع اتالطلب تقديم من األخير اليوم تزامن
 

 التقديم عملية أثناء للمتقدمين تقديمها سيتم التي الداعمة األنشطة ث.
 

 :البرنامج إطار في المنح من مختلفة ألنواع للمستفيدين تقديمها سيتم التي الداعمة األنشطة
  الصغيرة والغذائية الزراعية المساهمات لمنح بالنسبة.١



 العمل، خطة وضع أثناء في المحافظات والغابات الزراعة مديريات مع التعاون خالل من الفني الدعم •

 التقديم، لعملية اإلداري الدعم •

 .الجيدة الزراعية الممارساتو ،القيمة سلسلة تطوير/  الحصاد بعد دارةاإلو األعمال تطوير على التدريب •
 

 :الصغيرة الزراعية الشركات/للمشاريع االستثمارية للمنح بالنسبة.٢

 العمل، خطة وضع أثناء في المحافظات والغابات الزراعة مديريات مع التعاون خالل من الفني الدعم •

 التقديم، لعملية اإلداري الدعم •

 .الجيدة الزراعية الممارسات، والقيمة سلسلة تطوير/  الحصاد بعد دارةاإلو األعمال تطوير على التدريب •
 

 قد التي التشغيلية األولية المعلومات على الحصول من البرنامج نطاق في بطلباتهم سيتقدمون الذين المرشحون سيتمكن ذلك، إلى باإلضافة
 (.٤ الملحق التنفيذ؛ إجراءات ملخص ملحق) في الواردة االتصال أدوات باستخدام تقدم بالطلبات، وذلكبال يتعلق فيما يحتاجونها

 
 االستثمار مشاريعالطلبات الفنية للخدمات المركزية من أجل  توجيه أجل من المركزية المنح إدارة وحدة قبل من التوجيه خريطة وضع تم

 .(٦ الملحق التنفيذ؛ إجراءات ملخص ملحق) في المحافظات المنح إدارة وحدات إلى الصغيرة الري ومشاريع الزراعي واإلنتاج االقتصادي
 

 بقبول التزام أنه على إليه يُنظر ولن .الطلب إعداد أثناء المطروحة األسئلة على اإلجابات على المقدمة واإلدارية الفنية المعلومات ستقتصر
 .االستثمار

 
 ج. مكان وشكل تقديم الطلب

 
 .فيها المنحة برنامج تنفيذ سيتم التي حافظاتالم في والغابات الزراعة اتمديري إلى فعليًا الطلبات تقديم يتم
 

 ملفات استالم سيتم حيث ،عناوينها المسجلة الرسمية مبانيها في أماميًا مكتبًا حافظاتالم في والغابات الزراعة اتمديري ستخصص الغرض، لهذا
 .التقديم عملية أثناء الطلبات

 
 .اإللكتروني البريد عبر المقدمة الطلبات قبول يتم ولن طلب ملف لكل قيدال تسجيل رقم إعطاء سيتم
 

( الوثيقة تسجيل رقم) اإللكتروني الوثائق إدارة نظام ERMS مستند ورقم الطلب وحالة الطلب لمقدم الضريبة/  الهوية رقم تسجيل ذلك بعد سيتم

 .والزراعة األغذية منظمةل التابع اإلنترنت على المستفيدين معلومات نظام في بالطلب الخاص
 .لمشروعل قديم الطلبت ملف باستخدام الطلبات تقديم يتم

 والمستندات( المنحة التفاقية ١ الملحق( )العمل خطة) المنحة تنفيذ وخطة (،٢ الملحق) المنحة طلب نموذج) لمشروعل طلبتقديم ال ملف يتضمن
 .الداعمة

 
في حين أن المرفقات  ؛الذي يجب أن يكون مفتوحا في غالف الملف( ٢ الملحق) المنحة طلب نموذج على المشروع تقديم طلب ملف سيحتوي

 الذي( ١ الملحق) الطلب ملف استالم محضر تقديم ويتم مغلق، ملفك نسختين، في يدويًاالملف  تسليم يتم األخرى ستكون داخل الملف المغلق.
 على كتابته تمتو( ١٣ الملحق) في األرقام لنظام وفقًا طلب لكل خاص طلب رقم إنشاء يتم ك،ذل بعد. الطلب مقدم إلى الطلب تاريخ على يحتوي
 .المنحة طلب نموذج من الصلة ذي الجزء
 واألنشطة، لألعمال يازمن مخططاو االستثمار،ومجال  المنحة موضوع وصف يتم حيث المنحة، تفاصيل( العمل خطة) المنحة تنفيذ خطة تتضمن
 .المنحة دعملدفعات  الجدول الزمنيو المنحة ميزانية وجدول

والمذكورة تحت عنوان  الطلب لحالة وفقًا الطلبالتقدم ب شروط ه تم استيفاءأن توضح التي المستنداتيجب تقديم  الداعمة، المستندات في
 المذكورة المستندات تضمين يجب السياق، ذاه في تقييمها يمكن التي الفنية المواصفاتفيما يخص و ."المرشحون الذين يمكن لهم التقدم بالطلب"

 من ٣.٥ة الماد في المحددة الخاصة مواضيعلل المطلوبة األخرى والمستندات ،الطلب مقدم قبل من الموردين من عليها الحصول يجب التي أدناه
 .هذا المنحة تنفيذ دليل
 التحتية البنى توسيعمثل  البناء ألعمال اتالخدم وشراء نفيذ،الت نطاق في شراؤها المزمع السلع بمشتريات المتعلقة الفنية واصفاتالم إعداد يتم
 .نفيذ/التطبيق على شكل موصفاتالت ملحق في تقديمها ويتم ،التخزين مرافق أو رعاللمز
 يحتاجون التي والخدمة والجودة المادة لنوع وفقًا ،الطلب ملف في المدرجة مشاريعهم في سينفذونها التي األنشطة مواصفات الطلبات مقدمو يحدد
 . إليها
 أسعار أبحاث إلى طلباتال في تحديدها سيتم التي والخدمات السلع شراء إجمالي تكاليف حددت التي الوحدات أسعار تستند أن يجب السياق، هذا في

الوحدات التي تم التوصل إليها خالل دراسات أسعار  ذكر ويجب المحددة. المواصفات إطار في( إلخ األولية، الفواتير األسعار، قوائم) السوق
 . بالتفصيل أسعار السوق



 هذه بتقديم المستثمرون ويلتزم المستثمرين، عاتق على بالكامل االستثمار حجم تحديد بغرض إجراؤها يتم التي األسعار استطالعات مسؤولية تقع
 .الضرورة عند اإلدارة إلى المستندات

 
 الموردين؛ من الطلب مقدم عليها يحصل أن يجب التي المستندات
 

 المصنعة، الشركة ستمنحها التي المنتج ضمان شهادة •

 ( ،المطلوبة البضائع/للسلع) TSEالممنوحة من قبل مؤسسة المعايير التركية  الخدمة مكاناءة كف شهادة •

 ، المفعولة سارية صالحي فترة ذات الزراعي االئتمان شهادة أو االئتماني االمتثال شهادة •

 ، الطلب ملف مع الواردة الفنية المواصفات مع المشروع نطاق ضمن المستثمر قبل من المشتراة البضائع نظام مطابقة يوضح كتالوج •

 ، المصنعة الشركات من عليها الحصول سيتم التي الفنية المواصفات على تحتوي التي المستندات أو

 ، واإلنجليزية التركيةوالتشغيل/االستخدام باللغتين  لصيانةدليل ا •

 (بمنتجاتهم وإرفاقها متحركة أجزاء على تحتوي التي لمنتجاتهم CE عالمة متطلبات تلبية الموردين على يجب) CE شهادة •

 ، الصلة ذي الموضوع حول مشروع إلعدادمؤهل ولديه الصالحية  المشروعبأن مالك  توضح دبلوم أو شهادة من نسخة •

 
الطلبات المقدمة من جميع  على تحتوي التي( ٣ الملحق) الطلبات قائمة ملء يتم ،الطلبات تقديم فترة اكتمال بعد عمل أيام( ثالثة) ٣ غضون في

 في تسجيلها ليتم العامة المديرية إلى معتمدة نسخة إرسال ويتم ،في المحافظات المنح إدارة وحدات قبل من إعدادها سيتم التيو حافظةالم أنحاء
 .المركزية المنح إدارة وحدة قبل من البيانات قاعدة
 

 للتقديم المرشحون ح.
 

 مواضيع/مجاالت من فقط واحدمجال /موضوعدعم في  على للحصول بطلب التقدم والحقيقيين الممثلين القانونيين/االعتباريين لألشخاص يمكن
 .هذا المنحة تنفيذ دليل في المحددة واالستثمار المساهمة
 :، بغض النظر عن جنسياتهماالحتياطية أو الرئيسية القائمة فيوالمدرجين  الحاالت جميع من ونالمتقدم

 أو المهني التدريب من تخرج •

 .الحقلية المزارعين مدارس منمستفيد  •

 .بالوزارة الصلة ذات التسجيل أنظمة في مسجال يكون أن يجب •
 

 بالطلبات للمتقدمين األهلية معايير خ.
 

 :الطلب مقدم لحالة وفقًا أدناه موضحة المنحة لبرنامج األهلية معايير
 للمزارعين التقديم متطلبات

 

تحت أو ن األتراك( يالمجتمعات المضيفة )المواطنمن أو  (IPASH) طالبي الحماية والحاصلين على وضع إنسانيمن أن يكون  •

 ، (GKA) الحماية المؤقتة

 معلومات نظام أو المزارعين، تسجيل نظام في مسجالً المزارع  كوني أنيجب ؛ عليها للحصول التقدم تي سيتمال المنحة نوع حسب •

 تقديم أو بالتسجيل تزاملالا أو أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية أو موافقة إنتاج تصريح على صالاحيكون  أو ، الحيوانية الثروة
 .الطلب تقديم تاريخ من أسبوعين غضون في المستندات

 ، المشروع مجال في بها القيام يتم التي الزراعية األنشطة فيالفعالة  المشاركة •

 ، (ÇTO) الحقلية المزارعين مدارس من مستفيد أو المهني التدريب من تخرج •

 ،للمشروع المنحة منح سيتم حيث المحافظة في أن يكون مقيما •

 ، عاًما ١٨ من أكثر هعمر يكون أن •

 ، أخرى قناة من دعم تلقي عدم •

 ،(١) المشروع في أجريت التي البيئية والدراسات الفرعية القطاعية الجدوى مقترحاتامتثال العرض ل •

  عمل لعرض األمر لزم إذا عمال،أ مرافق أو/  و حيوانية ثروة أو/  و رضأن يكون مقدم الطلب الفرد مالكا أل •

 ،(٢) بوضوح محددة وأسواق بسيط عرض/  عمل خطة قديمت: الصغيرة لزراعيةوا يةائغذال المساهمة لمنح بالنسبة •

لهذا العقار بشكل واقعي  هوصولية كيفيوضح في الطلب المقدم  أو ،المقترح النشاط حيث سيتم تنفيذ لعقارمالكا ل الطلب مقدم أن يكون •

 (.٣)( األقل على سنوات ٧ لمدة) ولقومع

 من يُعفون ال األخرى الدولة برامج أو االجتماعي التماسك تعزيز برنامج خالل من االجتماعية المساعدة يتلقون الذين األشخاص• 

 .المزارعين مجموعات في كأعضاء التقديم



 
 شرح

 .المستهدفة المحافظات في والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التقييمات يدعمه - ١
 .والمخرجات للمدخالت واألسعار والكميات الفنية المعلمات حول واقعية افتراضات تتضمن أن - ٢
 .غيل/العملالتش مرافق أو/  و أو مكان لتربية الماشية أرض إلى النقل يتطلب المقترح النشاط كان إذا عنها البحث يتم - ٣

 
 لمزارعينمجموعات ال التقديم متطلبات

 

 ، األفراد المتقدمين بشروط المجموعة في عضو كل يلتزم •

تحت أو ن األتراك( يالمجتمعات المضيفة )المواطنمن أو  (IPASH) طالبي الحماية والحاصلين على وضع إنسانيمن  واأن يكون •

 ، (GKA) الحماية المؤقتة

 نظام أو المزارعين، تسجيل نظام في ينمسجلالمزارعون  كوني أن؛ يجب عليها للحصول التقدم تي سيتمال المنحة نوع حسب •

 أو بالتسجيل تزاملالا أو أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية أو موافقة إنتاج تصريح على ينصلاحيكونوا  أو ، الحيوانية الثروة معلومات
 .الطلب تقديم تاريخ من أسبوعين غضون في المستندات تقديم

 ، المشروع مجال في بها القيام يتم التي الزراعية األنشطة فيالفعالة  المشاركة •

 ، (ÇTO) الحقلية المزارعين مدارس من مستفيد أو المهني التدريب من تخرج •

 ،للمشروع المنحة منح سيتم حيث المحافظة في مقيمين •

 عاًما، ١٨ فوق ال مقدمي الطلب راعمأ كونت أن •

 ، أخرى قناة من ادعم أال يتلقى أي من مقدمي الطلب •

 ،(١) المشروع في أجريت التي البيئية والدراسات الفرعية القطاعية الجدوى مقترحاتامتثال العرض ل •

  عمل لعرض األمر لزم إذا عمال،أ مرافق أو/  و حيوانية ثروة أو/  و رضأن يكون مقدمو الطلب مالكين أل •

 .لجوء طالب/  المؤقتة الحماية تحت واحد سوري لتوظيف الميزانية في مدرجة/  مخططة األقل على واحدة وظيفة وجود•

 من يُعفون ال األخرى الدولة برامج أو االجتماعي التماسك تعزيز برنامج خالل من االجتماعية المساعدة يتلقون الذين األشخاص•

 .المزارعين مجموعات في كأعضاء التقديم
 

 شرح
 .المستهدفة المحافظات في والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التقييمات يدعمه - ١

 
 :إضافية ومعلومات المزارعين مجموعة طلبات إنشاء
 

 .للمزارعين على أنها طلبات من مجموعات طلب مقدم من أكثر أنشأها التي المشتركة الطلبات يتم قبول •

 .الصغيرة الزراعية األغذية لمدخالت واحدة منحة على للحصول التقدم المزارعين لمجموعات يمكن ال •

 نوع مبلغب مضروبًا المجموعة في المزارعين عدد المزارعين مجموعة لطلبات المطلوبة المنحة مبلغ إجماليال يمكن أن يتجاوز  •
 الزراعية األغذية مدخالت منحةنسبة للبا المجموعة في عضو لكل يورو ٢١٩٠ ما يصل إلى)كحد أقصى  المطلوبة المنحة

 (.الصغيرة الزراعية المشاريع في االستثمار لمنح يورو ١٠٩٥١و الصغيرة

 .المجموعة تشكيلو بنية إلى تشير ملزمة تعاقدية اتفاقية المزارعين لمجموعات يكون أن يجب •

 .منحةال على الحصولبالتوقيع بالنيابة عن مجموعة المزارعين الرابحة لحق  المفوض العضو مع عقدال توقيع سيتم •

 خليط من المواطنين المكونة منخاصة المجموعات ) األقل على أفراد مزارعين( خمسة) ٥ من مكونة كمجموعة التقديم سيؤثر •
 هؤالء ترتيب على إيجابي بشكل ذاتها، الزراعية األنشطة في والمشاركين المشروع منطقة في المقيمين( األتراك وغير األتراك

 .االختيار مرحلة في األشخاص
 

 الصغيرة الزراعية شركاتلل استثمار منح على للحصول بطلب تتقدم التي للشركات التقديم متطلبات
 

 التركي، التجاري القانون في المحدد النحو على مساهمة شركة محدودة، شركة عادية، كشركة تأسيسها يتم أن •

 كتعاونيات أو كشركات زراعية وغذائية  مجموعة مزارعين، أوك أن تكون ناشطة •

 أو ، الحيوانية الثروة معلومات نظام أو المزارعين، تسجيل نظام في ةمسجلتكون  أن؛ يجب عليها للحصول التقدم تي سيتمال المنحة نوع حسب• 

 من أسبوعين غضون في المستندات تقديم أو بالتسجيل تزاملالا أو أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية أو موافقة إنتاج تصريح على ةصلاحتكون 
 .الطلب تقديم تاريخ

 عاًما، ١٨ منجميع المتقدمين بالطلب أقل  عمر يكون الأ •

 ، أخرى قناة من دعًما المتقدمين من أي يتلقى الأ •



 ،(١) المشروع في أجريت التي البيئية والدراسات الفرعية القطاعية الجدوى مقترحاتامتثال العرض ل •

 ،عمل لعرض األمر لزم إذا عمال،أ مرافق أو/  و حيوانية ثروة أو/  و رضأن يكون مقدمو الطلب مالكين أل  •

 )لعام واحد كحد أدنى( لجوء طالب/  المؤقتة الحماية تحت واحد سوري لتوظيف الميزانية في مدرجة/  مخططة األقل على واحدة وظيفة وجود •

 اتالتدريب من تخرج أو والغابات الزراعة لوزارة التابعة( ÇTO) الحقلية المزارعين مدارس من استفاد قدممثل الكيان القانوني  تكون أن •

 ،ةالمهني

 .المنحة منح سيتم حيث المشروع منطقة في مقيمينأن يكون المتقدمون بالطلب  •
 
 

 شرح
 .المستهدفة المحافظات في والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التقييمات يدعمه - ١ 

 
 :الصغيرة الزراعية األعمال في االستثمار منح على للحصول بطلب متقدمةال للشركات إضافية معلومات

 

 تتعلق استثمارية سندات على للحصول بطلب التقدم( الشخصية المشاريع المزارعين، تعاونيات التعاونيات،) للمؤسسات يمكن •
 إلى. للشركة األساسي النظام/  االندماج اتفاقيات أحكام في والمحددة الحالي المنح برنامج نطاق ضمن تقع التي األعمال بمجاالت
 الرسمية الجريدة في المنشور للشركة األساسي النظام/  المعتمدة االندماج اتفاقيات أحدث المؤسسات هذه ستقدم طلباتهم، جانب
 .التجاري للسجل

 لتقديم يةالمعن القانوني الكيان لجنة أو اإلدارة مجلس قبل من مفوضين األشخاص االعتباريون/القانوني الكيان ممثلو يكون أن يجب •
 مع )الوكالة( هذه التفويض وثيقة تقديم يجب. وجدت إن شراكة، وإنشاء وتنفيذه، المنحة عقد وإلبرام منحة، على للحصول طلب
 .المنح الحصول على طلبات

 مصدقة من كاتب العدل مع الطلب اتفاقية إبراز يجب شراكة، قامةإ أجل من. بينها فيما شراكات إقامة القانونية للكيانات يمكن •
 القانونية الكيانات ىحدباسم ا الطلب تقديم يتم .المشتركة والمسؤوليات والواجبات والمسؤوليات الواجبات بالتفصيل تصف

 .شراكةلل مؤسسةال

 أو إنتاج تصريح لديها ليس والتي الحيوانية، الثروة معلومات نظم أو المزارعين تسجيل نظام في المسجلة غير للشركات يمكن •
 مواصفاتال ستوفيت التي الشركات مع شراكات إقامة خالل من االستثمار في المشاركة أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية موافقة

 .أعاله المذكورة
 
 التقييم .٥
 

 التقييم مبادئ ٥.١
 

 .االستثمار طلب ذلك في بما مستند، أي تصحيح يمكن ال الطلبات، دراسة مرحلة أثناء
 .مراحل أربع على الطلبات تقييم يتم
الفنية من خالل المعاينة  األهلية التحقق منو ،األولى المرحلة في للمرشحين اإلدارية األهلية التحقق منب المحافظاتفي  المنح إدارة وحدات تقوم

 .الثانية المرحلة في ةالفنيوالمراجعة 
 فنية اجعةمركطرفين منفصلين والغابات  الزراعة ووزارة والزراعة األغذية منظمةو المركزية المنح إدارة وحدة تجري الثالثة، المرحلة في
 .التي اجتازت المرحلتين األولى والثانية وتم اإلبالغ عنها، وتقيمها لطلباتل

 .الميزانية ها على المسؤول عنعرض قبل تقييمها تم التي الطلبات بدراسة (HDK) المنح تقييم لجنة تقوم الرابعة، المرحلة في
في  المنح إدارة وحدة في المعنيين المزارعين دعم خبراء من معلوماتإذا لزم األمر  المركزية المنح إدارة وحدة تطلب قد الطلبات، دراسة أثناء

 .المجال هذا في سيتم الذي االستثمار تأكيد أجل من المحافظة
حول النوع  الضروري الوعي كان إذا ما وتحديد الواردة الطلبات من عينة مراجعةب والغابات الزراعة وزارة في النوع االجتماعي خبراء يقوم

 .قديمهت الطلب مقدم من يُطلب الطلب، فيحول النوع االجتماعي  وعي وجود عدم حالة في. أم ال عليه الحفاظ تم قد االجتماعي
 

 اإلداري والتحقق من االمتثال الطلبات فتح ٥.٢
 
 .هاتقديمل دعوةال في المعلن التاريخ في طلباتال فتح يتم
 ووحدة المركزية المنح إدارة وحدة من كل بحضور الطلبات جميع فتح يتم. مستقل بشكل طلباتال فتح يمكن لوحدات إدارة المنح في المحافظات ال

 .في المحافظة المنح إدارة
 الخاص FTP نظام في طلب لكل إنشاؤه سيتم الذي المجلد إلى وتحميلها ضوئيًا الملحقة به الوثائق وجميع المفتوح المنحة طلب نموذج مسح يتم

 .والزراعة األغذية بمنظمة



عدم  حال في(. ٤ الملحق) في المدرجة األهلية لمعايير وفقًا في المحافظات المنح إدارة وحدات قبل من ةاإلداري عملية التحقق من األهلية تنفيذ يتم
 .الطلب رفض يتم ،رمعاييال االستيفاء بأي من

سواء  الوارد طلبال لحالة وفقًا تقدم بالطلباتلل هليةاأل قوائم بمساعدة أيًضا القيام بعمليات التحقق يتم ،ةاإلداري هليةاأل التحقق من إلى باإلضافة
 (.ج ٤ الملحق) والشركات للمؤسسات وأ( ب ٤ الملحق) المزارعين مجموعاتل ، أو(أ ٤ الملحق) األفراد للمزارعينكان 
 .الطلب ملف تحميل كافة مرفقاتها المطلوبة علىلم يتم  التي الطلبات تقييم يتم لن
ً  المؤهلين المتقدمين قائمة ملء يتم ،عملية التحقق بعد  المتقدمين وقائمة مؤهلة، طلباتهم ُوجَدت الذين ألولئك( ٥ الملحق) في الواردة إداريا

ً  المرفوضين  قبل منمن كل من القائمتين  معتمدة واحدة نسخةتُرسل و ،ؤهلةم غير طلباتهم ُوجدت الذين ألولئك( ٦ الملحق) في الواردة إداريا
 .البيانات قاعدة في لتسجيلها العامة المديرية إلى المركزية المنح إدارة وحدة
 النهائي الموعد بعد أيام( عشرة) ١٠ غضون في المقدمةوملحقاتها  الطلبات لجميع اإلدارية األهلية بتقييم في المحافظات المنح إدارة وحدات تقوم
 .لتقديما لشروط وفقًا الطلبات، لتقديم

 
 الفنية للطلبات المراجعة أهلية من التحقق ٥.٣
 
 المدرجين المرشحين أهلية وحدة إدارة المنحة في المحافظة تحدد إدارياً، المؤهلين المتقدمين قائمة وإنشاء للطلبات اإلدارية هليةاأل التحقق من بعد
 خمسة) ١٥ غضون في المراجعة ستكمالا يتم. ٧ الملحق في الواردة الفنية للمراجعة الرفض معايير على بناءً  ةالفني لمراجعةل القائمة هذه في

 .ةاإلداري هليةاأل من التحقق عمليات من االنتهاء بعد يوًما( عشر
 للطلبات المركزية المنح إدارة وحدة قبل من ٨ الملحق في الواردة الفنية للمراجعة ؤهلينالم المتقدمين قائمة ملء يتم النهائي، األهلية تدقيق بعد

 .ةالمؤهل غير لطلباتل ٩ الملحق في الواردة الفنية مراجعةلل المؤهلين غير المتقدمين قائمة ملء ويتم الفني، للفحص المؤهلة
 .البيانات قاعدة في تسجيلها ليتم المركزية المنح إدارة وحدة قبل من العامة المديرية إلى الطلبات وملفات القوائم من مصدقة نسخ إرسال يتم
 

 للطلبات الفنية المراجعة ٥.٤
 
 األغذية منظمة التي تضم أعضاء من كل من المركزية المنح إدارة وحدة من قبل الفنية للمراجعة مناسبة ُوجدت التي الطلبات دراسة تمت

 . بمراجعة الطلبات بشكل منفصل، حيث يقوم أعضاء كل طرف والغابات الزراعة ووزارة والزراعة
 الملحقو أ، ١٠ الملحق التنفيذ؛ إجراءات ملخص حقاتمل) في الواردة التصنيف معايير باستخدام نقاط الُمحرزةال تسجيل يتم ،أثناء دراسة الطلبات

 ( وفقا لحالة الطلب.ج ١٠ والملحق ب ١٠
 يقوم ،نقاطال بين المائة في ٢٠ عن تزيد بنسبة اختالف هناك كان إذا التصنيفات؛ وتقارن تقني/فني اجتماع في المركزية المنح إدارة وحدة تجتمع

 تقييم إعادة إلجراء الضرورة عند الصلة اتذ وحدة إدارة المنح في المحافظة مع والتشاور المعني الطلب مستندات مراجعة بإعادة الطرفان
 .للطلب
 . المنحة تقييم لجنة قبل من النهائي التقييم إجراء يتم

 تقديمها قبل الشكلية اإلجراءات من التحقق عمليات وتأكيد االختيار تصنيف لمعايير وفقًا تقييمها تم التي الطلبات مراجعة في اللجنة مهمة تتمثل
 .الميزانية المسؤول عن موافقة إلى
 .المستفيدينكافة  ختيارال النهائية بالسلطة المنظمة لدى الميزانية مسؤول يحتفظ ،خالفال استمرار حالة في

 .المركزية المنح إدارة وحدة إلى الصلة ذات المستندات تقديم تاريخ من يوًما( عشرين) ٢٠ غضون في الفنية المراجعة تكتمل
 لكل ةالمقدم المنح دعممن أجل  والزراعة، األغذية منظمة قبل من المخصص المويل مبلغ حتى ما يصل إلى طلبلل المنحة دعم تقديم يتم 
 .في نطاق البرنامج حافظةم
 .المذكور مبلغ التمويل أساس على النهائي التقييم قرار تخذويُ  
 

 على الطلبات لموافقةل جتماعالا ٥.٥
 

 اإليجابية القرارات تضمنت تيوال اعليه المتفق ةتسلسلمالعلى القائمة  وتوقع ،الختيار الطلبات اجتماع في المركزية المنح إدارة وحدة تجتمع
 .الطلبات بشأن والسلبية

 .النهائية للموافقة والزراعة األغذية منظمة ميزانية المسؤول عن إلى ذين وقع االختيار عليهمال الطلبات مقدميب النهائية القائمة إرسال يتم
 المنح إدارة وحدة قبل من المحافظاتفي  والغابات الزراعة مديريات إلى والزراعة األغذية منظمة عليها وافقت التي النهائية القائمة إرسال سيتم

 .المنحة عقد توقيع لهم يحقولئك الذين أل كقائمة نشرها ليتم المركزية
 .آخر ملحق في ،نقاط التي حصلوا عليهاال ترتيبوفقا ل النهائية، القائمة هذه في المدرجين غير اآلخرين المتقدمين قائمة تضمين أيًضا سيتم
 

 التقييم نتائج إعالن ٥.٦
 

 النهائية الموافقة على حصلوا الذين المتقدمين قائمة إرسال يتم والزراعة، األغذية منظمة من ةمنح على الحصول لهم يحق الذين ألولئك بالنسبة
 .عنها اإلعالن ليتم وحدة إدارة المنح المركزية بواسطة مديريات الزراعة والغابات في المحافظات إلى



 على الموافقة بعد أيام( عشرة) ١٠ غضون في الصلة ذات باللغات ،ال أم منحةال على للحصول مؤهلين كانوا سواء المتقدمين، جميع إخطار يتم
 .اإلخطار قانون ألحكام وفقًا الطلب
 اإللكترونية المواقع على طلباتهم رفض تم الذينأولئك و المنح على للحصول المستحقينأولئك  تصنيف ودرجات قائمة تُنشر الغرض، لهذا

 بيانات قواعد استخدام يتم ذلك، إلى إضافة؛ أيام( عشرة) ١٠ لمدة في المحافظات والغابات الزراعة لمديريات التابعة اإلعالنات ولوحات الرسمية
 .الطلبات لمقدمي منفصلة خطية خطاراتا إرسال يتم وال االجتماعي، تماسكال مساعدة من للمستفيدين الحالية القصيرة النصية الرسائل

 عن اتخلو من هناك كان أو/  و أولئك الذين يحق لهم الحصول عليها مع المنحة اتفاقية توقيع يتم لم إذا أنه عن اإلعالن يجب المنشور، هذا في
 . طلباتهم تصنيف لدرجة وفقًا القائمة من يناحتياطيالتواصل مع مقدمي طلبات  فيمكن المشروع، تنفيذ
 زيارات ميدانيةل للتخطيط في المحافظات والغابات الزراعة مديريات إلىفي اإلعالن ذاته  مدعوون منحةال على الحصول لهم يحق الذين أولئك

 .يوما( عشر خمسة) ١٥ غضون في المنحة عقدعلى  توقيعمن ثم الو المنحة عقد توقيع قبل قعاالمو تفحصل
 
 التطبيق/التنفيذ .٦

 
 المنحة اتفاقيات توقيع ٦.١
 

 مع المركزية المنح إدارة وحدة ممثلو يقوم إجراؤها، سيتم التي الميدانية للزيارات التخطيط على اعتماًداو التقييم، نتائج عن اإلعالن بعد مباشرة
 . صحيحة الطلب في الواردة المعلوماتأن و الطلب شروط استيفاء من للتأكد الموقع تفقد عمليات بإجراء في المحافظات المنح إدارة وحدات

 .المنحة عقد توقيع يتم فلن ،طلبال شروط من التحقق يمكن وال خاطئة معلومات عن الكشف تم إذا
 ٨ الملحق) في وشكله محتواه يرد والذي المنحة، عقد نموذج إلعداد الالزمة المعلومات جميع بجمع المشاركون يقوم الزيارات، هذه خالل

 (. التنفيذ إجراءات لملخص
 ؛المنحة اتفاقية في بالكامل تضمينها من التأكد وسيتم التالية واألمور الطلب في الواردة المعلومات من بعناية التحقق سيتم إضافة إلى أنه
 

 .مدفوعاتهم استالم في كبيًرا تقدًما أحرزوا قد المنح من المستفيدون يكون عندما ذلك في بما تنفيذها، يتعين التي واألنشطة فعالياتال •

 .المناسب الوقت في ألنشطةالفعاليات وا تخطيط •

 المشاركين؛ ومسؤوليات واجبات تحديد ، المزارعين من كمجموعة الطلب تقديم تم إذا •

 .المنحة احتساب لطريقة وفقا البنود فيها المدرجة الميزانية على الموافقة •

 .المحددة المهمة المراحل استكمال بشرط المنحة أقساط سدادل جدول زمني يوجد •
 

 الزراعة وزارة ممثل وسيوقع الرئيسيين، الموقعين بصفتهما المنحة اتفاقية على بالتوقيع المنحة من والمستفيد والزراعة األغذية منظمة ستقوم
 . كشاهد والغابات

 .ةواحد نسخة الموقعة األطراف بحيث يستلم كل من نسخ، ثالث في العقد حريرت سيتم
 . التقييم نتائج إعالن بعد تقدير أبعد على يوًما( عشر خمسة) ١٥ غضون في المنحة عقود توقيع يتم
 . ليوم العطلةتال   عمل يوم أول في العمل يوم نهاية حتى المنحة اتفاقية توقيع فيمكن عطلة، مع المنحة اتفاقية توقيع من األخير اليوم تزامن إذا

 .المنحة دعم من المحددة المهلة خالل المنحة اتفاقية على يوقعوا لم الذين المتقدمونلن يستفيد 
 في الواردة للصيغة وفقًا في المحافظة المنح إدارة وحدة قبل من المنحة اتفاقية على يوقعوا لمالذين و وقعوا الذين المستثمرينتي قائمتتم تعبئة 

 .البيانات قاعدة فيليتم تسجيلها  العامة المديرية إلى إرسالهامن ثم و ،(١١ الملحق) و( ١٠ الملحق)
إجراء  يتم العقد، توقيع بعد الوفاة حالة في لكن مطالب؛ ةأي تقديم الشرعيين لورثته يمكن ال المنحة، اتفاقية توقيع قبل متقدم بالطلب وفاة حالة في

 .الشرعيين الورثة مع عملية تنفيذ الفعاليات ستمرتو المنحة عقدعلى  تعديل
 

 المنح عقود لموقعي تدريبات ٦.٢
 
 . هذا المنحة تنفيذ دليل من ث.٤ القسم في المحددة واضيعالم على المنحة اتفاقية وقعوا الذين المستفيدين تدريب سيتم مشاريعهم، تنفيذ قبل

 .العامة المديرية طورتها التي التدريبية المواد وباستخدام العامة المديرية وضعتها التي المناهج نطاق ضمن التدريب تنفيذ سيتم
 التدريب برنامج في المحافظات المنح إدارة وحداتخطط وست ،اتلتدريبل ةمكنفي المحافظات كأ والغابات الزراعة اتمديري مرافق استخدام سيتم
 .أيام( عشرة) ١٠ أقصاها فترة غضون في كتمل التدريبي أن على ،المنحة اتفاقيات لتوقيع المحدد النهائي الموعد مناً بدءا ساري ليكون

 
 للمنحة النهائي المبلغ ٦.٣
 
 .األعلى الحد قيمة هو المنحة اتفاقية في للمبلغ األقصى الحد. المنحة عقد في المنحة لمبلغ األقصى الحد كتابة يتم



. هذا المنحة تنفيذ دليل في" ومعدلها/نسبتها المنحة دعم مبلغ" عنوان تحت المحددة والمعدالت المبلغ للمنحة النهائي المبلغ يتجاوز أن يمكن ال
 و الصغيرة والغذائية الزراعية المساهمة لمنح٪ ٩٠ دفع يتم الفعلية؛ واالستثمارات المشتريات عن ةالناتجو للمنحة الخاضعة البضائع شراء تكلفة
 . دعممنحة ك الصغيرة الزراعية شركات والمشاريعلل االستثمارية للمنح٪ ٨٠
 .KDV المضافة القيمة ضريبة دون االستثمارات جميع في المنحة دعم احتساب يتم

 
 
 
 
 

 المراقبة خطة ٦.٤
 

 في الرئيسية المراحل/خطواتال على بناءً  أدناه، المذكورة اإلجراءات مع فردية مراقبة خطط تطوير على اإلقليمية المنح إدارة وحدات ستعمل
 . المركزية المنح إدارة وحدة قبل من اعتمادها بعد سارية هذه المراقبة خطط وستصبح المنحة، عقد
 (التنفيذ إجراءات لملخص ٩ الملحق) المراقبة لخطة نموذج تقديم تم
 

 .التحقق موارد ذلك في بما الرئيسية، المراحل/خطواتال تخطيط •

 الجدول الزمني. في المدرجةالميدانية  المشروع بزيارات القيام •

 وحدات إلى المنحة من المستفيدقبل  من( التنفيذ إجراءات لملخص ١٠ الملحق) في الوارد شكلال على إعدادها رادالمُ  المرحلية التقارير يمتقد •

 .في المحافظات المنح إدارة

في  المنح إدارة وحدات قبل من( التنفيذ إجراءات لملخص ١١ الملحق) على الشكل الوارد في إعدادها سيتم التي المرحلية التقارير ملخص تقديم •

 .المركزية المنح إدارة وحدة إلى المحافظات
 من تقارير في المحافظات المنح إدارة وحدات ستتلقى الرئيسية، الخطوة/المرحلة على الموافقة علىيعتمد  المنحة قسط دفعفي حال كان 
 . المركزية المنح إدارة وحدة من ممثلين معميدانية  متابعة زيارات تنظمسو المنحة من المستفيدين

 هناك تكان إذا المنحة من التالي القسطتسديد  على المركزية المنح إدارة وحدة ستوافق ،الميدانية المراقبة زيارة فيكان هناك رضى  حالة في
 .معلقة دفعة

 
 االستثمار إلتمام المدة الالزمة ٦.٥
 
 االستثمارات يجب استكمال التدريبية، لدوراتتقديمها لو والزراعة األغذية منظمة بينو طلبه قبول تم الذي المستفيد بين المنحة عقد توقيع بعد
 التحتية البنية توسيع مثل البناء أنشطة تتطلب التي واالستثمارات أقصى، كحد يوًما( ثالثين) ٣٠ غضون في البضائع شراء فقط تشمل التي
 .أقصى كحد يوًما( وأربعين خمسة) ٤٥ غضون في التخزين مرافقو

 .المناسب الوقت في وإنشاؤها شراؤها/استالمها تم التي المنحة، ومجاالت الموقع في الكشف المسبقة إجراءاتلتغطية  القيام بتسديد الدفعة سيتم
 

 االستثمارات واستكمال بتحقيق المتعلقة والمبادئ اإلجراءات ٦.٦
 
 نطاق ضمنو ،المنحة اتفاقية نطاق ضمن المستفيدين قبل من التحتية البنية توسيع وخدمات السلع بشراء المتعلقة والفعاليات األنشطة كافة نفيذت يتم

 .المنحة عقد في المحدد المبلغ للمنحة كأساس البضائع شراء سعر يتجاوز أن يمكن وال .الموردين مع إجراؤها سيتم التي التنفيذ اتفاقية
 

 ذلك، ومع. ثالث كطرف التنفيذ لعقد قياسي نموذج تقديم يتم لم والمورد، المستثمر قبل من مشترك بشكل التنفيذ عقد شروط تحديد سيتم ألنه نظًرا
 السلع وأن التركية، بالليرة ستكونأنها و، األسعارعدم إمكانية زيادة و التسليم تاريخ مثل معلوماتعلى األقل  المعني التنفيذ عقديجب أن يتضمن 

 .الفنية المواصفات في المحددة الميزات ستوفيست شراؤها سيتم التي والخدمات
 في المحددة الفنية للمواصفات وفقًا التحتية البني توسيع وخدمات البضائع عمليات شراء أنواع بجميع المتعلقة األنشطة بتنفيذ الطلبات مقدمو يقوم
 .الملحق في والمذكورة طلبال

 باستمرار توظيفهم يتم والذين العام، نونيالقاطابع ال ذات والمنظمات العامة والمؤسسات ن في دوائر الدولةموظفوالو األشخاصال يمكن أن يكون 
 .مقاولين أو موّردين ومؤقت، جزئي وبدوام التناوب، أساس علىو ،، وبشكل دوري منتظمالمستفيد قبل من
 المطلوب واألذونات التصاريح مع جنب إلى جنبًا النهائي، التقرير المستفيد ُملَزم بتقديم التحتية، البنية استثمارات بتطوير المتعلقة المشاريع في

وقائمة  المبنى، تسجيل مستند أو/  و المبنى شغل وتصريح العمل،رخصة و عملفتح مكان  ورخصة الصلة، ذات للتشريعات وفقًا عليها للحصول
 .في المحافظات والغابات الزراعة اتمديريذات الصلة إلى  الوثائق جميعو االستثمار،متعلقة ب صورو ،الجرد

 . في المحافظة المنح إدارة وحدة موافقة دون الطلب في المشروع عناصر تغيير يمكن ال
في  المنح إدارة وحدة إلى المستفيد يتقدم فني، لسبب بالطلب الخاصة المشروع عناصر في تغييرات إلجراء حاجة هناك كانت إذا ذلك، ومع

 . االستثمارات كمالستا فترة خالل والطلب الحالة توضح التي المستندات مع المحافظة



 في الالزم التعديل إجراء يتم مناسبًا، التغيير اعتبر وإذا عمل، أيام( خمسة) ٥ غضون في التغيير طلب بالمقاطعة المشروع تنفيذ وحدة تفحص
 .المنحة اتفاقية من ١١ المادة نطاق ضمن المنحة اتفاقية

 
 المنح تسديد دفعات ٦.٧
 

كحد  المنحة باتفاقية المرفقة المنحة ميزانية في والزراعة األغذية منظمة منحة دعم مبلغ إجمالي هو دفعها سيتم التي المنحة مبلغ إجمالي سيكون
 .أقصى
 مع( المنحة التفاقية I-الملحق( )العمل خطة) المنحة تنفيذ لخطة وفقًا المنفذة والفعاليات واألنشطة بالعمل المتعلقة المدفوعات المستفيد يطلب

 .ومرفقاته( المنحة التفاقية IV-الملحق) الدفع طلب نموذج
 .المنحة عقد من األول الملحق فيالمذكورين  المنحة دعم دفعاتل الجدول الزمنيو المنحة لميزانية مالئما المطلوب المبلغ يكون أن يجب
 لملخص ١٠ الملحق) في المحافظة المنحة إدارة وحدة إلى المنحة من المستفيد من المرحلي التقرير إرسال سيتم الدفع، طلب نموذج مرفق في

 .أعاله المذكور لنموذجا في ةمحدد أخرى مرفقاتتضمين و ،المستفيد باسم معدة ومغلقة موقعة وفاتورة ،(التنفيذ إجراءات
 
 والزراعة األغذية منظمة منحة دعم مبلغ من أعلى الدفع طلب بنموذج المرفقة الفاتورة في الواردة األنشطة تكلفة فيها تكون التي الحاالت في

 فيها يكون التي الحاالت وفي ،العقد في الوارد السعرأساس  على المبلغ سداد سيتم المنحة، باتفاقية المرفقة المنحة ميزانية في نشاط لكل المحدد

 .الفاتورة في الوارد السعرأساس  على الدفع سيتم أقل، السعر
 
 من عمل يوم( عشر خمسة) ١٥ غضون فيراقبة ميدانية م زيارات في المحافظة المنح إدارة وحدةتنظم  المستثمر، من المقدم ةالدفع طلب بعد

( المنحة اتفاقية من III الملحق) في واردال النهائي والتقرير( المنحة اتفاقية من II الملحق) في الوارد لتقدم المحرزا تقرير تُِعد  و ،عةالدف طلب تاريخ

 .ةاألخير لدفعةفي حال كان الطلب هو ل
 لدفع( ١٢ الملحق) المستثمرين قائمة إعداد يتم ،لمواقعهم تم استكمال زيارات التحقق الميدانية الذين بالمستثمرين الخاصة الدفع لطلبات بالنسبة
 . المنحة
 الُمحرز التقدم تقارير ملخص إعداد يتم ،(التنفيذ إجراءات لملخص ١١ الملحق) القائمة هذه في المستفيدون أعدها التي المُحَرز التقدم لتقارير وفقًا
 قاعدة في بغية حفظها العامة مديريةال إلى وإرسالها المركزية المنح إدارة وحدة إلى في المحافظة المنح إدارة وحدةقبل  من اتقديمه سيتم لتيا

 .الدفع بعملية والمباشرة البيانات
كحد  الشهر في مرات أربعمرة واحدة في األسبوع كحد أقصى، و العامة المديرية إلى المنحة لمدفوعات الخاضعين المستثمرين قائمة إرسال يمكن
 .الدفع وطلبات العمل عبءوفقا ل أقصى
 . فقط واحدة مرة العنوان هذا تحت المحددة والمعامالت األعمال ستتم أقساط، على المنحة دفع فيها يُطلب ال التي العقود في
 (.المنحة التفاقية III الملحق) في الوارد النهائي التقرير إعداد سيتم الموقع، تفقد عمليات بعد

 Ic الملحق) في الواردو ،والزراعة األغذية منظمة ستقدمه الذي المنحة دعم جدول من المكتملة نشطةاأل في مقابل المنحة مدفوعات متابعة تمتس
 .المنحة عقد مرفق في الجدول هذا تضمين وسيتم( المنحة اتفاقية من
 (.المنحة اتفاقية من III الملحق) في الوارد النهائي التقرير تسليم معبالتزامن  األخير القسط سداد طلب سيتم

 
 األقساط تحويل ٦.٨
 
 :يورو ٢١٩٠ عن تقل التي للمنح. أ
 

، للمستثمر الفرعي القطاعوحدة إدارة المنحة في المحافظة بناء على  اتهحدد التي رئيسيةال الخطوات/المراحل باجتياز مشروطة التحويالت جميع
 مهمتين؛ خطوتين/مرحلتين على تقتصروهي 

 الميزانية؛ إجمالي نصفالواحد  للقسط المحدد للمبلغ األقصى الحد يتجاوز أن يمكن ال
 على بناءً  بالدفع المركزية المنح إدارة وحدة اقتراح على بناءً  المستحق المبلغاألغذية والزراعة  منظمة ستدفع أعاله، المذكورة للشروط ووفقًا
 .تقدم بإحراز تفيد والزراعة األغذية منظمةمن قبل  عليها مصادق خطية وثيقة
 
 :يورو ١٠٩٥١و ٢١٩٠ بينقيمتها التي تتراوح  للمنح. ب
 

/  الخطوات كمالستال وتخضع ،المرجو تحقيقه الهدف إلى الوصول بعد سدادها يتم مدفوعات عبارة عن األول،القسط  ذلك في بما، األقساط جميع
 . رئيسية خطوات/مراحل أربع على تقتصرهي و ،في المحافظات المنح إدارة وحدة تحددها التي رئيسيةالالمراحل 

 .الميزانية إجمالي نصفالواحد  للقسط المحدد للمبلغ األقصى الحد يتجاوز أن يمكن ال
 الخدمة مقدم إلى والزراعة األغذية منظمة توعز المحرز، التقدم خطية تبين شهادة على بناءً  للدفع المركزية المنح إدارة وحدة اقتراح على بناءً 

 .الصلة ذات الدفعة بتحويل معه المتعاقد المالية
 



 البرنامج من التي تم الحصول عليها لمعداتالبضائع/ا ملكية ٦.٩
 
 نهاية بعد سنوات( خمس) ٥ حتى والغرض منها المنحة اتفاقية بموجب المقدمة والمرافق والمعدات اآلالت وموقع ملكية تغيير للمستثمر يمكن ال

 الموقع في االستثمارات من في المحافظة المنح إدارة وحدة تتحقق الغرض، لهذا. ملكيتها وموقعها والغرض منها مراقبة فترةوهي  االستثمار،
 .المحضر في وتسجلها في السنة األقل على واحدة مرة
 
 

 المشروع مراحل عن إضافية معلومات ٦.١٠
 
 المتأثرة بالمشروع للمجتمعات المساءلة. أ
 

 :بمزيد من التفاصيل يلي ما وستشمل ،اإلجراءات تنفيذ فترةطوال  تأثرةالم المجتمعات أمام المساءلة لضمان موجودةال اآلليات نشر سيتم
 إلى الوصول تقديم الطلبات بغيةو المشروع بدء مرحلتي أثناء اللغات متعدد مركزي هاتف خط تخصيص سيتمكما هو مذكور أعاله، 

 أوسع، جمهور
 المشروع؛ نهاية حتى مستهدفة أوسع مجموعاتول للمستفيدين مفتوًحا الخط هذا سيبقى
 والجداول والشكاوى التعليقات أنواع جميع تسجيل أيًضا سيتم. منفصلة بيانات قاعدة في واإلداري الفني الدعم طلبات جميع تسجيل سيتم

 .العملية ومتابعة مهمة حلول تقديمبغية  وحدة إدارة المنح المركزيةلوتقديمها  إعدادها سيتم التي الزمنية
 

 بها واالعتراف)التوسيم(  التجارية العالمة. ب
 

 األوروبي االتحاد صادرة عنال )التوسيم( التجارية اتالعالمالمتعلقة ب إلرشاداتل والغابات، الزراعة وزارة ذلك في بما األطراف، جميع تمتثل
 . والزراعة األغذية ومنظمة
 جميع وضع عن مسؤولة المركزية المنح إدارة وحدة ستكون العملية، هذه خالل. واألنشطة المنتجات كافةل مشتركة تجارية ةعالم وضع سيتم

 .متوازن ثقلوب متساوية بأبعاد )اللوغويات( الشعارات
 
 . مرفقات/ملحقات دليل تنفيذ المنحة٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 (١)الملحق 

OSRO / TUR / 901 <EC 
السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 الطلب ملف استالم محضر
 
 
 

السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 

 
 مقدمقبل  من دمقَ المُ و المغلق الطلب ملف استالم تم ،٢٠٢٢…… /….. /  تاريخ في إجراؤها تم التي دعوة )النداء( لتقديم الطلباتال على بناءً 

 .على غالفه المنحة طلب نموذج، والذي يتضمن لدينا في المحافظة المديرية إلى الطلب
 
 

 

 

 :ومنصبه الوظيفي اسم ولقب مقدم الطلب للمنحة

 رقم تسجيل الوثيقة:

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقّدم الطلب

 

 الطلب الموظف الذي استلم

 

 الاسم واللقب / المنصب الوظيفي الاسم واللقب / المنصب الوظيفي

  

 التوقيع التوقيع

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٢)الملحق 
OSRO / TUR / 901 <EC 

السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 نموذج/استمارة طلب المنحة
 

  ولقب مقدم الطلب للمنحة ومنصبه الوظيفياسم 

 رقم الطلب
 )تتم كتابته من قبل مديرية الزراعة والغابات في المحافظة(

 

 الرقم ٢٠٢٢ /التاريخ      /       )تتم كتابته من قبل مديرية الزراعة والغابات في المحافظة(رقم الوثيقة 

  نوع المنحة التي يتم تقديم الطلب للحصول عليها

/  حافظةوالم استثمارها أو استالمها سيتم التي المنحة مجال/موضوع
 تطبيقها سيتم حداثيات حيثمااإل/  القرية/  قاطعةالم

 

 

 ميزانية طلب المنحة
 

لمواد إجمالي شراء ا
 االستثمار/والمعدات

/  المواد والمعدات شراء إجمالي
 المنحة أساس على ستثماراال

 مبلغ المنحة المطلوب إجمالي المساهمة العينية

 (٠،٩٠أو  ٠،٨٠*ب =)ت  )ت( )ب( ت + ث( =)أ 

 .................... دوالر أميركي
 (من دون ضريبة القيمة المضافة)

 .................... دوالر أميركي
 (من دون ضريبة القيمة المضافة)

 .................... دوالر أميركي
 (من دون ضريبة القيمة المضافة)

 .................... دوالر أميركي
 (من دون ضريبة القيمة المضافة)

 
 الطلب مقدممتعلقة ب معلومات

 
 

 حالته )وضعه القانوني(

 شخص حقيقي
 )مزارع فردي(

 ممثل قانوني

 شركات / مشاريع تجارية مجموعة مزارعين

   

 
 المجتمع الذي ينتمي إليه

والحاصلون على وضع  طالبو الحماية تحت الحماية المؤقتة
 إنساني

 المجتمع المضيف

 
 

  

 
 معلومات التواصل

 عنوان البريد

 

 عنوان البريد االلكتروني الفاكس رقم الهاتف

   

 
 معلومات الدفع

 الرقم الوطني التركي / األجنبي
 )لألشخاص الحقيقيين(

 الرقم الضريبي )لألشخاص االعتباريين/الممثلين القانونيين(

  

 



 المحددة المبادئ ضمن الستثمارالقيام باب أتعهد عليه، والموافقة طلبي قبول في حالو .المرفقةالمعلومات و أعاله الواردة المعلومات بصحة أتعهد
 .٢٠٢٢… .. /… .. / . المنحة عقد توقيع بعد
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (٤)الملحق 

OSRO / TUR / 901 <EC 
السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 اإلدارية هليةاأل تقييم معايير التحقق من قائمة
 

 رقم الطلب:   اسم ولقب مقدم الطلب / منصبه الوظيفي:
 

 كال نعم معايير تقييم األهلية اإلدارية

   الطلبات لتقديم النهائي الموعد قبل انقضاء الطلب تقديم تم

   المنحة تنفيذ دليل في المحددة مواضيع والمجاالتل وفقًا وتقديمه الطلب إعداد تم

   مزارعين مجموعة في كعضو أو فردي بشكل سواء ،ذاته الطلب مقدم قبل من واحد طلب من أكثر تقديم يتم لم

   الطلب في المرفقات جميعتم تقديم و إرفاقها بالطلب كاملة، وال يوجد مستند ناقص، يتمل المطلوبة المستندات

 األماكن فيموجودا  الطلب مقدم توقيع عندها يجب أن يكون ،حقيقيين أشخاص قبل من الطلب تقديم تم إذا
 لمقدم القانوني الممثل عندها يجب أن يكون توقيع قانونية، كيانات قبل من تقديمه تم إذا. أما للتوقيع المخصصة

 موجودا في األماكن المخصصة للتوقيع الطلب

  

   عنه المعلن المنحة دعم مبلغإجمالي  المطلوب المنحة دعم مبلغإجمالي  يتجاوز ال

   (ج ٤ الملحق أو ب ٤ الملحق ، أ ٤ الملحق) طلبلل األهلية معايير استيفاء يتم الطلب، لحالة وفقًا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدم الطلب

 الاسم واللقب / المنصب الوظيفي

 

 التوقيع

 المنح في المحافظةوحدة إدارة 

اخصائي مراقبة 

وتقييم من منظمة 

 الأغذية والزراعة

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي النوع 

 الاجتماعي

 وتقييم مراقبة خصائيا

/  في المحافظة المنح

 إدارة خصائيا

 علوماتالم

المسؤول عن 

المنحة في 

 المحافظة

 المرفقات
 

 (العمل خطة) المنحة تنفيذ . خطة١
 بالمنحة تفاصيل متعلقة. أ
 واألنشطة األعمال مخطط. ب
 المنحة ميزانية جدول. ج
 المنحة لدعم الجدول الزمني. د

 داعمة مستندات .٢
 األمر لزم إذا معماري .مشروع٣



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٤أالملحق )
OSRO / TUR / 901 <EC 

السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 مزارعين األفراد للتقدم بالطلبال أهليةالتحقق من  قائمة
 

 رقم الطلب:   اسم ولقب مقدم الطلب / منصبه الوظيفي:
 

 كال نعم التقييممعايير 

ن يالمجتمعات المضيفة )المواطنمن أو  (IPASH) طالبي الحماية والحاصلين على وضع إنسانيمن أن يكون 
  (GKA) تحت الحماية المؤقتةأو األتراك( 

  

   (١حالة التسجيل )

   المشروع مجال في بها القيام يتم التي الزراعية األنشطة فيالفعالة  المشاركة

   ةالحقلي المزارعين مدارس من مستفيد أو المهني التدريب من تخرج

   للمشروع المنحة منح سيتم حيث المحافظة في أن يكون مقيما

    عاًما ١٨ من أكثر هعمر يكون أن

    أخرى قناة من دعم تلقي عدم

   (٢) المشروع في أجريت التي البيئية والدراسات الفرعية القطاعية الجدوى مقترحاتامتثال العرض ل

    عمل لعرض األمر لزم إذا عمال،أ مرافق أو/  و حيوانية ثروة أو/  و رضأن يكون مقدم الطلب الفرد مالكا أل

   (٣) بوضوح محددة وأسواق بسيط عرض/  عمل خطة قديمت: الصغيرة لزراعيةوا يةائغذال المساهمة لمنح النسبةب

لهذا  هوصولية كيفيوضح في الطلب المقدم  أو ،المقترح النشاط حيث سيتم تنفيذ لعقارمالكا ل الطلب مقدم أن يكون
 (٤)( األقل على سنوات ٧ لمدة) العقار بشكل واقعي ومعقول

  

 
 شرح

 

يكون  أو الحيوانية، الثروة معلومات نظام أو المزارعين، تسجيل نظام في المزارع مسجالً  يكون عليها؛ يجب أن للحصول التقدم التي سيتم المنحة نوع حسب - ١

أو  الطلب تقديم تاريخ من أسبوعين غضون في المستندات تقديم أو بالتسجيل أو االلتزام أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية أو موافقة إنتاج تصريح على حاصال

 .اإلخطار
 .المستهدفة المحافظات في والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التقييمات يدعمه - ٢
 .والمخرجات للمدخالت واألسعار والكميات الفنية المعلمات حول واقعية افتراضات تتضمن أن - ٣
 .التشغيل/العمل مرافق أو/  و أو مكان لتربية الماشية أرض إلى النقل يتطلب المقترح النشاط كان إذا عنها البحث يتم - ٤

 
 
  

 وحدة إدارة المنح في المحافظة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (٤بالملحق )

OSRO / TUR / 901 <EC 
السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 مزارعين للتقدم بالطلبالمجموعات  التحقق من أهلية قائمة
 

 رقم الطلب:   اسم ولقب مقدم الطلب / منصبه الوظيفي:
 

 كال نعم التقييممعايير 

   األفراد المتقدمين بشروط المجموعة في عضو كل يلتزم

ن يالمجتمعات المضيفة )المواطنمن أو  (IPASH) طالبي الحماية والحاصلين على وضع إنسانيمن أن يكون 
  (GKA) تحت الحماية المؤقتةأو األتراك( 

  

   (١حالة التسجيل )

   المشروع مجال في بها القيام يتم التي الزراعية األنشطة فيالفعالة  المشاركة

   ةالحقلي المزارعين مدارس من مستفيد أو المهني التدريب من تخرج

   للمشروع المنحة منح سيتم حيث المحافظة في أن يكون مقيما

    عاًما ١٨ من أكثر أعمار جميع المتقدمين

    أخرى قناة من ادعم أال يتلقى أي من المتقدمين

   (٢) المشروع في أجريت التي البيئية والدراسات الفرعية القطاعية الجدوى مقترحاتل امتثال العرض

    عمل لعرض األمر لزم إذا عمال،أ مرافق أو/  و حيوانية ثروة أو/  و ضارأن يكون مقدمو الطلب مالكين أل

 طالب/  المؤقتة الحماية تحت واحد سوري لتوظيف الميزانية في مدرجة/  مخططة األقل على واحدة وظيفة وجود
 لجوء

  

 
 شرح

 

يكون  أو الحيوانية، الثروة معلومات نظام أو المزارعين، تسجيل نظام في المزارع مسجالً  يكون عليها؛ يجب أن للحصول التقدم التي سيتم المنحة نوع حسب - ١

أو  الطلب تقديم تاريخ من أسبوعين غضون في المستندات تقديم أو بالتسجيل أو االلتزام أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية أو موافقة إنتاج تصريح على حاصال

 .اإلخطار
 .المستهدفة المحافظات في والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التقييمات يدعمه - ٢

 
 
  

اخصائي مراقبة 

وتقييم من منظمة 

 الأغذية والزراعة

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي النوع 

 الاجتماعي

 وتقييم مراقبة خصائيا

/  في المحافظة المنح

 إدارة خصائيا

 علوماتالم

المسؤول عن 

المنحة في 

 المحافظة

 وحدة إدارة المنح في المحافظة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٤ت)الملحق 
OSRO / TUR / 901 <EC 

السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 المشاريع/للمؤسسات استثمار الشركات المتقدمة بطلب الحصول على منح التحقق من أهلية قائمة
 الصغيرة الزراعية

 
 رقم الطلب:   اسم ولقب مقدم الطلب / منصبه الوظيفي:

 

 كال نعم التقييممعايير 

   التركي التجاري القانون في المحدد النحو على مساهمة شركة محدودة، شركة عادية، كشركة تأسيسها يتم نأ

   (١حالة التسجيل )

   للمشروع المنحة منح سيتم حيث المحافظة في أن تكون موجودة

   ةالحقلي المزارعين مدارس من مستفيد أو المهني التدريب من تخرج

    عاًما ١٨ من أكثر أعمار جميع المتقدمين

    أخرى قناة من ادعم أال يتلقى أي من المتقدمين

   (٢) المشروع في أجريت التي البيئية والدراسات الفرعية القطاعية الجدوى مقترحاتامتثال العرض ل

    عمل لعرض األمر لزم إذا عمال،أ مرافق أو/  و حيوانية ثروة أو/  و ضارأن يكون مقدمو الطلب مالكين أل

 طالب/  المؤقتة الحماية تحت واحد سوري لتوظيف الميزانية في مدرجة/  مخططة األقل على واحدة وظيفة وجود
 لجوء

  

 أو والغابات الزراعة لوزارة التابعة( ÇTO) الحقلية المزارعين مدارس من استفاد قدممثل الكيان القانوني  تكون أن

 ةالمهني اتالتدريب من تخرج

  

 
 

 شرح
 
يكون  أو الحيوانية، الثروة معلومات نظام أو المزارعين، تسجيل نظام في المزارع مسجالً  يكون عليها؛ يجب أن للحصول التقدم التي سيتم المنحة نوع حسب - ١

أو  الطلب تقديم تاريخ من أسبوعين غضون في المستندات تقديم أو بالتسجيل االلتزامأو  أعمال، تسجيل شهادة أو تجارية أو موافقة إنتاج تصريح على حاصال

 .اإلخطار

 .المستهدفة المحافظات في والزراعة األغذية منظمة أجرتها التي التقييمات يدعمه - ٢

 

اخصائي مراقبة 

وتقييم من منظمة 

 الأغذية والزراعة

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي النوع 

 الاجتماعي

 وتقييم مراقبة خصائيا

/  في المحافظة المنح

 إدارة خصائيا

 علوماتالم

المسؤول عن 

المنحة في 

 المحافظة

 وحدة إدارة المنح في المحافظة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٧)الملحق 
OSRO / TUR / 901 <EC 

السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 معايير الرفض للمراجعة الفنية للطلبات
 

 رقم الطلب:   اسم ولقب مقدم الطلب / منصبه الوظيفي:
 

 من المعايير التالية؛ يعتبر الطلب غير مؤهال في حال عدم استيفائه لواحد أو أكثر

 كال نعم الرفض للمراجعة الفنية للطلباتمعايير 

أال يكون مقدم الطلب الفرد، أو مقدم الطلب العضو في مجموعة مزارعين أو الشركة المقدمة للطلب مستقلين تماما 
 مثل حكوميةال الوكاالت)واإلدارة والوضع المادي وغيرها عن المجاالت العامة من حيث العضوية والتوظيف 

 ( المماثلة مكاتب التمثيليةوال والنقابات وقاف/المؤسسات الخيريةواأل والبلديات للمحافظات الخاصة داراتاإلو الدولة

  

 بمنظمة الوعي االجتماعي خبير قبل من محدد هو كما حول النوع االجتماعي المطلوب الوعيالطلب  يدعم ال
 .والزراعة األغذية

  

 القانونية، الكياناتمن  والمتقدمين المزارعين مجموعات وأعضاء األفراد المتقدمين تصفية أو إفالسفي حال 
 وخضوعهم إلجراءات المحكمة و / أو عقود موقعة مع الدائنين

  

 أو٪ ١٠ تغطية من في حال عدم قدرة الجهة المقدمة للطلب عليها، للحصول تي تم التقدمال المنحة نوع على اعتماًدا
 .النقدية/  العينية للمنحة األساسي المبلغقيمة  من٪ ٢٠

  

 يمكن ال جرائمب القانوني الكيان وأ المزارعين مجموعة من الطلب مقدم وأ الفرد الطلب مقدم على الحكم تمفي حال 
 شخصيوكان متورطا بشكل  استئنافها

  

 استعمال منصبه بسوء القانوني الكيان وأ المزارعين مجموعة من الطلب مقدمأو  الفرد الطلب مقدم إدانةفي حال 
 بالعمل تتعلق مسألة في

  

 يمكن ال محكمة لقرار القانوني الكيان وأ المزارعين مجموعة من الطلب مقدم وأ الفرد الطلب مقدم في حال خضوع
 آخر قانوني غير نشاط في التورط أو إجرامية منظمة تكوين أو الفساد أو االحتيال أساس على استئنافه

  

 انتهاكب القانوني الكيان وأ المزارعين مجموعة من الطلب مقدم وأ الفرد الطلب مقدم قيام عن الكشف تمفي حال 
 أو إجراءات مناقصة/  عقد بأي يتعلق فيما اللتزاماتهم خطير

  

   األغذية معالجة أنشطة أو/  و الزراعي اإلنتاج أو/  و ئيالغذا نتاجاإل في نشط بدور أبًدا الطلب مقدم يقم لم

   للدعم األولوية ذات المجاالت نطاق ضمن ليست المقدمة االستثمار خطة

   أشهر ٦في حال كانت فترة التنفيذ تتجاوز 

يتضمن طريقة عمل يمكن أن تؤدي  أو للعامل االستغاللي أو الضار العمل أشكال من شكل على االستثمار ينطوي
 عمالة منع أو/  و المهنيتين والسالمة والصحة الفرص وتكافؤ التمييز لعدم األساسية المبادئ نتهكي أو ؛إلى ما سبق

 األطفال

  

اخصائي مراقبة 

وتقييم من منظمة 

 الأغذية والزراعة

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي النوع 

 الاجتماعي

 وتقييم مراقبة خصائيا

/  في المحافظة المنح

 إدارة خصائيا

 علوماتالم

المسؤول عن 

المنحة في 

 المحافظة



 شفافا تحليال يتضمن ال أو/  و، 1الطبيعية الموارد واستدامة البيئة على سلبي تأثير لالستثمار يكون أن يمكن
 الحالية الوطنية واللوائح القواعد إطار في اتخاذها يتم التي الري وتدابير البيئية للمخاطر

  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 األغذية لمنظمة واالجتماعية البيئية اإلدارة دليل في الموضحة واالجتماعية البيئية المعايير لتلبية والممارسات التكنولوجيا االستثمار لدى يكن لم إذا البند هذا ينطبق  1

 .٢٠١٥ لعام والزراعة

 وحدة إدارة المنح في المحافظة

اخصائي مراقبة 

وتقييم من منظمة 

 الأغذية والزراعة

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي دعم 

 المزارعين

اخصائي النوع 

 الاجتماعي

 وتقييم مراقبة خصائيا

/  في المحافظة المنح

 إدارة خصائيا

 علوماتالم

المسؤول عن 

 المنحة في

 المحافظة



 
 
 
 
 
 
 

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

 
 قاعدة بيانات الدعم والتغذية الراجعة والشكاوى

 

 ٥ -الملحق 

 الزراعية والمكننة رئاسة دائرة التقنيات – الزراعي لإلصالح العامة المديرية



 (٥)الملحق 
OSRO / TUR / 901 <EC 

السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 والشكاوى والمالحظات الدعم بيانات قاعدةبغية الوصول ل تواصلال قنوات
 
 

 أدناه المبينة تواصلال قنوات خالل من والزراعة األغذية منظمة إلى وشكاويكم اقتراحاتكم إرسال يمكن لكم
 

 رقم الهاتف وخط التواصل عبر تطبيق الواتس أب:
 

٠( ٥٣٧) ٧٦٢ ٣٩ ٣٤ 
 

 عنوان البريد االلكتروني:
 

SRRP-danisma@fao.org 
 

 للتواصل: قنوات أخرى
 

 مقابالت مباشرة مع مسؤولي المنظمة أثناء الزيارات الميدانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الزراعية والمكننة رئاسة دائرة التقنيات – الزراعي لإلصالح العامة المديرية

 والمجتمعات المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين صمود تعزيز مشروع نطاق ضمن
 العمل فرص وخلق واالقتصادي االجتماعي التكامل تعزيز خالل من تركيا في المضيفة

 
 خارطة التوجيه

 

 ٦ -الملحق 



 
 (٦)الملحق 

OSRO / TUR / 901 <EC 
السوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا من خلال دعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي  صمود تعزيزمشروع ل

 وخلق فرص عمل

 خارطة التوجيه
 
 
 

 من قبل المتقدمين بالطلبات اإلدارة وحدات تلقاهاي تالت التقنية/الفنية للطلبات توجيهال رطةاخ
 

 
 

            المتقدم بالطلب   
 

 

 

 

 

 

                                    

                                                    

 

 

 

 

 

   

      

 

 مشاريع االستثمار االقتصادي
 مشاريع اإلنتاج الزراعي
 مشاريع الري الصغيرة

وحدة إدارة 
المنحة في 
 المحافظة 

 وحدة إدارة
المنح 

 المركزية

اخصائي 
دعم 

 المزارعين

 )إذا ما لزم األمر(
المشاريع في المحافظة وحدة تنفيذ 

 لالستثمارات االقتصادية

 )إذا ما لزم األمر(
تنفيذ المنح في المحافظة لدعم وحدة 

 منح الري المضغوط


