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لتقدیم دعم إضافي لدول الكومیسا من أجل تنفیذ البرنامج على  مرفق المساعدة الفنیةلقد تم تصمیم 

) لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة 1المتعلقة بمجال النتیجة (لتزامات لال نظًرا المستوى الوطني
واستكمال آلیات إلى االستفادة من البرامج الحالیة والسابقة ھذا المرفق  ویھدف .والوصول إلى األسواق

ألمانة العامة والدول األعضاء في تطویر أجندة الدعم األخرى على المستوى الوطني المتاحة لكل من ا

وبرنامج دعم التكامل  (على سبیل المثال، آلیة دعم التكامل اإلقلیميالتكامل اإلقلیمي ورصدھا وتنفیذھا 

مرونة بالمرفق المساعدة الفنیة طلبات إجراءات  وتتمیز). الممولین من االتحاد األوروبي اإلقلیمي

نمو القطاع التي تعترض  العقباتبأنشطة مستھدفة صغیرة یمكنھا إزالة  األعضاءبغرض مساعدة الدول 

 .القیمة المستھدفة سالسلالخاص وقدرتھ التنافسیة في مجاالت محددة في 

 .التكامل االقتصادي اإلقلیمي في إقلیم الكومیسا تعمیقالمساھمة في  الھدف العام:

 سالسل القیمة اإلقلیمیة والعالمیة المستدامة.زیادة مشاركة القطاع الخاص في  الھدف الخاص:

وثیقة الصلة بھ) النتائج الرئیسیة المتوقعة لمرفق المساعدة الفنیة (والمؤشرات تتسق النتائج المتوقعة: 

وتحدیدًا مجال ، الشامل والوصول إلى األسواق مع النتائج الرئیسیة لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة
 ).2.1) و(1.1والنتیجتین الفرعیتین ( )1النتیجة (

، وكذلك الشركات تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ووصولھا إلى األسواقتعزیز  ):1النتیجة (

 .، على نحو مستدامسالسل القیمة/ القطاعات المستھدفةاألخرى في 

  .تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات المستھدفة ):1.1( ةالنتیجة الفرعی

فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة النباتیة تحسین قدرات الشركات المستفیدة  ):2.1( النتیجة الفرعیة

 والمعاییر اإلقلیمیة وإدارة الجودة.

 المیزانیة تخصیص 3.1 

خالل یورو للدول األعضاء في الكومیسا  1,346,591تبلغ المیزانیة اإلجمالیة لمرفق المساعدة الفنیة 

 ).2023-2020تبلغ أربع سنوات ( مدة

 مرفق المساعدة الفنیةلحصول على دعم األھلیة ل 

 عضاء)معاییر طلب اعتمادات مالیة (األھلیة اإلداریة للدول األ 1.2

مؤھلة للحصول على الدعم في إطار مرفق المساعدة الفنیة، على الدول األعضاء الوفاء  تصبحلكي 

 بالمعاییر التالیة:

 شغل عضویة الكومیسا. •

 قبل طلب التمویل. التصدیق الكامل على وثائقھا •
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وثیقة الصلة بھ) النتائج الرئیسیة المتوقعة لمرفق المساعدة الفنیة (والمؤشرات تتسق النتائج المتوقعة: 

وتحدیدًا مجال ، الشامل والوصول إلى األسواق مع النتائج الرئیسیة لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة
 ).2.1) و(1.1والنتیجتین الفرعیتین ( )1النتیجة (

، وكذلك الشركات تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ووصولھا إلى األسواقتعزیز  ):1النتیجة (

 .، على نحو مستدامسالسل القیمة/ القطاعات المستھدفةاألخرى في 

  .تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات المستھدفة ):1.1( ةالنتیجة الفرعی

فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة النباتیة تحسین قدرات الشركات المستفیدة  ):2.1( النتیجة الفرعیة

 والمعاییر اإلقلیمیة وإدارة الجودة.

 المیزانیة تخصیص 3.1 

خالل یورو للدول األعضاء في الكومیسا  1,346,591تبلغ المیزانیة اإلجمالیة لمرفق المساعدة الفنیة 

 ).2023-2020تبلغ أربع سنوات ( مدة

 مرفق المساعدة الفنیةلحصول على دعم األھلیة ل 

 عضاء)معاییر طلب اعتمادات مالیة (األھلیة اإلداریة للدول األ 1.2

مؤھلة للحصول على الدعم في إطار مرفق المساعدة الفنیة، على الدول األعضاء الوفاء  تصبحلكي 

 بالمعاییر التالیة:

 شغل عضویة الكومیسا. •

 قبل طلب التمویل. التصدیق الكامل على وثائقھا •

تخصيص امليزانية 3.1 



page | 07

األهلية للحصول عىل دعم مرفق املساعدة الفنية 2



page | 08

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	2	
 
 

لتقدیم دعم إضافي لدول الكومیسا من أجل تنفیذ البرنامج على  مرفق المساعدة الفنیةلقد تم تصمیم 

) لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة 1المتعلقة بمجال النتیجة (لتزامات لال نظًرا المستوى الوطني
واستكمال آلیات إلى االستفادة من البرامج الحالیة والسابقة ھذا المرفق  ویھدف .والوصول إلى األسواق

ألمانة العامة والدول األعضاء في تطویر أجندة الدعم األخرى على المستوى الوطني المتاحة لكل من ا

وبرنامج دعم التكامل  (على سبیل المثال، آلیة دعم التكامل اإلقلیميالتكامل اإلقلیمي ورصدھا وتنفیذھا 
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 ).2.1) و(1.1والنتیجتین الفرعیتین ( )1النتیجة (
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، إلى الوزارات المختصة والمؤسسات الفنیة من خالل وعند االقتضاء، تقدیم الطلبات إلى الكومیسایتم 

 .الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا

 الموضوعیة واألنشطة المؤھلة للدعم المجاالت 2.2

نظًرا لحجم التي یمكن لمرفق المساعدة الفنیة دعمھا محدودة وأنواع األنشطة المجاالت الموضوعیة  إن

النحو المبین على مؤھلة للدعم ھي فقط ال) من البرنامج 1نتیجة (والتدخالت المتعلقة بمجال ال المرفق.

 :أدناه

 ،تعزیز تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ووصولھا إلى األسواق، وكذلك الشركات األخرى ):1مجال النتیجة (
 .، على نحو مستدامسالسل القیمة/ القطاعات المستھدفةفي 

 المستھدفة.): تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات 1.1النتیجة الفرعیة ( •

لمعاییر ): تحسین قدرات الشركات المستفیدة فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة النباتیة وا2.1( ةالفرعی النتیجة •
المطلوبة وفقًا لمنظمة التجارة العالمیة و/ أو اإلقلیمیة وإدارة الجودة، ویشمل ذلك المعاییر االجتماعیة والبیئیة 

 سوق االتحاد األوروبي.

)، وتدریبات وورش العلوم والتكنولوجیا والھندسة، مثل االستشاراتالدراسات، والخدمات الفنیة (: المؤھلةاألنشطة 

 .بین القطاعین العام والخاص بالمنتدیات التجاریةوالحوار عمل بناء القدرات، 

 الحدود المالیة لمرفق المساعدة الفنیة 3.2

یورو (یجب حساب المقابل بالدوالر األمریكي)،  150,000عضو  دولة یبلغ الحد األقصى لطلب أي

یتم تعدیل تلك المبالغ . وسنویًا یورو (المقابل بالدوالر األمریكي) 50,000في حین یبلغ الحد األدنى 

یتم  التيالمتاحة في مرفق المساعدة الفنیة  المخصصةغیر االعتمادات المالیة اء على رصید المالیة بن

 .سنة مالیةفي نھایة كل  احسابھ

 . ھیكل مرفق المساعدة الفنیة3

ودور مختلف  یقدم ھذا الجزء نظرة عامة على الخطوات التي تشكل دورة مشروع مرفق المساعدة الفنیة

 في مرفق المساعدة الفنیة. األطراف المعنیة المشاركة

 الھیكل التنظیمي 1.3

برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى إن البرنامج الرئیسي لمرفق المساعدة الفنیة ھو 

ویضم الصناعة والزراعة ویرأسھ مدیر إدارة الصناعة والزراعة األسواق. ویتبع البرنامج إدارة 

رة برنامج ومؤسسات الكومیسا، باإلضافة إلى وحدة إدا أخرى، وكذلك معنیةألطراف إدارات/ وحدات 

 اإلطار المؤسسي لمرفق المساعدة الفنیة.) أدناه 1. ویمثل الشكل رقم (صندوق التنمیة األوروبي
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 ،تعزیز تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ووصولھا إلى األسواق، وكذلك الشركات األخرى ):1مجال النتیجة (
 .، على نحو مستدامسالسل القیمة/ القطاعات المستھدفةفي 

 المستھدفة.): تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات 1.1النتیجة الفرعیة ( •

لمعاییر ): تحسین قدرات الشركات المستفیدة فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة النباتیة وا2.1( ةالفرعی النتیجة •
المطلوبة وفقًا لمنظمة التجارة العالمیة و/ أو اإلقلیمیة وإدارة الجودة، ویشمل ذلك المعاییر االجتماعیة والبیئیة 

 سوق االتحاد األوروبي.

)، وتدریبات وورش العلوم والتكنولوجیا والھندسة، مثل االستشاراتالدراسات، والخدمات الفنیة (: المؤھلةاألنشطة 

 .بین القطاعین العام والخاص بالمنتدیات التجاریةوالحوار عمل بناء القدرات، 

 الحدود المالیة لمرفق المساعدة الفنیة 3.2

یورو (یجب حساب المقابل بالدوالر األمریكي)،  150,000عضو  دولة یبلغ الحد األقصى لطلب أي
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رة برنامج ومؤسسات الكومیسا، باإلضافة إلى وحدة إدا أخرى، وكذلك معنیةألطراف إدارات/ وحدات 

 اإلطار المؤسسي لمرفق المساعدة الفنیة.) أدناه 1. ویمثل الشكل رقم (صندوق التنمیة األوروبي

  



page | 09

هيكل مرفق املساعدة الفنية3

يقدم هذا الجزء نظرة عامة عىل الخطوات التي تشكل دورة مرشوع مرفق املساعدة الفنية ودور مختلف

.األطراف املعنية املشاركة يف مرفق املساعدة الفنية



page | 010

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	3	
 
 

، إلى الوزارات المختصة والمؤسسات الفنیة من خالل وعند االقتضاء، تقدیم الطلبات إلى الكومیسایتم 

 .الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا

 الموضوعیة واألنشطة المؤھلة للدعم المجاالت 2.2
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یتم  التيالمتاحة في مرفق المساعدة الفنیة  المخصصةغیر االعتمادات المالیة اء على رصید المالیة بن

 .سنة مالیةفي نھایة كل  احسابھ

 . ھیكل مرفق المساعدة الفنیة3

ودور مختلف  یقدم ھذا الجزء نظرة عامة على الخطوات التي تشكل دورة مشروع مرفق المساعدة الفنیة

 في مرفق المساعدة الفنیة. األطراف المعنیة المشاركة

 الھیكل التنظیمي 1.3

برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى إن البرنامج الرئیسي لمرفق المساعدة الفنیة ھو 

ویضم الصناعة والزراعة ویرأسھ مدیر إدارة الصناعة والزراعة األسواق. ویتبع البرنامج إدارة 

رة برنامج ومؤسسات الكومیسا، باإلضافة إلى وحدة إدا أخرى، وكذلك معنیةألطراف إدارات/ وحدات 

 اإلطار المؤسسي لمرفق المساعدة الفنیة.) أدناه 1. ویمثل الشكل رقم (صندوق التنمیة األوروبي

  

الهيكل التنظيمي 1.3

 الشكل رقم )1): اإلطار املؤسيس ملرفق املساعدة الفنية

 لجنة التقييم

إدارة الصناعة والزراعة

إدارة الشؤون املالية

 إدارة الشؤون القانونية

 إدارة الشؤون االجتامعية ومسائل النوع االجتامعي

وحدة الرصد والتقييم

إدارة التجارة والجامرك والنقد

 وحدة إدارة صندوق التنمية األوريب

التقديم ملكتب األمني العام

مكتب األمناء العموم املساعدين

 الدول األعضاء أو
الوزارة املنسقة
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الفنیة المساعدة مرفق  
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ورئیس فریق برنامج  ،للجنة كرئیس الصناعة والزراعة إدارة إدارة الصناعة والزراعة (مدیر •

 ).كسكرتیرتنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق 

 .مدیر برنامج صندوق التنمیة األوروبیة •

 أول). اجتماعي خبیر( إدارة الشؤون االجتماعیة ومسائل النوع االجتماعي •

 .أول) تجاري إدارة التجارة والجمارك (خبیر •

 (رئیس وحدة الرصد والتقییم). وحدة الرصد والتقییم •

 إدارة الشؤون القانونیة (مسؤول قانوني) •

 وحدة المشتریات •

على  بناءن اللجنة دعوتھا كجزء م یتماألطراف المعنیة األخرى من مؤسسات الكومیسا التي  •

 .الموضوعي للمقترح المجال

 كماجزًءا من اللجنة نیابة عن اإلدارة/ الوحدة. في حالة غیاب عضو، یتم تفویض ممثل منتدب لیكون 

 لیس لدیھ حقوق تصویت. یشارك االتحاد األوروبي في اللجنة كمراقب

. وتجتمع اللجنة یتولى رئاستھا عضو یمثل إحدى المجاالت الموضوعیة من جلسات التقییمجلسة كل 

في اعتباًرا من إطالق الدعوة لتقدیم الطلبات، ما لم توجد طلبات للتقییم بالحضور الشخصي شھریًا 

 الشھر المحدد.
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 )الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا( تقدیم النتائج إلى األمانة العامة للكومیسا •

 (من جانب لجنة مرفق المساعدة الفنیة) المراجعة النھائیة لإلجراءات والنتائج •

 المساعدة الفنیة). مرفق ترسیة العقد (من جانب لجنة •

، ، وإدارة الصناعة والزراعةالوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا(من جانب  التقدم صدور تنفیذال •

 وفریق مرفق المساعدة الفنیة المعني)

إدارة الصناعة والزراعة وفریق ) إلى القوالب المتوفرةالتقاریر الفنیة والمرحلیة (باستخدام تقدیم  •

 (مقدم الخدمة). الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسامرفق المساعدة الفنیة و

المدفوعات النھائیة لمقدم الخدمة من جانب األمانة العامة للكومیسا (بناء على التقاریر/ سداد  •

 ).المنسقة المعنیة بالكومیساالوزارة والفواتیر المقدمة من مقدم الخدمة 

مدیر إدارة من جانب (ومرفق المساعدة الفنیة بوجھ عام إعداد التقاریر حول أداء األنشطة  •

اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق/ الصناعة والزراعة، ورئیس فریق برنامج تنافسیة المشاریع 

 مدیر برنامج صندوق التنمیة األوروبي).

 تالدعوة لتقدیم الطلبا 2.4

عوة مرتین سنویًا على منصات برامج صندوق التنمیة األوروبي، والموقع اإللكتروني یتم إطالق الد

 المعنیةمن خالل الوزارات المنسقة للكومیسا، والنشرة اإللكترونیة وتوصیلھا لجمیع الدول األعضاء 

 لتقدیم الطلبات ما یلي:الكومیسا. وتتضمن الدعوة ب

 لمرفق المساعدة الفنیة.التوجیھیة ھذه المبادئ  •

، وقالب المفصلة وثائق للتنزیل، وتشمل نموذج الطلب، وقالب لخطة العملوثائق طلبات الدولة ( •

 للمیزانیة المفصلة، وقالب للتقریر المرحلي).

 دلیل المشتریات بالكومیسا. •

تفاصیل االتصال بمرفق المساعدة الفنیة للحصول على المزید من المعلومات وتبادل  •

 .االتصاالت

 الطلبات وتقدیمھا استیفاء 3.4

الدعوة لتقدیم عام اعتباًرا من تاریخ إطالق یمكن للدول األعضاء تقدیم الطلبات في أي وقت من ال

 الطلب.نوفمبر. ویتضمن الملحق الثالث نسخة من نموذج  30 حتى موعد أقصاهالطلبات 

من خالل التسلیم بالید، ویتم توجیھھ إلى یتم إرسال الطلبات المقدمة عبر البرید أو البرید اإللكتروني أو 

استالم الطلب المقدم،  بعدیوم عمل واحد األمانة العامة للكومیسا/ المشتریات في نسخة واحدة. وخالل 

 .الطلبالمساعدة الفنیة باستالم  مرفق یقر فریق

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	7	
 
 

 )الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا( تقدیم النتائج إلى األمانة العامة للكومیسا •

 (من جانب لجنة مرفق المساعدة الفنیة) المراجعة النھائیة لإلجراءات والنتائج •

 المساعدة الفنیة). مرفق ترسیة العقد (من جانب لجنة •

، ، وإدارة الصناعة والزراعةالوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا(من جانب  التقدم صدور تنفیذال •

 وفریق مرفق المساعدة الفنیة المعني)

إدارة الصناعة والزراعة وفریق ) إلى القوالب المتوفرةالتقاریر الفنیة والمرحلیة (باستخدام تقدیم  •

 (مقدم الخدمة). الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسامرفق المساعدة الفنیة و

المدفوعات النھائیة لمقدم الخدمة من جانب األمانة العامة للكومیسا (بناء على التقاریر/ سداد  •

 ).المنسقة المعنیة بالكومیساالوزارة والفواتیر المقدمة من مقدم الخدمة 

مدیر إدارة من جانب (ومرفق المساعدة الفنیة بوجھ عام إعداد التقاریر حول أداء األنشطة  •

اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق/ الصناعة والزراعة، ورئیس فریق برنامج تنافسیة المشاریع 

 مدیر برنامج صندوق التنمیة األوروبي).

 تالدعوة لتقدیم الطلبا 2.4

عوة مرتین سنویًا على منصات برامج صندوق التنمیة األوروبي، والموقع اإللكتروني یتم إطالق الد

 المعنیةمن خالل الوزارات المنسقة للكومیسا، والنشرة اإللكترونیة وتوصیلھا لجمیع الدول األعضاء 

 لتقدیم الطلبات ما یلي:الكومیسا. وتتضمن الدعوة ب

 لمرفق المساعدة الفنیة.التوجیھیة ھذه المبادئ  •

، وقالب المفصلة وثائق للتنزیل، وتشمل نموذج الطلب، وقالب لخطة العملوثائق طلبات الدولة ( •

 للمیزانیة المفصلة، وقالب للتقریر المرحلي).

 دلیل المشتریات بالكومیسا. •

تفاصیل االتصال بمرفق المساعدة الفنیة للحصول على المزید من المعلومات وتبادل  •

 .االتصاالت

 الطلبات وتقدیمھا استیفاء 3.4

الدعوة لتقدیم عام اعتباًرا من تاریخ إطالق یمكن للدول األعضاء تقدیم الطلبات في أي وقت من ال

 الطلب.نوفمبر. ویتضمن الملحق الثالث نسخة من نموذج  30 حتى موعد أقصاهالطلبات 

من خالل التسلیم بالید، ویتم توجیھھ إلى یتم إرسال الطلبات المقدمة عبر البرید أو البرید اإللكتروني أو 

استالم الطلب المقدم،  بعدیوم عمل واحد األمانة العامة للكومیسا/ المشتریات في نسخة واحدة. وخالل 

 .الطلبالمساعدة الفنیة باستالم  مرفق یقر فریق
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 )الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا( تقدیم النتائج إلى األمانة العامة للكومیسا •

 (من جانب لجنة مرفق المساعدة الفنیة) المراجعة النھائیة لإلجراءات والنتائج •

 المساعدة الفنیة). مرفق ترسیة العقد (من جانب لجنة •

، ، وإدارة الصناعة والزراعةالوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا(من جانب  التقدم صدور تنفیذال •

 وفریق مرفق المساعدة الفنیة المعني)

إدارة الصناعة والزراعة وفریق ) إلى القوالب المتوفرةالتقاریر الفنیة والمرحلیة (باستخدام تقدیم  •

 (مقدم الخدمة). الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسامرفق المساعدة الفنیة و

المدفوعات النھائیة لمقدم الخدمة من جانب األمانة العامة للكومیسا (بناء على التقاریر/ سداد  •

 ).المنسقة المعنیة بالكومیساالوزارة والفواتیر المقدمة من مقدم الخدمة 

مدیر إدارة من جانب (ومرفق المساعدة الفنیة بوجھ عام إعداد التقاریر حول أداء األنشطة  •

اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق/ الصناعة والزراعة، ورئیس فریق برنامج تنافسیة المشاریع 

 مدیر برنامج صندوق التنمیة األوروبي).

 تالدعوة لتقدیم الطلبا 2.4

عوة مرتین سنویًا على منصات برامج صندوق التنمیة األوروبي، والموقع اإللكتروني یتم إطالق الد

 المعنیةمن خالل الوزارات المنسقة للكومیسا، والنشرة اإللكترونیة وتوصیلھا لجمیع الدول األعضاء 

 لتقدیم الطلبات ما یلي:الكومیسا. وتتضمن الدعوة ب

 لمرفق المساعدة الفنیة.التوجیھیة ھذه المبادئ  •

، وقالب المفصلة وثائق للتنزیل، وتشمل نموذج الطلب، وقالب لخطة العملوثائق طلبات الدولة ( •

 للمیزانیة المفصلة، وقالب للتقریر المرحلي).

 دلیل المشتریات بالكومیسا. •

تفاصیل االتصال بمرفق المساعدة الفنیة للحصول على المزید من المعلومات وتبادل  •

 .االتصاالت

 الطلبات وتقدیمھا استیفاء 3.4

الدعوة لتقدیم عام اعتباًرا من تاریخ إطالق یمكن للدول األعضاء تقدیم الطلبات في أي وقت من ال

 الطلب.نوفمبر. ویتضمن الملحق الثالث نسخة من نموذج  30 حتى موعد أقصاهالطلبات 

من خالل التسلیم بالید، ویتم توجیھھ إلى یتم إرسال الطلبات المقدمة عبر البرید أو البرید اإللكتروني أو 

استالم الطلب المقدم،  بعدیوم عمل واحد األمانة العامة للكومیسا/ المشتریات في نسخة واحدة. وخالل 

 .الطلبالمساعدة الفنیة باستالم  مرفق یقر فریق

استيفاء الطلبات وتقدميها 3.4
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 اإلداریةالمراجعة  4.4

قلیمیة والوصول إلى األسواق مع تتولى إدارة الصناعة والزراعة/ فریق برنامج تنافسیة المشاریع اإل

مقدمة الطلب مدى وفاء الدولة  ، وتحدیدًاالطلباتتقییم أھلیة برنامج صندوق التنمیة األوروبي  مدیر

الموضوعي  جھ عام مع النطاقالطلب بوومدى اتساق ، )1.2بالمعاییر اإلداریة الواردة في القسم (

طلب وتوافقھ ال استیفاء ، وأخیًرا، مدىةالحدود المالیھلة المقترحة وواألنشطة المؤ لمرفق المساعدة الفنیة

إعداد تقریر التقییم لتقدیمھ إلى لجنة التقییم. إذا كما تتولى األطراف المشار إلیھا  ،مع القوالب المطلوبة

برنامج تنافسیة فریق  /الصناعة والزراعة إدارة قومتجتاز الطلب ھذا االختبار الخاص باألھلیة، ا

بتوزیع نسخ الطلب على لجنة تقییم مرفق المساعدة الفنیة.  المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

الصناعة والزراعة/ فریق تقوم إدارة و اختبار األھلیةاجتیاز في خفق ی مشروع الذيوسوف یتم رفض ال

 القرارھذا ب بإبالغ الدولة العضو مقدمة الطلب برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

 في غضون أسبوعین.

 تقییم الطلب 5.4

التي تجتاز مرحلة األھلیة على أساس شھري، على النحو الموضح أعاله. یتم إجراء التقییمات للطلبات 

من الطلبات  ارئیس فریق برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق توزیع نسخً یتولى  و

 الجتماع التقییم.لكي یتمكنوا من دراستھا استعدادًا على جمیع أعضاء لجنة التقییم 

ي من المجاالت الموضوعیة، مثل إدارة أل ممثالً تقییم  جلسة ویجوز أن یكون الرئیس المعین لكل

، وإدارة مسائل النوع االجتماعي، إلخ، بناء على موضوع الطلب المقدم من الدولة. اعة والتجارةالصن

كل عضو لھ حق التصویت  استوفاھاالتي  التقییم مصفوفةویرأس ھذا الشخص االجتماع ویناقش نتائج 

 .على نحو مستقل بلجنة التقییم

بإعطاء نقاط لكل معیار حسب تقییمھ/ تقییمھا. وبعد قیام كل عضو لھ حق التصویت من لجنة التقییم  یقوم

لكل  الدرجاتإلجمالي  بسیط كمتوسط حسابي الطلب درجاتمتوسط  یُحسبكل عضو بھذه العملیة، 

 غیر مرجح).عضو لھ حق التصویت (

وفقًا لتوضیح ، 2فأعلى في التقییم الفني %70مجمعة بنسبة  درجاتیحقق  المشروع الذي إجازةویتم 

فض أي مشروع، خالل التقییم. وفي حالة ر تُثارلجمیع المسائل/ القضایا المحتملة التي الدولة العضو 

وترسل التقریر مرة أخرى للدولة  اوتحسینً  تحدد لجنة التقییم بوضوح المجاالت التي تتطلب مراجعةً 

  العضو للمراجعة وإعادة التقدیم في أي وقت.

                                                   
 )2013منصوص علیھ في دلیل المشتریات بالكومیسا ( %70الحد بنسبة  2
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 اإلداریةالمراجعة  4.4

قلیمیة والوصول إلى األسواق مع تتولى إدارة الصناعة والزراعة/ فریق برنامج تنافسیة المشاریع اإل

مقدمة الطلب مدى وفاء الدولة  ، وتحدیدًاالطلباتتقییم أھلیة برنامج صندوق التنمیة األوروبي  مدیر

الموضوعي  جھ عام مع النطاقالطلب بوومدى اتساق ، )1.2بالمعاییر اإلداریة الواردة في القسم (

طلب وتوافقھ ال استیفاء ، وأخیًرا، مدىةالحدود المالیھلة المقترحة وواألنشطة المؤ لمرفق المساعدة الفنیة

إعداد تقریر التقییم لتقدیمھ إلى لجنة التقییم. إذا كما تتولى األطراف المشار إلیھا  ،مع القوالب المطلوبة

برنامج تنافسیة فریق  /الصناعة والزراعة إدارة قومتجتاز الطلب ھذا االختبار الخاص باألھلیة، ا

بتوزیع نسخ الطلب على لجنة تقییم مرفق المساعدة الفنیة.  المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

الصناعة والزراعة/ فریق تقوم إدارة و اختبار األھلیةاجتیاز في خفق ی مشروع الذيوسوف یتم رفض ال

 القرارھذا ب بإبالغ الدولة العضو مقدمة الطلب برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

 في غضون أسبوعین.

 تقییم الطلب 5.4

التي تجتاز مرحلة األھلیة على أساس شھري، على النحو الموضح أعاله. یتم إجراء التقییمات للطلبات 

من الطلبات  ارئیس فریق برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق توزیع نسخً یتولى  و

 الجتماع التقییم.لكي یتمكنوا من دراستھا استعدادًا على جمیع أعضاء لجنة التقییم 

ي من المجاالت الموضوعیة، مثل إدارة أل ممثالً تقییم  جلسة ویجوز أن یكون الرئیس المعین لكل

، وإدارة مسائل النوع االجتماعي، إلخ، بناء على موضوع الطلب المقدم من الدولة. اعة والتجارةالصن

كل عضو لھ حق التصویت  استوفاھاالتي  التقییم مصفوفةویرأس ھذا الشخص االجتماع ویناقش نتائج 

 .على نحو مستقل بلجنة التقییم

بإعطاء نقاط لكل معیار حسب تقییمھ/ تقییمھا. وبعد قیام كل عضو لھ حق التصویت من لجنة التقییم  یقوم

لكل  الدرجاتإلجمالي  بسیط كمتوسط حسابي الطلب درجاتمتوسط  یُحسبكل عضو بھذه العملیة، 

 غیر مرجح).عضو لھ حق التصویت (

وفقًا لتوضیح ، 2فأعلى في التقییم الفني %70مجمعة بنسبة  درجاتیحقق  المشروع الذي إجازةویتم 

فض أي مشروع، خالل التقییم. وفي حالة ر تُثارلجمیع المسائل/ القضایا المحتملة التي الدولة العضو 

وترسل التقریر مرة أخرى للدولة  اوتحسینً  تحدد لجنة التقییم بوضوح المجاالت التي تتطلب مراجعةً 

  العضو للمراجعة وإعادة التقدیم في أي وقت.
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 اإلداریةالمراجعة  4.4

قلیمیة والوصول إلى األسواق مع تتولى إدارة الصناعة والزراعة/ فریق برنامج تنافسیة المشاریع اإل

مقدمة الطلب مدى وفاء الدولة  ، وتحدیدًاالطلباتتقییم أھلیة برنامج صندوق التنمیة األوروبي  مدیر

الموضوعي  جھ عام مع النطاقالطلب بوومدى اتساق ، )1.2بالمعاییر اإلداریة الواردة في القسم (

طلب وتوافقھ ال استیفاء ، وأخیًرا، مدىةالحدود المالیھلة المقترحة وواألنشطة المؤ لمرفق المساعدة الفنیة

إعداد تقریر التقییم لتقدیمھ إلى لجنة التقییم. إذا كما تتولى األطراف المشار إلیھا  ،مع القوالب المطلوبة

برنامج تنافسیة فریق  /الصناعة والزراعة إدارة قومتجتاز الطلب ھذا االختبار الخاص باألھلیة، ا

بتوزیع نسخ الطلب على لجنة تقییم مرفق المساعدة الفنیة.  المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

الصناعة والزراعة/ فریق تقوم إدارة و اختبار األھلیةاجتیاز في خفق ی مشروع الذيوسوف یتم رفض ال

 القرارھذا ب بإبالغ الدولة العضو مقدمة الطلب برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

 في غضون أسبوعین.

 تقییم الطلب 5.4

التي تجتاز مرحلة األھلیة على أساس شھري، على النحو الموضح أعاله. یتم إجراء التقییمات للطلبات 

من الطلبات  ارئیس فریق برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق توزیع نسخً یتولى  و

 الجتماع التقییم.لكي یتمكنوا من دراستھا استعدادًا على جمیع أعضاء لجنة التقییم 

ي من المجاالت الموضوعیة، مثل إدارة أل ممثالً تقییم  جلسة ویجوز أن یكون الرئیس المعین لكل

، وإدارة مسائل النوع االجتماعي، إلخ، بناء على موضوع الطلب المقدم من الدولة. اعة والتجارةالصن

كل عضو لھ حق التصویت  استوفاھاالتي  التقییم مصفوفةویرأس ھذا الشخص االجتماع ویناقش نتائج 

 .على نحو مستقل بلجنة التقییم

بإعطاء نقاط لكل معیار حسب تقییمھ/ تقییمھا. وبعد قیام كل عضو لھ حق التصویت من لجنة التقییم  یقوم

لكل  الدرجاتإلجمالي  بسیط كمتوسط حسابي الطلب درجاتمتوسط  یُحسبكل عضو بھذه العملیة، 

 غیر مرجح).عضو لھ حق التصویت (

وفقًا لتوضیح ، 2فأعلى في التقییم الفني %70مجمعة بنسبة  درجاتیحقق  المشروع الذي إجازةویتم 

فض أي مشروع، خالل التقییم. وفي حالة ر تُثارلجمیع المسائل/ القضایا المحتملة التي الدولة العضو 

وترسل التقریر مرة أخرى للدولة  اوتحسینً  تحدد لجنة التقییم بوضوح المجاالت التي تتطلب مراجعةً 

  العضو للمراجعة وإعادة التقدیم في أي وقت.
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 معاییر التقییم 1.5.4

 یتم تقییم الطلبات المقدمة لمرفق المساعدة الفنیة على أساس المعاییر التالیة:

) لمرفق 1التي تتعلق بالنتیجة (المشكالت/ االحتیاجات ذات األولویة  بوضوح یتعین أن یحدد الطلب •

 المساعدة الفنیة.

المتوقع ومساھمة المشروع  األثر اإلیجابيیتعین أن یشتمل الطلب على معلومات مفصلة توضح  •

 الخاصة بمرفق المساعدة الفنیة. النتائجفیما یتعلق باألھداف ومجاالت 

 وواضحة وواقعیة وقابلة للقیاس.محددة  ومعاییر ومؤشرات یتعین أن یشتمل التقریر على أھداف •

 خطة عملومیزانیة مفصلة ونشطة مفصلة أل/ مركًزا ومتضمنًا موجًھاون الطلب یتعین أن یك •

تنفیذ برنامج  مدة، وال یتجاوز ذلك مفصل (بناء على القوالب المقترحة) / جدول زمنيمفصلة

 ).2024دیسمبر  31تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق (

منھا المشاركة وما ھو الدور المنوط بكل  المختلفة یوضح الطلب من ھي األطراف المعنیةیتعین أن  •

 عند االقتضاء). الفاعلة غیر الحكومیة(ویشمل ذلك الجھات 

كیف ستساعد األنشطة المقترحة الدولة في بناء  أن یحدد الطلب (عند االقتضاء) ینبغياالستدامة:  •

 المشروع).قدراتھا الوطنیة على نحو مستدام (بعد تنفیذ 

وتصمیمھ یكون الطلب (عند االقتضاء) مراعیًا لمنظور النوع االجتماعي في تحدیده ینبغي أن  •

 .وتنفیذه

 ، ولمن، وألي نشاط محددماثلة، یجب أن یعلن الطلب متىالمالتكامل: في حالة األنشطة التنسیق/  •

الدعم من  سیكونویوضح كیف  ،المساعدة من مصادر/ جھات مانحة أخرىلدولة العضو طلبت ا

وغیر متداخل  ىاألخرالمحتمل المطلوب من البرامج مرفق المساعدة الفنیة مكمالً للدعم الحالي أو 

 معھ.

 .)التقییم مصفوفةتقییم على نحو مفصل في الملحق السادس (ترد معاییر ال

 المجتازة إبالغ الدولة العضو 6.4

ویظل االعتماد النھائي للطلبات في إطار تستمر العملیة.  أو أعلى) %70التقییم إیجابیة ( نتائجإذا كانت 

 .البرامج –للكومیسا بتوصیة من األمین العام المساعد  العام باألمینالمساعدة الفنیة منوًطا مرفق 

تخطر األمانة العامة للكومیسا الدولة العضو المجتازة بالنتیجة. ة أیام عمل بعد االعتماد، وخالل خمس

بنود وشروط الدعم. وتعمل الدولة بتقدیم خطاب إقرار للتأكید على قبول وتكون الدولة العضو مطالبة 

 فریق مرفق المساعدة الفنیة من أجل إعداد ملف العطاء لتنفیذ المشروع.لك مع العضو بعد ذ
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بنود وشروط الدعم. وتعمل الدولة بتقدیم خطاب إقرار للتأكید على قبول وتكون الدولة العضو مطالبة 

 فریق مرفق المساعدة الفنیة من أجل إعداد ملف العطاء لتنفیذ المشروع.لك مع العضو بعد ذ

إبالغ الدولة العضو املجتازة 6.4
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 . تنفیذ المشروع5

 المبدأ العام 1.5

الذي یعمل في  3اإلقلیميیتعین أن تكون الجھة المتعاقدة لمرفق المساعدة الفنیة ھي مسؤول التفویض 

كاملة أمام االتحاد األوروبي فیما یتعلق المسؤولیة  منفردًا تولىی الذي(مقر األمانة العامة للكومیسا 

. ومع ذلك، سوف تتعاون الوزارة المنسقة مع رئیس فریق )الخاص بمرفق المساعدة الفنیة بالتنفیذ

فیما یتعلق بإعداد الدعوة العامة للعطاءات،  برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق

 الرصد العام/ إعداد التقاریر للمشروع.ى وفحص/ تقییم العطاءات، باإلضافة إل

الضوابط السابقة والالحقة للمشتریات من أجل ضمان االلتزام تتولى األمانة العامة للكومیسا مسؤولیة 

إعداد ملفات ب تقوم األمانة العامة للكومیساوعلى نحو دقیق.  بقواعد وإجراءات المشتریات بالكومیسا

 متبعة قواعد وإجراءات المشتریات بالكومیسا العطاء وتنفیذ المدفوعات

 طرح العطاءمرحلة  2.5

بعد اعتماد المشروع، یقوم مدیر مرفق المساعدة الفنیة بإعداد ملف العطاء بالتعاون  یوم عمل 30خالل 

أو على المواقع ثیق مع الدولة العضو مقدمة الطلب. ویتم اإلعالن عن ملف العطاء في وسائل اإلعالم الو

متطلبات المشتریات . وسوف یتبع ملف العطاء وعلى الموقع اإللكتروني للكومیساالمحلیة اإللكترونیة 

. وترد قواعد العطاءات في قواعد المشتریات للرد لمقدمي العطاءاتبالكومیسا ویوفر وقتًا كافیًا 

 :في الحاالت التالیة على ذلكوتشتمل ھذه القواعد . 4بالكومیسا

 :مشتریات البضائعنمط 

 دوالر كومیسا 3,000 حتىمشتریات ال •
ð  16طلب عروض األسعار (القاعدة(  

 دوالر كومیسا 30,000دوالر كومیسا حتى  3,000نموذج المشتریات من  •
ð  14المشتریات المباشرة (القاعدة ) أو 16طلب عروض األسعار (القاعدة(  

 دوالر كومیسا 200,000ودوالر كومیسا  30,001المشتریات بین  •

ð  ب31عقد إطار السوق المحلیة (القاعدة العطاء في.( 

 نمط مشتریات الخدمات

 دوالر كومیسا 3,000المشتریات حتى  •
ð  16) أو طلب عروض األسعار (القاعدة 14المشتریات المباشرة (القاعدة( 

 دوالر كومیسا 200,000دوالر كومیسا و 30,001المشتریات بین  •
ð  15داخل الدول األعضاء (القاعدة  اإلقلیمیة المنافساتطلب تقدیم العروض من خالل( 

 عطاءات على النحو التالي:لدى األمانة العامة للكومیسا المبادئ التوجیھیة فیما یتعلق بإعالن ال
  یوًما 21    إبداء االھتمام •

 أیام 7  الحدود الزمنیة لطلب عروض األسعار •

 أیام 7    ةالمشتریات المباشر •

                                                   
 مسؤول التفویض اإلقلیمي ھو األمین العام 3
 2013صدار أكتوبر المشتریات بالكومیسا بإ لوائح 4
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ð  16) أو طلب عروض األسعار (القاعدة 14المشتریات المباشرة (القاعدة( 
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 عطاءات على النحو التالي:لدى األمانة العامة للكومیسا المبادئ التوجیھیة فیما یتعلق بإعالن ال
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ذي یفصل طرق ال بھذه المبادئ التوجیھیة لمرفق المساعدة الفنیة دلیل المشتریات بالكومیسا ومرفق
الجداول الزمنیة  الشراء (الفصل الرابع). ویعرض الملحق (أ) حدود المشتریات، ویعرض الملحق (ب)

 .للتقدیر

 ترسیة العطاءات 3.5

مقدمة على أساس متطلبات/ مواصفات ملف طاءات البتقییم الع الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتقوم 

نتائج التقییم ودرجاتھ إلى سكرتیر مرفق قواعد العامة للمشتریات بالكومیسا. ویتم تقدیم لووفقًا ل العطاء

) الذي قدم برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق رئیس فریقالمساعدة الفنیة (

واعتماد  المراقبة الالحقةللجنة مرفق المساعدة الفنیة لكي تتمكن األمانة العامة من جدولة الدرجات الم

 واإلعداد لترسیة العقد.النتائج 

 صرف االعتمادات المالیة 4.5

 ، تقوممقدم الخدمة (على أساس االختصاصات) أداء تقییم مرفق المساعدة الفنیة عنفي حالة رضا لجنة 

لكومیسا حینئذ بصرف المبالغ المالیة الالزمة لمقدم الخدمة على نحو یضمن واقعیة ل األمانة العامة

 .عملیة العطاء واتساقھا مع المیزانیة المقدمة خالل واجبة السداداالعتمادات المالیة 

 اتمشروعالشروع في تنفیذ ال 5.5

 في أقرب وقت مع األطراف المعنیة المستفیدة المشروعاتالشروع في تنفیذ  ي الخدماتینبغي على مقدم

 ممكن بمجرد التوقیع على الترسیة.

 الرصد 6.5

 الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتتولى مرفق المساعدة الفنیة،  تحت إشرافتنفیذ األنشطة خالل 

مرفق كما یجري فریق مسؤولیة رصد التقدم نحو المخرجات والنتائج المخططة. بالدولة المعنیة 

، وبرنامج تنافسیة المشاربع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق، المساعدة الفنیة (إدارة الصناعة والزراعة

 تحقق لضمان بذل العنایة الواجبة عملیةبشكل عشوائي  ووحدة إدارة برنامج صندوق التنمیة األوروبي)

 ورصد التقدم في الدول المختارة نحو المخرجات والنتائج المخططة للمشروعات المعتمدة.

 واالختتامالتقاریر المرحلیة  7.5

لكل من الوزارة تقاریر فنیة و/ أو مرحلیة تتعلق بتنفیذ األنشطة المخططة یقوم مقدم الخدمة بتقدیم 

ولجنة مرفق المساعدة الفنیة وفقًا للجدول الزمني المطلوب في االختصاصات.  الكومیساالمعنیة بالمنسقة 

الوزارة المنسقة المعنیة مع تقدیم نسخة إلى  مرفق المساعدة الفنیةویتم تقدیم الفواتیر مباشرة إلى مدیر 

 .بالكومیسا

تقوم و. المساعدة الفنیةرفق یتعین على الدولة العضو المعنیة اعتماد ھذه التقاریر الفنیة/ المرحلیة للجنة م

من الدولة العضو واتخاذ قرار بشأن المساعدة الفنیة بعد ذلك بتقییم التقاریر المقدمة مرفق لجنة 
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ولجنة مرفق المساعدة الفنیة وفقًا للجدول الزمني المطلوب في االختصاصات.  الكومیساالمعنیة بالمنسقة 

الوزارة المنسقة المعنیة مع تقدیم نسخة إلى  مرفق المساعدة الفنیةویتم تقدیم الفواتیر مباشرة إلى مدیر 

 .بالكومیسا

تقوم و. المساعدة الفنیةرفق یتعین على الدولة العضو المعنیة اعتماد ھذه التقاریر الفنیة/ المرحلیة للجنة م

من الدولة العضو واتخاذ قرار بشأن المساعدة الفنیة بعد ذلك بتقییم التقاریر المقدمة مرفق لجنة 

رصف االعتامدات املالیة 4.5

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	11	
 
 

ذي یفصل طرق ال بھذه المبادئ التوجیھیة لمرفق المساعدة الفنیة دلیل المشتریات بالكومیسا ومرفق
الجداول الزمنیة  الشراء (الفصل الرابع). ویعرض الملحق (أ) حدود المشتریات، ویعرض الملحق (ب)

 .للتقدیر

 ترسیة العطاءات 3.5

مقدمة على أساس متطلبات/ مواصفات ملف طاءات البتقییم الع الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتقوم 

نتائج التقییم ودرجاتھ إلى سكرتیر مرفق قواعد العامة للمشتریات بالكومیسا. ویتم تقدیم لووفقًا ل العطاء

) الذي قدم برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق رئیس فریقالمساعدة الفنیة (

واعتماد  المراقبة الالحقةللجنة مرفق المساعدة الفنیة لكي تتمكن األمانة العامة من جدولة الدرجات الم

 واإلعداد لترسیة العقد.النتائج 

 صرف االعتمادات المالیة 4.5

 ، تقوممقدم الخدمة (على أساس االختصاصات) أداء تقییم مرفق المساعدة الفنیة عنفي حالة رضا لجنة 

لكومیسا حینئذ بصرف المبالغ المالیة الالزمة لمقدم الخدمة على نحو یضمن واقعیة ل األمانة العامة

 .عملیة العطاء واتساقھا مع المیزانیة المقدمة خالل واجبة السداداالعتمادات المالیة 

 اتمشروعالشروع في تنفیذ ال 5.5

 في أقرب وقت مع األطراف المعنیة المستفیدة المشروعاتالشروع في تنفیذ  ي الخدماتینبغي على مقدم

 ممكن بمجرد التوقیع على الترسیة.

 الرصد 6.5

 الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتتولى مرفق المساعدة الفنیة،  تحت إشرافتنفیذ األنشطة خالل 

مرفق كما یجري فریق مسؤولیة رصد التقدم نحو المخرجات والنتائج المخططة. بالدولة المعنیة 

، وبرنامج تنافسیة المشاربع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق، المساعدة الفنیة (إدارة الصناعة والزراعة

 تحقق لضمان بذل العنایة الواجبة عملیةبشكل عشوائي  ووحدة إدارة برنامج صندوق التنمیة األوروبي)

 ورصد التقدم في الدول المختارة نحو المخرجات والنتائج المخططة للمشروعات المعتمدة.

 واالختتامالتقاریر المرحلیة  7.5

لكل من الوزارة تقاریر فنیة و/ أو مرحلیة تتعلق بتنفیذ األنشطة المخططة یقوم مقدم الخدمة بتقدیم 

ولجنة مرفق المساعدة الفنیة وفقًا للجدول الزمني المطلوب في االختصاصات.  الكومیساالمعنیة بالمنسقة 

الوزارة المنسقة المعنیة مع تقدیم نسخة إلى  مرفق المساعدة الفنیةویتم تقدیم الفواتیر مباشرة إلى مدیر 

 .بالكومیسا

تقوم و. المساعدة الفنیةرفق یتعین على الدولة العضو المعنیة اعتماد ھذه التقاریر الفنیة/ المرحلیة للجنة م

من الدولة العضو واتخاذ قرار بشأن المساعدة الفنیة بعد ذلك بتقییم التقاریر المقدمة مرفق لجنة 
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ذي یفصل طرق ال بھذه المبادئ التوجیھیة لمرفق المساعدة الفنیة دلیل المشتریات بالكومیسا ومرفق
الجداول الزمنیة  الشراء (الفصل الرابع). ویعرض الملحق (أ) حدود المشتریات، ویعرض الملحق (ب)

 .للتقدیر

 ترسیة العطاءات 3.5

مقدمة على أساس متطلبات/ مواصفات ملف طاءات البتقییم الع الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتقوم 

نتائج التقییم ودرجاتھ إلى سكرتیر مرفق قواعد العامة للمشتریات بالكومیسا. ویتم تقدیم لووفقًا ل العطاء

) الذي قدم برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق رئیس فریقالمساعدة الفنیة (

واعتماد  المراقبة الالحقةللجنة مرفق المساعدة الفنیة لكي تتمكن األمانة العامة من جدولة الدرجات الم

 واإلعداد لترسیة العقد.النتائج 

 صرف االعتمادات المالیة 4.5

 ، تقوممقدم الخدمة (على أساس االختصاصات) أداء تقییم مرفق المساعدة الفنیة عنفي حالة رضا لجنة 

لكومیسا حینئذ بصرف المبالغ المالیة الالزمة لمقدم الخدمة على نحو یضمن واقعیة ل األمانة العامة

 .عملیة العطاء واتساقھا مع المیزانیة المقدمة خالل واجبة السداداالعتمادات المالیة 

 اتمشروعالشروع في تنفیذ ال 5.5

 في أقرب وقت مع األطراف المعنیة المستفیدة المشروعاتالشروع في تنفیذ  ي الخدماتینبغي على مقدم

 ممكن بمجرد التوقیع على الترسیة.

 الرصد 6.5

 الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتتولى مرفق المساعدة الفنیة،  تحت إشرافتنفیذ األنشطة خالل 

مرفق كما یجري فریق مسؤولیة رصد التقدم نحو المخرجات والنتائج المخططة. بالدولة المعنیة 

، وبرنامج تنافسیة المشاربع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق، المساعدة الفنیة (إدارة الصناعة والزراعة

 تحقق لضمان بذل العنایة الواجبة عملیةبشكل عشوائي  ووحدة إدارة برنامج صندوق التنمیة األوروبي)

 ورصد التقدم في الدول المختارة نحو المخرجات والنتائج المخططة للمشروعات المعتمدة.

 واالختتامالتقاریر المرحلیة  7.5

لكل من الوزارة تقاریر فنیة و/ أو مرحلیة تتعلق بتنفیذ األنشطة المخططة یقوم مقدم الخدمة بتقدیم 

ولجنة مرفق المساعدة الفنیة وفقًا للجدول الزمني المطلوب في االختصاصات.  الكومیساالمعنیة بالمنسقة 

الوزارة المنسقة المعنیة مع تقدیم نسخة إلى  مرفق المساعدة الفنیةویتم تقدیم الفواتیر مباشرة إلى مدیر 

 .بالكومیسا

تقوم و. المساعدة الفنیةرفق یتعین على الدولة العضو المعنیة اعتماد ھذه التقاریر الفنیة/ المرحلیة للجنة م

من الدولة العضو واتخاذ قرار بشأن المساعدة الفنیة بعد ذلك بتقییم التقاریر المقدمة مرفق لجنة 

الرشوع يف تنفیذ املرشوعات 5.5
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ذي یفصل طرق ال بھذه المبادئ التوجیھیة لمرفق المساعدة الفنیة دلیل المشتریات بالكومیسا ومرفق
الجداول الزمنیة  الشراء (الفصل الرابع). ویعرض الملحق (أ) حدود المشتریات، ویعرض الملحق (ب)

 .للتقدیر

 ترسیة العطاءات 3.5

مقدمة على أساس متطلبات/ مواصفات ملف طاءات البتقییم الع الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتقوم 

نتائج التقییم ودرجاتھ إلى سكرتیر مرفق قواعد العامة للمشتریات بالكومیسا. ویتم تقدیم لووفقًا ل العطاء

) الذي قدم برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق رئیس فریقالمساعدة الفنیة (

واعتماد  المراقبة الالحقةللجنة مرفق المساعدة الفنیة لكي تتمكن األمانة العامة من جدولة الدرجات الم

 واإلعداد لترسیة العقد.النتائج 

 صرف االعتمادات المالیة 4.5

 ، تقوممقدم الخدمة (على أساس االختصاصات) أداء تقییم مرفق المساعدة الفنیة عنفي حالة رضا لجنة 

لكومیسا حینئذ بصرف المبالغ المالیة الالزمة لمقدم الخدمة على نحو یضمن واقعیة ل األمانة العامة

 .عملیة العطاء واتساقھا مع المیزانیة المقدمة خالل واجبة السداداالعتمادات المالیة 

 اتمشروعالشروع في تنفیذ ال 5.5

 في أقرب وقت مع األطراف المعنیة المستفیدة المشروعاتالشروع في تنفیذ  ي الخدماتینبغي على مقدم

 ممكن بمجرد التوقیع على الترسیة.

 الرصد 6.5

 الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتتولى مرفق المساعدة الفنیة،  تحت إشرافتنفیذ األنشطة خالل 

مرفق كما یجري فریق مسؤولیة رصد التقدم نحو المخرجات والنتائج المخططة. بالدولة المعنیة 

، وبرنامج تنافسیة المشاربع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق، المساعدة الفنیة (إدارة الصناعة والزراعة

 تحقق لضمان بذل العنایة الواجبة عملیةبشكل عشوائي  ووحدة إدارة برنامج صندوق التنمیة األوروبي)

 ورصد التقدم في الدول المختارة نحو المخرجات والنتائج المخططة للمشروعات المعتمدة.

 واالختتامالتقاریر المرحلیة  7.5

لكل من الوزارة تقاریر فنیة و/ أو مرحلیة تتعلق بتنفیذ األنشطة المخططة یقوم مقدم الخدمة بتقدیم 

ولجنة مرفق المساعدة الفنیة وفقًا للجدول الزمني المطلوب في االختصاصات.  الكومیساالمعنیة بالمنسقة 

الوزارة المنسقة المعنیة مع تقدیم نسخة إلى  مرفق المساعدة الفنیةویتم تقدیم الفواتیر مباشرة إلى مدیر 

 .بالكومیسا

تقوم و. المساعدة الفنیةرفق یتعین على الدولة العضو المعنیة اعتماد ھذه التقاریر الفنیة/ المرحلیة للجنة م

من الدولة العضو واتخاذ قرار بشأن المساعدة الفنیة بعد ذلك بتقییم التقاریر المقدمة مرفق لجنة 

الرصد 6.5

التقاریر املرحلیة واالختتام 7.5
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ذي یفصل طرق ال بھذه المبادئ التوجیھیة لمرفق المساعدة الفنیة دلیل المشتریات بالكومیسا ومرفق
الجداول الزمنیة  الشراء (الفصل الرابع). ویعرض الملحق (أ) حدود المشتریات، ویعرض الملحق (ب)

 .للتقدیر

 ترسیة العطاءات 3.5

مقدمة على أساس متطلبات/ مواصفات ملف طاءات البتقییم الع الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتقوم 

نتائج التقییم ودرجاتھ إلى سكرتیر مرفق قواعد العامة للمشتریات بالكومیسا. ویتم تقدیم لووفقًا ل العطاء

) الذي قدم برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق رئیس فریقالمساعدة الفنیة (

واعتماد  المراقبة الالحقةللجنة مرفق المساعدة الفنیة لكي تتمكن األمانة العامة من جدولة الدرجات الم

 واإلعداد لترسیة العقد.النتائج 

 صرف االعتمادات المالیة 4.5

 ، تقوممقدم الخدمة (على أساس االختصاصات) أداء تقییم مرفق المساعدة الفنیة عنفي حالة رضا لجنة 

لكومیسا حینئذ بصرف المبالغ المالیة الالزمة لمقدم الخدمة على نحو یضمن واقعیة ل األمانة العامة

 .عملیة العطاء واتساقھا مع المیزانیة المقدمة خالل واجبة السداداالعتمادات المالیة 

 اتمشروعالشروع في تنفیذ ال 5.5

 في أقرب وقت مع األطراف المعنیة المستفیدة المشروعاتالشروع في تنفیذ  ي الخدماتینبغي على مقدم

 ممكن بمجرد التوقیع على الترسیة.

 الرصد 6.5

 الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیساتتولى مرفق المساعدة الفنیة،  تحت إشرافتنفیذ األنشطة خالل 

مرفق كما یجري فریق مسؤولیة رصد التقدم نحو المخرجات والنتائج المخططة. بالدولة المعنیة 

، وبرنامج تنافسیة المشاربع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق، المساعدة الفنیة (إدارة الصناعة والزراعة

 تحقق لضمان بذل العنایة الواجبة عملیةبشكل عشوائي  ووحدة إدارة برنامج صندوق التنمیة األوروبي)

 ورصد التقدم في الدول المختارة نحو المخرجات والنتائج المخططة للمشروعات المعتمدة.

 واالختتامالتقاریر المرحلیة  7.5

لكل من الوزارة تقاریر فنیة و/ أو مرحلیة تتعلق بتنفیذ األنشطة المخططة یقوم مقدم الخدمة بتقدیم 

ولجنة مرفق المساعدة الفنیة وفقًا للجدول الزمني المطلوب في االختصاصات.  الكومیساالمعنیة بالمنسقة 

الوزارة المنسقة المعنیة مع تقدیم نسخة إلى  مرفق المساعدة الفنیةویتم تقدیم الفواتیر مباشرة إلى مدیر 

 .بالكومیسا

تقوم و. المساعدة الفنیةرفق یتعین على الدولة العضو المعنیة اعتماد ھذه التقاریر الفنیة/ المرحلیة للجنة م

من الدولة العضو واتخاذ قرار بشأن المساعدة الفنیة بعد ذلك بتقییم التقاریر المقدمة مرفق لجنة 
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المدفوعات وفقًا لذلك. إذا لم ترض لجنة مرفق المساعدة الفنیة عن التقاریر، فلن توصي بصرف 

 وتنظر فیما یلي:االعتمادات المالیة المتبقیة 

 إیضاحات إضافیة من الدولة العضو أو مقدم الخدمة.طلب  •

عدم قدرتھ على  عدم قدرة مقدم الخدمة أو احتمالیةمؤشرات قویة لإنھاء العقد في حالة وجود  •

 مواصلة المشروع ألي سبب.

ال یتم مبالغ مدفوعة مقدًما أي  منھ عند وجود إخالل بالعقد من جانب مقدم الخدمة، تسترد اللجنة •

 .بشكل سلیمتبریرھا 

وفقًا شروع میتخذ مدیر مرفق المساعدة الفنیة إجراءات مناسبة لالنتھاء من العند االنتھاء من األنشطة، 

، أدنى من التكلفة المقدرةبمدخالت أقل و/ أو مدخالت المحددة. إذا تم تنفیذ أنشطة المشروع لإلجراءات 

 .ةجدید اتتخصیصھا لمشروعإعادة فنیة ویتم رد األموال غیر المنفقة إلى حساب مرفق المساعدة ال

 نصف المدة والمراجعة النھائیة لمرفق المساعدة الفنیة. مراجعة 6

تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة (كجزء من مراجعة نصف المدة لبرنامج المدة  نصفى مراجعة تُجرَ 

لھذه اآللیة المبتكرة  الدول األعضاء بالكومیسا استیعابمستوى ) لتقییم الشامل والوصول إلى األسواق

ووضع مقترحات جیدة  وقدرات الوزارات المنسقة المسؤولة على تحدید احتیاجاتھا ذات األولویة

 .الشاملة لمرفق المساعدة الفنیة لإلدارة التشغیلیةالنوعیة، وكذلك لتقییم النتائج/ اآلثار األولیة 

، ومعاییر مجاالت التدخالت علىالمدة إلى تعدیالت  نصف تقییمي ؤدوعند الضرورة، یمكن أن ی

 تقدیمیمكن أن یؤدي إلى ، والسمات التشغیلیة لمرفق المساعدة الفنیة، كما األھلیة/ التقییم، والحدود المالیة

أي للحصول على تمویل إضافي (من االتحاد األوروبي أو الجھات المانحة األخرى) في ضوء توصیات 

 في الطلب. تغیرات

لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى ھائي كجزء من التقییم النھائي ى تقییم نھذا، ویُجرَ 

 .األسواق

 وإلقاء الضوءجوانب التواصل . 7

، مع على األقل  في الدولة المستفیدة المعنیةلكل طلب معتمد  وإلقاء الضوءیتم تنفیذ أنشطة التواصل 

 والكومیسا).االعتراف بمصدر التمویل (صندوق التنمیة األوروبي 

خطة جزء من  ھيالمتعلقة بمرفق المساعدة الفنیة  وإلقاء الضوءباإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة التواصل 

 لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق بمیزانیة مخصصة التواصل االستراتیجیة

 صفحة وسائل الكومیسا (مثلعلى أفضل الحاالت من خالل أنسب  وسوف یتم إلقاء الضوء. الشامل

 .)، إلخالنجاح، والتقریر السنوي ومنشورات قصص، اإلنترنت

الفنیة المساعدة مرفق  
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المدفوعات وفقًا لذلك. إذا لم ترض لجنة مرفق المساعدة الفنیة عن التقاریر، فلن توصي بصرف 

 وتنظر فیما یلي:االعتمادات المالیة المتبقیة 

 إیضاحات إضافیة من الدولة العضو أو مقدم الخدمة.طلب  •

عدم قدرتھ على  عدم قدرة مقدم الخدمة أو احتمالیةمؤشرات قویة لإنھاء العقد في حالة وجود  •

 مواصلة المشروع ألي سبب.

ال یتم مبالغ مدفوعة مقدًما أي  منھ عند وجود إخالل بالعقد من جانب مقدم الخدمة، تسترد اللجنة •

 .بشكل سلیمتبریرھا 

وفقًا شروع میتخذ مدیر مرفق المساعدة الفنیة إجراءات مناسبة لالنتھاء من العند االنتھاء من األنشطة، 

، أدنى من التكلفة المقدرةبمدخالت أقل و/ أو مدخالت المحددة. إذا تم تنفیذ أنشطة المشروع لإلجراءات 

 .ةجدید اتتخصیصھا لمشروعإعادة فنیة ویتم رد األموال غیر المنفقة إلى حساب مرفق المساعدة ال

 نصف المدة والمراجعة النھائیة لمرفق المساعدة الفنیة. مراجعة 6

تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة (كجزء من مراجعة نصف المدة لبرنامج المدة  نصفى مراجعة تُجرَ 

لھذه اآللیة المبتكرة  الدول األعضاء بالكومیسا استیعابمستوى ) لتقییم الشامل والوصول إلى األسواق

ووضع مقترحات جیدة  وقدرات الوزارات المنسقة المسؤولة على تحدید احتیاجاتھا ذات األولویة

 .الشاملة لمرفق المساعدة الفنیة لإلدارة التشغیلیةالنوعیة، وكذلك لتقییم النتائج/ اآلثار األولیة 

، ومعاییر مجاالت التدخالت علىالمدة إلى تعدیالت  نصف تقییمي ؤدوعند الضرورة، یمكن أن ی

 تقدیمیمكن أن یؤدي إلى ، والسمات التشغیلیة لمرفق المساعدة الفنیة، كما األھلیة/ التقییم، والحدود المالیة

أي للحصول على تمویل إضافي (من االتحاد األوروبي أو الجھات المانحة األخرى) في ضوء توصیات 

 في الطلب. تغیرات

لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى ھائي كجزء من التقییم النھائي ى تقییم نھذا، ویُجرَ 

 .األسواق

 وإلقاء الضوءجوانب التواصل . 7

، مع على األقل  في الدولة المستفیدة المعنیةلكل طلب معتمد  وإلقاء الضوءیتم تنفیذ أنشطة التواصل 

 والكومیسا).االعتراف بمصدر التمویل (صندوق التنمیة األوروبي 

خطة جزء من  ھيالمتعلقة بمرفق المساعدة الفنیة  وإلقاء الضوءباإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة التواصل 

 لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق بمیزانیة مخصصة التواصل االستراتیجیة

 صفحة وسائل الكومیسا (مثلعلى أفضل الحاالت من خالل أنسب  وسوف یتم إلقاء الضوء. الشامل

 .)، إلخالنجاح، والتقریر السنوي ومنشورات قصص، اإلنترنت
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المدفوعات وفقًا لذلك. إذا لم ترض لجنة مرفق المساعدة الفنیة عن التقاریر، فلن توصي بصرف 

 وتنظر فیما یلي:االعتمادات المالیة المتبقیة 

 إیضاحات إضافیة من الدولة العضو أو مقدم الخدمة.طلب  •

عدم قدرتھ على  عدم قدرة مقدم الخدمة أو احتمالیةمؤشرات قویة لإنھاء العقد في حالة وجود  •

 مواصلة المشروع ألي سبب.

ال یتم مبالغ مدفوعة مقدًما أي  منھ عند وجود إخالل بالعقد من جانب مقدم الخدمة، تسترد اللجنة •

 .بشكل سلیمتبریرھا 

وفقًا شروع میتخذ مدیر مرفق المساعدة الفنیة إجراءات مناسبة لالنتھاء من العند االنتھاء من األنشطة، 

، أدنى من التكلفة المقدرةبمدخالت أقل و/ أو مدخالت المحددة. إذا تم تنفیذ أنشطة المشروع لإلجراءات 

 .ةجدید اتتخصیصھا لمشروعإعادة فنیة ویتم رد األموال غیر المنفقة إلى حساب مرفق المساعدة ال

 نصف المدة والمراجعة النھائیة لمرفق المساعدة الفنیة. مراجعة 6

تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة (كجزء من مراجعة نصف المدة لبرنامج المدة  نصفى مراجعة تُجرَ 

لھذه اآللیة المبتكرة  الدول األعضاء بالكومیسا استیعابمستوى ) لتقییم الشامل والوصول إلى األسواق

ووضع مقترحات جیدة  وقدرات الوزارات المنسقة المسؤولة على تحدید احتیاجاتھا ذات األولویة

 .الشاملة لمرفق المساعدة الفنیة لإلدارة التشغیلیةالنوعیة، وكذلك لتقییم النتائج/ اآلثار األولیة 

، ومعاییر مجاالت التدخالت علىالمدة إلى تعدیالت  نصف تقییمي ؤدوعند الضرورة، یمكن أن ی

 تقدیمیمكن أن یؤدي إلى ، والسمات التشغیلیة لمرفق المساعدة الفنیة، كما األھلیة/ التقییم، والحدود المالیة

أي للحصول على تمویل إضافي (من االتحاد األوروبي أو الجھات المانحة األخرى) في ضوء توصیات 

 في الطلب. تغیرات

لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى ھائي كجزء من التقییم النھائي ى تقییم نھذا، ویُجرَ 

 .األسواق

 وإلقاء الضوءجوانب التواصل . 7

، مع على األقل  في الدولة المستفیدة المعنیةلكل طلب معتمد  وإلقاء الضوءیتم تنفیذ أنشطة التواصل 

 والكومیسا).االعتراف بمصدر التمویل (صندوق التنمیة األوروبي 

خطة جزء من  ھيالمتعلقة بمرفق المساعدة الفنیة  وإلقاء الضوءباإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة التواصل 

 لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق بمیزانیة مخصصة التواصل االستراتیجیة

 صفحة وسائل الكومیسا (مثلعلى أفضل الحاالت من خالل أنسب  وسوف یتم إلقاء الضوء. الشامل

 .)، إلخالنجاح، والتقریر السنوي ومنشورات قصص، اإلنترنت

مراجعة نصف املدة واملراجعة النھائیة ملرفق املساعدة الفنیة .6
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المدفوعات وفقًا لذلك. إذا لم ترض لجنة مرفق المساعدة الفنیة عن التقاریر، فلن توصي بصرف 

 وتنظر فیما یلي:االعتمادات المالیة المتبقیة 

 إیضاحات إضافیة من الدولة العضو أو مقدم الخدمة.طلب  •

عدم قدرتھ على  عدم قدرة مقدم الخدمة أو احتمالیةمؤشرات قویة لإنھاء العقد في حالة وجود  •

 مواصلة المشروع ألي سبب.

ال یتم مبالغ مدفوعة مقدًما أي  منھ عند وجود إخالل بالعقد من جانب مقدم الخدمة، تسترد اللجنة •

 .بشكل سلیمتبریرھا 

وفقًا شروع میتخذ مدیر مرفق المساعدة الفنیة إجراءات مناسبة لالنتھاء من العند االنتھاء من األنشطة، 

، أدنى من التكلفة المقدرةبمدخالت أقل و/ أو مدخالت المحددة. إذا تم تنفیذ أنشطة المشروع لإلجراءات 

 .ةجدید اتتخصیصھا لمشروعإعادة فنیة ویتم رد األموال غیر المنفقة إلى حساب مرفق المساعدة ال

 نصف المدة والمراجعة النھائیة لمرفق المساعدة الفنیة. مراجعة 6

تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة (كجزء من مراجعة نصف المدة لبرنامج المدة  نصفى مراجعة تُجرَ 

لھذه اآللیة المبتكرة  الدول األعضاء بالكومیسا استیعابمستوى ) لتقییم الشامل والوصول إلى األسواق

ووضع مقترحات جیدة  وقدرات الوزارات المنسقة المسؤولة على تحدید احتیاجاتھا ذات األولویة

 .الشاملة لمرفق المساعدة الفنیة لإلدارة التشغیلیةالنوعیة، وكذلك لتقییم النتائج/ اآلثار األولیة 

، ومعاییر مجاالت التدخالت علىالمدة إلى تعدیالت  نصف تقییمي ؤدوعند الضرورة، یمكن أن ی

 تقدیمیمكن أن یؤدي إلى ، والسمات التشغیلیة لمرفق المساعدة الفنیة، كما األھلیة/ التقییم، والحدود المالیة

أي للحصول على تمویل إضافي (من االتحاد األوروبي أو الجھات المانحة األخرى) في ضوء توصیات 

 في الطلب. تغیرات

لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى ھائي كجزء من التقییم النھائي ى تقییم نھذا، ویُجرَ 

 .األسواق

 وإلقاء الضوءجوانب التواصل . 7

، مع على األقل  في الدولة المستفیدة المعنیةلكل طلب معتمد  وإلقاء الضوءیتم تنفیذ أنشطة التواصل 

 والكومیسا).االعتراف بمصدر التمویل (صندوق التنمیة األوروبي 

خطة جزء من  ھيالمتعلقة بمرفق المساعدة الفنیة  وإلقاء الضوءباإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة التواصل 

 لبرنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق بمیزانیة مخصصة التواصل االستراتیجیة

 صفحة وسائل الكومیسا (مثلعلى أفضل الحاالت من خالل أنسب  وسوف یتم إلقاء الضوء. الشامل

 .)، إلخالنجاح، والتقریر السنوي ومنشورات قصص، اإلنترنت

جوانب التواصل وإلقاء الضوء .7

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	13	
 
 

 مرفق المساعدة الفنیةبشأن المزید من المعلومات . تفاصیل االتصال للحصول على 8

 یمكن الحصول على المعلومات التفصیلیة عن مشروع مرفق المساعدة الفنیة على المنصات التالیة:

- https://twitter.com/ComesaEu 
- https://www.linkedin.com/in/eu-comesa-trade-and-business-bba9701b6/ 
- https://www.facebook.com/EU-Comesa-Trade-Business-101295638453398 
- https://www.youtube.com/channel/UCI4K34NDUOG3ydk0NlGJFKQ 
- https://www.comesa.int/  

تفاصیل االتصال للحصول عىل املزید من املعلومات بشأن مرفق املساعدة الفنیة .8
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 FED/2019/407-838 برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق –الملحق األول: اإلطار المنطقي 

استرشادیة ویجوز تحدیثھا خالل تنفیذ اإلطار المنطقي  مصفوفة األھداف، وخطوط األساس المدرجة فيجمیع المؤشرات واألنشطة، والمخرجات المتوقعة، و إن
النتائج ، ینبغي تقدیم في مرحلة الصیاغة عملأي یكون من غیر الممكن تحدید مخرجات التمویل. وعندما لیس مطلوبًا إجراء أي تعدیل على قرار ، واألعمال

ستضاف : األعمالخالل فترة  ةاالسترشادیمصفوفة اإلطار المنطقي  وسوف تتطورالبرنامج الشامل ومكوناتھ.  بدایةعند والمخرجات المحددة  متوسطة المدى
الصلة  یكون ذلك وثیقعندما  (المعالم) لمؤشرات المخرجات والنتائجألھداف متوسطة المدى باإلضافة إلى أعمدة جدیدة ل سطور جدیدة إلدراج األنشطة،

 .االقتضاءالمؤشرات ینبغي أن تصنف حسب النوع االجتماعي عند ومن الجدیر بالذكر أن بالموضوع ألغراض الرصد وإعداد التقاریر. 

 االفتراضات مصادر ووسائل التحقق األھداف األساسخطوط  المؤشرات سلسلة النتائج 
 

مستوى الھدف العام: 
 األثر

 
 

 تعمیق في المساھمة
 في االقتصادي التكامل

 .الكومیسا إقلیم

من الناتج . القیمة المضافة للزراعة كنسبة مئویة 1
 المحلي اإلجمالي (المتوسط اإلقلیمي)

في مرحلة . توضع 1
 البدایة

 

. توضع في مرحلة 1
 البدایة

 

البنك الدولي، تقاریر صندوق النقد 
 الدولي

 

 5(المتوسط العالمي)** التنافسیة العالمیة ةدرج. 2
(RF, L1 #29) 

تقریر اللجنة . 2
االقتصادیة إلى أفریقیا 
 حول مؤشر التكامل

 2019، اإلقلیمي

توضع في مرحلة . 2
 البدایة

 

تقریر التنافسیة العالمیة/ المؤشرات 
 العالمیة االقتصادیة

 قاعدة بیانات اإلحصاء في الكومیسا

 
 
 

 الھدف الخاص

 
 

 القطاع مشاركة زیادة
 سالسل في الخاص
 اإلقلیمیة القیمة

 .المستدامة والعالمیة

 التجارة البینیةالصادرات كنسبة مئویة من . 1
 اإلقلیمیة في الكومیسا**

. تقریر إحصائیات 1
لسنة التجارة بالكومیسا 

2018. 

في مرحلة  . توضع1
 البدایة

تقریر التنافسیة العالمیة/ المؤشرات 
 االقتصادیة العالمیة

 قاعدة بیانات اإلحصاء في الكومیسا

اإلرادة السیاسیة للدول 
األعضاء بالكومیسا 

العتماد السیاسات التي 
تنمیة القطاع تفضي إلى 

الخاص وتنفیذ 
 السیاسات اإلقلیمیة

من الدولیة  وأ. النمو في الصادرات اإلقلیمیة 2
(مصنفة  المدعومة المشاریع الصغیرة والمتوسطة

 6) (*)حسب النوع االجتماعي

السنة  یتم التحدید خالل .2
 الثانیة من التنفیذ

 

لم یتم تحدید األھداف 
 بعد

تقریر التنافسیة العالمیة/ المؤشرات 
 االقتصادیة العالمیة

 اإلحصاء في الكومیساقاعدة بیانات 

                                                   
 **).المؤشرات المتوائمة مع إطار نتائج االتحاد األوروبي علیھا عالمة ( 5
 )*علیھا عالمة (المحیط الھندي -برنامج المؤشر اإلقلیمي لبرامج الشرق والجنوب األفریقي وثیقة المؤشرات المتوائمة مع 6

FED/2019/407-838 امللحق األول: اإلطار املنطقي – برنامج تنافسیة املشاریع اإلقلیمیة والوصول إىل األسواق
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 االفتراضات مصادر ووسائل التحقق األھداف األساسخطوط  المؤشرات سلسلة النتائج 
عدد فرص العمل اإلضافیة التي خلقتھا المشاریع . 3

محدد الصغیرة والمتوسطة المدعومة في قطاع 
 مصنفة حسب النوع االجتماعي) (*)(

السنة  یتم التحدید خالل. 3
 الثانیة من التنفیذ

 

لم یتم تحدید األھداف 
 بعد

 قاعدة بیانات اإلحصاء في الكومیسا

 ):1( النتیجة
 تنافسیة تعزیز

 الصغیرة المشاریع
 ووصولھا والمتوسطة

 وكذلك األسواق، إلى
 الجھات الفاعلة

 في المختارة األخرى
سالسل القیمة/ 

 ،القطاعات المستھدفة
 على نحو مستدام

 

 الوصول تعزیز -1.1
 والروابط األسواق إلى

 القطاعات في التجاریة
 .المستھدفة

ریة التي یشغلھا منصة المعلومات التجا 1.1.1
 بالكامل القطاع الخاص ویستفید منھا

تستضیف بوابة  1.1.1
بیزنت لمجلس األعمال 
التجاریة التابع للكومیسا 

شركة في ثماني  4,000
 2018دول بنھایة عام 

إدراج ست دول على 
 المستوى اإلقلیمي سنویًا

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

 

مواصلة الدعم من 
دول جانب حكومات ال
برامج األعضاء لتنفیذ 

تنمیة القطاع الخاص 
المكملة على المستوى 

 الوطني

الجھات الفاعلة تحدید 
سلسلة القیمة في 

 الرئیسیة بشكل صحیح
واستعدادھا للعمل مع 

كاالت في منتجین وو
 .اتالقطاع

طوره یمعلومات البذور بالكومیسا الذي  نظام 2.1.1
 ویستفید منھالقطاع الخاص 

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي   خمسون خمسة عشر 1.1.1
 للكومیسا

 
المدربة عدد المشاریع الصغیرة والمتوسطة  3.1.1

دراجھا في سلسلة القیمة إلعلى الجوانب التجاریة 
مصنفة  –، التفاوص (اإلدارة، تحدید فرص الشراكة

 حسب النوع االجتماعي)

 2016بین عامي  1.1.1
تدریب  – 2019و

مشروع صغیر  1000
دول  10ومتوسط في 

مشتر خالل  14وتحدید 
 ھذه الفترة

 

رائد  250 تدریب
 أعمال سنویًا

 تأمین ستة عقود سنویًا

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

تم جمعھا حول الجھات  التيقاعدة البیانات  4.1.1
سلسلة القیمة الرئیسیة للمشاركة في الفاعلة في 

 الروابط التجاریة (مصنفة حسب النوع االجتماعي)

تستضیف بوابة  4.1.1
بیزنت لمجلس األعمال 
التجاریة التابع للكومیسا 

شركة في ثماني  3000
 2018دول بنھایة عام 

. توضع في مرحلة 2
 البدایة

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

تفاقیات التي تضفي الطابع االكات/ اعدد الشر 5.1.1
المشاریع الصغیرة  الرسمي على العالقات بین

 في سلسلة القیمة األخرى والمتوسطة والجھات الفاعلة
في  المشترین)(موردو المدخالت، المعالجین، 

 الكومیسا واالتحاد األوروبي.

یستضیف مجلس  5.1.1
األعمال التجاریة التابع 
للكومیسا منتدیات األعمال 
التجاریة والحوارات 

جمع منتدى د وق. القطاعیة
األعمال التجاریة 

Source 21  لسنة
شراكة  11بین  2019

مشروع تجاري  500و
 51و رفیع المستوى

 .زائر 1500عارض و

خمس تأمین . 3
 سنویًاشراكات 

شركة تشارك في  30
 المنتدیات الدولیة

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

كفایة الطلب السوقي في التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي . لم یتم تحدید 1 یتم التحدید خالل 1.2.1معاییر اإلقلیمیة لأدلة الممارسات المنسقة  1.2.1 قدرات تحسین - 2.1
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 االفتراضات مصادر ووسائل التحقق األھداف األساسخطوط  المؤشرات سلسلة النتائج 

 المستفیدة الشركات
 بمعاییر یتعلق فیما

 والصحة الصحة
 والمعاییر النباتیة

 الجودة وإدارة اإلقلیمیة

لصحة والصحة النباتیة/ الحواجز الفنیة أما التجارة ا
وأدوات تقییم مخاطر سلسلة القیمة التي تم تطویرھا 

 واعتمادھا ونشرھا.

 السنة الثانیة من التنفیذ
 

 للكومیسا األھداف بعد
 

التزام اإلقلیم للمنتجات و
المشاریع الصغیرة 

بالمشاركة والمتوسطة 
عدد المشاریع الصغیرة والمتوسطة التي  2.2.1 في البرنامج

حة النباتیة/ بمتطلبات معاییر الصحة والصتلتزم 
الشھادات المعیاریة التجارة، مثل  الحواجز الفنیة أمام

لسالمة األغذیة (مصنفة حسب النوع للمبادرة العالمیة 
 االجتماعي)

 یتم التحدید خالل 2.2.1
 السنة الثانیة من التنفیذ

 

. لم یتم تحدید 2
 األھداف بعد

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

 

مواقف القطاع الخاص والشواغل عدد  3.2.1
ولجان  في اللجان الوطنیة واإلقلیمیةالتجاریة المثارة 

لمعاییر الصحة والصحة منظمة التجارة العالمیة 
 النباتیة والحواجز التجاریة أمام التجارة

 یتم التحدید خالل 3.2.1
 السنة الثانیة من التنفیذ

 

. لم یتم تحدید 3
 األھداف بعد

منظمة التجارة العالمیة، تقاریر 
معاییر الصحة والصحة النباتیة، 

السنوي التقاریر المرحلیة للبرنامج 
 للكومیسا

 البذور للوائحجراءات التطبیق الموحدة إ 4.2.1
 وضعھا (واعتمادھا).التي تم  المنسقة

الئحة  خمسون 4.2.1
منسقة موجودة للبذور، 
خطة تنفیذ تنسیق البذور 

كتالوج ، بالكومیسا
 لمختلف البذور

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي  مائة. 4
 للكومیسا

تحسین  ):2(النتیجة 
بیئة األعمال التجاریة 

للمشاریع الصغیرة 
والمتوسطة والجھات 

الفاعلة األخرى 
القطاع الخاص في ب

 سالسل القیمة

تحسین بیئة  1.2
األعمال التجاریة 
للمشاریع الصغیرة 
والمتوسطة والجھات 
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لم یتم تحدید األھداف 
 بعد

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

منتدى فعال للقطاعین 
العام والخاص یجتمع 

 على نحو منتظمسنویًا 
المؤثرة المسائل لحل 

على األعمال التجاریة 
 .في الدول األعضاء

عدد الدول التي قامت بتحسین "درجة  2.1.2
" الخاصة بھا مقارنة بالعام التجاریة ممارسة األعمال

 السابق.

 یتم التحدید خالل 2.1.2
 مرحلة البدایة

 یتم التحدید خالل. 2
 مرحلة البدایة

التقاریر ، تقاریر البنك الدولي
 المرحلیة للبرنامج السنوي للكومیسا

سیاسات وضع  2.2
من أجل تطویر إقلیمیة 

سلسلة القیمة وتعمیمھا 
 في السیاسات الوطنیة 

 الطابع المحليعدد الدول التي قامت بإضفاء  1.2.2
ق فیما یتعل سیاسات القطاع اإلقلیمي وتنفیذھاعلى 

 بھذا اإلجراء

 سبع 1.2.2
 

المرحلیة للبرنامج السنوي  التقاریر  عشر
 للكومیسا

التزام حكومات الدول 
األعضاء بالمشاركة مع 

خاص وإبداء القطاع ال
على  عزیمة مستدامة

إجراء اإلصالحات التي 
  تدعم التصنیع.

 

لمبادئ ل ھاوتنفیذ الدول األعضاء اعتماد معدل 3.2.2
/ الصناعیة التوجیھیة اإلقلیمیة بشأن المناطق

 المناطق االقتصادیة الخاصة.معات/ التج

 یتم التحدید خالل 3.2.2
 السنة الثانیة من التنفیذ

 

لم یتم تحدید األھداف 
 بعد

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

النسبة المئویة لالستثمار األجنبي المباشر  4.2.2
المحققة نتیجة للدعم المقدم واالستثمار عبر الحدود 

 .من البرنامج

 یتم التحدید خالل 4.2.2
 السنة الثانیة من التنفیذ

 

لم یتم تحدید األھداف 
 بعد

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا

 تقریر االستثمار بالكومیسا

اتفاقیات عدد الدول التي قامت بالتوقیع على  5.2.2
 وتنفیذھا.االستثمار الثنائیة ومراجعتھا 

 خاللیتم التحدید  5.2.2
 السنة الثانیة من التنفیذ

لم یتم تحدید األھداف 
 بعد

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا



page | 026

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	18	
 
 

 االفتراضات مصادر ووسائل التحقق األھداف األساسخطوط  المؤشرات سلسلة النتائج 
 

قامت  ياالزدواج الضریبي التعدد اتفاقیات  6.2.2
  .التوقیع علیھاراجعتھا/ بم الدول األعضاء

یتم التحدید خالل  6.2.2
 السنة الثانیة من التنفیذ

 

األھداف لم یتم تحدید 
 بعد

التقاریر المرحلیة للبرنامج السنوي 
 للكومیسا
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of 
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 الفنیة المساعدة مرفق
 الطلباتالدعوة األولى لتقدیم 

 ما ھو مرفق المساعدة الفنیة؟

 في إطارسنوات لمدة أربع  األوروبيیمولھ االتحاد  تابع للكومیسا مرفق المساعدة الفنیة ھو مرفق
 اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق. برنامج تنافسیة المشاریعو صندوق التنمیة األوروبي الحادي عشر

األعضاء المؤھلة بالكومیسا تقدیم طلبات للحصول على الدعم من الدول ویتطلب مرفق المساعدة الفنیة 
بزیادة  المعني لبرنامج تنمیة القطاع الخاصوالتنفیذ الفعال لدعم الكومیسا  ضفاء الطابع المحليمن أجل إ

من خالل زیادة الوصول إلى  اإلقلیمیة والعالمیة المستدامةمشاركة القطاع الخاص في سالسل القیمة 
 ین مناخ األعمال التجاریة.األسواق وتحس

 من ھي الجھة التي یمكنھا تقدیم الطلب؟

مجموعة أنھا دول أعضاء في طالما طلب للحصول على المساعدة یمكن للدول األعضاء بالكومیسا تقدیم 
(أو الجھة  . وتعد الوزارة المنسقة الوطنیة المعنیة بالكومیسادول أفریقیا والكاریبي والمحیط الھادي

لفریق مرفق المساعدة  اوتقدیمھ اتھي الجھاز الذي یتعین من خاللھ إعداد الطلب المنسقة المعادلة لھا)
 .الفنیة في األمانة العامة للكومیسا

 یمكن تمویلھ؟ماذا 

 یجب أن تكون:تمویل حصول على الاألنشطة المؤھلة لل

تعزیز تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ووصولھا إلى األسواق، وكذلك ): 1مجال النتیجة (
 .على نحو مستدام ،سالسل القیمة/ القطاعات المستھدفةالشركات األخرى في 

 تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات المستھدفة. ):1.1النتیجة الفرعیة ( •

رات الشركات المستفیدة فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة تحسین قد ):2.1النتیجة الفرعیة ( •
المعاییر االجتماعیة والبیئیة المطلوبة وفق لمعاییر اإلقلیمیة وإدارة الجودة، ویشمل ذلك النباتیة وا

 األوروبي.سوق االتحاد  منظمة التجارة العالمیة و/ أو

ما یقابلھا (دوالر كومیسا  150,000دوالر كومیسا و 50,000) للطلبات التي تتراوح قیمتھا بین 3( 
 بالیورو نظًرا ألن میزانیات البرنامج بالیورو).

 ؟متى یجب تقدیم الطلبات

یمكن للدول األعضاء تقدیم الطلبات في أي وقت من العام اعتباًرا من تاریخ إطالق الدعوة لتقدیم 
 نوفمبر. 30 حتى موعد أقصاهالطلبات 

Final Version 1: March 2021

11TH EDF REGIONAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
AND ACCESS TO MARKETS PROGRAMME (RECAMP)

TECHNICAL ASSISTANCE FACILITY (TAF) 
GUIDELINES

امللحق الثاين
مرفق املساعدة الفنیة

الدعوة األوىل لتقدیم الطلبات

ما ھو مرفق املساعدة الفنیة؟

من ھي الجھة التي یمكنھا تقدیم الطلب؟
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 تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات المستھدفة. ):1.1النتیجة الفرعیة ( •

رات الشركات المستفیدة فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة تحسین قد ):2.1النتیجة الفرعیة ( •
المعاییر االجتماعیة والبیئیة المطلوبة وفق لمعاییر اإلقلیمیة وإدارة الجودة، ویشمل ذلك النباتیة وا

 األوروبي.سوق االتحاد  منظمة التجارة العالمیة و/ أو

ما یقابلھا (دوالر كومیسا  150,000دوالر كومیسا و 50,000) للطلبات التي تتراوح قیمتھا بین 3( 
 بالیورو نظًرا ألن میزانیات البرنامج بالیورو).

 ؟متى یجب تقدیم الطلبات

یمكن للدول األعضاء تقدیم الطلبات في أي وقت من العام اعتباًرا من تاریخ إطالق الدعوة لتقدیم 
 نوفمبر. 30 حتى موعد أقصاهالطلبات 

ماذا یمكن متویلھ؟
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 القسم (أ): تفاصیل مقدم/ مقدمي الطلب

 الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا

 :اسم مسؤول االتصال

 المنصب:

 العنوان البریدي:

 البرید اإللكتروني:

 رقم الھاتف:

 رقم الفاكس

أو جھة تنسیق معادلة)، مقدم الطلب جھة أخرى بخالف الوزارة المنسقة المعنیة بالكومیسا ( كانإذا 
 :أدناهالطلب  تفاصیل االتصال لمقدم وإدراجیرجى توضیح السبب 

 

  اسم المنظمة

  نوع المنظمة

 العنوان

 

  الدولة

  الموقع اإللكتروني

القسم )أ): تفاصیل مقدم/ مقدمي الطلب

إذا كان مقدم الطلب جھة أخرى بخالف الوزارة املنسقة املعنیة بالكومیسا )أو جھة تنسیق معادلة)،
یرجى توضیح السبب وإدراج تفاصیل االتصال ملقدم الطلب أدناه:
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  الدولة

  الموقع اإللكتروني
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 القسم (ب): موجز الطلب
 عنوان الطلب .1

   الدولة

  عنوان الطلب المطلوب تقدیم الدعم لھ

 

  الموعد النھائي لإلجراء –المدة المتوقعة 

  تقدیر المیزانیة

 )لالختیار المجال الموضوعي (یرجى وضع عالمة

 وكذلك األسواق، إلى ووصولھا والمتوسطة الصغیرة المشاریع تنافسیة تعزیز): 1النتیجة ( مجال
 مستدام نحو على ،سالسل القیمة/ القطاعات المستھدفة في األخرى الشركات

 تعزیز الوصول إلى األسواق والروابط التجاریة في القطاعات المستھدفة: 1.1النتیجة الفرعیة  .2
 

تحسین قدرات الشركات المستفیدة فیما یتعلق بمعاییر الصحة والصحة ): 2.1النتیجة الفرعیة (. 2
والبیئیة المطلوبة وفقًا ویشمل ذلك المعاییر االجتماعیة ، النباتیة والمعاییر اإلقلیمیة وإدارة الجودة

 لمنظمة التجارة العالمیة و/ أو سوق االتحاد األوروبي

 المحدد المطلوب تقدیم الدعم لھ النشاطیرجى باختصار وصف  .3

 مة على أكبر عدد مطلوب)وضع عال(یرجى  

  استشاریةفنیة/ خدمات  خدمات مساعدة •

  تحلیليعمل دراسي/  •

  توعویة/ إعالمیةحملة  •

  تدریبات •

 دراسات استقصائیة •

   ____________________غیر ذلك: •
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، ویشمل ذلك بیانات باإلضافة إلى ذلك، یرجى تقدیم تفاصیل للموقف الحالي للطلب الوارد أعاله .5
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(ینبغي تقدیم تفاصیل كافیة في ھذا القسم  باختصار للتنفیذیرجى وصف منھجیة المشروع  .8
شاركت/ یتضمن ذلك كیف كیفیة تنفیذ المشروع بنجاح، وعند االقتضاء، ینبغي أن لتوضیح 

، وكیف یراعي المشروع منظور النوع غیر الحكومیة في المشروعجھات الفاعلة ستشارك ال
 بمرور الزمن).االجتماعي، وكذلك، كیف یمكن للمشروع أن یكون مستداًما 
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 الوقت لتوضیح التغیرات.
 المصدر المتوقع (المصادر المتوقعة) للتحقق التي یمكن أن تساعد على اإلجابة عن سؤال أو مؤشر األداء. 8

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	25	
 
 

 النتائج. /العامة والخاصة لتحقیق األھداف المتوقعةموجز للمؤشرات الرئیسیة یرجى تقدیم  .7

 8مصادر التحقق 7مؤشرات التقدم  الھدف خطوط األساس األھداف والنتائج

     :الھدف العام

     :الھدف الخاص

     )1النتیجة (

     )1.1النتیجة الفرعیة (

     )2.1النتیجة الفرعیة (

(ینبغي تقدیم تفاصیل كافیة في ھذا القسم  باختصار للتنفیذیرجى وصف منھجیة المشروع  .8
شاركت/ یتضمن ذلك كیف كیفیة تنفیذ المشروع بنجاح، وعند االقتضاء، ینبغي أن لتوضیح 

، وكیف یراعي المشروع منظور النوع غیر الحكومیة في المشروعجھات الفاعلة ستشارك ال
 بمرور الزمن).االجتماعي، وكذلك، كیف یمكن للمشروع أن یكون مستداًما 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

  

                                                   
بسیطًا وموثوق لتقییم اإلنجاز أو التغیر أو األداء. وحدة للمعلومات التي یتم تقییمھا بمرور العامل أو المتغیر الكمي أو الكیفي الذي یقدم أساًسا  7

 الوقت لتوضیح التغیرات.
 المصدر المتوقع (المصادر المتوقعة) للتحقق التي یمكن أن تساعد على اإلجابة عن سؤال أو مؤشر األداء. 8



page | 033

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	25	
 
 

 النتائج. /العامة والخاصة لتحقیق األھداف المتوقعةموجز للمؤشرات الرئیسیة یرجى تقدیم  .7

 8مصادر التحقق 7مؤشرات التقدم  الھدف خطوط األساس األھداف والنتائج

     :الھدف العام

     :الھدف الخاص

     )1النتیجة (

     )1.1النتیجة الفرعیة (

     )2.1النتیجة الفرعیة (

(ینبغي تقدیم تفاصیل كافیة في ھذا القسم  باختصار للتنفیذیرجى وصف منھجیة المشروع  .8
شاركت/ یتضمن ذلك كیف كیفیة تنفیذ المشروع بنجاح، وعند االقتضاء، ینبغي أن لتوضیح 

، وكیف یراعي المشروع منظور النوع غیر الحكومیة في المشروعجھات الفاعلة ستشارك ال
 بمرور الزمن).االجتماعي، وكذلك، كیف یمكن للمشروع أن یكون مستداًما 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

  

                                                   
بسیطًا وموثوق لتقییم اإلنجاز أو التغیر أو األداء. وحدة للمعلومات التي یتم تقییمھا بمرور العامل أو المتغیر الكمي أو الكیفي الذي یقدم أساًسا  7

 الوقت لتوضیح التغیرات.
 المصدر المتوقع (المصادر المتوقعة) للتحقق التي یمكن أن تساعد على اإلجابة عن سؤال أو مؤشر األداء. 8



page | 034

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	26	
 
 

تاریخ البدایة والنھایة، باإلضافة إلى یرجى وصف سیر أنشطة المشروع، مع اإلشارة إلى  .9
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 التخفیف المخاطر واالفتراضات المخرجات الرئیسیة المتوقعة إلى) –(من  المدة وصف موجز للنشاط

     

     

     

     

     

     

     

     

بالدوالر متوقعة (مع تحدید الموارد المستخدمة) ال المشروعلتكالیف  تفصیل تقدیمیرجى  .10
 كومیسا

 التكالیف المتوقعة (بالدوالر كومیسا) العناصر/ األنشطة

  

  

  

  

  

  

  إجمالي التكالیف

 

  

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	26	
 
 

تاریخ البدایة والنھایة، باإلضافة إلى یرجى وصف سیر أنشطة المشروع، مع اإلشارة إلى  .9
 األساسیة للنشاط (ترفق أیًضا خطة عمل مفصلة)المخرجات 

 التخفیف المخاطر واالفتراضات المخرجات الرئیسیة المتوقعة إلى) –(من  المدة وصف موجز للنشاط

     

     

     

     

     

     

     

     

بالدوالر متوقعة (مع تحدید الموارد المستخدمة) ال المشروعلتكالیف  تفصیل تقدیمیرجى  .10
 كومیسا

 التكالیف المتوقعة (بالدوالر كومیسا) العناصر/ األنشطة

  

  

  

  

  

  

  إجمالي التكالیف

 

  

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	26	
 
 

تاریخ البدایة والنھایة، باإلضافة إلى یرجى وصف سیر أنشطة المشروع، مع اإلشارة إلى  .9
 األساسیة للنشاط (ترفق أیًضا خطة عمل مفصلة)المخرجات 

 التخفیف المخاطر واالفتراضات المخرجات الرئیسیة المتوقعة إلى) –(من  المدة وصف موجز للنشاط

     

     

     

     

     

     

     

     

بالدوالر متوقعة (مع تحدید الموارد المستخدمة) ال المشروعلتكالیف  تفصیل تقدیمیرجى  .10
 كومیسا

 التكالیف المتوقعة (بالدوالر كومیسا) العناصر/ األنشطة

  

  

  

  

  

  

  إجمالي التكالیف

 

  

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	26	
 
 

تاریخ البدایة والنھایة، باإلضافة إلى یرجى وصف سیر أنشطة المشروع، مع اإلشارة إلى  .9
 األساسیة للنشاط (ترفق أیًضا خطة عمل مفصلة)المخرجات 

 التخفیف المخاطر واالفتراضات المخرجات الرئیسیة المتوقعة إلى) –(من  المدة وصف موجز للنشاط

     

     

     

     

     

     

     

     

بالدوالر متوقعة (مع تحدید الموارد المستخدمة) ال المشروعلتكالیف  تفصیل تقدیمیرجى  .10
 كومیسا

 التكالیف المتوقعة (بالدوالر كومیسا) العناصر/ األنشطة

  

  

  

  

  

  

  إجمالي التكالیف

 

  



page | 035

الفنیة المساعدة مرفق  

 P a g e |	27	
 
 

أو  من إحدى الجھات المانحة األخرىالمطلوب یرجى تقدیم معلومات حول الدعم  .11
 مماثلة في نفس المجاالت الموضوعیة ألنشطةرة الماضیة عش االثني األشھرمنھا في  المتلقى
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مانة العامة للكومیسا إلى یرجى العلم بأن تقدیم معلومات خاطئة عمدًا في نموذج الطلب قد یدفع األ
 .ضد مقدم الطلب من أجل استرداد النفقات المصروفة من أجل تنفیذ المشروع دعوى قانونیةرفع 
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 الملحق الرابع: قالب خطة العمل المفصلة

 / الشھر2021 المخرجات/ األنشطة

 دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو أبریل مارس فبرایر ینایر

             )1المخرج (

 )1.1النشاط (

إجراء مسح خط األساس للحصول على أفضل 
 الممارسات لمبادرة التجمعات

            

             )2.1النشاط (

             )3.1النشاط (

             )2المخرج (

 )1.2النشاط (

آالت تجھیز الكسافا للمشاریع الصغیرة شراء 
 نجويووالمتوسطة في لیل

            

             )2.2النشاط (

             )3.2النشاط (

             )3المخرج (

             )1.3النشاط (

             )2.3النشاط (

             )3.3النشاط (

             )4المخرج (

امللحق الرابع: قالب خطة العمل املفصلة
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 قالب المیزانیة المفصلةالملحق الخامس: 
  

  

التكرار (األیام/  البنود األنشطة رقم النشاط
 الكمیة)

إجمالي التكلفة  تكلفة الوحدة
 بالدوالر كومیسا

إجراء مسح خط األساس لتقییم أفضل الممارسات   1.1
 لمبادرة التجمعات

 رسوم االستشارات
(العلوم والھندسة 

 والتكنولوجیا)

30  500 15,000 

 1,200 1,200 1 النقلتكالیف 
 7,500 250  30 اإلعاشة الیومیة
تكالیف اللوازم 

 المكتبیة
1 30 30 

 23,730 )1اإلجمالي للنشاط (
1.2 
 
 

 50,000 50,000 1 أداة تقطیع یدویة شراء آالت تجھیز الكسافا
 100,000 100,000 1 كھربائیةأداة تقطیع 

 150,000 )2اإلجمالي للنشاط (
1.3  

 
    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      
 173,730 اإلجمالي العام

امللحق الخامس: قالب املیزانیة املفصلة
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 الملحق السادس: قالب التقریر المرحلي

 

 برنامج تنافسیة المشاریع اإلقلیمیة والوصول إلى األسواق
 دعم مرفق المساعدة الفنیة

 التقریر المرحلي

 :الدولة

 التاریخ:

 مقدمة

 المجال (المجاالت) الموضوعیة

 العامالھدف 

 األنشطة المنفذة

 المنجزات

 المسائل الھامة وتوضیح أي انحرافات عن الخطط

 الخاتمة/ التوصیات

  إلخ) ، تقریر المستشارین،تقریر البعثة ، تقریر الدراسة،المالحق (قائمة المخرجات: تقریر ورشة العمل

Final Version 1: March 2021

11TH EDF REGIONAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
AND ACCESS TO MARKETS PROGRAMME (RECAMP)

TECHNICAL ASSISTANCE FACILITY (TAF) 
GUIDELINES

امللحق السادس: قالب التقریر املرحيل
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 الخاتمة/ التوصیات

  إلخ) ، تقریر المستشارین،تقریر البعثة ، تقریر الدراسة،المالحق (قائمة المخرجات: تقریر ورشة العمل
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 )فقط ولجنة التقییم مرفق المساعدة الفنیةستخدام التقییم (ال مصفوفةالملحق السابع: 

عالمة في ضع  
 العمود المناسب

 ال نعم 

   اإلداریة والمالیة (اختبار األھلیة)القسم األول: المعاییر 

   . ھل الدولة عضو في الكومیسا؟1

   دول أفریقیا والكاریبي والمحیط الھادي؟ مجموعةھل الدولة العضو عضو في  .2

   مرفق المساعدة الفنیة؟. ھل األنشطة مؤھلة للحصول على دعم 3

   ) لمرفق المساعدة الفنیة؟1. ھل تقع األنشطة ضمن مجال النتیجة (4

   ھل حجم المشروع ضمن المستویات المسموح بھا؟. 5

   للقالب المطلوب/ متوافق معھ؟  ھل الطلب مستوف. 6

 نعمجمیع إجابات األسئلة الواردة أعاله ھي یرجى االنتقال إلى القسم الثاني إذا كانت 
  

 

 القسم الثاني: التقییم الفني

أكبر درجة  الدرجة
 ممكنة

الدرجة 
 المرجحة

(1) (2) 
(3) 

[(1)x(2)] 

  10  . ھل تم تحدید المشكالت/ االحتیاجات ذات األولویة جیدًا؟1

مرتبطة بالغرض العام لمرفق المساعدة الفنیة؟ . ھل یشتمل الطلب على أھداف ونتائج واضحة 2
 االحتیاجات المحددة ذات األولویة والمشكالت؟ھل تعالج ھذه األھداف والنتائج بوضوح 

 20  

  20  ؟للقیاسمحددة واضحة وواقعیة وقابلة . ھل یتم ترجمة ھذه األھداف والنتائج إلى مؤشرات 3

والنتائج المختلفة، مع مجموعة مفصلة من األنشطة لتحقیق األھداف ھل یحتوي الطلب على . 4
 میزانیة مفصلة وإطار زمني؟

 15  

وتشمل الجھات الفاعلة غیر الحكومیة/ عند االقتضاء) جیدًا، (ھل تم تحدید األطراف المعنیة . 5
 تنفیذ طلب الدعم؟باألطراف المعنیة في األدوار الخاصة وما ھو مدى وضوح 

 10  

  10  أثر مستدام؟. ھل یحتمل أن یؤدي طلب الدعم إلى 6

  10  منظور النوع االجتماعي؟ . ھل طلب الدعم یراعي7

  5  / لیس تكراًرا لھا؟األخرى المماثلة لألنشطةمكمل . ھل طلب الدعم 8

  100 غیر منطبق إجمالي الدرجات المحققة() بالنسبة المئویة

 

  

امللحق السابع: مصفوفة التقییم )الستخدام مرفق املساعدة الفنیة ولجنة التقییم فقط)
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 أعضاء لجنة التقییم

  التوقیع الدرجة  المھمة المحددة االسم رقم

     

     

     

     

     

     

     

 :متوسط الدرجة

 التعلیقات العامة والتوصیات المقدمة من لجنة التقییم
 

 

 


