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ة في مية المستداجل تحقيق التنمسالة والرؤية القائمة عليها من أللر   وذلك استجابة ؛نشطة في القطاع الثقافيوزارة الثقافة  لدعم المشاريع واأل تسعى
 طور والتغيير الذي يعيشه العالم.استجابة لمتطلبات الت  يأتي تطوير هذا القطاع كما أن   ،جيالثقافة مستدامة ومتوارثة عبر األ تحقيقالقطاع الثقافي، 

 

 ول على الدعم، حيث تم تطوير فراد والمؤسسات التي تسعى للحصوذلك لتمكين األ ،كترونية للوزارةلعلى الصفحة اإلبرنامج الدعم تطوير عداد و إ تم لذا 
مواكبة ل ، وجاء هذا ضمن جهود الوزارة معتمدةوأسس  معاييرحسب برنامج يمكنهم من تقديم طلب للحصول على دعم من وزارة الثقافة ضمن  نموذج  

 دعميه عملت على حوسبة نموذج تقديم طلب وعل،  دارية التي تقوم بهافي العمليات اإل أتمتة المعلوماتمن خالل تطبيق االستراتيجي طور والتغيير الت  
وأعلى دق ة وجودة، كما أن  الوزارة عملت على إعداد دليل استخدام عملية تقديم الطلبات وفرزها وتقييمها بأقل جهد مما يسهل  و نشاط ثقافيألي  مشروع أ

 لبرنامج الد عم.

 الت وجهات العامة:  

 .والمناطق المهددة باالستيطان، والمحاذية لجدار الضم  والفصل العنصري   تركيز المشاريع بشكل خاص على القدس العاصمة، .1

 .مراعاة إسهام العمل اإلبداعي في الت عريف بالقضي ة الفلسطينية، وأن يخلو من كاف ة أشكال الت طبيع .2

ة .3 باب واألطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاص   .مراعاة تنوع المستفيدين وخاصة الش 

 .ن الشباب في الفعل الث قافي  الفلسطيني  إشراك المبدعي .4

المدرجة على موقع  7177 – 7102انسجام المبادرات الثقافية مع رسالة ورؤية وزارة الثقافة والخطة االستراتيجية لقطاع الثقافة والتراث لألعوام   .5
 .www.moc.pna.ps وزارة الثقافة

 .ما بين المؤسسات الفاعلة والنشطة في نفس المجال تعزيز الشراكة  .6

 :منح دعم اإلبداعات واإلنتاجات والمهرجانات الفني ة والتراثي ة، واألدبي ة، لألفراد والمؤسسات في كافة الحقول الثقافية

روط التالية  :تخضع الطلبات المقدمة للش 
 .بقة في المجالأن يكون مقدم الطلب فلسطينًيا/ــــًة، ولديه/ا خبرة سا. 0

م الط لب بتحميل الوثائق الداعمة للمشروع حسب الشروط المدرجة على موقع الوزارة. 7  .أن يقوم مقد 
م الط لب بتقديم نموذج عمل سابق كحد أدنى عبر رابط  إلكتروني مخصص، أو وحدة تخزين خارجية .3  .USB/ CD أن يقوم مقد 
 .قديم الطلباتالتقيد باإلرشادات الواردة على موقع ت .4

/  http://www.moc.pna.ps تستقبل وزارة الثقافة طلبات األفراد والمؤسسات من محافظات الوطن كافة، بتعبئة نموذج الطلب على موقع الوزارة
 .30/07/7171وحت ى  10/10/7171ل الفترة مع إرفاق الوثائق الداعمة للمشروع حسب شروط الطلب، خال، دعم المبادرات الثقافية

 مالحظات: 

 .لن يتم الن ظر في الطلبات غير الكاملة وغير المدعمة بالوثائق المطلوبة .0

 .يجب استيفاء كافة الشروط الموجودة في اإلرشادات والطلب .7

؛ وفي حال تقدم الشخص بأكثر من طلب ستلتزم الوزارة باختيار إحداهما ضمن المعايير ال يجوز تقديم أكثر من طلب للمنحة في الدورة الواحدة .3
 .المهني ة

ة تنفيذ المشاريع ست ة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية  .4  .أن ال تتجاوز مد 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moc.pna.ps%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZCIMRRo2iHBMN3F-er0SKRzng0-urr7_K5wnfzMfNio8hB2g2Q6kvXvA&h=AT1sf1TnUYO05wE_mPVnIv2dQRSjIayj9XhZ2K9Js9h0k0b1iKE22cIwK5i2JsAemvdPcRjk-BhJzBfU0-OQ7_NhUeqr5tBatQFQA4gZCm3CXQWwTeVG7Vn5K6waR2Ck3MxAGrgOosK91C8NNjBB5LMre63066mWiOVaMIwoiTbFWCTed7LCV5PDLmMSf7AoPgsNsp-S0BKTFfLT9wSs_Hlz_XdI9iVBUeS_rBkzRyfw0E_XzzFKBEt0ry7ZO9zfO710BgSCy62IMQmVJ0XOQKOp2IuZqpt913kpKU-jNPUHhJ6PJibSwnoIs9-NTt0k1PtNqZmMToD0uVid7kP4WxpQFSIhIPlW31dM52jp5AIiPfWA-xM4uYJVA39ZUJaVxoSg2zW0HrpmQ7jDIYEqvhrPr24SVlNiiXnKQfXSi-ikU84gFv2oCajakJl_LAAM2BJlb2HbDlheZlsnPzoRlFvCF3mxaBYuEibymmtAoXBjp7VxoCRY6ljrBzZN13QxSW5DR_-f4eT1AJ4_cR3daTdsvHjbj2Jz24MEC7YTwoLFOQ1NjWPSIcvH6GgPm1VhTscTY8x6Hdir7OJbrWucMAmY1e8HddDZM2IZ6hZBf-UUe36Ko-yAD4V4nW50I2U
http://www.moc.pna.ps/
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 :خطة وموازنة تفصيلية 

، علــى أن يــتم توقيــع االتفاقيــة عنــد طلبهــا مــن الــوزارة ةا مــع الــوزار وقيعهــيــة التــي ســيتم تية للمشــاريع المقبولــة مــع االتفاقرفــاق خطــة موازنــة تفصــيلإيجــب 
 للطلبات المقبولة من قبل رئيس الهيئة اإلدارية أو من يفوضه.
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 لى برنامج دعم المبادرات الثقافيةإلية الدخول آ
 
 

 إرشادات عامة:
 ات عن المشروع قبل البدء بعملية تعبئة الطلب.تحضير كافة المعلوم .1

 طلبات باليد. يتم استالم أي   لثقافية/ وزارة الثقافة، ولنلكترونيًا فقط على موقع برنامج دعم المبادرات اتقبل الطلبات المعبأة والمقدمة إ .2
 توخي الدقة في تعبئة المعلومات. يجب .3

 أو مقر وزارة الثقافة في رام الله على هاتف ،المساعدة من مكتب الوزارة في المحافظة في حال وجود صعوبة في تعبئة النماذج يمكنكم طلب .4

 ، فقط خالل الفترة المعلن عنها لتقديم الطلبات.722413240رقم 
 .الن يتم قبول أي طلب لموظف حكومي سواء أكان على رأس عمله أو متقاعد   .5

 قانون.إحضار شهادة خصم مصدر أو سيتم خصم ضريبة دخل حسب ال .6
 

  ،األوراق الثبوتية التالية: توفيرعلى األفراد المتقدمين 
 صورة عن الهوية الشخصية. .أ

 شهادة بنكية. .ب

 (.2رسائل معرفين عدد ) .ت

 رخصة مهن سارية المفعول من ضريبة األمالك. .ث
 

  األوراق الثبوتية التالية: توفيرعلى المؤسسات المتقدمة 
 تسجيل وزارة الداخلية.  .أ

 لمختصة.ترخيص الوزارة ا .ب

 مشتغل معفي من الضريبة للمؤسسة. .ت

 خصم مصدر ساري المفعول للمؤسسة. .ث

 كتاب رسمي من البنك بالحساب البنكي الخاص بالمؤسسة. .ج

 كتاب بأسماء المفوضين بالصرف ساري المفعول. .ح

 ستة أشهر على األقل. الهيئة اإلدارية للمؤسسة والمعتمدة من وزارة الداخلية سارية المفعول لمدة .خ

 صول للمؤسسة آلخر سنة.تقرير مالي مدقق حسب األ آخر .د
 نسخة عن النظام الداخلي للمؤسسة. .ذ

 من ضريبة األمالك. رخصة مهن سارية المفعول .ر
 

  

 :برنامج دعم المبادارات الثقافية إلىآلية الدخول 
 :دناهالرابط أمن خالل  برنامج دعم المبادرات الثقافية إلىيمكن الدخول 

http://moc.pna.ps/app/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moc.pna.ps/app/
http://moc.pna.ps/app/
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 برنامج دعم المبادرات الثقافيةنماذج 
 وهي: وزارة الثقافة بنموذج طلب دعم منخاصة  شاشاتتم تصميم وتطوير 

 .تسجيل الدخولنموذج  .9

 .دخال البيانات الخاصة بالمستخدممجموعة نماذج إ .2

 .نموذج تقديم طلب جديد .3
 

 موذج تسجل الدخول:ن 
 وحتىتسجيل ألول مرة )مستخدم جديد( فإنه يجب الدخول إلى مستخدم جديد /تسجل أفراد أو مؤسسات وذلك إلدخال البيانات الخاصة، في حالة ال

 :اهدنطلب للحصول على دعم كما هو موضح ألى نموذج تقديم اليتم الدخول إ
 (9الشكل رقم )

 
 

 لكترونيوبريد إ من مقطع واحد فقط، سم مسخدمإدناه حيث يجب تعبئة شة أهر الشانه تظفإ و مؤسساتأ ادفر إختيار تسجيل أفي حال تم 
  نشاء حسابإومن ثم الضغط على ، نه ليس برنامج ربوتكيد كلمة مرور، ومن ثم الضغط على إختيار بأوتأ ،وكلمة مرور ،الفع  و  صالح

 دناه:كما هو موضح أ
 (2الشكل رقم )

 
 

 .ومن ثم الضغط على تفعيل الحساب تم وضعهالذي  اإليميللى يتطلب الدخول إ الحساب وذلكرسالة من وزارة الثقافة بتفعيل  بعد ذلك تصل
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 نماذج بيانات المستخدم: 

 الذي سجل بواسطته لكتروني يقوم مقدم الطلب بإدخال البريد اإل وتأكيد تفعيل الحساب إنشاء حساب سواء لألفراد أو المؤسسات ن تمبعد أ
 عادتها من خالل الضغظ بإمكانه إ وكلمة المرور الخاصة به، ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول وفي حال نسي المستخدم كلمة المرور 

 دناه: في الشكل أ كما هو موضح ،على خيار نسيت كلمة المرور
 (3الشكل رقم )

 
 

 دخال لبيانات المستخدم ) مقدم طلب الدعم( ا تفتح شاشات إنهالضغط على هذه الحقول فإ حقول عندوبعد ذلك تظهر للمستخدم شاشة تتضمن عدة 
 ومن هذه الحقول:لى الحقل الالحق في كل مرحلة قبل اإلنتقال إ لبياناتويجب اختيار حفظ ا

 
 نه يجبنب بعض الحقول تدل على أظاهرة بجاشارة النجمة الحمراء الأن إ لمقدم الطلب ) فرد أو مؤسسة( علماً  حقل المعلومات الشخصية 

 بالضغط  ختياره من المفكرةدة، تاريخ الوالدة يتم إالنجليزية، مكان الو اإلسم باللغة العربية واإلحقل المعلومات الشخصية: يتضمن ، تعبئة هذه الحقل 
قامة ، ومكانة اإلالجنس، و ن وجد، إرقم الفاكس و تف، رقم النقال، رقم الهاو المحافظة من ضمن القائمة، و كتروني، والبريد اإللعلى السهم الجانبي، 

 العنوانو 
 :أدناهموضح بالشكل رقم الوثيقة، كما هو و نوع الوثيقة، و البريدي، 

 (4الشكل رقم )
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 مشروعه  دائية والفنون البصرية وحقل المرئي والمسموع، وهنا المستخدم يختار ما يناسب هدفويتضمن: اآلداب والفنون األ بداعيالحقل اإل
حيث يوضح  .حقل اإلنتسابو الحقل التالي وه لى، وذلك لإلنتقال إحفظ البيانات والتاليختيار يتم إو مناسب في المربع ال  شارة صحإ بوضع

 هذا الشكل التالي:
 (6الشكل رقم )

 
 

 

  فلختيار الملف اإلنتساب من خالل إاب، وكذلك يجب تحميل ورفع منتسإسم الرابطة وتاريخ اإلنتساب ونوع اإل ويتضمن: نتسابحقل اإل 

 دناه:كما هو موضح أ
 (7الشكل رقم )

 
 

  المؤسسة والدولة وسنة التخرج وبإمكان المستخدم إضافة شهادات  سمويتضمن الدرجة العلمية والتخصص وإ كاديميةحقل المؤهالت األ 

 دناه:هو موضح أ كما حذفالو أ

 (8الشكل رقم )
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 ن يدخلأنه عمل لدى أكثر من مؤسسة بأمكانه في حالة سسة والفترة الزمنية والدولة، وبإتضمن: الوظيفة والمؤ وي حقل الوظائف والخبرات 

 دناه:ما هو مبين أمكان الحذف كإضافة جديد وكذلك باإل الثانية من خالل الوظيفة معلومات
 (1الشكل رقم )

 
 

 قائمة ضمن من اإلبداعي من خالل إختيارهاإلختيار  للمكان، وتاريخ النشر، والحقو المنتج المنشور، وااسم اإلصدار أويتضمن:  حقل المنشورات
 موضح أدناه:كماهو 

 (90الشكل رقم )

 
 

 يخ الحصول عليها وارفاق الشهادة ار ويتضمن: اسم الجائزة او الشهادة التقديرية التي تم الحصول عليها، والجهة المانحة وت حقل الجوائز
 عي من ضمن القائمة، كما هو موضح بالشكل التالي:الحقل االبدا واختيار 

 (99الشكل رقم )
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 ضافة كما هو موضحعلى المشاركة وكذلك باإلمكان الحذف واإلرفاق ما يثبت المشاركة والمكان والتاريخ وإ نوعويتضمن: حقل المشاركات: 

 (92الشكل رقم )

 
 

 كماهو  كلمة 577عن النص ال يزيد  ن شخصه وبيانات عن حياته بحيثع يكتب مقدم الطلب معلوماتحيث  :حقل السيرة الذاتية 

 :دناهأموضح 

 (93الشكل رقم )

 
 

 مصدر والصورة الشخصية وصورة المعرفين اثنين وخصم الالة بنكية ورسالشهادات كل من الرفاق طلب بإالن يقوم مقدم يجب أ: حقل المرفقات
  ابيت. وبعد ذلك يتم حفظ البيانات.ميج 2عن  المرفق ال يتجاوز حجم الملف ف بشرط أن ن وذلك من خالل اختيار الملمه ورخصة الهوية

 (94الشكل رقم )
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 طلب  لى نموذج تقديمإ الدخول فإنه باإلمكانمن قبل المستخدم  الهامةدخال البيانات نتهاء من عملية إبعد اال: نموذج تقديم طلب 

 دناه:أ كما هو موضح

 (95الشكل رقم )

 
 

وصف ملخص ، الهدف العام للمشروع، بيانات المشروع المقترحدخال تتضمن تظهر للمستخدم شاشة إ فإنه ختيار تقديم طلببعد أن تم إ

 وبعد ذلك يتم حفظ البيانات. المخاطر والبدائل(، الشركاء )إن وجد، الريادة، ستدامةإلا، النتائج المتوقعة، الموازنة والخطة التنفيذية، للمشروع

 

 دناه:: ويتضمن البنود الموضحة بالشكل أوذج بيانات المشروع المقترحنم .1

 (61الشكل رقم )
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 ملخص عن هدف المشروع الذي يطمح بالحصول على دعم لتنفيذه. م: يقوم مقدم الطلب بتقدينموذج الهدف العام للمشروع .2

 (97الشكل رقم )

 
 

 رفاق ملفإنه يجب ه في تنمية الواقع الثقافي. كما أهمية المشروع ومدى مساهمتين أ : كتابة ملخص عن المشروع يبوصف ملخص للمشروع  .3
 ميجابايت. 2يزيد حجم الملف المرفق عن  ال نه على أدنايتطلب مشروعه المقترح شراء عروض كما هو موضح أالعروض في حال 

 (98الشكل رقم )  

 
 

 ن يقوم مقدم الطلب بتحديدوزارة وقيمة مساهمة مقدم الطلب وأنة وما هو المطلوب من الدخال المواز ، حيث يتم إالموازنة والخطة التنفيذية  .4

 جهات ستساهم في تنفيذ المشروع. هناك ذا كانت إ 

 (91الشكل رقم )
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 ستدامة.ة اإلهي طبيعهي النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع المقترح وما: يقوم مقدم الطلب بتعبئة ماستدامةعة والغتوقالنتائج الم  .5

 (20الشكل رقم )

 
 

 نه يقوم بتحديد الشركاء: يقوم مقدم الطلب وبشكل إجباري ذكر أسباب إعتبار مشروعه بأنه ريادي ويستحق الدعم، كما أ والشركاءالريادة   .6

 في حالة وجد شركاء له. 

 (29الشكل رقم )

 
 

وبعد ذلك  للمخاطر، تعرض المشروعحال البدائل في طرح ه و عمشرو  د تواجه تنفيذالتي ق المخاطر بتحديد مقدم الطلب: يقوم المخاطر والبدائل  .0
 .عملية تقديم الطلب متماحفظ البيانات إل يتم 

 (29الشكل رقم )

 
 


