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  مقدمة

هو عبارة عن منصة عمل إلكترونية متوفرة على اإلنترنت، باللغتين العربية واإلنجليزية، وتستخدمها الجهة المتعاقدة  EGREGإن نظام 
)Expertise France" دعم مؤسسات المجتمع المدني واستبدال الرعاية اإليوائية ) إلدارة المنح التي ستقدمها ضمن إطار مشروع

  " الممول من قبل االتحاد األوروبي.بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

كامل دورة حياة برنامج المنح بدءاً من مرحلة التقديم (مقترح المشروع المختصر ومقترح المشروع الكامل)  EGREGيغطي نظام 
  وحتى إغالق المشاريع الممولة بالمنح بما في ذلك من إدارة فنية ومالية لتلك المشاريع.

من استخدام كافة مزايا ووظائف وي المشاركة في هذا البرنامج (كمتقدم رئيسي أو كمتقدم مشارك) ولكي تتمكن المؤسسات التي تن
  النظام، عليها أوالً أن تسجل فيه وأن تنشئ ملفات تعريفها لتتمكن فيما بعد من الوصول إلى نموذج التقديم اإللكتروني واستخدامه.

نها من المشاركة اً، الخطوات التي يجب اتباعها إلنشاء حساب نشط للمؤسسة يمكّ يصف هذا الدليل، وهو متوفر باللغة اإلنجليزية أيض
 في الدعوة لتقديم المقترحات.

 

  مالحظة هامة

رى إدخالها على جإن كافة المعلومات التي تظهر في هذه الوثيقة من أسماء أو عناوين أو أرقام هواتف أو غيرها، قد 
 ن أي تشابه مع بيانات فعلية تخص أي مؤسسة هو محض مصادفة.سبيل المثال لغرض إعداد هذا الدليل. إ

 

 عالمات التدوين واأليقونات المستخدمة في هذا الدليل

 معلومات هامة
 

 ما ينبغي تجنبه
 

  ما يُنصح بفعله
 

(كأسماء  تشير الكلمات أو الجمل المكتوبة بتنسيق النص المائل إلى عناصر موجودة في شاشات النظام
 األزرار، قوائم الخيارات، الروابط وغيرها).

 نص مائل
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  التسجيل إجرائية
) 1(انظر الشكل  الدخول أو التسجيلبإدخال القليل من البيانات األساسية في علبة  EGREGتبدأ إجرائية تسجيل المؤسسة في منصة 

) 2في القائمة الرئيسية (انظر الشكل  دخولالتي تظهر عندما تتدرج إلى األسفل في صفحة المنصة األساسية أو عندما تنقر على األمر 
  ).3(انظر الشكل  كيفية التقديمفي المقطع المعنون  تسجيلأو عندما تنقر الزر 

 
 ): استمارة الدخول أو التسجيل1الشكل (

 
 ): الوصول إلى استمارة الدخول أو التسجيل انطالقاً من القائمة الرئيسية2( الشكل

 



Page 5 of 13 
 

 
  ): الوصول إلى استمارة الدخول أو التسجيل انطالقاً من المقطع كيفية التقديم3الشكل (

والذي يسمح بالتحقق من من الضروري إدخال القيم في كافة حقول استمارة التسجيل بما في ذلك الرمز الرقمي الذي يظهر في أسفلها 
  أن مستخدماً حقيقياً هو من يقوم باإلدخال.

تحّدد  إن هذه الدعوة موجهة حصراً للمؤسسات المسجلة والمرخصة رسمياً في األردن، لذلك عليك أن
أن تطلب،  يحق للجهة المتعاقدة. أن هذه المؤسسة مسجلة في المملكة األردنية الهاشمية أصرحالخيار 

  الوثائق التي تثبت صحة تصريحك.وفي أي وقت، 

سيتم  .21/09/2021من يوم  الثانية عشرة ظهراً ستبقى عملية التسجيل متاحة للجميع لغاية الساعة 
 بعد ذلك الوقت إخفاء استمارة التسجيل.

 

النظام فسترى رسالة تنبيه يُسمح ألي مؤسسة بإنشاء حساب واحد فقط ولمستخدم واحد. أما إذا حاولت تسجيل مؤسسة ُسجلت سابقاً في 
  ) أدناه.4في استمارة التسجيل كما هو مبين في الشكل (

 
  ): يُسمح بتسجيل المؤسسة مرة واحدة فقط4الشكل (

  ).5كما تتحقق إجرائية التسجيل أيضاً من أن عنوان البريد اإللكتروني غير مستخدم مسبقاً (انظر الشكل 

 
  لبريد اإللكتروني للتسجيل إال لمرة واحدة): ال يمكن استخدام عنوان ا5الشكل (

ً أو أن عنوان البريد اإللكتروني قد استُخد م من قبل، ال عندما يُعلمك النظام أن المؤسسة مسجلة سابقا
خر، بل تحاول إنشاء حساب باستخدام اسم معدل من اسم المؤسسة أو باستخدام عنوان بريد إلكتروني آ

 فة من قام بإنشاء حساب لمؤسستك.تواصل مع خدمة الدعم الفني لمعر
 

لحفظ المعلومات في قاعدة بيانات منصة  إرسال) انقر على الزر 6بعد إدخال المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل (انظر الشكل 
EGREG) 7. سيُعلمك النظام بنجاح عملية اإلرسال من خالل رسالة تظهر على شاشتك كما هو مبين في الشكل.(  
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  ): استمارة التسجيل بعد ملئها بالبيانات6الشكل (

 
): رسالة تأكيد نجاح عملية اإلرسال7الشكل (  

باإلضافة لرسالة التأكيد السابقة، سيرسل النظام تلقائياً رسالة إلى بريدك اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل مما يسمح بالتحقق من 
  ) مثاالً للرسالة التي ستتلقاها.8ومتابعة ملء حقول استمارة التسجيل الكاملة. يبين الشكل ( ملكيتك لذلك البريد بحيث تقوم بتفعيل حسابك

 
): رسالة تفعيل الحساب8الشكل (  

. سيؤدي ذلك إلى فتح صفحة جديدة في متصفح اإلنترنت لديك مع رسالة تؤكد اكتمال تفعيل حسابيلتفعيل حسابك انقر على الرابط 
  ).9كتلك التي تظهر في الشكل (عملية التفعيل بنجاح 
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): رسالة تأكيد تفعيل الحساب9الشكل (  

يمكنك اآلن، وبعد أن تم تفعيل الحساب، الدخول إلى حسابك واستكمال إدخال بقية المعلومات المطلوبة عن مؤسستك (انظر الشكل 
10.(  

بإمكانك تبديل  تها، وتذكر أنهال تبّدل لغة واجهة النظام إال بعد أن تقوم بحفظ كل المعلومات التي أدخل
  لغة اإلدخال من لوحة مفاتيح جهازك دون الحاجة لتبديل لغة واجهة النظام.

 
  ): استكمال ملف تعريف المؤسسة بعد تفعيل الحساب10الشكل (

المؤسسة واسم جهة االتصال يمكنك من خالل استمارة التسجيل الكاملة تعديل وتصحيح المعلومات التي أدخلتها قبل تفعيل الحساب (اسم 
  وعنوان البريد اإللكتروني) ومتابعة إدخال بقية المعلومات المطلوبة، وهي:

 رقم الهاتف. 1

: ويُقصد به رقم تسجيل مؤسستك في سجل الجمعيات الخيرية التابع إلحدى الوزارات أو رقم تسجيلها رقم التسجيل أو ما يكافئه. 2
 موين إذا كانت مؤسستك مرخصة كشركة غير ربحية.في وزارة الصناعة والتجارة والت

 مؤسسة غير ربحيةأو  شركة غير ربحيةأو  سجل الجمعيات الخيرية: واحداً من الخياراتابدأ بإدخال رقم التسجيل ثم انتِق 
يقوم النظام تلقائياً باختيار  شركة غير ربحية). الحظ أنه عند انتقاء الخيار 11ومن ثم اختر الوزارة المعنية (انظر الشكل 

  ).12(انظر الشكل  وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 غير ذلكأما عند انتقاء الخيار مؤسسة غير ربحية فيمكن عندئذ عدم الربط مع أي وزارة، ويُنصح في هذه الحالة باختيار 
إدخال معلومات إضافية عن القانون أو القرار حيث تظهر علبة نصية تحت الحقل يمكنك من خاللها  الوضع القانونيفي حقل 

  الذي أُحدثت مؤسستك بموجبه.
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  ): إدخال رقم التسجيل وانتقاء الوزارة المعنية11الشكل (

 
  يحدد النظام تلقائياً وزارة الصناعة والتجارة والتموين عند التسجيل كشركة غير ربحية): 12الشكل (

  المحافظات التي تنشط بها مؤسستك.. نطاق النشاط الجغرافي: قُم بتحديد 3

  ).13: انتِق محافظة التسجيل الخاصة بمؤسستك من قائمة محافظات األردن (انظر الشكل محافظة التسجيل. 4

 
): انتقاء محافظة التسجيل13الشكل (  

 شركة غير ربحية. الحظ أنه عند انتقاء الخيار شركة غير ربحيةأو  جمعية: يمكنك انتقاء واحد من الخيارين: الوضع القانوني. 5
  ).12، يتم تلقائياً تحديد الخيار نفسه في حقل الوضع القانوني (انظر الشكل رقم التسجيلمع حقل 

في سجل الجمعيات الخيرية التابع إلحدى الوزارات : ويُقصد به التاريخ الذي جرى فيه تسجيل مؤسستك رسمياً تاريخ التسجيل. 6
ة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يمكنك إدخال هذا التاريخ بانتقائه من التقويم الذي يظهر عند النقر أو كشرك

  ).14داخل حقل التاريخ (انظر الشكل 
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): إدخال تاريخ تسجيل المؤسسة14الشكل (  

ُوجد، وحقلين لتحديد اسم مؤسستك أو صفحتها على وسيلتين تتضمن استمارة التسجيل أيضاً ثالثة حقول اختيارية: الموقع اإللكتروني إن 
  من وسائل التواصل االجتماعي.

 
  ): الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي15الشكل (

في أسفل استمارة التسجيل، ولكن لكي تتمكن من استخدام  حفظيمكنك، وفي أي وقت، حفظ المعلومات التي أدخلتها بالنقر على الزر 
  .إرسالبقية وظائف النظام عليك النقر على الزر 

عديل ملف يمكنك تحديث وتيُنصح بالنقر على زر اإلرسال فور استكمال إدخال المعلومات المطلوبة. 
  المؤسسة في أي وقت طالما أنها غير مشاركة بعد في مقترح ُمرَسل.

) كما ستتلقى في بريدك 16بعد نجاح عملية إرسال استمارة التسجيل الكاملة ستتلقى على شاشتك رسالة كتلك التي تظهر في الشكل (
  .EGREG) والتي تتضمن أيضاً رقم تسجيل مؤسستك تحت منصة 17اإللكتروني رسالة إلكترونية كتلك المبينة في الشكل (

 
 ل ملف تعريف المؤسسة): رسالة اإلعالم باكتما16الشكل (

 
  ): رسالة البريد اإللكتروني التي تؤكد اكتمال ملف تعريف المؤسسة17الشكل (

وع. لإلشارة إلى مؤسستك الحقاً عند مشاركتها في مقترح مشر EGREGسيُستخدم رقم التسجيل تحت منصة 
   ال يمكنك استخدام هذا الرقم للدخول إلى حسابك.

تعريف المؤسسة، يُفعل النظام تلقائياً كل الوظائف األخرى التي تلزمك لتقديم مقترح أو المشاركة في هذه اآلن، وبعد استكمال ملف 
  ).18الدعوة (انظر الشكل 



Page 10 of 13 
 

 
  ): الصفحة الرئيسية بعد إكمال التسجيل18الشكل (

كانت المشاركة كمتقدم رئيسي يبقى بإمكانك تحديث ملف تعريف مؤسستك طالما أنها غير مشاركة بعد في أي مقترح ُمرسل (سواء 
  ).19أو كمتقدم مشارك). انظر الشكل (

 
  ): تحديث ملف تعريف المؤسسة19الشكل (

مسؤولة  ب أية التزامات على الجهة المتعاقدة، وتُعتبر مؤسستكإن قبول ملف تعريف المؤسسة ال يرتّ 
  ي وقت.أالثبوتية الالزمة في عن صحة ودقة المعلومات المدخلة. يحق للجهة المتعاقدة طلب الوثائق 
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  الفني الدعم مع التواصل
 الدعم الفنيأو أثناء الدخول إلى حسابك التواصل مع خدمة  EGREGأية صعوبات أثناء التسجيل في منصة  كيمكنك في حال واجهت

  ).21) وكرابط أيضاً في أسفل استمارة التسجيل (انظر الشكل 20المتاحة في القائمة الرئيسية (انظر الشكل 

 
  ): التواصل مع الدعم الفني من القائمة الرئيسية20الشكل (

 
  رابط في استمارة التسجيلال): التواصل مع الدعم الفني من 21الشكل (

) والتي تطلب منك إدخال اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني 22الموضحة في الشكل ( الدعم الفنيفي كلتا الحالتين يعرض النظام استمارة 
  واسم المؤسسة التي تمثلها إضافة إلى رمز تحقق حيث يمكنك إدخال استفساراتك في علبة النص.

 
  ): استمارة طلب الدعم الفني22الشكل (

ي منصة فتمارة الدعم الفني عنوان البريد اإللكتروني نفسه الذي استخدمته لتسجيل المؤسسة استخدم في اس
EGREG.سيسهل ذلك التعامل مع أية صعوبات واإلجابة على استفساراتك خالل يومي عمل .   

  

خصص حصراً ال تستخدم خدمة الدعم الفني لتوجيه أسئلة عامة أو لالستفسار عن القواعد الخاصة بالمنح، فهو م
ن خالل م، أما األسئلة األخرى فيجب إرسالها EGREGلإلجابة على األسئلة التي تتعلق بكيفية استخدام منصة 

 مومية أو من خالل حسابك.خدمة أسئلة وأجوبة التي يمكن الوصول إليها من صفحة المنصة الع
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  حسابك حماية
بروتوكوالت اتصال آمنة كما يعتمد على  EGREGبهدف حماية وضمان أمن المعلومات التي يجري نقلها عبر اإلنترنت، يستخدم نظام 

إجرائيات تشفير البيانات قبل إرسالها، إال أنه تبقى هناك بعض اإلجراءات األولية التي يتوجب عليك اتخاذها لحماية حسابك وإبقائه 
  تحت سيطرتك.

حفظ مثالً) لمدة تتجاوز العشرين دقيقة، سيقوم النظام تلقائياً بتسجيل خروجك من حسابك إذا أبقيته مفتوحاً دون أي نشاط (تعديل أو 
ات وفي مثل هذه الحالة ستفقد كافة المعلومات والتعديالت التي أدخلتها أو أجريتها بعد عملية الحفظ األخيرة. ولذلك، يُنصح بحفظ المعلوم

  أعاله). 19(انظر الشكل  حسابيمن القائمة  خروجالمدخلة والخروج من الحساب بطريقة نظامية باستخدام األمر 

 ً إلى أن  ال تنتقل إلى مواقع إلكترونية أخرى من خالل شريط العنوان ألن ذلك سيترك حسابك مفتوحا
  دقيقة. 20يتم إغالقه تلقائياً بعد 

أحرف ويُنصح باستخدام كلمات مرور طويلة تتضمن، إلى جانب األحرف،  8يطلب منك النظام استخدام كلمة مرور ال يقل طولها عن 
بعض األرقام والمحارف الخاصة (مثل $، #، _ وغيرها). هذا ويمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك في أي وقت من خالل 

  ).19(انظر الشكل  حسابيقائمة في ال تغيير كلمة المرورالوظيفة 

 الدخول أو التسجيلفي علبة  دخولالموجود تحت الزر  هل نسيت كلمة المرور؟أما إذا نسيت كلمة المرور، فيمكنك استخدام الرابط 
  ).24). سيُطلب إليك في هذه الحالة إدخال عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدمته لتسجيل مؤسستك (انظر الشكل 23(انظر الشكل 

 
  هل نسيت كلمة المرور؟): الرابط 23الشكل (

 
  ): استخدام وظيفة إعادة تعيين كلمة المرور24الشكل (

كان عنوان البريد اإللكتروني صحيحاً، بإرسال رسالة إلى بريدك اإللكتروني، كتلك المبينة سيقوم النظام، إذا  إرسالبعد النقر على الزر 
  ساعة من تاريخ إرساله. 24الذي يُفترض بك استعماله خالل مهلة  إعادة تعيين كلمة مروري) والتي تتضمن الرابط 25بالشكل (
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  ): رسالة إعادة تعيين كلمة المرور25الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


