
Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
Referat I A - Förderung von Künstlerinnen, Künstlern, 
Projekten und Freien Gruppen 

 المشروعات والمجموعات  الحرة، قسم  تمویل الفنانات والفنانینأوروبا  و مجلس الشیوخ للثقافة
 
 

 2020اللغة األلمانیة لعام المكتوب بلغة غیر منحة األدب ل ورقة  المعلومات
 

 Die„، ووفقًا للمیزانیة  المتاحة،ستقوم وزارة الثقافة  وأوروبا  في مجلس الشیوخ  2020في عام 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa  „ بتقدیم منح  للكاتبات و الكتاب المقیمین في برلین  الذین
 یكتبون  بغیر اللغة  األلمانیة.

 
 األشخاص المستھدفون/ المجموعة  المستھدفة 

الرئیسي ومركز حیاتھم .  الغرض من ھذه المنح  ھو دعم  الفنانات والفنانین الذین تعد برلین محل اقامتھم 
 تقدیم إثبات اإلقامة مع طلبك عبر اإلنترنت كملف مرفق.  یجب

 
غیر مسموح للمسجالت والمسجلین في برنامج دراسي منتظم تابع إلحدى برامج الدورات األدبیة  في 

 (لیبزج أو ھیلدشایم أو بیل أو فیینا) بالترشح  لھذه  المنحة.    
 

بالتوازي  16.07.2019األلمانیة التقدم حتى  الذین یكتبون أیًضا باللغةوالمؤلفات یمكن للمؤلفین 
 ).2019في مایو المتوقع (المنح اإلعالن عن وذلك بعد للحصول على منحة لألدب باللغة األلمانیة ، 

 
 .واحدة منحة دراسیةالحصول اال على ، لكن ال یمكن للبرنامجینمن الممكن التقدم بطلب 

 
 الغرض من التمویل:   
ھذه المنحة مخصصة للتدریب الفني والتعلیم ااالضافي الفني.   تھدف ھذه المنح الدراسیة إلى تھیئة البیئة  

المناسبة للمؤلفات والمؤلفین القاطنین في برلین(من غیر المسرحیین) ، للتركیز على العمل األدبي طوال 
 ة ینبغي أن یكون ھناك امكانیة:مدة المشروع دون قیود اقتصادیة ومادیة. في فترة المنحة الدراسی

 
 تنفیذ تصامیم .

 استكمال عمل تم  الشروع بھ.
 إنھاء نصوص. 

 
 صفحة قیاسیة.  20یجب أن یكون ھناك عینة نصیة  بالفعل  تتألف  من  حوالي 

 یمكنكم  التعرف على  تعریف الصفحة القیاسیة  بالنظر إلى  ویكیبیدیا  على سبیل  المثال. 
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ودعم لنصوص مبتكرة دعم من خالل ة حیً  ة في برلیناألدبیالحركة المنحة  أیًضا ھو إبقاء الغرض من ھذه 

 . او مؤلفاتھا مؤلفیھا
ببرلین من حیث االدبیة  او االعمال االخرى للمؤلف او المؤلفة مرتبطة عینة توجد ضرورة بأن تكون الو ال 

 المحتوى.
 األدبي.معیار الحصول على  المنحة ھو  جودة العمل 

 
 المتطلبات والشروط

الذین لدیھم عمل منشور، أو الذین یمكنھم إثبات موھبتھم األدبیة من مؤلفات والمؤلفین یمنح التمویل  لل
 خالل تقدیم عینات من عملھم. 

 
دراسیة من األموال العامة خالل فترة التمویل التي  ةیتم التمویل إذا حصلت المؤلفة أو  المؤلف على منحال 
 مھا.نقد

 
 رشح.من كل میسمح  بتقدیم  طلب واحد فقط 

 
یلتزم الحاصلین على  المنح الدراسیة بالحفاظ على مكان إقامتھم  الریئسي ومركز حیاتھم األساسي  في 

خالل عملیة التقدیم  للترشح وكذلك خالل فترة المنحة الدراسیة. یجب اإلبالغ عن تغییر محل اإلقامة برلین 
 der Senatsverwaltung für Kultur und Europaعلى الفور إلى قسم الشیوخ وأوروبا في مجلس الشیوخ  

 
على منح. سوف مع المؤلفین والمؤلفات الحاصلین  2020في صیف عام من المخطط ان نقوم بعرض 

صلو بكم تھذا العرض. في حال حصولكم على منحة سوف ی  Literarische Collequium Berlinال نظم ی
 لتنظیم االمور.

 
 حجم التمویل

 
، عدد المنح، مدة المنح وفترة توفیر المنح. في السنة الماضیة حصل ستة 2019سوف یتقرر في نھایة 

توفیر منح  2020نتوقع ان یتم ایضا في عام  یورو. 24000 اشخاص على منح كان قیمة كل واحدة منھا
 یورو). 144000لستة اشخاص . نتوقع ایضا ان تبقى المیزانیة للمنح في نفس المقدار. (

 
 إجراءات تقدیم طلبات  الترشح:

عد موقبل الكترونیًا. تجدر اإلشارة إلى أنھ یجب إرسال طلب الترشح  االلكتروني الترشیح طلب تعبئة یتم 
 . 9.06.20118من یوم   ئأالساعة السادسة مسا قصاه أ
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لیس  من  الممكن ارسال الطلبات بعد  السادسة مساًءا.لساعة اقبل الطلبات االلكترونیة ان تصلنا یجب 
 اإلرسال تلقائیًا. ةعملیرفض ویتم الساعة السادسة  مساء 

 

 المستندات الضروریة مسبقًا.وكذلك إعداد جمیع مبكر وقت  في طلبالتقدیم بنوصي 
 .العینات بشكل سریعلتحمیل كافیة ثابتة و ذات  سرعة  نترنتان خط االیرجى التأكد من 

یمكنكم العثور على مزید من المعلومات حول تقدیم الطلبات اإللكتروني في قسم  األسئلة الشائعة الخاص  
 بنا:

].php85073enter/artikel.http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragsc 
 

 االلكتروني  التالي:   عبر الرابطللترشیح یمكنكم العثور على االستمارة  االلكترونیة 
 
/http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter 
 

من نموذج الطلب المعبأ كإثبات للتقدیم  PDFالطلب اإللكتروني، سوف تتلقى نسخة  بعد انھاء تعبئة
")Formularansicht.(" 

 

تقدیم أي مستندات أخرى حاجة من المرفقات المذكورة أدناه إلكترونیاً، ال مع في حالة وجود طلب إلكتروني 
 !بشكل مطبوع

 

 المستندات المطلوب تقدیمھا باللغة األلمانیة:
 تعبئة نموذج الطلب االلكتروني باللغة األلمانیة. یجب  .1
االمر باالمكان ایضا اذا لزم "وصف المشروع" باللغة األألمانیة. “ Exposé„یجب تقدیم ملحق     .2

 الرجاء تعیین لغة عینة القراءة  في "وصف المشروع". یقدم الملحق باللغة االنجلیزیة ان 
)Exposé( 

ألمانیة قصیرة للمقتطف/العینة  من المشروع األدبي غیر المنتھي خیاریاً : یمكن تقدیم ترجمة  .3
 20(كجزء من المرفق وعینات  القراءة األخرى). . یجب أال یتعدى الحجم االجمالي للملحق (

 صفحة).
 

 یمكن تقدیم جمیع المستندات األخرى بلغة عینة القراءة    أو باللغة اإلنجلیزیة.
 

) ، الحصول فقطن یرغبون في إكمال نموذج الطلب بالید (في حاالت استثنائیة یمكن للفنانین والفنانات الذی
العنوان تحت على مستندات الطلب من قسم الثقافة و أوروبا في مجلس الشیوخ بعد اخطار تلیفوني مسبق  

في ھذه الحالة فقط  B / 1/  4الغرفة   Brunnenstraße 188-190 ، 10119 Berlin-Mitteالتالي : 
 دیم الورقي) ، یمكنكم إرسال طلبكم باستخدام النموذج المرفق بورقة المعلومات.(التق

 

 یجب أن یحتوي طلب  الترشح على المستندات أو المرفقات التالیة:

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/
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، یتوفر ھذا تلقائیاً في  مطبوع(فقط لطلب التقدیم الالمعلومات الشخصیة نموذج طلب مكتمل مع  )أ

 حالة  التقدیم الكترونیًا) 
 

 . میجابایت في النموذج اإللكتروني) 2السیرة الذاتیة الفنیة (بحد أقصى  )ب
 باللغة االلمانیة اسم مقدم  الطلب+ CV ملف لطلب الترشح  االلكتروني :ال اسمالرجاء بدء 

 
صفحتان كحد أقصى  ، یتم فیھا ، على سبیل المثال ،  -میغابایت كحد أقصى)  2وصف المشروع ( )ت

الجمالي للعمل ، وخطط مواصلة عینة العمل ، وما إلى ذلك. یمكن أن یكون  التركیز الموضوعي أو
. في حاالت وصف المشروع متطابقًا مع الملخص في النموذج. یرجى استخدام اللغة األلمانیة

 .استثنائیة یمكن تعبئة الملف باللغة االنجلیزیة ایضا
 .باللغة االلمانیة اسم المتقدم بالطلب + exposeملف لطلب الترشح  االلكتروني:ھذا ال بدایة اسم

 
میغابایت كحد  6صفحة قیاسیة) ( 20عینة من المشروع األدبي الذي لم  یكتمل بعد  (حوالي  )ث

 أقصى) والذي یقصد تمویلھ. 
  اسم مقدم  الطلب + APبدایة اسم  ملف لطلب الترشح  االلكتروني: 

 
میغابایت كحد أقصى) و/ أو الترجمة األلمانیة  5( اختیاریًا :  یمكن  ارفاق حتى عیینتین إضافیتین   )ج

ألجزاء من عینة من المشروع األدبي غیرالمكتمل . ھنا أیًضا یرجى أال  یتعدى إجمالي عدد 
  صفحة قیاسیة 20الصفحات  

 باللغة االلمانیة اسم  المتقدم بالطلب + WAبدایة اسم ملف طلب الترشح  االلكتروني: 
 

میغابایت)  2العنوان وموقع نشر مطبوعاتك/منشوراتكم  في السنوات الثالث األخیرة (بحد أقصى  )ح
(وسائل اإلعالم المطبوعة ، والرادیو ، واألفالم ، والتلفزیون ، وناقالت الصوت ، وما إلى ذلك). 

 یمكن  أن یكون ھذا المرفق أیًضا جزءأ من  السیرة  الذاتیة للفنان. 
 باللغة االلمانیة معلومات اسم  المتقدم بالطلب+ INFO  لطلب الترشح االلكتروني:بدایة اسم ملف 

 
 میغابایت كحد أقصى) 4اختیاریًا : وثائق ومعلومات عن األعمال الفنیة السابقة ( )خ

 باللغة االلمانیة اسم المتقدم بالطلب +  DOKUبدایة اسم ملف طلب الترشح  االلكتروني 
 

أو نسخة من تأكید تسجیل  السكن من مكتب تسجیل المقیمین (بحد أقصى نسخة من بطاقة الھویة  )د
 میجابایت) 2

 باللغة االلمانیة اسم  المتقدم  بالطلب+  MBبدایة اسم ملف طلب الترشح  االلكتروني: 
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خارج االتحاد  يمواطنات ومواطنمن  نسخة من ختم اإلقامة في جواز سفر القاطنین ببرلین )ذ
 میجابایت)2األوروبي ( (بحد أقصى 

 باللغة االلمانیة اسم  المتقدم  بالطلب+  PASS:  :بدایة اسم ملف طلب الترشح  االلكتروني
 

 منح الجائزة المالیة/ التمویل
یقرر عضو مجلس الشیوخ المسؤول عن الشؤون الثقافیة منح المنح /التمویل بعد التشاور مع لجنة 

 استشاریة من الخبراء (ھیئة المحلفین). 
 

سیتم تحدید تكوین  ھیئة المحلفین بعد استالم مستندات التقدیم كي یتم التمكن من النظر في لغات عینات 
 .2019كیم في سبتمبر النص. سوف یتم اإلعالن عن لجنة التح

 
 .حلفون في اتخاذ قرارھممسامي اي اشخاص یساعدون الأسامي المحلفون او ألن یتم نشر 

 
خطیًا  سیتم إخطار جمیع المتقدمین بالنتیجة.  2020من المتوقع أن یتم القرار بحلول كانون الثاني/ ینایر 

 طریق البرید اإللكتروني في ھذا الوقت.عن 
 أسماء الحاصلین على  المنح للجمھور بعد اإلخطار.سیتم اإلعالن عن 

 
 استبعاد / اقصاء

یستثنى موظفو دائرة الشیوخ في مجلس الشیوخ وأوروبا وأقاربھم وكذلك أعضاء ھیئة التحكیم وأقاربھم 
 من  الترشح لھذا  المنح.

 
 التسلیم/ أخر موعد

 اإلضافیة إلى العنوان  التالي : بشكل  استثنائي: یجب إرسال الطلبات الورقیة / وثائق الطلبات
Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
Referat I A – Förderung von Künstlerinnen, Künstlern, Projekten und Freien Gruppen 
- Bereich Literatur -  

Brunnenstr 188-190 
10119 Berlin-Mitte 

 
 !)مساءً  6الساعة قبل إرسال الطلب اإللكتروني (یجب  18.06.2019یوم تنتھي فترة تقدیم الطلب/الترشح 

 
سیتم اعتبار تاریخ ختم البرید كتاریخ التقدیم. لن یتم النظر في الطلبات التى یتم ارسالھا بعد الموعد المحدد 

 أعاله.
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/  4في الغرفة شخصیًا   ةخاصسباب استثنائي  ألیمكن أیًضا تقدیم الطلبات أو المستندات اإلضافیة بشكل 
B / 1 ظھًرا ومن  12صباًحا حتى الساعة  9. مواعید التسلیم: من االثنین إلى الخمیس من الساعة

ظھًرا ومن  12صباًحا حتى الساعة  9مساًءا. یوم  الجمعة  من الساعة  3ظھًرا حتى الساعة   1الساعة 
تحدید موعًدا مسبقًا عن طریق  االتصال ھاتفیًا . الرجاء بعد الظھرالساعة الواحدة حتى الساعة الثانیة 

 أو  عن  طریق البرید  االلكتروني 90228536: على الرقم التالي
 

قبل الموعد  -في حال فشل الترشح  عبر النموذج االلكتروني ، یرجى إرسال المرفقات إلى العنوان البرید 
 النھائي للتقدیم.

 
سیتم التعامل مع جمیع المعلومات بسریة وسیتم استخدامھا  النظر في  الطلبات المكتملة  فقط.یتم  

 حصریًا ألغراض اتخاذ القرار أو المنحة.
 

 بعد قرار ھیئة التحكیم
تصویت لجنة التحكیم إلى جمیع المتقدمین كتابةً عن طریق البرید االلكتروني بعد سیتم إرسال إخطار عن 

 .)2020اتخاذ القرار ( حتى كانون الثاني/ ینایر 
). B / 1/  4أسابیع  بعد القرار (الغرفة  4یمكنكم استرجاع  مستندات الطلب المقدم  ورقیًا في غضون 

ت لفترة أطول  من  الفترة  المذكورة أعالة  ، كما  أنھ  ال  یمكن  من  غیر  الممكن االحتفاظ بالمستندا
صباًحا حتى  9الخمیس من الساعة اعادة ارسالھا بریدیًا. أوقات استرجاع  المستندات: من االثنین إلى 

صباًحا حتى  9مساًءا. یوم  الجمعة  من الساعة  3ظھًرا حتى الساعة   1ظھًرا ومن الساعة  12الساعة 
ظھًرا ومن الساعة الواحدة ظھًرا حتى الساعة الثانیة مساًءا. الرجاء عمل موعًدا  عبر  12الساعة 

 غیر  مسئولون عن تلف أو فقدان المستندات الھاتف أو  البرید  االلكتروني مسبقًا. نحن 
 

 معلومات أخرى 
حیث أنھ من الممكن اعتبار المنحة مساعدة حكومیة ، فأنھ  یتم منح ھذا التمویل على أساس الئحة 

التي تعلن فئات معینة من  2014یونیو  17بتاریخ  6512014المفوضیة (االتحاد األوروبي) رقم 
من معاھدة تشغیل االتحاد  108و  107ق الداخلیة في تطبیق المادتین المساعدات المتوافقة مع السو

بتاریخ  /187). منح رقم  OJ L 187/1، 26/6/2014األوروبي (الالئحة العامة لإلعفاء من الحظر) (
26.06.2014  

بشأن لن  یتم منح المساعدات الفردیة للشركات التي لم تلتزم بأمر اإلسترداد بناء على قرار سابق للجنة 
 عدم قبول حالة من المساعدات الحكومیة وعدم توافقھا مع السوق الداخلیة .

 
 جھات االتصال / معلومات إضافیة:

 السید/ فولفجانج مایر
 مشروعات التمویل  األدبي  والمنح.
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 90228536ھاتف: 
 90228457فاكس. 

in.dewolfgang.meyer@kultur.berlMail: -E 
 http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literaturالموقع االلكتروني: 

 

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur
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