
 

بامجلس الشيوخ للثقافة وأورو  

     نالفنانات والفنانيلتمويل (1 ) مقس

الحرة  مشروعات والمجموعاتو ال  

___________________________________________________________________________ 

 

معلوماتورقة    

2023لعام   األلمانيةالمكتوب بغير  األدبمنحة حول   

 Die Senatsverwaltung für„وأوروبا  في مجلس الشيوخ ستقوم وزارة الثقافة  المتاحةوفقًا للميزانية ، 2023في عام 

Kultur und Europa „  بغير اللغة كتبون أعمالهم األدبية الذين يمن المؤلفات والمؤلفيين مقيمين في برلين لل بتقديم منح

 األلمانية.

 المستهدفةالمجموعة  /المستهدفون  األشخاص •

يرفق  .يجب أنومركز حياتهم  قامتهم الرئيسيإالذين تعد برلين محل لمبدعين وامبدعات الغرض من هذه المنحة هو دعم ال

 االلكتروني.في  برلين كمرفق مع الطلب  وثيقة تسجيل محل االقامة 

يمكن للمؤلفين الذين يكتبون أيًضا باللغة األلمانية التقدم بالتوازي للحصول على منحة عمل لألدب باللغة األلمانية حتى 14 

 يونيو 2022 ، والتي من المقرر اإلعالن عنها )ربما في أبريل 2022(.

منحة واحدة فقط. يحق للمتقدم من الممكن التقدم بطلب للحصول على كال البرنامجين التمويليين ، ولكن مالحظة:   

  • الغرض التمويل

 )يستثني  مؤلفي الروايات وأدب األطفال والشباب للشعراء و  ضافي الفنيخصصة للتدريب الفني والتعليم ااإلالمنحة مهذه 

.(والترجمات كتب غير األدبيةوال مسرحال  

األدبي ، للتركيز على العمل  تهدف هذه المنح الدراسية إلى تهيئة البيئة المناسبة للمؤلفات والمؤلفين القاطنين في برلين 

اقتصادية ومادية. ضغوط طوال مدة المشروع دون  

:على العمل فترة المنحة الدراسية ينبغي خالل   

تنفيذ تصاميم .أ (   

الشروع به. استكمال عمل تم ب (  

هاء نصوص. إنج (   

.قياسية   صفحة 20حوالي  منتتألف  لنص عينة تقديم يجب   

1.5 المساحة الفاصلة بين السطور و 12حجم الخط كما  يفضل  أن يكون  حرف. 1500من  الصفحة القياسيةتتكون  )  ) 



 .جودة العمل األدبي حصول على المنحة هو األساسي للمعيارال

 المتطلبات والشروط •

الذين يمكنهم إثبات موهبتهم األدبية من خالل  أو، ةالمنشور عماللذين لديهم سجل من األا يمنح التمويل  للكاتبات والكتاب

المؤلف على مزيد من المنح الدراسية ت المؤلفة أو التمويل إذا حصلكقاعدة عامة، يتم ايقاف  هذا تقديم عينات من عملهم. 

 من األموال العامة خالل فترة التمويل التي نقدمها.

 يسمح  بتقديم  طلب واحد فقط للترشح.

في برلين خالل  [2}ومركز حياتهم األساسي  {1]لى المنح الدراسية بالحفاظ على مكان إقامتهم  الريئسييلتزم الحاصلين ع

 عملية التقديم  للترشح وكذلك خالل فترة المنحة الدراسية.

 der Senatsverwaltung für  خالشيوخ وأوروبا في مجلس الشيوادارة  اخطاريجب  تغيير محل اإلقامة حال في  

Kultur und Europa .على الفور 

 استبعاد  •

غير مسموح للمسجالت والمسجلين في برنامج دراسي منتظم تابع إلحدى برامج الدورات األدبية  في )ليبزج أو هيلدشايم 

( بالترشح  لهذه  المنحة.  غيرها أو   أو بيل أو فيينا  

الجامعات. بأساتذة  ك المؤلفين من العاملينيستبعد   

قدمة من مؤسسة األدب األلماني األلمانية مع منحة ماللغة  المكتوب بغير يالمنحة المخصصة للعمل لألدبدمج ال  يمكن  

 نفس الوقت. في

دائرة الشيوخ في مجلس الشيوخ وأوروبا وأقاربهم وكذلك أعضاء هيئة التحكيم ي موظف المنحة  من الترشح لهذه يستثنى

 وأقاربهم.

 حجم التمويل •

مفاوضات ميزانية مجلس الشيوخ في برلين لعام  إذ لم  يتم االنتهاء من ،بعد  تحديد عدد المنح الدراسية  م يتم ل

 بغير اللغة المكتوب . وقد تسمح األموال اإلضافية بزيادة عدد المنح الدراسية التي سيتم منحها لألدب2022/2023

منح عمل  4شهًرا و  12يورو لمدة  24000 قيمة  كل منها  منح عمل 8من المخطط منح  األلماني مقارنة بالعام السابق.

يورو.  2000 كل منها من المتوقع أن يتم دفعها على أقساط شهرية تبلغ وأشهر. 6يورو لمدة  12000بقيمة  . 

اًء تقرر لجنة التحكيم مبلغ المنحة بنللمتقدم للطلب ولكن سكمبلغ  يورو 24000تحديد مبلغ  تم عالن االلكتروني،في اال

.على كامل مستندات الطلب المقدمة  

 بحيث ال  يتعدى  الدراسية من والية برلين )منح العمل والبحث والتبادل الثقافي( عدد من  المنحملحوظة: يمكن الجمع بين 

يورو سنويًا 24000المبلغ  االجمالي  لتلك  المنح   

ندوة برلين  قوم. ست2023عام لالمنح الدراسية  علىالحاصلين مع مفتوح قرر تقديم عرض في جميع االحتماالت ، من الم

 منحة.الفي حالة الحصول على معكم ، بالتواصل ندوةالتي من المتوقع أن تنظم الو، األدبية



 منح الجائزة المالية/ التمويل •

 يتم  النظر في  الطلبات  من  قبل  هيئة مستقلة من  المحلفيين .

 .وص المقدمةاستالم مستندات التقديم كي يتم التمكن من النظر في لغات عينات النص سيتم تحديد تكوين هيئة المحلفين بعد

 . سيتم اإلعالن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم هنا في الوقت المناسب

ها.لن يتم الكشف عن أسماء المراجعين واألشخاص اآلخرين الذين قد يساعدون لجنة التحكيم في عمل . 

 اإلجراء هذا  أعضاء لجنة التحكيم في الفترة التي تسبق ي مع الشخص تواصلاالمتناع عن النرجو منكم  

 بعد قرار هيئة التحكيم •

ثم  ، االلكتروني  عبر البريدع المتقدمين  بالنتيجة جمي . سيتم إخطار2023ر بحلول  يناير من  المتوقع صدور قرا

 الدراسية أسماء الحاصلين علي هذه المنح للجمهورعن االعالن 

 تقديم طلبات  الترشح:  •

االكترونيً –وكذلك جميع المرفقات  - الترشح يجب تقديم طلبات . 

 :الرابط  التالي  من  خاللمرفقات المطلوبة على اإلنترنت يمكن العثور على نموذج الطلب اإللكتروني وخيار تحميل ال

:اختيار برنامج التمويل  

: األدبمجال التمويل  

  األلمانية  المكتوب بغير اللغة : األدبتمويلبرنامج ال

أو روابط قديمة أو محفوظة من مزودين خارجيين الستدعاء النموذج عبر اإلنترنت  أخرى  يرجى عدم استخدام أي روابط

عبر اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني لقسم الثقافة وأوروبا في مجلس ستمارة التقدم  للترشح فقط الوصول إلى ا ، يمكنكم 

 الشيوخ!

 .)إن وجد( في نموذج الطلب اإللكترونيبالمتقدم للترشح  موقع االلكتروني الخاصرابط اليرجى التأكد من تضمين 

ً ديو أو المستدات األخرى التي ال يمكن تحميلها الصور أو مقاطع  الفي يمكن إتاحة لهيئة مثاًل علي هيئة    الكترونيا

مرور(  تكون محمية بكلمةيمكن أن  ) التحكيم

.ا يورق   لن يتم قبول المستندات اإلضافية  

الترشح  لطلب من نموذج الطلب المعبأ كإثبات للتقديم PDFبمجرد اكتمال إجراء الطلب اإللكتروني ، سوف تتلقى نسخة 

"(Formularansicht.)]عرض النموذج[ " 

 للمرفقاتمالحظات 

https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/egokuefservice/main


 المستندات المطلوب تقديمها باللغة األلمانية:.

 لكتروني باللغة األلمانية.تعبئة نموذج الطلب اإل(  1

ن  تقديم "وصف المشروع . يمكأو الترجمة األلمانية له  لمانيةباللغة األأ"وصف المشروع"  “Exposé„  تقديم ملحق ( 2

 . (Exposéفي "وصف  المشروع")  القراءة عيين لغة عينةتيرجى االنجليزية  بشكل  استثنائي. " باللغة 

)كجزء من المرفق  لمكتملالمشروع األدبي غير ايمكن تقديم ترجمة ألمانية قصيرة للمقتطف/العينة  من  ياريا  :إخت  3 )

 صفحة(. 20) لحقيتعدى الحجم االجمالي للم الوعينات  القراءة األخرى(.يجب أ

 عينة القراءة  أو باللغة اإلنجليزية. بلغة ضافيةاأل تتقديم المستندا كميمكن

 :المرفقات التاليةيجب أن  يحتوى طلب  الترشح علي 

في السنوات ت المترشح منشورا تتضمن    -(docx،pdf،  ملفات  بايت غامي 4 بحد أقصى) سيرة ذاتية فنية(  أ 

)وسائل اإلعالم المطبوعة والراديو واألفالم الوسيط اسم ومكان النشر و العمل  األدبي عنوانالثالث الماضية مع 

 (.والتلفزيون وناقالت الصوت ، إلخ

 اسم مقدم  الطلب :السيرة الذاتية ملف لطلب الترشح  االلكتروني :اسم 

، على سبيل المثال ، التركيز  تضمنصفحتان كحد أقصى  ،  - د أقصى(بايت كح ميغا 2) وصف المشروع ب (

ذلك. يمكن أن يكون وصف المشروع متطابقًا مع الموضوعي أو الجمالي للعمل ، وخطط مواصلة عينة العمل ، وما إلى 

 يرجي ذكر لغة المقتطف. الملخص في النموذج.

في حاالت استثنائية ، يمكن أيًضا تقديم العرض باللغة  .يرجى استخدام اللغة األلمانية أو إضافة الترجمة األلمانية

 اإلنجليزية.

 اسم المتقدم بالطلب  : وصف المشروع  لكتروني:اإلاسم ملف لطلب الترشح 

باللغة  ميغابايت كحد أقصى(  6قياسية( ) صفحة 20)حوالي  شروع األدبي الذي لم  يكتمل بعدمن المقراءة  عينة ت ( 

 الذي يقصد تمويله.للعمل  األدبي األصلية 

 ( 1.5و المساحة الفاصلة بين  األسطر  12حجم الخط كما  يفضل  أن يكون  حرف. 1500  علىالصفحة القياسية تحتوي )

 اسم مقدم  الطلب  AP لكتروني:اإل لطلب الترشح اسم  ملف 

الترجمة األلمانية  و/ أوباللغة  األصلية  ميغابايت كحد أقصى(  5ارفاق حتى عيينتين إضافيتين  )يمكن : ختياري ا ا ث(

صفحة  20يرجى أال  يتعدى إجمالي عدد الصفحات   ألجزاء من عينة من المشروع األدبي غيرالمكتمل . هنا أيًضا

 .(pdf، ملف  docxميجا بايت ، ملف  6)بحد أقصى  قياسية

 وثائق  اسم المتقدم بالطلب لكتروني:اإل ملف طلب الترشح 

تسجيل المحلي لمكتب الالسكن من تسجيل وثيقة  أو نسخة من  ) أمامية وخلفية( الهوية بطاقةل ة مصورة نسخج( 

 (.pdf  ، ملف docxميجابايت ، 1 )بحد أقصى المقيمين 



وثيقة  جب تقديميفمحل  االقامة.في حال  تقديم  جواز السفر  ال يحتوي على  إذ أنهمن جواز السفر كافية  ال  تعد نسخة 

 االقامة. تسجيل محل 

 :المواطنات والمواطنون من خارج االتحاد األوروبيح ( 

بحد أقصى ،   pdf، ملف  docxبرلين) ووثيقة تسجيل محل االقامة في  جواز السفربطاقة الهوية أو  من نسخة 

 ميجابايت(2

 بالطلب اسم المتقدم  MBااللكتروني: ملف طلب الترشح

 لمواطنات والمواطنون من خارج االتحاد األوروبي )بحد أقصىل امة في جواز سفر القاطنين ببرلينسخة من ختم اإلق

.)docx ، ملف   pdf ، ميجابايت2    

 جواز سفر  اسم  المتقدم  بالطلب لكتروني:اإل اسم ملف طلب الترشح  

 التسليم/ أخر موعد

 

تنتهي مدة التقديم للترشح في العاشر من مايو  في تمام الساعة  مساء  

.مساء حلول الساعة حتي استالم الطلبات عبر اإلنترنت  يتممالحظة:   

الساعة السادسة مساء وسيتم إلغاء عمليات االرسال تلقائيأ. يكون من االمكان ارسال طلبات  بعدلن  

 و كذلك إعداد جميع المستندات الضرورية مسبقًا. الوقت المناسبفي  للطلب مالتقدي في  بالبدءنوصي 

 كميات كبيرة من البيانات.لتحميل ثابتة و ذات  سرعة  وسعة كافية  يرجى التأكد من استخدام شبكة انترنت

  .يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول تقديم الطلبات اإللكتروني في قسم  األسئلة الشائعة )سؤال وجواب(الخاص 

 

، فيرجى إرسال المرفقات عن طريق البريد اإللكتروني إلى  لكترونيعبر النموذج اإل الترشح طلبتقديم  فشل  في  حالة 

أدناه عنوان البريد - قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

لن يتم طلب المستندات  للترشح. مللتقيي حددالصحيحة رسمي ا وفي الوقت المفي الطلبات الكاملة وسيتم النظر فقط 

حتى نهاية فترة التقديم على  ملفات الناقصةإلكترونيًا. يُسمح بتقديم اليرجى مراجعة طلبك بعناية قبل إرساله  ، لذاناقصةال

التي تصدرها السلطات  المثال ، تمديد تصاريح اإلقامةضرورية للغاية )على سبيل أن تكون  تقدير ، بشرط  قصىأ

.بعد تقديم الطلب( المختصة 

سيتم التعامل مع جميع المعلومات بسرية تامة ولن تُستخدم إال ألغراض صنع القرار أو التمويل )إعالن حماية البيانات في 

 النموذج عبر اإلنترنت(

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php


المالحظات األخرى

 /إعانة ، فسوف يعتمد الدعم على الئحة المفوضية )االتحاد األوروبي( رقم إذا كانت المنحة عبارة عن 

 و  تطبيق المادتين طبعا ل  محليةة من الدعم مع السوق اللتحديد مدى توافق فئات معين يونيو  المؤرخة 

بتاريخ ، الئحة اإلعفاء العاممن معاهدة عمل االتحاد األوروبي

لن تُمنح المساعدة الفردية للشركات التي فشلت في االمتثال ألمر االسترداد بناًء على قرار سابق للمفوضية يعلن أن 

 .محليةالمساعدة غير مقبولة وال تتوافق مع السوق ال

 جهات االتصال / معلومات إضافية:

السيدة:   

هاتف : 

بريد الكتروني :

الموقع  االلكتروني  

 

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php

