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    وزراءـة مجلس الـرئاس

Presidency of the Council of Ministers 

  الصندوق االجتماعي للتنمیة
 األشغال كثیفة العمالة

  )النقد مقابل العملبرنامج (

Social Fund for Development  
  

  

  :مشاریع برنامج النقد مقابل العمل من خالل منظمات المجتمع المدني تدریب المستفیدین من تنفیذطلب نموذج      
  :واإلداریة للمنظمة األساسیةالمعلومات  : اإلدارة-1

 ................................................................................- النشاطتنفیذ لمنظمة الطالبة ااسم 

  ............................................................................................الطلبتقدیم تاریخ 

  ................................................................................................- أسم الشخص المسئول 

  ................................................................................................................-العنوان 

  ..............................................................................................................-التلفون  

  .................................................................................................... -االلكتروني البرید 

  :قدراتھارسالة المنظمة و 
 .رؤیة المنظمةأذكر  -

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

  .المنظمةصف رسالة  -
............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
  .المنظمة أھداف أذكر -

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

 للمنظمةالرئیسیة فمتى یتم مراجعتھا؟ وما ھي األولویات ) إذا كانت اإلجابة بنعم( طخط ملدى منظمتكل ھ -
 ). خطط العمل یرجى إرفاق (الخططضمن ھذه 

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

............................................................................................................................ 
  
  :لھیئة االداریةا وصف  -
  رقم التلفون   العمل  المؤھل  الصفھ  االسم   م
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  :األنشطة والخبرات-2

    -:أنشطة المنظمةوصف 
 . األساسیة واألنشطةالخدمات التي تقدمھا المنظمة  -

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

 .  والتقاریر المؤیده ذلك مرفق العقود عبتنفیذ المشاری خبرةالسنوات كم و المنظمةالمشاریع التي نفذتھا  نواعأ -
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
   .منظمتكممن قبل  وصف المستفیدین من األنشطة المنفذة -

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

                  - :لمستفیدین من مشروعات المنظمة ا
  العدد  النوع   مجال المشروع

    ذكور  
    إناث   
  اإلجمالي    

  :التنمیةواالستدامة-3

ذكر مع  أھدافھا  مجتمع المحلي ضمناحتیاجات الھل ماھي القضایا المجتمعیة التي تھتم فیھ المنظمة و -
 . لبھذا المجا ةالمنفذ األنشطة

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

 يماھ وھ خالل السنتین الماضی ةاألنشطة المنفذوتحدید  المنظمةالمنفذة من ألنشطة لمدى االستمراریة  -
  .ھذه األنشطة مخرجات

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

  .ذكرھا ؟ یرجى) أو وطنیة محلیھبخصوص أي قضایا  أنشطة توعیةفي  المنظمة ھل شاركت  -
....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  
الطوعیة التي تم  األعمالوماھي ھل تسعي  المنظمة إلكساب مفاھیم العمل الطوعي من خالل برامجھا  -

 .تنفیذھا من منظمتكم
.......................................................................................................................  

....................................................................................................................... 
  .للشباب ضمن خططھا وأنشطتھا ةكیف تساھم منظمتكم في تعزیز المشارك -

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

 األنشطةمع ذكر  في إدماج احتیاجات النوع االجتماعي ضمن خططھا وأنشطتھا ما ھي خبرات المنظمة -
  .المنفذة في ھذا المجال

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................  
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  :المؤسسیة العالقاتو لشراكاتا-4

 
الحكومیة  والجھاتاألخرى، المدني المجتمع منظمات من أي مع لمنظمةل شراكة أي كاھن نإذا كا ذكر -

 .ةطبیعة الشراك ووصف ةالمحلیة والدولی المنظمات نوغیرھا ملخاص، ا والقطاع،ةالمحلی
  

 المؤسسة أواسم المنظمة  وصف الشراكة/ نوع الشراكة 
  
  

  
 .الخدمات المقدمة لھم و ،)أوغیرھممنظمات المجتمع المدني، المؤسسات،( قائمة المستفیدین  عرض  -

 
 المنظمة/ المستفیدون  المساعدة المقدمة لھم/ نوع الدعم 

  

  

  :للمنظمة ةالقدرات المالیة والتمویلی - 5
 والعینيالدعم المالي  أخرى من وأشكالمالیة منح  تقد تلق ؟ إذا كنتللمنظمةما ھي أھم مصادر التمویل  -

 .یرجى ذكرھا في القائمة

 
 .للمنظمةمالي النظام ال یرجى  وصف -

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

  .   لمنظمة با مالرقابة والتقیی صف  نظامو -
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

  .التجھیزات والمعدات المتوفرة بالمنظمة ماھيحدد   -
............................................................................................................................
...........................................................................................................................  

 خالنشاط مع تحدید المحافظة وتاری أوالرجاء ذكر الفرع ) فروع أو نشاطات في إي من المحافظات  ھل لدیكم -
  .لألنشطة التنفیذ

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

 .منظمتكمستحصل علیھا  ياإلداریة الت نفقاتال كیف سیتم استخدام -
............................................................................................................................

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

الخدمات  المشروع مصدر التمویل
 المقدمة

بحسب  مدة المشروع
  العقد 

 -- إلى  --- الفترة من 

الفترة الفعلیة لتنفیذ 
  المشروع 

المجموع 
الكلي 
لمبلغ 
 التمویل
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   :-رعملیة االختیا لة حوـــــــــــــــــــــــــــــــــــعامرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ
  

  هالتقدم أعالت متطلبا تى استوفالت لتحددا لمنظماتلجنة االختیار  قبل من تم مراجعة الطلباٌتیس
 

بیانات (وتشمل عتنفیذ المشاریالسابقة في مجال السنتین ھة مقدمة الطلب وسجل الخبرة خالل مؤھالت الج ·
 )العمل، وفریق  وصف المھمة المشروعالعقود المتمثلة بالمدة، المبلغ، اسم 

وثائق متعلقة  أير الرئیسي للمنظمة في نفس المجال خبرة ومؤھالت الكاد إمكانیات الجھة الفنیة واإلداریة ·
 .بنفس المجال

  :اآلتیةاالختیار  معاییروفقا  تإعطائھا درجا وسیتم رلجنة االختیا بواسطة الطلباتیتم تقیم  سوف
 . % 20ت والغایا ألھداف ضوحوو المؤھالتاإلدارة ومجال  ·
 . %30  واألنشطة والخبرات الصلة ذات ةالخبرة الفنی ·
 .% 10  االستدامة التنمیة ·
 .%10 المؤسسیة  العالقاتو لشراكاتا ·
 .%  30 للمنظمة ةالقدرات المالیة والتمویلی  ·
العروض لتدریب أفضل  اختیاربموجب  نتائج التقییم سیتم ترتیب المنظمات في قائمة الصندوق وبالتالي سیتم  ·

التدریب  ذإرساء تنفی ماالختیار سیتلجنة  یاتتوص ىوبناء عل  المستفیدین  العاملین ضمن مشاریع البرنامج
 .اتمنظملا أحدى المشروع بالمدیریة المحددة على للمستفیدین من

التي تتقدم  متأخرة عن  الطلبات يف النظریتم  لنبحسب ماھو محدد باإلعالن و م الطلبات یدلتق دآخر موع ·
 . PDF ٌسلیو wordملف على مطبوعة الطلبات قدمت أن ٌجبی كما/الموعد المحدد

 لخال للمنظمة يالرسم ٌعیتوقالب ةمختومة وموقعالصندوق  إلىالتي یتم تسلیمھا  یجب أن تكون الوثائق ·
 . دالموعد المحد

  :ىالوارد أدنتقدم في ملف مرتبة بحسب الترتیب  مع الطلب إرفاقھاالوثائق المطلوب  
مذكرة بشرط أن یكون ساري المفعول مع أرفاق  أالجتماعیة نوزارة الشئو من المنظمة ترخیص نصورة م .1

  .للمنظمةي الرسم ختمبال ةمختوم  سالتأسی
 وللھیئة اإلداریة والمشرفین والعاملین  ةالذاتی التنظیمیة والسیرةوالالئحة  النظام الداخلي للمنظمةأرفاق  .2

  .الخ في أنشطة مستقبلیة  من قبلكم بالتدریب المقترحین  لمدریینا
مالي  وجود نظاموثائق تثبت  المالیة، ةالبنك، الالئحمع كشف حساب أخر عامین  نللمنظمة ع يالتقریر المال .3

 .اكتروني
 خطابات ومقاالت،ةخاصة بالمنظم مطویات أیة وتقاریر لجنة الرقابة و للعامین االخیرین يالتقریر السنو .4

م  معھ تعاملتن ما غیرھو شركات محلیة جھات أخرى منظماتالمجتمع،و قادة ممولین ومن من توصیة
  .أن وجدت منظمتكم

 تساعدنا في أن شأنھا من التي المعلومات من كوغیر ذلوتأثیرھا، المنظمة حققتھا التي) النجاح قصص( .5
 اھداف تحقیق اجل نم المنظمة قدرات مبتقیی ایجابي بشكل ستسھمت المعلوما هھذ ةالمنظملى ع التعرف

  .المشروع
 .للمشاریع تقییمیھ تقاریرو لمنظمةا انفذتھي الت المشاریع نجاح على ھنروتقاریر تب وثائق ةتوفیر أی .6

  
  
  


