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   وزراءـة مجلس الـرئاس

Presidency of the Council of Ministers 

 الصندوق االجتماعي للتنمية

 األشغال كثيفة العمالة

 العمل( النقد مقابلبرنامج )

 
Social Fund for Development 

 

 

 منظمات المجتمع المدني: عبر مشاريع برنامج النقد مقابل العمل  تنفيذطلب نموذج      

 :واإلدارية للمنظمة األساسيةالمعلومات  : اإلدارة-1

 ................................................................................- النشاطتنفيذ لمنظمة الطالبة ااسم 

 ............................................................................................الطلبتقديم تاريخ 

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

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

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

 .................................................................................................... -االلكتروني البريد 

 قدراتها:رسالة المنظمة و 

 .تكممنظمرؤية  ماهي -

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

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

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

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

 .المنظمة أهداف أذكر -

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

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

 للمنظمةالرئيسية )إذا كانت اإلجابة بنعم( فمتى يتم مراجعتها؟ وما هي األولويات  طخط ملدى منظمتكل ه -
 (. خطط العمل )يرجى إرفاق الخططضمن هذه 

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

............................................................................................................................ 
 
 :لهيئة االداريةا وصف  -

 رقم التلفون  العمل المؤهل الصفه االسم  م
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 :األنشطة والخبرات-2

    -أنشطة المنظمة:وصف 

 األساسية.  واألنشطةالخدمات التي تقدمها المنظمة  -

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

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

 .  والتقارير المؤيده ذلك مرفق العقود عبتنفيذ المشاري خبرةالسنوات كم و المنظمةالمشاريع التي نفذتها  نواعأ -

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

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

  منظمتكم.من قبل  وصف المستفيدين من األنشطة المنفذة -

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

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

                 -لمستفيدين من مشروعات المنظمة :ا

 العدد النوع  مجال المشروع

  ذكور 

  إناث  

 اإلجمالي  

 :التنميةواالستدامة-3

ذكر مع  أهدافها  مجتمع المحلي ضمناحتياجات الهل ماهي القضايا المجتمعية التي تهتم فيه المنظمة و -

 . لبهذا المجا ةالمنفذ األنشطة

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

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

 يماه وه خالل السنتين الماضي ةاألنشطة المنفذوتحديد  المنظمةالمنفذة من ألنشطة لمدى االستمرارية  -

 .هذه األنشطة مخرجات

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

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

 .ذكرها أو وطنية( ؟ يرجى محليهبخصوص أي قضايا  أنشطة توعيةفي  المنظمة هل شاركت  -

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

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

الطوعية التي تم  األعمالوماهي هل تسعي  المنظمة إلكساب مفاهيم العمل الطوعي من خالل برامجها  -

 .تنفيذها من منظمتكم

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

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

 للشباب ضمن خططها وأنشطتها. ةكيف تساهم منظمتكم في تعزيز المشارك -

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

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

 األنشطةمع ذكر  في إدماج احتياجات النوع االجتماعي ضمن خططها وأنشطتها ما هي خبرات المنظمة -

 .المنفذة في هذا المجال

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

....................................................................................................................... 
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 :المؤسسية العالقاتو لشراكاتا-4

 

الحكومية  والجهاتاألخرى، المدني المجتمع منظمات من أي مع لمنظمةل شراكة أي كاهن نإذا كا ذكر -
 .ةطبيعة الشراك ووصف ةالمحلية والدولي المنظمات نوغيرها ملخاص، ا والقطاع،ةالمحلي

 

 قطاع خاص  –الجهات الحكومية  -محلية أو خارجية المؤسسة أواسم المنظمة  نوع الشراكة / وصف الشراكة

  

  

 
 .الخدمات المقدمة لهم و أوغيرهم(،منظمات المجتمع المدني، المؤسسات،قائمة المستفيدين )  عرض  -

 

 المستفيدون / المنظمة نوع الدعم / المساعدة المقدمة لهم

  

  

 للمنظمة: ةالقدرات المالية والتمويلي -5
 والعينيالدعم المالي  أخرى من وأشكالمالية منح  تقد تلق ؟ إذا كنتللمنظمةما هي أهم مصادر التمويل  -

 .يرجى ذكرها في القائمة

 

 .للمنظمةمالي النظام ال صف -

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

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

 .   لمنظمة با مصف  نظام الرقابة والتقيي -
....................................................................................................................... 

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

 التجهيزات والمعدات المتوفرة بالمنظمة. ماهيحدد   -
............................................................................................................................

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

 .لألنشطة التنفيذ خالمحافظة وتاري لنشاط وواذكر الفرع  اطات في إي من المحافظات (أفروع أو نش هل لديكم -

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

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

 منظمتكم.ستحصل عليها  ياإلدارية الت نفقاتال كيف سيتم استخدام -

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

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

 

 

  :-رعملية االختيا لة حوـــــــــــــــــــــــــــــــــــعامرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ

الخدمات  المشروع مصدر التمويل

 المقدمة

بحسب  مدة المشروع

 العقد 

 --إلى  ---الفترة من 

الفترة الفعلية لتنفيذ 

 المشروع 

المجموع 

الكلي لمبلغ 

 التمويل
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 هالتقدم أعالت متطلبا تى استوفالت لمنظماتا لتحددلجنة االختيار  قبل من تم مراجعة الطلبات  يس

 

 وتشمل)بيانات  عتنفيذ المشاريالسابقة في مجال السنتين هة مقدمة الطلب وسجل الخبرة خالل مؤهالت الج

 (العمل، وفريق  وصف المهمة المشروعالعقود المتمثلة بالمدة، المبلغ، اسم 

 وثائق متعلقة  أير الرئيسي للمنظمة في نفس المجال خبرة ومؤهالت الكاد إمكانيات الجهة الفنية واإلدارية

 بنفس المجال.

 اآلتية:االختيار  معاييروفقا  تإعطائها درجا وسيتم رلجنة االختيا بواسطة الطلباتيتم تقيم  سوف

  20ت والغايا ألهداف ضوحوو المؤهالتاإلدارة ومجال % . 

 30  واألنشطة والخبرات الصلة ذات ةالخبرة الفني% . 

 10  االستدامة التنمية %. 

 10 المؤسسية  العالقاتو لشراكاتا%. 

  30 للمنظمة ةالقدرات المالية والتمويلي % . 

  لتنفيذ العروض أفضل  اختياربموجب  نتائج التقييم سيتم ترتيب المنظمات في قائمة الصندوق وبالتالي سيتم

 المشروع  ذإرساء تنفي ماالختيار سيتلجنة  ياتتوص ىوبناء عل بالفرع  ضمن مشاريع البرنامجالمشروع 

 التي ينطبق عليها الشروط . اتمنظملا أحدى بالمديرية المحددة على

 التي تتقدم  متأخرة عن  الطلبات يف النظريتم  لنبحسب ماهو محدد باإلعالن و م الطلبات يدلتق دآخر موع

بي كما/الموعد المحدد  . PDF س  ليو wordملف على مطبوعة الطلبات قدمت أن ج 

 لخال للمنظمة يالرسم ع  يتوقالب ةمختومة وموقعالصندوق  إلىالتي يتم تسليمها  يجب أن تكون الوثائق 

 . دالموعد المحد

 :ىالوارد أدنتقدم في ملف مرتبة بحسب الترتيب  مع الطلب إرفاقهاالوثائق المطلوب  

مذكرة بشرط أن يكون ساري المفعول مع أرفاق  أالجتماعية نوزارة الشئو من المنظمة ترخيص نصورة م .1

  .للمنظمةي الرسم ختمبال ةمختوم  سالتأسي

  وللهيئة اإلدارية والمشرفين والعاملين  ةالذاتي التنظيمية والسيرةوالالئحة  النظام الداخلي للمنظمةأرفاق  .2

 . من قبلكم للقيام بتنفيذ المشروع  المقترحين 

مالي  وجود نظاموثائق تثبت  المالية، ةالبنك، الالئحمع كشف حساب أخر عامين  نللمنظمة ع يالتقرير المال .3

 اكتروني.

 خطابات ومقاالت،ةخاصة بالمنظم مطويات أية وتقارير لجنة الرقابة و للعامين االخيرين يالتقرير السنو .4

م  معه تعاملتن ما غيرهو شركات محلية جهات أخرى منظماتالمجتمع،و قادة ممولين ومن من توصية

 أن وجدت. منظمتكم

 تساعدنا في أن شأنها من التي المعلومات من كوغير ذلوتأثيرها، المنظمة حققتها التي) النجاح قصص) .5

 اهداف تحقيق اجل نم المنظمة قدرات مبتقيي ايجابي بشكل ستسهمت المعلوما ههذ ةالمنظملى ع التعرف

 .المشروع

 .للمشاريع تقييميه تقاريرو لمنظمةا انفذتهي الت المشاريع نجاح على هنروتقارير تب وثائق ةتوفير أي .6

 

 :مالحظة 
وأن ثبت ذلك سيتم الغاء التعامل مع المنظمة المهمة عند تنفيذ المنظمات  يمنع ممارسة أي أنشطة حزبيية من

 .التي تمارس السلوك الحزبي 


