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 نموذج تقديم مقترح مشروع  
 (مقدمة الطلب الجمعية المؤهلةمن قبل  أيعب)

 

 

 باللغة العربية:  الجمعيةاسم 
 

 

  نجليزية: باللغة اإل الجمعيةاسم 

  :الجمعية انعنو
 فون: يتل

 فاكس:

 :بريد الكتروني

 

 :جمعيةال إشهارتاريخ 

  

 رقم التسجيل:

 

 مسجلة لدى:

 

  اسم المشروع باللغة العربية:

  نجليزية:اسم المشروع باللغة اإل

 المشروع: مدة
 

 قطاع العمل: تنفيذ المشروع: موقع

اسم الشخص المكلف بمتابعة 

  ى الوظيفي:المسم  :ورقم هاتفه المشروع

 : الموازنة الكلية للمشروع

  مساهمة الجمعية )إن وجدت (

جهاز الموازنة المطلوبة من 

تنمية المشروعات المتوسطة 

 والصغيرة ومتناهية الصغر
 

هل حصلت على مشاريع من 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 

 :قبل من  والصغيرة ومتناهية الصغر
 ال       نعم        

 قرض 

 منحة

  اسم آخر مشروع:
 :تاريخ بدايته

  :تاريخ نهايته

 

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة الستخدام  

 والصغيرة ومتناهية الصغر

 
 رقم الطلب:______________________

 

_______________:__ القطاع  

 

 تاريخ استالم الطلب: _______________

 

 ــــــــــــالدرجات الحاصلة عليها الجمعية ــــــــــــــــــ
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 وصف ملخص للمشروع

  اسم المشروع: 

  المناطق المستهدفة:  المشروع: مدة

  الفئات المستهدفة:
عدد المستفيدين بشكل 

 مباشر:
 

  الموازنة الكلية للمشروع:

جهاز من الموازنة المطلوبة 

مية المشروعات المتوسطة تن

 والصغيرة ومتناهية الصغر

 

  الشركاء )ان وجد(:

  الهدف العام للمشروع:

 األهداف الفرعية
األنشطة الرئيسية التي تحقق 

 الهدف الفرعي
 )المتابعة( التحققمؤشرات  النتائج المتوقعة

1 

1.1   

2.1   

2 

1.2   

2.2   

3 

1.3   

2.3   

4 

1.4   

2.4   

 ويستحق دعم استثنائي )اذكر األسباب( مبتكرلماذا تعتبر المشروع 
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 المجتمع )المنطقة المستهدفة ( فيصفحة تصور الوضع  1/2مقدمة  ) عدد  .1

 مدعماً ببيانات وإحصاءات 

والنتيائج سيية ئيصفحة كحد أقصى تلخص األهداف العامة والفئة المستهدفة واألنشطة الر 1عدد ) : ملخص للمشروعوصف  -2

 والمبررات( ،المتوقعة

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

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

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

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

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

 
 صفحة كحد أقصى(2). تناسق المشروع وانسجامه 3

 –ظة المحاف مدعما ببيانات موثقة عن . حدد/ي المشاكل التي سيعمل المشروع على حلها واالحتياجات التي سيلبيها1.3

 ؟   ناطق تنفيذ المشروعات مع ذكر مصدر وسنة البيان م -المركز

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

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

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

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

 . ما هي أهداف المشروع العامة والفرعية ؟2.3

 ......................................الهدف العام: .................................................................................

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

 :  األهداف الفرعية

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

5. .................................................................................... 

 -ت العمريةللفئا وزعها تبعا  المشروع بشكل مباشر وأعدادها )مثال على ذلك : أعدادها وت. حدد/ي الفئات المستهدفة من 3.3

 ..... الخ(؟ -والمناطق الجغرافية

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

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

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

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

سيدة فى  50، و ترددوا على الوحدة الصحية طفل   300هي النتائج المتوقع تحقيقها/ المخرجات؟ )مثال على ذلك: ما . 4.3

 ، عدد يوميات العمل الواحدة لألسرةزيارة منزلية  100، قامت بالوالدة على ايدى فريق طبى متخصص 

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

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

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

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

 (؟ديثةح حتياجاتاالمقترح المقدم مع االحتياجات واألولويات على مستوى المنطقة المستهدفة )دراسة  مواءمة. ما مدى 5.3

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

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

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

.................... 
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  ؟ رهية الصغجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنا. ما مدى انسجام المقترح المقدم مع أولويات تدخل 6.3

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

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

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

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

 

 

 ( صفحة كحد أقصى 1)عدد  . منهجية تنفيذ المشروع4

 الرجاء إكمال الجدول اآلتي: ؟.  ما هي األنشطة الرئيسية المقترح تنفيذها من خلل المشروع1.4

 النشاط المقترحة التنفيذ مدة المخرجات مالحظات
    

    

    

    

 ي:ما هو دورها ؟  الرجاء إكمال الجدول اآلتو ،إن وجدت ،لمشروعا تنفيذفي .  من هي الجهات الشريكة 2.4

 الشريكة الجهة والمسؤوليات األدوار
  

  

  

  

 

 صفحة كحد أقصى(½ ) . استدامة المشروع 5

استدامة و اإلدارية مةواألنظ التحتية والبنية البشرية الكوادر: مثالبعد انتهاء المشروع ؟ ) األثركيف سيتم تحقيق استدامة 

 .(والتطور العمل استمرارية تضمن والتي لية للمؤسسة،الموارد الما

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

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

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

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

  ات المنفذة:/جمعية. خبرات ال6
لتنفيذ  للزمةإن وجدت وا جمعيتكمالمتوفرة لدى  ،ذات العلقة (المشاريع والخبرات السابقة) . ما هي الخبرات الفنية1.6

 الرجاء ذكر هذه الخبرات كما في الجدول أدناه.، المشروع

يع والخبرات السابقةالمشار مصدر التمويل/ الشركاء السنة  

   

   

   

   

   

دول رها في الجحسب األنشطة المذكورة )يرجى ذك للمشروع ومعايير اختيارهم  اإلداريإجراءات تعين الجهاز . ما هي 2.6

 اآلتي(
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الوظيفيالمسمى   معايير االختيار إجراءات التعيين  
مراكز –دور العبادة  فياالعلن عن الوظيفة 

..إلخ.الشباب ...  

مع المتقدم  لةعمل مقاب  

 اإلقليميتكوين لجنة للختيار يمثل بها المكتب 

  لإلجراءاتكمراقب 

سنة 92 -18الفئة العمرية من  في    

الخاص عأو القطاالحكومة  في لال يعم  

 من ابناء المنطقة

عاليمؤهل   -  

 مثال

 المرشدات

   

   

   

   

 وعمالة المشروع بالتفصيل ؟ إلدارياللجهاز  الوظيفيالوصف  وما ه – 3.6

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

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

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

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

داء ؤشرات األوالتقييم على أن تتضمن م المتابعةالمشروع؟ )وضع خطة بسيطة توضح آلية  تابعةتم إدارة ومت. كيف س4.6

 .يفضل وضعها في جدول الفنية واإلدارية للمشروع(

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

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

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

روع نفيذ المشتلتي تدعم وا الجمعيةالمتوفرة في  والموارد البشرية اإلدارية المالية و واللوائح والمعدات األجهزةما هي  .5.6

 :)يرجى ذكرها في الجدول اآلتي( د.في وقته المحد

  عناصرها / مالحظات 

 

 أنظمة وإجراءات العمل المالية 

( نديهمستدورة ) مثال: وجود   

 

 

 

 

 

 أنظمة وإجراءات العمل اإلدارية

 الئحة إدارية

 

 

 

 

 البنية التحتية

أجهزة حاسب ) قاعات، وسائل نقل، أدوات،

...........)  
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 الكوادر البشرية
 

 

 

ية توضيح آل وع، يرجىداعمة لتنفيذ المشرال والمالية واألنظمة اإلدارية األجهزة والمعدات وجود او توافر . في حال عدم6.6

 ؟تنفيذ المشروع

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

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

 

 صفحة واحدة كحد أقصى( ). الموازنة المفصلة 7.

) على أن تتوافق  قالصندوللمشروع وقيمة المنحة المطلوبة من  مفصلة مع تبيان الموازنة الكلية . الرجاء إرفاق موازنة1.7

 .بنود الموازنة مع األهداف واألنشطة(

ةمد قيمة  الوحدة البند جزئي إجمالي  عام إجمالي   
       عمالة المشروع -1مثال 

1-1      

1-2      

      (1) جزئي إجمالي

      إدارة المشروع -2

2-1      

2-2      

....      

      (2) جزئي إجمالي

      مصروفات جارية للتشغيل  3

      ندوات ،تدريبات      3-1

3-2      

3-3      

3-4      

3-5      

      (3) جزئي إجمالي

      صروفات إدارية م  -4

      أدوات كتابية ،نثريات 4-1

4-2       

4-3      

4-5      

      (4) جزئي إجمالي

        توعية

      (  5)  جزئي إجمالي

      عام   احتياطي

      

      (  6)  جزئي إجمالي

      اية واعالن دع

      6+5+4+3+2+1عام  إجمالي

 


