
 

والديمقراطية العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  المبادرة  لدعم  -تعلن  التسجيل  باب  فتح  عن  مفتاح 

والذي ينفذ بالشراكة والدعم من    للفتيات والنساء، اقتصادية مدرة للدخل في محافظة القدس  مشاريع/منح

  لمتقدماتاالتي يجب أن تتوفر في  يرجى قراءة المعايير    .ألنماء االجتماعي واالقتصادي لالصندوق العربي  

   : المقدمة  ةمن المنح لالستفادة 

 أعضاء وال تمنح بشكل فردي.   3تقدم المنح بشكل مجموعات ال تقل عن   •

 . ةالمستفيد اريعللمشتوريد المستلزمات من خالل  مدرة للدخلألمشاريع منح  10مؤسسة "مفتاح"  ستقدم •

 ينظر في الطلبات المقدمة فقط لسكان محافظة القدس وضواحيها. •

 ( عامًا. 40-22الفئة العمرية المستهدف لفئة الفتيات والنساء ) •

المناسب   • المكان  المستفيدات  يتوفر لدى مجموعة  المشروع    /المشروعلتنفيذ  أن  ال تغطي حيث  بتطوير 

 .  العمل الستجار مكان التكاليف المالية المنحة المقدمة 

للتنفيذ/ أو لديها مشروع قائم يحتاج إلى تطوير، مع   ةقابل  مشروع واضحة أن يكون لدى المستفيدات خطة   •

 . أولي للمشروع إرفاق مقترح

وإرساله عبر اإليميل    مشروع تنموي بشكل جماعي  تطوير/نشاءإأن تتقدم مجموعة العمل بتعبئة طلب منحة   •

   . Grants@miftah.orgإلى 

 . المشروع من  منحةاالستفادة من أكثر من و التقدم يحق ال  •

 2021/ 24/03الموعد النهائي الستقبال الطلبات    •

  



رقم  المؤسسة،  هاتف  على  لمزيد من المعلومات حول الطلب الرجاء التواصل مع منسقة المشروع السيدة حنان سعيد  

وسيتم التواصل مع الطلبات التي تم اختيارها  فقط  سيتم النظر في الطلبات المستوفية للشروط  مالحظة:    02  -2989490

 على المعايير المحددة.  بناءً 

  



 محافظة القدس – مشروع تنموي تطوير/انشاء طلب منحة استمارة 
 مؤسسة مفتاح  

  :البيانات التعريفية .1
طلب:  الاالسم الرباعي لمقدمة : 01

.................... ......................................... 
 .................................... : رقم الهوية: 02

 .................... ................: ........عنوان المشروع: 04 : رقم التلفون: ....................... 03
 يوجد فكرة استثمارية النشاء مشروع جديد .2 تطوير لمشروع قائم ويحتاج ال .1 المشروع:   : وضع 05

 :)إن وجد( اسم المشروع: 06
........... ............................................... 

 المشروع:التي يقدمها خدمات المنتجات/ال: 07
 .......... .............................................................. 

لدى أي من هل المشروع مسجل كان المشروع قائم،  : إذا08
الرسمية )هيئة محلية، غرفة تجارية، دائرة الضريبة، وزارة  الجهات 

    ؟ االقتصاد(
                قيد التسجيل .3 ال    .2 نعم          .1

 مستقباًل )      ( .2 حاليًا )       ( .1 العاملين في المشروع: دعد :09
 إيجار  .3 جمعية أو مجلس محلي     .2 ملك خاص   .1 لمشروع: ا مقر: 10

 المقترح إنشاؤه:/أسماء عضوات المشروع القائم حالياً : نرجو ذكر 11

1.  2.  3.  
4.  5.  6.  

 :  )            ( دينار/دوالر/شيكلولصالح من: نرجو ذكر قيمة أية ديون مالية مترتبة على المشروع 12
  ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................ 
 :( الوارد في نهاية االستمارة أدناه: 4يرجى مراجعة سؤال رقم ) تأسيس المشروع؟ لتطوير/ تحتاجونهاقيمة المنحة المالية التي  : ما13

 نعم أم ال    كن، هل لديكن المقدرة على تقديم مساهمة ماليه نقدية للمشروع؟ في حال احتاج المشروع إلى مساهمة نقدية إضافية من 14:

  إي منحة مالية بشكل مسبق للمشروع القائم لديكن؟   نعم  أو ال نتهل سبق أن تلقي  15:
 )           ( شيكل

 
لالتسويق  قنوات  نرجو شرح   .2 )والبيع  المشروع:  من  البيع  منتجات/خدمات  التواصل  مقر  المباشر  )وسائل  االلكترونية  التجارة  المشروع، 

 بيع المفرق، المعارض المحلية الدورية، ألخ(:  محالتاالجتماعي(، 

 

 

 

 ما هي مبررات وأهمية إنشاء المشروع في مجتمعك المحلي؟ .3
 

 
 
 
 
 



 
طبيعة  )  :فرص نجاح المشروعالتي قد تؤثر بشكل سلبي او إيجابي على  لتهديدات  أرجو تحديد نقاط القوة والضعف، الفرص وا .4

أسعار منتجات/خدمات المشروع، وضع تغليف منتجات المشروع،  منتجات/خدمات المشروع،    ميزات،  العضوات ذات العالقة بالمشروع  خبرة
 الزبائن والسوق المستهدف، وضع المنافسين في السوق المستهدف(:

 

 
 :  المطلوبة نرجو ذكر أين سيتم استثمار قيمة المنحة .5
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 التوقيع: ......................                                                   2021/      /    التاريخ:   


