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 مشروع  

تدريب وتأهيل وتحسين فرص تشغيل الشباب في قطاع  

  غزة من خالل العمل عن بعد

Gaza UpRight Telework 
www.UpRight.ps 

 ( SEEDاملستدامة والتمكين االقتصادي ) التنميةومؤسسة  جمعية الرحمة لإلغاثة والتنميةبتمويل وتنفيذ مشترك من قبل 

 
 
 

 ( من  Grant Application Form)ستفادة اال نموذج طلب 

العاملة في   من خالل دعم الشركات التوظيف الجماعي للباحثين عن عملمسار 

 في قطاع غزةالعمل عن بعد  تمجاال 
 البريد اإللكتروني من خالل ملزيد من املعلومات حول كيفية تعبئته، الرجاء االتصال بنا أو مراسالتنا ، هذا النموذج يتكون من أربعة أجزاء

 

 

 

 

 اإلصدار األول 

 2020كانون األول 
 

 

   Gaza UpRight Telework  مشروع © 2020الحقوق محفوظة  جميع
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 املتقدمة )الجهة( عن الشركة  .1

 

1-A : معلومات عامة 

  اسم الشركة:

 القطاع/ الصناعة: 

 قطاع اإلعالم واإلعالن □ القطاع الصناعي والتصنيع  □

 قطاع الحجر والرخام □ قطاع الخدمات □
 قطاع األثاث والصناعات الخشبية  □ قطاع التصنيع الغذائي  □
املعلومات   □ تكنولوجيا  قطاع 

 واالتصاالت 
□ 

 والصناعات الجلديةقطاع األحذية 

 قطاع البناء والتشييد  □ القطاع الزراعي وأفرعه  □
 قطاع الصناعات الطبية والدوائية  □ قطاع السياحة □
 أخرى، حدد   □

  عنوان الشركة: 

  املدينة/ املنطقة: 

  املحافظة:

  فاكس:  تلفون:

  املوقع االلكتروني:   البريد االلكتروني:

أي   أو  الشركة  أفرعها مقر  من 
 تقع:

 □رفح  □خانيونس  □املنطقة الوسطى  □غزة  □الشمال 

   جهة االتصال

  ؟ Gaza UpRight Teleworkكيف عرفت عن مشروع 

 

2-Aالتأسيس والتراخيص : 

  سنة التأسيس  

 نوع التسجيل 
 □شركة مساهمة خاصة  □شراكة عادية  □ملكية فردية 

 □أخرى  □شركة مساهمة عامة 

  رقم املشتغل املرخص
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3-Aاملالكين : 

 رقم الهاتف الخليوي  العمر  تاريخ امليالد  رقم الهوية املسمى الوظيفي  الجنس االسم الكامل 

       

       

       

       

 

4-A :ملوظفينا 

 سنة التوظيف رقم الهاتف الخليوي  العمر  تاريخ امليالد  رقم الهوية املسمى الوظيفي  الجنس االسم الكامل 

        

        

        

        

 مالحظة:
 يرجى ارفاق صورة عن األوراق الثبوتية للمنشأة )السجل التجاري / رخصة مزاولة / مسجل الشركات (  -

 الثبوتية للمنشأة )حسب املدون أعاله(يرجى إرفاق صور هويات املالكين املدونة أسمائهم في األوراق  -

 يرجى إرفاق صور هويات اإلداريين الرئيسيين املدونة أسمائهم أعاله -

5-Aالعضوية : 

  اسم املنظمة / الهيئة 

 □منتهية  □فاعلة  حالة العضوية  سنة االنضمام / العضوية 

 اسم املنظمة / الهيئة 
 

 

 □منتهية  □فاعلة  العضويةحالة   سنة االنضمام / العضوية 

  اسم املنظمة / الهيئة 

 □منتهية  □فاعلة  حالة العضوية  سنة االنضمام / العضوية 

 
6-Aاألسواق الحالية : 

األسواق 
الرئيسية  
الحالية  
املحلية 

 والدولية:

 قطاع غزة  □

تحديد  الرجاء 
  العمالء

مقابل الحاليين  
  كل سوق رئيس ي 

 يتم اختياره 

 

  الضفة الغربية  □

  دول الخليج  □

  تركيا □

  أوروبا  □

  أمريكا  □

أخرى   □
 )حدد( 

  

  ( $USمعدل إجمالي العوائد الحالية )شهريا 

 
7-A )األداء املالي للشركة او املشروع )جميع األرقام بالدوالر األمريكي : 

 )متوقع(  2021 2020 2019 2018 بالدوالر األمريكي  –امليزانية العمومية 

     األصول اإلجمالية

     املطلوبات اإلجمالية

     حقوق امللكية اإلجمالية

 )متوقع(  2021 2020 2019 2018 معلومات قائمة الدخل 

     قيمة العائد من األسواق املحلية

     قيمة العائد من األسواق الدولية
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     قيمة مجموع املبيعات

     املصاريف التشغيلية 

     صافي الربح )الخسارة(
 
 

8-A 2021واملتوقع للعام  2020: التوظيف للعام )
ً
 )الرجاء تعبئة أعداد املوظفين في كل من الخانات أدناه حتى لو كانت صفرا

 السنة 
 )متوقع(  2021 2020

 الفئة 

 ذكور  
   دوام كامل 
   دوام جزئي 

 إناث 
   دوام كامل 

   دوام جزئي 
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 ملخص خطة العمل التطويرية ومتطلباتها .2

 
1-B :ملخص خطة اإلنتاج والوصول لألسواق 

 يرجى تلخيص خطة تطوير اإلنتاج واألسواق املتوقع دخولها وفق الجدول التالي: 
 ملنتج ا 

اسم السلع أو الخدمات،  [
وأعط وصف مختصر عن  

 ] املنتج

 وضع املنتج 
السلع أو  [

 ] الخدمات

 األسواق التي يباع فيها املنتج حاليا 
 ] مدن / دول  [

 أين ترغب في بيع املنتج؟ 
 ] املدن املستهدفة/الدول املستهدفة [

 أ

 

 املنتج جاهز   □
منتج بحاجة إلى   □

 تحسينات

 منتج جديد □

 حدد: –التصدير  املحلية:
 

 حدد: –التصدير  املحلية:
 

  ب

 املنتج جاهز   □
منتج بحاجة إلى   □

 تحسينات
 منتج جديد □

 حدد: –التصدير  املحلية: حدد: –التصدير  املحلية:
 

  ج

 املنتج جاهز   □
منتج بحاجة إلى   □

 تحسينات
 منتج جديد □

 حدد: –التصدير  املحلية: حدد: –التصدير  املحلية:
 

 
2-B وصف خطة املشروع : 

 الرجاء تقديم وصف للمنتج الحالي / املنتجات الجديدة /املحسنة؟  . أ 
 

 من هم الزبائن املحتملين في األسواق املستهدفة؟ يرجى التوضيح والوصف  .ب
 

 ما هي امليزة التنافسية ملنتجاتكم في األسواق املستهدفة؟  . ج
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من املباني الخاصة بالشركة في قطاع غزة، يرجى تزويدنا بوصف لبعض املشاكل والعقبات  إذا كان يقع املقر الرئيس ي أو أي  .د
 الفنية واإلنتاجية واملالية، والتسويق، كذلك مجاالت التشغيل األخرى.

 

)تعتمد في أغلبها على  هل تعتبر تكنولوجيا اإلنتاج الخاصة بك كثيفة رأس املال )تعتمد في أغلبها على اآلالت( أو كثيفة العمل  .ه
 األيدي العاملة(؟ يرجى وصف عملية اإلنتاج الخاصة بك في سطور. 

  

 لتطوير مهاراتهم؟  هامع موظفيكم؟ ملاذا لم تنجح أية جهود تبذلون هاما هي املشاكل التي تواجهون .و
ً
 حاليا

 

 (Risk Mitigation Planالتأثيرات؟ )ما هو تأثير جائحة فايروس كورونا على نشاطكم؟ وما هي خطتكم لتجاوز  . ز
 

 
 

3-Bاالستراتيجية والخطة لتحقيق األهداف : 
؟  . أ 

ٌ
 ما هو عدد املوظفين الجدد الذي تحتاج لتحقيق األهداف والخطط املرجوة أعاله؟ كم منهم ذكوٌر وكم منهم إناث

 

التي تحتاج في هؤالء املوظفين الجدد؟ ماذا تحتاج لتطوير مهاراتهم؟ الرجاء الوصف والتوضيح   التخصصات/ما هي املهارات .ب
 أدناه 
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الرجاء وصف الخطوات التي تريد لتحقيق األهداف والخطط املرجوة أعاله؟ مثل تطوير وتحديث التكنولوجيا، تطوير دراسات  . ج
 والتبادالت التجارية، مشاركات معينة ... إلخ.  املوظفينتخصصية، نقل املعارف، جهود تطوير 

  

الرجاء الوصف بإيجاز عن أية أصول خاصة أو نفقات تنموية الزمة لتحقيق األهداف والخطط املرجوة أعاله؟ مثل األدوات،  .د
 قطع الغيار، الفنيين املختصين ... الخ. و اآلالت واألجهزة، األصول املنقولة، األدوات 

 

 
4-B : بيان تفصيلي لإلحتياجات 

في    املصاريف الكبيرة )املساعدات التقنية، األصول، املصاريف التطويرية(الرجاء تبيان تفاصيل   بما يتناسب مع ما هو منصوص 
 (TORمن وثيقة الشروط املرجعية ) 4.3البند 

 وصف االحتياج / النشاط املطلوب الرقم
التكلفة املتوقعة  

 بالدوالر  
 تاريخ بداية التنفيذ

تاريخ االنتهاء من 
 التنفيذ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

    املجموع 
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 النتائج واإلضافات النوعية من قبل البرنامج .3

 
 "؟Gaza UpRight Teleworkما هو مستقبل املشروع املقترح بدون مساعدة "مشروع 

 الرجاء االختيار مما يلي: 

  لن يتم تنفيذ املشروع، و ذلك بسبب □

  سيتم تأجيل املشروع، و ذلك بسبب □

  سيتم تقليص املشروع، و ذلك بسبب □

□ 

مما  أقل  بإمكانيات  ولكن  قدما  املشروع  سيمض ي 
ذلك   و  املتوقعة،  النتائج  على  سلبا  ينعكس  قد 

 بسبب: 

 

 سيتم تنفيذ املشروع دون أي تأخير كما هو مخطط له □
 

 □ال  حدد: ..................    □نعم  قبل؟هل سبق لك االستفادة من جهات مانحة من 

 

تود  إضااااااااااااااااااافيااااااة  معلومااااااات 
 ذكرها لتعزيز الطلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 يرجى إرسال النموذج بمجرد االنتهاء من تعبئة بنوده كاملة وتوقيع "اإلقرار الذاتي" إلى البريد اإللكتروني 

 info@upright.ps 
 566100906-970+هاتف: 

 

  

mailto:info@upright.ps
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 إقرار ذاتي   .4

 ] ُيعبئ من ممثلي الشركات األفراد وممثلي الشركات املنضوية تحت تجمع أو ائتالف [
 

 نعلن بهذا بأننا:  ):اسم الشركة: ________________  (نحن املتقدمين للمشروع 

 

 لسنا مفلسين وال نتعرض للتصفية.  ▪

 .ال تخضع شؤوننا إلدارة املحاكم ▪

 .لم ندخل في ترتيبات معينة مع دائنين ▪

 لم نعلق نشاطاتنا التجارية.  ▪

 .لم تتم إدانتنا بإساءة السلوك املنهي بشكل جسيم ▪

ععععععععععلوع في أية أعمال  ير  ▪ ععععععععععاد، أو االرتباا بمنظمات إجرامية، أو الضع ععععععععععع ألحكام تتعلق باالحتيال، أو الفسع لم نخضع

 .واملستفيدين منه Gaza UpRight Teleworkقانونية مسيئة باملصلحة املالية ملشروع  

ة التي نحن مسععجلون اسععتكملنا التزاماتنا املتعلقة بدفعات الضععمان االجتماعي والضععرائب، بحسععب قوانين الدول ▪

 .فيها، أو دولة السلطة املتعاقدة، أو الدولة التي سيجري فيها تنفيذ العقد

 .ملتزمون بأية قوانين أو متطلبات وطنية تتعلق بالبيئة ▪

ليس لنا أي تضعععارص مصعععالل محتمل أو أية عالقة مماثلة في هذا الخصعععود، مع متقدمين تخرين لالسعععتفادة من  ▪

 .أطراف أخرى في عملية ما قبل التأهل، عند تقديم هذا الطلباملشروع، أو مع  

 نؤكد أن جميع املعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة.  ▪

 بأية تغييرات في التفاصععيل املذكورة سععابقا، في أية مرحلة   Gaza UpRight Teleworkسععنقوم بإعالم مشععروع  ▪
ً
فورا

 . (566100906-970+أو الهاتف:    info@upright.ps)عبر االيميل:   من مراحل ارتباطنا باملشروع

 

 لإلجراءات املعتمدة   Gaza UpRight Teleworkتحتفظ إدارة مشروع 
ً
بحقها في فحص وتدقيق كل طلب ومقدم طلب وفقا

وعند تقدمك بالطلب فإنك سععوف تخضععع إلجراءات املشععروع الخاصععة بهذا الفحص والتدقيق وكذلك االلتزام   .في املشععروع

عععععواء بقبول أو رف  الطلببقرار   عععععروع سع عععععروع وداعم  .إدارة املشع عععععباص   يال يوجد أي التزام على إدارة املشع عععععروع بإبداء األسع املشع

ععععروع ذلعععك عععععععع ل إدارة وداعم .التي دععععت إلى رف  الطلعععب اال إذا معععا قررت إدارة املشع ععععروع أيعععة   يكمعععا تلتزم بعععأنعععك لن تحمعععع عععععععع املشع

 كانت من جراء رف  ال
ً
 .طلبمسؤولية عن أي نتائج أيا

 

  :توقيع املمثل املفوض عن الشركة

 

 اسم ووظيفة املمثل املفوض عن الشركة:  

 

 : ختم الشركة الرسمي

 

 التاريخ :  
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 معلومات ارسال الطلب .5

إلى البريد  الداعمة  كافة الوثائقوإرفاق يرجى إرسال النموذج بمجرد االنتهاء من تعبئة بنوده كاملة وتوقيع "اإلقرار الذاتي" 

للتنمية والتدريب لسكرتارية مركز الكويت املنهي  أو تسليمه باليد في ظرف مغلق    info@upright.ps   : اإللكتروني

 .مقابل وزارة املالية -خلف محطة فارس للبترول  –شارع دمشق  –الكائن في مدينة  زة 

 

 بأن  
ً
   3:00، الساعة  2021يناير    5هو  الطلبات    إلستقبالاملوعد النهائي  علما

ً
الطلبات  ير املطابقة  ، ولن يتم النظر في  عصرا

 تصلنا بعد التاريخ أو الساعة املحددة. للشروا أو أي طلبات 

 

لتوضيح تليات التقدم للمنحة والرد على االستفسارات بهذا  (Orientation Workshop) سيتم عقد ورشة عمل توجيهية

بتاريخ   وذلك  واالعال 2020ديسمبر    29الخصود،   
ً
التفاصيل الحقا تحديد  يتم  أن  على  االلكتروني ،  املوقع  عبر  عنها  ن 

 .ومنصات التواصل االجتماعي الخاصة باملشروع

 

 566100906-970+ على الرقم التالي:  املدير التنفيذي للمشروع التواصل مع يمكنكملالستفسار، 

 www.upright.psكما ويمكنكم اإلطالع على تفاصيل أكثر عبر زيارتنا على املوقع اإللكتروني: 

 

 

 

mailto:info@upright.ps

