
 

 

 مقرتح النداء األول 

 صندوق متكني القدس  ملشاريع    

   2022للعام 

 

 مقدمة 
  ومؤسسة التعاون وأعضائها،   تتوجيا للشراكة بني صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وصندوق وقفية القدس 

  ملشاريع   ألولا  نداءالصندوق متكني القدس    قيطل  ،2021عام    والتي أمثرت عن تأسيس صندوق متكني القدس

 : التاليةقطاعات ال يشملوالذي   برنامج التمكني من أجل التنمية إطاريف   2022م  لعا

 األساسي  التعليم •
   التعليم العالي •
 اإلسكان •
 التنمية اجملتمعية  •
 التمكني االقتصادي •
 

ويهدف برنامج التمكني من أجل التنمية إىل املساهمة يف تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماعي للمقدسيني  

شامل.   تنموي  خمطط  ضمن  حيوية  مشاريع  خالل  تنمية  و من  بشأن  املعتمدة  الدراسات  على  الربنامج  يعتمد 

لى الدمج بني مشاريع تساهم  القطاعات مبدينة القدس وحتليل التجارب واخلربات السابقة، وكذلك احلرص ع

التنمية يف قطاعات حيوية من خالل املؤسسات  يف حتقيق  التمكني بشكل مباشر ومشاريع تساهم  يف تعزيز  

 املقدسية، مع األخذ بعني االعتبار القطاعات األقل حظا من دعم املمولني. 
 

الراغبني  الصندوق  مقرتحات    *ويدعو  تقديم  اىل  الربنامج  هذا  إطار  يف  دعم  على  احلصول  يف 

اىل العنوان  طلب مكتمل حسب النموذج املرفق    أعاله وارسالاملذكورة  مشاريعهم وفق اجملاالت  

 . مساء بتوقيت مكة املكرمة   12 ة الساع   2022يوليو  31قبل نهاية يوم اخلميس   املبني أدناه

 
 
رحبية  الغري اجلمعيات احمللية وتوضيح: اجلهات املؤهلة للتقديم هي املؤسسات  *



 

 

 
 الربنامج  اسم   برنامج دعم التعليم األساسي  

 الربنامج هدف  القدس مبدينةحتسني جودة التعليم  
 ضعافه تؤدي إلنظام التعليم مبدينة القدس ويف والصعوبات  تالتحديا  (1
 ارتفاع نسبة التسرب من املدارس  (2
 الفلسطينيعزوف الطلبة عن املدارس التي تعتمد نظام التعليم  (3

مربرات وحمددات  

 الربنامج 

لتبني منهجية شاملة لتطوير التعليم مبدينة القدس وإجياد حلول   الربنامجيسعى 

 للمشاكل املتفاقمة يف قطاع التعليم مبدينة القدس 

التعليم بنظرة مشولية ومتكاملة لتوفري كل   اخلطة احتياجاتومن هذا املنطلق حتاكي 

مقومات التعليم النوعي للطالب املقدسي سواء على صعيد البيئة املدرسية وتعزيز مهارات  

 املعلم وتطوير وتوفري أدوات التعليم املساند وتعزيز االنشطة الالصفية ورقمنة التعليم. 

بل  ،التعليمجودة حتسني  يف إن تطوير مكونات التعليم بشكل شامل لن يساهم فقط 

  ،املدارسالتسرب من  مثلسيساهم يف حل املشاكل الناجتة عن تراجع مستوى التعليم 

يدة وحتقيق النجاح  اواملضي قدما ببناء األجيال القادرة على مواجهة التحديات املتز

 الكفيل بضمان مستقبل مشرق هلم. 

وصف اهمية 

 الربنامج 

حداث تدخالت متكاملة ونوعية يف مكونات التعليم   ضمن  الربنامج على إيقوم 

 معايري واضحة يتم تعريفها على النحو التالي:  

  فهي  سكنية عمارات  عن  عبارة هي املقدسية املدارس معظم  التحتية: كون البنية •

سيعمل  مستمرة وتأهيل لتكون بيئة جاذبة ومرحية للطبة، وعليه   صيانة  إىل حباجة

 . املشروع على تأهيل البنى التحية للمدارس وفق احتياجها

اءتهم وربط الربنامج  كف لرفع  هجنومم  وعملي  علمي  برنامج خالل من : املعلمني  تأهيل •

 .بنظام حوافز

 زيز استخدامه للتكنولوجيا  وتع رقمنته  خالل  من تطويره على  العمل التعليم: نظام •

  الدعم أو   التعزيز برامج مستوى  على   سواء  املساند  التعليم أدوات  توفري املساند: التعليم •

 للطلبة. االجتماعي أو النفسي

  وتعزز  باملدرسة الطالب عالقة  تعزز التي الالصفية األنشطة تعزيز  الالصفية: األنشطة •

 .كز جمتمعية حتتضن الطلبةملرا املدارس وحتويل للمدرسة انتماءه

مكونات  

 نامج  الرب

 الفئة املستهدفة   املقدسية املدارس يف واملعلمون الطلبة



 

 

الفرتة الزمنية  كحد أقصى ( سنوات  3)

 للتنفيذ 
  القدس.صفية مبدينة الوفري مزيد من الغرف الت .1

   املقدسية.التحتية ولنظام التعليم باملدارس  . التطوير الشامل للبنية2

  املعلمني.. تطوير مهارات 3

   للطلبة.سني املستوى األكادميي حت. 4

   للطلبة.. رفع مستوى الوعي الثقايف واألخالقي 5

 . بناء روح اإلبداع والريادة عند الطلبة 6

النتائج الرئيسية  

املتوقعة/مؤشرات  

 االداء

 

 
 اسم الربنامج   برنامج دعم الطلبة املقدسيني يف اجلامعات الفلسطينية   

مكافحة الفقر ومتكني الشباب اقتصاديا من خالل كفالة تعليمهم اجلامعي   .1

 العمل. وتأهيلهم لسوق 

   الفقرية.مساندة الطلبة املقدسيني من أبناء العائالت  .2

 املقدسي. رفع مستوى التعليم عند الشباب  .3

حتقيق التنمية يف اجملتمع الفلسطيني من خالل تأهيل أكرب عدد من الطلبة   .4

 املقدسيني.

 هدف الربنامج أ

   واجملتمع.أهمية التعليم يف بناء الفرد  .1
الصعب يف مدينة القدس حيث جتاوزت نسبة الفقر يف مدينة  االقتصاديالوضع  .2

 %78القدس 

مربرات  

وحمددات  

 الربنامج 
املشروع متعلق بكفالة الطلبة املقدسيني يف اجلامعات الفلسطينية من أبناء العائالت  

يف مدينة القدس على شكل قروض حسنة أو ميسرة. ويعد هذا املشروع يف غاية  املستورة

مستنقع اآلفات االجتماعية املختلفة.  وانقاذه من  الشباب املقدسي، تعليم حنو األهمية 

 وثقافيا.    ،واجتماعيا ،ومتكينهم اقتصاديا ،للشبابوعليه يعترب التعليم ضامنا 

وصف اهمية 

 الربنامج 

    األكادمييالتفوق حتقيق  قدسيني من ذوي الدخل احملدود وكفالة الطلبة امل •
 توفري منح يف جمال التعليم املهني.  •
 توفري منح للدراسات العليا يف ختصصات حيتاجها اجملتمع املقدسي  •

مكونات  

 نامج  الرب

 مدة التنفيذ ( سنوات كحد أقصى  3)



 

 

  اجلامعية.متكني الطلبة املقدسيني من إكمال دراستهم  .1
 املقدسي. رفع مستوى التعليم يف اجملتمع  .2

النتائج الرئيسية  

املتوقعة/مؤشرات  

 االداء
 

 
 اسم الربنامج     السكن للمقدسيني برنامج حتسني ظروف  

 توفري السكن الالئق لالستخدام اإلنساني للمقدسيني. .1
 ترميم املنازل للعائالت املستورة مبدينة القدس.  .2

 هدف الربنامج 

 ارتفاع مستوى الفقر مبدينة القدس.  .1
 الطبيعة اخلاصة للبلدة القدمية وحاجة املنازل للصيانة الدائمة.  .2

مربرات  

وحمددات  

 الربنامج 
يتمحور الربنامج حول حتسني ظروف السكن للمقدسيني يف البلدة القدمية وخارجها  

كذلك  لالستخدام اإلنسانيسواء على صعيد الرتميم أو التأثيث لتوفري السكن الالئق 

عانة املقدسيني على إصدار  ض إليتطلع الربنامج لتوفري أدوات لتقديم املنح والقرو

 تراخيص البناء.

وصف اهمية 

 امج الربن

 ترميم بيوت العائالت الفقرية مبدينة القدس.  .1
 ترميم بيوت البلدة القدمية.  .2
 تدخالت طارئة يف جمال التأثيث وحتسني ظروف السكن.  .3
 توفري برنامج إقراض حسن لتكاليف تراخيص البناء.   .4
 الدخل يف تراخيص وضرائب البناء.  توسطة م توفري منح بنسب معينة إلعانة الطبقة  .5

مكونات  

 نامج  الرب

الفرتة الزمنية  كحد أقصى ( سنوات  3)

 للتنفيذ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 اسم الربنامج   برنامج دعم املؤسسات اجملتمعية  

وتعزيز إمكانياتها لتقديم أنشطة منوعة للمجتمع  املؤسسات اجملتمعية تطوير عمل .1

  .املقدسي

 املؤسسات. هلذه تطوير البنية التحتية .2

 والفنية. دارية اإلتعزيز القدرات .3

 يز التعاون املشرتك بني املؤسسات  تعز.5

 املقدسية. املؤسسات العمل على توفري موارد مستمرة لدعم .6

 هدف الربنامج 

 لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وشخصيتهم.  غالفرااستثمار أوقات 1

 تفعيل الربامج الثقافية واالجتماعية والرياضية يف اجملتمع املقدسي.  .2

من خالل مشاريع   متكني املؤسسات لتكون قادرة على خدمة اجملتمع واإلرتقاء به.3

 تنموية وأنشطة جمتمعية   

مربرات  

وحمددات  

 الربنامج 

تطوير عملها  يركز املشروع على عمل املؤسسات اجملتمعية وبناء قدراتها من خالل 

وبراجمها وبنيتها التحتية وتوجيهها خلدمة كافة فئات اجملتمع من خالل أنشطة  

 متكاملة ومميزة تساهم يف تطوير وتنمية اجملتمع.

. 

وصف اهمية 

 الربنامج 

 تطوير البنية التحتية للمؤسسات اجملتمعية.   .1
 بناء القدرات املالية واإلدارية للمؤسسات ورفع كفاءتها. .2
تطوير ودعم اخلطط الرباجمية للمؤسسات على أن تشمل املسارات التالية على   .3

 :  املثالسبيل 

العمل التطوعي: هي الدائرة املختصة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي   تعزيز •

 وتنظيم املبادرات التطوعية املختلفة يف خدمة اجملتمع املقدسية. 
 : متابعة األنشطة الرياضية وتفعيلها وتطويرها. األنشطة الرياضية •
توفري خدمات الدعم والتفريع النفسي بالدعم النفسي: ختتص هذه الدائرة  •

للمستفيدين من املؤسسة وجلسات االرشاد النفسي للحاالت الفردية اخلاصة  

 وكذلك اجلماعية.  
االجتماعية والثقافية: تهتم هذه الدائرة بتفعيل االنشطة الثقافية   األنشطة •

 يف املؤسسات ضمن خطة ممنهجة.  واالجتماعية 

مكونات  

 نامج  الرب



 

 

 التعليم املساند.  •

 الطفولة  األمومة و •
سيعمل املشروع على إحداث تطوير شامل للبنى    واملراكز:البنية التحتية للمؤسسات   •

التحتية يف املؤسسات لتشكل مصدرا جاذبا للفئات املستهدفة حيث تعاني معظم  

املؤسسات واملراكز اجملتمعية من ظروف بيئية صعبة تشكل عائقا يف استقطاب  

 فئات اجملتمع  
سيعمل املشروع على تطوير الكوادر البشرية سواء   مهاراته:تأهيل الكادر وتطوير  •

اإلدارية أو التنفيذية وإكسابهم املهارات الالزمة للوصول باملؤسسة للتميز من خالل  

  لذلك.برامج تدريبية تؤهلهم 

سيعمل الربنامج على إعادة صياغة اخلطط الرباجمية  والربامج: تطوير اخلطط   •

ط العشوائية إىل املنهجية واالستدامة  للمؤسسات اجملتمعية حبيث خترج من ن 

 شاملة. وتعزيز األثر ضمن خطة تنموية 

 

 آلية التنفيذ 

 يف تنمية اجملتمع املقدسي.   ةاملساهم .1
 تنفيذ املبادرات واألنشطة التنموية املختلفة.  .2
 تطوير وبناء املؤسسات املقدسية لتكون قادرة على تقديم خدمات تنموية شاملة   .3

النتائج الرئيسية  

املتوقعة/مؤشرات  

 االداء

الفرتة الزمنية  كحد أقصى ( سنوات  3)

 للتنفيذ 
 

 اسم الربنامج   برنامج التمكني االقتصادي للمقدسيني 

 متكني املقدسني اقتصاديا وتوفري حياة كرمية هلم.   .1

 توفري فرص عمل للشباب املقدسي واحلد من البطالة.   .2

   .دعم املشاريع الريادية .3

 هدف الربنامج 

 ارتفاع نسب البطالة يف مدينة القدس.   .1

 ارتفاع نسب الفقر يف مدينة القدس.  .2

العادات والتقاليد العربية االسالمية أن تعمل املرأة  عدم قبول اجملتمع املقدسي وفق . 3

بفرص العمل املتوفرة باجملتمع املقدسي مما جيعل نسبة البطالة لدى اإلناث هي  ةاملقدسي

 األعلى.

مربرات  

وحمددات  

 الربنامج 



 

 

متعلق بدعم مشاريع منتجة لألسر الفقرية والشباب الريادي ومتكني احملالت  الربنامج

. من خالل تطوير املشاريع القائمة ومتكينها وتأهيلها  داخل البلدة القدمية التجارية 

 وتدريب أصحابها، أو إنشاء مشاريع صغرية فردية أو مجاعية.

وصف اهمية 

 الربنامج 

 توفري منح للمشاريع الريادية. .1
   .تطوير أسواق القدس .2
 احلسن لتمويل املشاريع الصغرية وتطوير األعمال القائمة.  قراض اإلدعم برامج  .3
 والتشغيل  لتطوير األعمال توفري برامج التدريب  .4

مكونات  

 نامج  الرب

 . توفري فرص العمل للمقدسيني  .1
 .  حتسني الظروف املعيشية لعدد من األسر املقدسية .2

 تطوير وفتح مئات املشاريع الصغرية واملتوسطة   .3

النتائج الرئيسية  

املتوقعة/مؤشرات  

 االداء

الفرتة الزمنية  كحد أقصى ( سنوات  3)

 للتنفيذ 
•  

 : املعايري املالية واإلدارية الواجب توفرها يف املؤسسات املؤهلة للحصول على منحة 

 

 جيب أن يتوفر لدى املؤسسة ما يلي:  

 تسجيل وترخيص املؤسسة لدى اجلهات املختصة مبا ال يقل عن عامني.شهادة  .1

 شهادة اعتماد جملس إدارة واملفوضني بالتوقيع.  .2

 مبا يتضمن:    أدلة السياسات وأنظمة وإجراءات العمل ماليا وإداريا .3
 كفاءة )بدوام كامل أو جزئي(.  ي ذتوفر حماسب  . أ

 .إجراء التدقيق اخلارجي سنويا .ب 
 خطة مالية سنوية. وجود  .ت 
 توفر فواتري وسندات رمسية مدعمة بوثائق. .ث 

 االستقرار املالي.  .4

 . اخلربة الفنية الكافية يف جمال العمل املقرتح .5

 ب أن ختضع كل الشروط املذكورة للنظم والقواعد املعمول بها يف البنك اإلسالمي للتنميةجي          .6

 



 

 

 

 

 طرق استقبال طلبات املنح
 

 على العنوان التالي:   مساء بتوقيت مكة املكرمة 12  ةالساع 2022يوليو  31يف موعد أقصاه ترسل الطلبات  

 برنامج صندوق متكني القدس  

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

 شارع امللك خالد   8111

 1الوحدة =  –حي النزلة اليمانية 

 اململكة العربية السعودية  -  2444 – 22332جدة 

 

  ISFD@isdb.orgالربيد االلكرتوني:
 

   املشاريع معايري املفاضلة بني طلبات   
 

التمويل   الستقطابلتحظى بأفضلية التطوير والسعي املشرتك  املشاريعالبد من توفر الشروط التالية يف طلبات 

 يف اجملاالت املذكورة: 

التميز واإلبداع والريادية يف الفكرة من حيث الفئة املستهدفة أو املنطقة املستهدفة أو آليات التنفيذ مع  - 1

 االنسجام مع التوجهات اخلاصة بالربنامج.  

 تنفيذ خالل الفرتة املقرتحة.  أن يكون املشروع قابال للتطبيق وال  - 2

 قابل للقياس وله وقع وأثر واضحني، ويسهل تكراره.   املشروعالقياس: أن يكون   - 3

الفاعلية: جودة عالية من قبل املؤسسات يف تنفيذ املشاريع، من حيث حتقيق األهداف والنتائج املخطط   - 4

التمويل واخلربة الرباجمية ويتوفر لديها مؤهالت  هلا عند املستوى املطلوب، وميكن أن تسهم هذه املؤسسات يف 

 إدارية وتنظيمية جيدة. 

الكفاءة: قياس مدى استخدام املدخالت )مالية، تقنية، بشرية، مادية بشكل اقتصادي وأمثل    - 5

 للحصول على النتائج املرجوة، أي جيب أن جيلب املشروع فائدة أعلى من تكلفته.  
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وع مدى قدرته على الدميومة بعد االنتهاء من التنفيذ التقني املوجه من  االستدامة: أن يظهر املشر - 6

خالله، أي إمكانية استمرار التأثريات االجيابية للمشروع لفرتة زمنية الحقه من انتهاء )توفر استمرارية مصادر  

 التمويل، الكوادر البشرية العاملة(.  

مع حتقيق األهداف املرجوة  م ءيتوااملشروع بتوازن  املوازنة الواقعية: أن تتوزع املوازنة على أنشطة  - 7

 والنتائج املتوخاة.  

  

 التقييم العام 

 متثل اجلوانب األساسية لعمل املؤسسة وهي:    تخلمسة جماالتتطرق أداة التقييم 

 احلوكمة   -
 اإلدارة  -
 املوارد البشرية  -
 املشرتيات -
 اإلدارة املالية -

 

 

 اجلزء األول: احلوكمة 

 مالحظات  ال نعم   وسائل التحقق 

    أوراق تسجيل اجلمعية الرمسية *

    اإلجراءات الداخلية *

    النظام الداخلي *

    اللوائح الداخلية  *

 

 

 

 

  مالحظات 

تتماشي مجيع برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  1  آلية احتساب النقاط 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام  تتماشى معظم  -  2 *

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى يعض برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  3 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 



 

 

 

 

 اإلدارةاجلزء الثاني: 

 مالحظات  ال نعم   وسائل التحقق 

    جملس ادارة مستقل  *

    الدليل املالي  *

    الدليل اإلداري  *

    دليل املشرتيات  *

    حماضر اهليئة اإلدارية *

    سجل انتخابات اهليئة اإلدارية *

    سجل جلسات اهليئة اإلدارية *

موازنة سنوية مصادق عليها من  *

 اإلدارة، ومن مدقق خارجي جملس 

   

    نسخة عن خطة العمل السنوية *

حماضر حديثة جللسات  نسخة عن   *

 الطاقم

   

قائمة بأمساء املمولني للسنوات   *

 الثالث األخرية 

   

 

 

تتماشي مجيع برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  1  آلية احتساب النقاط 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى معظم برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  2 *

 املؤسسة. الداخلي ورسالة 

تتماشى يعض برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  3 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

  مالحظات 

 

 



 

 

 اجلزء الثالث: املوارد البشرية

 مالحظات  ال نعم   وسائل التحقق 

هل متتلك املؤسسة سياسات   *

 واجراءات موثقة لكل مما يلي

  وشروط التعاقد . التوظيف ١ 

 سلم وظيفي  .۲

 . سلم رواتب٣

   

    ساعة حضور وانصراف  *

هل يتم تقييم أفراد الطاقم بشكل  *

دوري حسب معايري شفافة مبنية على  

 االداء

   

هل يوجد بند خمصص يف املوازنة  *

 التدريب الطاقم وتطويره 

   

 

النظام  تتماشي مجيع برامج ومشاريع املؤسسة مع  -  1  آلية احتساب النقاط 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى معظم برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  2 *

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى يعض برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  3 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

  مالحظات 

 

 اجلزء الرابع: املشرتيات 

 مالحظات  ال نعم   وسائل التحقق 

    هنالك نظام معتمد للمشرتيات هل  *

هل هنالك اجراءات متبعة الضمان   *

 على اسعار تنافسية  أن تتم املشرتيات

   

هل يتم احلفاظ على سجالت مفصلة   *

 واالجهزة  ت للممتلكا

   



 

 

  تللممتلكا هل يتم جرد دوري  *

 واالجهزة 

   

 

 

ومشاريع املؤسسة مع النظام  تتماشي مجيع برامج  -  1  آلية احتساب النقاط 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى معظم برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  2 *

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى يعض برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  3 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

  مالحظات 

 

 اجلزء اخلامس: االدارة املالية

 مالحظات  ال نعم   التحقق وسائل 

هل متتلك املؤسسة دليل للسياسات   *

 او لوائح موثقة لكل مما يلي:
   

صالحية املصادقة على املعامالت   *

 املالية

   

اجراءات لضبط املصاريف، مثل   *

 متطلبات الشراء والسفر

   

    جدول الرواتب واملصاريف النثرية *

 

 

تتماشي مجيع برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  1  آلية احتساب النقاط 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

تتماشى معظم برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  2 *

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 



 

 

تتماشى يعض برامج ومشاريع املؤسسة مع النظام   -  3 

 الداخلي ورسالة املؤسسة. 

  مالحظات 

 


