بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

صشدوق التزامن اإلسالمي
بسشظسة التعاون اإلسالمي
الجياز التشفيذي

استسارة طلب تسهيل مذروع

أولا :معلهمات أساسية
( )1الدولة/

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

( )2السشظسة  -الجهة السدتفيدة/
( )3العشهان /

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

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

إحداثيات السهقع/

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

الهاتف...................../الجهال......................./

( )4األهداف /

البريد

اإللكتروني................................./

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

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

( )5تاريخ اإلنذاء /

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

( )6هل تم تدجيل الجسعية  /السركز ،باعتبارها مؤسدة خيرية ،أذكر تاريخ التدجيل ؟



نعم ( تاريخ التدجيل  ) ........ / ... / ...ترفق ندخة.
ال .

( )7هل لمجسعية  /السركز نظام أساسي أو دستهر أو قهاعد.


نعم ( ترفق ندخة ).



ال .

================================================================================

ثانيا :مجلس اإلدارة
( )8اكتب أسساء أعزاء مجمس اإلدارة ( إن وجد )

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

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

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

( )9هل تم اختيار أعزاء السجمس باالنتخاب أو بهسيمة أخرى؟


نعم باالنتخاب.



ال ( تذكر الطريقة ).

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

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

( )10هل يتمقى أعزاء السجمس رواتب أم أنهم يعسمهن متطهعين؟



نعم يتمقهن رواتب (

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

ال ( يعسمهن متطهعين ).

).

( )11هل يتبهأ رئيس السجمس مشاصب أو مهام أخرى في السجتسع؟


نعم (



ال .

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

).
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ثالث ا  :نذاطات الجسعية  /السركز
()12

تذسل الشذاطات اآلتي:


ندوات ومحاضرات.



برام ـج دع ـهة.



مكتبـ ـ ـ ـة.




()13

برام ـج إغ ـاثة.

أخ ـرى ( حـدد )

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

تتبع لمجسعية  /السركز السؤسدات التالية:



مدرسة (



أولية،



متهسطة،



ثانهية،



أخرى ).

مدجد ( أذكر جسيع نذاطات السدجد وإن كانت ثسة فرهل دراسية )


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



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



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



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

 وقـ ـ ـف...............................................................................



قدـم أبحـاث

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

نذاطات أخرى

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

( )14عدد السدمسين في السشطقة التي تخدمها الجسعية أو السركز

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

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

( )15عدد السدمسين السدتفيدين مباشرة من نذاط الجسعية أو السركز

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

....................................................... .............................................................
=============================================================================
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رابعا :معلهمات عن السذروع
( )16أسم السذروع:

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

( )17مهقع تشفيذ السذروع:

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

( )18السرحمة الحالية لمسذروع:


الترهر



التخطيط واإلعداد ووضع الخرائط





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

مرحمة التشفيذ ( مدى التقدم واإلنجاز )


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



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



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

السذروع مكتسل وبحاجة إلى دعم في اآلتي:


ترميسات

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



إضافات

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



تجهيزات

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



أخـرى

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

( )19هل لمسذروع قطعة أرض خاصة به؟


ال .



نعم .


مدجمة باسم (

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

)

( يذترط تدجيل األرض باسم السذروع )
( )20هل أرض السذروع مذتراة أم مسشهحة؟


مذــتراة مــن (



مسشهحة مـن ( ) ................................................................

( .....،.....

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

) بسبمــإ إجســالي قــدر

) دوالر أمريكي.

=============================================================================

خامدا :تكلفة السذروع
( )21مرادر تسهيل السذروع


حك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهمات (

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

).



هيئات خيرية أهمية (

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

).



هيئات خيرية إقميسية (

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

).



هيئات خـيرية دولية (

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



أفراد من أهل الخير (

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

).
).

( )22السراحل الستهقعة لتشفيذ السذروع :
3
استمارة طلب مساعدة صندوق التضامه اإلسالمي

منظمة التعاون اإلسالمي

وصف الســرحلة

مرحلة السذروع

التكلفة السالية

السدة الزمشية

( )23حجم السبالإ التي تم جسعها لمسذروع:
..................................................................

).



من مرـادر محمي ـة (

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

).



من هيئات خيرية إقميسية (

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

).



هيئات خـيرية دوليـة (

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

).

( )24مبمإ السداعدة السطمهبة من صشدوق التزامن اإلسالمي (

( )25هــل ســبق أن حرــل السذــروع عمــى مدــاعدة مــن صــشدوق التزــامن اإلســالمي؟ أذكرهــا عمــى
الشحه اآلتي:
اسم السذروع

مبلغ السداعدة تاريخ الحرهل علييا

مهقع السذــروع

( ترفق معلهمات عن أىداف السذروع والغرض مشو ،وميزانيتو التذغيلية ،ومرادر تسهيليا )
( )26بيان بسهارد دخل الجسعية:


دعم حكـهمي (



تبـ ـرعات (



اش ـتراكات (



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

).

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

).

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

).

مهارد أخرى (

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

).

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

).

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

).

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

).

( )27اسم السدئهل عن حدابات السذروع (
( )28االسم السدجل به حداب السذروع (
( )29رقم حداب السذروع (

( )30اسم البشك ( السررف )

(............................................................... ................

).

=============================================================================
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سادسا :التزكيات
( )31أذكر أسساء ثالث هيئات أو مشظسات إسـالمية أو أسـساء شخرـيات مرمهقـة ،أو جهـات حكهميـة
مخترـ ــة ،أو سـ ــفارات الـ ــدول األعزـ ــاء بسشظسـ ــة التعـ ــاون اإلسـ ــالمي السعتسـ ــدة لـ ــدى دولـ ــة مقـ ــر
مؤسدتكم ،يسكن الرجهع إليها لتزكية السذروع.
الســــم

العشهان البريدي

الييئــــة

رقم الياتف

سابعا :معلهمات أخرى
( )32يسكشكم إضافة معمهمات أو تفاصيل أخرى فـي الفـراا التـالي ( يسكـن اسـتخدام صـفحات إضـافية
إذا لزم األمر )


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



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



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



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



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



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

اإللتـزام


يمتــزم الطــرف السدــتمم لسدــاعدة صــشدوق التزــامن اإلســالمي ،فــهر اســتالم السدــاعدة ،بتقــديم تقريــر
فــهر اســتالم السدــاعدة ،وتقــديم تقريــر دوري كــل ثالثــة أشــهر بذــمن التقــدم السشجــز فــي تشفيــذ السذــروع

الذي تم تقديم السداعدة من أجمه.


يجب أن ترفق بطمبات السداعدة الهثائق التالية:


بيان بالتفاصيل الفشية لمسذروع.



خارطة معسارية لمسذروع.



صهرة مردقة من صك األرض.



صهرة مردقة من ترريح البشاء ،أو ترريح الترميم صادرة من الدمطات السخترة.
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إقـــرار
نقــر نحــن الســهقعين أدنــا برــحة كافــة السعمهمــات ال ـهاردة أعــال  ،ويعتبــر هــذا الطمــب الغيــا حــال
تزسشه أي معمهمات خاطئة ،ونتحسل تبعات ما يترتب عمى هذا الخطم من إجراءات جزائية وخالفه.
اســم الـرئيس :

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

التهقيع (
اسم نائب الرئيس :

)

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

التهقيع (
اسم أمين الخزنة :

)

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

)

التهقيع (

ىـــــام جـــــدا
 )1تهجو كافة السراسالت لسعالي األمـين العـام لسشظسـة التعـاون اإلسـالمي أو لدـعادة رئـيس السجلـس
الدائم للرشدوق أو السدير التشفيذي على العشهان التالي:

ص.ب رقم ( )1997جدة  21441 -السسلكة العربية الدعهدية
البريد اإللكترونيoic_isf@hotmail.com :
 )2يبدأ تقديم الطلبات اعتبا ار من أول شير مايه ويشتيي في  31ديدسبر من كل عام.

 )3ترفق ندخ من الهثائق والركهك القانهنية السردقة ( وتعتبر غير قابلة لإلعادة لسردرىا ).
 )4ضرورة ختم ىذه الستسارة من الجية طالبة السداعدة.
 )5ضــرورة وضــع لهحــة مــن نحــاس أو رخــام أو أي مــادة غيــر قابلــة للتلــف علــى مكــان بــارز فــي

السذــروع السســهل مــن الرــشدوق بسقــاس (1م 2 xم) تــشع علــى مدــاىسة الرــشدوق فــي ىــذا

السذروع.
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