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 اإلنترنت عبر الطلبات تقديمارشادات عن كيفية 

 مقدم من لكلالخدمة عمليه تقديم الطلبات  هذه تبسط أن نرجو والتي االنترنت عبر الطلبات تقديم لخدمة ااختبار   NED مؤسسة تجري

 وبيان الطلب غالف صفحة ديمتق عليك يتعين يزال ال .الطلب أوراق مجموعة محتوىشكل أو  على تغيير أي يطرأ لم .والمؤسسة الطلب

 . المحددة وثائق الثالث بدون كامال   المقدم طلبك يُعد وال .الميزانيةو الطلب

 

 الطلب مواد إعداد :1 الخطوة

 التالي الرابط خالل من الموضحة لإلرشادات اوفق   العرض مواد إعداد عليك يجب:  

p://www.ned.org/ar/grantseekershtt  

  .الميزانية الطلب وبيان الطلب غالف صفحة إعداد ذلك ويتضمن 

 الكمبيوتر جهاز من لتحميلها ث الثال اإللكترونية الوثائق هذه إعداد عليك يجب . 

 عداد الوثائق على "ماكنطوش" يستلزم أن يكون الجهاز متوفرا على مالحظة: إن إ{Doc,Excel, PDF, Office MS} 

  باإلنترنت االتصال :2ة الخطو

 التالي الرابط خالل من اإلنترنت عبر الطلب لتقديم اإللكتروني الموقع بزيارة قم:  

http://www.ned.org/ar/grantseekers 

 تقدم الطلب اآلن" على انقر ، ثماقرأ المعلومات"  

 

 حساب بإنشاء قم :3ة والخط

 " انقر علىnew applicantإلنشاء حساب على الموقع. إذا كان لديك حساب سابق فيمكنك الدخول به  على الموقع " 

 لمنظمتك الستخدامهما مرور وكلمة إلكتروني بريد عنوان اختر.  

اتأكي  NEDسوف ُترسل  .NEDفي موقع البريد اإللكتروني باعتباره اسم المستخدم لحسابك اإللكتروني هذا يُستخدم عنوان  عنوان هذا العلى  د 

 NEDعليك أن تتأكد من أن كافة األشخاص الذين يطلعون على الحساب اإللكتروني لمنظمتك في موقع  .عند استالم طلبك عبر اإلنترنت

 . المرور وكلمة اإللكتروني البريد هذا بعنوان دراية على

 ذكور في الحقل الذي يحمل عنوان أدخل عنوان البريد اإللكتروني الم“E-mail Address” . 

  أدخل مرة أخرى عنوان البريد اإللكتروني في الحقل الذي يحمل عنوان“Confirm E-mail” لتأكيد العنوان. 

  أدخل كلمة المرور في الحقل الذي يحمل عنوان“Password” (حروف 5 أدنى بحد.) 

 يحمل عنوان  أدخل مرة أخرى كلمة المرور في الحقل الذي“Confirm Password”  كلمه المرورلتأكيد . 

http://www.ned.org/ar/grantseekers
http://www.ned.org/ar/grantseekers
http://www.ned.org/ar/grantseekers
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 انقر على “Create an Account” نشاء الحسابإل. 

  انقر على“Continue” التقديمعملية  لالستمرار في. 

 

  المنظمة بيانات – 1 الصفحة أكمل :4ة الخطو

 يُرجى .اإلنجليزية األبجدية حروف في تستخدم حسبما سيةالقيا الالتينية روفحالعلى  فقط اإللكتروني الطلب نموذج يتعرف  :مالحظة

 حروف أو نطقية عالمات أي استخدام أو العربية أو ليةاالسيري باللغة الكتابة عدم يجب .الالتينية بالحروف فقط الكتابة

 . خاصة

    من المساعدة. يشير الى مربع يحتوي على المزيد هذا الرمز بجانب أسماء الحقول على الوثيقة االلكترونية 

 منظمتك حول بمعلومات التالية الحقول بتعبئة قم . 

Organization Name .1a  – ةكاف في المستخدمك و لمنظمت الكامل االسم استخدام يجب .اإلنجليزية باللغة منظمتك اسم أدخل 

 . الرسمية الوثائق

Organization Address .1b –  الذي يجب استخدامه في الوثائق الرسميةو أدخل عنوان الشارع الذي تقع فيه منظمتك.  

Organization City .1c –  باللغة اإلنجليزيةأدخل اسم المدينة التي تقع فيها منظمتك . 

Organization State .1d –  باللغة اإلنجليزيةالتي تقع فيها منظمتك  المحافظةو أ يةالوالأدخل اسم . 

Organization Postal Code .1e –  باللغة اإلنجليزية منظمتكتتبعه التي  رقم البريديالأدخل . 

Organization Country .1f – البالد مةقائمن  منظمتك فيها تقع التي الدولة اسم اختر 

 

 منظمتكتقدمت بها  يتاريخ الطلبات الت حول بمعلومات التالية الحقول بتعبئة قم . 

 a2.  من  طلبات لتلقى منحةأي هل قمتم بتقديمNED ؟بقامس 

 اخت ( رYesمن القائمة ) من قبل. مشروعات مقترحة إذا كنتم قد أرسلتم أي 

 ( اخترNo  ) من  لكم لتقديم طلب منحة ألولىة االمر يكانت هذه هإذاNED. 

  ( اخترDo not know )ال. أمطلبات مسبقا أي كانت هناك إذا و ال تعرف إذا كنت لست متأكدا أ 

b2 .يرجى - قدم على الطلبات السابقةعما أ عاليه  -1و المكتوب في  ناسم المنظمة اآل في حالة اختالف فقطلسابقة:  على الطلبات ا اسم المنظمة 

 مسبقا. منظمتك عند تقديم مشروعات مقترحة استخدمته ل االسم الذياادخ

 

 

 

 

 للمنظمات الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية )فقط(. 

 :تيةآلة األمريكية يجب تقديم بيانات التسجيل اواليات المتحدبال ةموجود ةكانت المنظمإذا 
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 3a. رسميا؟  اختر :  مسجلة ةهل المنظم(Yes)  ال  أونعم(No) أو  (In Process) ياجاركان التسجيل إذا ما  ةحال يف 

.3b   فقط(األمريكية ) للمنظمات  ةالفيدرالي ةالحكوم ةاكتب الرقم الخاص بضريب 

 

  انقر على“Next Page” 2 للمواصلة إلى الصفحة- “Contact Information” 

  انقر على“Save and Finish Later”  يجب عليك تسجيل الدخول في  .االحق  لحفظ الطلب والخروج ثم العودة مرة أخرى إلكماله

  .لبباستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك إلكمال الط NEDحسابك اإللكتروني في موقع مؤسسة 

 

 االتصال معلومات –2 الصفحة أكمل: 5ة الخطو

 

  المنظمة:ب االتصال عن المسئول صالشخمعلومات 

 منظمتكلرئيسي في اعن الشخص  بمعلومات التالية الحقول بتعبئة قم : 

Name Prefix .4a - مثل السيد أو السيدةباللغة اإلنجليزية  الرئيسي االتصال ولئمس لقب أدخل . 

First Name .4b – ول االتصال الرئيسيئأدخل االسم األول لمس.  

Last Name .4c –  ول االتصال الرئيسيئلمس( اسم العائلة)أدخل االسم األخير.  

Position Title/Role .4d – باللغة منظمتك في الرئيسي االتصال ولئمس يؤديه الذي الدور أو الوظيفي المسمى أدخل 

   .اإلنجليزية

Organization Primary Contact Email .4e – أن اضروري   ليس. الرئيسي االتصال ولئلمس اإللكتروني البريد عنوان أدخل 

  .للديمقراطية الوطني الصندوق موقع في إلكتروني حساب إلنشاء المستخدم اإللكتروني البريد عنوان نفس يكون

 . الطلب غالف صفحة ملحق في يةإضاف عناوين إدراج يتم قد .هنا فقط واحد لكترونيا بريد عنوان أدخل

 

 برئيس المجلس اإلداري للمنظمة. االتصال معلومات

 رئيس المجلس اإلداري لمنظمتكم. حول بمعلومات التالية الحقول بتعبئة قم   

Name Prefix .4f - مثل السيد أو السيدةاإلنجليزية  لمنظمتكم باللغة رئيس المجلس اإلداري لقب أدخل . 

First Name .4g –  اإلنجليزية لمنظمتكم باللغة رئيس المجلس اإلداريأدخل االسم األول.  

Last Name .4h –  باللغة اإلنجليزيةلمنظمتكم  رئيس المجلس اإلداري (اسم العائلة)أدخل االسم األخير. 

.4i Position Title/Role – زيةاإلنجلي باللغة لمنظمتكم رئيس المجلس اإلداري يؤديه الذي الدور أدخل.  

   

 معلومات االتصال بالشخص المسؤول عن هذا المشروع

 .عن هذا المشروع المسئولالشخص  حول بمعلومات التالية الحقول بتعبئة قم.  / الطلبالمشروع  

 هذه الخانة  والحقول ستمالء بالمعلومات التي فييمكن النقر  .خرآشخص  أو ةعن المنظم المسئولقد يكون هذا الشخص هو نفسه  

  a.,b.,c.,d.,and e.4أدخلتها في : 
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  عن االتصال  بالمنظمة. المسئولفي هذه الخانة إذا كانت هي نفس معلومات  الشخص أنقر  

Name Prefix .5a - مثل السيد أو السيدةباللغة اإلنجليزية  الشخص المسئول عن المشروع لقب أدخل . 

First Name .5b –  باللغة اإلنجليزية للشخص المسئول عن المشروعأدخل االسم األول.  

Last Name .5c –  باللغة اإلنجليزية عن المشروع المسئولللشخص ( اسم العائلة)أدخل االسم األخير.  

رئيسي لهذا المشروع االتصال ال مسئولعنوان البريد اإللكتروني هذا عند طلب معلومات إضافية من  NEDسوف يستخدم موظفو  

 .إذا اقتضت الضرورة ذلك

 Position Title/Role .5d – منظمتك في الشخص المسئول عن المشروع يؤديه الذي الدور أو الوظيفي المسمى أدخل 

 .اإلنجليزية باللغة

Project Primary Contact Email .5e – عن المشروع المسئولللشخص  اإللكتروني البريد عنوان أدخل.  

االتصال الرئيسي لهذا  مسئولعنوان البريد اإللكتروني هذا عند طلب معلومات إضافية من  NEDسوف يستخدم موظفو 

  .المشروع إذا اقتضت الضرورة ذلك

 .الطلب غالف صفحة ملحق في إضافية عناوين إدراج يتم قد .هنا فقط واحد لكترونيا بريد عنوان أدخل

 

  انقر على“Next Page”  معلومات الطلب“ - 3إلى الصفحة للمتابعة”.  

  انقر على“Save and Finish Later”  يجب تسجيل الدخول في حسابك اإللكتروني في  .االحق  لحفظ طلبك والخروج ثم العودة إلكماله

  .باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك إلكمال الطلب NEDموقع مؤسسة 

 

  علومات الطلبم – 3 الصفحة إكمال :6ة الخطو

Project Title  .6–  باللغة اإلنجليزيةأدخل اسم مشروعك.  

ا ويُعبر عن العمل الذي ُتخطط منظمتك تنفيذه في المشروع المقترح. هو االسم المحدد لمشروعك.  اسم المشروع  يجب أن يكون قصير 

  :أمثلة

 . الحكوميين المسئولين مساءلة تعزيز

  ذاعةاإل خالل من المواطنين تثقيف

 المستقلة  اإلنسان حقوق صحيفة نشر

Project Start Date . 7a – المشروع تاريخ بداية. 

دخال إيتم  2112ول من ابريل ألا يالمشروع ه ةذا كانت بدايإ مثال  .  ةوال ثم اليوم ثم السنأشكل الشهر  يف يتم إدخال التاريخ

 .بجانب المربع ةالنتيج ةالتاريخ بالنقر على عالم اختيار ا  يضأيمكنك   .( 04/01/2012التاريخ كما يلي ) 

 

Project End Date  .7b  -المشروع ةتاريخ نهاي 
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يتم إدخال التاريخ  2112 خر مارسآ يالمشروع ه نهايةذا كانت مثال إ.  ةوال ثم اليوم ثم السنأشكل الشهر  يف يتم إدخال التاريخ

 .بجانب المربع ةالنتيج ةالتاريخ بالنقر على عالماختيار  ا  يضأيمكنك   .( 03/31/2012كما يلي ) 

 

 - Term of Project .7c  شهر. 11أو  12أو  6شهر المشروع مثال يتم كتابه عدد أ – فتره المشروع 

 

 

Requested Funding from NED   . 8 – من الصندوق الوطني للديمقراطية بالدوالر  لمشروعك أدخل مبلغ التمويل الذي تطلبه

  .يكياألمر

  .(.)أو نقطة  (,)فاصلة  استخدامأو ($) إدخال عالمة الدوالر  عدميجب 

 :مثال

األ عشر خمسة) أمريكي دوالر 150111 هو المطلوب المبلغ كان إذا  . 15111 أدخل ،(ف 

Project Country . 9-  الدولاء سمأالتي يُركز عليها مشروعك من قائمة  الدولةاختر.  

 أو اإلقليمية أفريقيا شرق منطقة مثل المناسب اإلقليمي الموقع اختر دولة، من أكثر على يُركز مشروعك كان إذا

  .اإلقليمية أفريقيا منطقة

 :أمثلة

  اإلقليمية أفريقيا شرق منطقة=  والصومال وكينيا أوغندة على يُركز مشروع

 قليميةاإل أفريقيا منطقة=  ونيجيريا وأنجوال وموريتانيا أوغندة على يُركز مشروع

 

 

  .NEDالوثائق الضرورية واالختيارية التي يتألف منها طلبك إلى  تحميلهذه المنطقة  ييجب عليك ف: وثائق المشروع

  اختر عنوان كل وثيقة باستخدام القائمة المنسدلة أسفل“Upload”.  

  انقر على“Browse” تحميلهابك والتي ترغب في لوثيقة على جهاز الكمبيوتر الخاص الختيار الملف الذى يحتوى على ا . 

 الوثيقة اختر. 

  انقر على“Open” . 

  انقر على“Upload Your Document” . 

 تحميلها يتم وثيقة لكل المنسدلة القائمة من الصحيح العنوان اختيار من وتأكد بتحميلها تقوم وثيقة لكل العملية كرر . 

 

 :وثائق المشروع 

 زامي إل – Proposal Cover Sheet -1وثيقة  

  .منظمتك حول تفصيلية معلومات على يحتوي نموذج هوصفحه غالف المشروع 

 إلزامي  – Proposal Narrative -2 وثيقة
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  .صفحات( 11) عشر الطلب يتجاوز أال يُرجى .المقترح للمشروع الخطي البيان وهو

 إلزامي  – Proposal Budget -3قةوثي

 . بنود إلى مقسمة المقترح مشروعال تكاليف تضم قائمة هيميزانيه المشروع 

 Certificate of Registration -4وثيقة

 باستخدام التسجيل لشهادة مصورة نسخة إرسال يُرجى .ي ا  قانون تسجيلها تم التي المنظمات لكافة إلزامية ُتعدشهادة تسجيل المنظمة 

 . منظمتك تسجيل عدم حالة في ضرورية الشهادة ُتعد ال .الضوئي الماسح

 : حظةمال

  تحميليجب عليك Proposal Cover Sheet و Proposal Narrative  وProposal Budget ، إذ لن تسمح لك خدمة تقديم

 . الطلبات عبر اإلنترنت بتقديم طلبك ما لم تلتزم بذلك

 لغة بأي وثائقال تقديم يجوز . 

 ميجابت 25 هو مجتمعة المرفقات لكافة حجم أقصى . 

  شكل  يمخزنه فالمحملة  اتالملفتكون  أنالبد من.xls  و.doc و.pdf  شكل  يف ةالمخزنالملفات  تحميلال يُمكن .exe  أو.vbs  أو.bat    

ضافية  هي اختيارية، و ات اإلالمرفقات.  كل المرفق—4صفحة  تمام في أسفل الصحة إل "Next Pageانقر على " وثائق،بعد تحميل ال

 .5صفحة  المشروع، إعداد طلب "  عندما تراجعNOTEمكن قراءة مربع ". ي "NOTEيمكن تجاهل "  ليست ملزمة.

  " انقر عليnext page المرفقات—4" لتتمة صفحة 

 " أنقر علىSave and Finish Later "يجب الدخول فيما بعد. طلب ال التمام إعداد و الخروج من الموقع، يكمن الرجوع لحفظ االستمارة

 اسم و كلمة الدخول التمام إعداد الطلب.تعمال مس NEDالى حسابك االلكتروني مع 

 

 المرفقات --4صفحة : 7ة الخطو

 

 اختياري: هذه المرفقات غير الزمة.

 يمكنك استخدام هذه الصفحة لتحميل المرفقات مع طلب المنحة.

 مالحظة: مرفقات أخرى 

ضافية، السيرة الذاتية للموظفين الرئيسين، كتيبات إتسجيل  تضمن وثائقيمكنك إرفاق وثائق إضافية مع طلب المنحة. أمثلة من هذه الوثائق ت

 . ( )للمنظمات األمريكية(، وغير ذلك3)ج( ) 105خطاب تحديد االمتثال، هيئة الضرائب األمريكية  المنظمة، 

 

  :التي يرغب تحميلها. المناسب للوثيقةمن القائمة العنوان  اخترالعنوان 

  " أنقر علىBrowse "ة التي يرغب تحميلها.إليجاد الوثيق   

  حدد  المستند 

  " اضغط علىOpen" 
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 انقر على "Upload your Document"   

  .كرر العملية لكل مستند يرغب تحميله 

 بعد تحميل المرفقات أو الوثائق انقر على " Review Application" 

 5 الى صفحة فيمكن الذهاب مباشر  اذا لم تكن هناك أي مرفقات  “Review my Application” " أو انقر علىReview and Submit” 

 وتقديم استعراض: 1ة الخطو

 الشاشة على طلبك راجع. 

  و أنقر على " الضرورية التغييرات أدخل أو ناقصة معلومات أي بإضافة قمUpdate button". 

  الحقول بالمعلومات و تحميل الوثائق سيكون طلب المنحة جاهز لتقديمه. كلعندما يتم ملئ  

 يعلنقر ا “Submit to NED”.  بمجرد أن تنقر علىSubmitمره اخرى ، لن تستطع تعديل طلبك . 

  على البريد اإللكتروني المخصص لحسابك على موقع  لتأكيد االستالميُرسل النظام رسالة إلكترونيةNED.  

  لمتابعة مع ل يس هناك حاجةلهذا البريد اإللكتروني أستالم بمجردNED . 

 

 : اإلنترنت عبر التقديم عملية خالل مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

  استخدم الرابط على أعلى الجانب األيسر من الشاشة في كل صفحة من صفحات الطلب إلرسال رسالة بريد إلكتروني إلى قسمك

 . NEDاإلقليمي في مؤسسة 

 

 المناسب اإلقليمي القسم إلىا إلكتروني   ابريد   أرسل أو : 

 :أفريقيا
africaproposals@ned.org 

 البحر منطقة&  الشمالية أمريكا
  الكاريبي

lacproposals@ned.org 

 menaproposals@ned.org :أفريقيا وشمال األوسط الشرق asiaproposals@ned.org :آسيا

 globalproposals@ned.org  :اعالمي   europeproposals@ned.org :أوروبا

   eurasiaproposals@ned.org  أوراسيا
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