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	كینج	مقاطعة	جنوب	تمویل
	

	ما ھو الغرض من التمویل؟
	
لتنمیة شراكات قائمة على اإلنصاف ولتقدم  كینجتمویل جنوب مقاطعة صندوق  (Seattle	of	Port)سیاتل  میناء ت ھیئةأسس

 ٢٠١٩مالیین دوالر بین  ١٠یمنح التمویل . قصھا الخدمات عبر األزمنةنالموارد والدعم للمجتمعات القریبة من المطار التي ت
٢٠٢٣  ً 	.لمعالجة تخفیف الضوضاء، الصحة البیئیة واإلستدامة في ھذه المجتمعات المتنوعة عرقیاً وثقافیا

	
 بإضافة	Commission	Portمیناءعلى مجتمعنا، قامت ھیئة ال )COVID-19( ١٩-یدڤإستجابةً لألثـار الوخیمـة لوباء كو

لرئیسیة في ا االقتصادیةلتوثیق الصلة مع كافة القطاعات  .كینجتمویل جنوب مقاطعة كتركیز إضافي على  االقتصادیةالتنمیة 
لمساعدة في بابادرت ھیئة المیناء من أصحاب األعمال الذین یعملون في منشآتنا،  ٥٠٠واشنطن ولدعم العالقات مع أكثر من 

	.قیادة إنعاش المنطقة
 

	:٢٠٢٠عام األولى  ة المنحدور
	

تي نقوم بتقدیم الُمنَح للمنظمات ال مھذا العا إلنعاش المنطقة. المیناء استراتیجیةدوراً مھماً في  كینجتمویل جنوب مقاطعة یلعب 
لجویة، بما فیھا المالحة ا بالمیناءالحالیة للمشاریع الصناعیة ذات الصلة  االقتصادیةضرراً من األزمة تتخدم المجتمعات األكثر 

 .البیئةتتعلق بالصناعات التي تھتم بالحفاظ على والوظائف التي واعمال البناء، اإلنشاءات  البحریة،
 

 ٣٠ اءاألربع الموعد النھائي لتقدیم العروض. مقاطعة كینغجنوب صندوق من لدورة المنح األولى  یقبل المیناء اآلن مقترحات
 ظھراً. ١٢الساعة  ٢٠٢٠سبتمبر أیلول 

	.دوالر ١٠٠٠٠٠صل الطلبات الي یتوفر ملیون دوالر لتمویل المشاریع في ھذه الدورة ویجب أن ت •
االنتعاش  خطط وبدائل لتحقیقأو  ،أو برامج خلق فرص العمل ،یجب أن تكون نتائج المشروع مرتبطة بتنمیة القوى العاملة •

	االقتصادي في الصناعات المرتبطة بالموانئ.
	المنظمات المجتمعیة، غرف التجارة، والمنظمات األخرى غیر الربحیة التي تعمل في مجاالت البرامج ھذه مؤھلة للتقدیم. •
ً  في خدمة المجتمعات تھاالمنظمات خبر تثبتیجب أن  • والتي تواجھ  في المدن القریبة من المطار األضعف اقتصادیا

	تحدیات كبیرة.
	مكتوب والمشاركة في مناقشة مع لجنة المراجعة.یجب على المنظمات تقدیم اقتراح  •

	
 ً 	األسئلة األكثر شیوعا

	
	ما ھي أنواع المنظمات التي تعمل مع المیناء؟

حالیاً، یشترك المیناء مع المنظمات في برامج متنوعة، بما فیھا التدریب والتنسیب الوظیفي، التأھیل واإلعداد المھني، الترقیة 
ریب وتوظیف الشباب، الدعم الفني لألعمال الصغیرة، الترویج السیاحي، الصحة البیئیة والتطویر بھا، تد واالحتفاظالوظیفیة 

	العام.
	

	ما ھي متطلبات األھلیة؟
	راٍع مالي: لدیھا اتغیر ربحیة أو منظم اتمنظم مقدمو العروضیجب أن یكون 

	رعاھا.تالمقدم عن المنظمة التي  العرضالخاص، باإلضافة إلى  عرضھابإمكان المنظمة التي تخدم كراٍع مالي تقدیم  •
	نیابة عن المجموعة. العرضبإمكان التعاونیات التقدیم، لكن یجب أن تقدم منظمة غیر ربحیة في التعاونیة  •
 



ً  خبرة في خدمة المجتمعات مقدمو العروضباإلضافة لذلك، یجب أن یظھر  في المدن القریبة من المطار  األضعف اقتصادیا
دیات كبیرة، بما فیھم األشخاص الملونین، السكان األصلیین، المھاجرین والالجئین، أولئك الذین ال یتحدثون والتي تواجھ تح

	اللغة اإلنجلیزیة بطالقة، المحاربین القدامى، كبار السن، الشباب، وذوي اإلعاقة.
	

	ھل علّي أن أكون منظمة غیر ربحیة لغرض التقدیم؟
	ربحیة، بإمكانك التقدیم من خالل راٍع مالي والذي یكون بدوره منظمة غیر ربحیة.نعم، إذا لم تكن منظمتك غیر 

	
	ھل بإمكان شخص بمفرده التقدیم؟

	منظمات غیر ربحیة، تعاونیات، أو منظمات راعیة مالیاً. مقدمو العروضكال، یجب أن یكون 
	

	ھل بإمكان تعاونیة ما تقدیم مقترح؟
	یة.الطلب نیابة عن المجموعة منظمة غیر ربح ینبغي ان تكون المنظمة التي تتولي تقدیم لكننعم، بإمكان التعاونیات التقدیم، 

 
	التقدیم؟ یمكننامكتبنا في سیاتل، لكن المجتمع الذي تخدمھ مجموعتنا یقع في بُریِن. ھل یقع 

	المقترح یركز على خدمة الناس في المجتمعات القریبة من المطار.نعم، ما دام المشروع 
	

	بإمكاني تقدیم المقترح بلغة غیر اللغة اإلنجلیزیة؟ھل 
ومع ذلك، یمكنك استخدام لغتك المفضلة عندما تجري مناقشتك مع یجب أن تكون جمیع مواد المقترح مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة. 

 . یسعدنا أن نوفر مترجم.لوحة المراجعة
 

	ھل على المشاركة في مناقشة مع لجنة المراجعة؟
ھذه المناقشة الفرصة للتحدث شخصیًا مع لجنة مراجعة المنح حول مشروعك. ھذه المحادثات الشخصیة أو  نعم. ستمنحك
ً مكتوب قترحمال بدیلھ لتقدیم تة ولیسیإضافخطوة  باألساسھي االفتراضیة  یتم توفیر . سیتم تقدیم العروض باللغة اإلنجلیزیة، وسا

 مناقشتك، فیرجى إخبارنا في نموذج الطلب الخاص بك. سوف نتصل بك بشأنمترجمین فوریین. إذا كنت ترید مترجًما في 
	.المواعید المتاحة

 ً 	لمناقشتي مع لجنة المراجعة؟ كیف أطلب مترجما
	الطلب. استمارة، یرجى إخبارنا في لمناقشتك مع لجنة المراجعةإذا كنت ترید مترجماً 

	
	ھل أستطیع أن أقدم أكثر من مقترح واحد؟

	واحد فقط لكل منظمة غیر ربحیة، عدا إذا كانت المنظمة غیر الربحیة تخدم كراع مالي لمشروع آخر. عرضیسمح بتقدیم 
	

	كم ینبغي أن یكون طول مقترحي؟
نحن  إخبارنا عن قصتك في صفحات أقل. باستطاعتك) صفحات، لكن إذا كان 6یطول الجزء السردي أكثر من ستة ( أالینبغي 

	عن تفاصیل ماذا ستقوم بفعلھ. باختصارفقط زودنا  اعد لغویة مثالیة.ال نبحث عن قو
	والمرفقات الخاصة بالتقدیم ال تحتسب من ضمن الصفحات الستة المحددة ھذه. ،صفحة الغالف، میزانیة المشروع

	
	؟للنفقات ذات الصلة بالمشاریعنفقات التشغیل العامة أم تغطیة ھل المنَح ل

	للنفقات ذات الصلة بالمشاریع، لیس لنفقات التشغیل العامة.المنَح یتم تخصیص 
	

	ھل تقومون بتمویل المشاریع القائمة؟
	سوى األنشطة التي تحدث بعد تنفیذ عقد المنحة.لن یغطي ولكن التمویل  نعم، المشاریع القائمة مؤھلة للتمویل.

	
	

	منحة، كم مرة علینا أن نقدم تقاریر؟ تلقیناإذا 
	تقریر نصف سنوي وتقریر نھائي. یطلب منك تقدیم



	
	متى سأحصل على التمویل؟

	كل الٌمنَح قابلة السداد، وھذا یعني بأن یجب علیك أن تدفع نفقاتك أوالً ومن ثم تقدیم فاتورة للمیناء یتم سدادھا الحقاً.
	.االستالمیمكن تقدیم الفواتیر شھریاً ویتم دفعھا عند 

 
	

	ولة لدفع إجور وقت الموظفین؟ھل تستطیع أن تستخدم الُمنَح المم
	المقاولین الثانویین العاملین بالمشروع.و ،النفقات المباشرةوالموظفین،  مرتباتالُمنَح الممولة لدفع  استخدامنعم، یمكن 

	
	
	


