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جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ب خاص

 فقط ومتناهية الصغر

  رقم الطلب

  تاريخ االستالم

  المستلمتوقيع 

 

 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 للجمعيات االهليةالتأهيل  نموذج طلب 
 

 :الجمعية األهلية باللغة العربيةاسم 

 :ليزيةجباللغة االنالجمعية األهلية اسم 

 

 

 المحتويـات   
  المصرية األهلية والمؤسسات للجمعياتالتأهيل "نموذج تقديم طلب" 

  المصرية االهليةوالمؤسسات لجمعيات القدرات المؤسسية لنموذج  

 :قائمة المرفقات المطلوبة  ملحق 

 

    :مالحظة هامـة

 احد العناوين التالية إلى باليد تسلًم الطلبات

 للجمعياتمنح الالمؤهلة فقط لحضور ورشة عمل حول تقديم طلبات  الجمعياتسيتم الحقا" دعوة 
 المكتب الرئيسي

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

 الصغر

 لثالثاالطابق  – قى د -محى الدين ابوالعز 120

 02-33361528فاكس:    02-37622255هاتف: 

فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 

 ومتناهية الصغر

 بمحافظة ...................

 العنوان ....................

  فاكس:                 هاتف:

 "االهلية والمؤسسات للجمعياتالتأهيل  "نموذج تقديم طلب 

 ي هذا النموذج بشكل واضح، كتابة أو طباعة.  يجب تقديم المعلومات المطلوبة بالكامل/امأل

 إن تقديم معلومات غير كاملة أو مضللة قد يؤدي إلى عدم اعتبار طلبكم مؤهالً للنظر فيه

 ي أوراقاً إضافية عند الضرورة()استعمل/

 

 وعنوانها الجمعية األهليةأوالً : اسم 

  العربية( باللغة كامالً )الجمعية اسم 

  عنوان الجمعية

   )الرجاء توضيح العنوان بشكل تفصيلي(

 

   العنوان البريدي 
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 بريد إلكتروني )بوضوح(:  فاكس: هاتف: 

  مسئول االتصال الشخص اسم

    الجمعيةيفي في المنصب الوظ

 العمومية الجمعيةعضاء أعدد 

 

 

 مرفق         مجلس إدارة الجمعيةأسماء ووظائف والرجاء إرفاق قائمة بأعضاء 

 
 ومناطق عملها الجمعيةمجال تخصص  ثانياً:

 ؟للعمل مع فئة مستهدفة معينةمتخصصة  جمعيةالهل . 1

 ال         نعم 

، المهاجرين غير  اصة، ذوى االحتياجات الخ )المرأة، الشباب، األطفال الفئةاء تحديد نعم الرجكانت اإلجابة بإذا 

 : _________________________________  ...(النظاميين 
 

 معين؟ قطاعمتخصصة ضمن  الجمعية. هل 2

 ال         نعم 

طة تخص ياض االطفال ، انشر،  ، البيئةتعليم )الصحة،  نعم الرجاء تحديد الموضوعب اإلجابةكانت  إذا

 : _________________________________(المهاجرين غير النظامين ......  

 

 :تعمل على مستوى جمعيةال. هل 3

 قومى 

 محافظة معينة  

 حدد: _______________________________ قرية/ /مركز 

ً ثا   ؟تنمية المجتمع  ماهى أنشطة الجمعية فى  :لثا

 

 

 

 

امية ير النظغاو التصدي لمشكلة الهجرة  ) التشغيل ( الجمعية دوراً فى حل مشكلة البطالةتلعب  هل: ا"رابع

 ؟ وكيف

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 جمعيات األهلية المصريةلل القدرات المؤسسية  نموذج

 

  الجمعيةالجزء األّول: نبذة عن 

 الوضع القانوني أوالً:

   ( أمام التصنيف المالئمإشارة ) ي/ضع

  الجمعية نوع  -1

 رعاية 

 تنمية 

 )غير ذلك )حدد/ي: 

 :جمعيةريخ تأسيس التا .2

 :اإلشهارتاريخ  .3

 : اإلشهار رقم  .4

    : جهة التسجيل .5

 

 مرفق    للجمعيةوالنظام الداخلي قرار اإلشهار  مننسخة  قاإرفالرجاء 

 ً   ومجلس اإلدارة الجمعية العمومية :ثانيا

  الجمعية العموميةعدد أعضاء  -1

 المجموع  ذكور  اناث 

   

  ؟للجمعية العموميةوية كم عدد االجتماعات السن -2

  ؟للجمعية العمومية تاريخ آخر اجتماع  -3

 المجموع  ذكور  اناث  عدد أعضاء مجلس اإلدارة -4

   
 

  عدد االجتماعات خالل العام السابق -5

  ؟مجلس االدارةلتاريخ آخر انتخاب  -6

 ال       دائم ؟           نعم  يوجد لدى الجمعية مقرهل  -11

 ابة بنعم يرجى تحديد ما إذا كان ملك أم إيجار إذا كانت االج

 .......................................................................والتجهيزات الموجودة بالمقر 

 ؟ مجلس االدارةالرجاء تزويدنا بمعلومات حول أعضاء  -12

 

 المنصب االسم الرقم 
عدد السنوات في 

 المنصب

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     
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  ؟الجمعية ثالثاً: نبذة عامة عن 

  ؟ جمعية لل مجاالت العمل الرئيسية -1

 

 

 

 :الجمعيةرسالة  -2

 

 

 

 :الجمعية أهداف  -3

 

 

 

 الخطة اإلستراتيجية : -4

 نسخة فاقإرنعم الرجاء كانت االجابة باذا  ال نعم  األمدهل لديكم خطة طويلة 

  :خالل األعوام الثالثة األخيرة الجمعيةالتي نفذتها  المشروعاتالرجاء إدراج  -5

 

 

 قمرف المنفذة سابقًا    لمشروعاتل بنكيمن كشف حساب  ةنسخ قاإرفالرجاء 

 واءس ،أخرى  مؤسسات ات أو جمعيات أوهيئخبرة سابقة في العمل بالشراكة مع  الجمعيةلدى هل   -6

 ؟أهلية أو غيرها )حكومية أو قطاع خاص(؟ يرجى ذكر المؤسسات وأنواع الشراكةمؤسسات  كانت

 

 

 

 اليالم النظام: الثانيالجزء 

 أوال": معلومات عامة
 هل لدى الجمعية دورة مستندية كاملة وتقوم باعداد ميزانية عمومية اخر العام؟
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 ال         نعم 

 هانعم الرجاء تحديدكانت اإلجابة بإذا 
 جنيه مصرى ( 2019المنتهية ) األخيرة المالية خل السنوي في السنةالد -

 جنيه مصرى   (2019) المصروفات السنوية للسنة المالية األخيرة -

  ال      نعم    ؟ إداريةو ماليةالئحة هل لديكم  -1

 ال    نعم       ؟  فنية       الئحة هل لديكم   -2

  ؟ة للجمعيوضع المالي ثانياً: نبذة عن ال

 المبالغ ومصادرها : ي/؟  حدد 1للجمعيةما هي مصادر التمويل الرئيسية . 1
  2019 لعام ل 1الفعلية مصادر التمويل الذاتي

  

  

  

  مجموع التمويل الذاتي

  2019 لعام ل الفعلية مصادر التمويل الخارجي

  

  

  مجموع التمويل الخارجي

  المجموع الكلي )الذاتي + الخارجي(

 

 مرفق     معتمدتين أخر ميزانيتين عموميتينعن نسخة  قاإرفالرجاء 

 

   :ةالخارجي المراجعة. 2

 

 ال    نعم    ؟ مراجع خارجىهل تتم عملية تدقيق حساباتكم بواسطة  -

 ؟  مراجعةإذا نعم، ما هو تاريخ آخر  -

القانوني المالي الخارجي  مراجع الحساباتمن هو  -

 ؟للجمعية

 

راجع ماسم 

 الحسابات

 

  العنوان

                                                 
، مثل الرسوم التي تتقاضونها عن الخدمات أو رسوم  جمعيتكممصادر التمويل الذاتي هي مصادر تمويلية من داخل  :مصادر التمويل 1

روض نح أو قم،  فهي عبارة عن . أما مصادر التمويل الخارجيةأو مساهمات من المجتمع عينية / نقدية  العضوية

 دولية.  جهات أو مصريةمن مؤسسات أخرى سواء 
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  الهاتف

 

 ؟ لجمعيتكم على االستمرارية المالية ل هناك عوامل أخرى ترون أنها قد تؤثر ه -3

 

 

 

 البشرية الموارد  :الثالثالجزء 

ً  الجمعيةالعامل في  المعلومات التالية عن الطاقم ملءالرجاء  : الرئيسيون الموظفون -1   للجدول التالي: وفقا

 اسم الموظف صب الوظيفيالمن
عدد السنوات في 

 المنصب

المؤهالت 

 األكاديمية

الدورات 

 التدريبية 

     

     

     

     

 الجمعيةويقومون بمهمات لصالح  جهات حكوميةيستثنى من ذلك العاملين في مالحظة هامة: 

 مرفق       لجمعيتكمالهيكل التنظيمي  مننسخة  قاإرفالرجاء 

 :لتدريبية والمؤتمرات والندوات التى شاركت فيها الجمعية  البرامج ا -2

ن مالبرامج التدريبية /المؤتمرات/الندوات/ المنفذة 

 الجمعية

البرامج التدريبية /المؤتمرات/الندوات/ التى حصلت 

 عليها الجمعية 
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 الجزء الرابع: نظام المتابعة والتقييم
 

 ؟جمعيتكم في  المتبع والمشروعات لبرامجا قييم متابعةتنظام صف/ي  -

 

 

 

 

 ملحق: قائمة المرفقات
 

 الرجاء التأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة التالية:

 

   المرفقات الالزمة:
 

        قائمة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية   نعم  ال 

  قرار اإلشهار والنظام الداخلي للجمعية    مننسخة  نعم  ال 

  ن أخر ميزانيتين عموميتين معتمدتين    عنسخة   نعم  ال 

  سابقًا الجمعيةوثائق البرامج التي نفذتها  مننسخ   نعم  ال 

 للجمعية الهيكل التنظيمي     نعم  ال 
   

 

ر قاريية ،تستراتيج، الخطة اال التقارير اإلدارية مننسخة أى مرفقات أخرى ترى الجمعية أنها قد تدعم موقفها مثل 

 تقييم .....إلخ 

 

 يرجى إرسال النموذج والمرفقات من أصل وصورة

 


