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 تمويل استمارة طلب 

 من مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع
 

  نبذة عن مؤسسة بنك مصر:أوال: 
 

 .بوزارة التضامن االجتماعي 7045برقم  2007مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع هي مؤسسة غير هادفة للربح، تم اشهارها عام 

تحقيق التكامل من خالل  للمواطنين الحياةتحسين وتطوير جودة الى تهدف مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع الى املساهمة 

املقدمة لتنمية وهي: الخدمة احزم تدخالت استنادا ملداخل  من خالل بين مجال التنمية املجتمعية والتمكين االقتصادي

Service Delivery  والتمكين Empowerment  وفقا لالتى :ا من خالل عدد من البرامج تخدم االسر األكثر احتياج 

 التمكين االقتصادى:  البرنامج األول   •

 الحماية االجتماعية( –الصحة  -)التعليمالتمكين املجتمعى :  البرنامج الثانى  •

 من خالل مشروعات تساهم في تحقيق التنمية املتكاملة  املؤسسةتتبنى 
ً
نهي تطوير برامج التدريب املباملناطق األكثر احتياجا

رعاية ، دعم أنشطة تمكين املرأة تعزيز الشمول املالى،  والتدريب التحويلي، تمويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،

م املنح الدراسية بالجامعات ومراكز التعليم الفني باإلضافة الى يتقد، دعم مراكز البحث العلمي بالجامعات  ،الطالب املتفوقين 

املستشفيات  طويرباإلضافة الى ت الهممرعاية ذوي مراكز الطفولة املبكرة ، و  ملدارس املجتمعيةتطوير وتجهيز وتشغيل ا

 والحكومية ودعم العمليات الجراحية التخصصية لغير القادرين. الجامعية

يتام وعدد من املبادرات التطوعية بخالف مشروعات متخصصة لدعم ورعاية األ  ةاالجتماعيالحماية كما تشارك في مشروعات 

 واملرأة املعيلة لخلق بيئة مناسبة لنشأه الطفل اليتيم ودعم ومساندة األمهات.

يساعد في تحقيق التنمية البشرية ويعزز فرص النمو االقتصادي ويحد من الفقر، تكافؤ الفرص وان وايمانا باستدامة األثر 

نك مصر لتنمية املجتمع مع مؤسسات املجتمع املدني في تنفيذ هذه البرامج تطبيقا لشعار نعمل معا لخير تتعاون مؤسسة ب

 بلدنا.

 البرنامج املتقدم لطلب تمويله 

       التمكين االقتصادى 

 التمكين املجتمعى 

 تمكين مجتمعى ( –التنمية املتكاملة )تمكين اقتصادى 
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 املتقدمة لطلب تمويل:   ةؤسسالجمعية/امل  بيانات عن ثانيا:

 معلومات اساسية -1
 . : اسم الجمعية / املؤسسة املتقدمة لطلب منحة -

 : مكان ورقم تسجيل -

 :تاريخ اإلنشاء وبدء النشاط  -

 : العنوان  -

 :التليفون  -

 :البريد االلكترونى -

 :النطاق الجغرافي لعملها -

 1مرفق          قرار االشهار  -

 2مرفق         الئحة النظام األساس ي -

  3مرفق          الهيكل التنظيمى : -

 .:عدد العاملين  -

 :عدد املتطوعين  -

  4مرفق         القوائم املالية معتمد الخر عامين -

 )ال( _______        )نعم( ______   من مؤسسة بنك  مصر لتنمية املجتمع  هل سبق الحصول على تمويل  -

 تمويل وحجم التمويلاسم املشروع /ات السابق تمولها وسنة ال -

 

 األمناء/أعضاء مجلس اإلدارة  -2

 5مرفق         .:جلس املأسماء أعضاء  -

  :الخلفية املهنية. -

 :  اسم الرئيس  -

 اسم املدير التنفيذي : -

 

 أهداف الجمعية / املؤسسة  -3

 ات املدارة بواسطتها.وصف األهداف التنموية الرئيسية التي تتبناها الجمعية / املؤسسة وعرض كيفية تطبيقها في املشروع

 

  6مرفق         املؤسسة/البرامج السابقة والحالية للجمعية  -4

 املشروعات  السابقة والحالية ذات العالقة باملشروع املقترح تمويله -

 التكلفة لكل مشروع ومصادر تمويله -

 شركاء الجمعية / املؤسسة  -

 حجم املشروعات والتمويل خالل الثالث سنوات املاضية  -

 7مرفق رقم       التواصل مع بعض الشركاء  )ثالث أسماء ع األقل( وسائل  -
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 روعـــــــــــــشـــــــــــمـــــــرح الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــ: ملثاثا
 

 

 البيانات األساسية للمشروع 

 اسم املشروع 

 اق الجغرافي للمشروعالنط 

 مدة تنفيذ املشروع )بالشهور( 

  عدد املستفيدين املباشرين  إنتاجية او خدمة أي كانت كل من يستفيد بشكل مباشر عن طريق تلقي أصول 

 ) املتوقع (  عدد املستفيدين غير املباشرين   االستفادةكل من يستفيد من املشروع بشكل غير مباشر مع توضيح شكل 

 إجمالي موازنة املشروع  وازنة اإلجمالية للمشروع املقترحامل

املطلوبة من مؤسسة بنك مصر لتنمية  ساهمةامل 

 املجتمع  

نسبة املساهمة  ل) أال تقمساهمة الجمعية/ املؤسسة  

 % (  10عن 

 يتم إرفاق موازنة املشروع واألنشطة كاملة 

  ( 8) جدول مرفق رقم 

  مساهمة الشركاء إن وجدت 

 

 ) في صفحة على األكثر ( خلفية املشروع ومبرراته )بشكل مختصر(: .1

مع استراتيجيه التنفيذ التي ستحقق نجاح املشروع  وبيان نموذج العمل للمشروع ،  باملشروع ونشطة الرئيسية لألالفكرة األساسية /  استعراض

  تلك األنشطة ل الحاجة ، ويتم إيضاح مدى ةبيان طبيعة األنشط

 املوقع الجغرافي           .2

بيعة يتضمن وصف للمنطقة الجغرافية من حيث املوقع، واملوارد وعدد السكان وأهم األنشطة االقتصادية فيها وما يميز املنطقة مما له عالقة بط

املطروحة باألدلة والتي يمكن أن تكون إحصائيات رسمية، بيانات منظمات  املعلوماتتدعيم  وقد يؤثر عليه بالسلب أو اإليجاب ويجباملشروع 

 مسبقا./ الجهة الشريكة  قامت بها الجمعية أساس للمشروع خطدراسات دولية، أبحاث، أو 

 

 أنشطة الوصول للمخرجات:      .3

 نطقي وقابل للتحقق والقياس وغير مكرر لنفس املخرج.  كل مخرج )نتيجة( يكون نتيجة لتنفيذ نشاط أو أكثر لتحقيقه. ويجب أن يكون النشاط م

 املخرج  رقم: ##: يذكر اسم املخرج ....................         •

 للوصول للمخرج: خططة املاألنشطة 

-  

-  
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 منهجية العمل باملشروع: .4

الدعم  –التنفيذ التي سيتم إتباعها لتنفيذ األنشطة املختلفة للوصول إلى تحقيق املخرجات املستهدفة )مثل أسلوب التدريب  وصف إستراتيجية

 (. ..... وغيرها الفني 

ألساليب للوصول وصف استراتيجيات التنفيذ بالتفصيل وتوضيح ملاذا يرى فريق عمل الجمعية/املؤسسة أن هذه االستراتيجيات هي أفضل ا يجب

 إلى النتائج املراد تحقيقها. 

 

 املستفيدين املباشرين وغير املباشرين من املشروع: .5

 : كل من يستفيد من الخدمات املقدمة من املشروع بشكل مباشر مع شرح خصائص / طبيعة الفئة املستهدفة، املستفيدين املباشرين
 

خدمات املقدمة من املشروع بشكل غير مباشر مع شرح كيفية حدوث االستفادة الغير مباشرة. كل من يستفيد من ال املستفيدين الغير مباشرين:

 ةكذلك يجب توضيح خصائص الفئة/الفئات املتوقع استفادتها بشكل غير مباشر )أقارب مستفيدين، جيران... وهكذا(. كما يجب وصف الطريق

 ن الغير مباشرين.التي استخدمتها الجمعية/املؤسسة لتقدير أعداد املستفيدي

 

 املتابعة والتقييم: .6

تنفيذها. مؤشرات األداء هي مقياس تحقق كل من الهدف العام واألهداف الفرعية والنتائج واملخرجات املراد تحقيقها باإلضافة إلى األنشطة املراد 

لتي تصل بنا إلى تحقيق النتائج. وعلى ذلك يجب أن لذلك يتم وضع عدد من املؤشرات للتحقق من تنفيذ املخرجات واألنشطة )مؤشرات املتابعة( ا

كذلك يوضح األنشطة  والذي يوضح العالقة بين املؤشرات واألهداف الفرعية والهدف العام (9مرفق رقم )للمشروع املنطقي  اإلطاراملقترح يتضمن 

 وسائل التحقق من تنفيذها.تابعة و اليات املو 
 

  الشركاء في املشروع .7

يه يتم ذكر إذا كان هناك شركاء آخرين في تنفيذ املشروع حيث أن بعض املشاريع يمكن أن تمول من أكثر من جهة وتحدد مساهمة كل جهة وما تغط

 كما تذكر ما هي إستراتيجية الشراكة القائمة )هل هي تمويل أو دعم فني ...... إلخ(.    مساهمتها في املشروع ودورها.

 

 للمشروع راريةاالستمضمان  .8

ويذكر في حالة وجود شركاء آخرين حكوميين أو منظمات محلية أو دولية كيفية املشروع بعد انتهاء مدة التمويل  استمراريةيتم وصف كيفية ضمان 

املؤسسة خطة الجمعية / ع. ويتم ذكر أيضاتكامل املشروع باملشروعات األخرى القائمة واملنفذة من خالل هؤالء الشركاء لتوفير املوارد وخدمة املجتم

 املشروع في املستقبل مع إبراز إمكانية النمو الذاتي. )موارد مالية، بشرية، إدارية(.لدعم 
 

 العوامل املساعدة على نجاح املشروع .9

ة والبشرية في الجمعية( وشبكة عالقات الجمعية، أي اتفاقات والتي ستؤدي إلى نجاح املشروع )املوارد املالييذكر فيها نقاط القوة والفرص املتوفرة 

 تمت مع جهات، إذا كان قد سبق تنفيذ املشروع وأثبت نجاحه واستمراره، الخ.
 

 التهديدات التي من املتوقع ظهورها وكيفية مواجهتها وعالجها .10

الجمعية صحية ........ إلخ( وخطة  -بيئية  –اجتماعية  -ات اقتصادية يتم ذكر التهديدات التي يمكن أن تعوق نجاح املشروع لتحقيق أهدافه )معوق

 هذه التهديدات في حال حدوثها. لتجاوز 

 

 
افقة   -:          مالحظة  هذه الورقة مبدئية ويلزم إعداد ورقة تفصيلية باملشروع بعد املو
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 املرفقات :

 قرار االشهار : 1مرفق  -

 الئحة النظام األساس ي:  2مرفق  -

 الهيكل التنظيمى:  3مرفق  -

 عامين ألخر ةالقوائم املالية معتمد:   4مرفق  -

 خلفيتهم املهنية أسماء أعضاء املجلس و : 5مرفق  -

 املشروعات  السابقة والحالية  :  6مرفق  -

  األقل( لى )ثالث أسماء ع السابقين /الحاليين: وسائل التواصل مع بعض الشركاء   7مرفق  -

      

 رقم التليفون/املحمول   اإللكترونيالبريد  الوظيفة  الجهة  االسم

     

     

 
 

 : املوازنة التقديرية للمشروع   8مرفق 

 

 الوحدة   األنشطة املخططة
عدد  

 الوحدات 

قيمة  

 الوحدة  

التكلفة  

 اإلجمالية 

 املوازنة املتوقعة ) ج م(  

مساهمة  

مؤسسة بنك 

 مصر 

مساهمة  

 الجهة املنفذة  
 االجمالى   

  

                

                

                

                

               إجمالي تكاليف املشروع

               النسبة املئوية
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 : 9مرفق 

  اإلطار املنطقي ملشروع

 

 دورية جمع وسائل التحقق مؤشرات األداء النتائج األنشطة األهداف

 املعلومات

 الهدف العام:

    

     

 األهداف املحدد

 لهدف األول:ا

  

     

      

    -   

 الثاني  الهدف  

   

     

      

 الهدف الثالث :

 

   -   

    -   

 الهدف الرابع:

 

     

      

 

 

 

 


