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íÚ‚ÏÚ<
مة التي تواجهها المنظمات غير الحكومية هي همم المشكالت والقضايا الواحدة من أه

على عدد مـن األمـور      وقف  كيفية ضمان استمرارية المنظمة، ومسألة االستمرارية هذه تت       
مة، منها ما هو خاص بمجال عمل المنظمة أو الهدف منهـا، فـإذا كانـت                هموالمعايير ال 

المنظمة مثال تعمل ضمن نطاق جغرافي معين حول قضية مثل مناهضة ختان اإلنـاث أو               
 مكافحة األمية وتعليم الكبار وبعد فترة طويلة من العمل البناء والتوعية الجادة تـم تغييـر               

من األميين في   % ٩٠معتقدات وتوجهات هذا المجتمع بحيث منع ختان اإلناث، أو تم تعليم            
القرية وزاد وعي األهالي بحيث تالشت نسبة التسرب من التعليم عند األطفال، فـي هـذه                

أن الهدف الرئيسي الذي قامت الجمعية من أجله قد         تتمثل في   الحالة تواجه المنظمة مشكلة     
ل الجوهري ما هو مستقبل هـذه المنظمـة؟؟ وتصـبح           ان ثم يصبح السؤ    وم ،تحقق بالفعل 

 أولها هو اعتقادها بأنها قد قامت بالدور الذي رسمته وحققت           : ثالثة اختيارات  أمامالمنظمة  
تختـار   ، وبناء عليه   ومن ثم فيكفيها شرفا تحقيق هذا اإلنجاز الكبير في القرية          منه، أهدافها

أو أن تقرر أن ما قامـت       . ات أخرى لتحقيق أهداف أخرى    المجال لمنظم ك  طواعية أن تتر  
به من إنجاز يمكن تحقيقه في أماكن أخرى مجاورة، أي في القرى المجاورة، ومـن ثـم                 

تماماتهـا   تتسـع رقعـة اه     ، وبـذلك  تختار توسيع نطاقها الجغرافي لتشمل مناطق أخرى      
ققته المنظمـة مـن     ما ح لى  إأنه استنادا   هو  كبر، والخيار الثالث    أالجغرافية لتغطي مساحة    

 تقرر التوسع الموضوعي أي أن تبحث في المشكالت األخـرى التـي              فإنها إنجاز أهدافها 
يعاني منها أهل القرية وتبدأ في تبنيها واحدة تلو األخرى أو تأخذ على عاتقها التصدي لعدة                

عامـل مـع    مشكالت في آن واحد، وتتخذ من خبرتها السابقة رصيدا قويا تستند إليه في الت             
الجمهور المستهدف، فإذا رأت أن نسبة الفقر والبطالة ترتفع في القرية فيمكن لها أن تتبنى               

 أساسـاً التي تقوم   أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة      ةأحد مشروعات اإلقراض الصغير   
على القروض الصغيرة والمتوسطة من المنظمة، أو تؤسس المنظمة ورش تأهيـل مهنـي              

ارات التي يمكن استخدامها في الحياة العملية مثـل النجـارة أو أعمـال              لتعليم بعض المه  
 .الخ... الكهرباء أو مشغل تطريز أو تريكو

مة التي تواجه هذه االختيارات ومسألة االستمرارية       هم من المعايير ال   اًغير أن واحد  
ـ     ي التمويل والموارد، فإلى أي مدى       بشكل عام هو موضوع     افًتوافر لدى المنظمة تمويل ك

 توسيع نطاقهـا الجغرافـي،      العمل على يمكنها من االستمرار وتأسيس مشروعات جديدة أو      
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 وحساب أوجه صـرفها     ،ومن ثم يجب على المنظمة القيام بحساب دقيق لمواردها المختلفة         
 يمكن لها التخطيط الصـحيح      وبناًء عليه  ، القيام به من مشروعات وأنشطة     يوتكلفة ما تنو  

كبر من إجمالي إيرادات المنظمة فعليهـا       أ وإذا ما كانت تكلفة األنشطة       ،للقيام بهذه األنشطة  
أن تخطط حملة لتدبير التمويل، ويعد من قبيل موارد الجمعية ما تحصل عليه من اشتراكات 

 ،سنوية من أعضاء الجمعية، وكلما قامت الجمعية بجهد بناء وملموس زاد عدد أعضـائها             
تحصلها المنظمة أو   أن   أيضا هناك الرسوم التي يمكن       ومن ثم زادت ميزانية االشتراكات،    

ـ شتراك في دورات تدريبية أو بيع       الجمعية مقابل بعض األنشطة مثل رسوم اال       ات، مطبوع
ي من أمالك الجمعية، باإلضافة إلى مخاطبة رجال األعمال         أأو إيجار جرارات النظافة أو      

خصـص العائـد منهـا لتنفيـذ        وبدأ حملة تبرعات، أو إقامة أسواق أو حفالت خيريـة ي          
المشروعات، ومنها أيضا تقديم مشروعات إلى هيئات التمويل المحلية واألجنبية للحصـول            

لمنظمة أو الجمعية لتحقيقها، إذ      وتحقيق األهداف المرجوة التي نشأت ا      لتنفيذهاعلى األموال   
ية هناك عدد من    نه باإلضافة إلى التمويالت المحدودة جدا من قبل وزارة الشئون االجتماع          إ

 للمساهمة  ونمؤسسات التمويل المصرية أو المحلية التي قام بتأسيسها رجال أعمال مصري          
والتـي تقـدم تمـويالت      ) سشـن ي فوند سساوير (سساويرفي تنمية المجتمع مثل مؤسسة      

نين، وأخرى  يلمشروعات إيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، وأيضا مؤسسة محمد أبو الع          
هذا باإلضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل األجنبية التي تتنوع          ... ون  باسم شركة فوداف  

 سياسية فـي  اًبين مؤسسات غير حكومية مثل فورد فونديشن األمريكية، أو التي تتبع أحزاب       
 من الـدعم    اًن، أو التي تعتبر جزء    يبرت أو فريديرش ناومان األلمانيت    ش اي يدربلدها مثل فر  

، أو  )المعونة األمريكيـة  (مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية      الحكومي للتنمية في مصر     
 .عادة ما يكون مكتبها داخل سفارتها بالقاهرة و،الخ... المعونة الكندية 

 دنيـا   اً واضحة وحدود  اًوتمتلك كل مؤسسة من هذه المؤسسات برنامج عمل وأهداف        
 في مسـألة البحـث عـن         ومن ثم فأول خطورة    ،وقصوى في تمويلها للجمعية أو المنظمة     

تمويل لمشروعات الجمعية هو التعرف بشكل فعال علـى مؤسسـات التمويـل المتاحـة               
وبرامجها وأنشطتها وحدود التمويل المتاح لكي يمكن االستفادة من خدماتها، وهنـا يجـب              
على الجمعية أو المنظمة أن تكون واعية تماما لبرنامجها وأهدافها وأال تساق إلـى تغييـر                

ن هذا يفقد المنظمة    إا تحت تأثير اهتمامات الممولين أو ما هو متوفر من تمويل، إذ             برامجه
 إذ تجـد    ،أو الجمعية شخصيتها المميزة ويشكل ما يمكن أن نطلق عليه موضة أو هوجـة             
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 مشروعات إقراض صغير، أو مكافحة ختـان         تقوم بتنفيذ  عشرات المنظمات أو الجمعيات   
 إلخ، وهو ما يضعف أيضـا مـن       ... سي   أو اإلصالح السيا   اإلناث، أو مراقبة االنتخابات،   

 .صورة المنظمة أو الجمعية أمام هيئات التمويل المختلفة وخاصة العريقة منها
ن إويجب على المنظمة أو الجمعية أن تتعلم جيدا كيفية كتابة مشروعات التمويل، إذ              

 الصياغة أو عـدم     كثيرا من المشروعات يمكن أن ترفض من قبل مؤسسات التمويل بسبب          
 من النصائح يجـب     اًويقدم لنا خبراء التمويل عدد    ... إتمام العمل أو نقص بعض األوراق       

مراعاتها عند كتابة وتقديم طلب التمويل والتعامل مع المؤسسات المختلفة ونورد هنا هـذه              
 :النصائح

ك  لم يقـع مشـروع     إذاف. عليك أن تعرف أولويات الجهة التي ستطلب منها التمويل         .١
ن فرصتك في الحصول على التمويل سـتكون ضـعيفة وربمـا            إف، أولوياتها ضمن
المنطقة التي تعمل فيها مشـمولة      أو   أن جمعيتك     من عليك أن تتأكد   وكذلك .معدومة

 .بخطط هذه الجهة
 ن القدرة على إقناع الجهـة الممولـة       ألذلك  ، عليك أن تعرف من سيراجع مقترحك      .٢

دمت في مقترحك المصطلحات التي تسـتخدمها       بمشروعك يتطلب أن تكون قد استخ     
ن مشروعك يمكن أن يكـون      إ ف  بسيطاً  عادياً ما إذا كان المراجع شخصاً     أ .هذه الجهة 

 .بسيطةوة ي بلغة عادمكتوباً
فهمك ألهداف الجهة الممولة وغاياتها يساعدك علـى وضـع مقترحاتـك باللغـة               .٣

. تـؤثر فـي الجهـات الممولـة       ن الكتابة اإلنشائية عادة ال      أل، المناسبين واألسلوب
 .المقترح المشكلة والحاجات التي ينبغي تلبيتها  يوضحنواألفضل أ

  فال تتجاوز على سـبيل المثـال عـدد         ، تعليمات الجهة الممولة   تباعااحرص على    .٤
ن الجهات الممولة ال تنظر في المقترحات المخالفة للشـروط          ألالمطلوبة   الصفحات

مراجعة المقترحات يعرفون أين يجدون المعلومـات       كما أن المكلفين ب   . تضعها التي
 .هميالتي تعن

 خاصة للمشـاريع التـي     و ،احرص على أن تكون مخرجات المشروع قابلة للقياس        .٥
مـن  % ٩٥أن يوضح المشـروع أن      يجب  على سبيل المثال     و .ستتعامل مع الناس  

العاطلين عن العمل سيصبحون قادرين على استعمال الحاسب اآللـي خـالل سـتة              
 .شهرأ
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 ن هذه الجهة  إاالعتماد على ثقة الجهة الممولة بما ورد في مشروعك ال يجدي حيث              .٦
لذا من المهم أن توضح كيف ستحقق أهداف المشروع ومن سيقوم بتنفيذ            . ال تعرفك 

ن إ ومتى سيمكن إجراء تقييم للمشروع حيث ال يكفي أن تقـول             ،كل مهمة أو نشاط   
 .المشروعستطور وتطبق خالل فترة  خطة التقييم

 عامة  اجةتذكر دائما أن كافة الجهات الممولة تدعم المشاريع التي تساهم في تلبية ح             .٧
بل قل  ) مشروع فريد من نوعه   ( لذا ال تستعمل عبارة   . في تحقيق رفاهية اإلنسان    أو
 أو أن  ،ة مشاريع عدة ساهمت في هذه القضية أو تلك        لهو حلقة من سلس    المشروع نإ
ود المبذولة لتلبية االحتياجـات العامـة أو تحسـين          ه الج دعم سيعمل على  شروعمال

 .االقتصادية واالجتماعية ظروف الناس
ويمكن عنـد الحاجـة     . عليك أن تعد ميزانية تكون واضحة وسهلة القراءة ومحددة         .٨

 وتذكر أن عليك أن تشـير إلـى         ،صفحات إضافية توضح كل إنفاق مقترح      استعمال
 . جهات أخرىةو مساهمات أيهذه الميزانية أ في مساهمة جمعيتك

 كالنواب والشخصـيات    ي للحصول على دعم من مختلفة فعاليات المجتمع المحل        سعا .٩
وذلك بالحصول على رسائل تؤكد مدى أهمية الحاجة إلى المشـروع ومـدى          العامة

وتجنـب  . جل إنجاح المشروع المطلوب تمويلـه      أ الفعاليات للتعاون من   استعداد هذه 
 ).من يهمه األمر( إلى الرسائل الموجهة

  بأفضل هنك قد كتبت  أال تتردد في تكليف أي من زمالئك لمراجعة المقترح لتتأكد من             .١٠
يخلو  نهأ وكذلك من    ،نه يحتوي على كل المعلومات الضرورية     أ ومن   ،صورة ممكنة 

 .من  األخطاء اللغوية واإلمالئية مهما كانت بسيطة
وحاول أن تحـذف كـل      . راءةاطبع مقترحك طباعة جيدة وواضحة تجعله سهل الق        .١١

 . واستخدم العناوين البارزة لكل بند أو فكرة مستقلة، الحاجةعلىالزائدة  الكلمات
 ، وقدم النسخ المطلوبة للجهـة الممولـة       ،اعمل على تصوير عدة نسخ من المقترح       .١٢

 تعليمـات   إتباعواحرص على   . لديك بنسخ كافية للرجوع إليها عند الحاجة       واحتفظ
 .يتعلق بشكل الغالف والمعلومات التي تظهر عليه فيما الجهة الممولة

 أو رفق رسالة تغطية للمقترح توضح طلبك للتمويل ومناقشة مجلس اإلدارة للمقترح          أ .١٣
  من األنسب أن يوقـع هـذه      إنهوبطبيعة الحال ف  . موافقته عليه واستعداده لدعم تنفيذه    

 .لشخص األول في الجمعيةاالرسالة 
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 واذكر لكل جهة منها أسماء الجهـات        ،ر من ثالث جهات   كثأال تقدم مشروعك إلى      .١٤
فالجهات الممولة عادة ترتبط بعالقات تعاون      . التي قدمت لها المشروع ذاته     األخرى
 .مشاورات مستمرة فيما بينها بشأن المشاريع التي تتلقاها وتجري وتنسيق

رسال بعد صدور قرار الجهة الممولة بالموافقة على تمويل مشروعك احرص على إ            .١٥
شكر لها واستشرها في أمر نشر أخبار عن التمويل والمشروع فـي وسـائل               رسالة
ن ذلك تقوية العالقة مع الجهة الممولة وزيـادة فـرص           أمن ش  نألالمحلية   اإلعالم

 .مشاريع أخرى في المستقبل التعاون في
 انإذا لم توافق الجهة الممولة على المشروع حاول معرفة األسباب ومعرفة ما إذا ك              .١٦

فهناك جهات ممولة كثيـرة يمكـن أن    . باإلمكان إجراء تعديالت عليه وإعادة تقديمه     
 .تعديالت على المشروع وبالتالي الموافقة على تمويله إجراء تقبل

 :ة التي يبحث عنها الممول في مقترحات المشاريعيالبنود الرئيس
رنة بحاجات منطقة أخرى     لتنفيذ المشروع المقترح في المنطقة المحددة مقا       الحاجة الماسة 

 .لمثل هذا المشروع
 لدى كل ممول أهـداف معينـة         أنه  حيث الهدف المشترك ما بين الممول وطالب التمويل      

 الممول الـذي    :مثال على ذلك  . يرغب في تحقيقها من خالل تمويل مقترحات معينة       
 .البيئة  يمول المشاريع والمقترحات المقدمة لحماية البيئة يسعى لحماية

والحلول  المطروحة هل هناك ثغرات بين المشكلة    ، هل المقترح متناسق   :وافق المنطقي الت
 .المقترحة

  يجب أن يحدد مقترح المشروع الطريقـة التـي         :فهم طبيعة المشكلة والحل المقترح لها     
 .ستتبع في حل المشكلة المطروحة بحيث تتفق مع طبية التقنيات المستعملة

  يجب :مة المقترح على التطبيق والتنفيذ في حالة التمويل       قدرة المؤسسة أو المنظمة مقد    
أن تثبت المؤسسة أنها قادرة على تنفيذ هذا المشروع بإضافة ملحقات مختلفة تبين ما 

 :يلي
 .نبذة عن المؤسسة. أ
 .فذ حاليا من قبل المؤسسةنَفذت وتُالمشاريع التي نُ .ب
 .شهادات التقدير التي حصلت عليها المؤسسة. ج
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عهـا وإجمـالي   و ذلـك ومجم قبلقائمة بالتمويالت التي حصلت عليها المنظمة     .د
ـ إ إذ   ،الميزانية السنوية للمنظمة   ى ن هذا يثبت لجهة التمويل أن المنظمة قادرة عل

 .إدارة منح التمويل
تكاليف  وتتفق مع  قل ما يمكن  أيجب أن تكون منطقية و    : المنحة المطلوبة لتنفيذ المشروع   

 .ة في المنطقة لتنفيذ مثل هذا المشروعالتنفيذ المعتاد
 . حتى يستطيع قياس نجاح تنفيذ المشروع فيما بعد يتوقع برنامج عمل مفصالً:الممول

والمتطلبـات   يجب أن تكون األهداف واقعية بحيث يمكن تنفيذها       : أهداف وميزانية منطقية  
 .المالية تتفق مع السقف المالي الذي يمنحه الممول

 :ة لكتابة مقترح للتمويلالعناصر الضروري
 :تزويد الممول بالوثائق الالزمة والضرورية لدعم تمويل المشروع

 طبيعة المشكلة التـي     وتكتب من قبل شخص يعرف جيداً     : رسائل التغطية  -
 .جلها أتطلب المنحة من

 .إرفاق بعض دراسات الحالة للفئات المستهدفة: دراسة الحالة -
 .تهدفةالمعلومات المتوفرة عن الفئة المس -
التقارير المنشورة عن الفئة المستهدفة والمشاكل التي تعاني منها وبالتحديد           -

 .المقترح المشكلة في
 .اإلحصائيات والمسوحات -

ل  من أهم مؤسسات التمويـل التـي تمـو         وفيما يلي نقدم معلومات أساسية عن عدد      
ـ              كل مشروعات خاصة بمصر بشكل خاص أو بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا بش

كما نقدم في مالحق هذا الدليل بعض نماذج استمارات طلب التمويل من عـدد مـن                . عام
بحيـث تكـون دلـيال ومرشـدا للجمعيـات          .. جهات ومؤسسات التمويل المدرجة بالدليل    

والمؤسسات حول كيفية كتابة مشروع التمويل وطبيعة االختالفات في حجم وشكل وطريقة            
  .عرض المعلومات بين هيئة وأخرى
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<

 برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن اإلنسان على المستوى األهلي األساسي اسم الهيئة 
The Government of Japan 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects 
  القاهرة–جاردن سيتي  - شارع قصر العيني١٠٦ :العنوان

  شارع عبد القادر حمزة٢ - مبنى كايرو سنتر -الدور التاسع 
 )٠٢ (٧٩٥ - ٣٩٦٢ :التليفون
 )٠٢ (٧٩٦ - ٣٥٤٠ :الفاكس

وسائل االتصال 

 www.eg.emb-japan.go.jp  :لكترونيإموقع 
تقدم سفارة اليابان بمصر برنامج مساعدات لمشروعات التنمية المصاغة للوفاء باالحتياجـات             تعريف

المنح اليابانية لمشروعات أمن    "المعروف باسم   –وهذا البرنامج   . االجتماعية المتنوعة لهذا البلد   
 يدعم المشاريع التي تقترحها هيئات مختلفـة مثـل          -"اإلنسان على المستوى األهلي األساسي    

وقد اكتسب برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن اإلنسـان علـى           . لمنظمات غير الحكومية  ا
المستوى األهلي األساسي سمعة رائعة ألنه يوفر دعماً مرناً وفي توقيـت مناسـب لمشـاريع                

 ١٩٩٤ومنذ بدء تطبيق هذا البرنامج في مصر عـام          . التنمية على المستوى األهلي األساسي    
وفي ظل هذا البرنامج، تم تقديم خـدمات        . لى هذا النوع من المساعدات     مشروعاً ع  ٩٤حصل  

 أجهزة لمراكز الرعاية النهارية المخصصة لألطفال من متحدي         : مثل مهمةومرافق اجتماعية   
 .اإلعاقة الذهنية أو البدنية، وفصول محو األمية، وأثاث لدور األيتام وغيرها

 لمشروعات أمن اإلنسان على المستوى األهلي األساسي يستهدف برنامج المنح اليابانية األهداف 
والمشروعات التي . المهمةالمشروعات التي تتطلب تمويالً للحد األدنى من احتياجات التنمية 

 ال يتم اختيارها كمشروعات مهمةتطلب أقصى حد من األموال بدون إثبات أن احتياجاتها 
 . أمن اإلنسان على المستوى األهلي األساسيمتلقية لمنح برنامج المنح اليابانية لمشروعات

 ألف دوالر في السنة الماليـة اليابانيـة         ٩٠تعادل  ( ماليين ين    ١٠لكل مشروع   تكون المنحة    المنح المتاحة 
٢٠٠٣.( 

مجاالت 
االهتمام 
 والعمل 

المرافق واألجهزة للمعاقين، واأليتام، ومجال المرأة فـي التنميـة          : الرعاية االجتماعية  )١
 .هاوغير

 .المكاتب والمقاعد وأرفف الكتب وغيرها: تجهيز الحجرات الدراسية: التعليم االبتدائي )٢
 .مرافق التدريب المهني وأجهزته وغيرها :التدريب المهني )٣
 .األجهزة الطبية األساسية وغيرها :الرعاية الصحية األولية ) ٤

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
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 األمريكي التنمية بالجهود الذاتية الخاص بالسفير نامجبر اسم الهيئة
 مبني المعونة األمريكية  -السفير للتنمية بالجهود الذاتية مكتب برنامج  :العنوان

  القاهرة - المعادي - من ش الالسلكي - ش أحمد كامل - أ
  ٥٢٢٦٨٣٦ أو ٥٢٢٦٨٣٧ :التليفون
 ٥٢٢٧٠٤١ :الفاكس

وسائل 
 االتصال 

 vanceld@state.gov:لكترونيإبريد 

ـ      األمريكيةيقدم سفير الواليات المتحدة      تعريف  للمشـروعات المحليـة     اً بمصر برنامج تمويـل خاص
ويساعد برنامج التنمية بالجهود الذاتية من خالل هذا التمويـل المجتمعـات المحليـة                 ،الصغيرة

   .   هذه المجتمعاتفي مشروعات إقامةب تخدم المجتمع التي  مصرفيالصغيرة 
 تحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية للمجتمع أو إلىيهدف برنامج التنمية بالجهود الذاتية  األهداف 

 وتجهيز ورش إلقامةن المشروعات قد تتنوع على نحو كبير، فمن مشروعات إ فوبالتالي   .  القرية
 ، لذوى االحتياجات الخاصةمهني مراكز كمبيوتر ومراكز تدريب إلىاعز نجارة وتربية م

  .  وكذلك برامج للقروض الصغيرة
المنح 

 المتاحة 
 ي جنيه مصـر   ٤٢٥٠٠   -   ٨٥٠٠   (ي دوالر أمريك  ١٠٠٠٠   -   ٢٠٠٠تتراوح قيمة المنحة بين     

   )  دوالر/  جنيه  ٤,٢٥بسعر صرف 

مجاالت 
االهتمام 
 والعمل 

   .  تحسين وضع المرأة  - 

   . تحسين أحوال المعيشة لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة - 

   .  تدر دخالًالتي، األنشطة المهني زيادة القدرات المحلية، التدريب  - 

   .   برامج القروض الصغيرة الدوارة - 
النطاق 

 الجغرافي 
 جمهورية مصر العربية 

 ICTالتصاالت والمعلومات برنامج تكنولوجيا ا اسم الهيئة
ICT PROGRAM GRANT PROPOSAL 

 . ، مصر١١٤٥١الروضة، القاهرة  الدور الثالث – شارع المنيل ٥٣ :العنوان
٥٣٢ ٥٣٣٠ :التليفون  

 ٥٣٢ ٥٣٣٥ :الفاكس
 grants@gd-ns-ict.com :لكترونيإبريد 

وسائل 
 االتصال 

  http://www.gd-ns-ict.com/Auto/index_html لكتروني إموقع 

 مصر، ليس ي في المحركات الدافعة للنمو االقتصادأحدتعتبر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات تعريف
 البشرية وفرص العمل فحسب، بل أيضاً ألنها ألنها بحد ذاتها تخلق صناعة وتربط بين الموارد

 سبيل يوف.  خدماتها المقدمة للشركات والمواطنين األفراديتحقق الكفاءة والفعالية للحكومة ف
 على المجتمع وعلى يتطوير تلك الصناعة بفعالية، ولالستفادة الكاملة منها ومن تأثيرها اإليجاب
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 .١٩٩٩لومات عام األعمال، تم إنشاء وزارة االتصاالت والمع
 هذا المجهود، أنشئ برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات تحت ي محاولة للمساعدة فيوف

قيادة شركة جنرال ديناميكس، وهو مبادرة تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتمويلها، وذلك 
ئى بتحسين تنافسية األعمال لتقديم المساعدة والدعم الفنى للحكومة المصرية فى تحقيق هدفها النها

بقطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المصرى، وكذلك لتقريب الخدمات الحكومية من 
 .الجمهور من خالل استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 يويسعى برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إلى تحقيق مهمته من خالل ثالث نتائج ه األهداف 
 :يالكالت

 تطبيق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتوصيلها من خالل توفير المساعدة يالتوسع ف 
الفنية، والتدريب، والمنح المالية، وشراء األجهزة الخاصة باالتصاالت والمعلومات لكل من 

 .القطاعين العام والخاص بمصر
 يلمعلومات بمصر، بما ف لقطاع تكنولوجيا االتصاالت واي والتنظيميتحسين اإلطار القانون 

 .ذلك إدخال تشريعات وسياسات لالتصاالت ولألعمال اإللكترونية
 التصميم والتنفيذ للمشروعات التجريبية الخاصة بالحكومة اإللكترونية يتقديم المساعدة ف 

 .واألعمال اإللكترونية
 يقدمها إلى تمويل ما تصل يح التبرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من خالل المنيسعى  المنح المتاحة 

 تعزز أهداف ي من المشروعات المستحدثة والقيِّمة التي مليون دوالر أمريك٣,٥قيمته إلى 
وغايات برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، ووزارة االتصاالت والمعلومات، والوكالة 

ة من برنامج تكنولوجيا ويجوز تمويل مشروعات المنح المقدم. األمريكية للتنمية الدولية
االتصاالت والمعلومات لفترة قصيرة مدتها عدة أشهر، أو لفترات أطول مدتها عدة سنوات، 

 . حال أن تتجاوز عمر برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتيولكن ال يجوز بأ
مجاالت 
االهتمام 
 والعمل 

 :تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مثل
 يلوجيا االتصاالت والمعلومات فى جميع أنحاء مصر، وخاصة فزيادة استخدام تكنو 

 .حضريةالالمناطق غير 
 . مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتيتقوية الجمعيات العاملة ف 
 .تنمية خدمات أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للشركات األخرى 
 ).هى اإلنترنتمقا(وضع برامج الستمرارية نوادى االتصاالت والمعلومات  
 .التوسع فى استخدام األعمال اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 

 جمهورية مصر العربية  النطاق الجغرافي 
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  مصرفي األساسيبرنامج تعزيز التعليم إلى تحسين نظام التعليم : األوروبي االتحاد اسم الهيئة
MEDA Program 

 – الدور الحادي عشر - عمارة مكتب الفؤاد–لدول العربية  ش جامعة ا٣٧ :العنوان
  الجيزة–المهندسين 

 80 46 749 :التليفون

 57 53 749 - 63 53 749 :الفاكس

  delegation-egypt@cec.eu.int :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

 http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/MEDA.htm لكتروني موقع إ

ى توروبى وشركائه  االثن باالتحاد األاألعضاء أبرمت بين الدول التيتحدد الشراكة االورومتوسطية  تعريف
 األنشطة ي إطارا شامال ومترابطا للتعاون ف١٩٩٥ فيمتوسط  الاألبيض دولة الواقعة بالبحر ةعشر
  باب الميزانية MEDAويدعم برنامج .  المتوسط األبيض البحر فيوروبى  يدعمها االتحاد األالتي

)Bورومتوسطية مجموعة من التدابير  باعتباره األداة المالية الرئيسية للشراكة األ)٤١٠٠-٧
 تعزيز عملية االنتقال االقتصادية وتحقيق إلى تهدف والتيلونة حددتها عملية برش التي واألهداف

 من ٢٠١٠ أفضل وتكريس االندماج االقليمى للتجارة الحرة بحلول عام اقتصاديتوازن اجتماعى 
 خالل منهجية متعددة القطاعات 

   بميزانية تبلغ-) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٠( دخل حاليا مرحلته الثانية الذي- MEDAويتكون برنامج 
 . قليمى والتعاون اإلالثنائي من أدوات للتعاون –مليون يورو  ٣٥٠

: شركاء المؤهلين وهمل المقدم لالثنائيالتمويل  عبر قنوات كما يتم ضخ جزء كبير من الموارد       
باقي  وتخصص .السلطة الفلسطينيةو،وتونس ،وسوريا ،والمغرب، ولبنان، واألردن، ومصر، الجزائر
 .قليميةاإل لألنشطةالموارد 

على   مع التركيز- مصر في األساسييهدف برنامج تعزيز التعليم إلى تحسين نظام التعليم  داف ــاأله
التعليم الشامل   والتقدم نحو تحقيق هدف-المناطق الجغرافية األقل حظا ونصيبا من التعليم 

متسربين من التعليم نسبة ال ويستهدف البرنامج زيادة نسبة االلتحاق بالمدارس وخفض. اإلبتدائى
نوعية التدريس؛ وتعزيز قدرات  وتحسين، وخاصة بين الفتيات وأطفال المجتمعات المحرومة

 الحصول الشامل على التعليم فيللبرنامج  وتتمثل األهداف طويلة األمد. التخطيط واإلدارة
. واالقتصادي االجتماعيالرفاهية من خالل االرتقاء  وااللتحاق بالمدارس بما يؤدى إلى زيادة

 وأكثر توجها نحو ، ليصبح أكثر استجابة للمتطلبات المحليةالتعليمي كما يشجع البرنامج النظام
نصاف وجودة ثل الحصول على التعليم وتحقيق اإل م-تحقيق هذه األهداف  ومن أجل. المجتمع

البرنامج  مليون يورو ألنشطة ١٠٠النظام قامت المفوضية األوروبية بتخصيص  التعليم وكفاءة
 ،القليوبيةو، وأسوان، والغربية، وقنا، والبحيرة، والشرقية، الفيوم(:مختارة محافظة١٥فى 

 .ومدينة األقصر وسوهاج، وكفر الشيخ، والدقهلية، واإلسماعيلية ،والمنيا، وبنى سويف، ودمياط
  مليون يورو ٣٥٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 تطوير التعليم 

 جمهورية مصر العربية طاق الجغرافي الن
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  للديمقراطية وحقوق اإلنساناألوروبيةالمبادرة : األوروبي االتحاد اسم الهيئة 
European Initiative for Democracy and Human Rights  EIDHR 

 –  الدور الحادي عشر- عمارة مكتب الفؤاد– ش جامعة الدول العربية ٣٧ :العنوان
  الجيزة–المهندسين 

 80 46 749 :التليفون

63 53 749 :الفاكس  - 749 53 57 

  delegation-egypt@cec.eu.int:لكترونيإبريد 

وسائل 
 االتصال 

 http //:europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htmلكتروني موقع إ

-B7و  B7-701باب الميزانية(قدم المبادرة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان ت تعريف

 .وروبى وبلدان ثالثة االتحاد األيمعونات للمشروعات ف) 702
وتعزيز ،  تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتهماإلى سيأساوتهدف تلك األنشطة بشكل  األهداف 

احترام حقوق اإلنسان وعملية إرساء دعائم   تعززيعملية إرساء الديمقراطية وتقديم الدعم للتدابير الت
 .الديمقراطية عن طريق الحيلولة دون نشوب صراع والتعامل مع عواقب هذا الصراع

ويتـراوح  . ٢٠٠٤ – ١٩٩٩ الفتـرة مـن      فيمليون يورو    ١٥٠ ميزانية المبادرة  ي بلغ إجمال المتاحة المنح 
 .  يورو١٥٠٠  و يورو٣٠٠,٠٠ بينيوروبساهمات المقدمة من االتحاد األممستوى ال

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

  .جمهورية مصر العربيةالنطاق الجغرافي 
 

 )NGOs(التمويل المشترك مع المنظمات غير الحكومية : بيوروتحاد األاال اسم الهيئة 
European Union: Co-financing with NGOs 

 الدور الحادي - عمارة مكتب الفؤاد– ش جامعة الدول العربية ٣٧ :العنوان
  الجيزة– المهندسين –عشر 

 80 46 749 :التليفون

 57 53 749 - 63 53 749 :الفاكس
  delegation-egypt@cec.eu.int :لكترونيبريد إ

وسائل االتصال 

 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ongcd/into_ ong_en.htm لكتروني موقع إ

 يحدد لها ي التاألوروبي تقع مقراتها بإحدى الدول األعضاء باالتحاد ييمكن للمنظمات غير الحكومية الت تعريف
وروبى التحاد األضخ التمويل الرئيسى لها من اب  عمليات التمويل المشترك التى تشارك فيهايمقرها الرئيس

 تثبت قدرتها يت المنظمات غير الحكومية واتحاداتها التولوية لشبكاوتعطى األ. االستفادة من المشروع 
 الدول النامية وطبيعة ونطاق عالقتها مع المنظمات ي يقترحها الشركاء فيعلى دعم عمليات التنمية الت

 الدول الشركاء المزمع تنفيذ يعليه يمكن للمنظمات غير الحكومية ف وبناء.  الدول النامية يالمناظرة ف
من إحدى المنظمات  مبادرة الستفادة أيضا من البرنامج ولكن شريطة أن يكون ذلك بناء علىالعملية فيها ا
 .األوروبية وبالتعاون مع منظمة غير حكومية أوروبية غير الحكومية



 دليل الجهات المانحة

 ٢٠

 إلى التمويل المشترك مع برنامج المنظمات غير الحكومية يسعى برنامج التي األهدافمن بين  األهداف 
 الدول النامية بصفة في تمويل أنشطة أوروبية والمنظمات غير الحكومية يفالمشاركة  :تحقيقها
وتعزيز حقوق ،  والتنمية بالمشاركةالمدنيتعزيز المجتمع :  المجاالت اآلتية يف المقامة، وخاصة
 وياتلأوكما تشمل  ،والتنمية المستدامة،  التنميةيدور المرأة ف، تهماي والديمقراطية وحمااإلنسان
خاصة ثقافات الشعوب األصلية المهددة باالندثار وحماية  باالندثارج حماية الثقافات المهددة البرنام

 . الدول الناميةيظروف وحقوق األطفال وتحسينهما ف
مجاالت 
االهتمام 
 والعمل 

 تهمايا والديمقراطية وحماإلنسانوتعزيز حقوق   والتنمية بالمشاركةالمدنيتعزيز المجتمع 
 والتنمية المستدامة  التنمية يدور المرأة ف

 خاصة ثقافات الشعوب األصلية باالندثارحماية الثقافات المهددة 
  الدول الناميةيحماية ظروف وحقوق األطفال وتحسينهما ف

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
 ي التعاون التنموفيدمج قضايا النوع : األوروبي االتحاد اسم الهيئة 

European Union: Integration of gender issues in development co-operation 
 – الدور الحادي عشر - عمارة مكتب الفؤاد– ش جامعة الدول العربية ٣٧ :العنوان

  الجيزة–المهندسين 
 80 46 749 :التليفون

 57 53 749 - 63 53 749 :الفاكس

  delegation-egypt@cec.eu.int :بريد إلكتروني

وسائل االتصال 

 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/forms/aidco25_en.htmموقع إلكتروني 

 والجامعات ومراكز اإلقليمية غير المركزية والكيانات واألقسام الحكومية يجوز للسلطات العامة واألجهزة تعريف
ت المرافق العامة البحوث والمجتمعات التقليدية والمحلية ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية وهيئا

 الزراعية االئتمانومؤسسات  والجمعيات التعاونية) بصفة خاصة المرأة( واالتحادات الممثلة للناس المحليين
ويجب .  المتاحة للتمويل وفقا لهذا البرنامجاألمواليجوز لها جميعا أن تستفيد من  –والقائمة على الحرف 

 إحدى الدول ي أو في،وروب االتحاد األي فاألعضاءى الدول  إحديما فإعلى المستفيدين أن يكونوا مقيمين 
 .النامية المستفيدة

 ي، لكل مجاالت التعاون التنموي دعم إدماج تحليل النوع ضمن حركة التيار الرئيسإلىيهدف هذا البرنامج  األهداف 
رات المحلية العامة  وتطوير القد، بين الجنسيناألساسي تتناول التفاوت يإدراج األعمال الت ودعم تيسير

 يكة التيار الرئيس حري وذلك إلدخال البعد القائم على النوع ف، الدول الناميةفي والخاصة وتشجيعهما
 . لجهود التنمية

 التكاليف  إجماليوروبى   مساهمات االتحاد األ   ي مليون يورو سنويا كما تغط     ٢يبلغ متوسط ميزانية البرنامج      المنح المتاحة 
 .ة فقط  حاالت محدوديف

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

  "النوع  " حقوق المرأة، التنمية، الجندر

 جمهورية مصر العربية  النطاق الجغرافي 
 



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 
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 Friedrich Naumann Foundation فريدريش ناومان           اسم الهيئة

 )ي التجاريدمعاخلف مركز ال. ( القاهرة– مدينة المعراج – القدس ش ٤٠٧١ :العنوان

 ٧٥٤٠٨٣٢  -   ٤/٥/٧٥٤٠٢٩٣   تليفون وفاكس

  Naumann.meda@egypt.fnst.org :لكترونيإبريد 

وسائل االتصال 

  www.fnst.org لكتروني موقع إ

بدأت .  على يد تيودور هويس١٩٥٨نيا عام لماأ في ( FNF ) فريدريش ناومان تأسست مؤسسة تعريف
نامج تدريب مراسلي الصـحف فـي   آنذاك ببر 1964 المؤسسة عملها على الصعيد الدولي عام

 الليبرالية  الديمقراطيةتشجع المؤسسة وتدعم    . ١٩٨٢وتمارس المؤسسة نشاطها منذ عام      . تونس
وتدعم المؤسسة شركاءها على . توح وحكم القانونباقتصاد السوق المف يمانواإل اإلنسانوحقوق 

 اإلقليمـي  الحلول الشافية للمشاكل االجتماعية االقتصادية ضمن المفهوم إليجاد النطاق العالمي

والكرامـة   الحريـة  تعزيز مبادئ إلىكما تهدف المؤسسة . والحضاري لكل من البلدان المعنية
وتمثل . شركائها في الخارج معأو  المتحدة لمانياأ في جميع قطاعات المجتمع سواء في ةنسانياإل
وعن طريـق  . ةالمؤسس من مراكز في مدينة جومرز باخ أقدم مركز"  تيودور هويسأكاديمية"

  . اآلراء والخبرات على المستوى الدولي  الدولية للقيادات تقدم المؤسسة قاعدة لتبادلاألكاديمية
  العالم تحقيق ودعم الفكر الليبرالي في األهداف 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 التوعية السياسية، حقوق اإلنسان
 الدعوة وكسب التأييد 

 يمية برامج إقل+ جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
 Friedrich Ebert Foundation فريدريش ايبرت      اسم الهيئة

 ١٢٤١١ب . المهندسين ص–) بقا سااإلسراء( ش محمد صدقي سليمان١٦ :العنوان
 الجيزة 

 0852 347 202+    -     2643 344 202 :التليفون
+202 304 1866   -    +202 347 4532 

1711 344 202+ :الفاكس

 fescairo@tedata.net.eg :لكترونيإبريد 

وسائل االتصال 

  /http://www.fesegypt.org لكتروني موقع إ

عملها كمؤسسة ألمانية غير حكومية قريبة مـن الحـزب          "فريدريش ايبرت" عقود بدأت٨نذم تعريف
ومنذ ذلك الحين يبرز نشاطها في مجاالت دعم الديمقراطية ومؤسسات          . الديمقراطي االشتراكي 

وعلى هذا األساس تقدم العديد من المنح الدراسية        .  الشعوب المجتمع المدني والسالم والتفاهم بين    
كما تدعم البحوث وتنظم الندوات وورش العمل فـي     . للطالب والباحثين من مختلف أنحاء العالم     

مجاالت العدالة االجتماعية واإلصالح والديمقراطية والمجتمع الحديث واإلبداع العلمي والثقافي          
في المرحلة الحالية بشكل أقوى إلى المساهمة في تحسين فرص          وقد توجهت المؤسسة    . والعولمة

النمو االقتصادي والعمل وأوضاع األسرة إضافة إلى المساعدة في تنظيم األحزاب واإلصـالح             



 دليل الجهات المانحة

 ٢٢

نترنت من أجل التوعية السياسية إلوقد أنشأت لهذا الغرض عدة مواقع على ا. ومكافحة األصولية
  . وسياستها الخارجية وحقوق اإلنسانواالجتماعية والتعريف أكثر بأوروبا

 .تطوير المؤسسات والهياكل المتعلقة بالديمقراطية األهداف 
  تضررا األكثرتشجيع المشاركة السياسية الديمقراطية خاصة على مستوى الفئات 

 العمل على تحقيق العدالة االجتماعية
 العمل على تحقيق المساواة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 البيئـة   ة دراس – التمكين   – المرأة   - حقوق اإلنسان  – البيئة   –عات الصغيرة والمتوسطة    المشرو
 السياسية واالقتصادية المصرية 

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
 

 برنامج التمويل الكندي للمبادرات المحلية: وكالة التنمية الدولية الكندية  اسم الهيئة 
Canadian International Development Agency  CIDA 

Canada Fund For Local Initiatives 
 القاهرة –تى ي جاردن س–وزوريس أ مبنى –مريكا الالتينية أ ش ٤ :العنوان

 1098-794 / 5901-794 / 8967-794 :التليفون

 4148-796 :الفاكس

 karimtartoussieh@egyptpsu.com :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

  http://www.egyptpsu.com/ announcements.html لكتروني إموقع 

في القـاهرة   ) PSU(بتأسيس وحدة دعم البرامج     ) سيدا(قامت الوكالة الكندية للتنمية الدولية       تعريف
 وتتولى شركة نوعيـة البيئـة       ،ة الكندية لمصر في مجال التنمية      لتدعيم المساعد  ١٩٩٢عام  

 .للدراسات االستثمارية واالستشارات إدارة الوحدة بصفتها منشأة تخضع للقوانين المحلية
وتجدر اإلشارة إلى أن وحدة دعم البرامج مشروع مشترك مع سيدا، اكتسب وجوده الرسمي              

 .قطاع التعاون الدولي/ ة خطابات متبادلة مع وزارة الخارجية المصرية بواسط
  لتحسينيستجابة الحتياجات المجتمع المحل االإلىويهدف برنامج تنمية الجهود الذاتية   األهداف

 :التالية  تتوافر فيها الخصائصالتيولويات للمشروعات أظروف المعيشة، لذا يتم إعطاء 

 .يالمجتمع المحلالستجابة الحتياجات ا 

 . عملية التنميةيمشاركة المجتمع المحلى ف 

 .تحفيز الجهود الذاتية من خالل تشجيع المبادرة والتمويل واإلدارة المحلية للمشروعات 

 . من الموارد المحليةىاالستفادة القصو 

 . واالستمرارية للمشروعاتيالذاتتوفير الدعم  

 . التنمية كمشارك ومستفيديمشاركة المرأة ف 

 .حماية البيئة والحفاظ عليها 
 ي جنيه مصر٨٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠من  المنح المتاحة 

 .ياالستجابة الحتياجات المجتمع المحل مجاالت االهتمام 
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 . عملية التنميةيمشاركة المجتمع المحلى ف  والعمل 

تحفيز الجهود الذاتية من خالل تشجيع المبادرة والتمويل واإلدارة المحلية  
 .تللمشروعا

 . من الموارد المحليةىاالستفادة القصو 

 . واالستمرارية للمشروعاتيالذاتتوفير الدعم  

 . التنمية كمشارك ومستفيديمشاركة المرأة ف 

 .حماية البيئة والحفاظ عليها 
 جمهورية مصر العربية  النطاق الجغرافي 

 

 ة والحكم الرشيدبرامج الديمقراطي: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اسم الهيئة 
USAID – Democracy and Governance Program 

  القاهرة – المعادي الجديدة – أ من شارع الالسيلكي ١ :العنوان

 ١١٤٣٥رقم بريدي 

 6800-522 (02-2) :التليفون

 4659-516 (02-2) :الفاكس

  :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

  www.usaid-eg.org لكتروني موقع إ

 هيئة المعونة األمريكية بمصر  تعريف

 تعزيز وتوفير بنية أساسية مواتية للعملية االنتخابية  األهداف 

 تعزيز التعاون والمشاركة الفعالة بين األفراد والحكومة 

 ة الخدمات القانونية المتاحة زيادة وفرة وكفاء 

 مليون دوالر دوالر والفآ ١٠ين ما ب المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 المجتمع المدني  –  محكمة األسرة- التعليم القانوني  -ة الديمقراطي- العدالة الجنائية  -

 جمهورية مصر العربية  النطاق الجغرافي 
 
 
 



 دليل الجهات المانحة

 ٢٤

 )دانيدا (نماركيةاهيئة التنمية الدولية الد اسم الهيئة
Danida 

  القاهرة – الزمالك – ش حسن صبري ١٢ :العنوان
 ٧٣٦٢٢٨٣ - ٧٣٥٧٤١١ – ٧٣٥٠٠٣٥ :التليفون
 ٧٣٦١٧٨٠ :الفاكس
  caiamb@um.dk :لكترونيبريد إ

 صال وسائل االت

  http://www.um.dk/en لكتروني موقع إ

  والبيئية قتصاديةالاتشجيع جهود التنمية  .١  فاألهدا
 ) تخفيض معدالت الفقر(تحسين ظروف المعيشة لفئات المجتمع ذات الدخل المنخفض  .٢
 . الدولةي الديمقراطية فيتوفير الدعم لتطوير المؤسسات التي يتعلق عملها بالنواح .٣

  مليون جنيه ٢ المنح المتاحة 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
 نسان، قضايا النوع االجتماعي، تنمية الديمقراطية الصرف الصحي، البيئة، حقوق اإلالمياه و

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
)اليف(المبادرة المحلية للبيئة الحضرية  اسم الهيئة   

Arab Office for Youth and Environment  ( AOYE) 

 ٣ مبنى رقم – مساكن مصر للتعمير – يارع المعادش / يزهراء المعاد :العنوان

)٢٠٢ (٥١٦١٥١٩ / ٥١٦٢٤٥ :التليفون وفاكس  

 وسائل االتصال 

  aoye@link.net :لكترونيإبريد 
amad.adly@undp.org  

 ةتعمل على خلق حوار بين الجهات المحلي      ، و اإلنمائيالمتحدة   األممهي مبادرة تابعة لبرنامج      تعريف
وكـذلك  ، )CDAS(المتمثلة في البلديات والمنظمات غير الحكومية وجمعيات تنمية المجتمع          

 . المناطق الحضرية منخفضة الدخلي البيئة فىن مستويالقطاع الخاص بهدف تحس
لسلطات المحلية لتتمكن من وضع وتنفيذ      دعم وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية وا       .١ األهداف 

 .  المناطق الحضريةيحلول مالئمة لمشاكل البيئة ف
 تتخـذ الحـوار     ي والعمليات والمشروعات الصغيرة الت    تجياياإلسترات ومراجعة   اختبار .٢

 .على المستوى المحلى أساسا لها
  ي جنيه مصر٢٥,٠٠٠: يالحد األدنــ    -    ي جنيه مصر١٠٠,٠٠٠: المتوســط المنح المتاحة

 ي دوالر أمريك٥٠,٠٠٠: يالحد األقص
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
البيئة في المناطق الحضرية، الدعوة وكسب التأييد، بناء القدرات والتمكين، تنمية المجتمع 

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
 



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٢٥

 PAP(poverty Alleviation Program(برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل  اسم الهيئة 
  القاهرة– اإليطالية السفارة – جاردن سيتي – كورنيش النيل ١٠٧٩ :العنوان

)٢٠٢ (٧٩٥٨٢١٣ / ٧٩٥٣٤٠٧ :التليفون  

 ٧٩٥٦٩٠٤ :الفاكس
  pap@link.net :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

 http://www.pap.itgo.com لكتروني موقع إ

 بالقاهرة ويعمل على تخفيف حدة الفقر في المجتمع المصري وذلك           اإليطاليةبرنامج مشترك مع السفارة      تعريف
من خالل خلق فرص عمل لمواجهة البطالة والفقر وذلك باستخدام القروض الصغيرة والمتوسطة ويدار              

 . نامج في محافظتي المنيا والجيزةهذا البر
إلي دفع مجهودات ) يالتعاون اإليطال)(PAP(يهدف برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل  األهداف

ويسعي البرنامج من خالل أسلوب عمل متكامل . المجتمعات المحلية نحو تخفيض مستويات الفقر
 .صغر كقوة دافعة للتخفيف من حدة الفقر استخدام القروض التنموية متناهية الإليمتعدد المحاور 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 التنمية، مواجهة البطالة، القروض الصغيرة، المشروعات الصغيرة

 محافظتي الجيزة والمنيا النطاق الجغرافي 
 Save the Children           هيئة إنقاذ الطفولة اسم الهيئة

  القاهرة– جاردن سيتى –لمحامين العرب  شارع ا١٠ :العنوان
 )٢٠٢ (٧٩٦٣٥١٠ / ٧٩٤٤٣٨٩ / ٧٩٥٤٣٠٠ :تليفون وفاكس

  egyptfo@savechildren.org.eg :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  www.savethechildern.org لكتروني موقع إ
 بهدف إحداث تغيير حقيقي في حياة األطفال من خالل التركيز علـى             ١٩٨٢بدأت الهيئة في     تعريف

إتاحة فرص عمـل    مكانية  إالخدمات الصحية الموجهة لهم، زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم مع          
ربة ظـاهرة   لذويهم من خالل القروض والمشروعات الصغيرة، وكذلك تعمل الهيئة على محا          

 .التسرب من التعليم
خلق تغيرات إيجابية دائمة فى حياة األطفال األكثر تضررا من خالل تنفيذ البرامج التـى               .١ األهداف 

وأيضا زيـادة حجـم الفـرص       ، تستهدف تحسين مستوى الخدمات والسلوكيات الصحية     
 .واالقتصاديةالمتوفرة فى المجاالت التعليمية 

 . خصوصا باألمهات واألطفالاالهتمام مع احتياجاًاألكثر مساعدة األسر المصرية . ٢
 ٢٥٠٠٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 مواجهة التسرب – مواجهة األمية عند األطفال – التعليم – حقوق الطفل –حماية الطفل 
 من التعليم 

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
 



 دليل الجهات المانحة

 ٢٦

 Egyptian Swiss Fund for Development    للتنميةيصري السويسرالصندوق الم اسم الهيئة 

  الجيزة– المهندسين – شارع عبد المنعم رياض ١٤ :العنوان

)٢٠٢ (٣٣٨٠٧٣٢ / ٣٣٨١٢٧٧ :التليفون  

 ٣٣٨١٢٧٧ :الفاكس

 وسائل االتصال 

  mwgiger@esdf.com.eg :لكترونيبريد إ

 بمقتضى اتفاقية بين الحكـومتين      ١٩٩٥تأسس الصندوق المصري السويسري للتنمية في عام         تعريف
 االقتصـادية واالجتماعيـة     األوضـاع المصرية والسويسرية، ويعمل الصندوق على تحسين       

 تسـهم بشـكل   أنللفقراء في المجتمع المصري من خالل تجديد وابتكار مصادر للدخل يمكن  
 .توفير الخدمات البيئية واالجتماعية ولق فرص عمل،فعال في خ

 :األهداف الرئيسية للصندوق هي األهداف 
 .المساهمة في تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للفقراء 
تمويل مشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل وتوفير الخدمات البيئية واالجتماعية،  

 .مثل التعليم ومكافحة األمية
تكوين منظمات أو جمعيات تكون قريبة الصلة بالفئات الفقيرة في المساهمة في  

 المجتمع
 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ -٢٠٠,٠٠٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 القروض الصغيرة والمتوسطة ـ مشروعات بنية تحتية

 جمهورية مصر العربيةالنطاق الجغرافي 
 ة ساويرس للتنمية االجتماعيةمؤسس اسم الهيئة

Saweras Foundation for Social Development 
جمهورية  الزمـالك، القـاهرة، الدور األرضى، ،هشارع المنتز ٢٢ :العنوان

 مصر العربية
 7364841 -6783 736 -2012 736 :التليفون

7362013 :الفاكس

  info@sawirisfoundation.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  www.sawirisfoundation.org لكتروني موقع إ

تعـد  ، و  عن طريق هبة مقدمة من عائلة ساويرس       ٢٠٠١ت مؤسسة ساويرس فى إبريل      ئأنش تعريف
 جـل أ للتنمية االجتماعية أول مؤسسة مصرية مانحة تكرس جهودها مـن  مؤسسة ساويرس

  بهبة من٢٠٠١التنمية في مصر وتدعمها أسرة مصرية، وقد تم إشهارها في أبريل من عام 

  .ا لمشروعات يقوم بتنفيذها الشركوتقدم المؤسسة منح. عائلة ساويرس

 وذلك عن طريق تحديـد   تهدف إلى خلق فرص عمليالمؤسسة على المشروعات الت تركز



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٢٧

سوق العمل حيث توجد الفرص مع عدم وجود أفراد مؤهلين لشغلها ثـم تقـوم                الفجوات في 
 .العاطلين مع ضمان التزام أصحاب العمل بتوظيفهم فور انتهاء تدريبهم المؤسسة بتدريب

 ر منح لتعزيز روح العمل الحر ودعم فرص التشغيل الذاتي بتوفيةتسعى المؤسسة جاهد األهداف 
  وذلك باإلضافة إلى منح القروض لبدء،لتدريب من تتوسم فيهم القدرة على بدء مشروعات

 .مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
 ٦٠٠,٠٠٠-١٥٠,٠٠٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 التشغيل وخلق فرص عمل 

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 

 Institute for Culture Affairs  ن الثقافية الشرق األوسط وشمال أفريقيامعهد الشئو اسم الهيئة 

 جمهورية مصر العربية، القاهرة ، المعادي، ٧٩ شارع ٤٨ :العنوان
  ١٠٦٦١٤٩٩٢ / ٠١٠١٠١٤٨٢٠) / ٢٠٢ (٧٥٣٠٠٥٩ : وفاكسالتليفون

 وسائل االتصال 

  cairo@ica-mena.org :لكترونيبريد إ

معهد الشئون الثقافية هيئة تنمية هدفها النهوض بنوعية الحياة للمجتمعات المختلفة من خـالل               تعريف
، دد، على وعي تام بقدراته وموارده     تحريك الطاقات البشرية الكامنة من أجل بناء مجتمع متج        
 وقادر على التفاعل مع متغيرات العصر والتأثير عليها

  واالقتصادي والبيئي والتعليمي الصحيتنمية المجتمع من خالل تحسين الوضع  .١  ألهدافا
 النهوض بالمجموعات المختلفة خاصة المرأة والشباب واألطفال  .٢
 تفعيل كافة الشركاء لتحقيق التنمية المتواصلة  .٣
 بناء القدرة المؤسسية للمعهد .٤

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 - إعالم   - إدارة   - قروض   - صحة   - بيئة   - تنمية اقتصادية    - تعليم   -ة   رعاية طفول  -بناء مؤسسى   
  شباب- مرأة - عمل تطوعي - تعليم حرفي - تدريب - تنمية اجتماعية - تنمية ريفية -توعية 

 إقليمي النطاق الجغرافي 
 Care Egypt  كير مصر        اسم الهيئة 

 ٢٠١٩صندوق بريد  /١١٤٣١ القاهرة –ئق المعادي  حدا١٠٦ شارع ٣٤ :العنوان
٥٢٦٣٣٧٣ – ٥٢٦٠٠٩٦ :التليفون
 ٥٢٥٧٠٧٤ :الفاكس
  cairo@egypt.care.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

 http://www.care.org.egلكتروني موقع إ
، مع المجتمعات المحلية األكثر عرضة للمعانـاة        ١٩٥٤ عام   ي تم تأسيسها ف   ي مصر الت  –تعمل هيئة كير   تعريف

 قطاعـات الزراعـة والتمويـل متنـاهي     ي صعيد مصر، وتيسر إتاحة فرص اقتصادية ف       يوالتهميش ف 
مية القائمـة علـى      وتشجيع نهج التن   ي،الصغر؛ ودعم تعليم الفتيات، وبناء القدرات وتنمية المجتمع المدن        



 دليل الجهات المانحة

 ٢٨

ومن خالل دعم االسـتراتيجيات المولـدة       . الحقوق؛ وإدارة موارد المياه المحلية، بين جملة أمور أخرى        
ذاتيا، وحشد موارد المجتمع، تعمل هيئة كير على نحو وثيق من أجل ضمان حصول الفقراء على حيـاة           

 ياء روابط مع المجتمـع المـدن       بن فييتمتعون فيها بصحة وإنتاجية أفضل على أساس مستدام وتساعد          
 .والحكومة، والقطاع الخاص وداخل قطاعات هذه الفئات

 معظم األسر األشـد تعرضـا       ي تؤثر ف  ي مصر إلى معالجة األسباب الجذرية للفقر الت       -تهدف هيئة كير   األهداف 
طموحـات   ل اسـتجابة  ومبادئ الهيئـة و    م من قي  وانطالقا.  مصر ي المجتمعات األكثر فقرا ف    يللمعاناة ف 

 : من أجله مصر جاهد-المجتمعات المحلية، تعمل هيئة كير

 القرارات التي تؤثر في حياة الفقراء ات الحكومية المعنية بالسياسات وإقامة حوار بناء مع الجه •

  الدعوة إلى كسب التأييد من أجل تحقيق الحقوق األساسية •
  تشجيع األساليب الفعالة للشراكة •

 ماعياالجتتبني قيم التكافؤ  •

  لقدرات والموارد المحليةتعبئة ا •
 . فعال يساند الحقوق األساسية للفقراءي بناء مجتمع مدنفياإلسهام  •

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 القـروض   – التوعية الصحية    – التنمية   – قضايا النوع االجتماعي     – مواجهة الفقر    –التعليم  
 الصغيرة 

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
 Ford Foundation    فونديشنمؤسسة فورد اسم الهيئة 

  مصر– القاهرة – جاردن سيتى –السابع   الدور– شارع أوزوريس ١ :العنوان

 مصر، القاهرة، ٢٣٤٤ب .ص
 ٧٩٥٢١٢١ :التليفون

 ٧٩٥٤٠١٨ :الفاكس
  ford-cairo@fordfound.org :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

 http://www.fordfound.org/global/office/index.cfm?office=Cair لكترونيإموقع 

 صـاحب    على يد هنري فـورد     ١٩٥٧فورد هي هيئة غير حكومية أمريكية تأسست عام          تعريف
 . رد للسيارات بهدف دعم التنمية ومواجهة الفقر في العديد من دول العالمومصانع ف

 تخفيض معدالت الفقر والقضاء على مظاهر عدم تحقيق العدالة  .١ األهداف 
 نحـو   االتجـاه إرساء قواعد المؤسسات المدنية وتشجيع نظم الحكـم العادلـة ودعـم              .٢

 الممارسات الديمقراطية 
  مجال اإلنجازات البشريةيعي نحو التقدم فا السالدولي تشجيع التعاون .٣

  دوالر٣٠٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ المنح المتاحة 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
 - حقوق اإلنسان - صحة - اقتصادية تنمية - تعليم - ثقافة وفنون -بناء مؤسسى 

  مرأة - تدريب - اجتماعية تنمية - بحث -توعية 
 مي قليإالنطاق الجغرافي 

 



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٢٩

 Konrad Adenauer Foundation               مؤسسة كونراد أدناور اسم الهيئة
  مصر– القاهرة – الزمالك – شارع أبو الفدا ٣٥ :العنوان
)٢٠٢ (٧٣٧٢١٢١   /)٢٠٢ (٧٣٥٤٣٢٩ :فاكسالو التليفون

  kaf@brainy1.ie-eg.com :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

  www.kas.de لكتروني موقع إ

مؤسسة مقربة من الحزب الديمقراطي المسيحي األلماني وقد انبثقـت مـن جمعيـة التعلـيم                 تعريف
  ١٩٥٦سست في عام أالديمقراطي المسيحي التي ت

  بصفة عامة يطية وجهود التنمية وأنشطة المجتمع المدنتشجيع العمل بمبادئ الديمقرا .١ األهداف 
 ي إطار أنشطة المجتمع المدنفيدعم عمل المؤسسات غير الحكومية  .٢

 يجنيه مصر٥٠٠,٠٠٠: القيمة المتوفرة سنوياً المنح المتاحة 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
 قضـايا النـوع   -تعليم والتـدريب   ال- تنمية المجتمع - بناء القدرات والتمكين    -الدعوة وكسب التأييد    

 ).وذلك من خالل تنظيم ورش عمل ومؤتمرات( تشجيع الممارسات الديمقراطية -الثقافة -اإلجتماعى 
 إقليمي النطاق الجغرافي 

 )UNFPA(صندوق األمم المتحدة للسكان  اسم الهيئة 
United Nation Family Planning Association 

  القاهرة- الدقي – شارع الجيزة ٩٣ – الدور الثالث –برج الشيراتون  :نالعنوا

 )٢٠٢ (٥٧٧٢٢٥٣ / ٥٧٧٠١١٥ / ٥٧٧٧٥٥٧ :التليفون
 ٥٧٩٤٨٠٨ :الفاكس

 وسائل االتصال 

  www.unfpa.org لكتروني إموقع 

البرنامج على الجوانـب الصـحية      يركز  ، و ١٩٧٢ المتحدة للسكان عام     األمم صندوق   ئنشأ تعريف
للسكان ورفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المجاالت التـي تتعلـق بالصـحة               

 . ة الصحية لألطفالياإلنجابية والرعا
 إطار األهداف العامة لتحسين مستويات الصحة يدعم قضايا الصحة اإلنجابية والسكان ف األهداف 

وتحقيق التنمية ، يجتماع النوع االي تخفيض الفجوة ف،ياإلنجابية لدى الشعب المصر
  المستدامةواالقتصادية االجتماعية

  مليون دوالر ١٨ المنح المتاحة 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
 تشمل تنظيم األسرة    التي(يركز البرنامج بالدرجة األولى على نشاطات الصحة اإلنجابية          .١

  استراتيجيات تنمية السكان - الدعوة وكسب التأييد -)والصحة الجنسية
 المعلومات  -جتماعى  قضايا النوع اال  : كما تتداخل القطاعات التالية مع أنشطة البرنامج       .٢

 . االتصاالت- التعليم -
 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 
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 World Bank  -البنك الدولي   اسم الهيئة

  الدور الخامس عشر – مبنى التجارة العالمي  ش كورنيش النيل١١٩١ :العنوان

)٢٠٢ (٥٧٤١٦٧٦ / ٥٧٤١٦٧٠  : وفاكستليفون

  mayub@worldbank.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  http://www.albankaldawli.org لكتروني موقع إ

بالمعنى المتعارف  " بنكاً"إن البنك الدولي ليس      :ةالبنك الدولي ليس ببنك، بل وكالة متخصص       تعريف
 اًبلـد  ١٨٤يتكون البنـك مـن   .  وكاالت األمم المتحدة المتخصصة   إحدى البنك الدولي  .عليه
ذات المسئولية المشتركة عن كيفية تمويل المؤسسـة وكيفيـة صـرف             البلدان األعضاء  من

وكبقية مجتمع التنمية، يركـز  . فقراءاألموال على المشروعات اإلنمائية التي تحد من أعداد ال        
أقرها أعضاء األمم المتحدة في      البنك الدولي جهوده على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التي        

 .تستهدف هذه األهداف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر. ٢٠٠٠عام 

 من أجل نمـو البلـدان       يعمل البنك الدولي على سد هذه الفجوة وتحويل موارد البلدان الغنية           األهداف 
ممولي التنمية في العالم، فإن البنك يدعم جهـود حكومـات            وألن البنك هو أحد أكبر    . الفقيرة

البلدان النامية في بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة األمراض 
 .وحماية البيئة

المنح المالية   يدة من اآلليات التمويلية التي تهدف إلى تقديم       قوم البنك الدولي بإدارة أنواع عد     ي المنح المتاحة 
م يبإدارة تلك األموال وتقـد  ويقوم برنامج المنح اإلنمائية. المباشرة لمنظمات المجتمع المدني

 إلـى  ٢٠٠٢يوليـو   (٢٠٠٣المالي  منحاً كبيرة آلليات التمويل سنوياً، حيث قدمت في العام
المـنح الداخليـة    مـن بـرامج  برنامجاً لثمانية وأربعين  مليون دوالر ١٥٧) ٢٠٠٣يونيو 

 ..والخارجية

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 التوعية – مواجهة األمية – مواجهة البطالة – حقوق اإلنسان – مكافحة الفقر –التنمية 
 الصحية

  جمهورية مصر العربية-عالمي  النطاق الجغرافي
 )ئة جون سنوهي(برنامج المنح الصغيرة  اسم الهيئة 

 المعادى – الدور العاشر – شارع مصر حلوان الزراعي ٢١ :العنوان
  القاهرة– ١١٤٣١

)٢٠٢ (٣٥٩١٤٨٧ / ٣٥٩١٥٧٦ :تليفون وفاكس

 وسائل االتصال 

  skishta@jsiegypt.com :لكترونيبريد إ

 تشجيع تعبئة موارد المجتمع حتي يصبح قادرا علـي          إليالصغيرة  يهدف برنامج المنح     .١ األهداف 
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  ووضع الحلول المناسبة لمواجهة المشاكل الصحيةهتحديد احتياجات
، )خاصة من ناحيـة صـحة األم والطفـل        ( زيادة الوعي الصحي     ىيساعد البرنامج عل   .٢

 .ي المجتمعات األكثر تضررا في الوجه القبلىلإوتحسين الخدمات المقدمة 
 دوالر ٢٥,٠٠٠-٥٠٠ لمنح المتاحة ا

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

  القروض الصغيرة-المشروعات الصغيرة

 جمهورية مصر العربية النطاق الجغرافي 

 Population Council  -مجلس السكان  اسم الهيئة

  القاهرة– المعادي -  طريق مصر حلوان الزراعي٥٩ :العنوان

 )٢٠٢(٥٢٤٠٢٨٩ / ٥٢٤٠٢٨٩ :اكستليفون وف
 ssaid@pccairo.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  http://www.popcouncil.org لكتروني موقع إ

يركـز برنـامج    و. لبحث العلمـي   تعمل في مجال ا    – ال تهدف للربح     –  غير حكومية  دوليةهو منظمة    تعريف
.  الجماعة البحثية على تناول القضايا الخاصة بالسكان والتنميـة  قدرةمجلس السكان في مصر على دعم    

تضـم  . يتم تحديد جدول األعمال وفقاً لألولويات المحلية عند نقطة التقائها بالخبرة الدوليـة للمجلـس              
ويتضمن جدول األعمال بشـكل عـام االهتمـام         . هاالبرامج الحالية مبادرات لألبحاث واستخدام نتائج     

بخدمات الصحة اإلنجابية للنساء، وإصالح الرعاية الصحية، وانتقال النشء إلى مرحلة النضج، والعنف             
  .المرتكز على أساس النوع االجتماعي

ة حول العالم، كما  وتدعيم رفاهية األجيال الحالية والمقبلاإلنجابية النهوض بالصحة المجلس إلي يسعى األهداف 
 . والموارداألفراد منصف ومستدام بين إنساني توازن ىإل المساهمة في الوصول ىإل يسعى

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 .تطوير وسائل منع الحمل والمنتجات األخرى لتحسين الصحة اإلنجابية

 .تفعين بهاتحسين نوعية خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية وتسهيل وصولها إلى المن -
 بالنوع  الخاصة األمور وووظيفتها األسرة بناءإجراء األبحاث عن الصحة والسلوك اإلنجابي و -

 . ونتائج النمو السكانيمسبباتو
 ثوالبحإجراء  في مع جهات أخرى تدعيم الموارد المهنية في الدول النامية من خالل التعاون -

 .منح األبحاث والمنح الدراسية والتدريبتقديم و
 يباتوالكتالكتب وأوراق العمل  إصدار و، محكمةدوريات األبحاث المبتكرة في لنشرر بوفير منت -

 .اإلقليمية
 جمهورية مصر العربية / عالمي  النطاق الجغرافي 
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h<Jíée†ÃÖ]<†’Ú<íè…çã¶<<t…^}<^â…^ÏÚ<l^òéâ<
 Global Fund of Womenالصندوق العالمي للمرأة               اسم الهيئة 

 Sutter Street, Suite 400 1375 :العنوان
San Francisco, CA 94109, USA 

 Tel (415)202-7640 :التليفون

 Fax (415)202-8604 :الفاكس

  mena@globalfundforwomen.orgecis :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

  www.globalfundforwomen.org لكتروني موقع إ

الصندوق العالمي للمرأة يدعم المجموعات النسائية التي تعزز حقوق اإلنسان المتعلقة بالنساء             تعريف
خاصة تلك  المجموعات النسائية التي تقع خارج الواليات المتحدة من خالل تقـديم              . والفتيات

 منح صغيرة، مرنة، محددة زمنياً
 . ضمان العدالة االقتصادية واالجتماعية لجموع النساء )١  األهداف

 . زيادة فرص النساء في التعليم )٢
 . رعاية التغيير االجتماعي عن طريق العمل الخيري )٣
 .  وإنهاء العنف على أساس النوع االجتماعيتحقيق السالم )٤
 . تطوير الحقوق الصحية والجنسية واإلنجابية للنساء )٥
 .توسيع المشاركة المدنية والسياسية للنساء )٦

 إلدارة ومصاريف المشروعدوالر  500 - 20.000تتراوح من  المنح المتاحة 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
، أو طلب منحة لتغطية السفر للمشاركة في م نشاط معينصة بالمرأة سواء تنظيالقضايا الخا

 . إقليميةمناسبة دولية أو 
 المنطقة العربية بالعالم وبه قسم خاص  النطاق الجغرافي 

 

 صندوق حقوق اإلنسان العالمي اسم الهيئة 
Global Human Rights Fund 

 I” Street, NW, Suite 1001“ 1634 :العنوان
Washington, DC 20006 

 2027838499التليفون والفاكس

 وسائل االتصال 

 info@globalhumanrights.org :لكترونيإبريد 

جل مساعدة وتسهيل عمل منظمات حقوق اإلنسان في أصندوق حقوق اإلنسان العالمي كوسيط من يعمل  تعريف
صندوق حقوق اإلنسان العالمي    . في مصادر التمويل  بضعف   مصحوبة ةة شديد األماكن التي تشهد حاج   

 .منظمة غير منتفعة ومستقلة، وال يتلقى أي تمويل من الحكومة األمريكية وال ينتسب ألي هيئة حكومية
 التـي   ةواإلقليمي الوطنية،  المحليةتحديد وتقديم التمويل لمؤسسات حقوق اإلنسان       والتعرف   )١ األهداف 

  االحتياجات الحرجةتخاطب
تشجيع الملتقيات والشبكات بهدف تبادل األفكار االستراتيجية والتساند المشترك لمؤسسـات     )٢

 .المنعزلةحقوق اإلنسان 
وننصح المتقـدمين ألول مـرة بـأن        .  دوالر 30,000 و5,000تراوح حجم المنح ما بيني المنح المتاحة 
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 ر دوال15,000 و5,000يتقدموا بطلب يتراوح بين 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
من ضمن هذه النشاطات تلك      و . تساهم في األهداف الداعمة لحقوق اإلنسان      نأالنشاطات المقترحة البد    

التي تركز على تنشيط الرأي العام عن طريق بناء المهارات وتنظيمها في مجال حقوق اإلنسان؛ كشف                
الطرق المباشرة؛ إصـالح القـانون والسياسـة         عن طريق التوثيق؛ مخاطبة التجاوزات ب      المعاملةسوء  

؛ بناء الشبكات والتحالفات من أجل رفع كفاءة عمل حقوق اإلنسان؛ والقـدرة علـى إقامـة                 والدعاوى
 وإقليمياالمنظمات المختصة في األعمال السابقة محلياً 

  إقليمي/عالمي النطاق الجغرافي 
 MEPI األوسط مبادرة الشراآة مع الشرق اسم الهيئة

Meddle East Partnership Intuitive 
 ,Attention: Laura Schulz - Bureau 6258, 2201 – C Street :العنوان

NW Washington D.C – 20520 
 8691 776 202 +فاكسال والتليفون

 nea-grants@state.gov :لكترونيإبريد 

 وسائل االتصال 

  http://mepi.state.gov لكتروني إموقع 

بتحسينها نوعيـة  " فجوة المعرفة"والشرق األوسط إلى سد  تسعى مبادرة الشراكة بين الواليات المتحدة تعريف
كة الشرق األوسط، عن وستدعم مبادرة شرا. لفرص التعليمية للفتياتلوتحسينها  التعليم ومناسبته للحاجة

وزيـادة   تنفيذها للبرامج المشدد عليها، بما فيها تلك التي تركز على تحسين االسـتعداد الرقمـي   طريق
لتحسين المـدارس وبـرامج    اإللمام بالقراءة والكتابة، خصوصا بين النساء والفتيات، الجهود اإلقليمية

 .العالمية  اليوم للمنافسة في أسواقاتريالتدريب التي تعد الفتيات الصغ
جهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتحسين معدالت تعلم  تسعى المبادرة إلى دعم  األهداف

 من مجموع % ٣٨  إنبين الفتيات والنساء عبر المنطقة حيث القراءة والكتابة، خصوصا
  .نصف النساء الراشدات يفتقرن إلى قراءة وكتابة أساسيتين السكان أميون، وأكثر من

وهي بمثابـة تمويـل إكمـالي     ، ماليين دوالر لتمويل مشاريع تعليمية رائدة٧,٤تتضمن المبادرة مبلغ  المنح المتاحة 
وقد . ٢٠٠٣ للسنة المالية ئإكمالي طار  مليون دوالر كتمويل٣١,٥، ومبلغ ٢٠٠٢ للسنة المالية ئطار

الر لمبادرة الشرق األوسط، ونتوقع أن مليون دو 145  المالية مبلغ٢٠٠٤طلب الرئيس في ميزانية سنة 
 .دوالر لدعم البرامج التعليمية  مليون٤٣,٥يخصص من هذا المبلغ 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

يعمـل  . السياسية لكـل الـدول   واالجتماعية، واالقتصادية ووالثقافية، اعتبارا للخصوصيات التاريخية،
  : ي تحرص على دعم مواطنيها في المجاالت التاليةميبي على مساعدة المجموعات المدنية الت برنامج

 عليها القانون التمتع بالحريات التي نص وحافظ -

 عالملإل اللجوء إلى مصادر متعددة  -

 نزيهة المشاركة في انتخابات حرة و -

 المؤسسات الحكومية المساهمة كمواطنين فاعلين داخل -

  ية، واالقتصادية، واالجتماعيةالفاعلة في المجاالت السياس تمكين المرأة من المشاركة -

 ، والبرامج الخاصة والمبادرات أولويات برنامج ميبي في مساندة التحالفات لدعم الجهود الحالية، تتمثلو

لبرنـامج ميبـي ال    يمثل هذا المشروع بادرة تمويل جديدة. بدول وبقطاعات لم تتمتع باستثمارات كافية
التكوين المـدني، وورشـات    ودعم المؤسسات أو برامجتركز على مجاالت أخرى، كبرامج التدريب 

  : برنامج ميبي موجه باألساس إلى نإ في المجال القانوني، بل بالعكس ففيزالتعليم والتح
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التي تعمل على تقييم برامج اإلصالح ومتابعتها من خـالل   المؤسسات الموجودة بالمنطقة -
مـدني الحديثـة العهـد، كالشـبكات     التحليلية لدعم شبكات المجتمع ال الدراسات والبحوث

 .ت وغيرهااالنترن الموجودة على

 .اإلصالحمفتوحة للعموم وموجهة لبرامج  مكاتب معلومات/ تكوين مراكز -

تنشـيط شـبكات    أو حوث الموجهة للدفاع عـن الحريـات  الب إنشاء صندوق قانوني لدعم -
 .اإلصالح المتطوعين في مجال برامج

 .اإلصالحلمحلية لدعم ا استعمال المؤسسات اإلعالمية
 إقلــيمي النطاق الجغرافي 

 )أجفند(برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية  اسم الهيئة 
The Arab Gulf Programme for United Nations Development 

Organizations (AGFUND) 
 منظمات األمم المتحدة اإلنمائية برنامج الخليج العربي لدعم  :العنوان

  ١١٤١٥ الرياض ١٨٣٧١. ب.ص
 ٠٠٩٦٦ ١ ٤٤١٨٨٨٨ :التليفون
 ٠٠٩٦٦ ١ ٤٤١٢٩٦٣ :الفاكس
 projects@agfund.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  www.agfund.org لكتروني موقع إ

م، بمبادرة من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد          ١٩٨٠مؤسسة تنموية أنشئت عام      تعريف
. العزيز، وبدعم وتأييد من قادة دول الخليج العربية، التي تشكّل عضويته وتساهم في ميزانيته             

حتياجاً فـي  ويعنى أجفند بدعم جهود تحقيق التنمية البشرية المستدامة الموجهة للفئات األكثر ا   
الدول النامية، خاصة النساء واألطفال، وذلك بالتعاون مع المنظمات اإلنمائيـة والجمعيـات             

 األهلية والجهات العاملة في هذا المجال
خاصة مشروعات األمومـة    عات في قطاع الصحة و    المساهمة في دعم وتمويل البرامج والمشرو     : أوالً األهداف 

 : ت التالية والطفولة وذلك من خالل المجاال
 التوعية الصحية  •
 الرعاية الصحية األولية  •
 صحة البيئة  •

المساهمة في دعم وتمويل البرامج والمشروعات التعليمية الموجهة للمرأة والطفل والسيما الفئات            : ثانياً  
 :الخاصة والمحرومة ، وذلك من خالل المجاالت التالية

 التعليم األساسي  •
 إعداد المناهج التعليمية  •
 نشاء وتجهيز مؤسسات التعليم إ •
 إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المهني  •
  مالتعليالبحوث والدراسات في مجال تطوير  •
 الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد  •

المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير البناء المؤسسي للتنظيمات العاملة في مجاالت التنمية البشرية             : ثالثاً  
 :ذلك من خالل المجاالت التاليةلعاملة في تنمية المرأة والطفل وؤسسات االمستدامة وخاصة الم

 إنشاء منظمات تعنى بخدمة التنمية البشرية المستدامة  •



 دليل الجهات المانحة

 ٣٦

 تطوير هياكل وأنظمة المنظمات العاملة في مجال التنمية البشرية المستدامة  •
 ين تطوير أداء العاملين في المؤسسات التنموية والتركيز على تدريب المدرب •
 عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل الموجهة لخدمة قضايا التنمية البشرية المستدامة  •
 إنشاء مراكز المعلومات وقواعد البيانات واالتصاالت  •

المساهمة في دعم وتمويل المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة وذلك من خالل المجاالت             : رابعاً  
 :التالية

 يا الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعيةإلغاثة العاجلة لضحاا -
  اإلنتاج الصغيرة المدرة للدخل للفئات المحرومةتمشروعا -
 صناديق الفقراء وخدمات اإلقراض صغيرة الحجم -
 الدراسات والبحوث الموجهة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة -
 تقـع ضـمن األهـداف       البرامج اإلعالمية عن قضايا التنمية البشرية المسـتدامة التـي          -

 االستراتيجية للبرنامج

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 ). أفقر الفقراء(التركيز على أفقر شريحة في المجتمع  :التنمية
 . تكون األولوية في تقديم القروض للنساء         
 ال تشترط تقديم ضمانات مالية أو عينية للقروض التي تمنحهاأ         

  عربي – إقليمي النطاق الجغرافي 
 Novib)          نوفيب(المنظمة الهولندية لتنمية التعاون الدولي  اسم الهيئة

 Novib – Oxfam Netherlands :العنوان
Postbus 30919 
2500 GX Den Haag 
The Netherlands 

 3421777 70 31+ :التليفون

 3614461 70 31+ :الفاكس

  .linkis@novib.nl :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  http://www.novib.nl/en لكتروني موقع إ

 شقيقة لمنظمة اوكسفام الدولية ويعمالن مـع        ةحدى عشر إتعمل مؤسسة نوفيب الهولندية مع       تعريف
 .هدف واحد أساسي وهو نحو عالم خال من الفقر منظمة محلية وذلك تحت ٣٠٠٠نحو 

 شرب نظيفة، مستوى ه، مياتستهدف نوفيب المساهمة في ضمان دخل مناسب، غذاء كافً األهداف 
 . تعلمي جيد، حرية الرأي والتعبير لألشخاص الموجودين على الكرة األرضية

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 البيئة/ إلنسانحقوق ا/ مكافحة األمية/ مكافحة الفقر 

 جمهورية مصر العربية/ عالمي  النطاق الجغرافي 
 
 

 



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٣٧

 The Norwegian Human Rights Fundالصندوق النرويجي لحقوق اإلنسان    اسم الهيئة
 ,P.O. Box 6890 St. Olavs plass; N-0130 OSLO :العنوان

NORWAY  
 70/71 44 05 22 47 + :التليفون

72 44 05 22 47 + :كسالفا

  ellen.hansen at nhrf.no / tale.longva at nhrf.no :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  http://www.nhrf.no/english.htm لكتروني موقع إ

 المنظمـات  من مجموعة بواسطة ،١٩٨٨ عام في اإلنسان لحقوق النرويجي الصندوق تأسس تعريف
ـ  أو ومـالك  يهدف لذا،. اإلنسان حقوق وتعزيز حماية إلى تهدف التي الحكومية غير  ومؤسس

 الـدول  في تقوم التي للمشروعات مالي دعم إعطاء إلى اإلنسان لحقوق النرويجي الصندوق
 انتهاكات، من اإلنسان حقوق فيها تعاني التي الدول تلك وخاصة الدخل، ومتوسطة المنخفضة
 .بعينها سكانية لجماعات وتحديداً

 . في العالم وخاصة الدول التي تعاني من انتهاكات شديدةاإلنسانتحسين أوضاع حقوق  -  األهداف
 . في العالماإلنساندعم حركة حقوق  -
 . في العالمناإلنسانشر ثقافة حقوق  -

 ١٣,٠٠٠ بين التمويل يتراوح وعادة. المشروع أهداف حسب التمويل ومساحة قيمة تحدد المنح المتاحة 
 .أقصى كحد دوالر ٢٠,٠٠٠و ،ىأدن كحد دوالر

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 :التالية األهداف من أكثر أو واحد إلى تهدف التي للمشروعات المنح تقدم -
 ).الدفاعي المجال (المستهدفة للجماعات يالسياس الدور تحسين .١
 ).التشغيل (المستهدفة للجماعات والقدرات المعرفة تقوية .٢
 ).للمؤسسات القدرات بناء (المؤسسي األداء تحسين .٣

 والثقافية، واالجتماعية، االقتصادية الحقوق على تنصب التي للمشروعات التمويل يطلب -
 .والمدنية ياسيةالس اإلنسان حقوق مشروعات ضمن تدخل والتي

 عالمي  النطاق الجغرافي 
 

 صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية اسم الهيئة
The OPEC Fund for International Development 

The OPEC Fund for International Development :العنوان
Parkring 8, A-1010 Vienna, Austria
P.O. Box 995, A-1011 Vienna, Austria

  0-64 515 (1 43+) :التليفون

 38 92 513 (1 43+) :الفاكس
  i.najib@opecfund.org :لكترونيإبريد 

info@opecfund.org 

 وسائل االتصال 

  www.opecfund.org لكتروني موقع إ

 من  ١٩٧٦منظمة اوبك هي منظمة دولية تعنى بالتنمية في العالم النامي وقد تأسست في عام                تعريف



 دليل الجهات المانحة

 ٣٨

 المجاعات للبترول في العالم بهدف تقديم الدعم الفني والمالي في حاالت ةخالل الدول المصدر
. مية في دول العالم الثالثنة بتسريع عجلة الت واألبحاث الخاصتسااالدروالفقر الشديد، كذلك 

يعمل الصندوق على تشجيع التعاون بين الدول األعضاء لمنظمة األوبك والدول النامية  األهداف 
تتضمن أهداف الصندوق توفير .  العالمفياألخرى تعبيرا عن التضامن بين دول الجنوب 

 المنخفضة وذلك من أجل تحقيق التقدم الدعم خاصة للدول األكثر فقرا والدول ذات الدخول
 .يجتماع واالاالقتصادي

 مليون دوالر خصصـت     ٣٣٧جمالي مبلغ   إ منحة ب  ٧٤٧ ،٢٠٠٥قدم الصندوق بنهاية يوليو      المنح المتاحة 
 كلها لخدمة أغراض التنمية في دول العالم الثالث

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 .  مكافحة الفقر–دات الغذائية  المساع– المساعدات اإلنسانية –التنمية 

 . دول الكاريبى- أمريكا الالتينية - آسيا -أفريقيا  النطاق الجغرافي 
 

 صندوق التدخالت الطارئة    اسم الهيئة
Urgent Action Fund 

  Africa, please send your proposals to :العنوان
Urgent Action Fund – Africa: 
Mailing Address: 
Urgent Action Fund - Africa 
PO Box 53841-00200 
Nairobi, Kenya 
All others, please send your requests to  
Urgent Action Fund’s U.S. office:  
urgentact@urgentactionfund.org 
Mailing Address: 
Urgent Action Fund 
PO Box 1287 
Boulder, CO 80306 USA 
tel: 303-442-2388      
fax: 303-442-2370

 2731095 20 254 :التليفون
2731094 20 254 :الفاكس

  proposals@urgentactionfund-africa.or.ke :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  http://www.urgentactionfund.org /home1.html  :لكترونيموقع إ
ت الطوارئ واالنتهاكات الجسيمة  في حاالاً فورياًصندوق دولي لحماية حقوق المرأة يقدم دعم تعريف

 لحقوق المرأة 
 حماية المدافعات والمدافعين عن – قضايا النوع االجتماعي –حماية حقوق المرأة في العالم  األهداف 

 حقوق المرأة في العالم 
  ساعة ٧٢ ويتم الرد على الطلب في خالل  دوالر٥,٠٠٠في حدود  المنح المتاحة 



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٣٩

مجاالت االهتمام 
 ل والعم

 حقوق المرأة 
 انتهاكات حقوق المرأة 

 انتهاكات خاصة بالمدافعات والمدفعين عن حقوق المرأة 
 عالمي  النطاق الجغرافي 

  متوسطية لحقوق اإلنسان-المؤسسة األورو اسم الهيئة
Euro-Med of Human Rights Foundation 

  asc@euromedrights.net :لكترونيبريد إ
  http://www.euromedrights.net :لكترونيموقع إ

، عن تأسيس   ٢٠٠٤ ديسمبر   ٩، في   )EMHRN(متوسطية لحقوق اإلنسان    -علنت الشبكة األورو  أ تعريف
وتعـد السـمة    ). EMHRF" (إلنسـان متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق ا      -المؤسسة األورو "

المميزة لهذه المؤسسة هي دعم منظمات حقوق اإلنسان أو أعضاء هذه المنظمات الذين يتعرضون              
لضغوط أو اعتداءات؛ ودعم المشاريع المبتكرة والمنظمات غير الحكومية التي قد تقع خارج نطاق              

 .المنظمات التي تحظى بدعم الهيئات المانحة الرئيسية
وتهدف المؤسسة إلى دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل توفير تمويل مرن محدود القيمة،  ف األهدا

 .ومن المتصور أن تكون مبادرة موجهة لبلدان جنوب وشرق المتوسط
 شهراً، وستتضـمن    ١٨ - ١٢مدة الدعم يجب أال تتجاوز      .  يورو ٤٠,٠٠٠ الحد األعلى للتمويل     المنح المتاحة 

، وأنه يستخدم على    م استناداً إلى معايير سيتم تحديدها، للتأكد من فعالية استخدام التمويل          عملية تقيي 
 .أفضل نحو ممكن

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

تقديم إغاثة عاجلة لمنظمات حقوق اإلنسان، أو أعضاء هذه المنظمات الـذين يتعرضـون               -
 .لضغوط أو اعتداءات

 .الوقت عنصراً حاسماً في نجاحهاتقديم تمويل لدعم مبادرات يشكل عامل  -

تقديم تمويل لتغطية التكاليف والنشاطات األساسية للمنظمات والجماعات التي قد تتعـرض             -
لخطر االصطدام مع السلطات في بعض البلدان، فيما إذا تلقت دعماً مباشراً مـن جهـات                

 .أجنبية مانحة

 .تقديم تمويل لدعم المشاريع المبتكرة -

، أو لتأسـيس    )من النشاطات المبتكـرة عـادة     (القدرات لنشاطات جارية    تقديم تمويل لبناء     -
 :هياكل تنظيمية من قبل أفراد أو منظمات من التي

 .لم تحظ بعد باعتراف الجهات المانحة الرئيسية •

 .ليس لها القدرة على الحفاظ على عالقاتها مع الجهات المانحة الرئيسية •

 .ة الرئيسية قضايا حساسة ومثيرة للخالفتعمل في قضايا قد تعتبرها الجهات المانح •
تقع خارج إطار الفئات التي تمولها الجهات المانحة الرئيسية، مثل منظمات حقـوق اإلنسـان                •

 .التي تعمل في المهجر لدعم حقوق اإلنسان والنهوض بها في البلدان األصلية في الجنوب
  جمهورية مصر العربية – إقليمي النطاق الجغرافي 

 



 دليل الجهات المانحة

 ٤٠

 Global fund for Children ةلوالصندوق العالمي للطف هيئةاسم ال

 The Global Fund for Children :العنوان
1101 Fourteenth Street, NW 
Suite 910 
Washington, DC  20005 USA 

  9003-331-202 :التليفون

  9004-331-202 :الفاكس

 info@globalfundforchildren.org :لكترونيإبريد 
region2@globalfundforchildren.org  

 وسائل االتصال 

  http://www.globalfundforchildren.org لكتروني موقع إ
وعة متخصصـة فـي التعلـيم    ملتصبح مج Maya Ajmera على يد ١٩٩٤تأسس الصندوق في عام  تعريف

لألطفال، والمؤسسة ال تعمل فقط على حماية األطفال ورفع مستوى معيشتهم  وإنما تقوم على تـأهيلهم                 
 .فالم األطفالوينظم الصندوق احتفاال سنويا عالميا أل .ورفع أصواتهم لكي يطالبوا بحقوقهم

  للطفل هو مؤسسة عالمية تعمل على حماية األطفال وتنميتهم في كل بقاع العالمالمىالصندوق الع األهداف 
  دوالر ١٥٠٠٠ – ٥٠٠٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 التعليم والمدارس، االستغالل الجنسي لألطفال، عمالة األطفال

 ل العالمجميع دو النطاق الجغرافي 
 National Endowment for Democracy  -   الوقف الوطني للديمقراطية اسم الهيئة

 15th Street, NW, Suite 700 1101 :العنوان
Washington, DC 20005 
USA 

 9072-293-202 :التليفون

 6042-223-202 :الفاكس

  info@ned.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

  www.ned.org لكتروني موقع إ

 لتـدعيم   ١٩٨٣ الربح وقد تأسست في عام       إلىالوقف الوطني للديمقراطية هو مؤسسة خاصة ال تهدف          تعريف
، والوقف يدار من خـالل مجلـس        المؤسسات الديمقراطية في العالم من خالل المنظمات غير الحكومية        

 الالتينية، والشرق   وأمريكاسيا ووسط وشرق أوروبا     آمتد أنشطة الوقف لتشمل أفريقيا و      مستقل، وت  إدارة
 .  دول االتحاد السوفيتي سابقاوأخيرا، األوسط

 تمكين المرأة  والمساواة  - دعم وحماية حقوق اإلنسان - دعم الديمقراطية في العالم  األهداف 
  دوالر ٥٤,٠٠٠ - ٢٦,٠٠٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

  حقوق المرأة- الحقوق المدنية والسياسية - حقوق اإلنسان -الديمقراطية 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  النطاق الجغرافي 
 



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٤١

 ة وتنمية الديمقراطياإلنسانالمركز الدولي لحقوق : الحقوق والديمقراطية اسم الهيئة
Rights & Democracy : International Centre for Human Rights and 

Democratic Development 
 boul. de Maisonneuve East, Suite ,1001 :العنوان

1100 
Montreal, Quebec H2L 4P9 
Canada 

 6073-283-514 :التليفون

 3792-283-514 :الفاكس

 ichrdd@ichrdd.ca :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

 http://www.ichrdd.ca لكتروني موقع إ
 بواسـطة   تأسسـت  وتنمية الديمقراطية هو مؤسسة كندية ذات بعد دولي          اإلنسانالمركز الدولي لحقوق     تعريف

   والديمقراطيةاإلنسان بهدف تشجيع ودعم القيم العالمية لحقوق ١٩٨٨عام البرلمان الكندي في 
 في الدول النامية من خالل تعزيز قدرات المجتمع المدني لكي           اإلنساندعم الديمقراطية ونشر قيم حقوق       األهداف 

انونيـة   على التأثير على العملية السياسية، ودعم دور القانون من خالل بنـاء مؤسسـات ق   اًيصبح قادر 
 . ، مجموعات المهاجريننياألصليديمقراطية تعني بالجماعات الضعيفة والمهمشة مثل المرأة والسكان 

  دوالر كندي ٦٠,٠٠٠-١,٠٠٠ المنح المتاحة 
مجاالت االهتمام 

 والعمل 
 الحقوق المدنية والسياسية، الديمقراطية، حقوق المرأة

  والثقافية حقوق العمل، الحقوق االقتصادية واالجتماعية

 جميع مناطق العالم مع التركيز على الدول النامية  النطاق الجغرافي 

 Global Green-grants Fund       صندوق المنح الخضراء العالمي   اسم الهيئة 

 Wilderness Place, Suite E 2840 :العنوان
Boulder, CO 80301 
USA 

 303.939.9866 :التليفون

 303.939.9867 :الفاكس

 info@greengrants.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

 http://www.greengrants.org لكتروني موقع إ
التمويل والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على       يعد الصندوق هو حلقة الوصل بين العديد من هيئات           تعريف

 في مختلف دول العـالم، وقـد اسـتطاع         لألفرادمستوى القاعدة الشعبية بهدف تحسين أوضاع المعيشة        
 دولـة مـن دول      ١٣٠ منحة لمنظمات في     ٢,٠٠٠ توفير أكثر من     ١٩٨٣الصندوق منذ نشأته في عام      

 .ل الناميةالعالم المختلفة مع التركيز الشديد على الدو
   دوالر١٥,٠٠٠-٥,٠٠٠ المنح المتاحة 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 المرأة، حقوق العملوالصحة ، البيئة، التنمية، حقوق اإلنسان

 كل دول العالم مع التركيز على الدول النامية النطاق الجغرافي 



 دليل الجهات المانحة

 ٤٢

 المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية اسم الهيئة
National Democratic Institute 

 M Street, NW, Fifth Floor 2030 :العنوان
Washington, DC 20036-3306 

 5500-728 (202) :التليفون
 5520-728 (202) :الفاكس
 contact@ndi.org :لكترونيبريد إ

 وسائل االتصال 

     www.ndi.org  :لكترونيموقع إ

التعريف 
 األهداف و

 لتعزيز المؤسسات والعمليـات     ١٩٨٣تأسس المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية سنة        
الديمقراطية في الدول واألنظمة الديمقراطية الناشئة عبر العمل مـع األحـزاب السياسـية،              

 موظفـا   ١٢٠معهد في واشنطن ويضم أكثـر مـن         ويقع ال ... المؤسسات المدنية، البرلمانات  
 دول االتحـاد  سيا ودول البحر الكاريبي ووسط وشرق أوروبا، وأخيراً    أ و أفريقياينتشرون في   

 :السوفيتي سابقا، وتتركز برامج المعهد على ستة برامج رئيسية هي
 تدريب األحزاب السياسية 
 العمليات االنتخابية 
 تعزيز المؤسسات التشريعية 
 المحليالحكم  
 منظمات المجتمع المدني 
 العالقات المدنية العسكرية 

مجاالت االهتمام 
 والعمل 

 حقوق اإلنسان، الديمقراطية،  حقوق المرأة، التوعية السياسية

 جميع مناطق العالم مع التركيز على الدول النامية  النطاق الجغرافي 
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  صندوق حقوق اإلنسان العالمي

 التحاقاستمارة طلب 
 :سم المنظمةا
 

 :     الوظيفة أو اللقب                     :تصالسم شخص االا
 
 :سم رئيس المنظمةا
 

                                                                     :العنوان البريدي
 :                         الدولة:المدينة

 

                                :                     رقم الفاكس        :رقم الهاتف
   :إلكترونيبريد 

 
 :*المفضلة االتصال وسيلة

 :حجم المنحة المطلوبة
 

      الطلب تقديم تاريخ              

__________________       

 
 
 هذه مثل  ذكر الرجاء البريد عبر شعارنا عليها مطبوع مواد تلقي عدم فضلتم إذا*

 "لمفضلةا االتصال طريقة" بند تحت  المعلومات
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 صندوق حقوق اإلنسان العالمي
 )األسئلة الضريبية(غير المنتفعة \ن الحالة الخيرية عاستبيان

على تحديد إذا ما كانت منظمـتكم تسـتوفي     ردودكم سوف تعيننا  .   األسئلة التالية بقدر استطاعتكم    عنالرجاء اإلجابة   
 ال  . في الواليات المتحدة األمريكيـة    )  3) (ج) (501( المعفية من الضرائب     المنظماتة في تحديد    مالشروط المستخد 

 .) صندوق حقوق اإلنسان العالمي فقطالستخدام المعلومات المجموعة (. وجد ردود صحيحة أو خاطئة لهذه األسئلةت
 
 حسب قوانين دولتكم، هل تعتبر منظمتكم شركة؟ )١

 ___ال___          نعم

  ، ما هي هيئة منظمتكم؟الب أجبتمإذا 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 ة من الضرائب في دولتكم؟اهل منظمتكم معف )٢
 ___ال___          نعم

 
 ة من الضرائب؟اهل التبرعات لمنظمتكم معف )٣
 ___ال___          نعم

 ية، دينية، ثقافية أو تعليمية؟هل تدار منظمتكم ألهداف خيرية، علم )٤
 ___ال___          نعم

 :الرجاء توفير وصف ملخص ألهداف منظمتكم
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 لتأثير على سن القوانين؟هل تهدف منظمتكم ل )٥
 ___ال___          نعم

 :نعم، الرجاء وصف تلك النشاطات بأجبتمإذا 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
  أحد المرشحين لمنصب سياسي؟انتخابهل تدعم أو تعمل منظمتكم على  )٦
 ___ال___          نعم

 :، الرجاء وصف تلك النشاطاتنعمب أجبتمإذا 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____ 
لتعزيـز هـدف    )  كمية من المال تتبقي بعـد المصـاريف        ةأي( تستخدم مكاسب منظمتكم     أنهل يتطلب القانون     )٧

 المنظمة؟
 ___ال___          نعم
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مستقبل القريـب، لمنفعـة      من مدخرات أو ممتلكات منظمتكم، إما في الماضي أو في ال           اًهل استخدمت أو ستستخدم أي    
 األفراد، فيما عدا الخدمات التي يسمح لكم بتوفيرها؟

 ___ال___          نعم

        : الشرحالرجاء نعم،ب أجبتمإذا 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

ة من المال عهل تقوم منظمتكم بدفع المال ألي من إدارييها أو أعضاء مجلس اإلدارة، فيما عدا الكميات المتواض
 عوضاً عن  خدمات قاموا بها لصالح منظمتكم؟

 ___ال___          نعم

 : الشرحنعم، الرجاءب أجبتمإذا 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 ؟ أو تخضع لسيطرتهاهل تدار منظمتكم بالمشاركة مع مجموعة أخرى )٨
 ___ال___          نعم

ات وشرح طبيعة مجموعال  /أسماء تلك المجموعة / سماج ادرإ، الرجاء منعب أجبتمإذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:العالقة

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 :ى األسئلة التالية أسس دينية، الرجاء الرد علات كانت منظمتكم ذإن )٩

 هل تقوم منظمتكم بتأدية شرائع دينية؟
 ___ال___          نعم

  أو خضوعكم لمؤسسة دينية؟انتسابكمما هو مدى 
 :الرجاء التوضيح

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 : يؤكد أن المعلومات السابقة كاملة وصحيحةأدناهالموقع 

                          _____________                                                                  _______________ 
                           توقيع اإلداري أو المندوبسم اإلداري أو المندوب                                        ا

______________                                                                  _______________ 
 اللقب أو الوظيفة                                                                                     التاريخ
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  : التالية الشروطىالرجاء التأكد من أن طلب المنحة مستوف
 

 خطاب تعريف لمنظمتكم •

 االلتحاقاستمارة طلب  •

 طلب ال يتجاوز عشر صفحات •

 ميزانية للمنحة المطلوبة •

 :معلومات عن السنة المالية الماضية •

 ما هي الميزانية السنوية الكاملة؟ -

 تحديد الئحة بالمصاريف الرئيسية مع بيان تكلفة كل منها وتحديد العملة المستعملة  -

 )إن وجد( مالي مدقق حسابياً  تقريرأحدث -

 :معلومات عن السنة المالية الحالية •

o ما هي الميزانية السنوية الكاملة؟ 

o تحديد الئحة بالمصاريف الرئيسية مع بيان تكلفة كل منها وتحديد العملة المستعملة. 

o    إذا كان قد تم الحصـول علـى).  مع تحديد العملة  ( منح المؤسسة    وأحجاممصادر
 كي منهم باثنين لالتصاللين دوليين في الماضي، يرجى تقديم وسيلة        تمويل من ممو  

 .يكونا مرجعاً لمؤسستكم

الرجاء تزويدنا بأسماء .   في منظمتكماً معرفة بكم وليسوا أفرادىالئحة لثالثة أشخاص عل •
  .المنظمات التي ينتسبون لها وأرقام هواتفهم وعناوينهم اإللكترونية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين الرئيسيين بالمنظمةالسير الذاتية  والئحة ب •

 .مجلة المنظمة، مطبوعات، أو تقارير إعالمية إذا توفرت •

الملحقة والموفرة من قبل صندوق(غير المنتفعة لمنظمتكم      كامل عن الحالة الخيرية    استبيان •
 .)حقوق اإلنسان  العالمي
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  القاهرة  -  برنامج الجهود الذاتية السفارة األمريكية
 استمارة طلب تمويل

   :   معلومات عن الجمعية أو الهيئة   :  القسم األول 
   :  اسم الجمعية أو الهيئة المتقدمة بالطلب  . ١

 ............................................................................................................................................   :  مسئول االتصال 
 ...........................................................................................................................................   :  العنوان البريدي 
 .............................................................................................   :  القرية، المركز، المحافظة   :  روع عنوان مقر المش
  أرقام التليفونات

 ................................................  :  العمل 
 ...........................................  :  المحمول 
 ..............................................  :  المنزل 

 ............................................................................................................................................    :  البريد اإللكتروني 
  :  الجمعية ، عضويتها بالشئون االجتماعية ، أهدافها نبذة عن تاريخ  . ٢

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  المشاريع السابقة والحالية التي قامت بها الجمعية وكيفية مساهمتها في تنمية المجتمع والمنطقة  . ٣

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :   مساعدات مالية من سفارات أخرى أو هيئات معونة ومنظمات دولية ةهل سبق لجمعيتكم أن استفادت بأي . ٤

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :   معلومات عن المشروع   :  القسم الثاني 
 : وصف المشروع

  :    .............................................................................................    .........................................................................

....................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  الغرض من المشروع 

:    .............................................................................................    .........................................................................

....................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  كيفية تنظيم وتنفيذ المشروع 

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

...................    .............................................................................................    .......................................................  
 .......................................................    .......................................   :  مدة تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني لكل نشاط 

   :     )   من هم ، وما عددهم ؟   (  المستفيدون من المشروع 
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............................................................................................    ...........................................................................

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  موقع المشروع 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  المساحة المقام عليها المشروع 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :   معلومات عن الميزانية   :  القسم الثالث 
   :  الميزانية الكلية 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :     )   مقدار المساهمة ونوعيتها   (  مساهمة الجمعية 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  مساهمات عينية 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
  :  مساهمات نقدية 

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

..................    .............................................................................................    ......................................................  
   :  المبلغ المطلوب 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
   :  تفصيل الميزانية المقترحة للمشروع 

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

..................    .............................................................................................    ...................................................... 
 : الميزانية المقترحة

 التكاليف إجمالي الوحدة    تكلفة البرنامج    مساهمة الجمعية   مساهمة البيان
     
     
     



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٥١

Ðv×¹]<{{{{{{{<_ 
 إجراءات المنح المالية ببرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

مراجعة المشروع المقترح للمنحة للتأكد من استيفاء: مقدم الطلب 
 .معايير برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وأفكاره

جمع كل المستندات المتعلقة بالطلب، مثل بيانات:مقدم الطلب
 إثبات القدرات، معلومات عن الميزانية، إشهار المؤسسة، بيانات

 .إلخ... 

تقديم خطاب تعبير عن االهتمام بالمشروع إلى:مقدم الطلب
 .حة الماليةجانب طلب المن

المعلومات) ١: مدة أسبوعين تقريباً لمراجعة   :برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
نبـذة عـن فكـرة) ٢ .الخاصة بالمؤسسة للتحقق من أحقيتها فى الحصول على تمويل        

النشاط المقترح يندرج تحت قائمة أفكـار البرنـامج/ المشروع للتأكد من أن المشروع    
 .فكرة المشروع تقع ضمن دائرة اهتمام البرنامجنبذة ) ٣ .للمنح

فريـق المـنح الماليـة ببرنـامجإذا قرر   
ــات  ــاالت والمعلوم ــا االتص  أنتكنولوجي

 بأهداف واهتمامـاتيالنشاط ال يف  /المشروع
ن البرنامج لنأبالبرنامج، ُيخطر مقدم الطلب     

 .يواصل اإلجراءات الخاصة بطلبه

فريق المنح المالية ببرنامج تكنولوجيـاإذا قرر   
يالنشاط يف / أن المشروع  االتصاالت والمعلومـات  

بأهداف واهتمامات البرنامج، لكن جوهر فكـرة
المشروع يحتاج للمزيد من التنقيح، ُيدعى مقـدم
الطلب لالجتماع ومناقشة نبذة فكـرة المشـروع

 .إلعادة تقديمها للمراجعة

نبـذات المشـروعات فريق المنح المالية ببرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات         يناقش
 rts in. اجحة بعد مراجعتها مع األطراف المقابلة للبرنامج بوزارة االتصـاالت المقترحة الن

the MCIT and USAID for approvals and support. 

عرضاً مقترحاً كامالً رسمياً بناء على نبذة فكرة فريق المنح المالية بالبرنامجيطلب
 .روع الناجحة التى تمت الموافقة عليهاالمش

 طبقاً إلرشادات المنح المالية كامل مقترح رسميإعداد وتقديم عرض: مقدم الطلب
 .ببرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

  : أسابيع تقريبا٣ً–٢:برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
اسـتيفاء اإليضـاحات أو) ٢كتماله لمراجعة العرض المقترح الكامل لجدواه وا ) ١

استيفاء الموافقـات والـدعم مـن) ٣التفاوض بشأن التغييرات في العرض المقدم       
توقيـع اتفاقيـة) ٥رفض أو قبول العرض المقترح للمنحـة       ) ٤األطراف المقابلة   

 .المنحة

البدء في : مقدم الطلب
األنشطة بموجب 
 :المنحة المالية
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 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا برنامج من مالية منحة طلب نموذج
 :تعليمات

لية من برنامج تكنولوجيا رجاء ملء النسخة اإللكترونية من نموذج طلب المنحة الما 
له عن طريق البريد ارسإ، و) الصفحات التاليةيمرفق عينة منه ف(االتصاالت والمعلومات 

اإللكترونى إلى فريق المنح المالية ببرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع نبذة عن 
نولوجيا هذا النموذج يسمح لفريق المنح المالية ببرنامج تك. فكرة مشروعك المقترح

 لفكرة ي تقييمنا األولياالتصاالت والمعلومات بالتحقق من أحقيتكم ومن وضع مؤسستكم ف
المشروع المقترح، وفى فتح ملف لنبذة مشروعك المقترح ولعرضك الكامل المحتمل فيما 

مطلوب منك تزويدنا بنموذج طلب المنحة هذا مرة واحدة، فى البداية، مرفقاً بنبذة عن . بعد
سوف تجد تعليمات محددة .  جميع التعليمات بدقةتباعاورجاء قراءة .  المقترحالمشروع

رجاء مالحظة أنه .  إطارات داخل نموذج طلب المنحة الماليةي فمهمةومالحظات 
 يجب إرفاق المذكرة المذكورة بالبند – بعد ملء بياناته –باإلضافة إلى نموذج طلب المنحة 

 .ديرك وبها كل المعلومات المطلوبة كاملةتكون موقعة من م د، ويجب أن – ٣

يمكنك طلب نموذج طلب منحة مالية من برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
، كما يمكنك تحميله من موقع البرنامج على اإللكترونيُيرسل إليك عن طريق البريد حيث 

 .اإلنترنت
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 معلوماتنموذج طلب منحة مالية من برنامج تكنولوجيا االتصاالت وال
 عينة

 خبير المنح المالية 
 برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 . ، مصر١١٤٥١الروضة، القاهرة  الدور الثالث – شارع المنيل ٥٣

 طلب منحة مالية: الموضوع
      :تاريخ الطلب .١
 :بيانات المتقدم بالطلب . ٢

          :االسم . أ
        :عنوان المراسلة .ب
         :)إن وجد(الشارع اسم   .ج
    :اإللكترونيالبريد                                     : الفاكس                     :الهاتف .د

        :بيانات المسئول بالمؤسسة. هـ
 معلومات عن المؤسسة تتعلق بأحقيتها .٣

       :سنة التأسيس .أ
 ):  فقطاًاختر واحد (القانونيالموقف  .ب

منظمات غير حكومية وجمعيات أعمال سواء كانت مصرية أو أمريكية أثبتت قدرتها على العمل فى قطاع                 
شى مع األهداف العريضة لبرنـامج تكنولوجيـا        مالمعلومات، وأهدافها المؤسسية تت   تكنولوجيا االتصاالت و  
 .االتصاالت والمعلومات

  : إلشهاررقم ا�   ال  � نعم: مشهرة بوزارة الشئون االجتماعية 
 .العاليجامعات مصرية، سواء خاصة أو عامة، أو معاهد أمريكية للتعليم  

  ):إن كانت تابعة لفئة أخرى، رجاء التوضيح بالمساحة التالية(
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 ):اختر ما ينطبق عليكم (يمن أجل إثبات أحقية مؤسستنا، أرفقنا ما يل .ج
 . المؤشر عليه أعالهي لمؤسستنا كإثبات للموقف القانونيهار الرسمنسخة من اإلش 
خطة عامة طويلـة المـدى للمؤسسـة        (نسخة أو أكثر من قرارات مجلس اإلدارة، والخطط االستراتيجية           

 :)المستفيدة
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 :يمذكرة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة توضح ما يل 
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 : مذكرتكمي فيرجاء توضيح كل ما يل   
تسلمت مؤسستنا نسخة من كتيب الجهات المستفيدة من المنح المالية الخاصة ببرنامج تكنولوجيا              

 . وفهم محتواهبقراءتهاالتصاالت والمعلومات، وقد قام مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها العليا 

 .صاالت والمعلومات إلعداد هذا الطلب تمويل من برنامج تكنولوجيا االتأيلم تتسلم مؤسستنا  

 مقدمات من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو من مقاول تابع لها كانت             يةدى مؤسستنا أ  ليس ل  
 يوماً، ومؤسستنا غير مطالبة بتقديم تقرير انتهاء المنحة         ٩٠ علىمعلقة أو غير مسيَّلة لمدة تزيد       

 الدولية أو من مقاول تابع لهـا مـر علـى تـاريخ              بموجب منحة من الوكالة األمريكية للتنمية     
 . يوما٣٠ًاستحقاقه أكثر من 

 شرط داخل مؤسستنا أو بالنسبة إلدارة المؤسسة من شأنه          أيوقت تقديم طلب المنحة، ال يوجد        
أن يجعلها غير ذات أحقية للحصول على منحة ممولة بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة مـن          

 .الدوليةالوكالة األمريكية للتنمية 

مدة التمويل المقترحة المطلوبة بطلب المنحة ال تتعدى عمر برنـامج تكنولوجيـا االتصـاالت                
 .والمعلومات

 تكاليف مؤسسية غير مباشرة، ولدينا المـوارد لتمويـل          يةمؤسستنا ال تطلب التمويل من أجل أ       
 .مساهمتنا بالكامل للتكلفة اإلجمالية لألنشطة المقترحة

 
 :ية ومعلومات أخرىمعلومات إحصائ .٤
  ال �  نعم �:لدينا نظام عامل للحسابات قائم بالفعل .أ 
  ال �  نعم �: نظام الحسابات لدينا مميكن .ب 
   ال �  نعم �:  لمؤسستناالتنظيميمرفق الهيكل  .ج 
 مؤسسات أخرى؟ إن كانت اإلجابة بنعم،       يةهل قدمت هذا الطلب أو هل سعيت وراء تمويل للنشاط المقترح من أ             .د 

 :كر أسمائها وبيانات االتصال بهارجاء ذ
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 :معلومات تتعلق بالمشروع أو النشاط المقترح .٥
  :يأو أهداف مؤسستنا فيما يل/تتمثل مهمة  .أ

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 :يالنشاط المقترح فيما يل/ يتمثل الهدف من المشروع  .ب
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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  .ا من جهات مانحة أو هيئات أخرى، رجاء ذكر أسمائهي تمويل إضافالنشاط/ إذا كان لدى المشروع .ج
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 جنيهاً مصرياً................................................ ......... : قيمة طلب المنحة المالية هوإجمالي .د

 :النشاط المقترح/  التاريخ المقترح لبدء المشروع    .هـ
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

       : النشاط المقترح/ التاريخ المقترح النتهاء المشروع .و
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

اسـتبيانات،  ( اسـتخدمتها    التي خلفية المعلومات    هيالنشاط؟ ما   / عهل قمت بتحديد الحاجة إلى هذا المشرو       .ز
 )الخ...زيارات ميدانية، أبحاث

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
% ٢٥  علـى   أو تزيد  يتكون المساهمة إما نقداً أو عينية؛ رجاء مالحظة أن مساهمتنا تساو          (تساهم مؤسستنا    .ح

 :يالنشاط المقترح كالتال/  التمويل الخاص بالمشروعيف) ط المقترحالنشا/  تكلفة المشروعيمن إجمال
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 ...نتائج، أرقام، إحصائيات، تقـارير    (النشاط المقترح كما هو موضح أدناه       / نقوم بقياس نجاح هذا المشروع     .ط
 ): إلخ

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________  
 .  توقيت مناسبين لكم إن نظرتم إلى طلبنا فيننكون ممت

 
 

 مقدمه لسيادتكم
 

 ) داخل المؤسسة المتقدمة بالطلب مماثالًاًيقوم بالتوقيع العضو المنتدب أو من يشغل منصب(
 
 

  



 دليل الجهات المانحة

 ٥٦

t<{{{{{{{{{{<Ðv×¹] 
 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا ببرنامج المنحة عرض وتنسيق شكل

 تعليمات
الشكل والتنسيق لوضع عرض مقترح كامل للتقديم إلى فريق المنح           هذا   تباعارجاء  

بعد تقييم نموذج طلب المنحـة ونبـذة        (.المالية ببرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات    
مشروعك المقترح، سيقرر فريق المنح المالية بالبرنامج مواصلة عملية طلـب المنحـة إذا          

 وأهـداف برنـامج تكنولوجيـا االتصـاالت         كانت فكرة المشروع مالئمة لمجاالت أفكار     
 حالة دعوتك لتقديم عرض مقترح كامل،       في. والمعلومات، وإذا كانت مؤسستك ذات أحقية     

 التعليمات المذكورة عند إجابتك لألسئلة، ودوِّن المعلومات كاملة، واشرح طلبك           تباعارجاء  
. اخل عرضك المقترح  التأكد من أن جميع المعلومات المطلوبة مذكورة د       و.للمنحة بوضوح 

 نمـوذج شـكل وتنسـيق       في داخل إطارات    مهمةوسوف تجد تعليمات معينة ومالحظات      
ويقدم الملحق ج عينات لشكل وتنسيق ميزانية المنحة ببرنامج تكنولوجيـا           . عرض المنحة 

رجاء ملء بيانـات نمـاذج      . االتصاالت والمعلومات، والميزانية المفصلة للمنحة بالبرنامج     
 .وإرفاقها بنموذج عرض المنحةالميزانية 

يمكنك طلب نموذج شكل وتنسيق عرض المنحة ببرنامج تكنولوجيـا االتصـاالت             
، كما يمكنك تحميله من موقع برنامج       اإللكترونيوالمعلومات ليرسل إليك عن طريق البريد       

 .تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على اإلنترنت
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 نولوجيا االتصاالت والمعلوماتنموذج عرض منحة مالية من برنامج تك

 

 عينة

 خبير المنح المالية 

 برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 . ، مصر١١٤٥١الروضة، القاهرة  الدور الثالث – شارع المنيل ٥٣

 عرض منحة مالية : الموضوع

     :تاريخ الطلب .١

 :بيانات المتقدم بالطلب . ٢

          :االسم . أ

       :راسلة عنوان الم .ب

        :)إن وجد(اسم الشارع   .ج

  :اإللكترونيالبريد      : الفاكس    :الهاتف .د

 :بيانات المسئول بالمؤسسة. هـ
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 النشاط المقترح/ سرد وصف للمشروع .٣
 يالنشاط المقترح بدقة واختصار، نقدم لكـم الوصـف السـرد          /  سبيل شرح المشروع   يف

 :يالتال
 :  بدقة واختصاريوصف ما يل  رجاء 

النشاط المقترح، وأسباب الحاجة إلى دعـم برنـامج تكنولوجيـا           / تفصيل المشروع  -
 .االتصاالت والمعلومات

 .نشاطنا المقترح/ قائمة بثالثة أهداف رئيسية لمشروعنا -

 .نشاطنا المقترح/ النتائج الرئيسية لمشروعنا/ المخرجات -

ا المقترح، وعند شرح ذلك، رجاء أن تذكر        نشاطن/ وصف عن كيفية تنظيم مشروعنا     -
 سيحدث، ومتى سيحدث، واألساليب المستخدمة لتحقيـق المخرجـات          يبدقة ما الذ  
 ).جدول البرنامج(المنشودة 

 .النشاط المقترح/  قد تكون قد اتخذت لتخطيط وإعداد المشروعيشرح للخطوات الت -

 .النشاط المقترح/ شرح لمكان إقامة المشروع -

النشاط المقترح، وعند شرح ذلـك، رجـاء        / ف يستفيد من المشروع   وصف لمن سو   -
 . األفراد المستفيدين وكيفية استفادتهمدذكر عد

ـ      / وصف لقدرة مؤسستنا الفريدة على إدارة المشروع       -  يالنشاط المقتـرح، ومـا ه
 .المتاحة لدى مؤسستنا)  إلخ...مواد، مواهب، شركاء(الموارد المتعلقة به 

 .النشاط المقترح/ ل المشروعوصف لالستمرارية خال -

نشاطنا المقترح، طبقاً ألهـداف     /  لنجاح مشروعنا  يوصف إلمكانية إجراء قياس كم     -
 .النشاط المقترح/المشروع

 استشاريين أو خبراء خارجيين للقيام بتنفيذ المشروع، والتـدريب          يوصف لطبيعة أ   -
نشاط المقترح،  ال/  مساعدة أخرى قد تكون ضرورية لنجاح المشروع       يةوالسلع، أو أ  

 .وأسباب الحاجة إليها

 بـه، والـدروس المسـتفادة       يالنشاط المقترح يـأت   /  نعتقد أن المشروع   يالجديد الذ  -
 من شأنها أن تعود بقيمة على أهداف برنامج تكنولوجيـا االتصـاالت             يالمحتملة الت 
 .والمعلومات
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 النشاط المقترح/ ميزانية المشروع .٤
نشـاطنا  / ة وكشف الميزانية المفصلة للمنحـة لمشـروعنا       مرفق طيه كشف ميزانية المنح    

 .  ونحن على علم بوجوب إعادة فحصها ربع سنوياً، ومراجعتها إذا لزم األمر. المقترح
 . توقيت مناسبين لكم إن نظرتم لطلبنا فينكون ممتن

 
 :مقدمه لسيادتكم
___________ 

 

 ) داخل المؤسسة المتقدمة بالطلبثالً ممااًيقوم بالتوقيع العضو المنتدب أو من يشغل منصب(
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ميزانية المنحة المالية ببرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والميزانية المفصلة 
 بالبرنامجللمنحة 

 :تعليمات
 .نشاطكم المقترح/  عند ملء بيانات ميزانية مشروعكميرجاء مالحظة ما يل

  :المالحظة
بمراجعـة دقيقـة لالفتراضـات      لمعلومات  يقوم برنامج تكنولوجيا االتصاالت وا     .١

 إعـداد   ي ف ينشاطكم المقترح، لذلك نرجو التأن    / والتكاليف المصاحبة لمشروعكم  
والميزانية المعدة جيداً من شأنها أن تـدعم خطـة عملـك            . ميزانية دقيقة وكاملة  

كما يجب ذكر تفاصيل كافية حتـى يتسـنى لمـن ال يعـرف              . بوضوح وتكملها 
يجـب  . سهولة كيف توصلتم إلى المبالغ المخصصة بالميزانية       أن يفهم ب   مؤسستكم

أن تتذكر أن العروض المقترحة ستقيَّم بموجب فعالية التكلفة، فحاذر من تضـخيم             
وإن أمكن، رجاء   . نشاطك/ التكلفة أو إدراج بنود غير ضرورية لنجاح مشروعك       

يـع التكـاليف    يجب أن تكون جم   و.استخدام الفئات العامة والمفصلة المذكورة أدناه     
 ).جم (يالمذكورة بالميزانية بالجنيه المصر

يجب أن تتضمن جميع الميزانيات بـالعروض       : التمويل المشترك أو اقتسام التكلفة     .٢
ويعنـى هـذا أن     %. ٢٥ للتكلفة بحـد أدنـى       اًالمقترحة تمويالً مشتركاً أو اقتسام    

الخاصة أو من   النشاط المقترح من مواردها     / المؤسسة تقوم أيضاً بدعم المشروع    
 ٤٠,٠٠٠ النشـاط    يفعلى سبيل المثال إذا تطلب إجمال     . موارد جهة مانحة أخرى   

جم من التكاليف المصرح بها، يقوم برنامج تكنولوجيا االتصـاالت والمعلومـات            
 جم الباقيـة    ١٠,٠٠٠ جم، ومبلغ الـ     ٣٠,٠٠٠، أو   %٧٥ إليبتمويل نسبة تصل    

 عموماً إلى المبالغ المستخدمة من جهات ويشير التمويل المشترك. تتحمله المؤسسة 
مانحة أخرى لسداد قيمة أنشطة متصلة بالمشروع، بينما يشير اقتسام التكلفة إلـى             
إما سداد مبالغ من أموال المؤسسة ذاتها أو المساهمة العينية بالقيمة العادلة لهـا،              

جاء ذكر  ر. مثل مساحة المكان، األجهزة، وقيمة المتطوعين، ووقت العاملين، إلخ        
تفاصيل بمذكرات الميزانية لدعم المبالغ التى حددتها كتمويل مشـترك أو اقتسـام             

 .للتكلفة
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رجاء تجميع مصـروفاتك التفصـيلية فـى        : فئات الميزانية لمنح تطوير البرنامج     .٣
قد ال تحتاج إلى استخدام جميع    .  صفحة الملخص بميزانيتك   فيالفئات العامة التالية    
 :هالفئات المذكورة أدنا

 شئون العاملين •
 السفر واالنتقال •
 األجهزة •
 التدريب والمعونة الفنية •
 تكاليف أنشطة المشروع •
 تكاليف مباشرة أخرى •
 )لمنح تطوير البرنامج فقط(تكاليف غير مباشرة  •

 :  فئات وصفية مفصلة مقترحة كأمثلةيليفيما 
يجـب إدراج  . ع وتشتمل على الرواتب والمزايا المتصلة بأنشطة المشرو     – شئون العاملين 

 ي ذلـك المسـمى الـوظيف      ي مناصب جديدة متوقعة بالقائمة، بما ف      ية، وأ حالكل منصب   
إن كان هناك توقع بزيادة الرواتـب خـالل         . كل شهر )  الضرائب شامالً( المرتب   يوإجمال

 .فترة المشروع، رجاء إدراج تلك الزيادات
 أجرة السفر بالطـائرة، أجـرة       : قد تشتمل على بنود المصروفات التالية      – السفر واالنتقال 

إقامة، وجبات، مصـروفات    (ي  السفر بالحافلة، وأجرة السفر بسيارة أجرة؛ بدل يوم       
 مصروفات السيارات الرسمية وتشتمل     ، رد قيمة استخدام السيارة الشخصية     ،)نثرية

. أو تكاليف الشحن    استئجار سيارات  ،على الوقود، والزيت، والصيانة، وقطع الغيار     
عدد :  تتضمن تكاليف السفر واالنتقال االفتراضات التالية لدعم حساباتكم        أنو (يجب

 : أسعار المدخالت المختلفة مثـل     ، من، ومتى، وأين   : ذلك يالرحالت المطلوبة بما ف   
لتر، اسـتئجار سـيارة،     / ، تكلفة  الوجبات، تكلفة الوقود     )لكل ليلة (تكاليف الفنادق   

، عـدد   ي عـدد الليـال    : المطلوبـة، مثـل     والوحدات ، إلخ ...أسعار السفر بالطائرة  
 ). خاصة بتكاليف السيارات(الكيلومترات المقطوعة 

، ويمتد عمرها   ي دوالر أمريك  ٥٠٠ وتعرَّف بأنها بضائع بحد أدنى لتكلفتها قدره         – األجهزة
وكما هو الحال مع أجزاء الميزانية األخرى، رجـاء         .  إلى عام أو أكثر    ياالفتراض
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وبالنسـبة  . بقدر اإلمكان، مما يسهل األمر أكثر لتقدير التكـاليف التزام التحديد بدقة    
 .لألجهزة سيكون األمر مثالياً إن وجدت نماذج مطابقة محددة، أو مواصفات مذكورة

 إذا تطلبت مؤسستك تدريباً معيناً أو معونة فنية للوفاء بأهـداف            – التدريب والمعونة الفنية  
وإذا قمت بتحديـد أو تـود أن        . ك التكلفة هنا  النشاط، يجب أن تَُضمِّن تل    / المشروع

ـ             مـذكرات   يتقترح موردين معينين لتلك الخدمات يجب أن تذكر تلك المعلومات ف
 . هذا البندي سدادها للمستشارين عموماً في ينبغيكما تُدرج المبالغ الت. الميزانية

 ما تشـتمل   وعادة.  تقع جميع التكاليف األخرى تحت هذه الفئة       – مصروفات مباشرة أخرى  
الكهرباء، المياه،  ( المرافق   ، إيجار المكتب  ،مستلزمات المكاتب : يالقائمة على ما يل   

 من  اًما لم تكن جزء   (؛ الهاتف ووسائل االتصاالت؛ البريد؛ األدوات التعليمية        )التدفئة
؛ رسوم البنك؛ الرسوم القانونية ومراجع الحسابات؛       ) من تكاليف البرنامج، أعاله    يأ

 .صيانة المكتب/ وصيانة األجهزةالتأمين؛ 
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 ميزانية المنحة المالية من برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
 ةــعين

            : المؤسسة
            :   الغرض
  :  التاريخ

      

مجموع 
 جزئى

المؤسسة مصادر أخرى .م.أ.برنامج ت
 ICTمصر

التكلفة 
 )جم(

 البند  

 شئون العاملين

المعونة الفنية 
 والتدريب

 األجهزة

 السفر واالنتقال

تكاليف مباشرة 
 أخرى

تكاليف غير مباشرة 
منح تطوير (

 )البرنامج فقط

  برنامجإجمالي
 مصر. م.أ.ت

عرِّف المصادر 
 : األخرى

 إجمالي
 المؤسسة

  أخرىإجمالي

 المجموع الكلى
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 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا برنامج من المالية للمنحة المفصلة يزانيةلما
 عينة

يفضل استخدام جداول و. وضع الميزانية المفصلةيرجاء استخدام هذا القالب كمرشد لك ف
 .مايكروسوفت إكسل

 المؤسسة س ص ع 
 والمشروع

 الفئة الوصف جم العدد األيام جم

 السفر واالنتقال

 )البند س ص ع(

 شئون العاملين

 )البند س ص ع(

 األجهزة

 )البند س ص ع(

 التدريب والمعونة الفنية

 )البند س ص ع(

 تكاليف أنشطة البرنامج

 )البند س ص ع(

 تكاليف مباشرة

 )البند س ص ع(

 تكاليف غير مباشرة

 )البند س ص ع(

 نصيب المؤسسة إجمالي اإلجمالي
 من التكلفة

 ميزانية المنحة إجمالي اإلجمالي
 المالية
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<Ðv×¹]<{{{{{{{{{{{{{{{ 
 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا ببرنامج المالية المنح تقييم كشوف

 المالية المنحة طلب تقدير
 عينة

 )الحظات بنهاية النموذج قبل ملئهرجاء قراءة الم: القائمون بالتقييم(
 

 :رقم الطلب
 

 :التاريخ
 

 :عنوان نبذة المشروع المقترح

 : مقدمها

 توصيات القائم بالتقييم

  ال/ نعم

النتائج المقترحة تقع داخل نطاق واحد أو أكثر من أهداف برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  
 المنصوص عليها؟

وصيل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من خالل توفير المساعدة الفنية، والتدريب،  تطبيق وتيالتوسع ف •
والمنح، ومشتريات السلع الخاصة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لكل من القطاعين العام والخاص 

 .بمصر

ذلك إدخال  ي لقطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بمصر، بما في والتنظيميتحسين اإلطار القانون •
 .تشريعات وسياسات لالتصاالت ولألعمال اإللكترونية

 . تصميم وتنفيذ المشروعات التجريبية للحكومة اإللكترونية واألعمال اإللكترونيةيتوفير المساعدة ف •

، )حد أقصى (١٠و) حد أدنى( إطار صفر ي، رجاء إعطاء درجة، ف"نعم"إن كانت إجابتك عن السؤال السابق بـ 
 :يعورك عند تقييمك لما يلعن مدى ش

 المجال الدرجة التعليق

 باحتياجات قطاع ي تفمهمةهل يتناول العرض المقترح فكرة أو مشكلة : األهمية. ١  
 القطاعات ي استخدام تكنولوجيا المعلومات فياالتصاالت والمعلومات أو التوسع ف

 ؟ ياألخرى من االقتصاد المصر

 اً جديداً، أو معالجة، أو أسلوباًض المقترح فكرة، أو مفهومهل يتناول العر: التجديد. ٢  
  المبادرات األخرى؟ي غير مكرر في أ–

هل يركز العرض المقترح على التطبيق الفعال :  األعماليالكفاءة أو التنافسية ف. ٣  
أو  كفاءته مجال األعمال المصرية لتحسين يلتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ف

  األسواق المحلية، واإلقليمية والعالمية؟يتنافسيته ف
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ينص عقد برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على : ي أو ريفيغير حضر. ٤  
 تركز على تعزيز تطبيق ي النظر إلى العروض المقترحة التيتعطى األولوية ف"أن 

ن الصغيرة حضرية أو الريفية، والمدالتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بالمناطق غير 
  هل يبدو أن هذا العرض المقترح محقق لذلك؟."والقرى

نتائج النشاط ) ١:  بالعرض المقترح ما ينم على أنشيء يهل هناك أ: االستمرارية. ٥  
أن ) ٢بموجب المنحة قابل لالستمرار من ِقَبل مقدم الطلب عند توقف التمويل بالمنحة؛ 

  األخرى من هذا النوع؟ لمبادراتلهذا المشروع سوف يكون نموذجاً بارزاً 

هل تشعر بأن النتائج . يجب أن تكون نتائج النشاط قابلة للقياس: قابليته للقياس. ٦  
 المتوقعة للنشاط يمكن تقييمها وقياسها بفاعلية؟

هل يبدو المبلغ المطلوب، وطريقة إنفاقه، معقوالً بالنسبة للنتائج المتوقعة؟ : معقولية العرض. ٧  
" استخدام "ي بالضرورة عائداً سريعاً على االستثمار، بل قد يكون زيادة كبرى في ال يعنهذا(

 ).ممتدة سداد، عبر فترة يتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من ِقَبل قطاع اقتصاد

هل يظهر لك بوضوح الرابط بين المبلغ وطريقة إنفاقه على تكنولوجيا االتصاالت : الوضوح. ٨  
 سوف تقوم تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بإفادة المؤسسات ي وبين الطرق التوالمعلومات،

 حكومية أو هذه الجامعة؟ ال تمثلها هذه المنظمة غير يالت

) المنظمات(إن كنت ال تعلم شيئاً عن المنظمة : التنظيم، واإلدارة والقدرات لدى مقدم الطلب. ٩  
 لك خبرة سلبية تإن كان. كدرجة لها" ٥"ح، رجاء وضع المقدمة لهذه النبذة عن المشروع المقتر

 .  ١٠ – ٦ لك خبرات إيجابية ضع درجة من تإن كان و.٤ –ضع درجة من صفر فمعها، 

 سوف تُقدم للحصول ي قُدمت والتيمن بين جميع الطلبات الكثيرة الت: التمويل. ١٠  
، ما )زانية محدودة للغايةمن مي(على تمويل بمنحة مالية عبر السنوات األربع القادمة 
رجاء ( أن يحصل على تمويل؟ يمدى شعورك بأن هذا على وجه الخصوص ينبغ

 .)قراءة المالحظات أدناه قبل اإلجابة

حد أقصى  
 =١٠٠ 

 :  النقاط المسجلةيإجمال

 : تعليقات أو توصيات أخرى

 : التاريخ
 
 

 :القائم بالتقييم
 

grants@gd-ns-ict.com 
  ٥٣٢ ٥٣٣٥: فاكس
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 كشف التقييم المحرز للمنحة من برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
  عينة

 
 برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لوضع الدرجات يوهو يستخدم ف. تم تزويدكم بهذا الكشف لمعلوماتكم فقط(

 .) يالمحرزة وكمرجع داخل
 

  س ص ع  – ز ح ط – د هـ و –أ ب ج : رقم المنحة
 )اسم المؤسسة المستفيدة: (المؤسسة المقدمة للطلب

 
 أو نعم بتقييم الطلب مقابل المؤشرات التالية، واضعاً دائرة حول ياالستشاربعد المراجعة األولية لطلب المنحة، يقوم 

 :  حسب الحالةال
 ي أمريكية؟ هل قدمت مستندات تدعم أحقيتها فأوعة مصرية  جاممهل مقدم الطلب منظمة غير حكومية أ .١

 الحصول على منحة مالية؟ 
  ال�  نعم  �

  طلب المنحة بنجاح؟ يالمعين ف) األنشطة(هل تمتلك الجمعية المتقدمة القدرات المؤسسية لتنفيذ النشاط  .٢
 ال�  نعم  �

طبقاً لقواعد الوكالة األمريكية (لى أداء الحسابات  عاًهل تمتلك الجمعية المتقدمة نظاماً للحسابات المالية قادر .٣
 الخاصة باألموال الممنوحة من خالل المنحة بصورة كافية؟ ) للتنمية الدولية

 ال�  نعم  �
المحدد بطلب المنحة مع أهداف برنامج تكنولوجيا االتصاالت ) األنشطة(هل يتمشى الغرض من النشاط  .٤

 والمعلومات؟
 ال�  نعم  �

 التمويل من برنامج تكنولوجيا االتصاالت يالمحددة بطلب المنحة بأحقية ف) األنشطة(لنشاط هل يتمتع ا .٥
 والمعلومات؟ 

 ال�  نعم  �
 نقداً أو مساهمة عينية؟ ) األنشطة( تكلفة النشاط يمن إجمال% ٢٥هل تساهم الجمعية المتقدمة بنسبة أكثر من  .٦

 ال�  نعم  �
 السابق ذكرها يؤهل لتوصية بالموافقة لدى اللجنة ةجميع المعايير الست عن  طلب منحة مالية يحرز إجابات بنعميأ

 .  الفنية لبرنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من ِقَبل فريق المنح المالية
 

           ١# خبير المنح المالية 
 ٢ # المنح المالية استشاري
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The Government of Japan 
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects 

(GAGP Program) 
Application Form 

PLEASE TYPE OR PRINT 
 
1.   Applicant 
 (1)  Name (in English and Arabic):  

English_________________________________________________________               
Arabic_________________________________________________________ 

 (2) Street Address: __________________________________________________ 
Postal  Code: _________ 

   (3) Mailing Address:      
Postal  Code: __________ 

  Province: ______________________ 
 (4)  Telephone Number:  (_______) _____________________________________ 
  Fax Number:  (________) __________________ 
  Email Address:         
 (5) Responsible Individual: 
  Name: _________________________________________________________ 

Title: _________________ 
  Position: ______________________ 
  Tel. No.: (________) ____________  
  Mobile No.:      
  Email Address:         
 (6) Contact Person (if it is different to above (5)): 
  Name: _________________________________________________________ 

Title: _________________ 
      Position: ______________________ 
  Tel. No.: ______________________ 

Mobile No.:      
  Email Address:         
2.   Title of the Project: _______________________________________________________ 
3. Details of the Project: 
  (A) Project Site 
  (i) Location:_______________________________________________________ 

Province: ___________________________________________________ 
 
 (ii) Nearest major city: 
  Direction: __________________               of : __________________ 
                                (e.g. North, South-East, etc.)             (City name)  
  Distance:  ______________ km. 

If you are not requesting for facilities (e.g. training centers, classrooms, 
etc.), please skip the next question and go to Section (B). 

        (iii) Ownership of the project site (Please select one.):  
  Owner, tenant, other (Specify): ______________________ 
IF YOU ARE NOT THE OWNER, kindly explain the legal relationship with the 
landowner.    
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 ____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
(B) Present situation and problems to explain the importance of the Project 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________ 
 (C)    Objectives of the Project 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 (D) Detailed description of the Project 
 _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 (If necessary for more space, please attach additional pages.) 
(E)     Expected effects of the Project: 

(Kindly describe the relations between the Project and the objectives, and how the Project 
would contribute to the accomplishment of the 
objectives)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________ 

 (F)   Estimated population that would benefit from the Project: 
         ________________________________________________ 
 (G)   Estimated cost for the entire Project: 
 LE__________________________ 
    Requested items to be funded by the Grant Funds: 

(Please describe all the items, each quantity and each estimated cost. If 
necessary for space, please attach additional pages.) 

Items Quantity Estimated Cost (LE) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      Total amount of funds requested to GAGP:   
         LE_________________________ 
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*Kindly attach a detailed breakdown of the equipment or materials, which 
you intend to purchase by the GAGP fund. Also complete the attached 
Costing Breakdown in accordance with the quotas obtained. 

(H)   If you are applying the GAGP Program for a part of the project only, how will you 
finance the other costs? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 (I) Duration of the Project: 
 From: ___________________to ___________________ 
     (Month, Year)                                      (Month, Year) 
          
4. Information about Organization 

-Nature of your organization: 
Please check one from the following (a) (b) (c) (d). 

 (a) Non-Governmental Organization (NGO)  
     Registration No._____________ 

  (b) School or Research Institute (Government funded/ Private         
/NGO funded) (Primary School/ Secondary School/Technical/ 
University) 

  (c) Hospital or Other Medical Institution: 
  (Government funded, Private, including community-based or         
                    NGO funded) 
 (d) Local Government 

-Kindly answer the following questions according to the nature of your 
organization. If you are above mentioned (d), please answer only (iii) and (vi).  

  (i) Year of Establishment: _______________________ 
  (ii) Country of Activities other than Egypt (If any): 
             ______________________________________ 
  (iii) Number of Personnel: _______________________ 
  (iv) Purpose of Establishment:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(v) Main Activities: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
(vi) Has your organization received any financial or technical assistance from foreign 
governments, international organizations or NGOs? 
  If YES, kindly describe the content of the assistance: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
     Kindly attach the following documents to this application form: 
 *   Costing Breakdown� Form is attached at the end of this form�  
 *   Maps indicating the Project site(s) and the office of the Organization 
 *   Design specifications of the Project 
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*   Written estimates of the equipment/construction obtained from 
three different suppliers/contractors and each English 
translation 

*   A copy of audit account issued by independent accountant for the past 
two years 
*   A copy of registration to Ministry of Insurance and Social Affairs 
(NGOs) 
*   Photographs of the Project site(s) 
*   Design drawing of the planed building if it is a Construction Project 
*   Documents or booklets introducing the applicant (if you have any). 

I, the undersigned, hereby declare that the statement given in this application form is true and 
correct, and, when necessary, I will provide more information requested by the Embassy of 
Japan. I further understand this is only an application, and I will have no objections if it is 

turned down as a result of an evaluation.  
DATE:     (day) ________ (month) ______________ (year) ________ 
 
NAME:    _______________________ TITLE ________________________ 
 
POSITION: ____________________________________________________ 
 
SIGNATURE: __________________________________________________ 
Please ensure that the head of the Organization gives a signature here.    
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 Mama Cash travel grant request sheet 
  

Grant conditions 

· Organizations awarded a grant will receive a written term of agreement. 
· Grants of $ 10,000 and up require a signed contract. 

TRAVEL GRANT REQUEST SHEET 

A. Contact information 

Name of the organization 
Postal address 
Telephone/fax number 
Email address (if applicable) 
Contactperson (Name and position) 
Website 

B. The organization 

The purpose of your organization 

1. What is the aim/mission of your organization?  
2. Who are the beneficiaries/target groups of the organization?  
3. What role do the people who benefit from your organization, have in the decision making 
process of your organization?  
4. Please, mention local, regional, national and global women's organizations, and networks 
with whom you work.  
5. How does your work contribute to the advancement of the rights of women?  

The structure of your organization 

6. When was your organization established?  
7. Please, give a brief history of your organization (include the date when your organization 
was founded and the name(s) of your founder(s).  
8. Is your organization a women's organization?  
9. Please, explain the role women play in decision making within the organization.  
10. What does your organizational structure look like (e.g. departments, team etc.) 
11. What does the organizational governance system look like? (e.g. staff, board members, 
volunteers etc.)?  
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Activities 

12. Please, describe briefly your organization's present and past activities/programmes and 
successes. 

Financial information 

13. Please, provide a detailed organizational budget (income and expenditure) of the last two 
years.  
14. Please, provide the names and received funding of the funding agencies (in euros) Please, 
be aware that you must include a financial history to be considered for funding!!!!  

C. The travel grant 

15. Which meeting/event is the travel grant needed for? (Please, also give location and 
dates).  
16. What is the aim/goal of this meeting/event?  
17. For which member in your organization/ other organization is the travel grant for? 
18. What is her role in the organization and why is her participation important?  
19. What are the follow-up activities for your organization after this meeting/event? 
20. What do you hope to accomplish with the travel grant? (Please, be as specific as possible, 
using concrete examples.)  
21. Please, explain why this trip is important for the advancement of the rights of women in 
your region.  

D. Travel expenses 

22. How much money is needed for this trip?  
23. Please give a detailed budget. (Please write the amounts in euros/dollars).  
24. Did you approach other funds/organizations for grants concerning for this trip? (If yes, 
which ones?)  

E. References 

25. Please, send us three persons of reference (from outside the organization) and include 
their occupation and position and contact information (postal address, phone- and fax 
number and e-mail address). 
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Mama Cash grant request sheet 
(project support and general support) 

How to apply 

If you wish to apply for a project support or a general support, please answer all the 
questions of our general grant request sheet. Applications are accepted throughout the year 
and should be written in English, Spanish or French. Only suitable and fully completed grant 
request sheets are reviewed and discussed by the Advisory Council and our staff four times a 
year. After their meeting, you will be informed about their decision. All applications are 
notified within six months (or sooner, if the application is complete). 

GRANT REQUEST SHEET 
for project support and general support 

  A. Contact information 

Name of the organization 
Postal address 
Telephone/fax number 
Email address (if applicable) 
Contactperson (Name and position) 
Website 

B. The organization 
The purpose of your organization 

1. What is the aim/mission of your organization?  
2. Who are the beneficiaries/target groups of the organization?  
3. What role do the people who benefit from your organization have in the decision 
making process of your organization?  
4. Please, mention local, regional, national and global women's organizations, and 
networks with whom you work.  
5. How does your work contribute to the advancement of the rights of women?  

The structure of your organization 

6. When was your organization established?  
7. Please, give a brief history of your organization (include the date when your 
organization was founded and the name(s) of your founder(s).  
8. Is your organization a women's organization?  
9. Please, explain the role women play in decision making within the organization.  
10. What does your organizational structure look like (e.g. departments, team etc.) 
11. What does the organizational governance system look like? (e.g. staff, board members, 
volunteers etc.)  

Activities 

12. Please, describe briefly your organization's present and past activities/programmes and 
successes. 
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Financial information 

13. Please, provide a detailed organizational budget (income and expenditure) of the last 
two years. 14. Please, provide the names and received funding of the funding agencies 
(in euros) Please, be aware that you must include a financial history to be considered for 
funding!!!!  

C. The project 

15. What is the name of the project?(if general support, please indicate)  
16. What is the aim/goal of the project?  
17. What exactly are you going to do? Please describe the activities within a timeframe.  
18. Which target group benefits primarily from this project?  
19. How many women do you plan to reach with this project?  
20. How is the target group involved in the design, implementation and evaluation of this 
project?  

Evaluation 

21. How do you evaluate the outcome of your project?  
22. How will the project activities improve the rights of women? (please, be as specific as 
possible, using concrete examples.)  
23. How will a grant of this size strengthen the work of your organization?  

Budget of the project 

24. What is the amount of money you need for this project? (please, provide budget in 
euros)  
25. Did you approach other funds/organizations for grants concerning for this project? (list 
individually other funding sources and requested budgets.)  

D. References 

26. Please, send us three reference persons (from outside the organization) and include 
their occupation and position and contact information (postal address, phone- and fax 
number and e-mail address).  

  

 


