
 
 برنامج المعونات المباشرةسفارة أستراليا بالقاهرة: 

 إبداء الرغبةاستمارة 

 

 :التاليةالمجاالت في دعم المشروعات منح مالية صغيرة تهدف لبرنامج المعونات المباشرة يقدم 

 .الحد من الفقر 

 المجتمعية والتعليم. تعزيز الصحة 

 .تطوير البنية التحتية على نطاق ضيق 

 .دعم التنمية الريفية 

  تحوععين فرصععهم فععي اانشععطة االوتصععادية وصععنم القععرار و ةمالمحرومعع للفئععاترفععم موععتوم المعيشععةم ال  ععيما

 والمشاركة والدمج االجتماعي والثقافي.

مويل برنامج المعونات المباشعرة للمشعروعات فعي مصعر والوعوداي ويريتريعا. والمشعروعات تفارة أ تراليا بالقاهرة تمنح  

ألع   60ويمكعن للمتقعدمين الحصعو. علعى تمويعل يصعل يلعى العدو..  تلع فعي نطعاق  تقميجب أي شروط نطبق عليها التالتي 

 .دوالر أ ترالي

يبداء مج المعونات المباشرةم يلى تقديم ا تمارة ندعو المنظمات الراغبة في الحصو. على تمويل من برنا 2017-2018في 

يبعداء للمنظمعة والمشعروا المطلعوم تمويلعا. والموععد النهعادي لتقعديم ا عتمارات  تقعديم وصع  معوجز. وهعاا يتطلعب الرغبة

 .2017أغوطس 10 خميسهو ال الرغبة

للمشععروا ووصعع  للنتععادج المرجععوة مععن تقععديم ا ععتمارات كاملععة مبين ععا بهععا ميزانيععة كاملععة المععوفقين  ععيطلب مععن بعععد كلعع  و

 المشروا وكال  ضامنين.

 وود تفتح الوفارة بام التقدم للحصو. على تمويل في أووات الحقة من العام وفق ا للتمويل المتاح.

و ععتدرس  ععفارة أ ععتراليا بالقععاهرة مععنح تمويععل مععن عععا. برنععامج المعونععات المباشععرة لصععالح جماعععات عدمععة المجتمععمم 

مجتمععم المععدني الدوليعة أو اا ععتراليةم وغيرهععا مععن ااطعراف الفاعلععة فععي المجتمععم المعدني التععي تعمععل بصععورة ومنظمعات ال

 يععةالطلبععات المقدمععة مععن المعاهععد ااكاديميععة والهيئععات البحثكععال  وانونيععة فععي مصععر والوععوداي ويريتريععا. و ععوف نععدرس 

 التي تشارك في اانشطة التنموية.غير الهادفة للربح المنظمات غيرها من والمكتبات والمتاح  و

برنععامج المعونعات المباشععرةم ععا. الوعفارة منحهععا تمويعل مععن  / أو ال تقبعلالتعي تقبععل الطلبععاتوللمزيعد معن المعلومععات ععن 

المووععععم ارلكترونععععي للوععععفارة:  يرشععععادات عععععن كيفيععععة صععععياغة الطلععععبم يرجععععى الرجععععوا يلععععىعلععععى كععععال  طععععاا ولا
http://www.egypt.embassy.gov.au/caro/cooperation.html  صععععععععفحة الفيوععععععععبوك: مععععععععن عععععععععا. و

pthttps://www.facebook.com/AustralianEmbassyEgy.  

ا معن الموافقعة علعى المشعروا. وفعي حعاالت ا عتثناديةم  12يجب ينفاق تمويل برنامج المعونات المباشرة بأكملعا ععا.  شعهر 

ا. يننععا نفلععل المشععروعات التععي تكتمععل عععا. العععام المععالي  24الوععفارة أوضععاا المشععروعات التععي توععتغرق  درس ععت شععهر 

 يونيو(. 30 –يوليو  1اا ترالي )

وجات مالية ب االحتفاظللحصو. على تمويل من برنامج المعونات المباشرة فووف يطلب من    طلبتمت الموافقة على يكا 

شعهور علعى ا عتام  6م بما في كل  الفواتيرم وتقديم تقرير عما أحرز من تقدم فعي المشعروا بععد معرور مصروفاتجميم الل

 روا.التمويلم وتقديم تقرير مالي كامل عند انتهاء المش

 عنعواي الر عالة الكلمعات   علعى أي يشعمل DAPcairo@dfat.gov.auم الطلبعات معن ععا. البريعد ارلكترونعي يتقعديعتم 

DAP application .وا م البلد التي  ينفا بها المشروا   

 مم تمنياتنا بالتوفيق
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2017-2018برنامج المعونات المباشرة التابع للسفارة األسترالية   

 المنظمةعن . تفاصيل ولالجزء األ

  

 ا م المنظمة

  

على  بيل نوا المنظمة )

غير حكوميةم منظمة المثا.: 

معهد وطنيم متعددة 

 ااطراف(

  

 بيانات االتصا.

بريد اال م والعنواي وال)

 والتليفوي(ارلكتروني 

  

 المووم ارلكتروني

  

 موؤو. بديلاالتصا. ببيانات 

  
للمنظمات ) القيدروم 

 (فقطالمصرية 
 

 

 الجزء الثاني: ملخص المشروع

  

 المشرواا م 

  

مووم المشروا )المدينةم 

 المنطقةم البلد(

  

مدة تنفيا المشروا )بالشهور 

 أو الونوات(

  

 عدد الموتفيدين 

  

شركاء آعروي في المشروا 

)يكا كانوا معروفين أو كوم 

 صلة(

  

 مانحوي آعروي

  

 المبلغ المطلوم

  

 للمشروا التكلفة ارجمالية
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 المشروع تفاصيل الجزء الثالث:

 

 

أي من ااهداف التالية توعى منظمت  لتحقيقها من عا. المشروا؟ )يرجى وضم عامة على اعتيار واحد  )أ(

 أو أكثر(

 

 .الحد من الفقر 

 .تعزيز الصحة المجتمعية والتعليم 

 .تطوير البنية التحتية على نطاق ضيق 

  الريفية.دعم التنمية 

 وتحوين فرصهم في اانشطة االوتصادية وصنم  ةمرفم موتوم المعيشةم ال  يما للفئات المحروم

 القرار والمشاركة والدمج االجتماعي والثقافي.

 

 كلمة(. 400وكي   يحقق تل  ااهداف )فيما ال يزيد عن  مالمشرواااهداف المرجوة من ص  بإيجاز  )م(

 

 

 

 

 

 

 

 

يرجى التوضيح يكا كنت ود حصلت . الحصو. على تمويل تفاصيل أعرم كات صلة بطلبيرجى ككر أي  )جـ(

 كلمة(. 150على تمويل من جهة أجنبية في الوابق ونجحت في يدارتا )فيما ال يزيد عن 

 


