وزارة التمنية الاجامتعية

مديرية سجل الجمعيات

قسم التمويل االجنبي

نموذج متابعة المشاريع
اسم الجمعية:

الرقم الوطني للجمعية:

الوزارة المختصة:

تاريخ الحصول على موافقة الرئاسة

عنوان الجمعيـــة:

المحافظة  /المدينة .......................... :اللواء  .......................... :الحي  ................................ :اسم الشارع...................... :
رقـــــــــم الهاتف  .......................... :البريد االلكتروني ........................................................................................... :

اسم المشروع:
نوع المشروع:

(

) خدمي،

(

) انتاجي ( ،

) توعوي ،

) تبرع عيني ( ،

(

قيمة التمويل بالدينار:

اسم الجهة الممولة

قيمة مساهمة الجمعية:

قيمة المشروع بالعملة االصلية

اماكن تنفيذ المشروع /
(المحافظة )

.1

مدة المشروع باالشهر

.2

تاريخ البدء:

.3

تاريخ االنتهاء الفعلي /المتوقع

1

) بنية تحتية

ت.خ

حالـــــــــــــة المشروع:
(

اذا كان المشروع متوقف

(

) قيد التنفيذ

) متوقف

(

) منتهي

نسبة االنجاز (

)%

.1
.2
.3

ماهي اسباب التوقف/التعثر

.4
.5
.6

البرامج واالنشطة والفعاليات المنفذة:
اسم البرنامج/

المبلغ

الفئة

النشاط  /الفعالية

المخصص للتنفيذ

المستهدفة

مكان التنفيذ

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

عدد

المبلغ

الشركاء

نسبة

بالتنفيذ

الفعلي/المتوقع

المستفيدين

المنفق الفعلي

في التنفيذ

االنجاز

2

ت.خ

المخرجات /اثار المشروع على الفئة المستهدفة  /المجتمع المحلي:
مساعدات

المخرج  /االثر

فرص عمل

تدريب وتاهيل

انسانية واغاثة

بناء قدرات

رواتب
واجور

اجرة مقر

توعية
وتثقيف

عدد المستفيدين

تمكين المراة

مشاريع
انتاجية
عدد المستفيدين

اخرى  /حـــدد

ملخص موازنة المشروع  /من اجمالي قيمة التمويل :
بيان النفقات

القيمة الفعلية لالنفاق

مصدر االنفاق /الممول – مساهمة الجمعية

النفقات  /المصاريف االدارية/
الرواتب واالجور
النفقات  /المصاريف التشغيلية/
البرامج واالنشطة
النفقات  /المصاريف الراسمالية /
التجهيزات والمعدات
الرصيد  /الوفـــــــــــــــــــــــــر
المبلـــــــــــــــــــغ االجمالـــــــــــي
3

ت.خ

العاملين بالمشروع من الهيئة االدارية للجمعية (ان وجد)
اسم الموظف

المنصب بالهيئة

الوظيفة الحالية

االدارية

بالمشروع

قيمة المبلغ الذي يتقاضاه
(مكافأة  /راتب شهري .... /الخ)

موافقة الهيئة العامة
على العمل بالمشروع

.1
.2
.3
.4
.5
الموظفين العاملين بالمشروع (او ارفاق كشف في حال زاد العدد عن )4
اسم الموظف

قيمة المبلغ الذي يتقاضاه

الوظيفة الحالية بالمشروع

(مكافأة  /راتب شهري .... /الخ)

.1
.2
.3
.4

تفاصيل اخرى:

4

ت.خ

المرفقات:
-

كشف حساب البنك الخاص بالمشروع (كل ثالثة اشهر او حتى تاريخ انتهاء المشروع اذا كان اقل من ذلك).
كشف باسماء المنتفعين من المشروع (المساعدات النقدية والعينية  /المحاضرات والدورات التدريبية).
ميزانية المشروع.
وثائق اضافية ترغب الجمعية باضافتها .

5

ت.خ

