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المستندات المطلوبة (ال يقبل تسجيل الطلب ما لم تكن جميع المستندات األساسية التالية مرفقة):
1

نسخة عن محضر إجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة السنوٌة التً خصصت للتصدٌق على قطع حساب السنة المنتهٌة
وموازنة السنة الجارٌة والتقرٌر السنوي لنشاطات العام السابق والبرنامج السنوي لنشاطات العام الحالً مرفقا ً بنسخ عن كل
منها وبالئحة أعضاء الجمعٌة العمومٌة الحاضرٌن وغٌر الحاضرٌن.

2

الموازنة التقدٌرٌة الشاملة للعام الجاري متضمنة ما ٌلً :
أ-جدول باإلشتراكات والرسوم السنوٌة فً الجهات المناظرة الدولٌة،
ب -جدول بالنفقات السنوٌة اإلدارٌة :إٌجارات المقرات وتجهٌزاتها ولوازمها المكتبٌة واإلدارٌة والمعلوماتٌة وبدالت األتعاب
والتعوٌضات للموظفٌن واألجراء،
ج-جدول المشاركات الخارجٌة المحتملة وبرامج إعداد البعثات أو المنتخبات الوطنٌة وتكالٌفها التقدٌرٌة.

3

جدول بالنشاطات أو البرامج المقترح تنفٌذها بالتعاون مع الوزارة وتكالٌفها(فً حال وجودها).

4

بٌان مالً مفصل موقع وفق االصول او نسخة عن بٌان حساب المهمة لالموال الممنوحة من الدولة.

5

براءة ذمة من الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً.

6

نسخة عن شهادة تسجٌل لدى وزارة المالٌة .

7

إفادة بأعضاء الهٌئة اإلدارٌة صادرة عن الوزارة.

8

بٌان مالً مفصّل موقع وفق االصول أو نسخة عن بٌان حساب المهمة ألوجه إنفاق آخر مساهمة مالٌة اعطٌت من الوزارة
فً السنوات السابقة فً حال وجودها.
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إرشادات طلب مساهمة مالية سنوية للجنة األولمبية اللبنانية SPO015
يمكن تعبئة هذه اإلستمارة بخط اليد أو الكترونيا ً ومن ثم طباعة نسخة عنها لتقديمها الى المرجع المختص.

 غاية النموذج
انغايح يٍ هزا انًُىرج هي انحصىل عهى طهة يساهًح
يانيح سُىيح نهجُح األونًثيح انهثُاَيح يٍ انىصاسج -انًذيشيح
انعايح نهشثاب وانشياضح – يصهحح انذيىاٌ.

 كيفيخ تعجئخ اقسبم وحقول اإلستمبرح
 .1صبحت العالقخ (اللجىخ األولمجيخ اللجىبويخ) (الحقول  1إلى )15
أ.معلومبد عه صبحت العالقخ

ذًأل انحقىل يٍ  1إنى  2وفقاً نهًسرُذ انشسًي انًعشف
عٍ انهجُح األونًثيح.
ة.عىوان مقر اللجىخ
ذًأل انحقىل يٍ  3إنى  15تعُىاٌ صاحة انعالقح.
.2المسبعدح المبليخ المطلوثخ (الحقليه  16و )17
يطهة إدخال انًساعذج انًانيح انًطهىتح تانهيشج
انهثُاَيح تاألسقاو واألحشف.
.3المسؤوليخ القبووويخ
يرعهذ انشئيس ،أييٍ انسش وأييٍ انصُذوق تصحح انًعهىياخ
انىاسدج في انطهة ذحد طائهح انًسؤونيح انًذَيح وانجضائيح .
ويرى كراتح األسًاء انثالثيح و ويكاٌ وذاسيخ ذقذيى انطهة
وانرىقيع في انًكاٌ انًخصص نه تاإلضافح إنى خرى اإلذحاد.
.5المستىداد المطلوثخ
يجة إسفاق انطهة تجًيع انًسرُذاخ انًثيُّح في الئحح
"انًسرُذاخ انًطهىتح" وذأكيذ إسفاقها يٍ خالل انُقش عهى
انًشتع انفاسغ انراتع نكم يسرُذ أو وضع عاليح "ٌ "Xدوٌاً.
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