مسار المنحة السنوية للبرامج التنموية  /نموذج رقم ()7
 منحة التدريب والتعليم ورأس المال البشري
مركز التنمية المشرف على الجمعية:
معـــلومـــات الجمعية:
السنة المالية144 - 144 :هـ

تاريخ الطلب:
اســم الجمعية:
اسم رئيس مجلس اإلدارة والجوال للتواصل
تاريخ انتهاء المجلس الحالي14 / / :هـ
رقم الحاسب()700

رقم تسجيل الجمعية:

تاريخ تسجيل الجمعية/ :
الجوال:
غير سعودي:
سعودي:
/

االسم:
عدد الموظفين :

عدد المتطوعين:
المعـــلومـــات المالية:

درجة تقييم الحوكمة:

إجمالي اإليرادات للعام الماضي
إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية للعام الماضي
عدد البرامج المنفذة خالل العام الماضي
إجمالي مصروفات البرامج واألنشطة للعام الماضي
عائد االستثمارات (إن وجد)
الرصيد النقدي في البنوك
معلومات الجمعية المالية – اإليرادات المتوقعة السنة الحالية
-1
المصادر والقيم التمويلية المتوقعة
-2
*مثال :تبرعات ،رسوم اشتراكات ،عوائد استثمارية ،إلخ
-3
شركاء الجمعية
إجمالي دعم الشركاء
عدد البرامج المراد تنفيذها خالل السنة
إجمالي تكاليف البرامج واألنشطة المتوقعة
عدد البرامج المدعومة من شركاء الجمعية
اسم البرنامج
-1
-2
-3
-

تكلفة البرنامج

الجهة الداعمة

*شروط التقديم على المنحة:

نسبة الدعم (كلي/جزئي)

مبلغ الدعم

يجب على الجمعيات األهلية توضيح األهداف المرحلية لتنفيذ المشروع/البرنامج و تقديم الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
/البرنامج و تقدير عدد المستفيدين.
يجب على الجمعيات األهلية تقديم موازنة مفصلة بما في ذلك التمويل المشترك والخصومات والمساهمات على أن يغطي
 %50من تكلفة المشروع
إرفاق الميزانية المعتمدة لسنة الماضية الصادرة من المحاسب القانوني لمكلف من الوزارة.
ان تكون اجتماعات الجمعية العمومية و اجتماعات مجلس االدارة منتظمة؟
عدم وجود مالحظات إدارية ومالية على الجمعية
إرفاق تقرير درجة الحوكمة.

الصفحة ()2 – 1

معلومات عن المشروع  /البرنامج التدريبي
خصائص المشروع/البرنامج
اسم المشروع/البرنامج
نوع التدريب
موقع التدريب

شرح حملتوى التدريب و منهجيه
أهداف المشروع
هل يتوافق المشروع /البرنامج مع أهداف الجمعية

توضيح مؤهالت املدربني أو املتعهدين من الباطن أو الشركاء
(احلالني أو املخطط التعاقد معهم)

عدد المستفيدين من المشروع /البرنامج

الفئات املستهدفة من التدريب
ماهي خمرجات التدريب املرجوة

الفترة الزمنية للمشروع/البرنامج
تاريخ البدء المتوقع
تاريخ االنتهاء المتوقع
ماهي مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع والتي تريد
الجمعية تحقيقها؟
المعلومات المالية للمشروع
التكلفة االجمالية للمشروع/البرنامج
الشركاء الداعمين للمشروع/البرنامج
إجمالي دعم الشركاء للمشروع/البرنامج
المبلغ المرصود من قبل الجمعية للمشروع/البرنامج
%

نسبة ما تم رصدة للمشروع من التكلفة االجمالية
المبلغ المطلوب :
االقرار بصحة البيانات:
اسم مدخل البيانات:

التوقيع:

اسم رئيس مجلس إدارة الجمعية:

التوقيع:

الختم
خاص بالجهة المشرفة
التوصيات والمرئيات:

يدعم ..........................................................................................................
ال يدعم  ،السبب ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................
الموظف المختص (مدقق البيانات):
التوقيع:

االسم:

مصادقة مدير مركز التنمية االجتماعية على صحة البيانات.
التوقيع:

االسم /
الصفحة()2– 2

