مسار بناء القدرات  /نموذج رقم ()5
نموذج منحة الدعم االنشائي
مركز التنمية المشرف على الجمعية:
معـــلومـــات الجمعية:
تاريخ الطلب:

السنة المالية144 - 144 :هـ

اســم الجمعية:

رقم تسجيل الجمعية:

تاريخ تسجيل الجمعية/ :

اسم رئيس مجلس اإلدارة والجوال للتواصل

االسم:

تاريخ انتهاء المجلس الحالي14 / / :هـ

عدد الموظفين :

رقم الحاسب()700

عدد المتطوعين:
المعـــلومـــات المالية:

/

الجوال:
سعودي:

غير سعودي:

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
*شروط التقديم على المنحة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن ال يقل عمر اجلمعية األهلية عن سنتان.
توفري املسامهة الذاتية املطلوبة
إرفاق موافقة الوزارة على املشروع.
أن تقدم اجلمعية موازنة مفصلة للمشروع مبا يف ذلك التمويل املشرتك واخلصومات واالسهامات العينية.
ال يسمح بتقدمي أكثر من طلب خالل 5أعوام
صورة من حمضر موافقة أعضاء جملس اإلدارة على املشروع متضمن التكلفة االمجالية للمشروع .
إرفاق تقرير احلوكمة ألخر زايرة .

الصفحة ()2 – 1
1

معلومات عن المشروع االنشائي
خصائص المشروع
اسم المشروع
نوع المشروع
وصف موجز عن المشروع
أهداف المشروع
الغرض من المشروع
الحاجة لهذا المشروع
العائد المتوقع من المشروع
عدد جميع األنشطة الرئيسية الخاصة بالمشروع
الفترة الزمنية للمشروع
تاريخ البدء بالتنفيذ
تاريخ االنتهاء المتوقع
األهداف المرحلية

(عدد كل مرحلة والمدة المتوقعة إلنجازها)

المعلومات المالية للمشروع
التكلفة االجمالية للمشروع؟
الشركاء الداعمين للمشروع؟
إجمالي دعم الشركاء للمشروع؟
المبلغ المرصود من قبل الجمعية للمشروع
نسبة اإلنجاز في المشروع
المبلغ المطلوب :

%
الختم

االقرار بصحة البيانات:
اسم مدخل البيانات:

التوقيع:

اسم رئيس مجلس إدارة الجمعية:

التوقيع:
خاص بجهة االشراف

المرئيات والتوصيات:

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

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

االسم:

مصادقة مدير مركز التنمية االجتماعية على صحة البيانات.
التوقيع:

االسم /

الصفحة()2– 2
2

