
 

 
 

 ةــــــــــــــــكة العربية السعوديــــــــــــــــــــــــــــاململ

 وزارة املوارد البشرية

 والتنمية الاجتماعية

        S.R-Acharity@outlook.sa 

ج رقم : )
نموذ

4 
ـ أ (

 

  دعم برامج اجلمعيات واجلهات احلكوميةطلب استمارة 

  : الجهةبمعرفة بيانات 
 

 اليشاط:ىْع  اجلَ٘:اضه 

 الطلب:تازٓخ تكدٓه  الْٔو: ٍـ14تازخيُ:    /    /                     الرتخٔص:  زقه 

 اجلَ٘:أٍداف 

1- 

2- 

3- 

4- 

 العنل:ىطام  اجلَ٘:مْقع 

 (:املْقع اإللهرتّىٕ )اٌ ّجد اهلاتف:زقه 

 الحالي.ارفاق قرار مجلس اإلدارة ٭                                 ضيتني.إزفام الكْاٜه املالٔ٘ آلخس ٭ توفرها:مرفقات يجب 

 / قبْل دزاض٘ الربىامج ّتعبٝ٘ الينْذج ال ٓعين قبْل دعه الربىامج .1  التصاو:ّثٔك٘ 

 . / يف حال مْافك٘ املؤضط٘ علٙ الدعه ّإلػاٛ الربىامج أّ تأجٔلُ ٓعاد مبلؼ الدعه إىل حطاب مؤضط٘ ضعٔد زداد2                      

 % .60للنطتفٔدًٓ نخد أدىٙ / االلتصاو بتصّٓد املؤضط٘ باضتباى٘ زضٙ 3                      

 االىتَاٛ./ تكسٓس ختامٕ للربىامج يف مدِ ال تتجاّش عشسًٓ ْٓمًا مً تازٓخ 4                      

 صْز.( 10/ تكسٓس مالٕ ختامٕ ّصْز للربىامج بدقُ عالٔ٘ نخد أدىٙ )5                      

           دعنُ:الربىامج املطلْب 

 

 

  

 ضنً أٍداف اجلَ٘ أّ حيتاج إىل تصسٓح إلقامتُ؟ ٍل الربىامج

 

 

 للدعه:املبلؼ املطلْب  للربىامج:التهلف٘ املالٔ٘ 

 الربىامج:الفٝ٘ املطتَدف٘ مً 

 

 

 الربىامج:ىطام االضتفادٗ مً 

 

 

 زقه امللف:

       ازٓخ:ـــــالت
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نموذ
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ـ أ (

 

 (:للقياسقابل٘  مؤشسات)ضٔكدمَا األثس املتْقع بعد اىتَاٛ الربىامج ّالكٔن٘ املضاف٘ اليت 

 

 

 

  الربىامج:تازٓخ إغالم   الربىامج:تازٓخ تيفٔر 

 بـ)ال( .)    ( ال           )   ( ىعه    . ٓسفل الربىامج يف حال اإلجاب٘   جديدة؟ٍل فهسٗ الربىامج 

 زقه اجلْال :                                                                          الربىامج:  مدٓس تيفٔر 

 ّتازخيُ: املسفل( )معتكسٓس عً آخس بسىامج مت تيفٔرِ 

 

 

 إدازتُ:طسم                                                                                   الربىامج:خماطس 

 

 )  ( ال                        ىعه )  (     :  ردادصاحب املؤضط٘ أّ إحدٚ دلنْع٘ ضعٔد  دعه مًٍل ضبل مت احلصْل علٙ 

 إذا ناىت اإلجاب٘ بيعه ٓرنس ىْع الدعه أّ املبلؼ الطابل:

 

 البيهٔ٘:أزقاو احلطابات 

 

 

 (                                                                               )                        :بسٓد إلهرتّىٕ للتْاصل:الطسٓك٘ السمسٔ٘ 

 السمص الربٓدٖ:                                              صيدّم بسٓد :                                           املدٓي٘:

                     الْطين:العيْاٌ 

 

                                          االضه:أعالِ:  ّاملْافك٘ علٙ ّثٔك٘ االلتصاو صاحب الصالحٔ٘ ّاملطؤّل عً صخ٘ البٔاىاتتْقٔع 

 التازٓخ :                                                                  التْقٔع :                                  زقه التْاصل :                               الصف٘ الْظٔفٔ٘:

 التْقٔع :                                                 اخلته :                              اضه مدٓس اجلَ٘ :      

 

 مالحع٘ : ٓهتنل الطلب بتعبٝ٘ ّازفام املطلْب يف مجٔع اخلاىات الطابك٘ .

  


