
 نوعالجھات المشاركةمقر إقامة البرنامج؟الفئة المستھدفةأھداف البرنامجاسم البرنامج
المشاركة

 تاریخ التنفیذ
المقترح

 یوجد احتیاج
تنموي؟

 سد حاجة االسر الفقیره وتوفیر السالت الغذائیةالسالت الغذائیھ
لھم

 مؤسسة الغویري موسسةجمعیة الرویضاتالفقراء واالیتام واالرامل والمحتاجین
أوقاف العویضة

 مشاركھ
عینیة

المستمر

 تقوم الجمعیة بتقدیم كفالة شھریة بقیمت 200كفالة االیتام
لایر للیتیم

كفالھ من افرادجمعیة الرویضاتاالیتام
 مشاركھ
مادیة

المستمر

 یعتبر ھذا المشروع ضروره لوجود طبقھ تحتاجكسوة الشتاء
كسوة الشتاء لضروفھا المادیة

 مؤسسة الغویري موسسةجمعیة الرویضاتالفقراء واالیتام واالرامل والمحتاجین
أعبدالعزیز علي الشویعر

 مشاركھ
عینیة

الالربع الرابع

 تقدیم الساعدة النقدیة العاجلھ للحاالت التي تمرتفریج الكربھ
بظروف طارئة

المستمرال یوجدجمعیة الرویضاتالفقراء واالشد حالھ من المحتاجین

 تلبیة طلبات اسر فقیره ال تجد ماتؤمن بھ سكنترمیم المنازل
لھا

 االیتام والفقراء األشد حالھ من
الالربع الثانيال یوجدجمعیة الرویضاتالمحتاجین

 المحتاجین  واالیتام  والفقراء واالشدتوفیر مساكن الئقھ لالیتام و للفقراء والمحتاجینبناء المنازل
الالربع الثانيال یوجدجمعیة الرویضاتحالھ لفلمساعده

	طعام الفقراء والمساكین واليتامبرنامج االضاحي
الیولیوال یوجدجمعیة الرویضاتاالیتام واالشد حاجھواالرامل في يوم العید المبارك

 اعانة السر الفقیره باجھزة عینیة وتوفیر سبلصدقة الصیف
حیاه افضل لھا

 مشاركھمؤسسة الملوان الوقفیةجمعیة الرویضاتالفقراء واالیتام واالرامل واالشد حالھ
مادیة

الأغسطس

 اصال المیاه العذبة الى بیوت االیتام والفقراءمشروع السقیا
والمحتاجین

 عباره عن برادات ماء سقیاء في
المستمرال یوجدجمعیة الرویضاتالقرى التابعھ للجمعیھ

مساعدات المقبلین على الزواج
 تحقیق السعادة الزوجیة واالستقرار  االسري

للزوجین
 ھي عبارة عن مساعده مادیھ اوعینیھ
المستمرال یوجدجمعیة الرویضاتللمقبلین على الزواج ألول مره

المستمرال یوجدجمعیة الرویضاتتدریب الشباب وتاھیلھم لسوق العملتأھیل االسر المحتاجة لسوق العملالتدریب والتاھیل
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بیانات البرنامج 



 یتوافق
 مع
 أھداف
الجمعي
ة؟

ھل یوجد جھات 
ممولة؟ إذا یوجد 
تذكر ھذه الجھات

ھل یوجد جمع 
للتبرعات 
لتمویل 
البرنامج؟

ھل یتطلب 
موافقة 
جھات 
آخرى 
لتنفیذ 

البرنامج؟ 
إذا نعم 

تذكر ھذه 
الجھات

ھل 
البرنامج 
قائم أو 
مستحدث؟

ھل یحتوي 
على برنامج 

تدریبي 
وبالتالي 
یتطلب 

الحصول على 
موافقة 

المؤسسة 
العامة 

في حالة 
استضافة 
وفود من 

خارج 
المملكة ھل 

تمت أو 
تتطلب 

الموافقة 
على 

ھل یحتوي 
البرنامج على 

أي جوانب 
مالیة، 

استثماریة، 
وقفیة، تتطلب 
موافقة الجھات 
المختصة؟

مرئیات 
مركز 
التنمیة 

االجتماعیة 
على 

البرنامج 
(مناسب-

غیر مناسب-
مناسب 

مالحظات أو 
اشتراطات أو 

إیضاحات 
یرى مركز 

التنمیة أھمیة 
سردھا أو  
استیفاءھا

مرئیات اإلدارة العامة 
لإلشراف الفني على 

الجمعیات 
والمؤسسات األھلیة 

(مناسب ، غیر 
مناسب ، مناسب 
بشروط وھي ..)

مالحظات أو 
اشتراطات أو 

إیضاحات ترى اإلدارة 
العامة لإلشراف الفني 

أھمیة سردھا أو 
استیفاءھا

نعم
مؤسسة الغویري 

موسسة أوقاف العویضة
الالالقائم نعم

الالالقائم نعمنعم

نعم
مؤسسة الغویري 

موسسة أعبدالعزیز علي 
الشویعر

الالالقائم نعم

الالقائم نعمال یوجدنعم

الالالقائم نعمال یوجدنعم

الالالقائم نعمال یوجدنعم

الالالقائم نعمال یوجدنعم

الالالقائم نعممؤسسة الملوان الوقفیةنعم

الالالقائم نعمال یوجدنعم

الالالقائم نعمال یوجدنعم

نعمال یوجدنعم
مركز التنمیة 
االجتماعیة

الالنعم قائم 

مرئیات مركز التنمیة االجتماعیة (عناصر تقییم البرنامج)
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المشرف في مركز التنمیة 
االجتماعیة

أھداف الجمعیة :

المشرف في اإلدارة 
العامة لإلشراف 

الفني على 
الجمعیات 

والمؤسسات األھلیة

االسم/

 تقدیم المساعدات النقدیة)
 والعینیة الى االسر المحتاجة
 والمرضى واالسر المتعففة
 والرقي باالسرمن االحتیاج الى

(  االنتاج

االسم/

التاریخ/التاریخ/

التوقیع/التوقیع

   


