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الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لجمعية البر ببالشهم للعام  0202م
الربع

الشهر

املشاريع والربامج املستهدفه

التكلفة التقديرية

اجلهة املنفذة

0333

الرعاية االجتماعية

 .2توزيع السلة الغذائية

211١33

املستودع

 .0مشروع كسوة الصيف

040٣3٣

تنمية املوارد

 .4استكمال أعمال املستودع اجلديد واالنتقال إلية

135333

اإلدارية

العمومية للمشاريع

 .5االنتهاء من جتهيز وتنظيم عمل روضة األطفال

53333

املشاريع

للربع األول

 .6الرفع واملتابعة للمشاريع مع اجلهات املاحنني

ـــــــــــــــــــــ

تنمية املوارد

 .٣زيارة اجلمعيات القريبة لالستفادة من خرباهتا

ـــــــــــــــــــــ

اإلدارة

 .١املشاركات يف املؤمترات والندوات املتاحة

ـــــــــــــــــــــ

جملس اجلمعية

1٣5٣62

الرعاية االجتماعية

 .13متابعة مشروع السقيا وحتلية املياه
 .11صيانة أجهزة اجلمعية  +سدادات  +مصروفات نثرية
 .12تلقى طلبات املساعدة من املستفيدين
 .10تطوير الكادر اإلداري والربامج التقنية وبرامج اجلودة

15033
25333
ـــــــــــــــــــــ
4١٣53

املشاريع
اإلدارية
الرعاية االجتماعية
التدريب واجلودة

 .14متابعة أعمال وقف اجلمعية

2533333

اإلدارية

 .15اإلعالنات وتبديل لوحات الشوارع حسب املوضوع املحدد

5١53

اإلعالمية

 .16رواتب املوظفني
 .1٣التقارير :
 التقرير املايل ملصروفات الربع األول -تقرير منجزات الربع األول

42333

املالية

ـــــــــــــــــــــ

اإلعالمية
املالية

66633

الرعاية االجتماعية

ـــــــــــــــــــــ

الرعاية االجتماعية

 .1حتديث بيانات املستفيدين من اجلمعية

 -يناير

 -فرباير

 .٣املسامهة يف ترميم وتأثيث منازل املستفيدين
 -مارس

األول

 .1١صرف الكفاالت الشهرية لأليتام
 .1٣إعادة تأهيل وحتديث ملفات املستفيدين

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

05٣2٣٣1
ريـــــــال

املصروفات العمومية واإلدارية

جلنة تنمية املوارد

 .1اعتماد املصروفات

 .1عمل محلة إعالنية جلمع
 .2اعتماد املصروفات
التشغيلية للربع

التربعات

األول
 .2التعريف بأنشطة اجلمعية
 .0اعتماد تقرير األداء
الوظيفي

 .0بناء املشاريع للجهات املاحنة
 .4زيارة لبعض الداعمني .

 .4صرف الرواتب
الشهرية للموظفني

 .5تسديد فواتري
اخلدمات

 .5متابعة مواقع التواصل
االجتماعي
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الربع

األشهر

إبريل

الثاين

 -مايو

التكلفة التقديرية

اجلهة املنفذة

املشاريع والربامج املستهدفه
 .1متابعة كشوفات الصرف وأرشفتها .
 .2البحث امليداين لطالبات املتقدمني.

ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

الرعاية االجتماعية
جلنة البحث

 .0توزيع السالل الغذائية والرمضانية
 .4االعداد والتجهيز لشهر رمضان

22٣453
ــــــــــــــــــــــــ

املستودع
اإلدارة

 .5االعداد والتنفيذ ملشروع إفطار صائم
 .6خماطبة املاحنني
 .٣مشروع كسوة العيد
 .١تزويد املساجد باملياه
 .٣التواصل مع أعضاء اجلمعية العمومية
 .13هدية النجاح لأليتام
 .11مشروع هدية العيد
 .12صرف الكفاالت لأليتام

66333
ــــــــــــــــــــــــ
206١33
25633
ــــــــــــــــــــــــ
1١533
5٣233
66633

املشاريع
تنمية املوارد
الرعاية االجتماعية
املشاريع
العالقات العامة
املساعدات
الرعاية االجتماعية
اخلدمات العامة

١433

الرعاية االجتماعية

ــــــــــــــــــــــــ

جملس اإلدارة

 .15متابعة مشروع السقيا وحتلية املياه

15233

املشاريع

 .16ترميم وتأثيث بيوت املستفيدين
 .1٣صيانة أجهزة اجلمعية  +سدادات  +مصروفات نثرية

1٣5٣62
25333

الرعاية االجتماعية
اإلدارية

 .1١تطوير الكادر اإلداري ــ الربامج التقنية ــ برامج اجلودة

4١٣53

التدريب واجلودة

 .1٣تلقى طلبات طالب املساعدة
 .23اإلعالنات الدعائية يف القنوات الفضائية ومواقع التواصل
 .21متابعة مشروع بناء وقف اجلمعية وخماطبة الداعمني

ــــــــــــــــــــــــ
053333
2533333

اإلدارية
اإلدارية  +املشاريع

 .22رواتب موظفني  +املكافأة
 .20التقارير :
 التقرير املايل ملصروفات الربع الثالث -تقرير منجزات الربع الثالث

42333
ــــــــــــــــــــــــ

املالية
اإلعالمية

 .10حفل معايدة لأليتام
 -يونيو

 .14املشاركات يف املؤمترات والندوات املتاحة

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

املالية

0١6٣462
ريـــــــــــــال

املصروفات العمومية واإلدارية
 .1اعتماد املصروفات
العمومية للمشاريع للربع
الثالث

 .2اعتماد املصروفات
التشغيلية للربع الثالث

تنمية املوارد

.1عمل محلة إعالنية
جلمع التربعات
.2التعر ف بأنشطة

 .0اعتماد تقرير األداء
الوظيفي

اجلمعية
.0متابعة مواقع التواصل

 .4صرف الرواتب الشهرية
للموظفني

االجتماعي
 .4جتهيز املواد اإلعالنية

 .5تسديد فواتري اخلدمات

 .6جتديد هويات العمال

لشهر رمضان
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الربع

األشهر

املشاريع والربامج املستهدفه
 .1إيداع املساعدات النقدية وكفالة األيتام عن طريق املباشر
 .5توزيع السلة الغذائية

211١33

 .6متابعة أعمال وقف الوالدين والداعمني له

2533333

اإلدارية

01533

األنشطة االجتماعية

ــــــــــــــــــــــــ
1١333

تنمية املوارد
األنشطة االجتماعية

053333

املشاريع

ــــــــــــــــــــــــ

العالقات العامة

 .12صيانة أجهزة اجلمعية  +سدادات  +مصروفات نثرية

25333

اإلدارية

 .10تطوير الكادر اإلداري ــ الربامج التقنية ــ برامج اجلودة

4١٣53

التدريب واجلودة

ــــــــــــــــــــــــ

جملس اإلدارة

1٣5٣62

الرعاية االجتماعية

 .16تلقى طلبات طاليب املساعدة

ــــــــــــــــــــــــ

االتصاالت اإلدارية

 .1٣عقد شراكات مع اإلدارات ذات املسؤولية املجتمعية

ــــــــــــــــــــــــ

تنمية املوارد

 .1١اإلعالنات وتبديل لوحات الشوارع حسب املوضوع املحدد

٣533

اإلعالمية

 .1٣رواتب موظفني

42333

املالية

 .١خماطبة املاحنني
 .٣إقامة ملتقى لألسر املنتجة
 .13تطوير مشروع السقيا وحتلية املياه ( املرحلة الثالثة )

 -أغسطس

 سبتمربالثالث

66633

الرعاية االجتماعية
املستودع

 .٣تنفيذ دورات تأهيل وتدريب وبرامج جمتمعية
-يوليو

التكلفة التقديرية

اجلهة املنفذة

 .11استكمال طلبات الدعم من اجلهات املاحنة

 .14املشاركات يف املؤمترات والندوات والدورات املتاحة
 .15املسامهة يف ترميم وتأثيث منازل املستفيدين

 .23التقارير :
 التقرير املايل ملصروفات الربع الثاين -تقرير منجزات الربع الثاين

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

اإلعالمية
ــــــــــــــــــــــــ
املالية

04٣٣112
ريــــــــال

املصروفات العمومية واإلدارية

 .1اعتماد املصروفات
العمومية للمشاريع
للربع الثاين

 .2اعتماد املصروفات
التشغيلية للربع الثاين

 .0اعتماد تقرير األداء
الوظيفي

 .4صرف الرواتب الشهرية
للموظفني

 .5تسديد فواتري اخلدمات

جلنة تنمية املوارد واالعالم

.1عمل محلة إعالنية جلمع
التربعات

 .2التعر ف بأنشطة اجلمعية

 .0زيارة اجلمعيات املتميزة
ونقل اخلربات منهم

 .4متابعة مواقع التواصل
االجتماعي
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الربع

األشهر

 -أكتوبر

الرابع

 -نوفمرب

 -ديسمرب

التكلفة التقديرية

اجلهة املنفذة

املشاريع والربامج املستهدفه
 .1صرف الكفاالت الشهرية لأليتام

66633

الرعاية االجتماعية

 .2توزيع السلة الغذائية وزكاة الفطر

211١33

املستودع

 .0مشروع احلقيبة املدرسية والزي املدرسي

135333

املشاريع

 .4إقامة دورات وملتقى لألسر املنتجة وبرامج جمتمعية

43333

األنشطة االجتماعية

 .5تطوير الكادر اإلداري والربامج التقنية وبرامج اجلودة

4١٣53

التدريب واجلودة

2533333

اإلدارية

 .٣خماطبة املاحنني

ــــــــــــــــــــــــ

تنمية املوارد

 .١البحث السنوي العام لألسر املستفيدة وحتديث البيانات

ــــــــــــــــــــــــ

الرعاية االجتماعية

15233

املشاريع

ــــــــــــــــــــــــ

جملس اإلدارة

 .11ترميم وتأثيث منازل املستفيدين

1٣5٣62

الرعاية االجتماعية

 .12صيانة أجهزة اجلمعية  +سدادات +مصروفات نثرية

25333

اإلدارية

 .10الدعاية واإلعالن

12333

اإلدارية

 .6متابعة مشروع بناء وقف اجلمعية

 .٣مشروع سقيا وحتلية املاء
 .13املشاركات يف املؤمترات والندوات املتاحة

 .14التقارير :
 .15التقرير املايل ملصروفات الربع الرابع
 .16تقرير منجزات الربع الرابع
 .1٣تقرير منجزات اجلمعية خالل عام 2323م

اإلعالمية
ــــــــــــــــــــــــ

 .1اعتماد املصروفات
العمومية للمشاريع للربع
الرابع

 .1١اصدار كتيب ومطبوعات عن املنجزات

١533

 .1٣رواتب موظفني
 .23حفل ختام العام

42333
5333

املالية
اإلدارية

0255١12
ريــــــــــــال

.1عمل محلة إعالنية جلمع
التربعات

 .2اعتماد املصروفات
التشغيلية للربع الرابع
.2التعر ف بأنشطة اجلمعية
 .0اعتماد تقرير األداء
الوظيفي

 .4صرف الرواتب الشهرية
للموظفني

املالية
اإلعالمية

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

املصروفات العمومية واإلدارية

تنمية املوارد

.0طباعة التقرير السنوي
للجمعية عن مناشط اجلمعية.
 .4متابعة مواقع التواصل

 .5تسديد فواتري اخلدمات

 .6جتديد هويات العمال

االجتماعي
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تم اعتماد الخطة والموازنة بمحضر اجتماع رقم ( )21 / 1
وتاريخ  :رقم  ) 21 / 1 ( :وتاريخ  1442 /6 / 18 :هـ ـــ  2021/ 1 / 31م

