
   

 جمعية البر الخيرية بثول             

                   مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (347برقم )               

 م 2120الخطة التشغيلية لعام  

العدد  نبذة عن المشروع اسم المشروع م

 المستهدف

التكلفة  نهاية التنفيذ بداية التنفيذ

 المالية

الجهات الخارجية  المؤشر

 المشاركة

 ترميم منازل 1
ترميم وصيانة منازل 

 المستفيدين
 لاير250,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 5

منازل  5صيانة عدد 

 للمستفيدين

الجهات المانحة 

 والمؤسسات

 اعانة الزواج 2

تقديم مبلغ مادي وعيني 

للشباب المقبل على 

 الزواج

 لاير50,250 م31/12/2021 م01/01/2021 شاب 5
شاب مقبل على  5مساعدة 

 الزواج

الجهات المانحة 

 والمؤسسات

 السلة الغذائية 3

صرف المساعدات 

 6العينية  سالل غذائية 

 صرفات  في السنة

 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ428 
642,000 

 لاير

اسرة من  428سد حاجة 

تخفيف  -المواد الغذائية 

 االعباء المالية

 

الجهات المانحة 

+جامعة الملك  والمؤسسات

 عبدهللا بثول

4 

 تحويل االسر من

 حاجة الى اكتفاء

 

مساعدة االسر التي 

لديهم مهارات االستفادة 

منها وثقلها بالتدريب  

ودعمها لفتح مشاريع 

 بما يحقق االكتفاء الذاتي

 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 10
350,000 

 لاير 

 10تحقيق االكتفاء الذاتي لعدد

 اسرة

 

الجهات المانحة 

 والمؤسسات

 التدريب والتأهيل 5

 40وتأهيل عدد  تدريب

شاب وشابة لتجهيزهم 

 لسوق العمل

شاب  40

 وفتاة
 لاير120,000 م31/12/2021 م01/01/2021

شاب وشابة  40تأهيل عدد 

 لسوق العمل

 

 جامعة الملك عبدهللا بثول 

6 

تحويل  السلة 

الغذائية الى بطاقة 

 مشتريات

 

عمل بطاقات ممغنطة  

لألسرة الفقيرة لشراء 

 بأنفسهماحتياجاتهم 

 لاير59,400 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 33

بطاقة مشتريات  33تسليم 

 ممغنطة لألسر المستحقة

 

 

 ال يوجد
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7 

االجهزة 

 الكهربائية

 

اسرة  100حاجة عدد 

كهربائي  جهاز400الى 

لعدم استطاعتهم  منزلي

 على شراءها

 لاير290,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ100

جهاز  400توفير عدد 

 لألسر المستحقةكهربائي 

 

الجهات المانحة 

 والمؤسسات

8 
 االضاحي لحوم

 

توفير لحوم االضاحي 

 للمستفيدين
 لاير30,000 م25/05/2021 م07/05/2021 سرةأ 40

 لألسرتوزيع اللحوم 

 المستحقة

 

جامعة الملك عبدهللا 

 بثول 

9 

مشروع سقيا 

 الماء

 

توفير مياه الشرب  

 لمساجد بثولل

 فرد168000

 
 لاير50,400 م31/12/2021 م01/01/2021

 تامين المياه للمساجد

 
 المتبرعين

10 
 كفالة يتيم

 

كفالة مادية شهرية 

المسجلين  لأليتام

 بالجمعية

 لاير141,000 م31/12/2021 م01/01/2021 يتيم 47
ايداع مبلغ الكفالة شهريا 

 بحساب اليتيم
 الكفالء

11 
 كفالة أسرة

 

كفالة مادية شهرية 

 بالجمعية ةالمسجل لألسر
 لاير120,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ20

ايداع مبلغ الكفالة شهريا 

 بحساب االسرة
 الكفالء

12 

المساعدات 

 النقدية

 

 تقديم المساعدة المادية

 لألسر زكاة مال

 المسجلين بالجمعية

 لاير1,080,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 428

تحسين مستوي االسرة 

 وتخفيف االعباء عليهم

 

الجهات المانحة 

 والمؤسسات

13 

الكفارات وزكاة 

 الفطر

 

الكفارات  باستقبال نقوم

 اتوزيعهووزكاة الفطر 

 على المستحقين

 لاير 200,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 428

 - المجتمعالترابط بين افراد 

 تزكية النفس

 

 

 المتبرعين

14 
 حاج سقيا

 

تقديم سقيا ماء لحجاج 

 بيت هللا الحرام
 لاير200,000 م24/07/2021 م18/07/2021 فرد800000

المساهمة في خدمة حجاج 

 بيت هللا الحرام

 

 

 المتبرعين

15 
 اطعام حاج

 

تقديم وجبة لحجاج بيت 

 امهللا الحر
 لاير300,000 م24/07/2021 م18/07/2021 فرد30000

المساهمة في خدمة حجاج 

 بيت هللا الحرام

 

 المتبرعين         

16 
 كفالة حاج

 

لمستفيدين الذين ا تحجيج

لم يسبق لهم حج بيت هللا 

 الحرام

 لاير210,000 م24/07/2021 م18/07/2021 فرد30

اكمال فريضة الحج لعدد 

 فرد من المستفيدين30

 

 المتبرعين
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 الطارئة المساعدات

 )تفريج كربة(

 

تقديم المساعدات 

التي  سرلأل -الطارئة 

تعرضت لحريق 

 –بمنزلها 

سداد  –جهاز كهربائي 

 لاير 100,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 10

االثار المساهمة في تخفيف 

 الناتجة عن االحداث الطارئة

 

 

 المتبرعين

 فرحة العيد 17

توفير   هدايا ومالبس العيد 

لعدم تمكن يتيم  47لعدد  

 اسرهم من تكاليف الشراء

 لاير 94,000 م20/07/2021 م07/05/2021 يتيم47

 -تخفيف االعباء المالية 

زرع الفرحة والبسمة 

 لأليتام

 

جامعة الملك عبدهللا 

 بثول

 الحقيبة المدرسية 18

تقديم حقيبة مدرسية 

تحتوي على جميع متطلبات 

 الدراسة

 لاير14,100 م09/08/2021 م11/07/2021 يتيم47
 حقيبة مدرسية 47تسليم 

 لأليتام

جامعة الملك عبدهللا 

 بثول

 افطار صائم بمكة 19

تقديم وجبات افطار صائم  

امتثاال لقول  - للمعتمرين

النبي صلي هللا عليه وسلم 

)من فطر صائما كان له 

 ال نقصمثل اجرة غير انه 

 (شيءمن اجر الصائم 

 لاير2,000,000 م12/05/2021 م13/04/2021 فرد200000

توفير وجبات افطار 

ولزوار للمعتمرين صائم 

 بيت هللا الحرام

 

 المتبرعين

20 
افطار صائم المنافذ 

 بجدة

تقديم وجبات افطار صائم 

بمطار الملك عبدالعزيز 

 بجدة وميناء جدة االسالمي

 

 لاير 250,000 م12/05/2021 م13/04/2021 فرد25000

توفير وجبات افطار 

صائم للصائمين في 

 المنافذ

 

 المتبرعين

 افطار صائم ثول 21

تقديم وجبات افطار صائم 

 بثول

 

 لاير 250,000 م12/05/2021 م13/04/2021 فرد25000

توفير وجبات افطار 

 صائم للصائمين بثول

 

 

جامعة الملك عبدهللا 

 بثول
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 فاتورة الكهرباء

 

23 
 بناء وقف خيري

 

بناء وقف خيري 

 للجمعية لتحقيق دخل

ثابت يعود ريعة 

 للمستفيدين

 

 لاير 500,000 م31/12/2021 م01/01/2021 سرةأ 428

استخراج التصاريح والبدء 

 في بناء الوقف

 

 

 المتبرعين

24 
المصروفات العمومية 

 واالدارية
    ----- لاير500,000 م31/12/2021 م01/01/2021 -- ----

---- 

 

 اعداد: 
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