
مساندرئيسي
كشوفات البنك بالتغذية مع ورقة التغذيةالوزارة والمتبرعين وايرادات الجمعيةقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعمتحويل المبلغ على حساباتهم2,600,000المستفيدينمن كل شهر25المساعدة الشهرية

بعد قرار مجلس مساعدة الزواج

االدارة

شاب من الشباب60  

المقبلين على الزواج

صور الشيكاتايرادات الزكاة وتبرعات المحسنينقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعمكتابة الشيك باسم الشاب780,000

بعد قرار مجلس مساعدة االجار

االدارة

من االسر ذات الدخل55  

المحدود

كتابة الشيك باسم صاحب 220,000

العقار

صور الشيكاتايرادات الزكاة وتبرعات المحسنينقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعم

المساعدات الطارئة 

والمقطوعة

بعد قرار مجلس 

االدارة

مستفيدين ممن حصل10  

له ظرف

صور الشيكاتايرادات الزكاة وتبرعات المحسنينقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعمكتابة الشيك باسم المستفيد70,000

كشوفات البنك بالتغذية مع ورقة التغذيةالوزارة والمتبرعين وايرادات الجمعيةقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعمتحويل المبلغ على حساباتهم60,000من اصحاب الهمم25من كل شهر25مساعدة اصحاب الهمم

من االسر المستفيدة120بعد عيد الفطرفرحة العيد  

 إضافة الى المنومين

بالمستشفى

توثيق التسليم بالصورايرادات الجمعيةالقسم النسائيقرار من المجلستوفر الدعمتسليم القرحة لهم في اماكنهم10,000

كشوفات البنك بالتغذية مع ورقة التغذيةدعم من مبرة الرويبخقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعمتحويل المبلغ على حساباتهم126,000اسرة من المستفيدين252شهر رمضانمساعدة الكهرباء

1200ًشهر رمضانمشروع افطار الصائم صور بعض مراكز التفطيرايرادات الجمعيةقسم المستفيدينقرار من المجلستوفر الدعمتجهيز الوجبات وتوزيعها450,000صائم يوميا

مرات 3توزع المساعدات العينية

بالسنة

تجهيز السلة بالمستودع 600,000اسرة من المستفيدين650

وتوزيعها

صور التجهيز والتوزيع وتوقيع المستفيد الوزارة والمتبرعين وايرادات الجمعيةالمستودع الخيريقرار من المجلستوفر الدعم

على االستالم

تدريب ودعم االسر لتحويلها 25,000اسرة جديدة4خالل السنة كاملةرعاية االسر المنتجة

السر منتجة

توثيق الصرف والتدريبالوزارة والمتبرعين وايرادات الجمعيةالقسم النسائيقرار المجلستقديم االسرة

شاب من المقبلين30خالل السنة كاملةمبرة الراشد  

على الزواج

تقديم الشاب كتابة الشيك باسم الشاب1,200,000

بطلب قرض

صورة الشيكاتدعم من مبرةقسم المبراتموافقة الرئيس

المشروع
مسؤول التنفيذ

2021الخطة السنوية لعام - جمعية البر الخيرية بالزلفي 

مؤشرات تحقق الهدفالدعمالمتطلباتطريقة التنفيذزمن التنفيذ المبلغ التقريبي للبرنامجالفئة المستهدفة



شاب من المقبلين30خالل السنة كاملةمبرة الفالح  

على الزواج

تقديم الشاب كتابة الشيك باسم الشاب1,200,000

بطلب قرض

صورة الشيكاتدعم من مبرةقسم المبراتموافقة الرئيس

شاب من الشباب18خالل السنة كاملةمبرة العضيب  

المقبلين على الزواج

تقديم الشاب كتابة الشيك باسم الشاب70,000

بطلب قرض

صورة الشيكاتدعم من مبرةقسم المبراتموافقة الرئيس

شاب من الشباب25خالل السنة كاملةمبرة الرومي  

المقبلين على الزواج

تقديم الشاب كتابة الشيك باسم الشاب1,000,000

بطلب قرض

صورة الشيكاتدعم من مبرةقسم المبراتموافقة الرئيس

شخض ممن تنطبق13خالل السنة كاملةمبرة الفهد  

عليه الشروط

تقديم الشخص كتابة الشيك باسم الشخص260,000

بطلب قرض

صورة الشيكاتدعم المبرةقسم المبراتموافقة الرئيس

استقطاب معارض و مشاريع أخرى60,000الشباب و الشاباتخالل السنة كاملةالعمل التطوعي

متطوعين

عدد المتطوعينإيرادات الجمعية

موافقة المجلس تعميد المكتب الهندسي10,000وضع المخططاتخالل الربع االولمشروع حفظ النعمة

على المخطط

خطاب من الجمعية للمكتبال يحتاجقسم االستثمارقرار من المجلس

خالل الربع الثاني 

تعميد المقاول 

ببداية العمل 

بالمشروع

موافقة المجلس عقود العمللم يحددتوقيع العقد مع المقاول

على العقد

عقود العملالوزارة والجمعيةقرار من المجلس

الربع الثالث 

والرابع

اكمال عمل البناء 

للمشروع

توثيق العمل بالصور من لم يحدد

الممتابعة

الدفعات حسب 

العقم

حسب العقدالوزارة و المتبرعينرئيس المجلس

برنامج الحاسب االداري 

للجمعية والمستودع

الربع االول بداية 

العمل بالبرنامج 

االدارة

تدريب الموظفين علي 25,000الموظفين في الجمعية

البرنامج

توقيع العقدالوزارة مع البحث عن داعم قدر المستطاعقرار من المجلسالشركة المنفذة

الربع الثاني 

اكتمال العمل 

بالبرنامج

تدريب الموظفين علي لم يحددالموظفين في الجمعية

البرنامج

توقيع العقدالوزارة مع البحث عن داعم قدر المستطاعقرار من المجلسالشركة المنفذة

مسؤول التطوع


