الخطة السنوية لجمعية البر
الخيرية بالمحاني لعام
2020

 حماور عمل اجلمعٍت الزئٍسٍت :
 الربامج التنمىٌت :
( األوقاؾ المستدامة ورٌعها للمستقٌدٌن  -التدرٌب والتأهٌل لألٌتام وأبناء األسر الفقٌرة والمقبلٌن
على الزواج – بناء وترمٌم منازل المستفٌدٌن)
 الربامج االجتماعٍت :
كفالة األٌتام – كفالة األسر الفقٌرة  -توفٌراألجهزةالكهربائٌة واألثاثالمنزلً .ـ مساعدات الزواج –
كسوة العٌد -الحقٌبة المدرسٌة –تحجٌج المستفٌدٌن – البرامج واألنشطة الثقافٌة  -وبرامج تحفٌظ
القرآن الكرٌم  -وبرامج خدمة المجتمع )
 الربامـج اإلغـاثٍت :
( السلة الؽذائٌة  -مساعدات العالج والدواء ـ سدادالدٌون  -مساعدات اإلٌجار والكهرباء -
المساعدات العٌنٌة– المساعدات الطارئة ).

ً
اوال  /مشارٌع ميكن دعمها من الشكاة

- 1الكفاالث ادلالٍت ( اجتماعً )
الفئات المستفٌدة  :االسر الفقٌرة – االٌتام – امهات االٌتام – االرامل – المطلقات  -أبناء
األسر المستفٌدة.
احتٌاج تنفٌذ خطة 2020
أ  -كفالة االسر الفقٌرة واالرامل:
كفالة مالٌة مستمرة لعدد ( )10اسرة فقٌرة بمبلػ مالً وقدره ( )60000خالل السنة بمعدل
( )500لاير شهرٌا لألسرة الواحدة ز حسب عدد االفراد وحاجتهم.
ب  -كفالة االرامل والمطلقات والمعلقات:
كفالة مالٌة مستمرة لعدد ( )10ارملة ومطلقة بمبلػ مالً وقدره ( )60000لاير خالل السنة
بمعدل ( )500للمطلقة او االرملة او ام االٌتام

ج  -كفالة االٌتام:
كفال جمٌع االٌتام الفقراء وعددهم (ٌ )104تٌما .كفالة شهرٌة ( )250لاير
- 2السلت الغذائٍت ( اغاثً )
 مكونات السلة (ارز – حلٌب – شاي – دقٌق  -تمر –سكر -زٌت)
 سعر السلة الواحدة ( ) 300لاير
ٌ تم توزٌع السلة الؽذائٌة كل شهرٌن أو حسب توفرها وفً رمضان تكون اكٌدة
تكلفة المشروع خالل السنة ( )300لاير × ( )1000سلة = ()300000
- 3مساعدة الشباب على الشواج ( اجتماعً )
أ  -تقدٌم االجهزة الكهربائٌة خالل الخطة لعدد ( )30شاب بتكلفة ( )150000لاير
وهً عبارة عن  ( :مكٌفٌن – ثالجة – ؼسالة – مكنسة –كاوٌة –بتوؼاز ) للشاب

ب  -عقد دورتٌن للتأهٌل االسري
ج  -الدعم المالً المقدم للشباب خالل العام ( )60000لاير  .بواقع ( )5000لكل شاب شرٌطة
حضوره لدورة التأهٌل االسري
احتٌاج لتنفٌذ خطة مساعدة الشباب على الزواج والتأهٌل األسري لعام 2020ـ:
)( 120000لاير
- 4مشزوع تفزٌج الكزباث وادلساعداث الطارئت ( اغاثً )
تقدٌم المساعدات المالٌة والعٌنٌة الطارئة للفقراء والمحتاجٌن وكذلك العالجٌه لذوي االمراض
المستعصٌة مثل السرطانات والجلطات المسببة للشلل الجزئً او الكلً واٌضا ٌتم ترمٌم المنازل
التً تعانً من حاالت طارئة مثل الحرائق والسٌول وؼٌرها.احتٌاج لتنفٌذ خطة 2020
العدد المستهدؾ  20مستفٌدا  10000xلاير .التكلفة التقدٌرٌة  200000لاير
- 5ادلساعداث الطبٍت ( اغاثً )

* توفٌر عدد ( )5اسرة طبٌة جدٌدة بقٌمة ( )30000لاير وتوفٌر عدد ( )10كرسٌا ٌدوٌا بقٌمة
( )10000لاير وتوفٌر عدد ( )4كراسً كهربائٌة بقٌمة ( )24000لاير
احتٌاج تنفٌذ خطة المساعدات الطبٌة لعام 2020م  )74000 ( :لاير
 - 6تزمٍم ادلساكن ( تنمىي )
ترمٌم مساكن المستفٌدٌن من الجمعٌة الذٌن الٌستطٌعون ترمٌمها وفً هذه المرحلة سٌتم
باذن هللا ترمٌم ( )10منزال وهً المرحلة االولى من مشروع الترمٌم
احتٌاج تنفٌذ خطة ترمٌم المساكن لعام 2020ـ :
عشرة منازل بتكلفة اجمالٌة قدرها ( )500000لاير
 – 7تىسٌع األجهشة الكهزبائٍت ( اغاثً )
أ  -تقدٌم االجهزة الكهربائٌة لعدد ( )100اسرة وٌتم جمعها عن طرٌق التبرعات العٌنٌة
وهً عبارة عن  ( :مكٌؾ– ثالجة – ؼسالة – بتوؼاز ) لالسرة حسب الحاجة

ثانٍا  /ادلشارٌع العامت
- 1فزحت مىلىد ( اجتماعً )
تشارك الجمعٌة فرحة االسر الفقٌرة بموالٌدها وذلك بتقدٌم هدٌة لكل مولود جدٌد عبارة عن
احتٌاجات المولود قٌمة الفرحة للمولود ( )500لاير
احتٌاج تنفٌذ خطة فرحة مولود لعام 2020ـ  )10000( :لاير
- 2سقٍا ادلاء ( تنمىي )
تم بحمدهللا استالم محطة مجمع الهدي وتشؽٌلها وتبلػ المٌزانٌة التشؽٌلٌة لهذا المشروع كما ٌلً

ا  -الصٌانة وتوفٌر المٌاه بتكلفة اجمالٌة (  )6000لاير خالل السنة
 - 2المصروفات التشؽٌلٌة لمحطة التحلٌة ( )24000لاير رواتب العمال خالل العام
احتٌاج تنفٌذ خطة سقٌا الماء لعام  )30000( : 2020لاير

- 3افطار صائم  (0اجتماعً)
مشروع افطار صائم فً الجوامع و عددها ( )6مساجد
ا  -الوجبات الساخنة
اعداد وتنفٌذ عدد ( )10000وجبة ساخنة بمساجد البلدة بتكلفة تقدٌرٌة ( )140000لاير
وتتكون الوجبة من  :اربع حبات دجاج – ارز – تمر – لبن – زبادي – عصٌر – خبز –
وفول وماء
أو ب  -الوجبات الجافة
اعداد وتنفٌذ عدد ( )10000وجبة جاهزة بمسجد الجامع بتكلفة تقدٌرٌة ( )70000لاير
تتكون الوجبة من  :كٌك كرسون– تمر – لبن – عصٌر – زبادي خبز – وفول وماء
احتٌاج تنفٌذ خطة إفطار صائم لعام 2020ـ  :التكلفة االجمالٌة للمشروع (حسب االختٌار)
لاير
- 4كساء العٍد ( اجتماعً )
توفٌر ثوب وشماغ ومالبس داخلٌة وحذاء للرجال
وتوفٌر عباءة وجزمة وشنطة للنساء
وخاصة أسر ابناء المستفٌدة
- 5فزحت العٍد ( اجتماعً )
وهً عبارة عن هداٌا لالطفال ومعها بعض الحلوى والبسكوٌتات وبعض الرٌاالت  .لالوالد
والبنات خاصة االٌتام منهم ( )6-4سنوات من ابناء االسر المستفٌدة من لجمعٌة وتوزع مع
كساء العٌد (و التنسٌق مع مصلٌات العٌد العٌد )
- 6احلج (اجتماعً )
تحجٌج كبار السن من الفقراء والمطلقات واالرامل الذٌن لم ٌحجو حجة اإلسالموعجزوا عن
الوصول لرسوم الحج
احتٌاج تنفٌذ خطة الحج لعام : 2020العدد المستهدؾ  100حاج وحاجة (حسب سعر
الحمالت)

- 7كساء الشتاء ( اغاثً )
ا  -شراء ( )500بطانٌة بتكلفة ( )35000لاير
ب  -شراء ( )300كوت بتكلفة ( )30000لاير
ج  -احتٌاج تنفٌذ خطة كساء الشتاء لعام2020ـ  )65000( :لاير
- 8احلقٍبت ادلدرسٍت والشي ادلدرسً (اجتماعً)
ا  -عدد الطالب المستهدفٌن فً المشروع ( ) 200طالبا و طالبة
ب  -توزع علٌهم عدد ( )1حقٌبة متكاملة وعدد ( )2ثوب  +بدلة رٌاضٌة  +جزمة
رٌاضٌة وتبلػ قٌمتها التقدٌرٌة ( )250لاير المبلػ االجمالً ( )25000لاير
ج  -توزع علٌهم عدد ( )1حقٌبة متكاملة عدد ( )2مرٌول  +جزمة نسائٌة وتبلػ قٌمتها
التقدٌرٌة ( )250لاير  .المبلػ االجمالً ( )25000لاير
احتٌاج تنفٌذ خطة : 2020
التكلفة االجمالٌة للمشروع( )50000لاير
- 9الىقف اخلريي ( تنمىي )
هو عبارة عن عمارة سكنٌة
الهدف العام من الوقف
دعما اللتزامات الجمعٌة تجاه الفقراء والمساكٌن واالٌتام واالرامل
موقع المشروع
مدٌنة جدة – مخطط الشفا
المساحة الكلٌة
( ) 900متر مربع
المواصفات
عمارة سكنٌة مكونة من

.1
.2
.3
.4

دور خدمات عبارة عن مواقف للسٌارات وغرف للسائقٌن والحارس
اربعة ادوار متكررة ٌتكون كل دور من اربع شقق
دورٌن ملحق بنسبة  % 50من كل دور ٌحتوي على فٌالدٌلوكس
اجمالً عدد الشقق  16شقة  2 +فٌال

تكلفة التقدٌرٌة للمشروع
 شراء ارض للوقف الخٌري ( )2400000لاير
 بناء الوقف الخٌري كامال ()4300000لاير
- 10

ادلعهد التأهٍلً ( تنمىي )

هً مركز متخصص فً البرامج التدرٌبٌة المتطورة والتً تحظى باهتمام فً سوق العمل ,
وٌعنٌب تأهٌل الطالب والطالبات وتدرٌبهم فً مجال الحاسب االلً ومجاالت الخٌاطة والتطرٌز
وصناعة المواد الغذائٌة بصورة تمكنهن من ادارة وتفعٌل مشارٌع االسر المنتجة وهناك مجال
التطوٌر الذاتً المتنوع وتتكون الدار االقسام التالٌة :





القسم الخٌري ( المكتب التنسٌقً التابع للجمعٌة)
معهد للتدرٌب النسائً (تحت اشراف المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والفنً)
معهد تمكٌن للغة االنجلٌزٌة القسم النسائً (تحت اشراف وزارة التربٌة والتعلٌم)
اقامة دورات للطالبات خرٌجات الثانوٌة بكٌفٌة التعامل مع اختبارات قٌاس وغٌرها التً
تساعدهن فً اختٌار التخصصات الجامعٌة

التكلفة االجمالٌة للمشروع
 بناء العظم ( )700000لاير
 التشطٌب ( )900000لاير
 التأثٌث للطوابق الثالث ( )100000لاير

