
  

            هلية األميزانية تشغيلية مقرتحة ومعتمدة جلمعية الرب 

 مبركز وادي عمود حمافظة الريث منطقة جازان
 م2018   /لعام 

وحبث من ادارة  ملصروفات العام السابق امليزانية تعرب عن احتياجات فعلية بناًء على دراسة

 الحتياجات االسر الفقرية وااليتام املسجلني باجلمعية اجلمعية

 

  



 

 
 1الصفحة 

  هليةاألالرب  جلمعية املقرتحة العامة امليزانية التشغيلية 
 )مشاريع الرب اخلريية للجمعية( اوال : مصروفات االنشطة

 م
القيمة االفراديةالعدداجزاء املشروعاسم املشروع

مرات 

التنفيذ

 اإلمجالي للبنوداجملموع

1 
 لألسرسالت غذائية 

الفقرية

 450000 10 300 150سالت غذائية للفقراء دورية
525000 

 75000 1 500 150سالت رمضان للفقراء

سقيا املاء 2

 135000 1 135000 1باألوديةالفقرية  لألسروايت لنقل املاء 
225000 

 90000 12 25 300توزع على االسر الفقرية ماء كرتون

3 
  لألسراالجهزة الكهربائية 

الفقرية وااليتام

 200400 200400 1 0 140ضروريات االسر الفقرية من االجهزة

رعاية االيتام 4

 –رعاية متكاملة)توزيع سالت غذائية 

 –توزيع اجهزة منزلية  –مادية 
كسوة(

40 6150 12 246000 246000 

مشروع الزواج 5
 65000 65000 1 4000 15مساعدات مادية

افطار صائم 6
 69600 69600 30 10 100افطار االسر واالفراد

 1331000  1جمموع الصفحة رقم 



 

 
 2الصفحة 

 م 2018ومشاريع اجلمعية لعام /تابع مصروفات انشطة 

العدداجزاء املشروعاسم املشروع م

القيمة 

االفرادية

مرات 

التنفيذ

 اإلمجالي للبنوداجملموع

7 
حتسني االسكان

 675000 1 13500 5بناء وحدات سكنية لصاحل الفقراء وااليتام

1107150 
 150000 1 15000 10اصالح وترميم املنازل

 120000 1 1200 10الفقرية لألسردفع اجيار السكن 

 162150 1 - 7 اعين على اكمال منزلي 

 41500 41500 1 0 300والفقراء لأليتامكسوة الشتاء 8

 30000 30000 1 12000 25دفع اجيار السكنالطالب اجلامعي 9

 80000 80000 1 400 200وبنات بنبنيمالبس العيد كسوة العيد 10

 40000 40000 1 2000 20للعاملني باجلمعيةدورات تطويرية 11
 135000 135000 1 270 500والبنات للبننياحلقيبة املدرسية 12

االسر املنتجة 13

 200000 1 10000 20دعم وتطوير االسر املنتجة

818136 
الفقرية من ايتام وارامل ومطلقات   األسر بنات تأهيل

 املدرسية املقاصف يف للعمل
7 0 1 110986 

 225000 1 45000 5 0صيانة اجلوالت

طبت وطاب ممشاك 14

زيارات لكبار السن والشيبان يف االعياد

زيارات للمرضي باملستشفيات
 0 2 1000 20000 

 تطويرية 15

 كامل مع ، جهاز30 بعدد" رجــالي" متكامل حاسب معمل جتهيز

 سنة ملدة متدرب 60 عدد وتدريب ، ملحقاته
1 0 1 133470 133470 

 60000 60000 12 1000 5رعاية مادية شهريةرعاية املرضي واملصابني   16

 3796256 االمجايل للمشروعات واالنشطة



 

 
 3الصفحة 

 ثانيا : املصروفات االدارية والعمومية

 م2018/ امليزانية للمصروفات االدارية والعمومية جلمعية الرب اخلريية مبركز وادي عمود حمافظة الريث منطقة جازان لعام 

 إمجالي عام للبنوداالمجاليمرات التنفيذالشهريةالقيمة العدداجزاء املصروفاسم املصروفم

 62000012240000240000مرتبات شهرية للموظفني مرتبات ومكافئات1

اجور اضافية2

1500126000عامل النظافة
9000 

250063000عمال تنزيل وحتميل

ضيافة ونظافة3

1100066000جملس االدارة

1500126000ضيافة  13200

 1100121200ادوات نظافة

هاتف وكهرباء وانرتنت4

1250123000انرتنت
5000 

150042000كهرباء

لوازم حاسب الي5

250066000اوراق طباعة
7800 

230031800احبار

ةرسوم حكومي6

15001500جتديد اشرتاك الربيد السعودي

56500 
1100011000رخص السيارات

1500015000والتصاريح والتأشرياتاالقامة 

 50000   1 تأمينات 

وبريد ومواصالت نقليات7

150052500نقل اغراض وسالت

1100121200بريد اجلمعية 7700

1200024000لألفرادبدل نقل 

 339200 االمجالي الكلي للمصروفات االدارية والعمومية
 4135456 االمجالي مليزانية اجلمعية

 



 

 
 4الصفحة 

 

 م2018  لعام املتوقعة اجلمعية مليزانية دعم على متوقعة للحصول مصادر

 كتابة املتوقع بالريال مصادر الدعم م

 مليون 1000000 منح واعانات حكومية 1

 نصف مليون 500000 دعم من جهات خريية 2

 ربع مليون 250000 دعم شركات ومؤسسات 3

 ربع  مليون 250000 رعايات ملشروعات 4

 ثمانون الف 80000 استقطاعات 5

 ربع مليون 250000 دعم جتار  6

 مئتان الف 200000 زكاة 7

 خمسون الف 50000 كفاالت 8

 مليون ونصف 1500000 دعم عيين 9

 ثالثة وخمسون الف وستمائة وستة وخمسون 53656 صدقات 10

 الف وثماني مائة لاير 1800 اشرتاكات االعضاء 11

 4135456  االمجالي

 



 

 
 5الصفحة 

 

 م2018/اعتماد جملس ادارة اجلمعية للميزانية املقرتحة لعام 

 

 


