
 م2021الخطة التشغيلية للعام 
 جمعية البر الخيرية ببني يزيد

 التوزيع الجغرافي الجهات المشاركة فترة التنفيذ الفئة المستفيدة المؤشرات الهدف اسم المشروع

منزل  20ترميم  ترميم المنازل 
 للمنازل األكثر حاجة 

منزل خالل  20ترميم 
 م   2021

االسر الفقيرة المتهالكة 
 منازلهم

 مركز بني يزيد  المؤسسات المانحة  م  2021

سد حاجة االسر األشد  السلة الغذائية 
حاجة من المواد 

 الغذائية 

 االسر الفقيرة  سلة  500توزيع 
 وااليتام 
 واالرامل 

 م  2021
 نهاية كل شهر ميالدي 

 المؤسسات المانحة 
 التجار 

 مركز بني يزيد 

مساعدة الشباب على 
 الزواج 

أبناء االسر المستفيدة  شاب  20دعم نقدي  مساعدة نقدية 
 من الجمعية 

 مركز بني يزيد  المؤسسات المانحة  على حسب تقديم الطلب 

كفالة االيتام الجدد  كفالة يتيم 
 وتحديث البيانات 

يتيم  110كفالة 
 التحويل السريع البنكي 

التعاون مع جمعية  نهاية كل شهر ميالدي  االيتام 
 االيتام بالطائف 

 مركز بني يزيد

مساعدة مالية مساعدة  كفالة أسرة فقيرة 
 عينية 

كفالة حسب االحتياج و 
 أسرة  50اإلمكانيات 

االسر الفقيرة و األشد 
 حاجة 

 مركز بني يزيد  المؤسسات المانحة  نهاية كل شهر ميالدي 

تقديم المساعدات  تفريج كربة 
المالية و الطارئة 

 العينية 

تلمس االسر حاجات 
 االسر المتضررة 

دة من االسر المستفي
 الجمعية 

حسب تقديم الطلب او 
 اذا دعت الحاجة 

 مركز بني يزيد المؤسسات المانحة 

كفالة الطالب في  كفالة طالب 
الفسحة المدرسية  
واحتياجات العودة 

 للمدارس

طالب  400كفالة  
 وطالبة 

أبناء االسر المسجلة 
 في الجمعية 

بداية العودة للمدارس 
و نهاية كل شهر 

 ميالدي 

 مركز بني يزيد المؤسسات المانحة 

التكفل بتكاليف  عناية 
 المساعدات الطبية 

عملية  30كفالة 
 جراحية 

 المياه البيضاء 
 تصحيح النظر 

 الحاالت العاجلة 

 مركز بني يزيد جمعية زمزم طوال العام 

بناء الخزانات وتوريد  سقيا الماء
شبكات الماء ، محطة 

 تحلية 

انشاء محطة تحلية 
طاقة إنتاجية يومية 

 مكعب 250

سكان مركز بني يزيد و 
 القرى المجاورة 

على حسب توفر  
 المبلغ 

 مركز بني يزيد المؤسسات المانحة 



 م2021الخطة التشغيلية للعام 
 جمعية البر الخيرية ببني يزيد

 

 أعداد  

توزيع الزكاة النقدية  الزكاة المالية 
 على مستحقيها 

التحويل البنكي وكشف 
 القوائم المالية 

التجار و المؤسسات  شوال  مستحقي الزكاة شرعا 
 المانحة  

 مركز بني يزيد

محفظة تمويلية لالسر  فرصة 
المنتجة و المشاريع 

 الصغيرة 

تمويل االسر المنتجة و 
المشاريع الصغيرة 

سنوات  3لمدة 
 مليون  2بمجموع 

 االسر المنتجة 
اسر الضمان 

 جتماعي اال
 المستفيدين بالجمعية 
 ذوي الدخل المحدود 
أبناء و اسر شهداء 

 الواجب 

شراكة استراتيجية بنك  مفتوح طوال العام  
 التنمية االجتماعية 

 مركز بني يزيد

 رئيس مجلس اإلدارة   المسؤول المالي المدير التنفيذي 
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