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 التقرٌر االداري والمالً 

2012 برنامج القرٌة من ٌقرر  

  جمعٌة صانور التعاونٌة :الجمعٌة/ اسم المركز 

  صٌانة واعادة تاهٌل تراكتور الجمعٌة:اسم المشروع

 

:تم تنفٌذ المشروع ضمن المراحل التالٌة  

 المرحلة االولى المرحلة الثانٌة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

اعداد التقرٌر المالً واالداري بالتكلفة 

 الكاملة للمشروع

نقل التراكتور الى فرن الدهان بعد اكتمال 

اعمال الصٌانة وتفوٌض كل من الرئٌس 

والسكرتٌر وامٌن الصندوق بمتابعة شؤون 

 الصٌانة

  نقل التراكتور الى كراج التصلٌح

 االتصال بٌن الجمعٌة ومؤسسة دالٌة 

 

  متابعة تصلٌح التراكتور  

 

 تحدٌد نوع المشروع

  االتفاق مع كراج التصلٌح   

اعداد الخطة والموازنة وعمل استدراج 

 عروض وتوزٌعها

 

فتح العروض المقدمة بحضورلجنة الرقابة    

  ومؤسسة دالٌة
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:دور الجمعٌة والمجتمع المحلً فً انجاز المشروع  

 القٌام بتنفٌذ المشروع بكافة التفاصٌل  .1

 البحث عن الموارد المحلٌة .2

 الرقابة على عمل الجمعٌة فً المشروع   .3

 :(مالٌا وادارٌا )دور مؤسسة دالٌة 

  قامت مؤسسة دالٌة بتقدٌم منحة المشروع .1

 بناء قدرة الجمعٌة فً مجال اعداد الخطة والموازنة للمشروع  .2

 تقدٌم المساعدة والمشورة للجمعٌة فً تنفٌذ كافة مراحل المشروع  .3

 :أثر المنحة على الجمعٌة من الناحٌة المالٌة

  اعادة تنشٌط الجمعٌة .1

 المساهمة فً استدامة الجمعٌة  .2

 توفٌر دخل جدٌد للجمعٌة  .3

 

 :أثر البرنامج على الجمعٌة من حٌث

 العالقات داخل المؤسسة: 

 التواصل فٌما بٌن االعضاء من خال االجتماعات المتكررة  .1

  تعزٌز روح التعاون .2

 مع المؤسسات االخرى: 

 التعاون  .1
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 بناء عالقات عمل .2

 تبادل الخبرات  .3

 

 ًمع المجتمع المحل: 

 التكافل االجتماعً  .1

 بناء عالقات قوٌة .2

 تعزٌز التواصل .3

  شٌكل6950منحة دالٌة : المٌزانٌة

 الرقم
 

 التكلفة البنود
 االجمالٌة

 مساهمة
 المركز

المجتمع 
 المحلً

 اسماء المساهمٌن مساهمة دالٌة

اطارات تراكتور امامً وخلفً  1

وثٌوبات 

 1900  شيكل4400

 شيكل

  شيكل  2250 شيكل  250

  3450  شيكل  5050 قطع غٌار 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شيكل

   شيكل1600 

   شيكل  1300 شيكل  80   شيكل 1380 دهان 3

  شيكل  1300 شيكل  200 شيكل  250  شيكل240 صٌانة 4

  شيكل  400 شيكل  57 شيكل 40  شيكل4950 اعداد المٌزانٌة 5

  شيكل  100  شيكل  240  شيكل1145 سوالر وبنزٌن 6
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   شيكل 50 شيكل  200  شيكل 750اجرة نقل التراكتور  7

   شيكل 350   شيكل 1380صٌانة شبكة الكهرباء  8

 14017المجموع  

 شيكل

6080 

 شيكل

  شيكل 6950 شيكل 987

 

 

 

 


