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 التقرٌر االداري والمالً

2012 برنامج القرٌة من ٌقرر  

  جمعٌة صانور الخٌرٌة:الجمعٌة/ اسم المركز 

  تطوٌر روضة اطفال صانور:اسم المشروع

 

:تم تنفٌذ المشروع ضمن المراحل التالٌة  

 المرحلة االولى المرحلة الثانٌة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

تحدٌد عملٌة الشراء وعمل استدراج  عملٌة تركٌب البضاعة وتورٌدها  دفع ثمن المواد

 عروض وعملٌة الشراء

  مرحلة الدراسة والتشاور واتخاذ القرار

اعداد التقرٌر المالً بالتكلفة الفعلٌة 

 والتقرٌر االداري للمشروع

تحدٌد المشروع وذلك من خالل اجتماعات  تحدٌد المشترٌات الالزمة  

 مجلس االدارة 

 كتابة الخطة والموازنة للمشروع استدراج العروض و فتحها  

عملٌة الشراء حٌث تم شراء دوٌخة   

،سحسٌلة، سٌسو، كراسً ، طاوالت 

تلفاز،رمل، ،،فرشات DVD  
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:دور الجمعٌة والمجتمع المحلً فً انجاز المشروع  

 .احضار عروض األسعار و القٌام بعملٌات الشراء و تحدٌد النوعٌة و األولوٌة .1

 . المتابعة فً الترتٌب ودفع المستحقات .2

  المساعدة فً االعمال المتعلقة بالمشروع .3

 . شراء مستلزمات للروضة من هداٌا و العاب و قرطاسٌة  .4

 

 :(مالٌا وادارٌا )دور مؤسسة دالٌة 

 .متابعة عملٌة الصرف بدقة والعمل الجاد على ان تكون عملٌة الشراء نزٌهة  .1

 . اعطاء الدورات الالزمة فً اعداد المشارٌع واعداد الموازنات والٌة الصرف المنهجٌة .2

 .واخذ النتائج  اعطاء المشارٌع الممنوحة اهمٌة كبٌرة والمتابعة بعد عملٌة الشراء والعرض .3

  دفع ثمن مواد كانت الجمعٌة عاجزة عن توفٌر ثمنها سابقا .4

  تخفٌف عبء كبٌر على الجمعٌة فً تحضٌر غرف جدٌدة لألطفال .5

 

 :أثر المنحة على الجمعٌة من الناحٌة المالٌة

 .زٌادة عدد طالب الروضة مما ادى الى ازٌاد فً دخلها الشهري وزٌادة عدد المستفٌدٌن من المعلمات  .1

 .اصبح هناك دخل جٌد للجمعٌة  .2

 .اصبح هناك استقاللٌة مالٌة واعتماد ذاتً  .3

 .اصبح هناك أمان واستقرار مالً  .4
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 :أثر البرنامج على الجمعٌة من حٌث

 العالقات داخل المؤسسة: 

 كان هناك عالقة جٌدة بٌن اعضاء الجمعٌة   .1

 . العمل ٌد واحدة للحصول على اقل االسعار فً عملٌة الشراء .2

 . تقوٌة العالقة بٌن اعضاء الجمعٌة .3

 

 مع المؤسسات االخرى: 

 . االجتماعات المنعقدة كان لها أثر اٌجابً حٌث كان هناك تعاون مع المؤسسات واالفراد .1

 . معرفة خطة عمل كل جمعٌة واهدافها وطرٌقة عملها .2

 .تعاون بٌن اعضاء الجمعٌات المختلفة بناء جسور  .3

 

 ًمع المجتمع المحل: 

 .عالقة تعاون  .1

 . زٌادة ثقة المجتمع المحلً بالجمعٌة .2

 . كسب احترام المجتمع المحلً .3

 . بناء عالقة اٌجابٌة .4
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 Nis 7999 = $ 2105: المٌزانٌة

 الرقم
 

 التكلفة البنود
 االجمالٌة

 مساهمة
 المركز

المجتمع 
 المحلً

 اسماء المساهمٌن مساهمة دالٌة

  شٌكل 2400  شٌكل  2400 العاب  1

 مجلس قروي صانور شٌكل 2410   شٌكل 2410  أثاث 2

  شٌكل 1500   شٌكل 1500 ماكٌنة تصوٌر 3

  شٌكل 65    شٌكل65صٌانة  4

   شٌكل400   شٌكل  400 مواد بناء 5

   شٌكل1225  شٌكل 625   شٌكل1850 ثمن معرش 6

   شٌكل8000 شٌكل 625  شٌكل 8625 :المجموع 

 

 

 

 


