
 

 

 

 عنيزة محافظة الخطة االستراتيجية لجمعية بيوت األهلية ب 

 

 جمعية بيوت : المنطلقات  األساسية لعمل  

 . تمكيننحو السكان اإلالتي تسهم بشكل إيجابي في دفع عجلة تنمية المجتمعية  نظماتوت النسائية من المأن جمعية بي -1

من المكتسبات في مجال  جملةتتضافر الجهود وتتحقق  من خاللهاالمجتمعية هي أحد أهم وسائل التنمية في المجتمع .  اتالشراك  إن  -2

 األسكان التنموي .

أن اإليجابية هي خير سبيل لإلصالح فتقديم المقترحات والحلول التي بنيت على دراسات علمية واالستفادة من التجارب الميدانية هي   -3

 .األهداف  لتحقيقخير سبيل 

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية ) تحليل سوات (:  

تطبيق دراسة  S.W.O.Tالمخاطر المتوقعة أمامها  و  الفرص المتاحةنقاط الضعف في البيئة الداخلية للجمعية وأهم و نقاط القوة  من أجل التعرف على  

االستراتيجية وذلك بغرض تحليل الفجوات ووضع الخطط والسيناريوهات البديلة من أجل الوصول إلى  الواقع وفق آلية لتحقيق مؤشرات خطتها 

 : مستوى األداء المطلوب.  يتم تحليل البيئة الداخلية والخارجية حسب الجدول التالي

 
 

 ة الداخلي  البيئة

 نقاط الضعف  نقاط القوة  

وجود كفاءات وخبرات متنوعة في مجلس إدارة   .1
   الجمعية

. تكامل بناء اللوائح واألنظمة المنظمة لعمل    .2
 الجمعية.  

 . تفرغ المدير التنفيذي للجمعية.  .3
 وجود خطة تشغيلية لسنة التأسيس.  .  .4

 )االستثمار(   ضعف الموارد المالية . -1
 سكان( )ذات خبرة في مجال اإل قلة الموارد البشرية  -2
 

 

 
 

 البيئة الخارجية  

 المخاطر   الفرص  

 سكان التنموي. اإللى إتنامي حاجة المجتمع  -1
  التنموي في   باإلسكانكون الجمعية أول جمعية متخصصة  -2

 .   عنيزة محافظة 
تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع   -3

 (2030)المتوافق مع رؤية المملكة  الخاص. 
االسكان  توجه الكثير من برامج المسؤولية االجتماعية لدعم  -4

 وجعل ذلك من ضمن أولوياتها. التنموي
االسكان  ومشاريع  لبرامج  الدعم اإلعالمي الواضح  -5

 المقدمة للمجتمع  التنموي 

اإلزدواج في اإلسكان التنموي من عدة جاهات   -1
 في محافظة عنيزة. 

 المتبرعين . التغير في سلوك  -2

 

 : االستراتيجية للجمعية المالمح 

 : بيوت مطمئنة تساهم في بناء الوطن . الرؤية

 لتحقيق اإلسكان التنموي . نعمل مع شركائنا في تحسين وتنمية حياة المجتمع من خالل الخدمات والبرامج النوعية  :الرسالة 

 األهداف : 

 نحو بذل مستدام لإلسكان التنموي .  :  الغاية -

 المالئمة .  في البناء الحضاري للوطن من خالل تهيئة المساكنالمساهمة  -

 المساهمة في االرتقاء بمستوى المواطن علماُ وعمالُ من خالل التدريب والتأهيل .  -

 المتطوعين في الجمعية .  و المساهمة في االرتقاء بقدرات العاملين -

 

 

 



 القيم: 

 : تنفيذ البرامج والمشاريع بالتنسيق مع الشرائح والمؤسسات ذات العالقة لتحقيق األهداف والمصالح المشتركة.  الشراكة  -1

 المناخ المالئم لإلنجاز.  لتوفير بالسعي الستباق االحتياجات بالمبادرات العملية التي تعالج اإلشكاالت والصعوبات  المبادرة:  -2

 حسين وتطوير البرامج واألنشطة المقدمة للمستهدفين وفقا ألفضل المعايير.  السعي إلى ت  الجودة الشاملة:  -3

   وهي التي تضمن استمرارية العمل وديمومته وبناءه على قواعد راسخة من الجهد اإلداري المتقن.  المؤسسية:   -4

 حيث يتولى العمل من يحسنه من أهل الخبرة والكفاءة كل في مجال تخصصه.  المهنية: -5

 ا. فالجمود عدو النجاح واإلنجاز، فال بد من المراجعة الدائمة والتقويم المستمر بهدف تحقيق األفضل دوم  التطوير:  -6

 البيان والوضوح وخلق بيئة تكون فيها المعلومات متاحة ومفهومة.  الشفافية :  -7

 

   الخاصة:   هداف الجمعيةأ

 تعزيز الوعي للفئات المستهدفة بآلية تحقيق السكن .  -

 السكن.  تحقيقتمكين الفئات المستهدفة من  -

 المساهمة في تأهيل السكن .  -

 المساهمة في سداد إيجارات المساكن .  -

 

 حاور االستراتيجي : مال

 . تقديم برامج اجتماعية وتنموية لألسر لسد الحاجة وتحقيق االكتفاء الذاتي -

 . اعلة ومتنوعة مع مختلف الجهات ذات العالقة   إقامة شراكات ف -

 .التعريف اإلعالمي بالجمعية وخدماتها -

 . تهيئة بيئة عمل محفزةو تأمين االحتياجات الالزمة لشغل أعمال الجمعية  -

 .تنمية الموارد المالية.  -

 

 : الفئات المستهدفة

 في محافظة عنيزة.   مناسبجميع األسر التي تحتاج لسكن  -

 

 الشراكات :هيكل 

 مجال الشراكة  الشراكة  م

 استشارات  المؤسسات التعليمية " جامعات، تعليم عام ، تعليم خاص  1

 دعم تقني و دعم إداري ودعم و استشارات.  الشركات والمؤسسات التدريبية 2

 دعم مالي.  البنوك والشركات التجارية  3

دعم مالي ودعم إداري ودعم تقني ودعم فني و   المؤسسات الحكومية والخاصة  4
 استشارات وخدمات لوجستية. 

 دعم فني.  المؤسسات اإلعالمية  5

 دعم عيني ودعم فني ودعم إداري واستشارات.  هلية الجمعيات والمؤسسات األ 6

 

 التمويل:

 اشتراكات العضوية.   -1

 مخصص الوزارة.     -2

 . من األفراد التبرعات العامة  -3

 للمشاريع المنفذة حسب اإلختصاص . المؤسسات المانحةدعم    -4

  مجتمعية ) للشركات والبنوك( .برامج المسؤولية ال -5

 . عائدات االستثمار -6

 االستقطاع الشهري . -7

 . SMCرسائل  -8

 الفعاليات الموسمية . -9



 

 معايير  ترشيح البرامج والمشاريع المقترحة في الخطة: 

 , ليس دائماً.حجم الفئة المستفيدة من المشروع  .1

  للمستفيد. أهمية المشروع وضرورته .2

 نوع الفئة التي يستهدفها المشروع  .3

 .المشروعموازنة وخطة   .4

 مخرجات المشروع . .5

 األثر. .6

 

 : آلية تنفيذ الخطة االستراتيجية

 تحويل الخطة االستراتيجية إلى خطط تنفيذية سنوية.  -1

 السنوية في جداول زمنية محددة.  وضع الخطط  -2

 كل عضو مشارك في تنفيذ الخطة.    وضع بيان بمهام وأعمال )مسؤوليات(  -3

 وازنة السنوية للخطط التنفيذية. . تأمين الم  -4

 .Excelعن طريق برنامج  نوي , سنوي(شهري, ربع سنوي , ثلث سنوي , نصف س اسبوعي،للخطة ) . تقييم -5

 

 األهداف التشغيلية: ) خالل سنوات الخطة الثالث (

 تقديم برامج اجتماعية وتنموية لألسر لسد الحاجة وتحقيق االكتفاء الذاتي   (:1المحور االستراتيجي رقم ) 

 العدد المستهدف   سنوات التنفيذ  الفئة المستهدفة  الهدف اإلجرائي  م
  منه ( %50) من كامل اإليجار إلى  تسديد اإليجارفي  المساهمة  ( خدمة90تقديم عدد )  1

 . لمستفيدي الجمعية 
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1-2-3 90 

 85 3-2-1 ). كهربائيةخدمة المساعدات المقطوعة ) أجهزة  ( 85عدد )  تقديم 2

 60 3-2-1   .المنازل لمستفيدي الجمعيةخدمة صيانة  ( 60عدد )  تقديم 3

 6 3-2-1 ( خدمة ترميم المنازل من مستفيدي الجمعية.  6تقديم عدد )  4

 5 3-2-1 مساعدة في تكملة بناء متعثر لمستفيدي الجمعية.   (6تقديم عدد )  5

 60 3-2-1 في موقع وزارة األسكان. المنطبقة عليها الشروط   من  األسر  ( 60عدد )تسهيل تسجيل  6

) القطاع   مساكن   لمستفيدي الجمعية  عبر الشراكات المجتمعية (3السعي في تأمين  عدد )  7

 . الخاص(
2-3 3 

 10 3-2 . ( بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات الغير ربحية 10) تأمين سكن مالئم  عدد  8

 1440 3-2-1 .الجمعية يمستفيد أسرة من    (100لـ )  غذائية  سلة   تقديم  9

 600 3-2-1 .)وسطاء مع متبرع(مستفيدي الجمعيةأسرة من   (100)  هدية العيد لـتقديم  10

 360 3-2-1 .مستفيدي الجمعية  أسرة من(  60) كسوة العيد لـتقديم  11

 300 3-2-1 ,   مستفيدي الجمعية أسرة من     (100) لـ حقيبة مدرسية  تقديم 12

 70 3-2-1 .جمعية فائض الخيرية معشراكة ( مساعدات عينية بال70تقديم عدد )  14

 100 3-2-1 والواتساب . التواصل مع األسر المستفيدة عبر الرسائل النصية 15

 3 3-2-1 . مستفيدي الجمعية إقامة ملتقى ) أفضل التجارب المنتجة ( ل 16

 300 3-2-1 حسب اإلحتياج .  توعوية تنموية لألمهاتجلسات ( 10عدد ) تنفيذ  17

 4 3-2 بالشراكة مع منافذ التسويق .  األسر ي لمنتجات تسويقبرنامج  (2إقامة عدد )  18

 6 3-2 . األسر المستهدفةمن أبناء  (6السعي لتوظيف )  19

بالشراكة مع االجمعيات   بنات األسر المستهدفةتدريب ورش عمل ل (4قامة عدد )إلالسعي   20
 المتخصصة ) فائض , قدرة (

2-3 20 

 65 3-2   . بإستخدام استمارات البحث ) الداخلي أو الخارجي ( ( أسرة65دراسة وتحليل عدد )  22

 12 3-2-1  .شهري بالتبرعات العينية( تقرير 12إعداد ) 23

 3599   المجموع

 

 إقامة شراكات فاعلة ومتنوعة مع مختلف الجهات ذات العالقة    (:2المحور االستراتيجي رقم ) 



الفئة   الهدف اإلجرائي  م
 المستهدفة 

سنوات  
 التنفيذ 

 المجموع  2021 2020 2019

 غير الربحي ( شراكات مع القطاع 6عقد عدد ) 1
 

 أفراد المجتمع

 
 

1-2-3 2 2 2 6 

( شراكة مع المؤسسات  15العمل على عقد ) 2
 المانحة 

1-2-3 4 5 6 15 

ات مع الجهات اإلعالمية و المؤثرين شراك( 10)  عقد 3
 في مواقع التواصل االجتماعي . 

2-3 - 5 5 10 

 5 3 2 - 3-2 الحكومية . ( شراكات مع الجهات 5عقد )  4

 

 

 

 

 

 التعريف اإلعالمي بالجمعية وخدماتها  (:3المحور االستراتيجي رقم ) 

 2021 2020 2019 سنوات التنفيذ  الفئة المستهدفة  الهدف اإلجرائي  م

 200 200 100 3-2-1  . ( من المنتجات الدعائية والتعريفية500عدد ) تنفيذ 1
 1 1 1 1 موقع الجمعية على شبكة االنترنت  إنشاء ومتابعة تطوير 2
على مواقع التواصل   للجمعية  حسابات خاصة إنشاء ومتابعة  3

 - - 1 1 ( .  , سناب استغرام االجتماعي ) تويتر ،  

 - - 1 1 . إعداد وتصميم الملف التعريفي بالجمعية   4
 6 5 5 3-2-1 للجمعية لمشاريع  ميم وعملا( تص16تصميم وتنفيذ عدد ) 5
لوضعها داخل الجمعية  ( لوحة وبنر دعائي22طباعة عدد ) 6

 وخارجها . 
1-2-3 12 5 5 

بالشراكة مع بلدية محافظة  ( لوحة في الطرق16نشر ) 7
 .عنيزة

1-2-3 8 4 4 

 2 2 2 3-2-1 ) ( تغطية لألنشطة والبرامج ) فوتوغراف6توثيق عدد ) 8
 1 1 1 3-2-1 . مرئي للمنجزات السنوية  شامل قرير( ت3إنتاج عدد ) 9

 1 1 1 3-2-1 العامة. المشاركة في المناسبات  10
 1 1 1 3-2-1 ( سلسلة مقاطع تنشيطية لمواقع التواصل االجتماعي 3إنتاج ) 11
 1 1 2 3-2-1 ( فيلم تعريفي عن الجمعية 6إنتاج ) 12
 20 20 80 3-2-1 تغريدة في برنامج تويتر  (120(تغريد  13
 10 10 25 3-2-1 رام غ( صور وفيديو في برنامج انست35مشاركة ) 14
 20 20 10 3-2-1 ( خبر على موقع الجمعية50نشر عدد ) 15
 0 0 1 3-2-1 )تفعيل حساب الجمعية في ) واتساب  16

 (: تنمية الموارد المالية)  (4)  المحور االستراتيجي رقم

 2020 2019 الفئة المستهدفة  اإلجرائي الهدف  م
10 % 

2021 
10 % 

 96800 88000 80000 المجتمع المحلي  (إيراد من التبرعات العامة  264800تحقيق مبلغ ) 1
 48400 44000 40000  إيراد عضويات عاملة.  (132000)تحقيق مبلغ  2
 18150 16500 15000  . انتسابإيراد عضويات (50000)تحقيق مبلغ  3
 18150 16500 15000  . سنوي استقطاع  (45000)تحقيق مبلغ  5
 50000 0 0  إيراد دعم المؤسسات المانحة. (50.000)تحقيق مبلغ  6
 8 8 4  . عريفيةزيارة ت( 20)تنفيذ عدد  7
 3 3 3  .( من الجمعيات المتميزة باألوقاف واالستثمار 9زيارة عدد )  8

 (: تأمين االحتياجات الالزمة لشغل أعمال الجمعية) ( 5المحور االستراتيجي رقم ) 

 2021 2020 2019 الفئة المستهدفة الهدف اإلجرائي  م



 

 مؤشر األداء والمتابعة :

 

 ة  :الخط اجمالي اإليرادات المتوقعة خالل سنوات

 2021 2020 2019 النوع م

 66550 60500 55000 اشتراكات العضوية 1

 0 0 50000 مخصص الوزارة  2

 96800 88000 80000 التبرعات العامة   3

 50000 0 0 دعم المؤسسات المانحة 4

 100000 50000 0 االجتماعيةدعم برامج المسؤولية  5

 313350 148500 185000 اإلجمالي 6

 

 

 2400 2400 1200    للزائرات تأمين خدمات ضيافة مقدمة   1
 1200 1200 600  تأمين بيئة عمل نظيفة وجاهزة  2
 20000 20000 32800  والقرطاسية   تأمين احتياجات اإلدارات من المواد المطلوبة 3
 5000 5000 2000  انترنت( – هاتف-بريد  -تقديم خدمات االتصاالت ) 4
 8000 8000 3000  ( تقديم الخدمات الضرورية ) كهرباء و ماء  5
 10000 20000 30000  تأمين األجهزة الحاسوبية وإجراء الصيانة الدورية لها  7
 3000 3000 2000  ومعالجة المرافق نى الجمعية  إجراء الصيانة الدورية لمب 8
  والمحروقات  إجراء الصيانة الدورية(سيارة  و1تأمين عدد )  9

. 
 85000 6000 6000 

 (:تهيئة بيئة عمل محفزة ) ( 6المحور االستراتيجي رقم ) 

 2021 2020 2019 المستهدفةالفئة  الهدف اإلجرائي  م
  لقاءات تطويرية للموظفات في الجمعية (5إقامة عدد ) 1

 .   وتقديم اإلستشارات المهنية لهن

 1 2 2 

 1 1 -  جلسة معايدة . ( 2إقامة عدد ) 2
 5 5 -  استقبال الموظفات الجدد وتكريم المغادرات بشهادات شكر .  3
تقديم الدورات التدريبية للموظفات بالشراكة مع الجاهات   4

 المتخصصة . 
 - 5 5 

 مؤشر األداء   الهدف االستراتيجي  

 
 تقديم برامج اجتماعية وتنموية لألسر لسد الحاجة وتحقيق االكتفاء الذاتي  

 عدد البرامج االجتماعية المنفذة 

 عدد البرامج التنموية 

 عدد األسر التي تحقق لها االكتفاء الذاتي  

 قبل منح الدعم.  معلومات المستفيدينعدد التحديثات ل

 
 إقامة شراكات فاعلة ومتنوعة مع مختلف الجهات ذات العالقة   

 عدد الشراكات المنفذة بشكل إجمالي. 

 من الشراكات  بشكل إجمالي  عدد المستفيدين 

 
 التعريف اإلعالمي بالجمعية وخدماتها  

 عدد الوسائل والبرامج اإلعالمية 

 عدد التغطيات والتقارير اإلعالمية 

 فة البرامج والتغطيات المنشورة في وسائل التواصل المختلعدد 

 وتهيئة بيئة عمل محفزة تأمين االحتياجات الالزمة لشغل أعمال الجمعية 

عن طريق استمارات   نسبة رضا العاملين والعامالت عن بيئة العمل 
 القياس. 

 نسبة االلتزام بتحقيق االحتياجات التشغيلية 

 نسبة تحقيق سالمة العاملين والعامالت في بيئة العمل . 

 سبة الزيادة في إيرادات الجمعية ن تحقيق زيادة في تنمية الموارد المالية  



 اشتراكات العضوية : -1

 

 اشتراكات العضوية: •

2019 2020 2021 

55000 60500 66550 
 

 دعم المؤسسات المانحة :  -2

 

 دعم البرامج والمشاريع : •

2019 2020 2021 

0 50000 100000 

 

 : المصروفات 

 

 %5 %5 نسبة النمو  البند  م

2019 2020 2021 
 190000 190000 72.000 الرواتب    .1
 12000 12000 6000 مكافأة أعضاء اللجان    .2
 4000 4000 8000 قرطاسية   .3
 1000 1000 1000 مطبوعات    .4
 8000 8000 3000 فواتير كهرباء وماء   .5
 5000 5000 2000 بريد  فواتير الهاتف  .6
 0 0 1500 عالقات عامة واعالم   .7
 2000 2000 3000 دعاية وإعالم   .8
 3000 3000 2000 صيانة دورية للمبنى   .9

 6000 6000 85.000 تأمين سيارات   .10
 1200 1200 6000 مواد تنظيف   .11
 232200 232200 198500 االجمالي  

 

 روفات رأسمالية : مص -3

 وهي النفقات المرتبطة بزيادة أصول الجمعية وتشمل التالي " تكاليف السنة األولى " 

 االجمالي الكمية  السعر البند م

 التجهيزات واألثاث المكتبي 
    ة الجمعي ةمكتب مدير   .1
    ة إدار ةمكتب مدير  .2
    مكتب موظف   .3
    مكتب استقبال   .4
    كرسي دوار    .5
    كرسي دوار   .6
    كرسي دوار قماش   .7
    كرسي زوار ثابت   .8
    ت طاولة اجتماعا  .9

    طاولة شاي    .10
    عادية طاولة شاي   .11
    دوالب ملفات سحاب   .12
    درف زجاج دوالب ملفات   .13
    ة الجمعي  ة كنب لمكتب مدير  .14
    كنب استقبال   .15

 ومعدات أجهزة 



    سنترال وتوابعه   .16
    عه شبكة حاسب " سيرفر " وتواب  .17
    بيأجهزة حاسب مكت  .18
    محمول أجهزة حاسب    .19
    حجم  صغيرألة تصوير   .20
    طابعة ليزر   .21

 

 ة : نسبة النمو السنوي

 2021 2020 2019 السنوات م

    نسبة النمو  1

    إجمالي المصاريف الرأسمالية 2

 

 :  مصروفات متغيرة .3

 . تمثل هذه المصروفات التكاليف التفصيلية ألوجه النشاط الواردة في الخطة 

 : تقديم برامج اجتماعية وتنموية لألسر لسد الحاجة وتحقيق االكتفاء الذاتيالمصروفات التفصيلية لبند  •

 2021 2020 2019 المصاريف م
 120000 90000 63000 تسديد اإليجار لمستفيدي الجمعية. المساهمة  ( خدمة90تقديم عدد )   .1
 40000 30000 20000 ). كهربائيةخدمة المساعدات المقطوعة ) أجهزة  ( 85عدد )  تقديم  .2
 50000 40000 25000   .المنازل لمستفيدي الجمعيةخدمة صيانة  ( 60عدد )  تقديم  .3
 90000 60000 30000 ( خدمة ترميم المنازل من مستفيدي الجمعية.  6تقديم عدد )   .4
 60000 30000 60000 (مساعدة في تكملة بناء متعثر لمستفيدي الجمعية.  5تقديم عدد )   .5
( بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات  10) تأمين سكن مالئم  عدد   .6

 الغير ربحية.
0 120000 180000 

 70000 60000 40000 .سلة الغذائية لمستفيدي الجمعية ( 100عدد ) تقديم   .7
.)وسطاء مع  خدمة هدية العيد لمستفيدي الجمعية(100عدد ) تقديم   .8

 متبرع(
0 0 0 

 50000 40000 30800 .لمستفيدي الجمعية ة العيد كسو ( خدمة  60تقديم عدد )   .9
 20000 15000 10000 .  (خدمة  احتياجات مدرسية لمستفيدي الجمعية 100تقديم عدد )   .10
 2000 1500 1000 مستفيدي الجمعية. ( دورات توعوية تنموية ل10إقامة عدد )   .11
 1000 1000 0 ( أسرة . 20)تسويق منتجات   .12
 1500 1500 0 .  األسر المستهدفة فتيات ( فتاة من 50) السعي في تدريب   .13

 684500 489000 279800 االجمالي  

 

 التعريف اإلعالمي بالجمعية وخدماتها : المصروفات التفصيلية لبند  •

 2021 2020 2019 المصاريف م
 1000 1000 1000 ( من المنتجات الدعائية والتعريفية 500عدد ) تنفيذ  .1
 - - 1500 االنترنت موقع الجمعية على شبكة إنشاء   .2
    . إعداد وتصميم الملف التعريفي بالجمعية    .3
    ميم وعمل للجمعية ا( تص16تصميم وتنفيذ عدد )  .4
      ( لوحة وبنر دعائي12طباعة عدد )  .5
 1000 1000 3000 .( لوحة في الطرق16نشر )  .6

    االجمالي 

 

 

 

 

 شغل أعمال الجمعية. تالالزمة لتأمين االحتياجات المصروفات التفصيلية لبند  •

 2021 2020 2019 المصاريف م
 1000 1000 500 للزائرات تأمين خدمات ضيافة مقدمة    .1



 1200 1200 600 تأمين بيئة عمل نظيفة وجاهزة   .2
 25000 25000 32800   والقرطاسية تأمين احتياجات اإلدارات من المواد المطلوبة  .3
 5000 5000 2000 انترنت(  -فهات–بريد  )تقديم خدمات االتصاالت   .4
 8000 8000 3000 ( تقديم الخدمات الضرورية ) كهرباء و ماء   .5
 10000 20000 30000 تأمين األجهزة الحاسوبية وإجراء الصيانة الدورية لها   .6
 3000 3000 2000 ومعالجة المرافق نى الجمعية  إجراء الصيانة الدورية لمب  .7
 6000 6000 58000 . والمحروقات إجراء الصيانة الدوريةسيارة  و ( 1تأمين عدد )   .8

 69200 69200 155900 االجمالي 

 

 تحقيق زيادة في تنمية الموارد المالية. المصروفات التفصيلية لبند  •

 2021 2020 2019 المصاريف م
 96800 88000 80000 من التبرعات العامة   (إيراد264800تحقيق مبلغ )  .1
 48400 44000 40000 إيراد عضويات عاملة.  (132000)تحقيق مبلغ   .2
 18150 16500 15000 . انتسابإيراد عضويات (50000)تحقيق مبلغ   .3
 18150 16500 15000 . سنوي استقطاع  (45000)تحقيق مبلغ   .4
 10000 0 0 دعم المؤسسات المانحة.  إيراد(10.000)تحقيق مبلغ   .5
 8000 5000 0 . زيارة تسويقية( 4)تنفيذ عدد   .6
 1 0 0 .( من الجمعيات المتميزة باألوقاف واالستثمار 1زيارة عدد )   .7
 211600 181000 160000 االجمالي   .8

 

 صافي اإليرادات المتوقعة: •

 2021 2020 2019 البيان م

 313350 148500 185000 إجمالي اإليرادات   1
    إجمالي المصروفات  2

    صافي اإليرادات   3

    االجمالي

 

 بيوت النسائية:الهيكل التنظيمي المقترح لجمعية  •

 

مجلس األدارة

دارة العالقات العامة و إ
تاإلعالم وتقنية المعلوما

إدارة الشؤون المالية 
وتنمية الموارد

إداردة التخطيط والجودة إدارة الخدمة االجتماعية 
إدارة وحدة اإلسكان 

والمشاريع

السكرتيرة

األدارة التنفيذية


