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اإلحداثياتالموقع الجغرافياسم المكتب
بيانات التواصل 

(الجوال/الهاتف)
اسم مسؤول المكتب

ال يوجد فروع 

للجمعية

https://goo.gl/maps/fr43q

3oiGy72

فاتنة عبد البديع اليافي /أ

        0500024401: الجوال

 6222361:    رقم الجمعية

12 966+

فاتنة عبد البديع /أ: المدير التنفيذي

.اليافي

https://www.google.com/maps/@21.66529,39.122586,11744m/data=!3m1!1e3?hl=ar
https://www.google.com/maps/@21.66529,39.122586,11744m/data=!3m1!1e3?hl=ar
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أســـــــم الـلـجـنـــة
عدد 

أعضائها
اختصاصها

عدد 

اجتماعاتها
كيفية تشغيلها

3مجلس استشاري علمي

.اإلشراف على تطوير استمارات األبحاث واملسوح امليدانية. 1
.اإلشراف على اخلطط البحثية واعتمادها. 2
.حتديد املشكالت البارزة واختيار األولويات البحثية. 3
.التحكيم والتقييم واملراجعة العلمية للدراسات والبحوث االجتماعية وأوراق العمل. 4
.تقدمي مقترحات لتطوير الدراسات واألبحاث. 5
.فتح قنوات للتواصل مع اجلهات اخملتصة. 6
.اقتراح مصادر التمويل للبحث العلمي. 7
.اقتراح أنشطة وبرامج حتقق أهداف اجلمعية. 8
.تقييم القدرات واخلبرات العلمية في مجاالت البحوث والدراسات لدى املوظفات. 9

ترشيح15

6جلنة احلوكمة

.املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في اجلمعية واعتمادها. 1
.وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف عليها واجراء مراجعة دورية لتحقق من فاعليتها. 2
. وضع أسس ومعايير حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع احكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة. 3

.واالشراف على تنفيذها ومراقبه مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة
وضع سياسة مكتوبه تنظم العالقة بني املستفيدين من خدمات اجلمعية تضمن تقدمي العناية الالزمة . 4

.لهم واالعالن عنها
.التعاون في اعداد التقارير التتبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بها. 5
.االشراف على اعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده. 6
ابالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة واملدير . 7

.وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير. التنفيذي واملدير املالي
اضافة الى االلتزام باإلفصاح . وضع السياسات واإلجراءات التي تصمن التزام اجلمعية باألنظمة واللوائح. 8

ومتكني االخر من . عن املعلومات اجلوهرية للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة وأصحاب املصالح االخرين
.ونشرها على املوقع االلكتروني للجمعية. االطالع على احلساب اخلتامي والتقارير املالية واإلدارية

وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها . 9
.من اجلمعية العمومية

ترشيح6



أســـــــم الـلـجـنـــة
عدد 

أعضائها
اختصاصها

عدد 

اجتماعاتها
كيفية تشغيلها

5اللجنة التنفيذية

 
.مراجعة اخلطط االستراتيجية املقترحة من املدير التنفيذي ومراجعتها قبل اعتمادها من مجلس االدارة. 1
.متابعة تنفيذ اخلطة السنوية املعتمدة من مجلس اإلدارة. 2
.حتدد اللجنة التنفيذية اللجان الالزمة للمساعدة في تنفيذ اخلطة. 3
تراجع وتتابع وتعدل من اخلطة التنفيذية املوضوعة من املدير التنفيذي لتحقيق رؤية اخلطة املعتمدة . 4

.السنوية من اجمللس قبل عرضها على اجمللس
مراجعة مقترحات السياسات واالجراءات العامة للجمعية والبرامج واالنشطة وعرضها على مجلس . 5

.اإلدارة العتمادها
.مناقشة الصعوبات االدارية املرفوعة من قبل املدير التنفيذي وإيجاد احللول املناسبة لها. 6
. متابعة تنفيذ االهداف واخلطط التشغيلية املعتمدة من مجلس اإلدارة. 7
.متابعة سير اعمال اجلمعية وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومراجعة تقارير األداء الدورية. 8
.مراجعة املوازنة التقديرية بشكل دوري ومطابقتها مع اخلطة التشغيلية. 9
.االشراف على ترتيب عقد اجتماعات اجلمعية العمومية. 10
. مراجعة التقارير السنوية والربع سنوية عن اعمال اجلمعية ومنجزاتها لعرضها على مجلس اإلدارة. 11
.اقتراح ومراجعة مسؤوليات وصالحيات املدير التنفيذي عند احلاجة. 12
.متابعة اإلنفاق املالي للجمعية واعتماد عروض االسعار. 13
اقتراح تعيني املدير التنفيذي للجمعية. 14
اعتماد تعيني رؤساء االقسام للجمعية وتفويض املدير التنفيذي لتعيني ماعداهم من املوظفني حسب . 15

. متطلبات اخلطة التشغيلية
.اقتراح بعض بنود جدول اعمال مجلس اإلدارة. 16
. توجيه املدير التنفيذي في حالة حدوث مخالفات في سير العمل حسب اللوائح. 17

ترشيح14



أســـــــم الـلـجـنـــة
عدد 

أعضائها
اختصاصها

عدد 

اجتماعاتها
كيفية تشغيلها

5جلنة االستثمار واألوقاف

.االشراف فنيا على إعداد وتطبيق االستراتيجية اخلاصة بإدارة تنمية املوارد واالستثمار. 1
االشراف فنيا على تطبيق وحتديث وقياس مؤشر ا ت قياس االداء اخلاصة بإدارة تنمية املوارد واالستثمار . 2

.  واقتراح االجراءات التصحيحية املناسبة بناء على نتائج القياس
االشراف فنيا على إعداد امليزانية اخلاصة بإدارة تنمية املوارد واالستثمار ومتابعة تطبيقها. 3
التنسيق مع اللجنة التنفيذية فيما يخص أعمال إدارة تنمية املوارد واالستثمار . 4
 وإجراءات تنمية املوارد االستثمار مبا يتوافق مع رؤية االشراف على تطوير وحتديث وتطبيق سياسات . 5

.  وتوجهات اجلمعية
استعر اض وحتليل الفرص االستثمارية املقدمة إلى اجلمعية ومراجعة االستثمارات احلالية وتقييمها . 6
. مراجعة أداء احملفظة االستثمارية اخلاصة باجلمعية وفقا لسياسات وإجراءات اجلمعية املعتمدة. 7
. التعرف على الفرص االستثمارية اجلديدة ورفع توصياتها الى مجلس االدارة العتمادها. 8
عقد اجتماعات دورية مع اللجنة التنفيذية وادارة تنمية املوارد واالستثمار وذلك لضمان وضوح األولويات . 9

.  وسالسة سير العمل
مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن ادارة تنمية املوارد واالستثمار فيما يتعلق بنشاطات االدارة قبل . 10

.عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة

ترشيح6
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تاريخ االلتحاقالمهنة

االنتظام في دفع االشتراكات

(ال يوجد سجل اشتراكات محدث/ غير منتظم/منتظم)

منتظمهـ1429/3/23سيدة أعمال

منتظمهـ1429/1/3سيدة أعمال

منتظمهـ1429/3/23سيدة أعمال

منتظمهـ1429/3/21ربة منزل

منتظمهـ1427/6/13سيدة أعمال

منتظمهـ1429/5/28عضو مجلس إدارة المشرف المالي

منتظمهـ1429/3/23ربة منزل

منتظمهـ1429/3/15ربة منزل

منتظمهـ1429/5/14ربة منزل

منتظمهـ1428/3/23ربة منزل

منتظمهـ1428/1/22ربة منزل

منتظمهـ1428/1/15ربة منزل

منتظمهـ1429/3/21ربة منزل

منتظمهـ1430/7/12ربة منزل

منتظمهـ1431/6/10طالب

منتظمهـ1432/10/22رجل أعمال

منتظمهـ1432/12/18عضو هيئة تدريس وكيل كلية العلوم التطبيقية

منتظمهـ1432/7/12ربة منزل

منتظمهـ1430/11/29أستاذ كلية طب األسنان بجامعة الملك عبد العزيز

منتظمهـ1429/6/25رجل اعمال ورئيس مجلس إدارة جريدة المدينة

منتظمهـ1430/7/21أستاذ متقاعد جامعة الملك عبد العزيز

منتظمهـ1431/6/9محامية

منتظمهـ1430/1/9عضو لجنة الدراسات (متقاعد  )عضو هيئة تدريس 



تاريخ االلتحاقالمهنة

االنتظام في دفع االشتراكات

(ال يوجد سجل اشتراكات محدث/ غير منتظم/منتظم)

منتظمهـ1432/5/1ناشط تطوعي/ مدرس 

منتظمهـ1431/7/11الشركة الطبية التنفيذية/ مدير تطويراألعمال 

منتظمهـ1429/6/24ربة منزل

منتظمهـ1432/4/18مستشار تطوير استراتيجي/ استاذ جامعي 

غير منتظمهـ1432/11/7وكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز

منتظمهـ1429/5/14استشارية الغدد الصماء لألطفال بمستشفى القوات المسلحة بجدة

منتظمهـ1429/5/24رئيسة مجلس إدارة مدارس الحمراء ورئيسة مجلس إدارة اكتفاء

منتظمهـ1433/6/2مدير عام وقف الموسى الخيرية

منتظمهـ1432/3/10وكيل عمادة شؤون الطالب جامعة الملك عبد العزيز

منتظمهـ1431/6/10طالبة

منتظمهـ1429/4/24ربة منزل

غير منتظمهـ1432/6/21رجل أعمال

منتظمهـ1429/9/10جامعة الملك عبد العزيز/ أستاذ مشارك كلية الطب 

منتظمهـ1429/6/23رجل اعمال

منتظمهـ1429/6/24طالب

منتظمهـ1433/11/14عضو مجلس إدارة اكتفاء/ رئيسة مجلس إدارة شركة السراج القابضة  

منتظمهـ1429/6/25ربة منزل

منتظمهـ1431/6/9التسويق الدولي وتطوير األعمال

منتظمهـ1430/6/15أستاذ مساعد جامعة الملك عبد العزيز

منتظمهـ1430/10/24(النقل والتصنيع  )باحثة في كلية الفضاء 

منتظمهـ1434/4/27عضو مجلس شورى ومالك مركز وصال التطويري



تاريخ االلتحاقالمهنة

االنتظام في دفع االشتراكات

(ال يوجد سجل اشتراكات محدث/ غير منتظم/منتظم)

نائب / مدير تنفيذي والعضو المنتدب شركة أحمد باحمدان وأوالده المحدودة 

رئيس مجلس إدارة جمعية اكتفاء
منتظمهـ1434/10/19

غير منتظمهـ1434/11/17عضو مجلس ادارة جمعية البربمكة وامين الصندوق

منتظمهـ1435/5/7مستشارة تربوية واجتماعية

منتظمهـ1435/7/9سيدة اعمال

منتظمهـ1435/6/23ربة منزل

منتظمهـ1435/7/19مصممة

غير منتظمهـ1435/9/2أستاذ أدب انجليزي ولغويات

رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية األطفال مجهولي 

رئيس مجلس ادارة مجموعة الشركه العربيه المات الدواجن/األبوين
منتظمهـ1435/17/10

منتظمهـ1436/1/1الرئيس التنفيذي لمكتب االستشارات النهائية المالية واإلدارية

منتظم1436/5/12ربة منزل

منتظمهـ1436/5/17الرئيس التنفيذي لمؤسسة اقرء اإلنسانية

غير منتظمهـ1436/10/19رئيس مجلس إدارة عيادة األداء المؤسسي الستشارات أداء األعمال

منتظمهـ1436/9/10ربة منزل

منتظمهـ1436/9/10(شركة تمكين المحدودة  )رئيس تنفيذي 

منتظمهـ1436/12/1مديرة شركة الصافنات العالمية للخدمات التجارية والعالقات العامة

منتظمهـ1436/11/3عضو هيئة تدريس

منتظمهـ1437/1/21إعالمية

منتظمهـ1437/5/28عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز

منتظمهـ1437/6/26ربة منزل



تاريخ االلتحاقالمهنة

االنتظام في دفع االشتراكات

(ال يوجد سجل اشتراكات محدث/ غير منتظم/منتظم)

منتظمهـ1437/7/10مدير النظم والمعلومات بشركة مترو جدة

منتظمهـ1437/7/28كلية االقتصاد المنزلي قسم االسكان/ عضو هيئة تدريس 

منتظمهـ1437/8/19رئيس بلدية المويه

منتظمهـ1437/8/22محامية

منتظمهـ1437/8/29أستاذ مساعد بجامعة األعمال والتكنولوجيا

منتظمم2016/11/26(تخصص جغرافيا  )ربة منزل 

منتظمم2016/11/01معلمة متقاعدة

منتظمم2016/11/02(عمل خاص  )مستشار تطويري تنظيمي

منتظمم2017/07/13مدير الموارد البشرية

منتظمم2017/9/17أستاذ مشارك بكلية التربية قسم المناهج/عضو هيئة تدريس متقاعدة 

منتظمم2017/9/26ربة منزل

منتظمم2017/11/28رئيسة مجلس معهد المستقبل النسائي العالي

منتظمم2018/1/28ربة منزل

منتظمم2018/1/28ربة منزل

منتظمم2018/1/28ربة منزل

منتظمم2018/10/4مستشار بمركز عيادة األعمال لالستشارات

منتظمهـ1436/5/13

منتظمهـ1436/5/13

منتظمم2018/1/28رئيس تنفيذي

منتظمم2018/1/30ربة منزل

منتظمم2018/12/18رئيس تنفيذي

منتظمم2018/12/24محامي

منتظمم2018/12/24سكرتيرة

منتظمهـ1427/6/13ربة منزل



Column1Column3Column4Column5Column6Column7Column8Column12Column13Column14Column15Column16

المؤهلالوظيفة بالمجلسالمهنةاالسم

مدة 

الخدمة 

بالمجلس

العنوانالمكافأة إن وجدتتاريخ االلتحاق

هل العضو مقيم في منطقة 

المقر الرئيس

(ال/نعم)

طريقة االلتحاق

(تعيين من الوزارة/انتخاب)

في حالة كون 

االلتحاق 

بالتعيين من 

الوزارة يرجى 

بيان السبب

العضو  مستقل 

ال يمكن /ال/نعم)

(التحقق

راجع تفسير 

االستقاللية في 

فريدة محمد علي محمد حسن  فارسي 
رئيس مجلس إدارة مدارس الحمراء 

للبنات
مستقلانتخابنعمحي الشاطئ شارع أحمد الحدادال يوجدهـ1429/5/24سنوات4 بكالوريوسرئيس المجلس

وليد أحمد سعيد باحمدان 
مدير تنفيذي والعضو المنتدب شركة 

أحمد باحمدان وأوالده
مستقلانتخابنعمحي الروضة شارع ابن زيدونال يوجدهـ1434/10/19سنة1بكالوريوسنائب رئيس مجلس اإلدارة

سيدة أعمال رائدة محمد عوض بن الدن 
رئيس - عضومجلس إدارة 

لجنة الحوكمة
ال يوجدهـ1429/1/3سنوات9 ماجستير تنفيذي

حي الشاطئ شارع عبد الرحمن 

التونسي
مستقلانتخابنعم

أسامة حسين عقيل الجفري 
عضو هيئة تدريس وكيل كلية العلوم 

التطبيقية
ال يوجدهـ1432/12/18شهور6 دكتوراهعضو مجلس إدارة

شارع خديجة بنت /  حي الشاطئ 

حافظ
مستقلبترتيب أصوات االحتياطنعم

أحمد حسين علي العطاس 
الرئيس التنفيذي لمكتب االستشارات 

النهائية المالية واإلدارية

- عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة االستثمار
مستقلانتخابنعمحي الصفا شارع سراقة بن مالكال يوجدهـ1436/1/1سنه1دكتوراه

عضو مجلس إدارة نشوى عبد الهادي حسن طاهر 
رئيسة مجلس إدارة شركة 

السراج القابضة
مستقلانتخابنعمحي الروضة شارع سعود الفيصلال يوجدهـ1433/11/14سنه1ماجستير تنفيذي

مستقلانتخابنعمحي الروضة شارع ابن المنذرال يوجدهـ1429/5/28سنوات9 ماجستيرسيدة أعمالالمشرف المالي - عضو مجلس إدارة إلهام علي صالح قشالن 

عضو مجلس إدارة فهد حمد عبد العزيز الدعيلج 
مدير عام مؤسسة وقف 

الموسى
ال يوجدهـ1433/6/2شهور3 دكتوراه

طريق الملك خالد /حي العزيزية 

الراجحي سنتر
مستقلبترتيب أصوات االحتياطال

مستقلانتخابنعمحي البساتين شارع أسيد بن ثعلبةال يوجدهـ1389/7/19سنه1بكالوريوسسيدة أعمالعضو مجلس إدارة سارة عبد هللا عبد المجيد بغدادي



Column1Column3Column4Column5Column6Column8Column9Column10Column11Column12Column13

الجنسيةاالسم
المؤهل في مجال 

المحاسبة

الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات 

العمل 

األسبوعية هي

الجهة التي تتحمل 

الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في 

الراتب إن وجدت

مدة سنوات 

خدمته بالجمعية

إجمالي سنوات 

الخبرة في مجال 

المحاسبة

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

هل هناك موافقة 

من الوزارة على 

تعيين المحاسب

(ال/نعم)

اليوجدالجمعية35كليمحاسبةسعوديةنجاة عبدالحميد صالح البلوي

أربعة سنوات 

وشهرين وثمانية 

عشر يوما

سته سنوات 

وشهرين وثمانية 

عشر يوما

نعمنعم

35كليمحاسبةسعوديةامل عبدهللا مرزوق الجهني

+ الجمعية 

لاير من  (2000)

صندوق تنمية 

الموارد البشرية

اليوجد
سنتين وثالث 

اشهر وأربعة أيام

سنتين وثالث اشهر 

وأربعة أيام
النعم



المؤهلالجنسيةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي

الجهة التي 

تتحمل الراتب

نسبة مساهمة 

الوزارة في 

الراتب إن 

وجدت

مدة سنوات خدمته 

بالجمعية

إجمالي سنوات الخبرة 

في مجال البحث 

االجتماعي

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

سعوديةاشواق حسن علي عمر
بكالوريوس  علم 

اجتماع
ال يوجداجلمعية35كلي

سبعة سنوات 
وثالث اشهر وتسعه 

عشر يوما

سبعة سنوات وثالث 
اشهر وتسعه عشر يوما

نعم

سعوديةبدرية عبداهلل عجيبي حكمي
بكالوريوس 

علماجتماع  وخدمة 
اجتماعية

ال يوجداجلمعية35كلي
سته سنوات 
وتسعة اشهر 

وسته وعشرون يوما

سته سنوات وتسعة 
اشهر وسته وعشرون 

يوما
نعم

سعوديةفايده بادي عبد اهلل السلمي
بكالوريوس  علم 

اجتماع
ال يوجداجلمعية35كلي

سته سنوات وشهر 
وثمانية عشر يوما

سته سنوات وشهر 
وثمانية عشر يوما

نعم



Column1Column3Column4Column5Column6Column7Column9Column10Column11

نوع العملالمؤهلالجنسيةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات 

العمل 

األسبوعية

الجهة 

التي 

تتحمل 

الراتب

مدة سنوات خدمته بالجمعية

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

السته اشهر ويومينالجمعية 35كلي اداري ماجستير المكتبات والمعلومات سعودية فاتنه عبدالبديع توفيق اليافي

نعمأربعة عشر يوما الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس احياء دقيقة سعودية حنين عبيد عبدهللا أبو قسمين

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس كيمياء سعودية سناء إسماعيل الحسن الجعلي 
تسعة سنوات وخمسة اشهر وخمسة 

وعشرون يوما
نعم

سعودية ندى لطفي جميل عالف 
- بكالوريوس  إدارة األعمال 

إدارة و تنظيم الموارد البشرية
الجمعية 35كلي اداري 

سته سنوات وتسعة اشهر وسته 

وعشرون يوما
نعم

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس إدارة عامة سعودية وعود خالد عائض الثبيتي 
خمسة سنوات وأربعة اشهر و 

احدى عشرة يوما
نعم

سعودية يقين شاهر عبدالحميد الحازمي 
- بكالوريوس  إدارة األعمال 

إدارة و تنظيم الموارد البشرية
الجمعية 35كلي اداري 

سنتان واحدى عشرة شهرا واربعه 

وعشرون يوما
نعم

سعودية فاطمة محمد يحي حدادي 
بكالوريوس علم اجتماع وخدمة 

اجتماعية
نعمسنه وعشرون يوما الجمعية 35كلي اداري 

الجمعية 35كلي ميداني ابتدائي سعوي محمد موسى احمد البيشي 
سبعة سنوات وثالث اشهر وثالث 

أيام
نعم

الجمعية 35كلي ميداني متوسط بلوشي خالد  عبدهللا غالم عبدالرحيم غالم 
سته سنوات وعشرة اشهر و سبعة 

عشرة يوما
نعم

الجمعية 35كلي اداري اليقرأ واليكتب يمنية من أم سعودية نوره سرور عطيه حسن
خمسة سنوات وشهرين وستة 

وعشرون يوما
نعم

نعمثالث اشهر وتسعة عشر يوما الجمعية 35كلي اداري يقرأ ويكتب بلوشي خالد احمد عبدهللا البلوشي 

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس علوم حاسباتيمنية من أم سعودية اريج يسلم عمر بن سلمة 
سبعة سنوات واحدى عشر شهرا 

وسبعة أيام
نعم



نوع العملالمؤهلالجنسيةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات 

العمل 

األسبوعية

الجهة 

التي 

تتحمل 

الراتب

مدة سنوات خدمته بالجمعية

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

الجمعية 35كلي اداري دبلوم برمجة ونظم معلومات سعودية نبيلة إبراهيم محمد صالح ابوهربيد
سته سنوات وتسعة اشهر و ثمانية 

عشر يوما
نعم

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس كيمياء حيويسعودية مياسة حسن يوسف خالوي
ستة سنوات وتسعة اشهر وأربعة 

وعشرون يوما
نعم

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس محاسبة سعودية ريما سعيد عبدهللا محمد 
أربعة سنوات وخمسة لشهر وثالث 

أيام
نعم

نعمعشرة سنوات ويومين الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس دراسات إسالمية سعودية شيخه محمد عبود باحسن

نعمخمسة اشهر وتسعة عشرة يوما الجمعية 35كلي اداري دبلوم موارد بشرية يمنية أم مواطن منيرة مهدي ابوبكر الحامد 

الجمعية 35كلي ميداني / اداري ثانوية عامة سعودية عال هللا محمد احمد سلطان 
ثمانية سنوات واحدى عشر شهرا و 

عشرون يوما
نعم

الجمعية 35كلي ميدانيثانوية عامة سعودي احمد عبده احمد مساعد 
سبعة سنوات وثالث اشهرو تسعة 

عشر يوما
نعم

الجمعية 35كلي ميدانيمتوسط سعودي مفرح شوعي حسن هزازي 
سنتين وسبعة اشهر واحدى 

وعشرون يوما
نعم

الجمعية 35كلي ميدانيمتوسط بلوشي احمد عبدالكريم علي البلوشي 
خمسة سنوات واحدى عشرة شهرا 

وأربعة أيام
نعم

الجمعية 35كلي ميدانييقرأ ويكتب بلوشي ماجد محمد احمد البلوشي 
سنتين وسبعة اشهر واحدى أربعة 

عشرة  يوما
نعم

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس إحصاء يمنية من أم سعودية نهى سالم احمد باحبيشي 
ثالث سنوات وخمسة اشهر وأربعة 

وعشرون يوما
نعم

نعمخمسة سنوات وخمسة اشهر الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية منال عمر عبدهللا بازيد 

الجمعية 35كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية نورا حسن احمد المزمومي 
سبعة سنوات وثالث اشهر وتسعة 

عشر يوما
نعم

نعمسبعة سنوات وشهرين وخمسة أيامالجمعية 35كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية بدرية عبدهللا مرزوق النافعي 
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مالحظاتالسبباسم العضو

ال يوجد 



عدد الحاضرينتاريخهرقم االجتماع

الجهة الطالبة 

الوزارة، (   )

25مجلس اإلدارة،  (   )

 من الجمعية العمومية25٪ (   )

سبب االجتماع
تم إرفاق المحضر

(ال/نعم)
مالحظات

ال يوجد
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اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

مجلس 

استشاري 

علمي

2608/01/18

.اعتماد اللجنة العلمية لتقرير الهيئة العامة لإلحصاء والتوقيع عليه

.االطالع على خطة وحدة الدراسات وتعديلها وفق رؤية اللجنة

.حصر ومعالجة جميع الظواهر السلبية جنوب المحافظة)البدء باإلعداد لعمل ملتقى علمي تحت مسمى 

.تفعيل الخدمات عبر موقع اكتفاء

نعم

2711/01/18

.إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية

. حي49إعداد قاعدة بالمشكالت والظواهر في الـ 

.إعداد قاعدة بمشكالت أحياء جنوب جدة

.قاعدة معلومات بالوزارات التي تقدم دعم للمواطنين وماهي طبيعة الدعم المقدم

.إعداد قاعدة بمعالم األحياء العشوائية بجدة

.تحديد مقياس الفقر من منظور اكتفاء

نعم

2828/01/18

:االطالع ومناقشة مسودة معادلة تحديد المستوى المعيشي لألسر في األحياء العشوائية

".دخل الفرد في السعودية وفق تقرير البنك الدولي" توضيح كل نقطة بشكل دقيق مثالً • 

.االهتمام بالعناوين الجانبية• 

.إضافة الفاصلة العشرية• 

. لاير كم يستحق من حساب المواطن3000إذا كان دخل الفرد • 

+ حساب المواطن+الراتب : تفصيل مصادر الدخل الثابت• 

.(حافز)أي مصادر أخرى أو استحقاقات حكومية : والدخل غير الثابت

.استبعاد اصحاب الدخول العالية من العينة• 

.المقياس يتم استخراجه بمقارنة المصروفات وفق الوضع الحالي• 

.في الجانب السكني التركيز على القاطنين باإليجار• 

.التواصل مع مكاتب العقار في األحياء الواقعة ضمن العينة لمعرفة متوسط إيجار الوحدات السكنية• 

نعم

2905/02/18

.جمع المشكالت لجميع االحياء العشوائية

.إعداد مقترح لمشروع توطين الوظائف لحي الهنداوية

.إعداد دراسة عن الضمان االجتماعي

. عرض المبادرات التي تم إعدادها من قبل قسم اإلحصاء والدراسات على اللجنة العلمية

.إعداد تقرير دوري بأعمال اللجنة العلمية

نعم

3019/02/18

تعديل مبادرة توطين الوظائف في حي الهنداوية

البدء بوضع خطة مبدئية عن دراسة الضمان االجتماعي

معرفة التحديات التي تواجه مبادرة توطين الوظائف في حي الهنداوية

تصنيف أنواع االعاقات وفق قاعدة اكتفاء

إعادة التقرير الدوري الخاص  بأعمال اللجنة العلمية

نعم

3127/02/18
.(1)تم شرح مهارات البحث العلمي 

نعم

نعم.(2)تم شرح مهارات البحث العلمي 3207/03/18



اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

3319/03/18

.إضافة ذوي االحتياجات الخاصة الى مبادرة توطين الوظائف لحي الهنداوية

.تبليغ قسم البرامج والمبادرات بأن تطرح فكرة مبادرة توطين كفكرة عامة على مجلس اإلدارة مع العلم انه تم توضيح تاريخ البيانات

.وضع مقدمة للتقرير تتضمن أسم رئيس اللجنة العلمية وأسماء األعضاء من داخل الجمعية وخارجها مع تعديل المهمة األولى وحذف المهمة الثانية: أوالَ

.وضع نتائج أول ثالث أشهر من تاريخ التقرير وفقا للمهام: ثانياَ

.تعديل الخطة التنفيذية وفقاَ ألهداف تصحيح المسار االستراتيجي ومهام اللجنة العلمية

البحث من خالل الشبكة العنكبوتية عن فوائد المجلة العلمية وأهميتها من الناحية اإلعالمية والتعليمية

. تبليغ مجلس اإلدارة بتعديل المهمة األولى للجنة العلمية

.أخذ موافقة المجلس على فكرة مبادرة التوطين

.الحصول على موافقتهم على االشتراك بدراسات المركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية

.إعداد خطاب موجهه الى المكتبة المركزية محدد بمدة االشتراك

. رصد مبلغ مالي إلعارة الكتب من المكتبة المركزية

.اقتراح إعداد مجلة لنشر البحوث والدراسات الخاصة بالجمعية

نعم

نعم.تم عرض خطة البحث لدراسة المستفيدات من الضمان االجتماعي 3421/03/18

نعم.تم عرض االستبيان لدراسة المستفيدات من الضمان االجتماعي 3517/04/18

3615/05/18
.بعد التعديل وعرض االستبيان (تمكين المستفيدات من الضمان االجتماعي في االحياء العشوائية في مدينة جدة) تم عرض خطة البحث 

نعم

3707/08/18

.التعديل على  المقترحات التي تمت مناقشتها في دراسة تمكين المستفيدات من الضمان االجتماعي

.التواصل مع المستودع الخيرى ألرسال قائمة بحصر المحتويات من األجهزة

.عمل قوائم بأسماء المحتاجين لألثاث لتوفيره لهم
نعم

3804/09/18

.عرض رؤية ورسالة الجمعية المقترحة من اللجنة ومقارنتها مع اقتراحات اللجان األخرى لالتفاق على رؤية ورسالة جديدة للجمعية

.تناقش مهام الجمعية في االجتماع الشامل لجميع اللجان لضمان عدم تداخل المهام وتكرارها

.في ضوء تغيير المسار االستراتيجي للجمعية يتم تأجيل النظر في هذه المشاركات إلى أن يتم تحديد رؤية ورسالة الجمعية، وكذلك في ضوء خطتها االستراتيجية

.  توصي اللجنة بإتالف االستمارات
نعم

3916/10/18

.اعداد برامج توعوية للوالدين

.اعداد برامج لتطوير أداء المرأة بما يعود بالفائدة على تربية الطفل ومجال الوالدية اإليجابية

.رأت اللجنة عدم المشاركة في المنتدى

.دراسة توجهات االسر ورغباتهم

.إعداد برنامج توعوي بأهمية العمل واالعتماد على الذات

نعم

4010/12/18

.توضيح المقصود بالمجلس االستشاري بناّء على تغيير مسمى اللجنة العلمية سيتم تعديل مهام اللجنة الى مهام مجلس استشاري علمي

نعم.اجراء التعديالت الالزمة على الدراسة التي تم االتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة العلمية



اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

لجنة 

تطوير 

األعمال

م18/12018/1/3

اعتماد مهام لجنة تطوير االعمال من مجلس اإلدارة ودمجها في الخطة التشغيلية . 1

.تزويد اللجنة باإلجراءات التي بين ألقسام . 2

.اقتراح أسماء لشخصيات يمكن استقطابهم كداعمين واضافتهم لقائمة المانحين ليتم رفعها  لمجلس اإلدارة  . 3

توجيه العمل إلى قسم اإلحصاء والتقارير على قياس األثر على المشاريع السابقة. 4

هاني ساب: السعي لتوقيع مذكرة تفاهم مع عضو مجلس منطقة مكة المكرمة األستاذ . 5

.إعادة النظر في بنود  مذكرة التفاهم لجمعية األمير ماجد . 6

.اسناد مهام لموظفة تختص بالتواصل مع األعضاء وتحديث بياناتهم  ومعرفة اهتماماتهم وتوجهاتهم واقتراح قنوات لتفاعلهم وذلك تحت اشراف قسم العالقات العامة. 7

.إعداد قائمة توضح تخصص األعضاء ونشاطاتهم واهتماماتهم ليتسنى مشاركتهم في أنشطة وفعاليات الجمعية . 8

.التواصل مع جامعة دار الحكمة وارسال تكليف لمتطوعات لتصميم تقويم اكتفاء السنوي لأليام العالمية . 9

.يعد قسم البرامج العرض المرئي بالهدف والنطاق والدور والمعلومات التي تم مراجعتها باالجتماع . 10

: يتم اعداد . 11

.بحث عينة هاتفية ونتائجها

.(كيف سيتم تسجيل المواطنين  )بدائل خطط العمل حسب ما تم مناقشته 

.التجربة االولى في أي حي للقياس عليها في الخطة التنفيذية

.تصور أولي لخطة وخطوات المسح

االطار العام لمشروع حساب المواطن ، والمعلومات االولية عن طريق االتصال على عينة من قاعدة البيانات. 12

يتم إعداد عرض تفصيلي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية يوضح دور اكتفاء في إدارة البرنامج  وذلك قبل نهاية األسبوع القادم. 13

نعم

م18/22018/1/14  

.يتم صياغة إعداد العرض حسب ما تم االتفاق عليه في االجتماع . 1

.أضافة تعريف للفقر من نتائج المسوح الميدانية ألحياء جدة العشوائية . 2

(مجموعة الطلبة – مؤسسة سالم بن محفوظ  )يتم إعداد نطاق العمل للمشاريع التي سقدم للمانحين . 3

يتم تحليل العينة وفق . 4

. مستوى دخل االسرة 

.عدد أفراد االسرة 

 .(ايجار– ملك  )\ نوع السكن 

.يتم تثبيت موعد االجتماع للجنة تطوير االعمال اسبوعياً  كل يوم  أربعاء الساعة الواحدة والنصف . 5

نعم

م18/32018/1/18

: اعداد النتائج النهائية لتحليل العينة باقي العينة والتي تتضمن  . 1

.عدد المسجل والغير مسجل في حساب المواطن - 

. نسبة  المسجلين والغير مسجلين في حساب المواطن - 

. عدد األسر المنخفض دخلهم وغير مسجلين في حساب المواطن - 

. .أسباب عدم التسجيل في حساب المواطن - 

ريم بخيت: يتم ارسال مهام لجنة تطوير االعمال ومحضار االجتماعات لألستاذة . 2

. يتم تعديل دراسة الجدوى لمشروع صيانة الجوال الجدوى االستفسارات الواردة من رئيسة لجنة تطوير االعمال. 3

(المعدة سابقاً  )تسليم  نسب  المسجلين في الضمان من قاعدة بيانات اكتفاء . 4

إعداد مقياس الفقر. 5

نعم

م18/42018/2/21  

. وفق المذكور في القرارات Infographicتعديل عرض حساب مواطن على برنامج . 1

  اللتزامات الطرف الثاني  لمذكرة تفاهم لجنة التنمية االجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة 3التعديل  في فقرة رقم . 2

تصنيف العروض وترميزها مع الرجوع للعروض السابقة . 3

.إعداد عروض موحدة لخدمات اكتفاء. 4

.تفعيل الشراكات واالتفاقيات . 5

.إعداد مقترح لوزن معايير المشاريع . 6

نعم



اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

م18/52018/4/29  

،إضافة  آليات خطة العمل في العرض التعريفي للجمعية . 1

يتم إعداد عرض مختصر يقدم إلى مجلس اإلدارة يتضمن. 2

.شرح موجز لتوصيات االجتماعات مع فرع وزارة العمل و البنود المطلوب الموافقة عليها من المجلس . 3

تعديل اتفاقية العمل وفق مستجدات خطة العمل. 4

تعديل عرض االطار العام الستقطاب المانحين وفق توصيات االجتماع المذكورة أعاله. 5

.يتم إدراج التكلفة المتوقعة من فتح رابط التسجيل للوظائف على موقع الجمعية االلكتروني . 6

.يتم إعداد سجل لتكلفة عمل المبادرة . 7

.يتم البحث في تقارير االحياء التي تم مسحها سابقاً عن االحياء  التي بها نقص في الخدمات . 8

نعم

م5/12//18/62018

.  التنسيق مع فريق العمل وتسجيل  المهام المطلوبة وفق الخطة الزمنية . 1

.تعديل عرض المانحين وفق توصيات االجتماع . 2

: يتم إعداد خطة الستقطاب المانحين . 3

. مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية 

.مؤسسة حسن عباس شربتلي  الخيرية 

.مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع

. عبد الرحمن فقية / الشيخ 

. مؤسسة أبو غزالة الخيرية 

.مؤسسة البكري الخيرية 

. ويتم احتساب تكاليف برمجة االستبيان من ميزانية البرنامج ، يتم برمجته على موقع اكتفاء ، يتم  بعد تصميم االستبيان واعتماده نهائيا .4

.تصميم استبيان الخاص بطلبات توظيف برنامج وظيفيتي في حيي .5

نعم

لجنة 

االستثمار 

و األوقاف

نعم.استصدار قرار بعدم سحب أي مبلغ من حساب صناديق االستثمار إال بموافقة أعضاء لجنة االستثمار م32018/02/21

.اطالع أعضاء اللجنة على المهام الرئيسية للجان األخرى

.توصية بأن يكون من ضمن اجندة اجتماع مجلس اإلدارة الشهري عرض تقرير بإنجازات اللجان الشهرية

.على كل رئيس لجنة اإلفادة بما تم إنجازه أو تقديم اقتراح أو توصيات أو قرار وطلب موافقة أعضاء المجلس عليه

.سمير باعامر حتى يقوم بتعديله على ان يتم التسليم اليوم التالي لالجتماع. أي مالحظة من قبل أعضاء اللجنة  على مقترح السياسات يتم ارسالها لمالك السياسة أ

.سمير. مراجعة السياسات من قبل محامي الجمعية بالتواصل مع أ

.يتم عرض سياسة االستثمار على أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم القادم العتماده

.ضرورة وجود سياسات لجميع اللجان ويتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وافادة جميع اللجان لالطالع والعمل بموجبها

.تسليم مكتب المحامي ظافر السبيعي أصول المستندات المطلوبة والموضحة بالمذكرة والخاصة بالدعوة المقامة ضد مجموعة الفقيه، بالتوقيع على استالم األصول

.ضرورة استالم الحكم التنفيذي ضد المدعي عليه الحتفاظه بالملف الخاص بالمشروع كمستند رسمي

.من اجمالي دخل العقار ويحصلها عن كل ثالثة أشهر % 5، مقابل عمولة (أطوار تسويق وإدارة عقار)الموافقة على تسليم عمارة جوهرة حراء لمكتب 

.اعتماد ترميم المبنى وتحسينه وصيانة الكهرباء بأخذ عروض أسعار من جهات مختصة  وتأجير الشقق لعزاب 

اعتماد ثالثة أعضاء من لجنة االستثمار بالبيع والشراء واستالم او تسليم الصكوك والمستندات والتوقيع نيابة عن الجمعية في كل ما يخص ذلك

.إعداد الخطاب العتماده من قبل رئيس مجلس اإلدارة ورفعه لوزارة العمل والتنمية

.باألرباح خالل الفترة الماضية مع تكلفة المحاماة % 20عرض حالة كسب على محامي الجمعية لرفع خطاب  لهيئة سوق المال الستعادة باقي رأس المال بنسبة 

.م220 لاير لمساحة 600نشوى بسعر المتر . الموافقة على عرض السعر المقدم من قبل أ



اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

م42018/02/21
.إعادة التوجه لألهلي كابيتل فيما يخص المحافظ االستثمارية، واالجتماع مع موظف البنك األهلي بخصوص تنويع محفظة االستثمار، وإعادة هيكلة استثمار الصناديق لتحقيق افضل عائد وبمخاطرة اقل

نعم

.استثمارها في صندوق أكثر ربحية ( لاير10.000.000). تبقى كما هي في صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة ( لاير3.678.136 ):            لاير الى (13.678.136 )توزيع مبلغ االستثمار        

.(يتم السحب منه فقط لمشاريع معتمدة من مبلغ دعم الوزارة  )تخصيص حساب صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة  بمشاريع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

.2018بنهاية عام  (للفيال والعمارة  )إعادة تقييم أصول الجمعية 

.حصر قائمة األعضاء الذين امتنعوا عن السداد وارسال خطاب لمركز التنمية إلزالة أسمائهم حيث تم اسقاط أسمائهم لعدم السداد  :عضوية الجمعية

. اعداد نموذج لترشيح عدد خمسة اسماء من قبل أعضاء مجلس اإلدارة يتم خالل اجتماع المجلس القادم

.  متابعة العضوية تتم بناًء على تتمة العام لكل عضو

.ويتم طرحة خالل اجتماع مجلس اإلدارة القادم (5000ذهبي  - 10000ماسي  )اعداد مقترح الشتراك العضوية 

. تسليم عمارة جوهرة حراء لشركة أطوار العقارية والبدء في عمل الصيانة وإعادة التأهيل للمبنى والشقق

.تسليم كافة ملفات المستأجرين شاملة العقود وملحقاتها لشركة أطوار   

.ارسال اخطار لجميع المستأجرين بالمبنى افادة باستالم شركة اطوار ألعمال االدارة والتشغيل، والتأكيد على المستأجرين بإيداع مبالغ االيجار والخدمات السنوية الى حساب الجمعية في البنك األهلي

 مليون من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية وفق 8، تكون وقف للجمعية وسيتم دعم هذا االستثمار بمبلغ يصل حتى  %7 – 5تفويض من قبل مجلس اإلدارة للجنة االستثمار باعتماد البحث عن أصول عقارية مدرة للدخل بعائد من 

.الشروط

.تحديد هدف لتنمية الموارد المالية وتفعيل األعضاء  

.عن العام السابق% 10وليد بأن ال تقل نسبة الربح  .   وضع خطة عمل لتحقيق النتائج وفق التصور الذي تم رسمه م

.ضرورة وجود أدوات ليتم العمل عليها وتسويقها    

.التركيز على بعض الشخصيات في الرياض خالل شهر شعبان ورمضان وزيارتهم من قبل األعضاء لتنمية الموارد المالية

.م06/05/2018هـ الموافق 20/08/1439 يوم االحد 5 موعد اجتماع رقم 
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االجتماع
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(ال/نعم)

اللجنة 

التنفيذية
 م 2018\01\18-110

: وفق قرار مجلس اإلدارة لتنفيذ تصحيح المسار االستراتيجي وتخفيض وترشيد التكاليف قرر أعضاء اللجنة التنفيذية التالي

.لموظفة الجودة وتطوير األعمال واالنابة عن المدير التنفيذي اثناء غيابها– سناء الجعلي / تغيير مسار منسقة أنظمة الجودة األستاذة . 1

.اسناد مهمة استقطاب األعضاء ومتابعتهم الى قسم الموارد البشرية الى حين اشعار اخر. 2

.توفير باصات من شركات التأجير بسائقين في جميع البرامج والمشاريع وتحسب من تكلفة البرنامج اثناء اعداد العرض الفني والمالي.  3

. هـ على أن يتم الجدولة بين السائقين إليصالهن واعداد تقرير نهاية الشهر القادم عن نتائج هذا القرار27/04/1439إيقاف جميع الحافالت لنقل المخطط االجتماعي واالكتفاء بحافلة واحدة إليصالهن لمدة شهر ابتداء ً من يوم االحد . 4

. لاير2500 لاير بدالً من 1500صرف عهدة نثرية من الشهر القادم بمبلغ . 5

. لاير3000 لاير بدالً من 1800صرف عهدة صيانة المركبات من الشهر القادم بمبلغ . 6

.الغاء االشتراك في برنامج تتبع المركبات على أال يتم تبليغ السائقين بإلغاء البرنامج. 7

.الغاء شراء كوبونات البنزين واالكتفاء بدفع قيمة الوقود من قبل عهد الصيانة وتوثيق ذلك بالفواتير الشهرية.  8

:لتنسيق الية عمل فرق تصحيح المسار االستراتيجي وتفعيل دورها الستمرارية اكتفاء قرر أعضاء اللجنة التنفيذية التالي

.عدم التواصل من قبل أعضاء المجلس للموظفات واإليحاء لهم بعدم استمرار عمل اكتفاء اال لهذا العام او اقل من ذلك. 9

.تبليغ المدير التنفيذي باجتماعات الفرق وبنودها وتوزيع العمل بين الموظفات من قبل المدير ومتابعة استالمها لوضعها من ضمن مؤشرات خطة تصحيح المسار. 10

.هـ مع االخذ باالعتبار بعدم حضور الموظفات الى اجتماعات اللجان فيما بعد23/02/1439 بتاريخ 39-2حضور موثقة االجتماع للفرق فقط تماشياً مع قرار اللجنة التنفيذية رقم . 11

.ارسال جميع التوصيات والقرارات الى أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع عليها واعتماد التوصيات للعمل عليها. 12

: تحفظ أعضاء اللجنة التنفيذية للعمل على مشروع حساب المواطن وعليه تم توصية أعضاء اللجنة بالتالي

يعاد المشروع الى لجنة تطوير االعمال لتوضيح فكرة المشروع ببنود شاملة وخطة محددة تشمل العامل الزمني ومتطلبات المشروع المتوقعة وإجراءات العمل ومدى استعداد الجمعية لتوفير ميزانية عدد موظفات المسح الميداني مع . 13

.توضيح العائد المالي من المشروع، وذلك لسهولة اعداد دراسة جدوى من قبل اإلدارة التنفيذية للمشروع لعرضها على مجلس اإلدارة العتماد الميزانية والعائد على اكتفاء

نعم

 م2018\02\15 18-2

اتفق أعضاء اللجنة على معايير المقر وتم ترشيح برج ال طاهر للنقل اليه على أن يتم اعداد تقرير مفصل عن الية النقل بجميع الموجودات وتكلفة النقل الى مقر اخر من قبل قسم الخدمات المساندة والتفاوض من قبل المجلس مع . 1

.العضوة األستاذة نشوى طاهر لمنح اكتفاء خصم بسعر االيجار

.اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على ترشيح معرض السالمي للسيارات لشراء سيارات اكتفاء على أن يتم اتخاذ جميع اإلجراءات المحاسبة في ذلك ورفعه لمجلس اإلدارة لالعتماد. 2

.قرر أعضاء اللجنة التنفيذية اتالف االستمارات الورقية على أن يتم ابرام اتفاقية اتالف مع شركة الورق الوطنية تتضمن سرية المعلومات. 3

. سنوات5اتفق أعضاء اللجنة على أن يتم اتالف االستمارات الورقية والمستندات األخرى بعد مرور . 4

.فاوض أعضاء اللجنة المدير التنفيذي حيال استقالتها وتم االتفاق على استمراراها الى نهاية شهر رمضان على أن تحسب هذه المدة من اشهر اإلنذار . 5

نعم 
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 م315/03/2018 -18

. اتفق أعضاء اللجنة على أن ترسل مستحقات نهاية الخدمة للمدير التنفيذي الى أعضاء مجلس اإلدارة للبت فيها. 1

لجميع الموظفين  ( لاير500) لاير فقط، واحتساب بدل غالء معيشة مقدر بقيمة 20بحيث يتم احتساب بدل الخطر على النزول الميداني  (بدل تكليف– بدل تخصص )توجيه قسم الموارد البشرية بأعداد دراسة شاملة تتضمن الغاء البدالت . 2

.م2018وعمل مقارنة له مع التكاليف األخرى لعام 

.توجيه الشؤون القانونية بإرسال التقرير السنوي على البريد االلكتروني ألعضاء اللجنة إلعادة النظر فيه ودراسته وطرح التوصيات في االجتماع القادم. 3

.توجيه الشؤون القانونية بإرسال الخطة التنفيذية لألقسام على البريد االلكتروني ألعضاء اللجنة لالطالع عليه. 4

. أيام وماهي المسوغات لها4 أيام بدل 10توجيه قسم الموارد البشرية بكتابة عدد األيام في االجازة الرسمية وتوضيح المرجع األساسي الحتساب االجازة الرسمية . 5

توجيه الشؤون القانونية بالتواصل مع األستاذة جهاد خالدي لالنضمام الى اعضاء مجلس اإلدارة بناء على النتائج السابقة لتصويت الجمعية العمومية وفي حال تم رفضها يتم التواصل مع الدكتور أسامة الجفري على أن يتم انهاء . 6

.اإلجراءات المترتبة على ذلك وفق توجيهات مكتب التنمية االجتماعية

: اتفق أعضاء اللجنة على معايير استقطاب أعضاء للجنة التنفيذية وهي كالتالي. 7

.ان يكون من أعضاء الجمعية العمومية• 

.لديه الرغبة في المشاركة والتطوير للجمعية• 

.لديه الخبرة اإلدارية او التنفيذية• 

.أحد المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة• 

اتفق أعضاء اللجنة على ترشيح األستاذ محمود العايش والدكتور اسامة الجفري لالنضمام الى اللجنة التنفيذية. 8

.توجيه الشؤون القانونية بالتواصل مع األعضاء المرشحين لالنضمام للجنة وتبليغهم بترشيحهم للجنة التنفيذية. 9

م لمصروفات الجمعية وذلك لعدم تخصيصه 01/2018م لألسر المحتاجة على أن يتم االستفادة من المبلغ المودع االخر في 09/2017اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على توجيه المحاسبة بصرف الدعم المالي المستلم من الوزارة بتاريخ . 10

. من قبل الوزارة

.اتفق أعضاء اللجنة على ان يتم عرض توصيات المحاسب القانوني على رئيس لجنة االستثمار الدكتور احمد العطاس للعلم بها والعمل بما يتوافق معها. 11

نعم

 م2018\04\08 18-4

.أوصى أعضاء اللجنة على االستمرار بالبحث عن مقر للجمعية بما يتوافق مع المعايير المحددة سابقاً .1

. وفق الئحة العمل29اتفق أعضاء اللجنة على أن يتم بدء إجازة الموظفين بشهر رمضان ابتداّء من يوم  .2

.وافق أعضاء اللجنة أن يتم تعديل سياسة إجازة موظفي المخطط االجتماعي لهذا العام بحيث يتم استمتاعهم باإلجازة مساواة ببقية الموظفين .3

.اوصت اللجنة بأن يتم حصر االجازات عند دخول الشهر رمضان وعرضها على اللجنة وليس قبلها بشهر او أكثر .4

.اوصت اللجنة بتعديل بنود الئحة العمل الداخلية وفق نظام العمل والعمال ورفعها للجنة لالطالع وعرضها على مجلس اإلدارة .5

.وافق أعضاء اللجنة على تأجير قاعات الدور األرضي لمركز جنى وفق عرض السعر لتأجير القاعات المعتمد من مجلس اإلدارة .6

 م 2018\05\18-502

: اتفق أعضاء اللجنة على إضافة المعلومات التالية للدراسة وهي. 1

. أن يكون للمدير الخبرة في المجال اإلداري وإدارة المشاريع والتحليل المالي• 

.تفعيل لجنة االستثمار واستقطاب مستثمرين لها• 

.إضافة مجموع عدد الموظفين في مقترح الهيكل التنظيمي• 

.(مرفق)اعتمد أعضاء اللجنة المقترح رقم واحد في االجازات السنوية . 2

. م2.30 ص الى الساعة 90.30اعتمد أعضاء اللجنة بأن يكون فترة الدوام بشهر رمضان المبارك من الساعة . 3

.أوصت اللجنة بأن يتم عرض المصروفات على أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم القادم العتمادهم وموافقتهم على سحب المبلغ من حساب االستثمار. 4

.وافق أعضاء اللجنة على اصالح سيارة الكوروال في الورش بعد اطالعهم على عروض األسعار وذلك لتخفيض تكلفة اإلصالح على ان تكون قطع الغيار اصلية. 5

. لاير2500وافق أعضاء اللجنة على عقد إعادة برمجة برنامج اإلدارة المالية لعمل الشجرة المحاسبية وذلك بمقدار . 6

نعم



اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

 م2018\05\18-616

: اتفق أعضاء اللجنة على اسناد المهام لرؤساء األقسام وفق الهيكل التنظيمي المعتمد كالتالي. 1

.رئيسة قسم الدعم المؤسسي األستاذة ندى عالف• 

.رئيسة قسم االستدامة المالية األستاذة مرفت جاها• 

.رئيسة قسم المعلومات والدراسات األستاذة دعاء الزهراني• 

قرر أعضاء اللجنة التنفيذية تكليف األستاذة ندى لطفي عالف باإلضافة لعملها بمهام إدارة الجمعية وذلك لمدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد حسب الحاجة وحتى تعيين مدير تنفيذي من قبل مجلس اإلدارة على ان تكون مرجعيتها اللجنة . 2

. لاير في الشهر1000التنفيذية وهذا قرار بإجماع اللجنة على ان يعتمد بدل تكليف وقدره 

.  لاير750 لاير بدالً من 500اعتمد أعضاء اللجنة أن يتم احتساب بدل التخصص بـ . 3

.لاير750 لاير بدالً من 500قرر أعضاء اللجنة أن يتم احتساب بدل التكليف بمبلغ . 4

.اتفق أعضاء اللجنة على الغاء تكليف موثقات اللجان الن االعمال التي تسند إليهم من ضمن مهامهم على أن يتم تنسيق اجتماعات اللجان ومتابعة قراراتهم من قبل سكرتارية اللجنة التنفيذية. 5

.تسند مهام سكرتارية اللجنة التنفيذية بما فيها تنسيق اجتماعات اللجان ومتابعة قراراتهم الى الشؤون القانونية سناء الثبيتي. 6

. لاير5643.57هـ والمقدرة بمبلغ 30/07/1439هـ الى 01/08/1438من إيرادات عمارة جوهرة حراء وذلك خالل الفترة من % 2.5اعتمد أعضاء اللجنة صرف مستحقات المعقب محمد البيشي بنسبة . 7

.أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على المالحظات التي دونت في تقييم مكين لتفاديها في التقييم القادم.  8

.قرر أعضاء اللجنة باعتماد الدكتور أسامة الجفري نائب لرئيس اللجنة التنفيذية. 9

.وجه أعضاء اللجنة الشؤون القانونية بعدم التعديل على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بالقرارات التي تمت بإجماع التصويت اال بعد اخذ موافقة رئيسة المجلس او نائب رئيس المجلس. 10

نعم

 م2018\07\18-718

.قرر أعضاء اللجنة التنفيذية بناًء على تفويض مجلس اإلدارة بتعيين األستاذة فاتنه اليافي مدير تنفيذي للجمعية على ان يتم اتخاذ جميع اإلجراءات الرسمية حيال الموافقة على تعيينها من قبل مكتب التنمية االجتماعية بجدة. 1

.اعداد خطاب من قبل رئيس اللجنة التنفيذية يتضمن قرار ترشيح المدير التنفيذي األستاذة فاتنه اليافي ويعمم على الموظفين على ان يتم خطاب شكر لألستاذة ندى عالف عن فترة تكليفها خالل الفترة الماضية. 2

.وافق أعضاء اللجنة التنفيذية على االجازة االستثنائية لألستاذة فاتنه اليافي لوضع ابنها الصحي على أن تكون مدفوعة االجر. 3

.كلف أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي األستاذة فاتنه بإضافة التطوع في الهيكل التنظيمي التفصيلي مع ضرورة العمل على تنمية الموارد المالية وتطويرها لتحسين إيرادات الجمعية. 4

.ضرورة العمل على التدوير الوظيفي بين الموظفين بكل قسم بالمهام األساسية لكل وحدة وذلك لتفادي تعطل سير العمل في الحاالت الطارئة. 5

اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية باإلجماع وفق التقرير المقدم من المدير التنفيذي المرشح على البقاء في المقر الحالي لمدة عام شريطة أن يتحمل مالك الفيال تكاليف تحويل المبنى من سكني الى اداري في مدة أقصاها ثالثة أشهر على أن . 6

.يتم اعداد ملحق للعقد بااللتزامات المشروطة على المالك ورفع التوصية الى أعضاء مجلس اإلدارة العتمادها

: قرر أعضاء اللجنة التنفيذية وفقاً لمصلحة العمل وتسيير اعمال الجمعية ولتفادي أي مسائلة من أي جهة رسمية تفويض كالً من. 7

. األستاذة سناء حامد الثبيتي في صرف شيكات التأمينات االجتماعية ونهاية الخدمة والرواتب للموظفين المنتهية هوياتهم فقط والمصروفات النثرية وسداد الفواتير• 

.األستاذة اريج يسلم بن سلمه في صرف الشيكات األخرى كالمصاريف النثرية وسداد الفواتير• 

.وافق أعضاء اللجنة التنفيذية على طلب األستاذة اريج يسلم فيما يخص االحتفاظ بمسماها الوظيفي في شهادة الخبرة برئيسة قسم تقنية المعلومات. 8

.كلف أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي األستاذة فاتنه بمراجعة طلب الموظفات بإعادة صرف بدل التخصص ورفع التوصيات حياله الى اللجنة التنفيذية. 9

.وفق اإلجراءات على حسابه الخاص ( B )من شركة ميد غلف مع االخذ باالعتبار بالسماح الى أي موظف برفع الفئة الى  ( C )اعتمد أعضاء اللجنة التنفيذية التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات الجمعية لفئة . 10

نعم 

 م2018\09\18-804

.قرر أعضاء اللجنة التنفيذية بناًء على تفويض مجلس اإلدارة بتعيين األستاذة فاتنه اليافي مدير تنفيذي للجمعية على ان يتم اتخاذ جميع اإلجراءات الرسمية حيال الموافقة على تعيينها من قبل مكتب التنمية االجتماعية بجدة. 1

.اعداد خطاب من قبل رئيس اللجنة التنفيذية يتضمن قرار ترشيح المدير التنفيذي األستاذة فاتنه اليافي ويعمم على الموظفين على ان يتم خطاب شكر لألستاذة ندى عالف عن فترة تكليفها خالل الفترة الماضية. 2

.وافق أعضاء اللجنة التنفيذية على االجازة االستثنائية لألستاذة فاتنه اليافي لوضع ابنها الصحي على أن تكون مدفوعة االجر. 3

.كلف أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي األستاذة فاتنه بإضافة التطوع في الهيكل التنظيمي التفصيلي مع ضرورة العمل على تنمية الموارد المالية وتطويرها لتحسين إيرادات الجمعية. 4

.ضرورة العمل على التدوير الوظيفي بين الموظفين بكل قسم بالمهام األساسية لكل وحدة وذلك لتفادي تعطل سير العمل في الحاالت الطارئة. 5

نعم

 م2018\10\18-910

.اعتمد أعضاء اللجنة التنفيذية محضر بيع أجهزة الحاسب االلي. 1

.اتفق أعضاء اللجنة على تواصل رئيس اللجنة التنفيذية المهندس وليد باحمدان مع المستأجر المحامي خالد أبو راشد حيال التخفيض االيجاري والمفاهمة معه ودياً حيال ذلك ورفع التوصيات الى اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة. 2

.أوصى أعضاء اللجنة بإعادة دراسة مسودة سياسة اللجنة التنفيذية على أن يتم طرح التوصيات باالجتماع القادم. 3
نعم
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 م2018\10\18-1028

.اوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بعرض المالحظات على أعضاء مجلس اإلدارة لطرح التوصيات حيالها. 1

.اوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بعرض مقترح المدير التنفيذي حيال اللجان على أعضاء مجلس اإلدارة للبت حياله. 2

.اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على إحالة السياسة الى لجنة الحوكمة لدراستها وطرح التوصيات حيالها وعرضها على اللجنة التنفيذية العتمادها. 3

اقترح أعضاء اللجنة التنفيذية لتطوير العمل المحاسبي استحداث وظيفة تحليل مالي على أن يتم االشراف عليه من قبل رئيس لجنة االستثمار الدكتور أحمد العطاس واعداد مهام التحليل المالي من قبل الموارد البشرية وتعرض على . 4

.لجنة الحوكمة للدراسة ورفع التوصيات للجنة التنفيذية

.          اعداد خطاب لموظفة المحاسبة امل الجهني يتضمن رفض طلبها للغياب االسبوعي إلكمال دراستها العليا، مع تجديد عقدها محدد المدة وفق األنظمة ولوائح العمل. 5

.ارسال عروض أسعار المكاتب المحاسبية للدكتور احمد العطاس لدراستها ورفع التوصيات حيالها. 6

.تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن سير ذاتية للمحاسبة وترشيح األفضل ويتم االستفادة منها في حال استقالة موظفة المحاسبة. 7

.أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بعد دراسة المستندات والقرارات التي تثبت أحقية استحقاق البدالت للموظفتين اريج يسلم وسناء الثبيتي للتكاليف وعدم استالمهم لها سابقاً بأن ترفع لمجلس االدارة العتمادها والبت فيها. 8

وجه أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي على اعداد تقرير مفصل عن موظفة وحدة البرامج والمبادرات يتضمن انتاجيتها واالعمال التي تم إنجازها بالوحدة من تاريخ تعيينها الى تاريخ انتهاء فترة التجربة والمحددة بثالثة أشهر . 9

.ويرفع للجنة التنفيذية للبت فيها وطرح التوصيات حيالها

أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بأن يتم توجيه انذار الى رئيسة قسم االستدامة المالية نظير عدم انتاجيتها بالقسم وتأخير انهاء األعمال المكلفة بها، . 10

.أوصى أعضاء اللجنة بأن يتم إلغاء وظيفة منسقة الجودة بسبب تكلفتها العالية وعدم حاجة الجمعية لها على ان يتم مراجعة مهامها وتوزيعها من قبل المدير التنفيذي وترفع لمجلس اإلدارة العتماد ذلك. 11

.أوصى أعضاء اللجنة بانعقاد ورشة عمل مستقلة لمناقشة التقرير السنوي على أن يتم دعوة أي من ذوي الخبرة لورشة العمل من قبل المدير التنفيذي. 12

نعم

 م2018\11\18-1104

.أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بعرض جميع المالحظات والمقترحات على لجنة الحوكمة لدراستها وإعداد جميع المتطلبات لمركز مكين. 1

.م2019أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بإعادة دراسة الخطة التشغيلية للمدير التنفيذي والعمل على التعديالت التي تم ذكرها لمطابقتها مع الخطة االستراتيجية لعام . 2

. م وبتحديد ايرادات وحدة البرامج والمبادرات ومصروفاتها مع األخذ باالعتبار بتعاون وإشراف ومراجعة المشرف المالي لها قبل عرضها على اللجنة التنفيذية٢٠١٩أوصى أعضاء اللجنة بإعادة دراسة الموازنة التقديرية لعام . 3

اعداد خطاب لموظفة المحاسبة امل الجهني يتضمن رفض طلبها إلكمال دراستها العليا، . 4

نعم

 م2018\11\18-1226

.وايداعه على أن يتم السعي في تحويل رخصة البناء لفيال النعيم من سكني الى اداري ( ألف300)وافق أعضاء اللجنة باألغلبية بقبول الشيك المستلم من المستأجر المحامي خالد أبو راشد بمبلغ . 1

صباحاً لمناقشة اإلجراءات والتفاوض على اجمالي 11.30م قبل اجتماع اللجنة التنفيذية وذلك في تمام الساعة 04/12/2018اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على االجتماع مع مسؤولي مكاتب االستشارات الهندسية يوم الثالثاء القادم . 2

.تكلفة التحويل

. لاير حيال عمل صيانة كاملة لكافة المبنى لتفادي احتراق القواطع وخالفها4500اعتمد أعضاء اللجنة التنفيذية صرف مبلغ ال يتجاوز . 3

.اعتمد أعضاء اللجنة محضر بيع األثاث الفائض لكي يتم انهاء كافة اإلجراءات االدارية المترتبة على ذلك. 4

:وجه أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي بالبحث عن مقر اخر للنقل وفق المعايير التالية. 5

.ألف لاير130أن يقل قيمة االيجار السنوي عن • 

. (الستين– االندلس – الحمراء )أن يكون موقع المقر المقترح في وسط جدة ويفضل • 

.توفير أماكن مخصصة لمشرفي االمن والسائقين• 

.( سيارات4)توفير مواقف خاصة لعدد • 

.توفير قاعة اجتماعات لمجلس اإلدارة والجهات الخارجية• 

.توفر جميع االشتراطات لغرفة السيرفر واالمن والسالمة• 

.م النعقاد الجمعية العمومية على أن يتم انهاء جميع اإلجراءات المترتبة على ذلك من قبل اإلدارة التنفيذية وعرضها على مجلس اإلدارة لالعتماد24/12/2018أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية باألغلبية على اقتراح يوم االثنين . 6

م من قبل المدير التنفيذي وعرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم المحدد يوم 2019م من قبل المشرف المالي والخطة التشغيلية لعام 2019أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية باألغلبية بتقديم الموازنة التقديرية لعام . 7

.م لمناقشتها وطرح التوصيات حيالها ورفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد04/12/2018الثالثاء 

.لاير1470م والمقدر بقيمة 2017اعتمد أعضاء اللجنة مبلغ تصميم التقرير السنوي لعام . 8

.لاير عهدة لقسم التنمية المستدامة إلنهاء متطلبات الجمعية العمومية على أن يتم تسليم جميع الفواتير المستحقة الى وحدة المحاسبة1000اعتمد أعضاء اللجنة صرف مبلغ . 9

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالعمل وفق التعديالت المكتوبة من قبلهم على أن يتم إعادة ارسال االلية على البريد االلكتروني من قبل الشؤون القانونية. 10

.أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية بعرض مذكرة الصحة ومذكرة التطوع على المحامي نضال عطا لمراجعتها واالفادة بمالحظاته حيالها. 11

.وافق أعضاء اللجنة باألغلبية على مسودة الية التعيين المدير التنفيذي والتعويضات المالية والية اإلفصاح عن وجود تعارض المصالح على أن تعرض على أعضاء مجلس اإلدارة لالعتماد. 12

نعم



اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق 

المحضر

(ال/نعم)

 م2018\12\18-1304

وجه أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي بعد إضافة التعديالت على الخطة التشغيلية بإضافة الجهة المسؤولة عن التنفيذ لكل هدف واضافة مؤشر القياس في الهدف األول على أن تحتوي الخطة التشغيلية على مقدمة تتضمن الرؤية . 1

.والرسالة والقيم واهداف الخطة

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي والمشرف المالي بإعادة دراسة الموازنة التقديرية وربطها مع الخطة التشغيلية لتتوافق مع النسب التقديرية المحددة بالخطة. 2

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة جبر الهالالت في الموازنة التقديرية. 3

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بعرض كشف المتعثرات المستلم من شركة اطوار على أعضاء مجلس اإلدارة للتوجيه حياله. 4

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بعرض دراسة مستحقات تكاليف الموظفتين سناء الثبيتي واريج يسلم على أعضاء مجلس اإلدارة للبت فيها. 5

.وجه أعضاء اللجنة سكرتارية اللجنة التنفيذية بالتكليف بالعمل وفق المالحظات واالضافات التي تم ذكرها في بنود اجتماع مجلس اإلدارة مع ضرورة ارسال المرفقات بالبريد اإللكتروني مع بنود االجتماع. 6

قرر أعضاء اللجنة التنفيذية باألغلبية بتوثيق االجتماعات من رئيس اللجنة والمدير التنفيذي ويشمل ذلك محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وذلك لتسهيل اإلجراءات والعمل على سرعة انهاءها على أن يتم توجيه التوصيات والقرارات . 7

.من حين إصدارها من قبل المدير التنفيذي لألقسام والوحدات للعمل عليها

12.30ُم الساعة 09/12/2018تم تحديد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية القادم يوم االحد . 8 .ظهرا

نعم

 م2018\12\18-1411

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بأرسال الخطة التشغيلية الى أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع عليها ودراستها لمناقشتها في اجتماع مجلس اإلدارة القادم. 1

.أسامة أن يتم تقديم مبادرات من المجلس االستشاري العلمي ويتم عرضها على اللجنة التنفيذية لطرح التوصيات حيالها وعرضها على مجلس اإلدارة. اقترح د. 2

 على أن يتم إضافة مهام المشرف األمني الى 3 وفق معايير المفاضلة وانهاء خدمات 3 م اوصى أعضاء اللجنة على أن يتم المفاضلة بين مشرفي االمن والسائقين وتحديد 2019بعد مراجعة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام . 3

.مهام السائقين مع بدل الخطر للنزول اليومي واالكتفاء بهم

.توجيه الشؤون القانونية بإضافة ما ذكر في العقد حيال تعديل رخصة البناء من قبل المستأجر واعتماده من قبل رئيس مجلس اإلدارة. 4

. خط وفق الدراسة المقدمة من الخدمات المساندة على أن يتم احتفاظ المشرف المالي بالجوال المسلم لها الرتباطه بالمعامالت البنكية14 خط الى 34وافق أعضاء اللجنة على تخفيض خطوط الهواتف النقالة من . 5

وجه أعضاء اللجنة المدير التنفيذي بأعداد دراسة تتضمن رواتب المخطط االجتماعي ومواقع منازلهم وقيمة بدل المواصالت لكل موظفة ومقارنتها مع االستهالك الشهري لصيانة السيارات على أن يتم تقديم الدراسة قبل انتهاء شهر . 6

.يناير للبت فيها

.وجه أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي بإعداد دراسة عن المواقع المقترحة للنقل على أن تشمل الدراسة السلبيات وااليجابيات لكل موقع. 7

وجه أعضاء اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي بتأجيل صرف مبلغ صيانة الكهرباء للمبنى ومبلغ صيانة سلم الطوارئ الى حين انهاء دراسة المواقع المقترحة للنقل والبت فيها على أن يتم العمل على صيانة الكهرباء العاجلة لتفادي . 8

.االخطار المترتبة عليها

.سارة بغدادي. احمد العطاس وأ. أسامة بأن يتم عقد ورش عمل للموظفين من قبله بالتعاون مع د. اقترح د. 9

نعم



Column1
Colu

mn2
Column3Column4

Colu

mn5

Colu

mn6

تاريخهرقم االجتماع
نوع االستثناء

تصويت/نقاش/حضور

االجتماع الذي حصل فيه /موضوع القرار

االستثناء

اسم 

العضو
السبب

. اليوجد استثناءات العضاء المجلس او من قبلهم 



Column1Column2Column3Column4

سبب التفويضالجهة المفوضةالمهام المفوضة فيهاالختصاص

ال يوجد



Column1Column2Column3Column4Column5

نوع التحول

صرف أموال أو استخدامها في  (     )

غير ما خصصه المتبرع

استخدام األموال في تقديم قروض  (     )

للموظفين

صرف أموال أو استخدامها  في  (     )

مجال غير مصرح

اختالس (     )

تاريخ التحول
المبلغ المحول 

أو قيمته
االجراء المتخذسبب التحول

ال يوجد



Column2Column3

الجهة المستفيدةمجال الصرف

  ال يوجد



(ال/نعم)هل تستخدمه الجمعية السجل
يتم التحديث بطريقة منتظمة 

(ال/نعم)
مالحظات

نعمنعمسجل العضوية

نعمنعمسجل االشتراكات

نعمنعمسجل اجتماعات اللجان

نعمنعمسجل اجتماعات مجلس اإلدارة

نعمنعمسجل اجتماعات اجلمعية العمومية

سجل النشاطات

سجل املستفيدين

نعمسجل الزائرينسجالت أخرى



Column1Column2Column3Column4

1عمود
هل تستخدمه الجمعية 

(ال/نعم)

يتم التحديث بطريقة منتظمة 

(ال/نعم)
مالحظات

نعمنعمدفتر يومية عامة

نعمنعمسجل األصول الثابتة

نعمنعمسجل التبرعات العينية

نعمنعمسجل التبرعات النقديـة

نعمنعمسجل املستودعات

نعمنعمدفتر األستاذ العام

نعمنعمدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك

نعمنعمسـجــل العهدة



Column1Column2

المنصب بمجلس االدارةاالسم

المشرف الماليالهام علي صالح قشالن



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

منصبهاسم الموظف ذي الصلةمنصبهاسم الموظف
نوع العالقة

(عائلية/تجارية)
تفصيل العالقة

ال يوجد



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

اسم الطرف الثاني ذي العالقةاسم عضو المجلس
المسمى الوظيفي 

للطرف الثاني

اسم الجهة الداعمة التي 

يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

الصفقة

تاريخ انتهاء 

الصفقة
قيمة الصفقة

اليوجد أي صفقات تجارية او 

خالفها وفق ماتم ذكره



Column1Column2Column3

قيمة المبلغوصف الخدمةالجهة

8000صيانة شبكة اإلنذارالصافي النظمة االمن و السالمة

65000عقد تاجير مقر المحمدية الكتفاءمالك الفيال صائل شرار الحارثي

266370.03عقد تاجير وصيانة عمارة جوهرة حراءاطوار تسويق وادارة عقار

 )شركة المتوسط و الخليج للتأمين 

(ميد غلف 
38409عقد تامين صحي للموظفين

9852.15عقد تامين شامل للمركباتشركة إكسا للتأمين

13,125.00تصميم موقع الجمعيهموسسة عبدالرحمن عطار



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاقيمة المبالغ المتلقاةاسم العضو

اليوجد أي مبالغ تالقها 

األعضاء نظير ماتم ذكره 

.او خالفه



مالحظات المبلغ البيان 

التبرعات النقدية 
35001افراد 

مؤسسات مانحة 
10000شركات وجهات 

أخرى 
45001مجموع التبرعات النقدية

التبرعات العينية 
افراد 

مؤسسات مانحة 
10273.45شركات وجهات 

أخرى 
10273.45مجموع التبرعات العينية

إعانات ومنح حكومية 
600000منح حكومية نقدية 
منح حكومية عينية 

600000مجموع اإلعانات واملنح احلكومية
الزكاة 

28350زكاة نقدية 
زكاة عينية 

28350مجموع الزكاة
تبرعات وايرادات األوقاف 

تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 
ايرادات وريع أوقاف 

(يتم تفصيلها  )أخرى 
0مجموع تبرعات وإيرادات األوقاف

ايرادات متنوعة
78000اشتراكات األعضاء 

توتيق وتشخيص حاالت 88050مبيعات السلع واخلدمات 
712098ايرادات عقارية 
49308.54ارباح استثمار 

86023.7ارباح بيع أصول ثابتة 



مالحظات المبلغ البيان 

رسوم البرامج 
(يتم تفصيلها  )إيرادات أخرى  

1013480.24مجموع اإليرادات املتنوعة
يتم تفصيلها  )إيرادات أو تبرعات أخرى 

46999.5دعم صندوق املوارد البشرية 
60000تبرعات مخصصة للبرامج 

106999.5اجملموع

1804104.19إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح 



مصاريف اإلدارة 
مصاريف مجلس 

(الحوكمة  )اإلدارة 
مصاريف جمع األموال 

مصاريف التشغيل 

المحملة على البرامج 

واالنشطة

مصاريف البرامج 

واألنشطة

المصاريف التشغيلية 

2541712.541450902.021090810.52الرواتب والبدالت 

0المكافات والحوافز

1439.551439.55تكاليف السفر 

176664.9116598.7660066.14اإليجارات 

51538.9846865.354673.63الصيانة واالصالحات 

17681.3711669.726011.65الكهرباء والمياة 

44078.5822349.1121729.47الهاتف والبريد 

367.5367.5تكاليف االستشارات 

0الملتقيات والمؤتمرات 

225225الدعاية واالعالن 

1870.81870.8ضيافة 

0 (يتم تفصيلها  )مصاريف أخرى 

0.00 (يتم تفصيلها  )مصاريف أخرى 

201632.85109250.5792382.28التامينات االجتماعية 

39040.4427328.3011712.14مكافأة نهاية خدمة

0.00مصاريف رسوم

14573.549254.105319.44تأمين سيارات

126802.1561067.8365734.32تأمين طبي

3558.952382.901176.05أدوات كتابية ومطبوعات 

7067.506012.501055.00احبار

1315.921315.92رحالت عمل 

16629.009997.006632.00محروقات

1625.101625.10مواد استهالكية

439.95439.95مواد استهالكية للكمبوتر

8280.358280.35امن وسالمة

0.00غرامات 

810.00810.00رسوم مكتب

0.00مصاريف موظفين

0.00مصاريف إدارية أخرى

11092.5011092.50مواقع االلكترونية

138.40138.40مستلزمات طبية

6121.506121.50اشتراك برامج كمبيوتر

إجمالي المصروف البيان 

توزيع المصروفات 



مصاريف اإلدارة 
مصاريف مجلس 

(الحوكمة  )اإلدارة 
مصاريف جمع األموال 

مصاريف التشغيل 

المحملة على البرامج 

واالنشطة

مصاريف البرامج 

واألنشطة

إجمالي المصروف البيان 

توزيع المصروفات 

7624.327624.32العمالة الموقتة

0.00انتقاالت داخلية 

8183.704881.313302.39مواد نظافة

1169633.401151796.3317837.07مصاريف اهالك

288514.03288514.03مصاريف عمارة جوهرة حراء

0.00مصاريف تدريب

-10

-20

-30

مصاريف األنشطة 

0مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

9000090000مصاريف الزكاة 

0مصاريف التبرعات والهبات المقيدة 

0مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة 

0مصاريف األوقاف 

0يتم تفصيلها  )مصاريف برامج وانشطة أخرى 

1100011000مصاريف برامج مدعومة من الوزارة 

21112362317489مصاريف برامج تنموية 

-30

0

4870774.82إجمالي المصروفات 



Column1Column2

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

برنامج تدريبي لصيانة الجواالت لذوي 

االحتياجات الخاصة
برنامج تنموي



معفى
برسوم 

مخفضة
معفيبرسوم

برسوم 

مخفضة
برسوم

حضانة إيوائية

روضة أطفال

مركز رعاية نهارية

نادي أطفال

تعليم التفصيل والخياطة

تعليم النسخ على اآللة الكاتبة

إستعمال الحاسب اآللي

منسق الكلمات

تعليم اللغات

مشاغل خياطة

تحفيظ القران الكريم

مكتبات عامة

محاضرات وندوات

مدارس

دروس تقوية للطلبة

روضة أطفال

عيادات طيبة ومستو صفات

عالج طبيعي

خدمات نزالء المستشفيات

سيارات إسعاف

مراكز إيوائية لرعاية المعاقين

مراكز إيوائية لرعاية المسنين

مراكز تعليم خاصة للمعاقين

مشاغل خياطة للمعاقات

مركز خدمة للمعاقين

مساعدات متنوعة*  
√7

دعم من 

فرق تطوعيه
مشروع كافل اليتيم

خدمة األربطة وسكانها

 جمع وتوزيع فائض الوالئم

دور الضيافة

دورات تدريبية متنوعة

إعداد مربيات أطفال

معارض وأسواق وأطباق خيرية

حفالت متنوعة

مرافق وخدمات عامة

إسكان وتحسين مساكن

مراكز الشباب

نقل الطلبة

عمرة/ حج خيري 

وليمة عيد/ وجبة إفطار 

صيدليات

رمز النشاط
عدد المستفيدين غير سعوديينعدد المستفيدين السعوديون

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

عدد المستفيدين
إجمالي 

عدد 

المستفيدين

المصروفاتاإليرادات



معفى
برسوم 

مخفضة
معفيبرسوم

برسوم 

مخفضة
برسوم

رمز النشاط
عدد المستفيدين غير سعوديينعدد المستفيدين السعوديون

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

عدد المستفيدين
إجمالي 

عدد 

المستفيدين

المصروفاتاإليرادات

عمليات القلب المفتوح

مكافحة التدخين

الرعاية الصحية

المقصف

الرائدة الريفية

تأمين مياه لألسر

كفالة أسر

إكرام ميت

كفالة معاق

لجنة التنسيق بين الجمعيات

لاير21.612 لاير60.000 مستفيدات3√برامج تنموية- أخـــرى 

بدون مستفيدات4√توظيف- أخرى 



5عمود4عمود3عمود2عمود1عمود

عدد المستفيديننوع المساعدات
إجمالي عدد 

المستفيدين

اجمالي مبلغ 

المساعدات

غير سعوديونسعوديون

مساعدات أيتام

مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات

ريال 90.000أسر ( 12 )عدد أسر ( 6)عدد أسر ( 6)عدد مساعدات ظروف خاصة

أسرة(   2)عدد مساعدات عينية
سلة - أثاث منزل 

غذائية

أخرى

أسر سعودية ( 8 )عدداجملموع
أسرة  ( 6)عدد 

غير سعودية
ريال 90.000


