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كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة

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

ترشيح2

6جلنة احلوكمة

العمل على أسس ومعايير احلوكمة املعتمدة من الوزارة وزيادة بنوده حسب احلاجة على أال . 1
تتعارض مع احكام النظام والالئحة التنفيذية، واالشـراف على تنفيذها ومراقبه مدى 

.فاعليتها واقتراح تعديلها عند احلاجة للرفع جمللس اإلدارة
.املراجعة الدورية لألنظمة واإلجراءات الرقابية للتحقق من فاعليتها.  2
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في اجلمعية لعرضها على مجلس اإلدارة . 3

.العتمادها
مراجعة السياسات واالجراءات التنفيذية التي تنظم العالقة بني املستفيدين من خدمات . 4

.اجلمعية مبا يضمن تقدمي العناية الالزمة لهم واالعالن عنها
مراجعة التزام اجلمعية باألنظمة واللوائح إضافة الى مدى االلتزام باإلفصاح عن . 5

ومتكني . املعلومات اجلوهرية للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة وأصحاب املصالح االخرين
ونشرها على . أصحاب املصلحة من االطالع على احلساب اخلتامي والتقارير املالية واإلدارية

.املوقع االلكتروني للجمعية
رفع التقارير والتوصيات واالقتراحات عن أداء اعمال اللجنة بشكل دوري جمللس اإلدارة . 6

لضمان التوجيه املباشر بتصحيح األداء العام في وقت مبكر ودعم جودة اتخاذ القرارات 
.السليمة

مراجعة املهام واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها لضمان فاعلية . 7
.التنسيق بينها وتكامل األدوار قبل اعتمادها من مجلس االدارة

مراجعة التقارير الدورية والسنوية عن اجلمعية وتزويد مجلس اإلدارة بأي مالحظات . 8
.جوهرية قبل رفعها ملقام الوزارة

التأكد من قيام مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية من إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على . 9
. احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة واملدير التنفيذي واملدير املالي

.وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير

ترشيح1



5اللجنة التنفيذية

 
مراجعة اخلطط االستراتيجية املقترحة من املدير التنفيذي ومراجعتها قبل اعتمادها من . 1

.مجلس االدارة
.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 . 4

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

.على مجلس 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 . 11

. مجلس اإلدارة
.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 . 15

. املوظفني حسب متطلبات اخلطة التشغيلية
.اقتراح بعض بنود جدول اعمال مجلس اإلدارة. 16

ترشيح2



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 . 2

.  واالستثمار 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 االشراف على تطوير وحتديث وتطبيق سياسات . 5

.  يتوافق مع رؤية وتوجهات اجلمعية
استعر اض وحتليل الفرص االستثمارية املقدمة إلى اجلمعية ومراجعة االستثمارات احلالية . 6

وتقييمها 
مراجعة أداء احملفظة االستثمارية اخلاصة باجلمعية وفقا لسياسات وإجراءات اجلمعية . 7

. املعتمدة
. التعرف على الفرص االستثمارية اجلديدة ورفع توصياتها الى مجلس االدارة العتمادها. 8
عقد اجتماعات دورية مع اللجنة التنفيذية وادارة تنمية املوارد واالستثمار وذلك لضمان . 9

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

.االدارة قبل عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة

ترشيح0
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تاريخ االلتحاقالمهنة

االنتظام في دفع االشتراكات

ال يوجد / غير منتظم/منتظم)

(سجل اشتراكات محدث

منتظمم2008/1/11عضو مجلس إدارة

منتظمم2008/3/28ربة منزل

منتظمم2008/6/17سيدة أعمال

منتظمم2008/6/2عضو مجلس إدارة المشرف المالي

منتظمم2008/3/30ربة منزل

منتظمم2008/3/22ربة منزل

منتظمم2008/5/19ربة منزل

منتظمم2008/3/30ربة منزل

منتظمم2008/1/30ربة منزل

منتظمم2008/1/23ربة منزل

منتظمم2008/3/28ربة منزل

منتظمم2009/7/4ربة منزل

منتظمم2010/5/23طالب

منتظمم2011/9/20رجل أعمال

منتظمم2011/11/14عضو هيئة تدريس وكيل كلية العلوم التطبيقية

منتظمم2011/6/13ربة منزل

منتظمم2009/11/16أستاذ كلية طب األسنان بجامعة الملك عبد العزيز

منتظمم2009/7/13أستاذ متقاعد جامعة الملك عبد العزيز

منتظمم2010/5/22محامية

عضو لجنة  (متقاعد  )عضو هيئة تدريس 

الدراسات
منتظمم2009/1/5

منتظمم2011/4/4ناشط تطوعي/ مدرس 

منتظمم2011/3/23مستشار تطوير استراتيجي/ استاذ جامعي 

منتظمم2011/10/4وكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز

استشارية الغدد الصماء لألطفال بمستشفى القوات 

المسلحة بجدة
منتظمم2008/5/19

رئيسة مجلس إدارة مدارس الحمراء ورئيسة 

مجلس إدارة اكتفاء
منتظمم2008/5/29

منتظمم2012/4/23مدير عام وقف الموسى الخيرية

وكيل عمادة شؤون الطالب جامعة الملك عبد 

العزيز
منتظمم2011/2/13



منتظمم2011/5/13طالبة

جامعة الملك عبد / أستاذ مشارك كلية الطب 

العزيز
منتظمم2008/9/10

/ رئيسة مجلس إدارة شركة السراج القابضة  

عضو مجلس إدارة اكتفاء
منتظمم2012/9/29

منتظمم2010/5/22التسويق الدولي وتطوير األعمال

منتظمم2009/6/8أستاذ مساعد جامعة الملك عبد العزيز

منتظمم2009/10/13(النقل والتصنيع  )باحثة في كلية الفضاء 

عضو مجلس شورى ومالك مركز وصال 

التطويري
منتظمم2013/3/9

مدير تنفيذي والعضو المنتدب شركة أحمد 

نائب رئيس مجلس / باحمدان وأوالده المحدودة 

إدارة جمعية اكتفاء

منتظمم2013/8/25

منتظمم2014/3/8مستشارة تربوية واجتماعية

منتظمم2014/4/23سيدة اعمال

غير منتظمم2014/4/23ربة منزل

منتظمم2014/6/29أستاذ أدب انجليزي ولغويات

رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية 

رئيس مجلس ادارة /األطفال مجهولي األبوين

مجموعة الشركه العربيه المات الدواجن في كال 

من السعوديه ومصر والسودان واإلمارات 

.العربيه 

منتظمم2015/2/28

الرئيس التنفيذي لمكتب االستشارات النهائية 

المالية واإلدارية
منتظمم2014/10/24

منتظمم2015/3/7الرئيس التنفيذي لمؤسسة اقرء اإلنسانية

رئيس مجلس إدارة عيادة األداء المؤسسي 

الستشارات أداء األعمال
منتظمم2015/8/4

منتظمم2015/6/26(شركة تمكين المحدودة  )رئيس تنفيذي 

مديرة شركة الصافنات العالمية للخدمات التجارية 

والعالقات العامة
منتظمم2015/9/14

منتظمم2015/8/17عضو هيئة تدريس

منتظمم2016/4/4ربة منزل

منتظمم2016/4/17مدير النظم والمعلومات بشركة مترو جدة

كلية االقتصاد المنزلي قسم / عضو هيئة تدريس 

االسكان
منتظمم2016/5/5

منتظمم2016/5/26رئيس بلدية المويه

منتظمم2016/6/5أستاذ مساعد بجامعة األعمال والتكنولوجيا



منتظمم2016/11/26(تخصص جغرافيا  )ربة منزل 

منتظمم2016/11/1معلمة متقاعدة

منتظمم2016/11/2(عمل خاص  )مستشار تطويري تنظيمي

منتظمم2017/07/13مدير الموارد البشرية

منتظمم2017/11/28رئيسة مجلس معهد المستقبل النسائي العالي

منتظمم2018/1/28ربة منزل

منتظمم2018/1/28ربة منزل

منتظمم2018/1/28الرئيس العام لمجموعة عبر الوطن

منتظمم2018/10/4عيادة األعمال لالستشارات/ مستشار 

شركة بيت  نصيف / الرئيس التنفيذي 

لالستشارات
منتظمم2018/12/18

منتظمم2018/12/24مدارس الحمراء/ سكرتير 

منتظمم2018/12/24مكتب عامر الحمود/ محام

منتظمم2019/1/13بكالوريوس

منتظمم2019/5/21جامعة امللك عبد العزيز/ دكتور أكادميي 

منتظمم2019/5/21ماجستير

منتظمم2019/5/21مهندس

منتظمم2019/10/1(إدارة تعليم مكة سابقا  )متقاعدة 
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املكافأة إن وجدتتاريخ االلتحاقمدة الخدمة باملجلساملؤهلالوظيفة باملجلساملهنةاالسم

هل 

العضو 

مقيم في 

منطقة 

املقر 

الرئيس

(ال/نعم)

في حالة كون االلتحاق بالتعيين 

من الوزارة يرجى بيان السبب

العضو  مستقل 

ال يمكن /ال/نعم)

(التحقق

راجع تفسير 

االستقاللية في 

الدليل االسترشادي 

لتعبئة النموذج 

الوطني

فريدة محمد علي محمد حسن  فارسي 
رئيس مجلس إدارة مدارس 

الحمراء للبنات
مستقلنعمال يوجدم2008/5/29 شهور3 سنوات و 4بكالوريوسرئيس املجلس

وليد أحمد سعيد باحمدان 

مدير تنفيذي والعضو 

المنتدب شركة أحمد 

باحمدان وأوالده

مستقلنعمال يوجدم2013/8/25 شهور3سنة  و 1بكالوريوسنائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقلنعمال يوجدم2011/11/14 شهور9دكتوراهعضو مجلس إدارةعضو هيئة تدريس وكيل كلية العلوم التطبيقية أسامة حسين عقيل الجفري 

أحمد حسين علي العطاس 

الرئيس التنفيذي لمكتب 

االستشارات النهائية المالية 

واإلدارية

- عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة االستثمار
مستقلنعمال يوجدم2014/10/24 شهور3 سنه و 1دكتوراه

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

السراج القابضة
مستقلنعمال يوجدم2012/9/29 شهور3 سنه و 1ماجستير تنفيذي

مستقلنعمال يوجدم2008/6/2 شهور3 سنوات و 9ماجستيرسيدة أعمالالمشرف المالي - عضو مجلس إدارة إلهام علي صالح قشالن 

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

املوس ى
مستقلالال يوجدم2012/4/23 شهور6دكتوراه

مستقلنعمال يوجدم2015/9/14 شهور3 سنه و 1بكالوريوسسيدة أعمالعضو مجلس إدارة سارة عبد هللا عبد المجيد بغدادي
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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)

 يوم28خمسة اشهر واليوجدالجمعية35كليمحاسبةسعوديةنسرين محمد بهجت جمال
خمسة سنوات و تسعة اشهر 

وتسعة أيام
نعمنعم

اليوجدالجمعية35كليمحاسبةسعوديةامل عبدهللا مرزوق الجهني
ثالث سنوات وثالث أشهر 

وواحد وعشرون يوما

ثالث سنوات وثالث أشهر وواحد 

وعشرون يوما
النعم



المؤهلالجنسيةاالسم

الدوام  

جزئي/كلي)

)

وساعات 

العمل 

األسبوعية 

هي

الجهة التي 

تتحمل الراتب
مدة سنوات خدمته بالجمعية

إجمالي سنوات 

الخبرة في مجال 

البحث االجتماعي

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

الجمعية35كليبكالوريوس  علم اجتماعسعوديةاشواق حسن علي عمر
ثمانية سنوات و ستة اشهر  

وثالث أيام

ثمانية سنوات و ستة 

اشهر  وثالث أيام
نعم

سعوديةبدرية عبدهللا عجيبي حكمي
بكالوريوس علماجتماع  

وخدمة اجتماعية
ثمانية سنوات وخمسة اشهرالجمعية35كلي

ثمانية سنوات وخمسة 

اشهر
نعم

الجمعية35كليبكالوريوس  علم اجتماعسعوديةفايده بادي عبد هللا السلمي
ثالثة سنوات و تسعة أشهر و 

خمسة أيام

سبعة  سنوات و تسعة 

اشهر  وتسعة 

وعشرون  يوما

نعم
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نوع العملالمؤهلالجنسيةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات 

العمل 

األسبوعية

الجهة التي 

تتحمل 

الراتب

مدة سنوات خدمته بالجمعية

مسجل 

بالتأمينات

(ال/نعم)

الثمانية اشهر وثالثة عشر يوماًاجلمعية 35كلي اداري ماجستير املكتبات واملعلومات سعودية فاتنه عبدالبديع توفيق اليافي

اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس كيمياء سعودية سناء إسماعيل احلسن اجلعلي 
عشر سنوات و تسعة أشهر 

و عشرة  أيام
نعم

اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس دراسات إسالمية سعودية شيخه محمد عبود باحسن
اشهر 3احدى عشر سنة و

 يوم15و
نعم

نعمستة أشهر و يومنياجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس محاسبة سعودية أماني شيخ عبود العامودي

سعودية ندى لطفي جميل عالف 
إدارة - بكالوريوس  إدارة األعمال 

و تنظيم املوارد البشرية
اجلمعية 35كلي اداري 

 شهر  و 11ثمانية سنوات و 
 يوم15

نعم

نعمايام3 اشهر و6ستة سنوات و اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس إدارة عامة سعودية وعود خالد عائض الثبيتي 

سعودية يقني شاهر عبداحلميد احلازمي 
إدارة - بكالوريوس  إدارة األعمال 

و تنظيم املوارد البشرية
نعمأربعة  سنوات وعشرين يوماجلمعية 35كلي اداري 

سعودية فاطمة محمد يحي حدادي 
بكالوريوس علم اجتماع وخدمة 

اجتماعية
نعمسنتني  واثنى وعشرين يوماجلمعية 35كلي اداري 

اجلمعية 35كلي ميداني متوسط بلوشي خالد  عبداهلل غالم عبدالرحيم غالم 
ثمانية  سنوات وستة و 

عشرون يوما
نعم

نعمسبعة سنوات وشهراجلمعية 35كلي ميدانيمتوسط بلوشي احمد عبدالكرمي علي البلوشي 

اجلمعية 35كلي ميدانييقرأ ويكتب بلوشي ماجد محمد احمد البلوشي 
ثالثة سنوات و ثمانية  أشهر 

و خمسة أيام
نعم

اجلمعية 35كلي اداري اليقرأ واليكتب مينية من أم سعودية نوره سرور عطيه حسن
اشهر 4ستة سنوات و  

وسبعة عشرة  يوم
نعم

اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس علوم حاسباتمينية من أم سعودية اريج يسلم عمر بن سلمة 
تسعة سنوات و شهر و ستة 

وعشرون يوما
نعم

اجلمعية 35كلي اداري دبلوم برمجة ونظم معلومات سعودية نبيلة إبراهيم محمد صالح ابوهربيد
سبعة سنوات و احدى عشر 
شهر  و سته وعشرون يوما

نعم

نعمثمان  سنوات وثالث اشهراجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس كيمياء حيويسعودية مياسة حسن يوسف خالوي



اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس محاسبة سعودية رميا سعيد عبداهلل محمد 
خمسة سنوات وستة اشهر  

وخمسة عشر يوما
نعم

اجلمعية 35كلي ميداني / اداري ثانوية عامة سعودية عال اهلل محمد احمد سلطان 
عشرة سنوات و شهرين و  

احدى وعشرون يوما
نعم

اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس إحصاء مينية من أم سعودية نهى سالم احمد باحبيشي 
أربعة سنوات و ستة أشهر و 

ستة وعشرون يوما
نعم

اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية منال عمر عبداهلل بازيد 
ستة سنوات و ستة اشهر  و 

ثالث وعشرون يوما
نعم

اجلمعية 35كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية بدرية عبداهلل مرزوق النافعي 
ثمانية سنوات و أربعة اشهر  

و سبعة عشر يوما
نعم
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مالحظاتالسبباسم العضو

ـــــــال يوجد 



عدد الحاضرينتاريخهرقم االجتماع

الجهة الطالبة 

الوزارة، (   )

25مجلس اإلدارة،  (   )

٪ من الجمعية العمومية25 (   )

سبب االجتماع
تم إرفاق المحضر

(ال/نعم)
مالحظات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوجد
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أهم القراراتتاريخهرقم االجتماعاللجنة
تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

 م412019/01/14مجلس استشاري علمي
 م بدراسة 2018/12/11 واملنعقد بتاريخ 18-14تفعيل قرار اللجنة التنفيذية رقم 

.املبادرات من اجمللس االستشاري العلمي وارسالها للجنة التنفيذية
نعم

.اعداد مقترح برنامج حضانة احلي
.اعداد منوذج استمارة قياس اثر البرامج واملبادارت

دراسة مبادرة الوالدية اإليجابية ومبادرة شبكات التواصل االجتماعي واثرها على 
.اجملتمع ومراجعتها من قبل أعضاء اجمللس االستشاري العلمي

ارسال دراسة متكني املستفيدات من الضمان االجتماعي في االحياء العشوائية في 
.مدينة جدة العضاء اجمللس االستشاري العلمي

 م422019/02/11
تقدمي موضوعات تناسب املبادرات التي قدمها اجمللس االستشاري العلمي للجهة 

.الداعمة للتطوع لتنفيذيها
نعم

عرض املبادرة التي مت اقتراحها من قبل اجمللس العلمي في االجتماع السابق حتت 
.على مجلس اإلدارة لالطالع عليها (برنامج حضانة احلي)مسمى 

قياس األثر الكترونياً الى أعضاء اجمللس االستشاري العلمي  (مسودة)ارسال منوذج 
.من اجل دراسته

 م 2019\01\701جلنة احلوكمة
ناقشت اللجنة التعديالت املقترحة ووافقت عليها وطلبت من الدكتور نبيل 

.نصيف ارسال الوثيقة في ملف ورد ملوثقة اللجنة
رفع دليل احلوكمة جمللس اإلدارة العتماده في اجتماعه القادم، وتعميمه للجميع 

.لاللتزام مبا جاء فيه
راجعت اللجنة مصفوفة الصالحيات وأجرت عليها التعديالت الالزمة واوصت 

.برفعها للمجلس العتمادها في اجتماعه القادم
التظلم كمخرجات جلنة احلوكمة كما \ إقرار اللجنة سياسة اإلبالغ عن اخملالفات

.اقرت الئحة احلوكمة
ارسال توصية العتماد اجمللس خملرجات جلنة احلوكمة املعدة، وذلك بعد اعتماد 

اللجنة جلميع االعدادات وطلب حتديد موعد مناسب للمجلس لالجتماع مع أعضاء 
.اللجنة بناًء على طلبهم

يرجى االسترشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان



مت االتفاق على اعتبار نصف حضور أعضاء اللجنة مكمل للنصاب وتعتمد 
.قراراتهم

0جلنة االستثمار و األوقاف

 م 2019\01\114/ 19اللجنة التنفيذية

أوصى أعضاء اللجنة بالنقل الى املقر املقترح الستيفائه باملتطلبات ورفعه 
للمجلس للموافقة والتفويض للشخص اخملول بكافة األوراق املطلوبة للتوقيع 

على االستئجار، وتقدمي تقرير كامل للتكاليف املطلوبة للمقر اجلديد، عن طريق 
 ريال سعودي، والبحث عن غرفة للسائقني مببلغ 5000ثالثة عروض لو تعدى املبلغ 

.ريال (5000-6000 )ال يتجاوز 

نعم

 م، 2018اوصت اللجنة بعرض امليزانية التقديرية لألشهر الثالثة األخيرة من عام 
 م ومالحظات احملاسب القانوني على مجلس اإلدارة 2019واملوازنة التقديرية لعام 

.القادم من قبل املشرف ا ملالي
اوصت اللجنة باملوافقة على إبقاء عرض بدل اخلطر للنزول امليداني ملوظفات  

اخملطط االجتماعي وسائق اجلمعية، وزيادة النزول امليداني الى ثالث مرات وفي حالة 
.احلاجة للعمل، إضافة نزول ميداني رابع

 ريال 500موظفات مببلغ  (5)أوصت اللجنة باإلبقاء على صرف بدل التخصص لعدد 
.(احملاسبة–اإلحصاء –التقنية واملعلومات ): في الشهر للوحدات التالية

 ريال من تاريخ 750موظفة مببلغ  (1)اوصت اللجنة بإلغاء بدل الدعم الفني لعدد  
. م2019\01\01

اوصت اللجنة بصرف بدل املواصالت ملوظفات اخملطط االجتماعي وإيقاف استخدام 
. م2019\01\15مواصالت اجلمعية من تاريخ 

اوصت اللجنة باملوافقة على الدراسة اخلاصة باإلحالل والتوظيف واملوظفات 
 م، ورفع هذه 2019\01\31واملوظفني املرشحني ألنهاء خدماتهم واشعارهم بتاريخ 

.التوصية للمجلس للموافقة
 م، ورفع التوصية 2019اوصت اللجنة بتفعيل خطة عمل انهاء اخلدمات لعام 

.للمجلس للموافقة على الدراسة
أوصت اللجنة بالرفع للمجلس فيما يخص توكيل شخص من أعضاء اجمللس 

الشئون – إلنهاء إجراءات رفع القضايا وذلك نظراً الستقالة املوظفة سناء الثبيتي 
وسوف يتم التنسيق مع احملامي . القانونية سابقاً، والتي اسند لها التوكيل

الدكتور عبداهلل نصيف
%.10وافقت اللجنة على زيادة تسعيرة استمارة مؤسسة البكري بنسبة 



 ريال سعودي للنصف 5,875وافقت اللجنة على املبلغ اخملصص لتأمني االحبار مببلغ 
. م2019األول من عام 

 م، 2019أوصت اللجنة على مقترح األنشطة املرجح إقامتها وتفعيلها لعام 
هذا واوصت اللجنة برفع مقترح األنشطة جمللس اإلدارة للموافقة . والتأكد من ذلك

.عليها
 م  مع 2019اوصت اللجنة بالتنسيق لعقد اجتماع في اول اسبوع من شهر فبراير 

مسئولي الشركة لتقدمي عرض مفصل يتضمن التعريف بالشركة واعمالها 
وخدماتها و ما املردود اإليجابي الكتفاء فيما يخص تعظيم األثر وقياسه على 

برامج وأنشطة اجلمعية، على أن يتم دعوة كال من األستاذة سارة بغدادي و 
.املهندسة رائدة بن الدن، وكل من يرغب من أعضاء مجلس اإلدارة حلضور العرض

نعم.محمود العايش باملعلومات املطلوبة/ تزويد عضو اللجنة التنفيذية الدكتور م 2019\02\1917\2
.اعتماد مركز اخلريجي مقراً للجمعية

.م2019املراجعة النهائية للموازنة لعام 
وجهت اللجنة بإرسال نسخ من املبادرة التي قدمتها رئيس اجمللس العلمي جلميع 

.األعضاء إلبداء املرئيات في االجتماع القادم
أوصت اللجنة بضرورة األخذ باالعتبار ما يخص تقرير مؤسسة أطوار السعودية 

لالستثمار العقاري، والعمل على زيادة اإليرادات وأنشطة اجلمعية وتفعيل دور 
.تنمية املوارد املالية وجلنة األنشطة باجلمعية

.املتابعة مع مكتب الدكتور نضال عطا 
أوصت اللجنة بأن يتم إيقاف جميع القرارات اخلاصة بإنهاء اخلدمات ملن مت إبالغهم 
حتى يتم إعادة الهيكلة ومراجعتها وإعادة صياغة العقود من قبل احملامي، على أن 

وأن اجلمعية تفضل . يتم تبليغ املوظفات بخطاب بنص قانوني من احملامي بذلك
.احلل الودي وانهاء العقود بالتراضي

.تكوين ثالث فرق عمل إلعداد خطة التحول املؤسسي
طرحت األستاذة سارة بغدادي مشروع خطة التحول وأراء اجمللس وفق الرؤيا اجلديدة 

بأن ترجع اكتفاء جمعية معلوماتية تقدم خدماتها مبقابل لعمالئها، وبرامج 
تنموية واالستفادة من قاعدة البيانات وإعادة الهيكلة اإلدارية ومراجعة الوصوف 

الوظيفية على أساس اخلدمات التي تقدم، ومراجعة عقود العمل وآلية األداء 
.للموظفني مع وضع مؤشرات قياس األثر لكل برنامج



 أضاف رئيس اللجنة بأن هناك ضرورة ملراجعة مهام اللجان واملشرف املالي 
وحوكمة العالقة بني اللجان ومجلس اإلدارة واملدير التنفيذي وفق آلية إدارية 

.احترافية تبني على وثيقة احلوكمة وتسلسل القرارات
توثيق حاالت األسر التابعة جلمعية رعاية األيتام بجدة والعمل على تفعيل مذكرة 

.التقاهم
تقرير مفصل عن البرنامج التدريبي لتمكني ذوي االحتياجات اخلاصة على صيانة 

.اجلوال واملدعوم من مؤسسة سالم بن محفوظ اخليرية
.اتقرير عن مبادرة القطاع الثالث الغير ربحي لتطوير حي السبيل

تقرير عن خطة العمل للمسح امليداني حلي الهنداوية مع فريق وزارة العمل فيما 
.يخص مشروع وظيفتي في حي

كلية العلوم – املبادرة اخلاصة بتفعيل اتفاقية التطوع مع وحدة خدمة اجملتمع 
التطبيقية بجامعة امللك عبد العزيز وأشاد اجلميع بذلك، ومتنى للجمعية التوفيق 

.في تفعيل هذه املبادرات
اقترحت املدير التنفيذي بأنها ستقوم بزيارة وفريق البرامج لزيارة مؤسسة سالم 

بن محفوظ اخليرية لشكرهم على التبرع والدعم الدائم واالستئذان في صرف 
م ووافقت اللجنة على 2019املبلغ املتبقي من الدعم على أنشطة اجلمعية لعام 

.االقتراح
أوصت اللجنة برفع تقرير النزول امليداني ملتأخرات اإليجار لورثة املتوفي عبد الرحمن 

العتيبي في عمارة حراء بضمها مع القائمة اخلاصة باملتعثرات ورفعها لفريق 
.العمل املالي

.تكليف املدير التنفيذي بإعداد جدول الجتماعات اللجنة القادمة

 م2019\04\19/302

أوصت اللجنة بأن يتم تكليف سعادة رئيس مجلس اإلدارة األستاذة فريدة فارسي 
عضو مجلس اإلدارة، باإلشراف – املشرف املالي - لسعادة األستاذة إلهام قشالن 

م مع وحدة 2018الكامل على مهمة أقفال حسابات القوائم املالية للعام املالي 
احملاسبة باجلمعية ومتابعة زيارة احملاسب القانوني، ومن ثم استكمال اجلزء اخلاص 

.م2019بالتقرير املالي في التقرير السنوي في مدة أقصاها نهاية شهر أبريل 

أوصت اللجنة برفع استقالة املهندسة رائدة بن الدن جمللس اإلدارة متهيداً خملاطبة 
مركز التنمية االجتماعية بجدة، وإفادتهم بالبديل في حالة موافقة املهندس 

.حسن بحري



أوصت اللجنة بأن يتم مناقشة رئاسة جلنة احلوكمة في مجلس اإلدارة القادم إن 
.شاء اهلل

وافقت اللجنة على قبول اعتذار املهندسة جواهر القرشي عن عضوية اللجنة 
.التنفيذية وتكليف األستاذة سارة بغدادي بديالً لها

املشرف املالي، مبتابعة موضوع صك - أوصت اللجنة تكليف األستاذة إلهام قشالن 
منحة أرض اجلمعية والتي أفادت املهندسة رائدة بوجودها بناًء على خطاب مركز 

التنمية واملتضمن فتح أرض للجمعيات األهلية إلقامة مشروع أنشطة للجمعية 
.أو مقر وطلبهم استيفاء الطلب، ورفع ذلك جمللس اإلدارة القادم إن شاء اهلل

وأوصت اللجنة بأن تخرج خطة التحول املؤسسي بكيف ستكون اكتفاء تواكب 
 وذلك باتباع وتطبيق عدة محاور ومناحي2030خطة 

أوصت اللجنة بالتواصل مع جمعية املودة، إلمكانية التعاون معهم فيما يخص 
البحوث امليدانية،

اقترحت اللجنة بأن يتم إضافة شعبة في الهيكل التنظيمي الختيار مجموعة 
من املوظفات لالنضمام للفريق، وسيتم تزويد الدكتور محمود بنسخة من اخلطة 

االستراتيجية العامة وتقرير الدكتور سمير باعامر، وطلب الدكتور محمود بأن يتم 
األستاذة – املهندس وليد – الدكتور محمود )التنسيق لالجتماع ألعضاء الفريق 

.(سارة
.أوصت اللجنة بأن تقوم األستاذة إلهام برفع التقرير في مجلس اإلدارة القادم

أوصت اللجنة برفع بند البرامج واألنشطة وبند تقرير قرار إنهاء اخلدمات وإيقافه و 
بند مستجدات جلنة احلوكمة وبند مشروع دراسة االحتياجات التنموية واخلارطة 

.احلرارية  لعرضها على مجلس اإلدارة القادم إن شاء اهلل
 اوصت اللجنة املوافقة على إدخال قيمة فواتير الكهرباء في اإليجار، على ان 

يحضر فواتير سنة كاملة للكهرباء وعلى ضوئها يتم حتديد القيمة التي ستضاف 
.لاليجار

. اوصت اللجنة بإيجاد حلول عاجلة ملا يخص عدادات الكهرباء
اوصت اللجنة بان العقود جميعها يجب أن تكون سكنية وذلك عن طريق إعادة 

.صياغتها ومن ال يرغب فعليه اإلخالء الفوري



اوصت اللجنة مبخاطبة مؤسسة أطوار بالبريد االلكتروني بأنه وبناًء على موافقة 
م بالتفاوض مع املتعثرين 2/4/2019 بتاريخ 19-3اللجنة التنفيذية في اجتماعها 

.من القيمة اإلجمالية% 30إلى % 25ألكثر من عام بإمكانية تخفض من 
.اوصت اللجنة بان يقوم مؤسسة أطوار بتقدمي خطة عمل للمرحلة القادمة

اوصت اللجنة باعداد مسودة التوكيل املطلوب من كتابة عدل، بسعادة رئيس 
.مجلس اإلدارة متهيداً لرفع القضايا عن طريق النت

أوصت اللجنة برفع بند  املوافقة على حتويل املبلغ املتبقي من مخصص الزكاة 
للحساب اجلاري  (28,350)مببلغ ثمانية وعشرون ألف وثالثمائة وخمسون ريال 

.لعرضها على مجلس اإلدارة القادم إن شاء اهلل
أوصت اللجنة برفع بند مستجدات دعم الوزارة السنوي ومرئياتهم حيال اإليقاف 

املؤقت لصرف دعم متأخرات اإليجار أو سداد فواتير الكهرباء لعرضها على مجلس 
.اإلدارة القادم إن شاء اهلل

م2019\05\19/421
أوصت اللجنة بأن يتم إضافة أسهم حمراء في خريطة االخالء ووضع إشارة مخرج 

، كما يتم ترقيم اجتاهات األسهم وأسماء .باللون األحمر على اخملرجني داخل املقر
.اإلدارات التي ستتبعها

 التواصل مع املتطوع األستاذ محمد خالد من مكتب سندس وبترجي للبحث 
.عمن يقوم بعمل برمجة الشجرة احملاسبة

.التواصل مع الشركة السابقة وإعادة التفاوض معهم
 التواصل مع مكاتب احملاسبة التي تخدم املنشآت الصغيرة وهي مسجلة في 

.خدمات منشآت

.م2018أوصت اللجنة بان يتم تقدمي التقومي املالي لعام 
أوصت اللجنة بأن يتم إضافة طرح مستجدات مشروع لوفندوم ضمن التقرير 

.م2018املالي والقوائم املالية لعام 
أوصت اللجنة بضرورة براءة ذمة اجمللس احلالي، وذلك بإنشاء مخصص ديون 

م واشعار احملاسب القانوني 2018مشكوك في حتصيلها في قائمة املركز املالي 
.بذلك وعرضها بشفافية في اجلمعية العمومية

كم أوصت اللجنة بالتواصل مع شركة احملاماة في حالة عدم استمرار احملامي ظافر 
.السبيعي في القضية



.اوصت اللجنة بضرورة الرد على كافة اخملاطبات املوجهة للمشرف املالي
.أوصت اللجنة باإلفادة حني إيداع املبلغ

أوصت اللجنة بأنه نظراً للحاجة احلالية حملاسبة أن يتم التواصل معها عن طريق 
املدير التنفيذي وإفادتها بأن الوظيفة في الوقت احلالي ستكون محاسبة وليس 

كما  (املرفق في عرض الوظيفة كمحاسبة)رئيسة وحدة وتعرض عليها الراتب 
. في الراتب500أوصت اللجنة بإعطاء صالحية التفاوض للمدير التنفيذي إلى زيادة 

 الصادر من 2019/ح/د/ص/5أوصت اللجنة بإفادة األستاذة أريج باإلحاطة بقرار رقم 
م والذي أوصت فيه 10/01/2019 بتاريخ 19-1اللجنة التنفيذية باجتماعها رقم 

.م والذي مت تنفيذه منذ تاريخه01/01/2019على إلغاء بدل الدعم الفني من تاريخ 

:أوصت اللجنة بإضافة البنود التالية في أجندة اجلمعية العمومية
.أفاد الدكتور أسامة مبوافقة املهندس حسن بحري على عضوية مجلس اإلدارة- 2
أفاد الدكتور أسامة على ضرورة إضافة بند موافقة اجلمعية العمومية في بند - 3

.(ولرئيس مجلس اإلدارة حق توكيل الغير)الالئحة األساسية للجمعية جملة 
أوضح بضرورة ترشيح أعضاء من اجلمعية العمومية لعضوية مجلس اإلدارة - 4

.في حالة استقالة أحد من أعضاء اجمللس

أوصت اللجنة بأن يتم إضافة طرح مستجدات مشروع لوفندوم ضمن التقرير 
.م2018املالي والقوائم املالية لعام 

أوصت اللجنة بضرورة تكليف إدارة العالقات العامة بوضع تصور ملنتجات اجلمعية 
مع موازنة تقديرية لعرضها في اللجنة القادمة وذلك لزيادة عدد العضويات، 

كما أوصت أن يتم التواصل التنفيذية باملهندس خالد السليماني واالجتماع بفريق 
االستدامة املالية ملناقشة برنامج املنصة اإللكترونية ليشغل على أرض الواقع، 

.ويساهم في نشر رؤيا ورسالة و أهداف اجلمعية



أوصت اللجنة بضرورة ترقيم صفحات الدليل وأن يتم إرساله بالبريد اإللكتروني 
.لكافة أعضاء اللجنة لالطالع وابداء مرئياتهم، متهيدا لرفعها جمللس اإلدارة القادم

:كما أوصت اللجنة بإعداد خطاب للمركز لالستفسارات التالية
هل من الضروري مدير املتطوع موظف من اجلمعية أم امكانية أن يكون متطوع، - 1

.وكذلك االمر للمنسق، وذلك تعويضا للتكاليف املالية
هل ميكن اضافة مناصب جديدة ملتطوعني آخرين على أن تعرض مسودة اخلطاب -2

.على سعادة رئيس اللجنة التنفيذية واالعتماد للتوجيه

.أوصت اللجنة بالعمل على تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم على أرض الواقع

واإلفادة مبا  (وظيفتي في حيي)أوصت اللجنة باملتابعة املستمرة ملستجدات برنامج 
.يتم حياله

.أوصت اللجنة بإرسال خطاب شكر للدكتور فهد الدعيلج
حتويل التعرفة للكهرباء بالتعرفة اخلاصة باجلمعيات )أوصت اللجنة بإضافة جملة 

في اخلطاب املوجه إلى مدير عام القطاع الغربي للشركة السعودية  (اخليرية
.للكهرباء

م19/52019/09/15

م يوم إجازة وعليه تصبح 2019 / 22/9وافقت اللجنة على احتساب يوم األحد 

هـ والمباشرة 24/01/1441-23إجازة اليوم الوطني يوم األحد واالثنين بتاريخ 

.هـ، على أن ال يرتبط بها أي اجازات سنوية25/01/1441يوم الثالثاء بتاريخ 

م بالبريد اإللكتروني ألعضاء اللجنة 2018إرسال التقرير السنوي والمالي لعام 

لالطالع والتدقيق على أن يتم اإلفادة بأي تعديالت في مدة أقصاها يوم الثالثاء 
ً .صباحا



:طلبت اللجنة العمل بصفة عاجلة على .3

أحمد العطاس مع إدارة المبنى/تواصل الدكتور- أ . 

مياسة خالوي مع فندق راديسون بلو/ تواصل األستاذة - ب .

مع فندق المريديان– أسامة الجفري / تواصل الدكتور - جـ   .

مع فندق الدار البيضاء– ساره بغدادي / تواصل األستاذة -د  .

 بطلب تخفيض أو دعم والرفع بالنتائج التخاذ القرار حيال مكان انعقاد الجمعية 

9/ 16العمومية  ليتم مخاطبة مركز التنمية االجتماعية بذلك بحد أقصى االثنين   / 

م2019 .

: أوصت اللجنة بالتعديالت التالية. 4

.(تكريم أعضاء مجلس اإلدارة السابقين)إضافة بند - أ

.(إبراء ذمة مجلس اإلدارة)حذف بند - ب

خطة التحول المؤسسي )لـ  (خطة التطوير اإلداري و المالي)تعديل بند - ج

والدكتور - أسامة الجفري/ وسيقدمها رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور (2020

. نيابة عن فريق العمل- محمود العايش 

/ من قبل األستاذة  (م 2018عرض إنجازات الجمعية للعام )سيتم تقديم بند -د

.ساره بغدادي

إلهام / من قبل األستاذة  (م2018التقرير المالي للعام المالي )سيتم تقديم بند - ه

.قشالن

تسليم كل عضو من أعضاء اللجنة بيان بأسماء األعضاء وأرقام تواصلهم 

الهتمامه الشخصي بمتابعة الدعوة ليتم التأكيد عليهم بعد إرسال الدعوة لتحقيق 

.م2018النصاب النعقاد الجمعية العمومية لعام 

يتم ارسال العرض التعريفي للجمعية و بطاقات العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة 

.وأعضاء اللجنة التنفيذية للمساهمة في استقطاب أعضاء جدد

و  (BASIC/A  )قررت اللجنة التأمين مع شركة التعاونية للموظفات فئة 

للسعر و التغطية  (BASIC/B )الموظفين و المعالين  ومشرفة النظافة فئة 

.التأمينية المناسبة بضوء الظروف المالية التي تمر بها الجمعية في الوقت الحالي

.تم اعتماد االجراءات المالية وخرائط التدفق  

.تم اعتماد اجراءات العمل مع مؤسسة أطوار وخرائط التدفق  

لاير لمواجهة  (5000)تم اعتماد صرف عهدة مالية لمؤسسة أطوار وقدرها    

.المصاريف الشهرية والطارئة وال يشمل ذلك الترميم والصيانة واألصول



 (10500)تم اعتماد شراء البرنامج المحاسبي مفتاح األعمال بتكلفة وقدرها    

م بفترة ضمان عام كامل من 2019لاير للعمل على إدخال الشجرة المحاسبية لعام 

.لاير سنويا للسنوات التالية (2400)تاريخ الشراء ورسوم تحديث وصيانة قدرها 

التأمينات االجتماعية، الرسوم، فواتير )يتم السداد اإللكتروني لجميع الخدمات   

.(الخدمات

 يتم الغاء تفويضات األي كورب للمفوضين السابقين وتفويض موظفات    

.المحاسبة الحاليين باإلدخال والمراجعة

 

مراعاة الحد من )والمتضمن  (11)بناًء على مرئيات الوزارة في البند . 1

:أوصت اللجنة بالتالي (المصروفات العمومية واإلدارية

مراجعة الهيكل الحالي وتقييم دور الموظفين والوزن الوظيفي بالتناسب مع حجم -أ

. األعمال، وإعادة تقييم االحتياج لبعض الوظائف

ساره بغدادي / األستاذة – أسامة الجفري / الدكتور )تكوين فريق عمل ثالثي - ب

لمراجعة المصاريف الحالية وفرص تخفيض  (محمود العايش/ الدكتور – 

.  أشهر بحد أقصى3المصاريف وزيادة اإليرادات بخطة عملية قابلة للتنفيذ خالل 

بشأن بدل المواصالت – أسامة الجفري / يتم إعادة دراسة مقترح الدكتور -ج 

.والمركبات

 (8)خطوط هاتف نقال واإلبقاء على عدد  (6)يتم فصل الخدمة عن عدد - د

.ساره بغدادي/ خطوط وفق البيان المقدم من األستاذة 

وافقت اللجنة على تخفيض بنود بعض المصروفات وأخذ ذلك في االعتبار في - ه

.م2020إعداد الموازنات التقديرية لعام 

للتواصل - ساره بغدادي/ أوصت اللجنة باألخذ بتوصيات المشرف المالي األستاذة 

مع مكتب محاسبي معتمد لمراجعة دراسة التحليل المالي للتقارير المالية من 

 والمصادقة عليها، أوصت اللجنة الرفع بالتقرير لمجلس 2018 الى 2015

اإلدارة بعد المصادقة عليه من مكتب محاسبي معتمد مشفوع بتقرير تحسن الفرق 

.بين اإليرادات والمصروفات

– ساره بغدادي / األستاذة – أسامة الجفري / الدكتور )تكليف فريق العمل الثالثي 

بإنهاء الخطوط العريضة لخطة التحول المؤسسي في  (محمود العايش/ الدكتور 

.أقرب وقت والرفع بها لمجلس اإلدارة



بتكليف فريق اشرافي  (م2019/ م / ص د /109)وفق قرار مجلس اإلدارة رقم 

أسامة الجفري وأمين الصندوق المشرف / من رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور 

. مجتمعين باإلشراف على إدارة الجمعية- ساره بغدادي/ المالي األستاذة 

: رأت اللجنة التنفيذية تسليم عهدة المدير التنفيذي على الوجه التالي- 

.سارة بغدادي/ األستاذة : الخزن-أ

.سارة بغدادي/ األستاذة : الشئون المالية-ب

.أسامة الجفري/ الدكتور : الشئون اإلدارية-ج

.وليد باحمدان/ المهندس: ملف النموذج الشامل-د

.سارة بغدادي: / ملفات البرامج واالتفاقيات- هـ 

للمجلس بالبحث عن رئيس شرفي وأعضاء -  أسامة الجفري/ تقديم فكرة الدكتور

شرفيين لالنضمام للجمعية وطلب اقتراحات األعضاء لشخصيات مهتمة بمجال 

.الجمعية

م19/62019/10/10

اإلجازة السنوية حق للموظف للتمتع بالراحة خالل عام من العمل وتراكم رصيد 

اإلجازات ينافي الغرض الذي نص عليه نظام العمل، وعليه يجب تحفيز الموظفين 

والموظفات على التمتع باإلجازات السنوية المتراكمة من األعوام السابقة خالل 

 أشهر بالتناوب بما يؤمن سير عمل الجمعية ونقل المتبقي من الرصيد إلى 3فترة 

. يوما30العام التالي بما ال يتجاوز 

: تكليف الموارد البشرية بتقديم االتي

اعداد خطة اإلجازات بالتنسيق مع األقسام والموظفات بما يضمن سير أعمال – أ 

.الجمعية

التوضيح لجميع منسوبي الجمعية بأن التناوب في األعمال بين الزميالت - ب

باألقسام أثناء فترة االجازة جزء من واجبات العمل ومن مبدأ التعاون بين 

. الزميالت ومن أسس تقييم األداء

– االضطرارية )تقديم مقترحات تطويرية لسياسات وإجراءات اإلجازات -ب

.وفق لوائح نظام العمل المطورة (السنوية

يقين الحازمي / ندى عالف واالستاذة / تكوين فريق عمل مصغر من األستاذة 

ساره بغدادي مهمتهم اعداد مشروع معالجة العقود وتقديم / بإشراف األستاذة 

.الموازنة المالية الالزمة لذلك ومقترحات التسكين بالهيكل الجديد

بالتوصية لمسؤول لديه لإلفادة – نضال عطا / إعداد خطاب للمستشار المحامي 

:القانونية حيال التالي

.معالجة عقد كل موظف على حدى• 

.نموذج للمخالصات إلنهاء العقود• 

.(سنتين– سنة )عقود جديدة محددة المدة • 



الموافقة على تأسيس وحدة التطوع ومرجعيتها بالهيكل الوظيفي إلى المدير 

أماني العامودي بمهام الوحدة مؤقتا حتى يتم االنتهاء /التنفيذي، وتكليف األستاذة 

.من اعتماد وتسكين الهيكل الجديد

: تكليف فريق الستكمال إجراءات التأسيس والسياسات وإجراءات العمل مكون من

أماني العمودي كمدير لوحدة / سناء الجعلي لمتابعة السياسات واألستاذة / األستاذة 

/ يقين الحازمي لمتابعة سير تأسيس الوحدة بإشراف الدكتور / التطوع واألستاذة 

.ساره بغدادي/ أسامه الجفري واألستاذة 

تشمل مهام سكرتير المدير  (سكرتارية الجمعية)الموافقة على تأسيس وحدة 

التنفيذي وتكون بمثابة السكرتارية التنفيذية ألعمال الجمعية، وتكون مرجعيتها 

. اإلدارية إلى المدير التنفيذي

.على الموارد البشرية استكمال إجراءات تأسيس الوحدة وتقديمها لالعتماد-

.تقييم لمركبات الجمعية لدى ثالثة معارض سيارات والرفع بالنتائج للجنة التنفيذية

م19/72019/12/24

الموافقة على بيع المركبات بالتدريج بما ال يؤثر على األعمال الميدانية وذلك 

بأعلى سعر معروض نظرا لتقادمها واحاللها بمركبات صغيرة جديدة موفرة 

: للمحروقات والصيانة وفق التالي

و ذلك بأعلى سعر معروض 2011تويوتا  ( 5باص  )بيع المركبة هاي إس :  أوال

.لاير (33.000)على الجمعية و قدره 
و ذلك بأعلى سعر معروض على 2013بيع المركبة البرادو تويوتا :       ثانياً

.لاير (40.000)الجمعية و قدره 
.شراء سيارتين جديدة:       ثالثاً

.االلتزام باإلجراءات النظامية حيال ذلك:       رابعاً

 (1851.62 )الموافقة على صرف قيمة العالج للموظفين المذكورين وقيمتها 

ألف وثمانمائة وواحد وخمسون رياالً واثنان وستون هللة، حسب الكشف المرفق 

.م2020وذلك بموجب تحويل بنكي يصرف مع رواتب شهر يناير لعام 



بعد االطالع على مسودة أعمال الخطة التشغيلية ومنهجية التحول المؤسسي 

 م واحتياج الجمعية إلى مزيد من التنسيق مع المستفيدين 2020للجمعية في 

. والمانحين والشركاء وإتاحة وقت لبناء القدرات والتدريب

الصادر من  (2019/ م / ص د /116)وإشارة إلى قرار مجلس اإلدارة رقم 

مجلس اإلدارة رقم

م بتفويض اللجنة التنفيذية 08/10/2019، المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ 6-19 

. حيال ما يلزم لتحقيق األهداف

تقرر تعديل ساعات الدوام الرسمية وفق ما جاء في نظام العمل والالئحة الداخلية 

: المعتمدة بما يوائم احتياجات العمل كاآلتي

الجمعة الراحة  (يوم)يكون عدد أيام العمل ستة أيام في األسبوع، ويكون -1) 

األسبوعية بأجر كامل لجميع العاملين، ويجوز للمنشأة ـــ بعد إبالغ مكتب العمل 

المختص ـــ أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالها أي يوم من أيام األسبوع، وعليها 

أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية 

.بمقابل نقدي

ساعات  (ست)ساعات عمل يومياً تخفض إلى  (ثماني)تكون ساعات العمل -2

(.يومياً في شهر رمضان للعمال المسلمين

: وعليه تقرر الدوام الرسمي للجمعية وفق التالي

من يوم األحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً للساعة الرابعة : أوال
.عصراً

وفق حاجة العمل ويتم تبليغ الموظفين عن طريق المدير )يوم السبت : ثانياً

.(التنفيذي
ً .يوم الجمعة يوم الراحة األسبوعية: ثالثا

ً يبدأ تنفيذ القرار بواسطة جهاز الحضور واالنصراف من يوم األحد بتاريخ : رابعا

. م02/02/2020هـ الموافق 08/06/1441

. االشعار والتعميم بذلك حتى يتسنى للموظفات ترتيب جداولهم: خامسا

.تعديل نظام الحضور واالنصراف والموقع االلكتروني بموجبه: سادسا
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أهم القرارات إن وجدتتاريخهرقم االجتماع
تم تنفيذها 

(ال/نعم)

سبب عدم 

التنفيذ
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 18-9اقر اجمللس على ما مت حيال القرارات املنصرمة في اجتماع مجلس اإلدارة 

. م2018\12\13املنعقد يوم اخلميس بتاريخ 
نعمنعم

في مدة  (مركز اخلليج)وافق اجمللس على خطة العمل للنقل الى املقر اجلديد 
 م ويراعى فترة العقد 2019\01\14 يوم  من تاريخ هذا االجتماع 60أقصاها 

االحلاقي، وذلك الستيفائه كافة املتطلبات، واعُتمد تكوين جلنة مكونة من 
رئيس اللجنة التنفيذية، - عضو مجلس اإلدارة – الدكتور أسامة اجلفري 

رئيس جلنة االستثمار، - عضو مجلس اإلدارة – والدكتور احمد العطاس 
املدير التنفيذي جلمعية اكتفاء االهلية، وذلك لدراسة – واألستاذة فاتنة اليافي 

االحتياجات اخلاصة، وتفويضهم بكافة لوجستيات خطة النقل وامتام الالزم 
واعتماد قرار اجلرد واالتالف لألثاث واألصول الثابتة املتبقية باملقر احلالي وال تلزم 

نُقلها، على ان يتم البحث عن غرفة للسائقني مع دورة مياه قريبة من املبنى او 
.وضع حاجز يفصل الغرفة املقررة في املقر

اقر اجمللس ان يكون الشخص املفوض لتوقيع كافة مستندات عقد االيجار هي 
.رئيس مجلس اإلدارة- األستاذة فريدة محمد علي فارسي 

أوصى اجمللس بإفادة املالك بان قيمة االيجار سُتدفع على دفعتني، وان يكون ذلك 
.(ايجار)مسجالً في 

أوصى اجمللس على ضرورة اعداد خطاب موجه للمالك احلالي وافادته بقرار 
النقل، وذلك بناء على العقد االحلاقي املبرم مع اجلمعية باستالم الرخص 

 م، 2018\08\08املعتمدة خالل أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد االحلاقي 
. م والذي لم يتم حتى تاريخه2018\12\04واملفترض حتى تاريخ تسليم الرخص 

أوصى اجمللس بعدم جتديد عقد الصيانة لألمن والسالمة للمقر احلالي وقبل 
. م2019نهاية شهر يناير 

 م واملوازنة 2018اطلع اجمللس على امليزانية الفعلية للربع الرابع من عام 
. م ومالحظات احملاسب القانوني2019التقديرية لعام 

أوصى اجمللس بتكليف اللجنة التنفيذية مبراجعة املوازنة ومراجعة بند 
مصاريف الهاتف ومصاريف املوظفني حسب القرارات املتخذة، وتعديل مسمى 
بند ايجار املبنى احلالي الى ايجار مقر اجلمعية واعتمادها بعد املراجعة للعمل 

رئيس جلنة - عضو مجلس اإلدارة – بها، مع حتفظ املهندسة رائدة بن الدن 
احلوكمة، وطلبها ربط املوازنة باخلطة التشغيلية، كما طلبت عرض امليزانية 

.2019 مقارنًة باملوازنة التقديرية لعام 2018الفعلية لعام 
عضو – أوصى اجمللس على ضرورة تقدمي تقرير مفصل من قبل الدكتور احمد العطاس 

رئيس جلنة االستثمار، من مؤسسة اطوار السعودية لالستثمار - مجلس اإلدارة 
العقاري عن حالة عمارة جوهرة حراء، كل شقة من حيث اإليرادات وحالة الشقة وعدد 
الشقق الشاغلة وعدد الشقق الشاغرة، واإلفادة مبوقف اخملالفات املذكورة في التقرير 

وطرق حلها وتكلفتها، وارفاق بيان بتكاليف الترميم وإعادة التأهيل والصيانة لألعمال 
.التي تُنفذ لتجهيز الشقق إلعادة تأجيرها

أوصى اجمللس بضرورة تقدمي تقرير مفصل عن مالحظات احملاسب القانوني من 
املشرف املالي، بخصوص – عضو مجلس اإلدارة – قبل األستاذة الهام قشالن 

األمور املالية األخرى واملذكورة في مالحظات احملاسب القانوني، وذلك بعد 
.مراجعتها والتأكد من صحتها



أوصى اجمللس بضرورة إعادة هيكلة الكادر الوظيفي ومراجعة الوصف الوظيفية 
 م واخلطة االستراتيجية لتحول نشاط اجلمعية مبا يتالءم مع 2019وفق خطة 

احتياجات اجلمعية املستقبلية ومتشيا مع األهداف التنموية لوزارة التنمية 
.2030االجتماعية ورؤية 

أوصت األستاذة سارة عضو مجلس اإلدارة بأهمية مراجعة جميع عقود العمل 
باجلمعية لتتماشى مع مناذج عقود العمل الصادرة من الوزارة،  بحيث تكون 

.واضحة االلتزامات واحلقوق
وافق اجمللس على خطة التوظيف اخلاصة بدعم اإلدارة التنفيذية بكادر على 
درجة من الكفاءة واخلبرة وضخ كوادر مؤهلة عن طريق استثمار الفائض من 

.املبلغ الذي سيتوفر بقيمة انهاء اخلدمات في كوادر ذوات اخلبرة

أوصى اجمللس بان يتم إعادة دراسة سلم الرواتب عن طريق مكتب االستشارات 
.القانونية والعقود، وربطها مع الوصف الوظيفي كملحق لكل عقد

مرفق )وافق اجمللس على انهاء خدمات بعض املوظفني واملوظفات 
.ممن ال حاجًة للجمعية خلدماتهم (بطيه قائمة باألسماء

وافق اجمللس على اعتماد صرف مبلغ انهاء اخلدمات للقائمة والبالغ قيمتها 
.من مخصص مكافأة نهاية اخلدمة. ريال سعودي (376,497,01)

أوصى اجمللس املدير التنفيذي بالتواصل مع مكتب نصيف وبافقيه لالستشارات 
القانونية والذي سبق وان قدم استشارات مجانية للجمعية، وعرض القضايا 

على املكتب في حالة املوافقة على توكيلهم، إنهاء اإلجراءات اخلاصة بهذه 
.القضايا

عضو مجلس اإلدارة، بتحويل نشاط – اقر اجمللس توصية األستاذة سارة بغدادي 
 م على ان يتم عمل ورش عمل خالل السنة 2030اجلمعية ليتوافق مع رؤية 

 م لهذا العام بعد اعتمادها من 2019لتحديد النشاط، ويتم العمل على خطة 
.اجمللس في االجتماع القادم بأذن اهلل

املشرف املالي، على ان – عضو مجلس اإلدارة – اكدت األستاذة الهام قشالن 
.استكمال فتح حساب في بنك اجلزيرة سيتم في خالل أسبوع من تاريخه

وافق اجمللس على ضرورة سحب املبالغ من حساب االستثمار وايداعها في 
– عضو مجلس اإلدارة – حساب مستقل عن طريق األستاذة الهام قشالن 

املشرف املالي، والتي هي عبارة عن حقوق نهاية اخلدمة والزكاة ومبلغ األربعة 
املشروطة للمشاريع من الوزارة، وعلى املشرف املالي  (4,000,000)مليون ريال 

.تقدمي تقرير مفصل مبا مت وما املتبقي بعدها في احلساب اجلاري اخلاص باجلمعية

وافق اجمللس على عدم حتويل كامل رصيد وارباح صندوق األهلي، وذلك بناًء على 
عضو مجلس – احليثيات واملستجدات التي طرحها الدكتور احمد العطاس 

رئيس جلنة االستثمار عن عدم التمويل كما سيقع من خسائر على – اإلدارة 
.اجلمعية، وان يبقى احلال كما كان عليه سابقاً

عضو مجلس – اسناد االشراف املالي وامانة الصندوق لألستاذة سارة بغدادي 
وارسال خطاب ملركز التنمية االجتماعية بجدة  (تخصص محاسبة)– اإلدارة 

.بخصوص ذلك
.عضو مجلس اإلدارة– اسناد رئاسة اللجنة التنفيذية للدكتور أسامة اجلفري 

عضو مجلس اإلدارة، مبتابعة موضوع مشروع – تفويض األستاذة سارة بغدادي 
.لوفندم

رئيس مجلس اإلدارة، خطاب من املهندسة - مت تسليم األستاذة فريدة فارسي 
رئيس جلنة احلوكمة، متضمنا انهاء جميع – عضو مجلس اإلدارة – رائدة بن الدن 

وطلبت حتديد موعد الجتماع اجمللس ملناقشته، . املتطلبات األساسية للحوكمة
.واقر اجمللس بتوصية املهندسة رائدة بن الدن



على قائمة خطة عمل مشاركة جمعية اكتفاء االهلية  وافق اجمللس
 م، بعد ان مت االطالع 2019قائمة األنشطة للفعاليات السنوية لعام  واملتضمنة

على التواريخ اجملدولة ونوع املشاركة واملوازنة التقديرية، لتفعيلها ورفعها ملركز 
.التنمية االجتماعية بجدة للموافقة عليها

أوصى اجمللس بضرورة مشاركة اجمللس االستشاري العلمي في تفعيل وحدة 
التطوع لألنشطة، كما أوصى اجمللس بان يتم البحث عن داعمني لهذه 

.األنشطة
وافق اجمللس على تفويض كامل املسئوليات اخلاصة باملعامالت البنكية 

.لألستاذة امل اجلهني
أوصى اجمللس بان يعقد اجتماع اجلمعية العمومية القادم قبل نهاية األربعة 

.أشهر القادمة لعرض امليزانية
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ناقش أعضاء اجمللس تقرير تشخيص الوضع الداخلي وتقرير اللقاءات احلوارية 
مع اجلهاز التنفيذي التي متت مؤخرا، كما اطلع على متطلبات جلنة احلوكمة 

.ومتطلبات تنفيذ اخلطة التشغيلية
نعمنعم

اتفق األعضاء على أن استراتيجية التحول املؤسسي للنهوض بأداء اجلمعية 
نحو سياسة التحول املؤسسي أصبح ضرورة عاجلة، والعمل على خطوات 

التحول له أولوية لدى مجلس اإلدارة بالتوازي مع أعمال برامج اخلطة 
.التشغيلية وأعمال نقل املقر

قرر مجلس اإلدارة البدء فورا مبشروع التحول املؤسسي للجمعية وعلى اللجنة 
التنفيذية واملدير التنفيذي تقدمي الدراسات وخطة العمل لتنفيذ املشروع 

بالتعاون مع اللجان وما يرونه ذو خبرة في هذا اجملال

توجيه اللجنة التنفيذية بإعداد خطة التحول ومتطلباتها مشفوعة برنامج 
. أشهر3زمني وفرق العمل التنفيذ على أن ال تتجاوز مدة التنفيذ 

تصميم املنتجات ، توصيف  )يجب أن تشمل خطة التحول املؤسسي كال من 
اخلدمات والبرامج التي ستقدم من اجلمعية ، مؤشرات قياس األثر ، الهيكل 
الوظيفي املالئم للتنفيذ ، مراجعة الوصف الوظيفية والكفاءات املطلوبة ، 

مراجعة الية تقييم وتقومي األداء ،  مؤشرات قياس األداء ، عقود العمل ، السلم 
الوظيفي ، الرواتب والبدالت ، التقارير الدورية ، السياسات التسعيرية واملالية ، 

مبا يكفل األداء املتناغم   (مراجعة املهام والصالحيات والية تفويض الصالحيات 
واالنسيابي والفعال نحو متكني اجلمعية من تقدمي برامج تنموية ذات أثر تنموي 

.على اجملتمع
توجيه اللجنة التنفيذية بتكوين فرق العمل من أعضاء اللجان ومن اجلهاز 

.التنفيذي وفق ترشيح املدير التنفيذي لهن لتجهيز متطلبات فرق العمل
تقدمي خطة العمل العتماد اجمللس خالل بنود أعمال اجتماع مجلس اإلدارة 

.القادم لالعتماد
التعميم على كافة اللجان واجلهاز التنفيذي بهذا القرار للعمل والتعاون 

.مبوجبه
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 اوصى مجلس االدارة بإعداد خطاب شكر من مجلس اإلدارة لكافة موظفي 

.وموظفات اإلدارة التنفيذية
.أوصى مجلس اإلدارة بإعداد خطة لإلخالء تعرض على اجمللس القادم

من عضوية مجلس -رائدة بن الدن /املوافقة على قبول استقالة املهندسة 
.بديالً عنها- حسني بحري/ اإلدارة وترشيح املهندس 

.املوافقة على إعداد خطاب شكر وتقدير من سعادة رئيس مجلس اإلدارة
وليد باحمدان / املوافقة على تكليف سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة املهندس 

.برئاسة جلنة احلوكمة- 
املوافقة على اعتماد وتوقيع أعضاء اجمللس على دليل احلوكمة الذي مت إعداده 

.من قبل جلنة احلوكمة



من عضوية اللجنة - جواهر القرشي /  املوافقة على قبول استقالة املهندسة 
.بديالً عنها- سارة بغدادي/ التنفيذية وترشيح األستاذة

.املوافقة على إعداد خطاب شكر وتقدير من سعادة رئيس مجلس اإلدارة
املوافقة على حتويل املبلغ املتبقي من مخصص الزكاة مببلغ ثمانية وعشرون 

.للحساب اجلاري (28,350)ألف وثالثمائة وخمسون ريال 
املوافقة على أن يتم تكليف مسؤول العالقات احلكومية ملراجعة البنك في 

املعامالت البنكية في كل مرة بخطاب منفصل وفي حالة عدم وجوده تكلف 
احملاسبة بذلك على أن يتم وضع هذا الشرط ضمن الوصف الوظيفي ملوظفة 
.احملاسبة بعد االنتهاء من إعادة الهيكلة من قبل فريق عمل التحول املؤسسي

أوصى اجمللس بالعمل على زيادة العضويات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 
.بعالقاتهم الشخصية

باملرشح البديل لعضو مجلس اإلدارة - أسامة اجلفري/ تواصل الدكتور
.حسني بحري/ وهو املهندس - رائدة بن الدن /املستقيلة املهندسة 

أوصت اللجنة بإحضار عروض مكاتب محاسبة، وعرضها في اجمللس القادم بعد 
دراستها من قبل اللجنة التنفيذية وذلك إلعداد القوائم املالية واملوازنات 

.وامليزانيات واحلسابات اخلتامية

أوصى اجمللس بإعالم اجلمعية العمومية بكافة لوجستيات القضية وما توصل 
.إليه، وفق معيار الشفافية والسياسات املالية املتعارف عليها

أوصى اجمللس بالطلب من احملاسب القانوني أن يسجل املبلغ ضمن ديون 
.مشكوك في حتصيلها وحني الرد تتم املطالبة املالية

وذلك لإلفادة عن مدى إمكانية - ظافر السبيعي / أوصى اجمللس مبخاطبة احملامي 
.استمراره في متابعة القضية وكسبها مبشيئة اهلل

رئيس- أحمد العطاس/ وافق اجمللس على التقرير الذي قدم من سعادة الدكتور
.جلنة االستثمار عن عمارة جوهرة حراء

سارة /أوصى اجمللس بالتواصل مع مدير كهرباء جدة من قبل سعادة األستاذة 
وذلك لطلب إمكانية زيادة عدادات الكهرباء في عمارة جوهرة حراء ملعرفة 

.أفضل احللول فيما تتناسب مع الوضع املالي
أوصى اجمللس بإعداد مسودة الوكالة اخلاصة بتحويل العقود من ورقية إلى 
عقود الكترونية وتوثيقها في برنامج إيجار السكني وذلك ليتم استكمال 

.إجراءاتها في كتابة عدل عن طريق سعادة رئيس مجلس اإلدارة
أوصى اجمللس على مخاطبة املشرف املالي للرد على مالحظات احملاسب القانوني 

ومصادقتها على البيانات  (مرفق بطيه)وكافة البنود األخرى  (مرفق بطيه)
.املالية بحد أقصى أسبوع من تاريخه

عضو مجلس اإلدارة – سارة بغدادي / موافقة اجمللس على ترشيح األستاذة 
لعضوية مجلس إدارة اجلمعيات واملؤسسات اخليرية ممثلة عن جمعية اكتفاء، 

ومخاطبة مركز التنمية االجتماعية بجدة برقم القرار واستكمال إجراءات 
.تعبئة البيانات باملوافقة على الترشيح على الرابط اخلاص

أوصى اجمللس بعرض التقرير اخلاص ببرنامج وظيفتي في حي على اجمللس 
العلمي إلبداء املرئيات حيال التحديات واملعوقات التي تواجه البرنامج وعرضها 

.في اجمللس القادم إن شاء اهلل
موافقة وقف سعد املوسى على اعتماد دعم اجلمعية من الوقف وذلك عن 

واوصى  برسالة نصية هاتفية، -فهد الدعيلج / طريق إفادة سعادة الدكتور
اجمللس بضرورة املتابعة مع الوقف واإلفادة حني استالم املبلغ وذلك لتحديد 

/ البرنامج الذي سيتم دعمه من خالله، وتقدم اجمللس بالشكر لسعادة الدكتور
.فهد على مجهوده حيال ذلك

/ حتديد موعد إلجراء مقابلة شخصية للمحاسبة السابقة للجمعية األستاذة 
سارة / واألستاذة– أحمد العطاس /من قبل سعادة الدكتور- نسرين جمال 

.األسبوع القادم- بغدادي



املوافقة على التنسيق مع وحدة خدمة اجملتمع بكلية العلوم التطبيقية في 
 50)جامعة امللك عبد العزيز فيما يخص استالم وتوزيع السالل الرمضانية عدد 

.والتي مت التبرع بها من قبل جمعية نفع ومجموعة معاً التطوعية (سلة
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 م وحتى تقوم 2019يتم تأجيل موعد انعقاد اجلمعية القادم إلى شهر ديسمبر 
إدارة احملاسبة بتعديل احلسابات و القيام مبعاجلة مالحظات احملاسب القانوني 
وفق املعايير احملاسبية و التعاقد مع محاسب قانوني إلنهاء مراجعة القوائم 

.املالية 
 م مع أهمية متابعة اجلزء اخلاص 2018املوافقة على التقرير السنوي لعام 

بالقوائم املالية ، و املوافقة على عرض التصميم ، مع التأكيد على شرط 
تسليم ملف التقرير مفتوحاً إلمكانية التعديل عليه وقت احلاجة بدون دفع 

.مبالغ أخرى أو إضافية 
أكد اجمللس على أهمية تكثيف اجلهود نحو كسب أعضاء جدد خالل التفاعل 

مع برامج اجلمعية ، كما أكد على أهمية التواصل املستمر مع أعضاء اجلمعية 
العمومية بصفة دورية بتقارير األثر للبرامج و تقدمي تقارير مالية بشفافية 

للمانحني و املؤسسني لرفع نسبة الثقة في برامج اجلمعية و حتفيز األعضاء 
على االستمرار في دعم اجلمعية

يتم دعوة األعضاء املنسحبني او الراغبني في االنسحاب الى اجتماع تعريفي 
بالبرامج اجلديدة 

.و خطة تطوير اجلمعية 
متاشياً مع معيار الشفافية و معايير احلوكمة فإن لكل عضو احلق في االطالع 
على كافة املعلومات و املستندات و التقارير التي مت طلبها وحيث أن األستاذ 
حيدر بن الدن من كبار الداعمني للجمعية منذ تأسيسها ولم يحضر آخر 

جمعية عمومية وعليه يقوم رئيس مجلس اإلدارة بدعوته الجتماع خاص مع 
أعضاء مجلس االدارة واعداد تقرير مفصل عن برامج اجلمعية خالل الفترة 
السابقة و املوقف املالي وفق آخر ميزانية للجمعية ، ويتم خالل االجتماع 
مناقشة خطة تطوير اجلمعية وفق املستجدات احلالية في بيئة العمل 

.التنموي و اخليري 
شكر اجمللس جلنة النقل على اإلجنازات التي متت و املوافقة على كامل حيثيات 

التقرير و ماتضمنه إدارياً
فوض اجمللس الدكتور أحمد العطاس رئيس جلنة االستثمار باالجتماع مع 

احملامي خالد أبو راشد بحضور محامي اجلمعية إلنهاء األمر ودياً على أن يلتزم 
باقي االيجار املستحق لهذا العام و  (خمسون ألف  ) 50,000بسداد مبلغ 

.املطالب  بها مسبقاً 
تشكيل جلنة برئاسة رئيسة قسم الدعم املؤسسي الستالم املبنى و التأكد 

من دفع كافة الفواتير املتعلقة باملاء و الكهرباء و الهاتف و تقدمي تقريراً مفصالً 
. مدعماً بالصور 

.عرض الفيال لإليجار  فور استالمها من خالل قنوات التسويق العقاري املعروفة 

متابعة اخلطاب املرسل للمحامي لإلفادة بشأن احتماالت حتصيل املطالبة و 
.صك احلكم 

.استمرار متابعة قاضي التنفيذ في القضية من قبل عضو مجلس اإلدارة 
تقدمي التقرير ورد احملامي للمحاسب القانوني للتوصية بتكوين مخصص ديون 

. م 2018مشكوك في حتصيلها ضمن القوائم املالية لعام 



ضرورة املطالبة بحقوق اجلمعية لدى الغير وافق مجلس اإلدارة على حق توكيل 
اجلمعية رئيس مجلس اإلدارة األستاذة فريدة محمد علي فارسي في توكيل 

في النظام األساسي للجمعية و اعتماده  (حق توكيل الغير  )الغير وإضافة بند 
فيما يخص التأجير و استالم  ): في اجلمعية العمومية على أن يتضمن 

االيجارات و إيداعها و مراجعة الدوائر احلكومية و الهيئات و اجلهات اخملتصة 
(ورفع القضايا و اليشمل البيع أو الشراء أو قبول الصلح 

املوافقة على إعطاء املدير التنفيذي صالحيات اعتماد صرف املبالغ التشغيلية 
و التي تشمل الصيانة و املصاريف التشغيلية بشرط سماح بند املوازنة 

خمسة آالف ريال و التدخل فيها شراء األصول  ( 5000 )املعتمدة وبحد أقصى 
.اال مبوافقة مسبقة من اجمللس 

 

قيام  إدارة احملاسبة بإعداد سياسة وآلية واضحة 
و مفصلة لعملية طلب الصيانة و الترميم وفق العقد مع شركة اطوار 

.وتقدميها جمللس اإلدارة العتمادها 
 

أكد اجمللس على ضرورة متابعة االتفاقيات و تكثيف البرامج و األنشطة ذات 
.العالقة بأهداف ورسالة اجلمعية 

 

املوافقة على طلب جمعية إشراق لفرط احلركة و تشتت االنتباه أن تقدم لهم 
 حالة في السنة من باب التكامل  و 30-25خدمة البحث امليداني مجاناً لعدد 

.التعاون بني اجلمعيات 

 

إعادة احتساب مصاريف اجلمعية فيما يخص تكلفة البرامج واألنشطة وفق 
التكلفة بالنشاط ، وإعداد تقرير مفصل عن برنامج وظيفتي في حي بالتعاون 
مع فرع  وزارة العمل و التنمية االجتماعية مبكة املكرمة يتضمن كافة األعمال 
التي متت و التحديات التي واجهت التنفيذ وانطباعات املستفيدين ، مشموالً 
بعدد ساعات العمل و البيانات التي مت حتديثها    و التقارير و املسوح امليدانية 
التي قام بها فريق اخملطط االجتماعي في الفترة املاضية و تكلفة البيانات مع 

.تقييم شامل للبرنامج و ذلك لرفع النتائج للوزارة 

 

وفق توصية رئيس جلنة االستثمار جتديد اتفاقية األهلي كابيتال للصنودق 
و متابعة إجراءات ذلك من قبل املدير  (صندوق الدخل الثابت  )االستثماري 

التنفيذي و انهاء و متابعة كل مايتعلق من مراسالت وموافقات مع الوزارة و 
.البنك 

 
اعداد خطاب ملركز التنمية االجتماعية بجدة للحصول على املوافقة 

لالستثمار في األوراق املالية 
.و ارسال خطاب موجه باسم شركة األهلي املالية 



 
موافقة اجمللس على ترشيح ثالثة عضوات من مجلس اإلدارة 

:-كالتالي 
.فريدة بنت محمد علي فارسي .أ

.سارة عبداهلل بغدادي !.
.نشوى عبدالهادي طاهر .أ

لتوكيلهم منفردين أو مجتمعني باالستثمار في األوراق املالية و البيع و الشراء 
_ حسب موافقة مجلس اإلدارة مبحضر لكل عملية شراء أو بيع وأن تكون لها 

أو له / له أحقية استالم أو تسليم شيكات مصدقة باسم اجلمعية و يحق لها 
استالم أو تسليم الصكوك و املستندات و التوقيع نيابة عن اجلمعية في كل 

.مايخص ذلك وإعداد اخلطاب املوجه ملركز التنمية االجتماعية بذلك 

صندوق  )اتفق األعضاء على عدم جتديد اتفاقية األهلي كابيتال للصندوق 
اثنني مليون و ستمائة و سبعة و  ( 2677048.35) و البالغ قيمته  (أسواق النقد 

سبعون الف وثمانية و أربعون رياالً و خمسة و ثالثون هللة فقط ال غير و حتويل 
.املبلغ للحساب اجلاري 

احتساب مبالغ مكافئات نهاية اخلدمة حتى تاريخه و البالغ قيمته 
وحتويل املبلغ فورا من احلساب اجلاري إلى حساب  ( ريال  608866.55 )

.عاجل وإعادة تسميته إلى حساب املستحقات 

حترير شيك شهري بالرواتب و املصاريف الشهرية وفق كشف التدفقات 
النقدية املعتمد لتلبية احتياجات اجلمعية و الوفاء بالتزاماتها حتى شهر 

.ديسمبر 

التطوير الشامل إلدارة احملاسبة و اإلدارة املالية باجلمعية ليواكب التطورات و 
.تطلعات الوزارة و املانحني مبا يدعم قرارات مجلس اإلدارة 

بعد املداولة بني أعضاء مجلس اإلدارة و نظراً لهدف التطوير املالي للجمعية 
وما يتطلبه العمل من اشراف مباشر و عمل متواصل 

لتحقيق ذلك ، و نظراً لعدم تفرغ األستاذة الهام قشالن 
عضو مجلس اإلدارة وأمني الصنودق و املشرف املالي

في الوقت احلاضر فقد قرر اجمللس اعفائها من مهامها
.كمشرف مالي مع استمراراها كعضو جلنة تنفيذية 

ترشيح و تكليف األستاذة سارة بغدادي
عضو مجلس اإلدارة و عضو اللجنة التنفيذية 

مبهام أمني الصنودق و املشرف املالي للجمعية و ذلك 
ملا لديها من خبرة و مؤهل علمي في احملاسبة 

و املالية املالئمة لقيادة التحول املالي للجمعية 
املوافقة على دليل التطوع و متابعة رد مركز التنمية االجتماعية بجدة على .مبا يخدم رؤية و رسالة اجلمعية 

الزامية تعيني مدير وحدة التطوع بوظيفة رسمية 
.بدوام جزئي في اجلمعية 



املوافقة على استخدام البرامج و التقنيات احلديثة املعتمدة على خدمة 
ICloud السحابية مع توقيع موظفات وحدة تقنية املعلومات باجلمعية على  

.ميثاق سرية املعلومات و خصوصية البيانات 

االفادة في حالة استكمال إجراءات  شركة االتصاالت فيما يخص األرقام 
املنتظر توفرها في كابينة املقر 

.املوافقة على التقرير اخلاص بأعمال اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة 

انتظار رد مركز التنمية االجتماعية بجدة فيما يخص التدريب الصيفي 
.وإلزاميته نظراً للظروف املالية التي متر بها اجلمعية حالياً 
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 قبول اعتذار األستاذ حسني سعيد حسني بحري عن عضوية مجلس اإلدارة 
ومخاطبة مركز التنمية االجتماعية بذلك العتماد تشكيل مجلس اإلدارة حتى 

 هـ1443/ 01 /06نهاية فترته بتاريخ 
 تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائبة وأمين الصندوق المشرف المالي 

مشتركين بالتوقيع وإدارة الصندوق االستثماري في األوراق المالية المنخفض 

المخاطر ولهم حق التوقيع في كل ما يخص ذلك بتفويض من أعضاء مجلس 

.اإلدارة

 تفويض رئيس لجنة االستثمار د أحمد العطاس بتحديد اإليجارات المالئمة 

للشقق وفق حالتها بهدف تأجير كامل الشقق في العمارة مع مراعاة تكلفة 

.الكهرباء المشمولة في قيمة اإليجار

 تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بالتوقيع عن أعضاء مجلس اإلدارة في 

كل ما يخص تعبئة النموذج الشامل واإلقرار أن المعلومات المقدمة حقيقة 

.وموثقة بإشرافها وتقديم السياسات المعتمدة بالجمعية

 وافق مجلس اإلدارة على التقدم بطلب منحه من أجل وقف للجمعية وعلى 

لجنة االستثمار تقديم المقترحات المناسبة وفق شروط المنح والرفع للجمعية 

العمومية للموافقة على طلب المنحة

 تفويض رئيس مجلس اإلدارة بتوكيل الغير فيما يخص تسجيل العقود 

والمطالبات لدى الجهات المعنية محاكم وغيرها وفق النموذج المرفق، والرفع 

لموافقة الجمعية العمومية

 وافق مجلس اإلدارة على ما جاء في التقرير وتفويض أمين الصندوق 

المشرف المالي باتخاذ الالزم حيال تطوير قسم المحاسبة واإلجراءات 

.وتخفيض المصاريف

 وافق المجلس على فتح حساب فرعي لدى البنك األهلي يخصص إليراد 

ومصاريف عمارة جوهرة حراء وتعديل مسميات الحسابات لتتوافق مع 

الغرض المخصصة له

هـ الموافق 09/02/1441 الدعوة للجمعية العمومية في تاريخ 

م ومخاطبة مركز التنمية االجتماعية08/10/2019

وافق مجلس اإلدارة على استقالة المدير التنفيذي بناءا على طلبها ونظرا   

م وتوجيه خطاب 2019/ 09/ 24لظروفها على أن يكون أخر يوم دوام لها 

فاتنة اليافي على / شكر وامتنان باسم مجلس اإلدارة للمدير التنفيذي لألستاذة 

جهوديها واخالصها في عملها فترة تعيينها مديرا تنفيذيا للجمعية متمنين لها 

.دوام الصحة و العافية و التوفيق الدائم



 تكليف رئيس اللجنة التنفيذية وأمين الصندوق المشرف المالي مجتمعين 

باإلشراف على إدارة الجمعية واستكمال مشروع إعادة الهيكلة والتطوير 

اإلداري بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية ورفع التصور النهائي وخطة التنفيذ في 

.أسرع وقت العتماد مجلس اإلدارة

البند الثالث والذي ( 2019/ م / ص د/101 )إلحاقاٌ بقرار مجلس اإلدارة رقم 

أحمد العطاس بتحديد . تفويض رئيس لجنة االستثمار د" ينص على 

اإليجارات المالئمة للشقق وفق حالتها بهدف تأجير كامل الشقق في العمارة 

".مع مراعاة تكلفة الكهرباء المشمولة في قيمة االيجار 

/ عليه نفوض عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار واألوقاف الدكتور

ساره / أحمد العطاس والمشرف المالي وعضو مجلس اإلدارة األستاذة 

مقابل  (%35% - 30)بغدادي بالتفاوض ومنح الحسم النقدي الالزم بين 

تحصيل المديونيات المتراكمة على عقود تأجير الشقق والمحالت بعمارة 

ستمائة وثالثون ألف لاير حتى  (630.000)جوهرة حراء والذي يتجاوز 

.تاريخه والحصول على سندات ألمر إلثبات المديونيات

.وعليه جرى الموافقة والتوقيع

إشارة إلى خطاب رئيس لجنة االستثمار وعضو مجلس اإلدارة سعادة 

م و المتضمن توصية لجنة 2019/ 11 /27أحمد العطاس بتاريخ / الدكتور

بمبلغ مليون (أرامكو)االستثمار باالكتتاب في أسهم الشركة السعودية للنفط 

لاير كاستثمار وليس كمضاربة ، وبناًء على موافقة الجمعية العمومية 

موافقة ): م والمتضمن2019/ 10 /22باجتماعها األخير المنعقد بتاريخ 

أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار في األوراق 

المالية وصناديق االستثمار منخفضة المخاطر وجميع اإلجراءات التي تسهم 

:، و عليه قرر مجلس اإلدارة اآلتي(في إدارة أموال االستثمار

بمبلغ وقدره  (أرامكو)الموافقة على االكتتاب بالشركة السعودية للنفط :  أوال

.مليون لاير سعودي، كاستثمار وليس كمضاربة

ً . مخاطبة وزارة العمل والتنمية االجتماعية بطلب الموافقة على االكتتاب: ثانيا
ً الموافقة على استرداد مبلغ مليون لاير سعودي من حساب االستثمار : ثالثا

صندوق األهلي للمتاجرة بالريال ) (847633)الخاص بالجمعية رقم 

.إلى الحساب الجاري لتمويل االكتتاب (41رمزالصندوق – السعودي 
ً .مخاطبة البنك األهلي إلجراءات االكتتاب وتسجيل األسهم: رابعا

ً ساره / المشرف المالي األستاذة- تفويض عضو مجلس اإلدارة : خامسا

.بغدادي بمتابعة واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك

.  وعليه جرى الموافقة والتوقيع

م 2019/ 12 /24المنعقدة بتاريخ 19-7إشارة إلى توصية اللجنة التنفيذية رقم 

الموافقة على بيع المركبات بالتدريج بما ال يؤثر على األعمال ): والمتضمنة

الميدانية وذلك بأعلى سعر معروض نظرا لتقادمها واحاللها بمركبات صغيرة 

جديدة موفرة للمحروقات والصيانة



م19-62019/10/8

م والوارد من مركز التنمية 18/09/2019بناًء على البريد اإللكتروني بتاريخ 

االجتماعية بجده بشأن محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية اكتفاء األهلية رقم 

قبول اعتذار العضو ):م والمتضمن 02/09/2019 والمنعقد بتاريخ 5-19

، (8)وأن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي عددهم  (حسين سعيد بحري/ األستاذ

والتي تنص – ووفق المادة التاسعة والعشرون من الالئحة األساسية للجمعية 

:على

أعضاء، يتم انتخابهم من بين  (9)يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من )

، وعليه ارتأى (أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه الالئحة

وتعديل الالئحة " عدد فردي "(7)مجلس اإلدارة تخفيض عدد األعضاء إلى 

.األساسية

 والمنعقد بتاريخ 19-6وبناًء عليه قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 

:م التالي08/10/2019

فهد حمد / موافقة مجلس اإلدارة على مبادرة عضو مجلس اإلدارة األستاذ -1

الدعيلج باالعتذار عن عضوية مجلس اإلدارة حتى يتماشى عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة مع القرار أعاله وليصبح مرشحاً احتياطياً لمجلس اإلدارة من 

. الجمعية العمومية

م لمناقشة أعضاء 2019/ 10 /22عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ -2

أعضاء إلى  (9)الجمعية العمومية على تعديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 

.أعضاء في الالئحة األساسية للجمعية (7)

وضع استراتيجية لمشاركة أكبر من أعضاء الجمعية العمومية في اللجان -3

.والبرامج والتطوع

. دراسة فكرة تكوين مجلس فخري أو شرفي للجمعية-4

 تم اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المعدل للعام المالي 

م واجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لجمعية اكتفاء األهلية 2018

 م 2019 /10 /22هـ الموافق 1441 /2 /23والمنعقد يوم الثالثاء بتاريخ 

االستقبال والتسجيل :وتعديل المكان والدعوة كالتالي

القرآن الكريم- االفتتاح • 

الكلمة االفتتاحية• 

.كلمة مركز التنمية االجتماعية بجدة• 

م2018عرض إنجازات الجمعية للعام • 

م2018التقرير المالي للعام • 

 2020التحول المؤسسي • 

اللجان المؤقتة والدائمة • 

:التفويض المطلوبة لتسيير أعمال الجمعية• 

تفويض مجلس اإلدارة بالتقديم على منح الوزارة وأي منح أخرى من -

.مؤسسات خيرية وحكومية

تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار في األوراق المالية وصناديق االستثمار -

.منخفضة المخاطر

.تفويض رئيس مجلس اإلدارة بتوكيل الغير         -

:اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية-

:مناقشة• 

تعديل الالئحة األساسية لجمعية اكتفاء االهلية وتخفيض عدد أعضاء مجلس )

.(اإلدارة إلى سبعة أعضاء بدال من تسعة أعضاء

.تكريم الداعمين واعضاء مجلس اإلدارة السابقين المؤسسين• 



 19-3- و19-2 و19-1بناء على قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعات 

م بخصوص التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة 2019/م/  ص د11وقرار رقم 

 في 29-4، والمبنية على قرار مجلس اإلدارة بتخفيض التكاليف رقم 

م2/12/2017

قرر مجلس اإلدارة تفويض اللجنة التنفيذية والمشرفين اإلداريين المكلفين 

باستكمال الالزم حيال التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف 

: اشهر ، ويتضمن ذلك 3خالل مدة أقصاها 

.اعتماد الهيكل الجديد -1

مراجعة األوصاف الوظيفية وتحديد المهام والمستهدفات والمحفزات -2

.الالزمة

االطالع على تقييم األداء وتحديد الكفاءات اإلدارية المالئمة لتسكين الهيكل -3

.الجديد

.تحديد سياسات الحوافز والبدالت-4

مراجعة ومعالجة العقود الغير محددة المدة والتفاوض ألنهائها أو تبديلها -5

. بالتعاون مع المستشار القانوني

.اعداد عقود جديدة محددة المدة بحيث ال تتجاوز عام إلى عامين-6

.انهاء خدمات الموظفين الذين ال تحتاج إليهم الجمعية حسب الهيكل الجديد-7

معالجة رصيد االجازات السنوية الكبير حسب نظام العمل واشعار -8

الموظفات بضرورة التمتع باإلجازة قبل نهاية العام الحالي بحيث ال يؤثر على 

.سير أعمال الجمعية وفق اليات محددة

وحدة التطوع )تكليف مسؤولين من داخل الجمعية لتأسيس الوحدات الجديدة -9

.(، وسكرتارية الجمعية 

.التخلص من المركبات القديمة والتي تستنفذ مبالغ كبيرة للصيانة-10

تقييم قدرات الجمعية التقنية والتحول الرقمي لكافة أعمال المسح وقواعد -11

.البيانات

.االعداد لمشروع االرشفة االلكترونية لكافة المستندات المالية والدراسات-12

الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية كأحد مبادرات تنمية الموارد 

المالية مع أهمية تقديم دراسة جدوى للمشروع



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

تاريخهرقم االجتماع
نوع االستثناء

تصويت/نقاش/حضور

االجتماع الذي حصل فيه /موضوع القرار

االستثناء

اسم 

العضو
السبب

. اليوجد استثناءات العضاء اجمللس 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



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

نعمنعمسجل العضوية
نعمنعمسجل االشتراكات

نعمنعمسجل اجتماعات اللجان
نعمنعمسجل اجتماعات مجلس 
سجل اجتماعات اجلمعية 

العمومية
نعمنعم

السجل النشاطات
نعمسجل املستفيدين

نعمسجل الزائرينسجالت أخرى



Column1Column2Column3Column4

مالحظات(ال/نعم)يتم التحديث بطريقة منتظمة (ال/نعم)هل تستخدمه الجمعية 1عمود

نعمنعمدفتر يومية عامة
نعمنعمسجل األصول الثابتة

سجل التبرعات 
العينية

نعمنعم
سجل التبرعات 

النقديـة
نعمنعم

نعمنعمسجل املستودعات
نعمنعمدفتر األستاذ العام
نعمنعمدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك
نعمنعمسـجــل العهدة



Column1Column2
المنصب بمجلس االدارةاالسم

املشرف املاليسارة عبداهلل بغدادي
رئيس مجلس اإلدارةفريدة محمد علي فارسي

نائب رئيس مجلس اإلدارةوليد أحمد باحمدان



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

منصبهاسم الموظف ذي الصلةمنصبهاسم الموظف
نوع العالقة

عائلية/تجارية)
تفصيل العالقة

ال يوجد



Column1Column2Column3Column4Column5Column6Column7

اسم عضو 

المجلس

اسم الطرف الثاني ذي 

العالقة

المسمى 

الوظيفي 

للطرف الثاني

اسم الجهة الداعمة التي 

يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

الصفقة

تاريخ انتهاء 

الصفقة
قيمة الصفقة

اليوجد أي صفقات جتارية 
او خالفها وفق مامت ذكره



Column1Column2Column3

Column1Column2Column3

قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

إدارة وتشغيل مبنى اكتفاء التجاري السكني(تسويق وإدارة عقار  )شركة أطوار   
من إيرادات % 5عمولة 

العمارة

10500شراء  برنامج للمالية وتقديم الدعم الفنيمجموعة عالم االتحاد للتجارة



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاقيمة المبالغ المتلقاةاسم العضو

اليوجد أي مبالغ تالقها 

األعضاء نظير ماتم ذكره 

.او خالفه



مالحظات المبلغ البيان 

التبرعات النقدية 

22349افراد 
مؤسسات مانحة 

شركات وجهات 

أخرى 

22349مجموع التبرعات النقدية
التبرعات العينية 

افراد 

مؤسسات مانحة 

شركات وجهات 

تبرعات شركة نابكو الدوات النظافة6491أخرى 

6491مجموع التبرعات العينية
إعانات ومنح حكومية 

106192منح حكومية نقدية 
منح حكومية عينية 

106192مجموع اإلعانات واملنح احلكومية
الزكاة 

30000زكاة نقدية 
زكاة عينية 

30000مجموع الزكاة
تبرعات وايرادات األوقاف 

تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 

ايرادات وريع أوقاف 

(يتم تفصيلها  )أخرى 

0مجموع تبرعات وإيرادات األوقاف
ايرادات متنوعة

46500اشتراكات األعضاء 
توتيق وتشخيص حاالت 61300مبيعات السلع واخلدمات 

688963ايرادات عقارية 
43159ارباح استثمار 

0ارباح بيع أصول ثابتة 
رسوم البرامج 



(يتم تفصيلها  )إيرادات أخرى  

839922مجموع اإليرادات املتنوعة
يتم تفصيلها  )إيرادات أو تبرعات أخرى 

9133دعم صندوق املوارد البشرية 
50000تبرعات مخصصة للبرامج 

59133اجملموع
1064087إجمالي التبرعات واإليرادات واملنح 



(استثمار)عقارات . ماالهالكات . ممشكوك في تحصيلها.دعمومية وإدارية. م

املصاريف التشغيلية 
1,913,688.001,194,914.00718,774.00الرواتب والبدالت 

146,756.0080,879.0065,877.00اإليجارات 
41,372.0040,366.001,006.00الصيانة واالصالحات 

17,525.0011,340.006,185.00الكهرباء واملياة 
23,752.0015,093.008,659.00الهاتف والبريد 
2,265.002,265.00الدعاية واالعالن 

22,367.0022,367.00 (نقل الى مقر جديد  )مصاريف أخرى 
163,590.0096,294.0067,296.00التامينات االجتماعية 

159,852.00106,559.0053,293.00اجازات
152,280.0096,080.0056,200.00مكافأة نهاية خدمة

3,829.003,629.00200.00مصاريف رسوم واشتراكات
9,532.003,712.005,820.00تأمني سيارات
42,374.0011,885.0030,489.00تأمني طبي

14,236.0012,458.001,778.00أدوات كتابية ومطبوعات 
2,922.002,922.00رحالت عمل 

22,011.0012,403.009,608.00محروقات وصيانة سيارات
3,676.003,676.00مواد استهالكية

6,504.006,504.00صيانة أجهزة وبرامج
47.0047.00رسوم بنكية

7,603.007,603.00العمالة املوقتة
8,121.007,274.00847.00ضيافة و نظافة
514,091.00514,091.00مصاريف اهالك

85,629.0085,629.00مصاريف عمارة جوهرة حراء
2,310,000.002,310,000.00مصروف ديون مشكوك في حتصيلها 

مصاريف األنشطة 
0.00مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

120,400.00120,400.00مصاريف الزكاة 
0.00مصاريف التبرعات والهبات املقيدة 

0.00مصاريف التبرعات والهبات غير املقيدة 
0.00مصاريف األوقاف 
0.00يتم تفصيلها  )مصاريف برامج وانشطة أخرى 

0.00مصاريف برامج مدعومة من الوزارة 
14,000.0014,000.00(زو االحتياجات اخلاصة)مصاريف برامج تنموية  
-30.00

5,808,422.001,738,270.002,310,000.00514,091.0085,629.000.000.000.00120,400.001,040,032.00إجمالي املصروفات 

البيان 
توزيع المصروفات 

مصاريف اإلدارة  مصاريف مجلس إجمالي املصروف 

(الحوكمة  )اإلدارة 

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف التشغيل 

المحملة على 

البرامج واالنشطة

مساعدات الزكاة
مصاريف البرامج 

واألنشطة



Column1Column2

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

برنامج تنمويبرنامج تدريبي لصيانة الجواالت لذوي االحتياجات الخاصة

برنامج تنمويوظيفتي في حيي

برنامج تنمويمشروع تشخيص وتوثيق الحاالت



برسومبرسوم مخفضةمعفيبرسومبرسوم مخفضةمعفى

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 

املستشفيات

سيارات إسعاف

مراكز إيوائية 

لرعاية املعاقين

مراكز إيوائية 

لرعاية املسنين

مراكز تعليم 

خاصة للمعاقين

مشاغل خياطة 

للمعاقات

مركز خدمة 

للمعاقين

مساعدات *  

متنوعة

مشروع كافل 

اليتيم

خدمة األربطة 

وسكانها

 جمع وتوزيع 

فائض الوالئم

دور الضيافة

دورات تدريبية 

متنوعة
 

إعداد مربيات 

أطفال

معارض وأسواق 

وأطباق خيرية

حفالت متنوعة

افق وخدمات  مر

عامة

إسكان وتحسين 

مساكن

مراكز الشباب

نقل الطلبة

رمز النشاط عدد املستفيدين غير سعوديينعدد املستفيدين السعوديون

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

الخدمة

عدد املستفيدين
إجمالي عدد 

املستفيدين
املصروفاتاإليرادات



عمرة/ حج خيري 

/ وجبة إفطار 

وليمة عيد

صيدليات

عمليات القلب 

املفتوح

مكافحة التدخين

الرعاية الصحية

املقصف

الرائدة الريفية

تأمين مياه لألسر

كفالة أسر

إكرام ميت

كفالة معاق

لجنة التنسيق 

بين الجمعيات

برامج تنموية

توظيف- أخرى 



5عمود4عمود3عمود2عمود1عمود

عدد المستفيديننوع المساعدات
إجمالي عدد 

المستفيدين

اجمالي مبلغ 

المساعدات

غير سعوديونسعوديون

مساعدات أيتام
مساعدات أرامل

مساعدات مطلقات
مساعدات ظروف 

خاصة
مساعدات عينية

19322120400أخرى

19322120400اجملموع


