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كيفية تشغيلهاعدد اجتماعاتهااختصاصهاعدد أعضائهاأســـــــم الـلـجـنـــة

4لجنة الحوكمة

العمل على أسس ومعايير الحوكمة المعتمدة من الوزارة وزيادة بنوده حسب الحاجة على أال . 1

تتعارض مع احكام النظام والالئحة التنفيذية، واالشـراف على تنفيذها ومراقبه مدى فاعليتها 

.واقتراح تعديلها عند الحاجة للرفع لمجلس اإلدارة

.المراجعة الدورية لألنظمة واإلجراءات الرقابية للتحقق من فاعليتها.  2

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية لعرضها على مجلس اإلدارة . 3

.العتمادها

مراجعة السياسات واالجراءات التنفيذية التي تنظم العالقة بين المستفيدين من خدمات . 4

.الجمعية بما يضمن تقديم العناية الالزمة لهم واالعالن عنها

مراجعة التزام الجمعية باألنظمة واللوائح إضافة الى مدى االلتزام باإلفصاح عن المعلومات . 5

وتمكين أصحاب . الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح االخرين

ونشرها على الموقع . المصلحة من االطالع على الحساب الختامي والتقارير المالية واإلدارية

.االلكتروني للجمعية

رفع التقارير والتوصيات واالقتراحات عن أداء اعمال اللجنة بشكل دوري لمجلس اإلدارة . 6

لضمان التوجيه المباشر بتصحيح األداء العام في وقت مبكر ودعم جودة اتخاذ القرارات 

.السليمة

مراجعة المهام واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها لضمان فاعلية التنسيق . 7

.بينها وتكامل األدوار قبل اعتمادها من مجلس االدارة

مراجعة التقارير الدورية والسنوية عن الجمعية وتزويد مجلس اإلدارة بأي مالحظات . 8

.جوهرية قبل رفعها لمقام الوزارة

التأكد من قيام مجلس اإلدارة والجمعية العمومية من إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على . 9

. الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي

.وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير

.مراجعة المهام واإلجراءات الالزمة لتنظيم المخاطر وإدارتها. 10

.تقييم فعالية أداء مجلس اإلدارة. 11

ترشيح6



3اللجنة التنفيذية

 

مراجعة الخطط االستراتيجية المقترحة من المدير التنفيذي ومراجعتها قبل اعتمادها من . 1

.مجلس االدارة

.متابعة تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة من مجلس اإلدارة. 2

.تحدد اللجنة التنفيذية اللجان الالزمة للمساعدة في تنفيذ الخطة. 3

تراجع وتتابع وتعدل من الخطة التنفيذية الموضوعة من المدير التنفيذي لتحقيق رؤية الخطة . 4

.المعتمدة السنوية من المجلس قبل عرضها على المجلس

مراجعة مقترحات السياسات واالجراءات العامة للجمعية والبرامج واالنشطة وعرضها على . 5

.مجلس اإلدارة العتمادها

.مناقشة الصعوبات االدارية المرفوعة من قبل المدير التنفيذي وإيجاد الحلول المناسبة لها. 6

. متابعة تنفيذ االهداف والخطط التشغيلية المعتمدة من مجلس اإلدارة. 7

.متابعة سير اعمال الجمعية وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومراجعة تقارير األداء الدورية. 8

.مراجعة الموازنة التقديرية بشكل دوري ومطابقتها مع الخطة التشغيلية. 9

.االشراف على ترتيب عقد اجتماعات الجمعية العمومية. 10

مراجعة التقارير السنوية والربع سنوية عن اعمال الجمعية ومنجزاتها لعرضها على . 11

. مجلس اإلدارة

.اقتراح ومراجعة مسؤوليات وصالحيات المدير التنفيذي عند الحاجة. 12

.متابعة اإلنفاق المالي للجمعية واعتماد عروض االسعار. 13

اقتراح تعيين المدير التنفيذي للجمعية. 14

اعتماد تعيين رؤساء االقسام للجمعية وتفويض المدير التنفيذي لتعيين ماعداهم من . 15

. الموظفين حسب متطلبات الخطة التشغيلية

.اقتراح بعض بنود جدول اعمال مجلس اإلدارة. 16

. توجيه المدير التنفيذي في حالة حدوث مخالفات في سير العمل حسب اللوائح. 17

ترشيح15

5لجنة االستثمار واألوقاف

.االشراف فنيا على إعداد وتطبيق االستراتيجية الخاصة بإدارة تنمية الموارد واالستثمار. 1

االشراف فنيا على تطبيق وتحديث وقياس مؤشر ا ت قياس االداء الخاصة بإدارة تنمية . 2

.  الموارد واالستثمار واقتراح االجراءات التصحيحية المناسبة بناء على نتائج القياس

االشراف فنيا على إعداد الميزانية الخاصة بإدارة تنمية الموارد واالستثمار ومتابعة تطبيقها. 3

التنسيق مع اللجنة التنفيذية فيما يخص أعمال إدارة تنمية الموارد واالستثمار . 4

 وإجراءات تنمية الموارد االستثمار بما االشراف على تطوير وتحديث وتطبيق سياسات . 5

.  يتوافق مع رؤية وتوجهات الجمعية

استعر اض وتحليل الفرص االستثمارية المقدمة إلى الجمعية ومراجعة االستثمارات الحالية . 6

وتقييمها 

مراجعة أداء المحفظة االستثمارية الخاصة بالجمعية وفقا لسياسات وإجراءات الجمعية . 7

. المعتمدة

. التعرف على الفرص االستثمارية الجديدة ورفع توصياتها الى مجلس االدارة العتمادها. 8

عقد اجتماعات دورية مع اللجنة التنفيذية وادارة تنمية الموارد واالستثمار وذلك لضمان . 9

.  وضوح األولويات وسالسة سير العمل

مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن ادارة تنمية الموارد واالستثمار فيما يتعلق . 10

.بنشاطات االدارة قبل عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة

ترشيح 
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الجوال رقمتاريخ االلتحاقالمهنةرقم الهويةم

االنتظام في دفع 

االشتراكات

غير /منتظم)

منتظم966505455216م2008/3/28ربة منزل11012026694

منتظم966505480479م2008/6/17سيدة أعمال21062039134

منتظم966505666061م2008/6/2عضو مجلس إدارة/ سيدة أعمال 31033524727

منتظم966505669093م2008/3/30ربة منزل41022550576

منتظم966505600341م2008/3/22ربة منزل51057424416

منتظم966505673210م2008/3/30ربة منزل61006727091

منتظم966505696155م2008/1/30ربة منزل71013873177

منتظم966504313437م2008/1/23ربة منزل81008973784

منتظم966505529636م2008/3/28ربة منزل91001673209

منتظم966504313332م2009/7/4ربة منزل101020887657

منتظم966505620123م2011/9/20رجل أعمال111004027668

غير منتظم966500022878م2011/11/14عضو هيئة تدريس وكيل كلية العلوم التطبيقية121015490996

منتظم966504604954م2011/6/13ربة منزل131009168244

منتظم966505681533م2009/11/16أستاذ كلية طب األسنان بجامعة الملك عبد العزيز141018241735

منتظم966555628675م2009/7/13أستاذ متقاعد جامعة الملك عبد العزيز151008258590

منتظم966556663683م2010/5/22محامية161022533390

منتظم966505356440م2009/1/5عضو لجنة الدراسات (متقاعد  )عضو هيئة تدريس 171022863805

منتظم966540741800م2011/4/4ناشط تطوعي/ مدرس 181045396924

غير منتظم966564040940م2011/3/23مستشار تطوير استراتيجي/ استاذ جامعي 191031536038

منتظم966504383053م2011/10/4وكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز201010302832

منتظم966505658484م2008/5/29رئيس مجلس إدارة اكتفاء/ رئيسة مجلس إدارة مدارس الحمراء 211013803018

منتظم966555509179م2012/4/23مدير عام مؤسسة وقف الموسى الخيرية221006193005

منتظم966504682387م2011/2/13وكيل عمادة شؤون الطالب جامعة الملك عبد العزيز231046451678

منتظم966505608664م2008/9/10جامعة الملك عبد العزيز/ أستاذ مشارك كلية الطب 241003136031

منتظم966505626920م2012/9/29عضو مجلس إدارة اكتفاء/ رئيسة مجلس إدارة شركة السراج القابضة  251005929201

منتظم966505657002م2009/6/8أستاذ مساعد جامعة الملك عبد العزيز261002487948

غير منتظم966505699472م2009/10/13(النقل والتصنيع  )باحثة في كلية الفضاء 271007459819



منتظم966505683117م2013/3/9عضو مجلس شورى ومالك مركز وصال التطويري281021487150

291008289348
نائب رئيس / مدير تنفيذي والعضو المنتدب شركة أحمد باحمدان وأوالده المحدودة 

مجلس إدارة جمعية اكتفاء
منتظم966500838889م2013/8/25

منتظم966505609106م2014/3/8مستشارة تربوية واجتماعية301022613689

منتظم966505613128م2014/4/23سيدة اعمال311006295883

غير منتظم966504601481م2014/4/23ربة منزل321011884085

منتظم966505650072م2014/6/29أستاذ أدب انجليزي ولغويات331013801178

منتظم966505624780م2014/10/24الرئيس التنفيذي لمكتب االستشارات النهائية المالية واإلدارية341010960308

منتظم966555486269م2015/3/7الرئيس التنفيذي لمؤسسة اقرء اإلنسانية351058914381

منتظم966505622368م2015/8/4رئيس مجلس إدارة عيادة األداء المؤسسي الستشارات أداء األعمال361000609857

منتظم966534608110م2015/6/26(شركة تمكين المحدودة  )رئيس تنفيذي 371020408349

منتظم966505658222م2015/9/14مديرة شركة الصافنات العالمية للخدمات التجارية والعالقات العامة381046537500

منتظم966505644667م2016/4/4ربة منزل391035765245

منتظم966504402541م2016/4/17مدير النظم والمعلومات بشركة مترو جدة401003001409

منتظم966505783180م2016/5/5كلية االقتصاد المنزلي قسم االسكان/ عضو هيئة تدريس 411001988060

منتظم966555516423م2016/5/26رئيس بلدية المويه421023157280

منتظم966505620277م2016/11/26(تخصص جغرافيا  )ربة منزل 431001630225

منتظم966506644477م2016/11/1معلمة متقاعدة441001678190

منتظم966505610251م2016/11/2(عمل خاص  )مستشار تطويري تنظيمي451005677677

منتظم966551282220م2017/07/13شركة الحداد لالتصاالت/ مدير الموارد البشرية 461000724144

منتظم966505616467م2017/11/28رئيسة مجلس معهد المستقبل النسائي العالي471039308498

منتظم966505627098م2018/1/28ربة منزل481012436059

منتظم966505627098م2018/1/28ربة منزل491055403958

منتظم966554054093م2018/1/28الرئيس العام لمجموعة عبر الوطن501005983414

منتظم966504655540م2018/10/4عيادة األعمال لالستشارات/ مستشار 511029399250

منتظم966553000855م2018/12/18شركة بيت  نصيف لالستشارات/ الرئيس التنفيذي 521004776546

منتظم966555658484م2018/12/24مدارس الحمراء/ سكرتير 531013803059

منتظم966542434094م2018/12/24مكتب عامر الحمود/ محام541054013113

منتظم966505610791م2019/1/13مستشار تطوير أعمال551008296756

منتظم966555614393م2019/5/21جامعة الملك عبد العزيز/ دكتور أكاديمي 561029282637



منتظم966555665906م2019/5/21ماجستير571013538622

منتظم966530595050م2019/5/21.(شركة وادي مكة لالستثمار )رئيس مجلس إدارة      581004286306

منتظم966505676171م2019/10/1(إدارة تعليم مكة سابقا  )متقاعدة 591008557025

منتظم966555676171م2019/10/1ربة منزل601008557058

منتظم966555642200م2019/10/1مدير عام شركة النخبة للتجارة611008557033

منتظم966552296644م2020/11/15(اليف كوتش  )سيدة اعمال ومدربة 621026597524

منتظم966504306020م2020/12/6مستشار نفسي وأسري631006383002

منتظم966505616855م2020/12/6(ثري سيكستي االستشارية )المدير التنفيذي  لشركة 641051702932

منتظم966565810495مDNA2020/12/6نائب الرئيس التنفيذي بشركة 651017326743

منتظم966544816455م2020/12/20مشرف التدريب والمبادرات بإدارة المسؤولية االجتماعية بدلة البركة661066656461

منتظم966505622368م2021/7/13مالي/ مستشار إداري 671000609857

منتظم966553000085م2021/7/15مالية واستثمار ومصرفية إسالمية/ عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 681054630395

منتظم966505684863م2021/8/6ربة منزل691011585922

منتظم966590644677م2021/9/1مكتب الدكتور ناصر الميمان/ أستاذ الفقه واألصول 701040324194

منتظم966505606107م2021/9/2عضو مجلس الشورى711001192226

منتظم966506606993مbeautyfisurroundings2021/9/2مؤسس شركة 721019795408

منتظم966504693114م2021/9/2نائب رئيس شركة السراج القابضة731005929219

منتظم96650564074م2021/9/2مستشار شركة السراج القابضة741005929193

منتظم966555639399م2021/9/2طالبة751105026338

منتظم966505669129م2021/9/5رجل أعمال761008973172

منتظم966505683386م2021/9/8عمل خاص/ مهندسة ديكور 771008296764

منتظم966504613133م2021/9/8شركة أمساد/مهندس معماري 781008296780

منتظم966505625444م2021/9/14شريك وعضو مجلس إدارة مجموعة العطار/ رجل أعمال 791001516655

منتظم966551717000م2021/8/25القوات الجوية/ ضابط طيار متقاعد801021350515

منتظم966555676559م2021/10/29مدير تطوير وأنشطة811017767698

منتظم966505672475م2021/11/3مهندس معماري مختص بإدارة المشاريع821020481287
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تفسير 

االستقال

1013803018فريدة محمد علي محمد حسن  فارسي 
رئيس مجلس إدارة 

مدارس الحمراء للبنات
بكالوريوسرئيس املجلس

 سنوات و 8

 شهور4
fareedahfarsi@gmail.com505658484ال يوجدهـ1429/5/24

حي الشاطئ شارع 

أحمد الحداد
مستقلانتخابنعم

1008289348وليد أحمد سعيد باحمدان 

مدير تنفيذي والعضو 

املنتدب شركة أحمد 

باحمدان وأوالده

- نائب رئيس مجلس اإلدارة 

رئيس اللجنة الحوكمة
بكالوريوس

 4سنة  و 4

شهور
alwaleedb@live.com500838889ال يوجدهـ1434/10/19

حي الروضة شارع 

ابن زيدون
مستقلانتخابنعم

1015490996أسامة حسين عقيل الجفري 
عضو هيئة تدريس وكيل 

كلية العلوم التطبيقية

رئيس - عضو مجلس إدارة 

اللجنة التنفيذية
دكتوراه

سنة  و 3

 شهور10
dr_jiffri1@hotmail.com500022878ال يوجدهـ1432/12/18

/  حي الشاطئ 

شارع خديجة بنت 

حافظ

نعم

بترتيب 

أصوات 

االحتياط

مستقل

1010960308أحمد حسين علي العطاس 

الرئيس التنفيذي ملكتب 

االستشارات النهائية 

املالية واإلدارية

رئيس - عضو مجلس اإلدارة 

لجنة االستثمار
دكتوراه

سنه و 4

شهور4
yaattas@hotmail.com505624780ال يوجدهـ1436/1/1

حي الصفا شارع 

اقة بن مالك سر
مستقلانتخابنعم

عضو مجلس إدارة1005929201نشوى عبد الهادي حسن طاهر 
رئيسة مجلس إدارة شركة 

السراج القابضة

ماجستير 

تنفيذي

 سنه و 4

شهور4
ال يوجدهـ1433/11/14

nashwataher@alsirajunite

dholding.com 
505626920

حي الروضة شارع 

سعود الفيصل
مستقلانتخابنعم

ماجستيرسيدة أعمالعضو مجلس إدارة1033524727إلهام علي صالح قشالن 
 سنوات 12

شهور4و 
e_gashlan@yahoo.com525666061ال يوجدهـ1429/5/28

حي الروضة شارع 

ابن املنذر
مستقلانتخابنعم

1046537500سارة عبد هللا عبد المجيد بغدادي
- عضو مجلس إدارة 

املشرف املالي
بكالوريوسسيدة أعمال

 4 سنه و 4

شهور
مستقلانتخابنعمحي البساتين شارع أسيد بن ثعلبةsaab_sasa@yahoo.com505658222ال يوجدهـ1389/7/19

mailto:e_gashlan@yahoo.com
mailto:saab_sasa@yahoo.com
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الجنسيةرقم الهويةاالسم

المؤهل في 

مجال 

المحاسبة

الدوام  

جزئ/كلي)

(ي

وساعات 

العمل 

األسبوعية

 هي

الراتب 

الشهري

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

اليوجدالجمعية357976.62كليمحاسبةسعودية1015272618نسرين محمد بهجت جمال
سنتين  وخمسة 

 يوم20اشهر و

سبعة سنوات وتسعة 

اشهر وتسعة أيام
نعمنعم



المؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

وساعات العمل 

األسبوعية هي

الراتب 

الشهري

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)

سعودية1085618518بدرية عبدهللا عجيبي حكمي
بكالوريوس علماجتماع 

 وخدمة اجتماعية
%0الجمعية355579.17كلي

تسعة سنوات 

وتسعة أشهر 

وسبعة أيام

تسعة سنوات وتسعة 

أشهر وسبعة أيام
نعم

%0الجمعية354590كليبكالوريوس  علم اجتماعسعودية1011316625فايده بادي عبد هللا السلمي

خمسة  سنوات 

وسبعة أشهر 

وثالثة وعشرون 

تسعة سنوات  سنوات 

وتسعة اشهر  وتسعة 
ً وعشرون  يوما

نعم
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نوع العملالمؤهلالجنسيةرقم الهويةاالسم
الدوام  

(جزئي/كلي)

ساعات 

العمل 

األسبوعية

الراتب 

الشهري

الجهة التي 

تتحمل الراتب

مدة سنوات 

خدمته بالجمعية

مسجل بالتأمينات

(ال/نعم)

الجمعية 4014073.7كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية 1007277245هناء محمد علي الطويرقي 
ثمانية اشهر 

وعشرون يوما
نعم

الجمعية 405500.24كلي اداري دبلوم برمجة ونظم معلومات سعودية 1103174387نبيلة إبراهيم محمد صالح ابوهربيد

تسعة سنوات 

وثمانية اشهر 

وتسعة 

وعشرون يوما

نعم

سعودية 1054070691يقين شاهر عبدالحميد الحازمي 

بكالوريوس  إدارة 

إدارة و تنظيم - األعمال 

الموارد البشرية

الجمعية 404590كلي اداري 

أربعة سنوات 

و احدى عشر 

شهر وخمسة 

أيام

نعم

سعودية 1005985062ندى لطفي جميل عالف 

بكالوريوس  إدارة 

إدارة و تنظيم - األعمال 

الموارد البشرية

الجمعية 407960.17كلي اداري 

تسعة سنوات 

وتسعة اشهر 

وسبعة أيام

نعم

الجمعية 405250.24كلي اداري بكالوريوس إدارة عامة سعودية 1005985062وعود خالد عائض الثبيتي 

ثمانية سنوات 

وثالث اشهر 

واثنى 

وعشرون يوما

نعم

نعمأربعة أشهرالجمعية 405090كلي اداري بكالوريوس تقنية المعلوماتسعودية 1025351725عديلة محمد الصحفي

الجمعية 404316.29كلي ميداني متوسط (قبائل نازحة  )بلوشي 2066230695خالد  عبدهللا غالم عبدالرحيم غالم 

تسعة سنوات 

وتسعة اشهر 

وثمانية 

وعشرون يوما

نعم

الجمعية 403361.5كلي اداري اليقرأ واليكتب يمنية من أم سعودية 2300957178نوره سرور عطيه حسن

ثمانية سنوات 

وشهرين 

وسبعة أيام

نعم

الجمعية 406237كلي اداري بكالوريوس كيمياء حيويسعودية 1004264626مياسة حسن يوسف خالوي

تسعة سنوات 

وتسعة اشهر 

وخمسة أيام

نعم



الجمعية 408567.13كلي اداري بكالوريوس محاسبة سعودية 1042922706ريما سعيد عبدهللا محمد 

سبعة سنوات 

وأربعة اشهر 

و أربعة عشر 

يوما

نعم

الجمعية 405262.13كلي اداري بكالوريوس إحصاء يمنية من أم سعودية 2168390447نهى سالم احمد باحبيشي 

ستة سنوات 

وخمسة اشهر 

وخمسة أيام

نعم

الجمعية 405250.24كلي اداري بكالوريوس علم اجتماع  سعودية 1016551002منال عمر عبدهللا بازيد 

ثمانية سنوات 

وأربعة اشهر 

واحدى عشر 

يوما

نعم



الدعوةالدعوة

الثانيةاألولى

تاريخه

عدد الحضور
الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنسوبين 

ومن ناب عنهم

عقد االجتماع من

محضر 

االجتماع لم يكتملنيابةأصالة

لم يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للعام 

2021املالي 



Column1Column2Column3

مالحظاتالسبباسم العضو

ـــــــال يوجد 



عدد الحاضرينتاريخهرقم االجتماع

الجهة الطالبة 

الوزارة، (   )

25مجلس اإلدارة،  (   )

٪ من الجمعية العمومية25 (   )

سبب االجتماع
تم إرفاق المحضر

(ال/نعم)
مالحظات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوجد
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اللجنة
رقم 

االجتماع
أهم القراراتتاريخه

تم إرفاق املحضر

(ال/نعم)

م2021/ 2/ 2124/ 1لجنة الحوكمة
 يعتمد التوقيع 19نظراً النعقاد اجتماعات اللجنة عن بعد بسبب جائحة كوفيد ـ 

.االلكتروني الجتماعات اللجنة

– تعيين مدير )يتم عرض األمور اإلدارية في بداية جدول االعمال لالجتماع كإدراج 

.(تقرير متابعة للتوصيات السابقة- استقاالت 

إعداد تقرير متابعة للتوصيات السابقة، مع تحديد ما تم إنجازه ومالم يتم مع بيان 

.النتيجة والتاريخ لكل توصيه

أسامة الجفري للمشاركة / التنسيق الجتماع غير عادي بدعوة رئيس اللجنة التنفيذية د

باجتماع مع أعضاء لجنة الحوكمة لوضع استراتيجية للجمعية لخمس سنوات قادمة مع 

.وضع أهداف لها

 يناير والذي 31ارسال األستاذة شيخة باحسن محضر ورشة العمل الذي أقيم في 

يهدف بالتعريف بلجنة االستشاريين المنبثقة حديثاُ من مجلس اإلدارة لالطالع على ما 

.تم التوصية حياله

ارسال األستاذة شيخة باحسن دليل وحدة التطوع ودليل إدارة أصحاب العالقة 

.ألعضاء اللجنة

إقامة ورشة عمل لمناقشة وتوسعة نطاق اعمال الجمعية، يشارك فيها الخبراء 

.وأصحاب العالقة من داخل وخارج الجمعية

التنسيق الجتماع مع أعضاء لجنة االستشاريين وحضور الدكتور أسامة الجفري خالل 

فترة ال تتجاوز األسبوعين للنقاش حول الخطة االستراتيجية ووضع التوصيات للعمل 

.عليها

وضع مبادرات جديدة من قبل اإلدارة التنفيذية ويتم عرضها على مجلس اإلدارة ألخذ 

.موافقتهم

اقتراح أن يتم التواصل مع المستفيدين لمعرفة األثر االجتماعي وعدد المستفيدين من 

2020البرامج التي تمت خالل البرامج لعام 

يرجى االسترشاد بمثال التعبئة املذكور باألسفل لترتيب إدخال بيانات اجتماعات اللجان



:التعديالت على البنود على الالئحة

الئحة االستثمار أو الئحة لجنة )تعديل اسم الئحة عمل لجنة االستثمار الى - 1

(االستثمار

الدوري – المخاطر العالية - مواصفات األعضاء- تشكيل اللجنة)البدء بالتعريفات - 2

(- ----االستثنائي – 

-ج- ب- أ)أو  (--3-2-1)توحيد الترقيم لجميع البنود الفرعية الواردة في المسودة - 3

--).

تحديد هدف الوثيقة وهي توفير مستند مرجعي تتضمن السياسات والمعايير - 4

. واإلجراءات التشغيلية وتعزيز الضوابط وحوكمة االستثمار

 (توحيد مسمى اإلدارة التنفيذية فأحياناً تذكر اإلدارة التنفيذية واحياناً ادارة الجمعية- 5

.فيجب أن تسمى اإلدارة التنفيذية

مراجعة االستراتيجية لسياسة االستثمار بشكل دوري : في المادة الثالثة للبند الثاني- 6

.(ستة أشهر الى سنة)وتحديد الفترة التي تتم فيها المراجعة من 

في المادة الخامسة اختصاصات رئيس اللجنة، البند الثالث المتعلق بمهام سكرتير - 7

: -اللجنة اقترح إضافة التالي

متابعة سكرتير المجلس مع الدارة التنفيذية بكل ما يتعلق بمالحظات اللجنة والتأكد -

.برجوع اإلدارة التنفيذية بالردود المطلوبة في الوقت المحدد

يجب تحديد معنى في : النقطة الثالثة. بند اجتماعات المجلس: المادة الخامسة- 8

.الحاالت االستثنائية

.يجب تحديد معنى المخاطر العالية في التعريفات: المادة السادسة، البند الثالث- 9

من إيرادات الجمعية؟  هل % 20توضيح لماذا ال يزيد االستثمار السنوي عن - 10

(يوضح)يقصد إيراد االستثمار 

 11البند : المادة التاسعة- 11

صك األرض هل يعني ان خطوات االستثمار تتعلق فقط باالستثمار في العقار فقط؟ 

التوسع في توزيع األصول ومحافظ استثمار قليلة ومتوسطة المخاطر تمنع المحفظة 

.من المخاطر العالية كاالستثمار في األسهم

. تعديل مسمى الديون المشكوك في تحصيلها الى االستثمار المتعثر

دراسة القضية لمعرفة ان كان هناك وجود شبهه لصاحب المصلحة السترجاع حق 

.الجمعية ومحاسبة الناس المسؤولة

.إضافة عامودين إضافيين يبين الدخل السنوي والقيمة المضافة

اقتراح لالقتراض أو مساعدة من أحد البنوك االستثمارية وبعد موافقة مجلس اإلدارة 

 أدوار وتكون مقر للجمعية وتكون مركز تجاري وليس 8 أو 7والجهات المعنية لبناء 

.سكني



سارة بغدادي من / عضو مجلس االدارة أ/ تقديم التعديالت المقدمة من المشرف المالي

.الئحة المساعدات لتقارن مع الالئحة األساسية لمناقشتها في االجتماع القادم

.ارسال القوائم المالية على أعضاء لجنة الحوكمة

سمير باعامر مشرف على برنامج التغيير في الجمعية بعد أخذ / ترشيح المستشار

.موافقته وموافقة مجلس االدارة

ترشيح  أعضاء لجنة الحوكمة المسجلين كأعضاء الجمعية العمومية في انتخابات 

مجلس اإلدارة القادم بدورته الجديدة المهندس محمود تركستاني بأن يكون عضو 

.للجمعية العمومية

.محمد بن حمد واإلبقاء على عدد أعضاء اللجنة اربعة أعضاء/اعتماد استقالة  أ

.شيخة باحسن كأمينة سر اللجنة/ اعتماد قبول أ

.م وإدارتها من قبل رئيس اللجنة2021اعتماد جدول اجتماعات لجنة الحوكمة لعام 

م2021/ 3/ 2121/ 2
العمل على تحديث الرؤية والرسالة وقيم وأهداف الجمعية، لهدف خدمة هذا الكيان 

.والرقي بالجمعية

وتقديم . تقديم الخطط والبرامج التي تحقق االكتفاء الذاتي للفرد، واالسرة والمجتمع

.مبادرات مع قياس أثر لكل منتج

نقل المعلومات الموثقة والمرفقات و التوصيات من قبل المستشار سمير باعامر الى 

.مرفت شفي ليتم ارسالها لجميع أعضاء اللجان لالطالع عليها. المدير التنفيذي د

تسليم أعضاء لجنة الحوكمة نسخ لميزانية الجمعية المعتمدة من المحاسب القانوني 

.م لمعرفة اآلداء المالي للجمعية2020م و2019م و2018لألعوام 

عقد اجتماعات مع لجنة االستشاريين ولجنة الحوكمة كل شهر او شهرين لتوسع 

.المعلومات ووضع المالحظات على األداء المالي والمنتجات والبناء التنظيمي

عرض الخطة االستراتيجية على لجنة الحوكمة بعد مراجعتها من قبل لجنة 

.االستشاريين

م2021 /08 / 21/410
رفع خطاب بطلب تعيين المستشار محمد آل عبد الرحيم لمجلس إدارة جمعية اكتفاء 

للتعميد

طلب تمديد من الوزارة لمجلس اإلدارة الحالي لمدة عام إلتاحة الوقت للجنة الحوكمة 

لفحص أداء الجمعية الحالي والعمل على وضع االستراتيجية الجديدة

وحضور , عمل ورش عمل لتطوير االستراتيجية ومنتجات الجمعية ومبادراتها

 من Quick Winsواختيار ال . أصحاب المصالح وأعضاء من الجمعية العمومية

ضمن المخرجات والمبادرات لورش عمل االستراتيجية

استقطاب أعضاء للجنة العمومية بالهوية الجديدة الكتفاء- 

استقطاب أعضاء للجنة العمومية بالهوية الجديدة الكتفاء



وضع برامج جديدة تساهم في رفع أداء الجمعية وزيادة مصادر الدخل لتحسين األداء 

وتحضير ملف احترافي لهذه البرامج والمشاريع الستقطاب المتبرعين, المؤسسي

تفعيل دور لجنة االستثمار

تطبيق نظام المصفوفة

تفعيل دور اللجنة التنفيذية

تحديد أعمال اللجنة االستشارية وآلية عملها بالتنسيق مع اللجان األخرى

 أن تعمل لجنة الحوكمة اآلن على أربع جهات

 تقييم الوضع الحالي ألداء الجمعية

 أفكار الربح السريع

 برامج اكتفاء المميزة

 النسخة الثانية الكتفاء

اعادة تقييم الجمعية من لجنه الحوكمة م  2021 /08 / 21/524

تقييم كامل للعقارات المملوكة حالياً للجمعية منذ نشأتها

 لالستثمارات السابقة وذلك بتعيين شركة متخصصة Auditingعمل تدقيق مالي 

 شركات3ويتقدم عرض سعر من , لذلك

.أحمد العطاس عن االستثمارات. طلب تقرير من د

 مليون لاير والموقع عليه من األستاذة 60توزيع مبلغ الـ (مستند)صورة من خطاب 

الجوهرة العنقري

األبحاث – اإلدارة المالية – اللجان واإلدارة التنفيذية - مراجعة أداء الجمعية العمومية 

والبرامج

ورش عمل للجنة العمومية لوضع خطة جديدة للجمعية وإعادة صياغة الرؤية 

والرسالة واألهداف

عمل تصور لعمل لجنة الحوكمة في الفترة القادمة

عمل استبيان للموظفات بمعرفة آرائهم حول وضع الجمعية الحالي

.طلب محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية

سمير باعامر/ ترشيح محامي للدخول في لجنة الحوكمة عن طريق م

.متابعة التقييم لمعرفة التقييم الحقيقي لألصولم2021 / 09 / 0 21/67

طلب من لجنة االستثمار جميع المستندات المتعلقة بصيانة األصول العقارية

مطالبة لجنة االستثمار بحميع التقييمات حيث أن العقارات تم شراؤها بأعلى من سعر 

.السوق وفتح تحقيق بهذا الشأن

.تحديد موعد اجتماع بين لجنة الحوكمة ولجنة االستثمار

أسامة من اللجنة التنفيذية من المحضر األخير .االضطالع على طلب استقالة د

الجتماع مجلس اإلدارة



استخدامات )رفع تقرير لمجلس اإلدارة عن األداء العام لوضع الجمعية الحالي 

.(والموارد/ األموال 

ضرورة عمل ورشة عمل من مجلس اإلدارة الحالي العادة صياغة الرؤية والرسالة 

.وأهداف الجمعية

سارة . محمد آل عبد الرحيم و أ.أن يكون هناك تعاون بين عضو لجنة الحوكمة م

.بغدادي لمراجعة الجانب المالي للجمعية 

.الحصول على نسخة من خطاب إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة وليد 

.محمد القحطاني عضواً في لجنة الحوكمة للشؤون القانونية.ترشيح د

إعادة جدولة تقديم تصور عمل لجنة الحوكمة من قبل المستشار محمد آل عبد الرحيم

.م2021 سبتمبر 22تأجيل االجتماع القادم للجنة الحوكمة ليوم األربعاء الموافق  

م 2021/ 10 / 7 21/7
التخاطب مع جامعة الملك عبد العزيز لعمل المراجعة الداخلية للجمعية تطوعي للفترة 

بارسال خطاب موجه من مجلس إدارة الجمعية, السابقة

التخاطب مع مديرة الموارد البشرية لالطالع على الهيكل التنظيمي لمعرفة وجود 

.وهل لهم وصف وظيفي , وظيفة مراجع داخلي وممثل للجنة الحوكمة أم ال

طلب التقرير األصلي  من تقييم الحوكمة

.إنشاء لجنة االستقصاء وخاتيار األعضاء

.  أيام عمل10الحصول على مستندات جميع األصول العقارية خالل 

الحصول على جميع ايرادات ومصروفات جميع االستثمارات منذ بدايتها وحتى 

.تاريخه

إعادة هيكلة جميع األموال العائدة من االستثمارات  وعمل دراسة لكيفية استثمارها 

.بأفضل الطرق سواء استثمار عقاري أو أسهم 

.(كسب)الحصول على كشف مالي يوضح الدفعات التي تم استردادها من الرياض 

م2021/ 2/ 21/12لجنة االستثمار و األوقاف

نضال وإخباره بعدم رغبة الجمعية تكملة العقد وعليه . أحمد العطاس مع د. تواصل د

إما أن يقوم بشراء العقار أو البحث عن شخص يقوم بشرائه أو تسليم الفيال بالتصريح 

م, ويقدر 2020مقابل المسامحة والتنازل عن باقي مبلغ االيجار المستحق لعام 

.( لاير 150.000)بـ

نعم 



م2021/ 9/ 21/13الجنة التنفيذية 

الصادر من اجتماع مجلس  (2021/ م / ص د  / 061)إشارة الى قرار اداري رقم 

م باعتذار الدكتور أسامة 12/07/2021 والمنعقد يوم االثنين تاريخ 21-8اإلدارة رقم 

/ م / ص د / ب -5)الجفري من رئاسة اللجنة التنفيذية, وبناًء على القرار ر رقم 

وليد أحمد باحمدان  بناًء / , بتسليم مهام رئاسة اللجنة التنفيذية إلى المهندس   (2021

:عليه ترفع التوصية بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية مكونة من

.نائب رئيس مجلس اإلدارة- رئيس اللجنة التنفيذية – وليد أحمد باحمدان . م. 1

.عضو مجلس اإلدارة- المشرف المالي -  سارة عبد هللا بغدادي . أ. 2

.عضو جمعية عمومية– رجاء عبد الرحمن مؤمنة . أ. 3

.امين سر اللجنة التنفيذية –المدير التنفيذي –هناء محمد الطويرقي .أ. 4

في األسبوع األول واالسبوع الثالث من كل )على ان يتم االجتماعات دورياً في الشهر 

وعند الحاجة لمتابعة ما يلزم من تنفيذ قرارات ورفع التوصيات حيال تنفيذ  (شهر

.البرامج وتسيير أعمال الجمعية 

م وبعد االطالع على نص قرار مجلس 31/8/2021بشأن تمديد فترة االشعار الى 

 في يوم 21-7المنعقد في اجتماع رقم  (2021/ م / ص د  / 047)اإلدارة رقم 

م, واالشعارات الرسمية المستلمة, وان من مهام 09/06/2021األربعاء بتاريخ 

اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وليس تعديلها وبالتالي يجب تنفيذ ما جاء 

.في القرار بهذا الشأن

نظراً لمصلحة الموظفات ونظًر لوجود التأمين االختياري فال ما نع من استفادة 

الموظفتين من تغطية التأمين الطبي للحاالت الطارئة على أن يتم استيفاء متطلبات هذا 

: االجراء لحفظ حقوق الجمعية كما يلي

i . طلب الموظفة مشفوع بتعهد برغبتها في استمرار تغطية التأمين الطبي للحاالت

. الطارئة فقط والضرورة القصوى

ii . ,تعهد بأن تشعر الجمعية في حالة حصولها على عمل أخر قبل انتهاء فترة التأمين

. وتعهدها برد أي أموال للجمعية تم تغطيتها بالتأمين لغير الحاالت الضرورة القصوى

توجيه وحدة الموارد البشرية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات لجلب عروض - 2

 م حيث أن هذا االجراء يستغرق وقت وال بد من تجديد عقد 2022التأمين الطبي لعام 

م , على تقدم كراسة الشروط والمواصفات للجنة التنفيذية 10/2021/ 01التأمين قبل 

.م للدراسة واالعتماد2021 /08 /29يوم األحد 

ارسال خطاب لسعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للتمكين 

سلطان بن جريس الجريس وتفويض المدير التنفيذي / والضمان االجتماعي المهندس 

.بمتابعة الموضوع والتقرير عنه 



مبادرة التمكين من العمل)ارسال خطاب لمركز التنمية بجدة طلب تنفيذ برنامج  -1  

ضمن إطار منحة البرامج المستفيدة, وارفاق وصف البرنامج (في القطاع السياحي  

.والخطة التنفيذية والموازنة

. ارسال عقد التدريب الى المحامي لدراسته واإلفادة حياله -2

 التواصل مع هدف وهيئة السياحة وعرض عليها المشروع والشراكة معهم في -3

.مثل هذه المشاريع التنموية

.تحديد فريق العمل ومهام كل فرد بالتفصيل وتقديم كشف بتكليفهم للجنة التنفيذية -4

مبادرة التمكين من العمل في )ارسال خطاب لمركز التنمية بجدة طلب تنفيذ برنامج 

ضمن إطار منحة البرامج المستفيدة, وارفاق وصف البرنامج  (القطاع السياحي

والخطة التنفيذية ارسال عقد التدريب الى المحامي لدراسته واإلفادة حياله التواصل 

مع هدف وهيئة السياحة وعرض عليها المشروع والشراكة معهم في مثل هذه 

المشاريع تحديد فريق العمل ومهام كل فرد بالتفصيل وتقديم كشف بتكليفهم للجنة 

.والموازنة.التنموية.التنفيذية

 بأن الجمعية ملزمة بتعميم الوزارة وبضرورةDNA ارسال خطاب رسمي لشركة •

 عمل التعديل في العقد وإعادة تقديم عرض باستضافة محلية للخدمات السحابية

 استضافة االستمارة في سيرفرات محلية, واستيفاء متطلبات األمن السيبراني كما جاء

 في تعميم الوزارة, وأنه بدون هذه التعديالت ال تستطيع الجمعية المضي في

 .المشروع

.ارسال العقد الى المحامي محمد بن عفيف للراي •

 التوجيه بإعداد طلب توظيف وفق سياسات الجمعية مشفوع بالوصف الوظيفي و •

 بتصميم اعالن وظيفي على نموذج اكتفاء يوضح الخبرات المطلوبة على أن ال تقل

  سنوات في نفس مجال العمل أو القيام بنفس المهام المطلوبة3سنوات الخبرة على 

 . على أن يعرض على اللجنة التنفيذية للموافقة قبل اإلعالن

 التوجيه بإعداد ملف للمتقدمات والسير الذاتية مشفوعة بتقرير المقابلة الشخصية لكل •

 .متقدمة وتوصيات رئيس القسم والراتب المقترح وفق السلم الوظيفي والخبرات

 رفع الملفات الى اللجنة التنفيذية للدراسة والتوصية لمجلس اإلدارة بالتعيينات •

  يوم, مع اإلشادة30تكليف األستاذة ندى عالف باألشراف على قسم الدراسات لمدة  •

.بقدرتها على تنظيم العمل ورفع اإلنتاجية

 ,تدريب الخريجات على العمل من خالل نظام تمهير يعتبر واجب تجاه بنات الوطن •

 .وعليه يتم ترتيب التدريب واالشراف حسب توصية المشرف المكلف لقسم الدراسات

. فتح فرصة تطوعية لمقرر لجنة الحوكمة •



م2-212021/09/09 
شركة أسيج –شركة الراجحي –طلب عروض أسعار للتأمين الطبي من شركة مالذ 

.في أسرع وقت لعرضها على اللجنة التنفيذية

 احتياج الجمعية لصياغة الئحة منفصلة لنظام الرقابة الداخلية, والئحة لتقنية •

 المعلومات واستخدام البرامج السحابية واألمن السبراني على أن ترسل للجنة الوثائق

.المعتمدة في هذا الخصوص من إجراءات وسياسات

 اإلفصاح بالموقع االلكتروني بكافة محاضر الجمعية العمومية وعدم تعارض •

 .المصالح وقرارات االستثمار وشراء العقارات

.اإلفصاح عن اللجان وأعضائها ومهامها •

 .اإلفصاح عن التقارير المالية الربعية •

 توقيع كافة الموظفات بالعلم على جميع اللوائح في صورة كشف يضم في بداية •

 .الوثيقة

 التوضيح في كتابة قرارات التكليف وتفويض صالحيات مجلس اإلدارة بحيث يتم •

.تحديد الشخص المفوض والمهمة والصالحيات المفوضة ومدة التفويض بوضوح

 تكوين فريق عمل لتطوير الموقع االلكتروني من حيث المحتوى والتسويق    •

 واالفصاح واضافة صفحة لتسجيل الباحثات وصفحة إلعالنات الوظيفية باإلضافة الى

يكون الفريق برئاسة المدير    •.مراعاة جميع مالحظات تقييم مكين واألمن السبراني   

 التنفيذي , ومديرة االتصال المؤسسي و مديرة تنمية الموارد المالية واالستثمار و

 موظفة تقنية المعلومات باإلضافة الى مختص  من خارج الجمعية في تطوير المواقع

يكون الموقع    •. يوم30تقديم تقرير اللجنة في مدة أقصاها         •.االلكترونية  

 االلكتروني تحت مسؤولية إدارة قسم االتصال المؤسسي بالتنسيق مع الشركة المقدمة

.للخدمة



  منازل في7بعد االطالع على تقرير برنامج لحياه أجمل تمت التوصية بأن يكون  •

رب األسرة– بيت ملك بصك نظامي )نفس الحي ويتم اختيار المنازل وفق المعايير   

اما العمدة)ويتم االستدالل على المستفيدين المستحقين بواسطة التواصل مع  (سعودي  

وبالتالي يتم الترتيب مع األسرة في تنفيذ البرنامج, واألحياء المقترحة (أو مركز الحي  

 .حي المنتزهات أو حي البلد ضمن مبادرة تطوير حي البلد

 التوصية بشراكة مجتمعية مع إدارة خدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة, ويتم •

 مراسلتهم بخطاب رسمي وتفويض المدير التنفيذي في استكمال المراسالت والتنسيق

  .ورفع مسودة االتفاقية للعرض على اللجنة التنفيذية للتوصية لمجلس اإلدارة

 بعد توقيع االتفاقية تكون األمانة شريك أساسي في تنفيذ برنامج لحياة أجمل •

من قبل أي جهة" لحياة أجمل "التحقق من عدم استخدام اسم البرنامج  • . 

 تقديم المدير التنفيذي خطة تنفيذية كاملة بالبرنامج وتحديد خطوات العمل وقائد •

 .البرنامج والمهام المناطة لفريق العمل مرفقة بالبرنامج الزمني للتنفيذ

 .الرفع للمركز التنمية االجتماعية بطلب الموافقة على تنفيذ البرنامج •

 .استكمال المستندات المطلوبة للموافقة على برنامج التمكين في القطاع السياحي •

 تقديم خطة تنفيذية مفصل لتنفيذ البرنامج واسم قائدة البرنامج وفريق العمل مشفوع •

 بالبرنامج الزمني للتنفيذ

 ارسال خطابات شكر وتسجيل ساعات التطوع للمهندسين المرافقين للجنة معاينة •

.المنازل لبرنامج لحياه أجمل

 وحدة التطوع بفتح فرصة تطوعية على المنصة الوطنية بمسمى مقرر لجنة        •

وحدة التطوع بفتح فرصة تطوعية بمسمى باحث اجتماعي        •.الحوكمة .

.اإلعالن عن وظيفة رئيس قسم الدراسات ومركز المعلومات •

 .ان يتم اإلعالن عن الوظيفة داخليا وخارجيا •

 . مراجعة الوصف الوظيفي للوظيفة واعتمادها •

.اإلفادة بالراتب والدرجة لهذه الوظائف حسب السلم الوظيفي •



 بعد مراجعة ملف التوظيف فقد تبين أن إجراءات التعيين لم تأخذ مجراها الصحيح •

 وتتالفى مع بعض الصالحيات الموجودة في الئحة مصفوفة الصالحيات اإلدارية

 والمالية وعدم تتبع تسلسل اإلجراءات مما أدى الى مباشرة المرشحة للعمل مباشرة

 واستالم عهدة نقدية قبل توقيع عقد العمل رسمياً, إال أنه ال ترى اللجنة مانع في

 إعطاء الفرصة للمرشحة أن تبدأ العمل في الجمعية على أن يتم تصحيح اإلجراءات

 وتعديلها بما يتناسب مع ضوابط الحوكمة والسياسات واإلجراءات في الجمعية وعلى

 :قسم الدعم المؤسسي تصحيح ذلك كما يلي

.مصادقة المشرف المالي على عرض العمل •

.استكمال التقرير الطبي للمرشحة •

.توقيع المرشحة على عقد العمل •

 .تزويد اإلدارة المالية بنسخة العقد لعمل االرتباط المالي من تاريخ توقيع العقد  •

 رفع خطاب طلب اعتماد أجر أيام الدوام التي أدتها الموظفة من تاريخ مباشرة العمل •

 .الى تاريخ توقيع عقد العمل حيث انه ال يوجد ارتباط مالي له

 .استئناف مباشر الموظفة بعد استكمال مستندات التعين لمهامها الوظيفية •

 التعميم على رؤساء األقسام بأهمية التعريف بلوائح العمل بالجمعية وتوقيعهم عليها •

  .بالعمل والتنفيذ كال فيما يخصه

 التعميم على جميع الموظفات بالجمعية مراعاة واحترام التسلسل الوظيفي والعمل   •

 بأسلوب مؤسسي ضمن أطر اللوائح والسياسات المعتمدة للجمعية ورفع أي توصيات

.في صيغة كتابية والحصول على االعتمادات الالزمة كتابيا قبل التنفيذ

 تفويض المشرف المالي في تقديم عرض سعر للجمعية التنمية االسرية بالمدينة •

.المنورة

 تفويض المشرف المالي في التواصل معهم وتحديد ألية العمل بموجب اللوائح المالية •

 لضمان استيفاء جميع متطلبات الحوكمة والسالمة المالية وعرض المقترح على اللجنة

.التنفيذية

تفويض المدير التنفيذي بالتباحث مع مركز حي المنتزهات وجمعية زمزم وتقديم 

للجنة التنفيذية مسودة اتفاقية تعاون ثالثية يتم على أساسها البدء بالتعاون في برنامج 

.صحة الحي

إشارة الى دعوى التسوية الودية المرفوعة من قبل الموظفة السابقة بدرية النافعي لدى 

مكتب العمل, تكليف مكتب المحامي بن عفيف بموجب الوكالة الرسمية وتفويض 

.المشرف المالي بأنهاء اإلجراءات المالية بهذا الشأن



 اغالق عهدة الموظفة فاطمة حدادي وفتح عهدة جديدة باسم موظفة الخدمات •

  لاير, ويتم الصرف من العهدة بتوجيه المدير التنفيذي5000المساندة بقيمة 

 لمصاريف المركبات والمصاريف الطارئة للصيانة وتسيير أعمال الجمعية مع أهمية

 .تخفيض المصروفات النثرية والضيافة قدر اإلمكان

, على أن تقدم للجنة(األول)تم االطالع واعتماد كشف مدفوعات شهر سبتمبر  •  
ً .كشوف المدفوعات مشفوعة بكامل المستندات مرتين شهريا

م21/32021/09/16
توصية برفع تقرير متابعة معاملة شركة المياه الوطنية للجنة االستثمار ولمجلس 

.اإلدارة 

التوصية بتفويض موظفة الخدمات المساندة األستاذة عديلة الصحفي إلدارة حساب 

الجمعية لدى شركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء وعلى قسم الدعم المؤسسي 

.استكمال المستندات والتفاويض الالزمة 

 )توصية بتقديم موظفة تقنية المعلومات معايير ومواصفات واحتياجات الجمعية 

لتوحيد عملية استقطاب عروض الشركات للدعم  (كراسة الشروط والمواصفات 

التقني وتكون أساس لتقييم العروض

لتوصية بتفويض عضو الجمعية العمومية المهندس محمد ال عبدالرحيم للتباحث مع 

واإلفادة برايه الفني في هذا الخصوصdnaالشركة   

. هناء على تبرعها جزاها هللا خيراً / شكر األستاذة 

تقديم كافة الفواتير لإلدارة المالية لتسجيل التبرع العيني , وتسليم الخدمات المساندة 

.العهدة 

         توصية اللجنة  للتسجيل مع أي جهة حكومية أو اشتراكات يجب أن تكون من 

.خالل جوال الجمعية وليس من  الجوال الشخصي , وعلى جميع األقسام تصحيح ذلك 

توجيه لقسم الدعم المؤسسي والمالية بأن اإلجراءات تقتضي توقيع الموظفة على 

. اخالء الطرف والمخالصة قبل صرف المستحقات

.مراجعة إجراءات ونماذج استالم وتسليم العهد واخالء الطرف بمقتضى ذلك 

توصية قسم الدراسات والبحوث بالبدء في اإلجراءات والتوصية باألسر المستحقة 

للدعم وفق الئحة المساعدات وتقديم كشف توزيع المساعدات بعد مراجعة المالية 

.واعتماد المدير التنفيذي خالل أسبوعين 

قرار ال مانع من صرف السلفة للموظفة نورا سرور 

.توصية بطلب من قسم الموارد البشرية تقديم نماذج للعقود المرنة والعقود التعاون 



. م بعد استكمال التصاميم2020سيتم عرض مسودة التقرير السنوي • التوصية 

يعتبر التقرير الشهري للجمعية أحد أدوات تقييم األداء , وعليه يتم اعداد تقريرين • 

لكل شهر , األول يقدم للجنة التنفيذية ويعد بشكل تفصيلي ويرتبط بالخطة ويتم دمجه 

كل ربع , والثاني يعبر عن النتائج ويصمم بأسلوب سهل باستخدام الرسم التصويري 

. ونقاط اإلنجازات لعرضه على موقع الجمعية 

التقارير المالية تقدم بصورة شهرية للجنة التنفيذية , كما يقدم تقرير شامل عن كل • 

.ربع للجنة لالعتماد وارساله لمراجعة الحسابات 

رجاء مؤمنة عضو اللجنة التنفيذية باالجتماع مع األقسام ومناقشة / تفويض األستاذة 

إجراءات العمل وإعادة توزيع االعمال بين األقسام بما يحقق التوازن وانسيابية العمل 

. يوم 30ورفع التوصية للجنة خالل 

ما -مالي - اداري - برامج  ) فقرات 3توصية تقسيم أجندة أعمال اللجنة التنفيذية الى 

(يستجد من أعمال 

م21/42021/09/22

توصية وحدة تقنية المعلومات بجلب عروض أسعار للدعم الفني للشبكات والبرامج 

والمعدات الصلبة وعدد الزيارات وعمل النسخ االحتياطي وعمل مقارنة للثالث 

.شركات 

توصية تفويض األستاذة سارة بغدادي للتفاوض مع المهندس طلعت ناقرو في عرض 

.السعر المقدم لمشروع تطوير منظومة العمل اإلداري والعمالي

توصية يتم تعويض الموظفة عديله الصحفي عن قيمة مباشرتها للعمل قبل توقيع العقد 

م , وتعويضها عن الخمس أيام التي توقفت عن 2021 / 9 / 1 الى 8 /25بتاريخ 

.م في شهر سبتمبر الحالي9/9/2021 الى 9 / 5العمل بتاريخ 

توصية ارسال كشف بجواالت الجمعية والمستخدمين واألرقام والحالة

للمدير المالي األستاذة نسرين جمال

تحديد موعد مع المهندس أسعد أشي لعرض سبل التعاون والتباحث معهم - التوصية 

فيما يخص مصلحة العمل وفي إمكانية تقديم االستشارات واعداد دراسات الجدوى 

.    لبرامج ومشاريع الجمعية

.ارسال السيرة الذاتية للمهندس أسعد ألعضاء اللجنة التنفيذية بالبريد االلكتروني- 

 من مجموعة acquaintتحديد موعد لبحث سبل التعاون مع شركة - التوصية 

. لعرض سبل التعاون والتباحث معهم فيما يخص مصلحة العمل77شركات 

.ارسال العرض ألعضاء اللجنة التنفيذية بالبريد االلكتروني- 



توصية اللجنة التنفيذية عند البدء في البرامج والمشاريع يتم العمل على - التوصية 

.التعاقد مع الباحثين بالعقود المرنة

.طلب من قسم الموارد البشرية تقديم نماذج للعقود المرنة وعقود التعاون- 

أوصت اللجنة التنفيذية بتأجيل ترقية مديرة لقسم الدراسات والبحوث لتسير العمل, بعد 

.انتهاء األستاذة رجاء مؤمنة عضو اللجنة التنفيذية من التقييم

توصية أعضاء اللجنة التنفيذية بتعبئة وعرض الجدول الخاص بالخطة الزمنية والمهام 

.للبرامج والمشاريع من قبل األقسام في االجتماع القادم للجنة

م2021/09/30 5-21 

 تصاميم للتقرير 3فيما يخص تصميم التقرير السنوي أن يتم في األعوام القادمة تقديم 

عرض مسودة التقرير السنوي على أعضاء اللجنة .السنوي العتماد اللجنة التنفيذية

التنفيذية لالعتماد على أن يتم رفع التوصية لمجلس اإلدارة العتماده وتحديد موعد 

.الجتماع الجمعية العمومية القادم

  فيما يخص اإلجازات السنوية للموظفات يتم أخذ الموافقة المسبقة من الرئيس 

المباشر و المدير التنفيذي في حال الرغبة في أخذه من رصيد اإلجازة السنوية 

.  أيام 3للموظف على أن ال تقل عن 

 أيام 5 )عليه تم القرار بإلغاء إجازة اليوم الواحد واالكتفاء باإلجازة االضطرارية 

 .(سنويا 

:ما يخص التحضير الجتماع اللجنة القادم يتم

 Google driveرفع جميع المرفقات المطلوبة الطالع اللجنة التنفيذية على . 1

.لسهولة اطالع اللجنة عليها 

 ساعة قبل االجتماع 48ارسال أي مرفقات لالطالع عليها بما ال يقل عن . 2

.األسبوعي للجنة

م6-212021/10/07 

   التوصية بتبسيط خطة العمل للمهام وفق النموذج واألعمال المحددة والتي تم 

االتفاق عليها باللجنة التنفيذية وذلك لتركيز الجهود وسرعة اإلنجاز, على أن تكون 

جداول المهام وفق القسم ومقسمة على كل موظف للتوزيع المناسب للمهام وفق 

تخصصات األقسام



  التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تجديد وثيقة التأمين الطبي مع شركة ميدغلف 

الحالية وسيقدم المبلغ بالتحديد في اجتماع مجلس اإلدارة بعد المفاوضات مع الشركة 

: على أن تقوم الموارد البشرية باالتي 

التحقق من السن القانوني للمعالين حسب النظام واستبعاد من ال يعتبر معال نظاميا . 1

.

.محاولة الحصول على خصم مقابل التجديد. 2

.Bان تكون درجة التأمين الطبي للمدير التنفيذي فئة . 3

.  للعاملين CA و Cأن تكون درجة التأمين الطبي للموظفات . 4

أن تتقدم الراغبات في ترقية درجة التأمين بطلب بذلك وقيام الموارد البشرية وقسم . 5

المالية باتخاذ الالزم حيال اإلجراءات وفق ما تم التوجيه به سابقا من اقرارات 

.  اشهر 6وجدولة األقساط على 

 .(وعود الثبيتي -مياسة خالوي  )شكر الموظفات المتنازالت عن التأمين 

م7-212021/10/14 

 إعداد خطاب لمركز التنمية االجتماعية بإقامة ورشة العمل في إحدى قاعات المركز 

التواصل مع رئيس مجلس اإلدارة . على ان يتم تقديمة من قبل األستاذة سارة بغدادي

.األستاذة فريدة فارسي واقتراح بإقامة الورشة في قاعة مدارس الحمراء

. لاير لمستلزمات ورشة العمل2110 اعتماد مبلغ 

 لاير   ألعمال الجمعية العمومية3910اعتماد مبلغ  

وارفاق كافة   (لحياة أجمل  )عمل تقرير متكامل عن حالة المنازل المرشحة لبرنامج 

.المستندات المطلوبة

:  اعداد نموذج صرف فاتورة التأمين الطبي كالتالي

.فاتورة للتأمين الطبي للموظفين/ 1

.فاتورة لترقية التأمين الطبي/ 2

مراجعة البنك األهلي من قبل المديرة المالية األستاذة نسرين واحضار اتفاقية قروض 

.شخصية للموظفات العتمادها من قبل اإلدارة



م8-212021/10/26 

 

الموافقة على توصيات االستشاري لتبنى خطة التحول الرقمي المناسبة لحجم أعمال 

الجمعية وطبيعتها من خالل االشتراك في برامج سحابية معروفة وذات موثوقية عليه 

وتتمتع بدعم تقني كامل , وهذا فيما يخص البحث الميداني وإدارة عمليات الموارد 

. البشرية والمالية وقد قدم بعض النماذج الختيار المناسب للجمعية 

الموافقة على توصية االستشاري بتحويل السيرفرات والخوادم الى الخدمات السحابية 

وأوصى بالتعامل مع شركة اوريكال لتقديمها أفضل الممارسات والدعم واألمان 

. السبراني المحلي 

تكليف األستاذة عديلة الصحفي موظفة تقنية المعلومات, بالتواصل مع االستشاري 

والمنصات المذكورة لتقديم تصور كامل أللية التحول الرقمي والمفاضلة بين 

. المنصات  المختلفة 

تكوين لجنة لتحول الرقمي هدفها وضع خارطة طريق للتحول الرقمي بالجمعية 

برئاسة د محمد أل عبدالرحيم وعضوية كل من المشرف المالية موظفة تقنية 

المعلومات والمستشار التقني م عبدالرحمن الشايع , وتقديم تقرير خالل شهر من 

.تاريخه 

تحديد اجتماع رئيس اللجنة التنفيذية والمشرف المالي مع مدير الشركة األستاذ عبد 

 DNAالستار أبو العال عضو الجمعية العمومية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة 

.المتعاقد معها لمشروع برمجة االستمارة, لمناقشة موضوع العقد الذي لم ينفذ

وفق حوكمة الجمعية المفوض بالتوقيع عن الجمعية رئيس مجلس اإلدارة إلتمام عقد 

.االيجار للمقر الجديد

اعتماد اتفاقية التعاون بين أمانة محافظة جدة والجمعية وتوقيع المدير التنفيذي



م9-212021/11/04 

:االكتفاء بمنهجية التحول المؤسسي وبرامج العمل المتضمن

. رفع القدرات التسويقية• 

.مراجعة نظام العضوية واعداد ملف عضوية مصور • 

.تصميم حقيبة تسويقية جديدة• 

. إعادة هيكلة إجراءات العمل بما يحقق برامج التحول• 

.توزيع المهام وإدارة العمل داخل الجمعية• 

.التقارير الدورية• 

.بناء القدرات وتطوير مهارات• 

.االستعانة بمستشار في الحوكمة والموارد البشرية• 

.التطبيق الفاعل للوائح وأنظمة الموارد البشرية والحوكمة• 

.تطوير سياسات تقييم األداء والحوافز• 

.2021التقرير السنوي • 

.م2022مشروع الخطة التشغيلية المتكاملة • 

. تحسين الموقع االلكتروني•  

تحسين البنية التحتية للتقنية • 

 .(أتمته البحوث الميدانية والتوثيق  )– ميكنة العمل الميداني • 

.أتمتة األعمال اإلدارية وتدفق األعمال واالرشفة االلكترونية-التحول الرقمي • 

.متطلبات األمن السبراني • 

.ربط برنامج الموارد البشرية بالبرنامج المالي • 

.تنظيم أنشطة البرامج والمشاريع• 

.تعيين لكل مشروع قائد – تنفيذ المشاريع القائمة • 

.اتفاقية استراتيجية – توقيع اتفاقيات تعاون • 

.اتفاقية استراتيجية – توقيع اتفاقيات تعاون • 

.رفع إنتاجية البحوث الميدانية والتوثيق • 

.تنفيذ برنامج التمكين من الوظيفة في القطاع السياحي  • 

.(حياة أجمل )تنفيذ مبادرة ترميم المنازل • 

.تفعيل معايير قياس األثر • 

.تفعيل وتحديث قاعدة البيانات وإصدار التقارير اإلحصائية ودراسات• 

.صرف أموال الزكاة• 

.ارسال صورة من ترخيص الجمعية لمكتب الوسيط األستاذ ماجد بالبيد 

.تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي إلتمام توثيق عقد االيجار

.اشعار مكتب الخريجي بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء العقد بشهرين

م10-212021/11/11 
تعديل آلية التقارير بحيث يتم إعداد تقرير واحد لإلنجازات لجميع األقسام يصدر من 

.المدير التنفيذي



 أجهزة كمبيوتر 3رجاء مؤمنة عضو اللجنة التنفيذية للجمعية بعدد / شكر على دعم أ

للعملية االنتخابية للجمعية العمومية حيث تم معاينة األجهزة من قبل موظفة تقنية 

.عديلة الصحفي/ المعلومات أ

ان يكون التعاقد مع الكوادر بطريقة العقد بالمشروع وفق خطة تخفيض المصاريف 

.التشغيلية 

توصية اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة بعقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات 

 6:30م من الساعة 21/12/2021مجلس اإلدارة للدورة الرابعة يوم الثالثاء الموافق 

. مساًء بفندق المريديان بجدة 09:00وحتى 

م11-212021/11/18 
أشهر قادمة لموظفة تقنية المعلومات األستاذة عديلة  (3)تمديد فترة التجريبية لمدة 

رجاء نموذج التقييم لمراجعته وتحسينه/ الصحفي , تم تسليم أ

م مكون 2022تشكيل فريق عمل إلعداد الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية للعام 

قسم الدعم المؤسسي , قسم االتصال .اإلدارة المالية والمحاسبية .المدير التنفيذي :من 

م و تقديم 2020المؤسسي على أن يتم ذلك وفق النماذج التي تم استخدامها في عام 

10/12/2021المسودة األولية بتاريخ 

.تشكيل فريق عمل لتجهيز المقر الجديد و من ثم االنتقال إليه 

ويتم تكليف األستاذة هناء المدير التنفيذي كقائد للفريق وإشراف سعادة عضو مجلس 

التوصية, :اإلدارة األستاذة نشوى طاهر  و تكليف قسم الدعم المؤسسي بالمهام التالية 

باالحتياجات الالزمة ,الخطة الزمنية, االحتياجات اللوجستية خطة نقل التقنية , التكلفة 

.

:تحسين وضع إدارة الدراسات و البحوث و مركز المعلومات

قرار بتكليف األستاذة بدرية الحكمي إلدارة القسم وسيتم  إعطاءها مكافأة شهرية بقيمة 

. لاير إلى أن تكتمل االستراتيجية الجديدة للجمعية و تحديد الهيكل الجديد500

توجيه األستاذة منال بازيد للقيام بمهامها في قسم الدراسات و األبحاث كضابط اتصال 

باإلضافة إلى تنفيذ دراسة الحاالت و كل ما يتم تكليفها به من الرئيس المباشر أو 

.المدير التنفيذي  و إرسال خطاب رسمي لها بذلك من قِبل المدير التنفيذي

يتم تصميم نموذج تقييم الموظفات بناًء على التكليف, و نموذج للتكليف بالمهام من قِبل 

.عضو اللجنة التنفيذية األستاذة رجاء مؤمنة 

ارسال ملف التقرير السنوي المفتوح لألستاذة رجاء مؤمنة مرفق به انف وجرافيك 

م و رفع مستوى 2020يشرح تفاصيل خدمة التوثيق إلضافته للتقرير السنوي للعام 

.التصميم ثم إرساله ألستاذة سارة العتماده



م12-212021/11/27 

اوصت اللجنة التنفيذية اعداد خطة متكاملة يقدمها المدير التنفيذي األستاذة هناء 

الطويرقي للنقل للمقر الجديد للجمعية مشفوعة بعروض أسعار وميزانية تقديرية 

وتقديمها لموافقة رئيس لجنة الحوكمة المشرف على فريق االنتفال الى المقر الجديد 

االستاذة نشوى طاهر, ومن ثم عرضها على اللجنة التنفيذية لوضعها حيز التنفيذ

اوصت اللجنة التنفيذية بحث الموظفات على التمتع باإلجازات السنوية وعدم نقل 

.  يوم15رصيد اجازات الى العام التالي بما يزيد عن 

.وعلى المدير التنفيذي والموارد البشرية جدولة االجازات بما يتوافق مع سير العمل

م13-212021/12/08

أوصت اللجنة التنفيذية بأهمية تفعيل تقييم األداء لكافة الموظفات على ان يقوم المدير 

والمدير - التنفيذي بتقديمه للجنة التنفيذية وفق للنموذج المعتمد بتوقيع الموظف 

.والمدير التنفيذي, وذلك بإشراف عضو اللجنة التنفيذية األستاذة رجاء مؤمنة- المباشر 

:ناًء على ما قدم من فريق التحول الرقمي حول خطة التحول ومراحلها فقد تم التالي

الموافقة على الخطة الزمنية لتنفيذ التحول الرقمي مع بعض التعديالت في األوقات . 1

:المقترحة للتنفيذ وفي تسلسل الخطة لتصبح جزئيين 

.البنية التحتية الرقمية .  أ

.األنظمة الرقمية وتأهيل الكوادر عليها . ب

. على ان يتم االنتهاء من تنفيذ خطة التحول الرقمي بنهاية الربع األول

ترتيب موعد مع شركة منصة خير لعمل ديمو شامل لجميع قطاعات الجمعية ذات . 2

مالية , موارد بشرية ,قسم الدراسات واألبحاث ومركز المعلومات ,ألخذ " العالقة 

.اآلراء بخصوص مدى توافق النظام مع متطلبات الحوكمة ومتطلبات العمل 

 (م3-1تم الترتيب األحد من )

. االبقاء على استخدام األنظمة القديمة حتى االنتهاء من التحول الكامل . 3

.تقديم الموازنة التقديرية لخطة التحول الرقمي. 4

. أيام 10على ان يتم تقديم تقرير متكامل للجنة التنفيذية خالل . 5



 م, ومسودة الموازنة التقديرية 31/11/2021بعد االطالع على التقرير المالي حتى 

.  م2022لعام 

:توصي اللجنة بما هو آت

م وسرعة تأجير فيال 2022توصية للجنة االستثمار بتقديم خطة لجنة لالستثمار لعام 

. النعيم

.تعديل مسمى بند مصاريف االستثمار الى مصاريف التشغيل وإدارة العقارات

ويحول الى  (وظيفتي في حّي)مراسلة وقف الموسى لتحويل المبلغ المقيد لبرنامج 

.لتدريب او التمكين, بعد مراسلة المانح. برنامج آخر

باعتبادها فائض  (صيانة الجوال).  تسوية المبالغ المقيدة المتبقية من البرامج القديمة

. برامج ومراسلة المانحين بذلك

م 2022اعتماد الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 

.استكمال أعمال الموازنة التقديرية للبرامج وفق خطة معتمدة للبرامج التنموية

.استكمال أعمال الموازنة التقديرية لمشروع التحول الرقمي

.وعلى المدير التنفيذي واإلدارة المالية استكمال ما ورد ذكره 

وجهت اللجنة التنفيذية بقبول استقالة مدير وحدة التطوع األستاذة يقين شاهر الحازمي  

.وعلى قسم الموارد البشرية اجراء االزم

م14-212021/12/30

:بناًء على ما قدم من فريق التحول الرقمي حول خطة التحول ومراحلها فقد تم التالي

الموافقة على الخطة الزمنية لتنفيذ التحول الرقمي مع بعض التعديالت في األوقات . 1

:المقترحة للتنفيذ وفي تسلسل الخطة لتصبح جزئيين 

.البنية التحتية الرقمية .  أ

.األنظمة الرقمية وتأهيل الكوادر عليها . ب

. على ان يتم االنتهاء من تنفيذ خطة التحول الرقمي بنهاية الربع األول

ترتيب موعد مع شركة منصة خير لعمل ديمو شامل لجميع قطاعات الجمعية ذات . 2

مالية , موارد بشرية ,قسم الدراسات واألبحاث ومركز المعلومات ,ألخذ " العالقة 

.اآلراء بخصوص مدى توافق النظام مع متطلبات الحوكمة ومتطلبات العمل 

 (م3-1تم الترتيب األحد من )

. االبقاء على استخدام األنظمة القديمة حتى االنتهاء من التحول الكامل . 3

.تقديم الموازنة التقديرية لخطة التحول الرقمي. 4

. أيام 10على ان يتم تقديم تقرير متكامل للجنة التنفيذية خالل . 5



 م, ومسودة الموازنة التقديرية 31/11/2021بعد االطالع على التقرير المالي حتى 

.  م2022لعام 

:توصي اللجنة بما هو آت

م وسرعة تأجير فيال 2022توصية للجنة االستثمار بتقديم خطة لجنة لالستثمار لعام 

. النعيم

.تعديل مسمى بند مصاريف االستثمار الى مصاريف التشغيل وإدارة العقارات

ويحول الى  (وظيفتي في حّي)مراسلة وقف الموسى لتحويل المبلغ المقيد لبرنامج 

.لتدريب او التمكين, بعد مراسلة المانح. برنامج آخر

باعتبادها فائض  (صيانة الجوال).  تسوية المبالغ المقيدة المتبقية من البرامج القديمة

. برامج ومراسلة المانحين بذلك

م 2022اعتماد الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 

.استكمال أعمال الموازنة التقديرية للبرامج وفق خطة معتمدة للبرامج التنموية

.استكمال أعمال الموازنة التقديرية لمشروع التحول الرقمي

.وعلى المدير التنفيذي واإلدارة المالية استكمال ما ورد ذكره 

وجهت اللجنة التنفيذية بقبول استقالة مدير وحدة التطوع األستاذة يقين شاهر الحازمي  

.وعلى قسم الموارد البشرية اجراء االزم

م2021/12/30 15-21

م بتقييم 2022وجهت اللجنة التنفيذية بالبدء العاجل في األسبوع األول من يناير 

الموظفات وبأشراف عضو اللجنة التنفيذية األستاذة رجاء مؤمنة وعرض جميع 

.التقييمات للجنة التنفيذية

توجيه اللجنة التنفيذية على المدير التنفيذي التأكيد بشأن برنامج التمكين في القطاع 

:السياحي معهد ستار

.ضبط الية التواصل الرسمي والمؤسسي مع المعهد وفق مراسالت رسمية- 1

.متابعة سير العمل وفق مراحل البرنامج التفصيلية- 2

توجيه القسم المسؤول للتواصل المباشر مع راغبين في العمل من المستفيدين مع - 3

بحيث يكون عدد )شرح البرنامج لهم والتأكد من جديتهم ومن ثم ترشيحهم للدورة 

.( بحد أدني20المرشحين 

توجيه اللجنة برفع درجة االحترازات داخل مكان العمل وتوعية الموظفات 

. والمتطوعات باإلجراءات االحترازية

.توجيه المخالطين للعمل عن بعد

.توجيه قسم تقنية المعلومات برفع القدرات التقنية لجاهزية العمل عن بعد



: نشوى طاهر باالتي/ وجهت اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع رئيس فريق النقل أ 

.  فبراير فارغاً وفق محضر تسليم17تسليم المقر الحالي يوم - 1

. يناير 15البدء بالنقل من يوم - 2

الحصول على عروض أسعار لألثاث القديم حتى يتسنى اتخاذ القرار واخالء - 3

. فبراير 15المقر قبل يوم 

يستكمل فريق المشرف على الجمعية العمومية كامل المتطلبات خالل األسبوع - 4

.األول من يناير 

.يتم انتقال األقسام على التوالي حسب جدول اعمالها - 5

وعلى المدير التنفيذي ورئيس قسم الدعم المؤسسي تقديم جدول أعمال النقل والتكلفة 

. يناير 3التقديرية بحد أقصى يوم األثنين 



Column1Column2Column3Column4Column5Column6

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

عدم سداد اإليجارات من قبل املستأجرينمجلس اإلدارةتحصيل ديون مكتب محمد بن عفيف للمحاماة واالستشارات القانونية



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 اإلدارة

سجل اجتماعات الجمعية 

العمومية
نعمنعم

السجل النشاطات

نعمنعمسجل المستفيدين

نعمنعم(سجل الزائرين)سجالت أخرى 



Column1Column2Column3Column4

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

نعمنعمدفتر يومية عامة

نعمنعمسجل األصول الثابتة

نعمنعمسجل التبرعات العينية

نعمنعمسجل التبرعات النقديـة

نعمنعمسجل المستودعات

نعمنعمدفتر األستاذ العام

نعمنعمدفــتر الصندوق

نعمنعمدفـتر حركــة البنك

نعمنعمسـجــل العهدة



Column1Column2

المنصب بمجلس االدارةاالسم

المشرف الماليسارة عبدهللا بغدادي

رئيس مجلس اإلدارةفريدة محمد علي فارسي

نائب رئيس مجلس اإلدارةوليد أحمد باحمدان



Column1Column2Column3Column4

منصبهاسم الموظف ذي الصلةمنصبهاسم الموظف

ال يوجد



Column5Column6

نوع العالقة

(عائلية/تجارية)
تفصيل العالقة



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



Column1Column2Column3

Column1Column2Column3

قيمة املبلغوصف الخدمةالجهة

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

العمارة

2,300صيانة برنامج للمالية وتقديم الدعم الفنيمجموعة عالم االتحاد للتجارة

2,530صيانة املصعد لعمارة االستثمارمجموعة الواكد للمصاعد

59,732تأمين طبي للموظفينميد غلف للتأمين الطبي

2,280تأمين سيارةميد غلف لتأمين السيارات

2,300صيانة برنامج املوارد البشرية وتقديم الدعم الفنيشركة إنجازات

SonicWALL7,015.00اشتراك جدار الحماية مؤسسة الكيان لتقنية املعلومات

4830الدومين واستضافة املوقع وخدمة البريد االكترونيشركة عبد الرحمن حسين عطار التجارية

2875صيانة املوقع الكترونيشركة عبد الرحمن حسين عطار التجارية



Column1Column2Column3Column4

التاريخسببهاقيمة المبالغ المتلقاةاسم العضو

اليوجد أي مبالغ تالقها 

األعضاء نظير ماتم ذكره 

.او خالفه



مالحظات المبلغ البيان 

التبرعات النقدية 

3,444افراد 
مؤسسات مانحة 

شركات وجهات 

أخرى 

3,444مجموع التبرعات النقدية
التبرعات العينية 

18,136افراد 
8,500مؤسسات مانحة 
شركات وجهات 

176,912(خدمات تطوع)أخرى 
203,548مجموع التبرعات العينية
إعانات ومنح حكومية 

10,822منح حكومية نقدية 
منح حكومية عينية 

10,822مجموع اإلعانات والمنح الحكومية
الزكاة 

13,100زكاة نقدية 
زكاة عينية 

13,100مجموع الزكاة
تبرعات وايرادات األوقاف 

تبرعات لبناء أوشراء أوقاف 

ايرادات وريع أوقاف 

(يتم تفصيلها  )أخرى 

0مجموع تبرعات وإيرادات األوقاف
ايرادات متنوعة

50,000اشتراكات األعضاء 
توتيق وتشخيص حاالت 65,625مبيعات السلع والخدمات 

583,340ايرادات عقارية 
43,503ارباح استثمار 

39,906ارباح بيع أصول ثابتة 
رسوم البرامج 

(يتم تفصيلها  )إيرادات أخرى  

782,374مجموع اإليرادات المتنوعة
يتم تفصيلها  )إيرادات أو تبرعات أخرى 

دعم صندوق الموارد البشرية 



800تبرعات مخصصة للبرامج 

800المجموع

1,014,087إجمالي التبرعات واإليرادات والمنح 



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

المصاريف التشغيلية 

1,312,450.34761,897.24550,553.10الرواتب واالجور  وما في حكمها

106,408.3865,002.7141,405.67اإلجازات

120,774.1482,244.8238,529.32تأمينات إجتماعية

96,048.5957,307.3138,741.28تعويضات نهاية الخدمة

36,497.0216,387.2920,109.73التأمين الطبي والعالج

5,794.130.005,794.13محروقات 

1,706.090.001,706.09 وصيانة سيارات

2,907.570.002,907.57تأمين سيارات

8,480.390.008,480.39سيارات ايجار

2,131.941,303.55828.39أدوات كتابية ومطبوعات

3,248.212,753.21495.00احبار

7,830.974,747.323,083.65مواد التنظيف والضيافة

2,727.862,211.54516.32ضيافة

1,016.66579.12437.54ادوات مستهلكة مصروفة

250.000.00250.00مستهلكات اخرة

3,745.003,601.00144.00(برج الخريجي)صيانة مقر الجمعية 

270.00270.000.00صيانة أجهزة 

5,893.235,893.230.00صيانة حاسب

2,920.001,720.001,200.00صيانة سيرفر

2,500.002,500.000.00صيانة موقع اكتفاء

4,556.214,556.210.00صيانة برامج واشتراكات

10,273.047,294.022,979.02الكهرباء

18,000.419,954.438,045.98الهاتف والفاكس واالنترنت

113,068.0080,278.2032,789.80ايجار المقر

69.0469.040.00مصاريف بنكية وعموالت

2,645.002,645.000.00رسوم واشتراكات

6,100.006,100.000.00تجديد اشتراك جدار الحماية

4,000.004,000.000.00استضافة البريد االلكتروني والموقع

200.00200.000.00تجديد اشتراك الدومين

650.00650.000.00تجديد اشتراك صندوق البري

500.00500.000.00اشتراك البريد السعودي  العنوان الوطني

1,776.961,776.960.00دعاية وإعالن

البيان 

توزيع المصروفات 

مصاريف اإلدارة 

إجمالي المصروف 
مصاريف 

مجلس اإلدارة 

(الحوكمة  )

مصاريف 

جمع 

األموال

مصاريف 

التشغيل 

المحملة 

على البرامج 

واالنشطة

مساعدات الزكاة
مصاريف البرامج 

واألنشطة



2,000.002,000.000.00العروض الخاصة 

562.13562.130.00اشتراكات وتصديقات

3,493.153,493.150.00عمالة مؤقتة- تكاليف العاملين 

254,075.00254,075.000.00مصاريف اهالك االصول

210,055.36210,055.360.00مصاريف عقارات

162,500.00162,500.000.00مصروف ديون مشكوك في تحصيلها 

2,380,000.002,380,000.000.00مصاريف مخصص استثمار

0.000.00مصاريف األنشطة 

0.000.00مصاريف البرامج واألنشطة العامة 

14,100.0014,100.000.00مصاريف الزكاة 

0.000.00مصاريف التبرعات والهبات المقيدة 

0.000.00مصاريف التبرعات والهبات غير المقيدة 

0.000.00مصاريف األوقاف 

0.000.00يتم تفصيلها  )مصاريف برامج وانشطة أخرى 

58,445.0058,445.00مصاريف برامج مدعومة من الوزارة 

0.000.00مصاريف برامج تنموية 

176,912.00176,912.00مصاريف التطوع 

5,147,581.821,132,497.482,542,500.00254,075.00210,055.360.000.000.0014,100.00994,353.98إجمالي المصروفات 



Column1Column2

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمةوصف للبرامج والخدمات والنشاطات

مبادرة توعوية تهدف إلى تحفيز  الفتيات املنقطعات عن التعليم العام للعودة ملقاعد الدراسةمبادرة مستقبل أفضل

دراسة اجتماعية عن األسر  القاطنة في املبرات بهدف تطوير وتحسين الخدمات املقدمة لهمالبحث االجتماعي امليداني ملبرات الشيخ عبد اللطيف جميل

.دراسة اجتماعية عن األسر  املسجلة لدى الجمعيات و املؤسسات املانحة املتعاقد معها البحث االجتماعي امليداني بالتعاقدات مع الجمعيات الخيرية و املؤسسات املانحة

 تمكين األسر وتحسين دخلهم من خالل تدريب القادرين على العمل بواسطة برنامج تدريب 

منتهى بالتوظيف في القطاع السياحي بأعلى املعايير العاملية بما يتناسب مع احتياجات سوق 

العمل باإلضافة إلى متابعة املتدربين بعد التحاقهم بالوظيفة وتقديم الدعم الالزم لهم لضمان 

.استدامتهم في الوظيفة وقياس األثر االجتماعي على أسرهم 

تأهيل وتمكين الشباب السعودي لسوق العمل



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

رمز النشاط عدد املستفيدين غير سعوديينعدد املستفيدين السعوديون

نوع البرنامج أو 

النشاط أو 

الخدمة

عدد املستفيدين
إجمالي عدد 

املستفيدين
املصروفاتاإليرادات



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

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

 ريال1000مستفيدة( 20)مستفيدة (20)برامج تنموية

البحث االجتماعي 

امليداني 

بالتعاقدات

 ريال23850 ريال31800أسرة ( 378) مستفيد239مستفيد( 139 ) 

توظيف- أخرى 

املسح امليداني 

ملبرات عبد 

الطيف جميل

 ريال25368 ريال33825أسرة (439)مستفيد (371)مستفيد ( 68)

برنامج تدريب على 

مهارات معد 

القهوة منتهي 

بالتوظيف

 ريال55500مستفيد (25_)مستفيد (25_)



5عمود4عمود3عمود2عمود1عمود

عدد المستفيديننوع المساعدات
إجمالي عدد 

المستفيدين

اجمالي مبلغ 

المساعدات

غير سعوديونسعوديون

2136006.12مساعدات أرامل

3035156.34مساعدات مطلقات

1122937.56مساعدات األسر

0000مساعدات مهجورات

62814100.02المجموع


