
 األول   االجتماع  حمضر

   لجمعية عيون جدة   ةللجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجي

 م    2019  /11 /  17هـ الموافق 1441 / 20/03 حد ال في يوم 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف النبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد هللا وعلى  

  / 20/03 حد الفي يوم   اجتماعها الول ية ت اللجنة التنفيذ عقد آله وصحبه أجمعين. بعون هللا تعالى 

 م    2019 /11 /  17هـ الموافق 1441

ريم بنت   عادة الدكتورة / ـــــــس اللجنة التنفيذيةة ـــــبرئاسة رئيسسادسة والنصف الوذلك في الساعة 

 فاروق الصبان. 

    وقد حضر االجتماع كالً من : 

 . ين الجمعية( )امبن حسن الشامي  نواف / سعادة االستاذ        

 ة(. )عضو اللجن سعادة المهندس /عبدهللا بن عوض بن الدن      

 

 : ةالتالي اضيع تم االطالع على المو       

 .هـ1444-1440 عوام  لل برامج الخطة االستراتيجية عتماد  إ بشأن   -１

 .   هـ1441-1440ام علالجمعية ميزانية  تحديد لعداد الموازنة التقديرية إ  بشأن  -２

 . للجمعيةالمدير التنفيذي وظيفة المرشحين ل بشأن   -３

 

 

 

 

 

 

 



 الموضوع األول:

ـــ 1444-1440بشأن  إعتماد برامج الخطة االستراتيجية للعوام    ن مع بالتعاوتطويرها  بعد     ه

 لستشارات وبناء القدرات.ل ركين شركة

ع شــركة ركين والتى تم العمل بالتعاون م المقترحة    الخطة الســتراتيجية والمبادرات اطلعت اللجنة على  

ـ   20/3/1440وحتى    11/2/1440عليها من الفترة   مجلس    بمشاركة اعضاء  في ورش متسلسلة     هـــ

 .الجمعية 

الي:   وهي  رؤـية الجمعـيةـعام لـطارإ صـــــي وـقد  اســـــر تعيش في بيـئة محســــــنة يبنيـها الموهوبون ـكالـت

 .والمتطوعون برعاية الشركاء

نوات  تنفذ   برنامج    16عددها  يبل   لبرامج الجمعية  ترحات  مق  عرض تم    و طار بناء على اإلخالل اربع ـس

 :والتى يمكن صياغتها كالتاليهداف الجمعية لعام ال

 الخدمة:تقديم اوالً: 

رعاية االســر: تحســين جودة حياة افراد االســرة من خالل االرتقاء بالحي الســكني وتحســين بيئة  -1

 التعلم  

ــتفيدة وننميتها باتاحة  -2 ــر المســ ــاف المواهب عند أبناء االســ رعاية المواهب : العمل على اكتشــ

 ص لهم بالمشاركة في أنشطة الجمعية ليستثمروا مواهبهم مستقبالالفر

ســتثمار طاقتهم للممســاهمة في التطوع المســتدام : العمل على اســتقطاب المتطوعين وتأهيلهم إل -3

 ف الجمعيةتحقيق اهدا

بناء الشــــراكات الفاعلة مع مؤســــســــات القطاعات الثالثة لتنفيذ اعمال الجمعية ولتحقيق الهداف انياً:  ث

 المشتركة

 .تحقيق االستدامة الماليةثالثاً: 

 ً  .لجمعيةتوثيق  العالقة مع محيط ا: رابعا

 .تكوين سمعة حسنة وصورة ذهنية متميزةخامساً: 

 

 (:1توصية رقم)

 .هـ1444-1440عوام عتماد برامج الخطة االستراتيجية لألإبتوصى اللجنة 

 

 

 

 



 

 الموضوع الثاني:

 هـ .1441-1440عام لتحديد ميزانية  الجمعية ة التقديرية وعداد الموازنإبشأن 

مبـادرات  3وعـددهـا   1441-1440 ى تفعيلهـا خالل العـامة على المبـادرات التى ينب اطلعـت اللجنـ 

 كالتالي:للجمعية لتش يلها و  ة التقديريةوازنوالم

ــد   مشـــــروع ترميم منزل • ا 5ـعدد تم رصـــ ة مـن ا بتكلـف لاير لـكل منزل  (50000)زل لترميمـه

 (.250000)بمجموع 

 . (250000 )بمبل  14سين حي كيلو حوتم رصد ميزانية لت مشروع تحسين الحي •

فريق ة امامة بنت الحارث بالتعاون مع  مدرـسـ   تم رصــد ميزانية لترميم  مشــروع ترميم مدرســة •

 .(125000)احياء بمبل  

ــة  التســـــويق واالعالم • ــد ميزاني ــة-لتطوير الموقع  (200000) تم رصــــ ــات -الهوي االعالن

 والمطبوعات.

 .تشمل اجور وايجار ومستهلكات وخدمات   (550000)ةتم رصد ميزانيدارية إمصاريف  •

 

 رياالً  1375000:  تقديرية المقترحة ال مجموع الميزانية

 

 

 (:2رقم )توصية 

 .هـ1441-1440لعام  ميزانية بإعتماد  توصى اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ث:الموضوع الثال

:  ول ، المرشح الوالمتقدم حتى حينه مرشحين  بشأن المرشحين لوظيفة المدير التنفيذي للجمعية 

بيومي برقم    بن حسن  محمد  :، والمرشح الثاني 1065874107خوجة برقم هوية بنت يعقوب خاصيات 

 هوية_______. 

 . تم اإلطالع على السير الذاتية للمتقدمين 

 (: 3رقم)توصية  

ها بالوسائل الرسمية  واالعالن عن ت اللجنة بإستبعاد المرشح الثاني،وفتح باب للتوظيف  وصا

بعد المقابلة  التنفيذي وتوظيفه تحديد المدير ن يتم على احين قل عن ثالث مرشال يوالترشيح لعدد اكبر 

 . ا شهر واحدهخالل مدة اقصا عتمادهإالشخصية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

/  11/  17هـ الموافق 1441/ 20/03يوم الحد  الثامنة مساء من واختتم االجتماع في تمام الساعة  

بمثل ما بدأ به بحمد هللا والصالة والسالم على رسوله الكريم ) صلى هللا عليه وسلم ( وهللا     م 2019

 الموفق،،،

 

 

 

 

 

 اللجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للجمعية رئيسة 

 

 فاروق الصبان ت نب د.ريم                                                        


