
 لث ثا ال   االجتماع  حمضر

   لجمعية عيون جدة   للجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية

 م   2019 / 11 /  26هـ الموافق 1441 / 29/03   ثالثاءلافي يوم 

 

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

في يوم الثالثاء    في  لث ثااجتماعها الت اللجنة التنفيذية تعالى عقد آله وصحبه أجمعين. بعون هللا  

    م    2019/ 11/   26هـ الموافق 1441/ 29/03

ريم بنت فاروق   عادة الدكتورة / ـــــــس اللجنة التنفيذية ة ـــــبرئاسة رئيس الثالثة مساءوذلك في الساعة 

 الصبان. 

 وقد حضر االجتماع كالً من :   

 . سعادة االستاذ/ نواف بن حسن الشامي)امين الجمعية(        

 )عضو اللجنة(. سعادة المهندس /عبدهللا بن عوض بن الدن      

 

 تم االطالع على المواضيع التالية:       

 .هـ1441-1440   لعام برامج الخطة االستراتيجية ل يزانية وضع م بشأن   -１

 . ب العضاء ادارة الجمعية لم الرواتستحديد بشأن   -２

 . مستقبلية للجمعيةلهيكلة الاعتماد التوصيف الوظيفي لبشأن  -３

 . الجمعيةئف اإلدارية باإلطالع على ملفات المرشحين للوظابشأن  -４

 

 

 

 

 

 



 

 الموضوع األول:

 هـ.1441-1440شأن  وضع ميزانية لبرامج الخطة االستراتيجية لعام  ب 

ة على  ت اللجـن ة ال اطلـع ة المقترـح اء على برامج ميزانـي ادرات بـن ة والمـب ة األســـــتراتيجـي ة الخـط وميزانـي

هريةالتكاليف التشـ  نوية والـش غيلية  ميزانية  الجدول الخاص بال  ، ورفعغلية الـس عادة ا التـش لمراقب المالي لـس

 للجمعية للنظر فيها.

 

 (:1توصية رقم)

 على مجلس اإلدارة في اجتماعها القادم إلعتمادها.الميزانية المقترحة بعرض توصى اللجنة 

 

 

 الموضوع الثاني:

  بشأن تحديد سلم الرواتب العضاء ادارة الجمعية.       

ب لجمعيات ـساللم الرواتالخاص بالجمعية واـستعرـضت  تب  ـسلم الرواالوـضع الحالي لناقـشت اللجنة   

مقترحات ، ووـضع  وااليرادات والمـصروفات   ماليال  اإلطالع على وـضع الجمعيةو  ،قارنتهامماثلة لم

 .فض التكاليفسلم الرواتب الجديد لخل

  

 (:2توصية رقم )

وعرضىىها على اعضىىام المجلس الموقر في اجتماع سىىلم الروات   لنظر في  إعادة ابتوصىىى اللجنة 

 مغلق .

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموضوع الثالث:

   بشأن اعتماد التوصيف الوظيفي للهيكلة المستقبلية للجمعية. 

التوصيف الوظيفي والمقترحة من شركة ركين وتمت مناقشة  لخاصة بت ا اطلعت اللجنة على الملفا

ء  ، والنظر في السير الذاتية واداقترحات للمؤهالت المطلوبة لكل وظيفةالمناسب منها ووضع م

  الموظفين الحاليين ، وتم التواصل مع شركة مكين لتقييم الوضع المؤسسي الحالي والموظفين داخل

 . الجمعية  

   

 (: 3توصية رقم)

ادة النظر في الموظفين الحاليين  إعقترح والماوصت اللجنة بإعتماد التوصيف الوظيفي اوصت اللجنة 

 . لكل وظيفة ع المؤهالت المقترحة بما يتناس  م

 

 

 

 

 

 الموضوع الرابع: 

 بشأن اإلطالع على ملفات المرشحين للوظائف اإلدارية بالجمعية.  

رئيس مجلس  دة سعائف ورفع تقارير بعد المقابلة لخصية للمرشحين للوظا تم تحديد مواعيد للمقابلة الش 

 .اإلدارة

 (: 4توصية رقم)

 . رئيس مجلس اإلدارةسعادة لالشخصية قارير المقابلة  رفع اسمام المرشحين وتباوصت اللجنة  

 

 

   

 

 



 

هـ الموافق  1441/ 29/03يوم الثالثاء   مساء من  الرابعة والنصف  واختتم االجتماع في تمام الساعة  

بمثل ما بدأ به بحمد هللا والصالة والسالم على رسوله الكريم ) صلى هللا عليه    م     2019/ 11/  26

 وسلم ( وهللا الموفق،،، 

 

 

 

 

 

 رئيسة اللجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للجمعية 

 

 د.ريم بنت فاروق الصبان                                                       


