
 ثاني ال   االجتماع  حمضر

   لجمعية عيون جدة   للجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية

 م   2019 / 11 /  21هـ الموافق 1441 /22/03 لخميسافي يوم 

 

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

  / 22/03األحد في يوم   اجتماعها األول ت اللجنة التنفيذية تعالى عقد آله وصحبه أجمعين. بعون هللا  

 م    2019 /11 /  21هـ الموافق 1441

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:       

 . هـ1444-1440برامج الخطة االستراتيجية لألعوام  ضع مؤشرات ل و بشأن   -１

 . المدير التنفيذي للجمعية وظيفة موضوع  للبت في زمنية تحديد مدة بشأن   -２

 . لتقويم الدوري لخطة الجمعية  تحديد المدة الزمنية لبشأن   -３

 . وطرق تفعيلهاوحصرها متوقعة  الشراكات البشأن مناقشة  -４

   وحدة للتسويق بالجمعية. اء  انش بشان  -５

 تحديد اإليرادات ومصادرها المتنوعة بالجمعية. بشأن   -６

 

 

 

 



 

 الموضوع األول:

 هـ.1444-1440بشأن  وضع مؤشرات لبرامج الخطة االستراتيجية لألعوام   

 وبرامجها كالتالي:اطلعت اللجنة على الخطة األستراتيجية والمبادرات المقترحة 

 . مشروع ترميم منزل  .1

 . مشروع تأثيث منزل محتاج   .2

 . مشروع توفير اجهزة منزلية  .3

 . مشروع تحسين الحي .4

 . غرة رياضية(  مشروع ملعب الحي)تجهيز مالعب مص .5

 . مشروع مكتبة الحي)صندوق الكتب( .6

 . مشروع ترميم مدرسة   .7

 . مشروع تأثيث مدرسة وتجهيزها  .8

 . كهرباء( -طالء بوية - اكتشف موهبتي في )االعمال اليدوية(_سباكة مشروع  .9

 . محاضرات وورش عمل ولقاءات لتطوير الموهبة  .10

 . مخيم صيفي للموهوبين  .11

 . مشروع بعلمك استثمر .12

 . مشروع تطوع معنا  .13

 . مشروع الشراكة مع الفرق  .14

 . مشروع الشراكة المجتمعية  مع المؤسسات  .15

 . برنامج المتطوع المتمكن .16

 

 (:1توصية رقم)

 هـ.1444-1440خطة االستراتيجية لألعوام لل مبادراتبرامج البإعتماد توصى اللجنة 

 

 

 

 

 

 



 الموضوع الثاني:

 بشأن تحديد مدة زمنية للبت في موضوع وظيفة المدير التنفيذي للجمعية.      

ب  لجمعيةي لاالـسراع في ـشغل وظيفة المدير التنفيذ ناقـشت اللجنة اهمية    ، وعين خالل مدة اقـصاها اـس

 ضـرورة ل من ـشركة مكين للتطوير المؤـسـسي وقد اكدت اللجنة  بناء على التوصـيف الوظيفي المرسـ 

ـشخـصية العتماد المناـسب المقابالت  مواعيد للتحديد    و  4وعددها    اـستعراض الـسير الذاتية للمرـشحين

 .منهم 

 

 (:2توصية رقم )

عتماده خالل إفعه على المجلس وورر التنفيذي  وظيفة المديل المرشــني     بالنظر فيتوصــى اللجنة 

 .فتره اسبوعي  م  تاريخه

 

 

 

 

 الموضوع الثالث:

 بشأن تحديد المدة الزمنية للتقويم الدوري لخطة الجمعية . 

خالل فترة الخطة االستراتيجية والعمل على  زات الجمعية عمال وانجامتابعة ا اهمية  نة  جاكدت الل

ثرة وتعزيز  وتعديل مسارات المشاريع المتعوالمصروفات    اإليرادات  تحديد ل صورة دورية تقييمها ب 

 في الوقت المناسب .  المشاريع القائمة

 (: 3توصية رقم)

ريع  امشتعرض خاللها   تنفيذيباالجتماع مع المدير ال  المراجعة الدورية كل ثالث اشهرباوصت اللجنة  

 تالية. ترات الاد الميزانيات للفالعتم توصياتالوالخروج ب القائمة معية الج

 

 

 

 

 



 الموضوع الرابع: 

 بشأن مناقشة الشراكات المتوقعة وحصرها وطرق تفعيلها

تيجيتها عقد  ا رفي است تمدت اع تكوين شراكات فاعلة مع المجتمع وقد وضعت الجمعية من ضمن اهدافها 

بعشرة شراكات في    دأتب خاصة خالل االربع االعوام المقبلة ومية وة حك اربعون جهعدد شراكات مع 

ً وتتزايد بشكل تدريجي بمعدل عشر   2020عام  هذا القطاع   وتعني وحدة التسويق بتنمية  شراكات سنويا

 جنة. للا فيذي علىمن قبل المدير التن  سنويالربع التقرير الدوري الوتعرض في 

 (: 4توصية رقم) 

 لتقييمها. ل الشراكات ورفعها في تقرير ربع سنوي اوصت اللجنة بتفعي 

 

 الموضوع الخامس: 

 بشان انشاء وحدة للتسويق بالجمعية. 

تحتاج الجمعية الفترة المقبلة الى تسويق برامجها عبر الوسائل المختلفة مما يتطلب وحدة متفرغة  

تطوير الموقع وتحسين الصورة  و    وجذب الشراكات الفاعلة  تنمية الموارد الماليةو لتسويق البرامج 

 . الستراتيجية الفترة القادمة وتعتبر من األولويات التى تركز عليها ا الذهنية 

 (: 5توصية رقم)

 تقرير ربع سنوي لتقييمها. خاصة بالجمعية ومتابعتها ب بإنشاء وندة التسويق اوصت اللجنة  

 

 

 الموضوع السادس:

 . تحديد اإليرادات ومصادرها المتنوعة بالجمعية  بشأن

لإلستثمار في اصول الجمعية  ن جدة حداث شركة بإسم جمعية عيو معية تم استلتحقيق االستدامة المالية للج 

انشاء وقف للجمعية لدعم  ، كما تمت مناقشة اهمية واالستاذ احمد باعشن بمساهمة م. انس صيرفي

 . مشاريعها

 (: 6توصية رقم)

 . بمتابعة ايرادات الجمعية ومصادرها على ا  تراجع بتقييم نصف سنوىوصت اللجنة  ا

 

 



 

بمثل ما     هـ 1441/ 22/03الخميس  يوم   مساء من  الرابعة والنصف  واختتم االجتماع في تمام الساعة  

 بدأ به بحمد هللا والصالة والسالم على رسوله الكريم ) صلى هللا عليه وسلم ( وهللا الموفق،،،

 

 

 

 

 

 رئيسة اللجنة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للجمعية 

 

 د.ريم بنت فاروق الصبان                                                       


