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 في دورته الرابعة  ترشيح لعضوية مجلس االدارة الطلب 

 

مجلس اإلدارة  سهم لعضوية لترشيح أنفدعوة أعضاء الجمعية العمومية   يسر جمعية زهرة لسرطان الثدي   
لكيان تنموي   االنضمامل و مشاريع جمعية زهرة، و و المساندة في اإلشراف على أعما دورته الرابعةفي 

 مرض سرطان الثدي في مراحلة المتقدمة.  انتشارسوف يساند مستقبالً في الحد من  

 : ةطلب الترشيح المعلومات التالي استمارةمرفق في 

 أوالً: الضوابط الرئيسية للراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة  

 لطلب الترشيــح لعضوية مجلس اإلدارة   االجتماعيةوزارة الشؤون   وأنظمة شـُروط ثانياً: 

 ً  أعضاء مجلس اإلدارة  أداءمؤشرات : ثالثا

 رابعة  ال  الدورةمجلس االدارة في  طلب ترشيح لعضوية  استمارةرابعاً: 

 الضوابــط الرئيسيــةأوالً:  

 للترشيح كالتالي:  الضوابط الرئيسية يجب على من يرغب في ترشيح نفسه أن يلتزم ب

 1441ذو الحجة  أربع أعوام )من  وهي    الشهرية  واجتماعاته بمدة عضوية المجلس    االلتزامأهمية   -1
 في حال التصويت النهائي لصالح العضو  (1445حتى ذو الحجة و 

 . العاملين فقطاألعضاء لألعضاء ضمن فئة  ُمتاح الترشيح -2

    .لعضوية المجلس  تقبل ترشيحات الرجال و السيدات  -3

تُثري    يُفضل -4 التي سوف  الخبرة  المرشح  لدى  يكون  مع  أن  كالخبرات  مدة عضويته  اإلدارة  مجلس 
 ه سيتم اإلعالن عن األعضاء وسيرهم الذاتية في موقع الجمعية ، علما بأن  الطبية و اإلدارية و الفنية

العضوية   -5 سداد جميع مستحقات  التأكد من  قسم شؤون  وذلك عن طريق    االشتراكتاريخ  من  يجب 
 ( 202ت  0114833652األعضاء في الجمعية )

 الرابعة.   لرغبة في الترشيح للدورة على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين تعبئة الطلب ذاته في حال ا -6

الطلب    للترشيح لعضوية المجلس والرغبة في تكملة تعبئة في حال اإلطالع على الضوابط الرئيسية   -7
تسليمه لقسم شؤون األعضاء  و توقيعه و    تعبئة الطلب إلكترونياً و طباعة أصل الطلب بيرجى التقيد  

 متطلبات التالية: الإرفاق في المكتب الرئيسي في الرياض مع 

  السيرة الذاتية   -أ

 صورة الهوية الوطنية   -ب

  (  6*  4ونه مقاس )صورة شخصية حديثة و مل -ت

 ( 1441-11-7) يوم االحد الموافق  يجب أن يتم تقديم الطلب في مدة أقصاها  -8

نتائج   -9 العمومية  خالل    االنتخابات تُعلن  الجمعية  العام اجتماع  األعضاء  بتصويت    لهذا  لعدد  غالبية 
 . مجلس إدارة لجمعية زهرة من تاريخه إحدى عشر شخًصا ويتم تعيينهم رسميًا 

الرابط:   -10 خالل  من  زهرة  لجمعية  األساسي  النظام  على  اإلطالع  لألعضاء  يمكن 
 http://goo.gl/6KRmfo 
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 ترشيــح لعضوية مجلس اإلدارة  اللطلب   االجتماعيةوزارة الشؤون   روط و أنظمةشـُ ثانياً: 

 

يطلع على ضوابط عمل أعضاء  يجب على من يرغب في اإلنضمام لطلب الترشيح لعضوية مجلس االدارة ان  
الشؤون   وزارة  من  المعتمد  و  الثدي  لسرطان  زهرة  لجمعية  األساسي  النظام  بحسب    االجتماعية المجلس 

 : كالتالي  هـ18/7/1428بتاريخ 

 

العمومية   -1 الجمعية  ألعضاء  فقط(يحق  العاملين  تكون    )األعضاء  أن  ضرورة  مع  أنفسهم   ,ترشيح 
)أي   المفعول  العضوالعضوية سارية  يكون  تم سداد    أن  تاريخ    جميعقد  بداية  من  المادية  مستحقاته 

حتى اآلن, و يحق له حضور إجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها   للجمعية  انضمامه
 نفسه لعضوية مجلس اإلدارة. و ترشيح 

 . ادة )الخامسة( من أنواع العضوياتو ذلك وفق الم      

 

 )الجديد(.  لمجلس اإلدارة الرابع عضواً  يتم إنتخاب أحد عشر -2

 و ذلك وفق المادة )التاسعة عشر( من نظام الترشيح في الجمعية العمومية .          

 

إنتخ   -3 إعادة  العمومية  للجمعية  يجوز  و  سنوات(  )أربع  اإلدارة  مجلس  عضوية  الذي  مدة  العضو  اب 
 . مدة عضويته انتهت

 .ظام الترشيح في الجمعية العموميةوفق المادة )التاسعة عشر( من ن و ذلك          

 

العضوية في مجلس إدارة الجمعية عمل تطـوعي ال يتقاضى عليه أعضاؤه أجراً, و ال يجوز الجمع بين   -4
   .مجلس و العمل لدى الجمعية بأجرعضوية ال

 .  و ذلك وفق المادة )العشرون( من نظام الترشيح في الجمعية العمومية

 

 يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية مايلي: -5

 أن يكون قد أتم الحادية و العشرون من عمره .    •

 . مقيــماً في مكــان مقر الجمعية أن يكون    •

  و ذلك وفق المادة )السادسة و العشرون( من شروط أعضاء مجلس اإلدارة .  

 

 يتمتع عضو مجلس اإلدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية و على األخص: -6

 حضور اجتماعات مجلس االدارة و المشاركة في مناقشاتة و اتخاذ قرارتة.    •

 رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية و المشاركة في عضويتها.   •

  شروط أعضاء مجلس اإلدارة . و ذلك وفق المادة)السابعة و عشرون( من           
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 يلتزم عضو مجلس اإلدارة بجميع االلتزامات المترتبة على عضويتة بالجمعية و التي منها ما يلي:  -7

 

 الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم.    •

 المشاركة الفعالة مع اعضاء المجلس لحسن ادارة الجمعية و تحقيق اهدافها.   •

 المساهمة في اعداد خطط و برامج و مشروعات الجمعية و متابعتها و االشراف على تنفيذها.    •

 التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس االدارة من قرارات أو تعليمات.    •

إلختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام و الخاصة برئيس المجلس  القيام بجميع الواجبات و ا •
 و نائبه و امين الصندوق, اذا تولى العضو أياً من هذه المناصب. 

 بأي رواتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس.    عدم المطالبة   •

إفشائهاالمحافظة    • عدم  و  الجمعية  اسرار  )ا  على  المادة  وفق  ذلك  نظام  لثامنة  و  من  عشرون(  و 
 الترشيح في الجمعية العمومية . 

 

 

و ذلك وفق    ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الجمعية,  ال يحق للعسكريين الضباط و ضباط الصف -8
المادة) رقم  اإلجتماعية  التنمية  و  للرعاية  الوزارة  وكيل  سعادة  بتاريخ 105845تعميم   ,)

 هـ.28/11/1429
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 : أعضاء مجلس اإلدارة  إداءمؤشرات ثالثاً: 

 

  اختيارماهي مؤشرات األداء التي تود اختيارها ليتم تقييمك بها ؟ يتم  في حال قبولك كعضو في جمعية زهرة ,
 ( مؤشرات على األقل . 3عدد )

 ( والتأكد من دفع العضوية سنوياً.  3جدد )عدد أعضاء داعمين  استقطاب .1

 %( .80مجلس اإلدارة )بنسبة ال تقل عن  اجتماعاتحضور  .2

 %(. 60حضور الفعاليات واألنشطة )بنسبة  .3

 مرات في السنة (  5وقبول الدعوات بمعدل ) الخارجيةتمثيل زهرة في المناسبات الرسمية   .4

 تمثيل زهرة في اإلعالم المرئي والمسموع وشبكات التواصل االجتماعي .  .5

 

 : شرح لكل مؤشر لتتمكن من االختيار نوضح أدناه 

 

 المؤشر األول : 

 عن عضو داعم والتأكد من دفع العضوية سنوياً.  ال يقل( 3جدد )عدد ء داعمين أعضا استقطاب

أعضاء داعمين والتأكد من دفع مبلغ العضوية   3مجلس اإلدارة بتسجيل عدد  يتم تقييم عضو -
 . في السداد واالنتظام لالستمرار مسؤولة شؤون األعضاءباإلضافة لمتابعة  سنوياً ,

 أدناه فئات عضوية )العضو الداعم(: 

 لاير( 100,000الفئة الماسية: مبلغ و قدره )

 لاير( 75,000الفئة الذهبية: مبلغ و قدره )

 لاير( 50,000الفئة الفضية: مبلغ و قدره )

 لاير(  10,000الفئة البرونزية: مبلغ و قدره )

 

 

 المؤشر الثاني : 

 %(.80مجلس اإلدارة )بنسبة ال تقل عن  اجتماعاتحضور 

اجتماعات وبذلك يتم تقييم    5بعدد   هـ1442-1441تم جدولة اجتماعات مجلس اإلدارة لعام  -
 االقل خالل العام .  اجتماع على  4عضو مجلس اإلدارة لحضور عدد 
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 المؤشر الثالث : 

 %(. 60حضور الفعاليات )بنسبة 

-  

-  

وبذلك يتم تقييم عضو مجلس اإلدارة   هـ1442-1441فعالية خالل عام  6تم التنسيق لعدد  -
 فعاليات على األقل خالل العام .  3لحضور عدد 

 . حال صدورهافي عليها  لالطالع   هـ1442-1441سيتم إرفاق أسماء ومواعيد الفعاليات لعام  -

 

 المؤشر الرابع : 

 تمثيل زهرة في المناسبات الرسمية الخارجية وقبول الدعوات بمعدل )مرتين في السنة(. 

سيتم احتساب تمثيل عضو مجلس اإلدارة لزهرة عند استالم الدعوة )مناولة , رسالة , نصية ,   -
بريد إلكتروني ( من سكرتيرة مجلس اإلدارة والرد بالتأكيد بعد الحضور وسيتم إضافتها لمؤشر  

 عند إخبار سكرتيرة مجلس اإلدارة عن حضورك ونبذة قصيرة . األداء 

تبليغ سكرتيرة مجلس اإلدارة عن أي دعوة رسمية قمت بتمثيل زهرة فيها ليتم إضافتها لمؤشر   -
 األداء . 

 

 المؤشر الخامس : 

 تمثيل زهرة في اإلعالم المرئي والمسموع وشبكات التواصل االجتماعي . 

عضو مجلس اإلدارة لزهرة في االعالم المرئي والمسموع بتبليغ العضو   سيتم احتساب تمثيل -
لسكرتيرة مجلس االدارة بأي لقاء صحفي او لقاء تلفزيوني او لقاء إذاعي ترغب زهرة أن يكون  

يث يشمل )يوم وتاريخ اللقاء , في أي صحيفة او قناة تلفزيونية او  فيه تمثيل لمجلس اإلدارة ح
 اذاعية( وفي هذا الحين يجب على اإلعالمي . 

تواصل االجتماعي حسب عدد  سيتم احتساب تمثيل عضو مجلس اإلدارة لزهرة في شبكات ال -
  –تغرام إنس –فيسبوك  –)تويتر  االجتماعيشهرياً في جميع قنوات التواصل المدرجة  مشاركاته

 موقع الجمعية(
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 لعضوية مجلس االدارة في دورته الرابعة: طلب ترشيح  استمارةرابعاً: 
 

أن   الرابعة،  لترشيحات  عضوية مجلس اإلدارة في دورته باالنضمامعلى من يرغب من األعضاء العاملين 
 لكترونيى البريد اإلبكامل شروطها  و معاودة إرسالها عل االستمارةيلتزم بتعبئة بيانات  

members@zahra.org.sa   :كالتالي ، 
 
 

 البيانات األساسية 

 ً رقم السجل   سامر ابراهيم يوسف كردي  االسم رباعيـا
 المدني 

2 7 5 8 2 2 1 1 0 1 

 الرياض  مكان الميالد  24/11/1393 تاريخ الميالد  

 27/12/1447 تاريخ االنتهاء    جدة  جهة اإلصدار

 رجل أعمال المهنــــة  24/11/1393  تاريخ الميالد 

المسمى   بكالوريوس إدارة األعمال  المؤهل العلمي 
 الوظيفي 

 رئيس مجلس إدارة 

 مجموعة السنبلة  جهة العمل  مرفق السيرة الذاتية  الخبرة العملية  

 

 
 
 
 
 
 
 

 للتواصـــــل: 

  المنزل هاتف  0504622355 الجوال  

  الفاكس  Ext 111-510-012 ,6027 هاتف العمل 

  الرمز البريدي  الشاطئ  -الحسين بن القم 2983 العنوان الوطني  

 samer@kurdi.me البريد االلكتروني جدة  المدينة 



   

 الرابع الترشيح لعضوية مجلس إدارة   نموذج                                                            8من  7صفحة 

 

 
 

 
 

 لماذا تــود ترشيح نفسك واالنضمام لعضويـة مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي؟  
 

نظرا لما عانته أسرتي خالل مرض زوجتي المرحومة السيدة/ ديما بالحجيال، لمسنا حاجة المجتمع لدعم  
من   اكتسبتهوالتعايش مع المرض بشكل إيجابي، وأرغب أن أشارك ما  للتأقلممريضات سرطان الثدي وأسرهم 

خبرة في هذا المجال مع أكبر عدد من أفراد المجتمع وتقديم العون لهم، وجمعية زهرة مشهود لها في المجال  
 وأفضل منصة على مستوى المملكة )إن لم يكن على مستوى المنطقة( في هذا المجال.  

 
 

 فقط  3لتي تدعم ترشيحك للمجلس لدعم زهرة ؟ اذكر ماهي أهم إنجازاتك وا •
 

عاما في مجال العمل الغير ربحي، ليس فقط في المملكة ولكن على   20لدي خبرة تقرب من  -
 المستوى العالمي.

قمت من خالل شركتنا )مجموعة السنبلة( بعمل مبادرة لنشر اإليجابية في التعامل مع المرض   -
المبادرة نتائج جيدة من خالل البرامج التلفزيونية واإلذاعية ومواقع للمرضى وأسهم، والقت 

 التواصل.
وكتكملة لما بدأناه في مجموعة السنبلة، لدينا اآلن مبادرة )ومن أحياها( والتي تطمح إلى تقديم   -

 الدعم لمريضات سرطان الثدي وأسرهم.  

 بيانات العضويــة

  رقم العضوية   نوع العضوية 

  تاريخ أخر سداد    تاريخ بداية االشتراك 

 ال o نعم  o مرشح جديد  ال o نعم        o عضو مجلس إدارة 

   

عضو مجلس إدارة  
في أكثر من جمعية  

 خيرية؟
 

 

o نعم  X o ال 

اذا كانت اإلجابة بنعم  
أذكرها مع اسم  

 المنصب 

1. عضو مجلس اإلدارة  –وقف نماء المنورة    
 

عضو مجلس اإلدارة  –مدارس دار الفكر )غير ربحية(  . 2  

عضو في مجلس 
إدارة زهرة ألكثر من  

 دورتين متتاليتين 

o  نعم o ال X 
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   ماهي مؤشرات األداء التي ستعمل عليها ؟ كيف ستحقق أهدافك ؟  •
 

سنة، أطمح أن أعمل مع   25كشخص وفقني هللا بالحصول على خبرة عملية تنفيذية استراتيجية لما يقرب من 
فريق مجلس إدارة زهرة، باإلضافة إلى الفريق التنفيذي في الجمعية، لوضع أولويات الجمعية بما يخدم مصالح 

اف في الوقت الحالي لعدم توفر  تطمح الجمعية لخدمتهم. من الصعب وضع مؤشرات أداء ،أهدالفئات التي 
المعلومات لدي، علما أن خبرتي العملية ستؤهلني )بإذن هللا( ألكون عضوا فعاال في المجموعة لوضع الخطط  

 ومقاييس األداء والمتابعة للوصول لألهداف المرجوة. 
 
 

 
X    نعم، أوافـق على جميع شروط و ضوابط طلب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته الثالثة، و أتعهد

أي   تعديل  أو  تحريف  تم  في حال  أنه  وأتفهم   , وكاملة  الواردة صحيحة  المعلومات  بأن جميع  أدناه  بتوقيعي 
 بيانات غير الواضحة أعاله تلغى صالحيات الترشيح..  

 
 
 
 
 

ــ تاريخ تعبئة ال  طلب : ـــــــــــــــــــــــــــــــ             التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 

 أثير القحطاني يمكنكم التواصل مع مسؤولة قسم شؤون األعضاء أ.  لالستفسار 
  

  0563447455جوال:                      202# 0114833652هاتف: 
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 اخلربة العملية:
. من اجملموعات الصناعية الرائدة يف الشرق األوسط يف جمال الصناعات الغذائية: رئيس جملس اإلدارة، جمموعة السنبلةو  الشريك •

 www.SunbulahGroup.com 
  الذراع االستثماري ألسرة كردي.: التنفيذي، جمموعة أيكة الشريك و الرئيس •
 www.EOnetwork.org . املنظمة األكرب عامليا يف رايدة األعمال الرئيس العاملي جلمعية رواد األعمال العاملية: •
 ية االقتصادية و االجتماعية يف منطقة املدينة املنورة. وقف رائد يهدف إىل التنمعضو جملس إدارة وقف مناء املنورة:  •
 أمريكا.  – جامعة جونز هوبكنز –كلية كاري لألعمال  -عضو جملس اإلدارة يف مصنع االبتكار  •
  .2018-2014 عضو اللجنة الصناعية ابلغرفة التجارية الصناعية جبدة: •
 احلاوية الفكرية الرائدة يف اململكة، املتخصصة بشؤون االقتصاد املعريف.  العربية السعودية:عضو اللجنة التنفيذية جملموعة األغر ابململكة  •
 شركة متخصصة يف التطوير العقاري السكين. : شركة ُسكىن التنموية -شريك ومؤسس  •
 يف اململكة.  ةمن املدارس الرائدة الغري رحبي عضو جملس إدارة مدارس دار الفكر: •
 من شركات جمموعة السنبلة. : مصر –شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة احملدودة  –رئيس جملس إدارة  •
 . 2016يف دورة عام : عضو اللجنة التنفيذية يف منتدى جدة االقتصادي •
  موي.من اجلمعيات املرموقة يف العمل اخلريي و التن: االقتصادية يف مجعية األمري ماجد للتنمية اجملتمعية االستدامةعضو جلنة  •
  ممثال عن قطاع رجال األعمال. جملس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء )تراحم(: عضو  •

 
 :ىعمال اخر أ

 امة. مؤسس وشريك يف عدد من املشاريع التجارية والشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا، السفر والسياحة، األغذية واملرطبات، و اخلدمات الع
 

 التعليم:
 .1999 – إدارة األعمال ختصص تسويق –واشنطن  – اجلامعة األمريكية

 
 و املشاركات اإلعالمية: و الوفود العضوايت املهنية

 عضو جلنة الصناعات الغذائية ابلغرفة التجارية الصناعية جبدة.، و عضو جلنة شباب األعمال ابلغرفة التجارية الصناعية جبدة •
ر اىل ايطاليا شاركت يف العديد من الوفود احلكومية وغري احلكومية خلارج اململكة مبا يف ذلك الوفد املدين املصاحب للملك عبدهللا الذي ساف •

، ابإلضافة 2015، و وفد رجال األعمال املصاحب للملك سلمان املتجه اىل واشنطن )الوالايت املتحدة( يف عام 2007والفاتيكان يف عام 
 اىل وفود وزارة التجارة والصناعة و وزارة الثقافة واألعالم ووفود الغرفة التجارية والصناعية جبدة.

دولة، و ألقيت العديد من اخلطاابت يف حمافل دولية و حملية،  30إلعالمية يف التلفزيون و الصحافة يف أكثر من شاركت يف عشرات اللقاءات ا •
 و حاورت العشرات من قطاع األعمال و االقتصاد و صناع القرار. 

 )حتدي اهلوامري( التلفزيوين العاملي.  Shark Tankمستثمر يف برانمج  •
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