
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع 

 اإلدارة  مجلس
 2021ول ال  االجتماع 

 

 

 

 

 

 هـ   1442 / 07 / 03

م  2021 / 02 / 15



 

 

 (   6 ) من(  2) الصفحة 

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات  البند 

في دورته  (  5 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2021 / 1 ) رقم المحضر 

 الولى 

   االثنين اليوم 

 . م  15/02/2021الموافق  هـ07/1442/ 03 التاريخ 

 موقع االجتماع 
رع شا –قاعة االجتماع في مقر الجمعية بمجمع ميركاتو بالزا 

   السويدي الغربيحي  –المطلب   عبدحمزة بن 

 ( مساءًا. 08:15الساعة )  بداية االجتماع 

 ( مساءًا.10:45الساعة )  االجتماع  نهاية

 أعضاء ( 7من أصل )  أعضاء(  6)  عدد الحضور 

 )رئيس مجلس اإلدارة( من المهنالرحسامي بن عبدا برئاسة 

 ي راكان بن تركي النفيع  أمين المجلس 

 



 

 

 (   6 ) من(  3) الصفحة 

 محاور االجتماع: 

 المسؤول  المحاور  م

 رئيس مجلس اإلدارة  كلمة افتتاحية    .1

 ارة رئيس مجلس اإلد مراجعة نتائج محاضر اجتماعات المجلس السابقة   .2

 رئيس مجلس اإلدارة  مناقشة تشكيل اللجان المؤقتة   .3

 المدير التنفيذي 2020مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام   .4

 رئيس مجلس اإلدارة  2020القوائم المالية التقارير الربعية ومناقشة   .5

 المدير التنفيذي 2021مناقشة خطة الجمعية لعام   .6

 المدير التنفيذي 2021مناقشة الموازنة المالية    .7

 رئيس مجلس اإلدارة  مناقشة تنمية الموارد المالية   .8

 رئيس مجلس اإلدارة  تفعيل التطوع في الجمعية   .9

 خليل فهد أبو مناقشة تقرير الحوكمة   .10

 سحيم القحطاني  رسوم أعضاء الجمعيةمناقشة   .11

 خليل فهد أبو قياس الرضى للمستفيدين  .12

 خليل فهد أبو البرامج التوعوية لعضاء المجلس وفريق الجمعية   .13

 الختام   .14

 

 مرفقات االجتماع: 

   المرفق عنوان  م

1.  - 



 

 

 (   6 ) من(  4) الصفحة 

 توصيات االجتماع: 

 الزمان  المكلف  التوصيات  م

1.  

نتائج  المجلس    اطلع اعلى  السابقةجتممحاضر  العمل   اعات 

أعضاءه بضرورة إنجاز   ىصأوو  ن مهامت مناقشة ما بقي م تمو

 .الموكلة المهام

المدير  
 التنفيذي 

31/03/2021 

2.  

 وهي على النحو التالي: اعتمد المجلس تشكيل لجان مؤقتة  

 اللجنة التنفيذية  •

 لتدقيقلجنة الرقابة وا  •

 

 للجمعية.  داخليالمراجع ال ليفتكالمجلس واعتمد 

بإصد ق وأوصى  المهام    ملشت   والتي  تكليفال  اترارار 

 صات والصالحيات الممنوحة. الختصاوا

المدير  
 التنفيذي 

04/03/2021 

3.  

ل  تقريرال  المجلس   ناقش خالل    عمالالختامي  عام  الجمعية 

لجمعية العمومية  تمهيدًا لعرضه في اى باعتماده  وأوص،  2020

 .العادية

المدير  
 التنفيذي 

04/03/2021 

4.  

الربعية   • المالية  التقارير  المجلس  المالية  ناقش  والقوائم 

المالية واعتمد2020  للسنة  بم  وأوصى  على ها  رفعها 

 .للجمعيةاإللكتروني  الموقع

الاط • عروض  على  المجلس  مكاتب تعاب  لسعار  لع 

القوائم  في  المراجعة   الدليل مراجعة  وفق  المالية 

الموحد  عبدالرحمن   مكتب  واعتمد  للجمعيات،  المحاسبي 

قانونيونمحاسبون  -الشبيشري   لمراجعة    -ومراجعون 

لعروض من أفضل اكئم المالية وإعداد التقارير الربعية  القوا

  .لجمعيات الهليةا  المج سعر القل والخبرة فيحيث ال

ب • المجلس  أوصى  اإللكترونية  متابعة  كما  الخدمات  تفعيل 

 بنكي لدى  حساب  بدء إجراءات فتحمع    لبنك البالد واإلنماء

 بنك الجزيرة. 

سلمان 
 الشبانات 

31/03/2021 



 

 

 (   6 ) من(  5) الصفحة 

 الزمان  المكلف  التوصيات  م

5.  

و للجمعية  االستراتيجية  الخطة  المجلس  ناقش  استعرض 

ال واعتمدمؤشرات  والمستهدفات  التنفيذية    داء  لعام  الخطة 

التنفيذية  2021 الخطة  بإخراج  المجلس  وأوصى  قالب  م.  في 

إلى   تحويلها  مع  الللوحة  مميز  في  التقدم  مؤشرات  قياس 

 عدادًا العتمادها من الجمعية العمومية العادية. است

المدير  
 التنفيذي 

11/03/2021 

6.  

على   المجلس  المالية  اطلع   وأوصى  ،م2021ام  لعالموازنة 

مناسبإخراجها  ب قالب  ول  في  الجمعية  عرطباعتها  في  ضها 

 ية. العمومية العاد

المدير  
 التنفيذي 

11/03/2021 

7.  

فرص   المجلس  اناقش  وللجمعيةالمالية    لموارد تنمية  أوصى  ، 

لتطوير   مشورة  مؤسسة  مع  تنمية  بالشراكة  وحدة  وتأسيس 

متطوع أو بعمل جزئي لتفعيل لموارد المالية والبحث عن مدير  ا

 المشروع وضمان استدامة الجمعية. 

المجلس اعتمد  مع    كما  االستثماريةالشراكة  المعرفة   شركة 

 . المتجر والرسائل النصية للتبرعات عبرتنفيذ حملة تسويقية  في 

المجلس   أوصى  بركما  التنفيذية  حول اإلدارة  التوصيات  فع 

بالشراكة مع جم  تفعيل للجمعية  التعريفي  غراس المعرض  عية 

 لحة للجمعيتين. بما يحقق المصلتنمية الطفل 

المدير  
 التنفيذي 

11/03/2021 

8.  

بتفعيل   المجلس  التطوع  أوصى  مشروع وحدة  في  والتسجيل 

 . وتعيين مديرًا لها الوطني لتأسيس وحدات التطوع معيارال

المجلس   التطوعيةكما أوصى  الفرص  وزيادة عدد    بضرورة رفع 

وتبشكل    المتطوعين ا شهري  في  النتائج  الدوري  لضمين  تقرير 

 . للجمعية

المدير  
 التنفيذي 

18/03/2021 

9.  

على   المجلس  االلتزام  اطلع  معياري  في  الحوكمة  تقرير 

أوصى بإرسال  اعتمد التقرير وافية واإلفصاح، وفواالمتثال والش

تع وتوضيح  خطاب  وفق   تعديل  بهدفقيبي  التقييم  درجة 

مركز  االخط من  المرسل  تأسيس لتنمية  اب  ظروف  لمراعاة 

 .والتطوير  خطة التحسين المجلس دعتم ا قد، والجمعية

فهد 
 أبوخليل

04/03/2021 



 

 

 (   6 ) من(  6) الصفحة 

 الزمان  المكلف  التوصيات  م

10.  
  متابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العموميةالمجلس ب  أوصى

 . المتجر اإللكتروني للجمعيةل من خال 2021 لعام
المدير  

 التنفيذي 
18/03/2021 

11.  
ب المجلس  ل أداة  تجهيز  أوصى  الرضى  الجمعية  امج  ر بقياس 

 لمناقشته في اجتماع المجلس. بالنتائج بشكل ربعي والرفع 
المدير  

 التنفيذي 
31/03/2021 

12.  

المجلس   لعضاء  توعوية  برامج  بعقد  المجلس  وفريق أوصى 

والقانونية اإلدارية  الجوانب  حول  مكافحة  ،  العمل  وبرامج 

 .تمويل اإلرهاب وغسيل الموال

المدير  
 التنفيذي 

31/06/2021 

13.  

واللوائح  السياسات  بمراجعة  المجلس  إضافة    أوصى  مع 

 يار السالمة المالية: الحوكمة المتعلقة بمعسياسات ولوائح 

 السياسات المالية  •

 ياتالئحة المشتر  •

 سياسة الصرف للبرامج  •

المدير  
 التنفيذي 

31/03/2021 

14.  

ات وبرامج اجتماعية لعضاء المجلس  أوصى المجلس بعقد لقاء

تعزيز   بهدف  التنفيذي  الفريق  اإلخاء  مع  بيئة روح  وتحسين 

 ة الفريق.رفع من كفاءء مما يوتعزيز االنتماالعمل 

المدير  
 التنفيذي 

31/03/2021 

15.  

اقع  وليل الالمبذولة في تطوير أداء الجمعية وتحجهود  الضمن  

في  ،  الحالي المشاركة  المجلس  اعتمد  تقييم مقياس  فقد 

وتنفيذ    بدعم  دامةاالست اإلنسانية  الراجحي  مؤسسة  من 

الطاقات، بناء  من   المجلس  ىوأوص  مؤسسة  باالستفادة 

 .تطوير الجمعيةخرجات في الم

المدير  
 التنفيذي 

18/03/2021 
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