
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع 

 اإلدارة  مجلس
 2021 الثاني االجتماع 

 

 

 

 

 

 هـ   1442 / 09 / 10

م  2021 / 04 / 22



 

 

 (   5 ) من(  2) الصفحة 

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات  البند 

في دورته  (  6 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2021 / 2 ) رقم المحضر 

 األولى 

  األربعاء اليوم 

 . م  22/04/2021الموافق  هـ09/1442/ 10 التاريخ 

   عن بعد )البث الحي( موقع االجتماع 

 ( مساءًا. 09:30الساعة )  بداية االجتماع 

 ( مساءًا.11:00الساعة )  االجتماع  نهاية

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

 )رئيس مجلس اإلدارة( من المهنالرحعبدا سامي بن برئاسة 

 ي راكان بن تركي النفيع  أمين المجلس 

 



 

 

 (   5 ) 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  المالية القوائم و التقارير المالية الربعيةاعتماد   .3

 رئيس مجلس اإلدارة  2021التنفيذية الخطة اعتماد   .4

 رئيس مجلس اإلدارة  2021لية  الموازنة المااعتماد   .5

 المشرف المالي  تقرير األداء االستراتيجي للربع األول اعتماد   .6

 رئيس مجلس اإلدارة  إجراءات عقد الجمعية العمومية عن بعد   .7

 اإلدارة رئيس مجلس  مناقشة تنمية الموارد المالية   .8

 رئيس مجلس اإلدارة  تفعيل التطوع في الجمعية   .9

 سحيم القحطاني  الجمعيةرسوم أعضاء مناقشة   .10

 خليل فهد أبو قياس الرضى للمستفيدين  .11

 الختام   .12

 

 مرفقات االجتماع: 

 المرفق عنوان  م

1.  - 



 

 

 (   5 ) 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 

31/05/2021 

2.  

ال التقارير  المجلس  عام  ناقش  عن  الربعية  وتم 2020مالية  م 

مكتب المراجعة لرفعها على موقع    بمتابعةوأوصى  ادها  اعتم

 . الوزارة ونشرها على موقع الجمعية

من   المالية  القوائم  المجلس  ناقش  المراجعة كما  مكتب 

 .ومية العاديةالعتمادها من الجمعية العمدها تمهيدًا واعتم

المدير  
 التنفيذي 

30/04/2021 

3.  
 ق عليهاوواف م  2021خطة برامج الجمعية لعام  ناقش المجلس  

 ومية العادية تمهيدًا العتمادها من الجمعية العم
المدير  

 التنفيذي 
30/04/2021 

4.  
المالية  المجلس    ناقش تمهيدًا   ،م2021ام  لع الموازنة 

 ية.في الجمعية العمومية العاد العتمادها
المدير  

 التنفيذي 
25/04/2021 

5.  

الربع  تقرير األداء االستراتيجي للجمعية خالل  استعرض المجلس  

و التقريراألول  واعتمد  االستشارية  الجهة  وأوصى    مالحظات 

في  ب المتميزة  الجهود  الربالتقمواصلة  واارير  على عية  لعمل 

 .التوصيات

المدير  
 التنفيذي 

30/06/2021 

6.  

إجراءات  ناقش   وغير  المجلس  العادية  العمومية  الجمعية  تنفيذ 

عال خالل  عادية  من  بعد  )زوم(ن  الحي  بت  البث  جهيز  وأوصى 

مع   التصويت  واستبانات  إلكتروني  استعراض  موقع  إمكانية 

 .لوثائق الالزمة واالطالع عليها بوقت كافاألعضاء ل

فهد 
 أبوخليل

30/04/2021 

7.  

ب المجلس  التطوع  تفعيل  ل   التطوع  مديرتكليف  أوصى  وحدة 

مشروع   في  وحدات    معيارالوالتسجيل  لتأسيس  الوطني 

 . التطوع

المجلس   التطوعية  بضرورةكما أوصى  الفرص  وزيادة عدد    رفع 

وتبشكل    المتطوعين ا شهري  في  النتائج  الدوري  لضمين  تقرير 

 . ةللجمعي

المدير  
 التنفيذي 

31/05/2021 



 

 

 (   5 ) من(  5) الصفحة 

 الزمان  المكلف  التوصيات م

8.  
لبنك البالد  تفعيل الخدمات اإللكترونية  متابعة  لمجلس بوصى اأ

 بنك الجزيرة.  بنكي لدى حساب بدء إجراءات فتحمع  واإلنماء
سلمان 
 الشبانات 

30/06/2021 

9.  
  متابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العموميةالمجلس ب  أوصى

 . المتجر اإللكتروني للجمعيةل من خال 2021 لعام
المدير  

 التنفيذي 
30/06/2021 

10.  

المجلس   تقريرأوصى  ل  برفع  الرضى  خالل  الجمعية  امج  ر بقياس 

اج في  واستعراضه  األول  ومناقشة  الربع  المجلس  تماع 

 .التوصيات

المدير  
 فيذي التن

30/06/2021 

 



 

 (  الثانيإقرار توصيات محضر اجتماع مجلس اإلدارة ) 

 م 04/2021/ 22هـ الموافق  10/09/1442 – (األربعاء)يوم 

 

 التوقيع  المنصب  االسم  م

 د عن بعحضور ال الرئيس  سامي عبدالرحمن محمد المهناء   .1

 د عن بعحضور ال النائب  عبدالعزيز عبداهلل ناصر اليحيى   .2

 تن محمد بن غشام الشباناسلما  .3
المشرف  

 المالي 
 د عن بعحضور ال

 د عن بعحضور ال عضو  ز الشثري عزام سعود عبدالعزي  .4

 د عن بعحضور ال عضو  سالم فهيد سالم القحطاني   .5

 د عن بعحضور ال عضو  سحيم سعيد سويلم القحطاني   .6

 د عن بعحضور ال عضو  فهد سعود ناصر أبو خليل  .7

  

 س اإلدارة رئيس مجل

 
 سامي عبدالرحمن محمد المهناء 
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