
 

 

 اإلدارة مجلس اجتماع محضر

 

 ثانيلا :االجتماع                     الرابعةالسنة:                              االولى :الدورة

 

 بداية االجتماع التاريخ اليوم مكان االجتماع

 - 1441/ 07/ 22م املوافق 2020/  03/  17 الثالثاء بالتمرير

 

 

 املشاركون: •

 املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة سعد بن سعيد بن محمد الغامديا. 

 نائب رئيس مجلس االدارة ا. ياسر بن عيد بن عواد السلمي 

 املشرف املالي ا. علي بن عبدهللا املعدي الشهري 

 األمين العام ا. خالد بن عبدهللا بن مصلح الشهري 

 عضو د. عبدهللا بن مرعي بن محفوظ

 عضو ا. إبراهيم بن عبدهللا بن إبراهيم السبيعي 

 عضو ا. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النمله 

 عضو سالم بن محمد أبو هاديا. 

 عضو ا. عبدالرحمن بن محمد الغامدي

 

 



 

 

ـــــاع ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــاور االجتمـــــــــــــــــــــ  محـــــــــــــــــــــ

 م 2020اصدار موافقة املجلس على الخطة التشغيلية لعام  1

 الع لالط األعضاءلجميع  التشغيلية طةختم ارسال نموذج ال  /  املعطيات

 / القرار 

  

 

 م .2020اصدار موافقة على املوازنة التقديرية لعام  2

 لجميع األعضاء لالطالع  وازنةاملتم ارسال   /  املعطيات

 / القرار 

  

 

 اعتماد اللوائح املطلوبة لنظام الحوكمة  3

 لجميع األعضاء لالطالع جميع اللوائح تم ارسال   /  املعطيات

 / القرار 

  

 

 املوافقة على تشكيل لجنة)الجرد (  4

 املشكلين لها للجميع لالطالع  واألعضاءبيان بمهام ومسؤوليات اللجنة تم ارسال   /  املعطيات

 / القرار 

  

 

 



 

 

 والتوصيات حول املوضوع .  املقر   مستجدات ايجار  5

تم التواصل مع مكتب املالك لتحديد موعد لالجتماع به لكن الفترة املاضية كان في سفر خارج   /  املعطيات

طلب  عمل محضر إلثبات حاالت وتم التوجيه من قبل اللجنة التنفيذية ب أسبوعينقبل  اململكة ولم يرجع اال 

 االجتماع السابقة والقادمة وتحديد موعد بأسرع وقت لالجتماع باملالك . 

 / القرار 

  

 

 املوسميةالتسويق الحملة  6

تفعيل التسويق للجمعية والتعاقد مع جهة متخصصة في التسويق بشكل عام خصوصا اهمية   /  املعطيات

وتكليف اللجنة التنفيذية بذلك ورفع تقارير دورية حيال هذا فيما يخص بند املصروفات التشغيلية 

 . املوضوع

 / القرار 

  

 

 تعين مراجع داخلي للجمعية 7

املالية من ضرورة وجود جهة خارجية او داخلية  نظرا ملا تتطلبه أنظمة الحوكمة والشفافية   /  املعطيات

تقوم بعملية الرقابة الداخلية على اإلجراءات املالية واإلدارية بالجمعيات  وكون أ . يوسف الجبيري مؤهال 

 فنوص ي بتعينه مراجعا داخليا للجمعية ويعمل محاسب في الجمعية ومدربا وممارسا لذلك 

 / القرار 

  

 

 

 



 

 

 االيتام مفاتيح شقق التمليك أمهاتتسليم  8

اسر وتم  10بحمدهللا تم استالم عمارة بحي الريان لتسليمها ألسر االيتام وقد تم معاينة  -   /  املعطيات

 املوافقة على االستالم . 

 إقرار فعالية إلبراز هذا املنجز . -

واملكتب الخاص لسمو  مشكورا  السبيعي إبراهيم الشيخ  اإلدارةمجلس عضو من قبل وجاري التنسيق  -

 لرعاية هذا الحدث . طان بن عبدالعزيز بدر بن سل األمير ب السمو امللكي نائب امير املنطقة صاح

 / القرار 

  

 

 لأليتامبطاقات التامين الطبي تسليم  9

بطاقة تامين طبي   340ثم للشراكة مع جمعية فلذات تم استالم ما يقارب من بفضل هللا  -   /  املعطيات

 لأليتام وأمهاتهم .

 إقرار فعالية إلبراز هذا املنجز .   -

 / القرار 

  

 

 ما يستجد من اعمال 

- 

- 

 

 

 



 

 

 

 املشاركون:إقرار  •

 التوقيع املنصب االسم

  رئيس مجلس اإلدارة ا. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي

  االدارةنائب رئيس مجلس  ا. ياسر بن عيد بن عواد السلمي 

  املشرف املالي ا. علي بن عبدهللا املعدي الشهري 

  األمين العام ا. خالد بن عبدهللا بن مصلح الشهري 

  عضو د. عبدهللا بن مرعي بن محفوظ

  عضو ا. إبراهيم بن عبدهللا بن إبراهيم السبيعي 

  عضو ا. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النمله 

  عضو هاديسالم بن محمد أبو ا. 

  عضو ا. عبدالرحمن بن محمد الغامدي

 

 

 


