
 
 

   جنة التنفيذيةاللسجل اجتماعات 

 

 عدد المعتذرين  عدد الحضور   القرارات والتوصيات  رقم االجتماع  مكان االجتماع  تاريخ االجتماع  اليوم 

 بدون رقم  اديسون بلو ر م 2017-5-17 ثاء الثال

 وري خاص بموضوع فعاليات رمضان. تنسيق لقاء د  •
 . مناقشة عقد استجار المقر  •
 مناقشة عقود التشغيل الخارجي.  •

6  

 بدون رقم  دق انتركونتيننتال فن م 2017-5-25 الثالثاء 

 ان. دات فعاليات رمضستجمناقشة م  •
 للزيارة. ائم تجار  مناقشة قو •
 مناقشة وجود شخص متبني وداعم للجمعية  •

6  

 بدون رقم  محافظة جدة  م 2017-8-1 الثالثاء 

مناقشة منح عضوية اللجنة الشرعية للشيخ الدكتور   •
 عبدهللا المصلح. 

 سب الجمعية. حامناقشة تدريب م •
 مناقشة موضوع التنازل عن فرع مؤسسة كافل بجدة.  •
 رية للجمعية. تغير الوية البص •
 مناقشة تطورات العمل في المقر.  •

4  

  4 ستالم فرع مؤسسة كافل بجدة مناقشة محضر ا • بدون رقم  محافظة جدة  م 2018-2-6 الثالثاء 

 بدون رقم  محافظة جدة  م 2018-8-9 الخميس 

الخاصة بالعمل التطوعي وفق انظمة   ء العقودانشا •
 الوزارة. 

الخاصة  متة العلميات واإلجراءات المرحلة الثانية ضمن ات •
 أنظمة الجمعية. ب
 اكمال متطلبات التسجيل في بوابة التامينات االجتماعية.  •
 جتماعي. تأمين موظفة في قسم البحث اال •
 االحتياجات العاجلة الوظيفية.  •
لرواتب الذي تقدمه وزارة العمل  اكمال متلبات دعم ا •

 والتنمية االجتماعية لبعض الوظائف في الجمعية. 
 نفيذية. الية اتخاذ القرارات الت •
 اجتماع الجمعية العمومية.  •
 قع االلكتروني و وسائل التواصل االجتماعية. إدارة المو •
منظومة  وضع خطة للمرحلة القادمة لبناء وتطوير ا •

 . تاال الجمعية في كافة المج

5  

 بدون  فظة جدة محا م 2018-9-2 االحد 

 العقود الجزئية للموظفين الحكومين.  •
 . ترونية العلمليات والبرنامج االلكأتمت •
 ام االداري النظ •

5  
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 عدد المعتذرين  عدد الحضور   القرارات والتوصيات  رقم االجتماع  مكان االجتماع  تاريخ االجتماع  اليوم 

 بدون  مقر الجمعية  2018-10-11 الثالثاء 

 ير. متابعة العمل على شراء برنامج اث •
 هيكل التنظيمي المعد من بيت الصفوة. االطالع ال •
 على الوصف الوظيفي. الع االط •
الموافقة لى صرف إعانة مصروف مدرسي وقيمة ثياب   •

 لعدد من الطالب االيتام. 
 يتام. لأل الف لاير تفريج كربة  80اعتماد آلية صرف  •
أعمال إدارة الخدمات االجتماعية  قرير موجز ب عرض ت •

 وإدارة البرامج واالنشطة. 

4  

 بدون رقم   مقر الجمعية  2019-10-16 االربعاء 

 رير مراحل العمل. نظام اثير، االفادة بخطة التنفيذ وتقا •
 داخلية. الحوكمة وبناء االنظمة ال  •
البرامج، التركيز على التمكين والرقع بالبرنامج التي   •

 تحقق هذا االهداف. 
 هار الجمعية . إش •
 وقف مناسب. الحصول على متابعة  •
 وظفات. لم مكافاة نهاءة الخدمة ل •
 صرف الزكاة، اعتماد مبلغ.  •
 اعتماد صرف مبلغ الكفارات والنذر.  •
 . (غسالة الم تبرع عيني )است •
 استقطاب موظفين في التسويق والتقنية.  •

4  

 بدون رقم  مقر الجمعية  2019-11-6 االربعاء 

 صرف الزكاة.   مناقشة واعتماد آلية •
 حول الوقف. مقترحات  •
 البناء المؤسسي.  •
 عية. ع بالجموحدة التطو •
 كة تعليم وسط جدة. شرا •
 هراني متخصص في التسويق. بلة االستاذ / صالح الزمقا •
 وضع اسماء مقترحة من قبل أعضاء اللجنة. ار. ستثماال •
 اشهار الشراكات.  •
 الشراكات والعالقات العامة  •

4  

 دون رقم ب مقر الجمعية  م 2019-12-2 االثنين 
 . ه في برنامج أثيرض ما تم انجازعر •
 ماعي. ملفات االسر والبحث االجتتحديث بيانات  •

4 2 
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 . المستجدات حول وقف ابار  •
 بناء المؤسسي ال •
والمكاتب  مقترح آلية مكافاة موظفي تمية الموارد   •

 التعريفية. 
 تعليم وسط جدة شراكة  •

 1 مقر الجمعية  2020-1-27 االثنين 

 ر المقر. جااي •
 مستجدات الوقف.  •
 ث االجتماعي. حالية الب •
 البناء المؤسسي. مستجدات  •
 ( اليراد الشهرياعرض تقارير ) •
 م2020خطة التشغلية لعام عرض ال •
 م2020نة التقدرير لعام عرض المواز •
 مقترح  –عرض نظام المكافاة والحوافز  •
 تماد السياسات للحوكمة. اع •
 ين. اعتماد الئحة تنيظم العالقة مع المستفيد •
 . ر ميم منازل االستر •
، بوظيفة مراجع داخلي  تعيين االستاذ  يوسف الجبيري •

 للجمعية. 
 تطوير المعارض التعريفية.  •

5 1 

 2 مقر الجمعيية  2020-3-11 ربعاء اال

 جدات ايجار المقر. مست •
 عريفيةمتابعة طلب افتتاج المعارض الت •
 مستجدات الوقف  •
 متابعة مستجدات البناء المؤسسي  •
 الحملة الموسمية  •
 الكتيب التعريفي  •
 مستجدات ترميم منازل اسر االيتام  •
 استعرض الموقف المالي  •
 التقرير المالي  •
 سكني كة مع  الشرا •
 

4 1 
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 عدد المعتذرين  عدد الحضور   القرارات والتوصيات  رقم االجتماع  مكان االجتماع  تاريخ االجتماع  اليوم 

 3 د عن بع  2020-5-3 حد اال

 مستجدات ايجار المقر.  •
 عرض المركز المالي  •
 اح مشروع كفالة ارمله اقتر •
 اقتراح مشروع دلني على يتيم  •
 لتقرير السنوي عرض ا  •

5 2 

 4 عن بعد  2020-7-7 الثالثاء 

 حلمة عشر ذو الحجة  •
 ية اجتماع الجمعية العموم •
بة الدارة مواقع  االمين العام الختيار الجهة المناس تفويض •

 عي. التواصل االجتما
 وقف عمارة ابار  •
 الئحة الموارد البشرية  •
 باء لالسر المتعثرة سداد فواتير الكهر •
 عقد المصمم    يد تجد •
 سائل النصية عقد الرتجديد  •

5 1 

 


