
 
 

  سجل اجتماعات جملس اإلدارة

 

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

 األربعاء
 هـ81/18/8341
 م01/81/0182

منزل الشيخ إبراهيم 
 بن عبدالله السبيعي

 االجتماع األولالدورة األولى 

 .اعتماد األستاذ أحمد عواجي مديراً عام للجمعية 
  مطالبة المدير العام عرض تصور لألهداف التي سيحققها

 خالل الستة الشهور القادمة.
  تكليف سعادة الدكتور عبدالله بن محفوظ بمهمة إيجاد

 المقر اإلداري .
  السعي الحثيث من جميع األعضاء إليجاد أوقاف الجمعية

. 
  سرعة استكمال أوراق الجمعية الرسمية من وزارة العمل

 والتنمية االجتماعية وفتح حسابات بنكية.
 .تأجيل توزيع اللجان إلى االجتماع القادم 
  هـ .9/0/8341تحديد االجتماع القادم يوم األربعاء 

1 - 

 األربعاء
 هـ9/10/8341

 م19/88/0182
منزل الشيخ إبراهيم 
 بن عبدالله السبيعي

 الدورة األولى االجتماع الثاني

  تكليف مدير الجمعية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
 القادمة.

 . اعتماد تقسيم وتوزيع لجان مجلس اإلدارة 
  تكليف اللجنة التنفيذية بعمل مجلس تنسيقي مع جمعية

 كافل لرعاية األيتام .
 . تكليف السيخ إبراهيم السبيعي بعرض الئحة الصالحيات 
  تكليف اللجنة التنفيذية بعمل تقرير دوري 
  أهمية المتابعة المستمرة إلنهاء اإلجراءات المتعلقة

 بإصدار سجل الجمعية وفتح الحسابات .

9 1 

 الثالثاء
 هـ11/12/8341
 م10/14/0180

 الدورة األولى االجتماع الثالث جدة

 الموافقة على استالم مقر كافل بجدة 
  المشاريع.اعتماد البدء في تسويق 
  تكليف مدير الجمعية بالبحث عن مقر مناسب للجمعية 
  الموافقة على عروض أسعار الخطة االستراتيجية

 للجمعية
  اعتماد العمل على إنشاء موقع الكتروني للجمعية 
  اختيار االسم الرمزي للجمعية 
  الموافقة على خطة حفل تدشين الجمعية 

81 
 
1 



 
 

  سجل اجتماعات جملس اإلدارة

 

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

 االثنين
 هـ81/10/8349
 م48/81/0180

 الدورة األولى االجتماع الرابع جدة
  مخاطبة صاحب السمو الملكي األمير عبدالله بن بندر بن

عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة ليكون 
 الرئيس الفخري للجمعية 

9 1 

 االحد
 هـ81/14/8349
 م10/80/0180

 الدورة األولى االجتماع الخامس جدة

  استالم فرع مؤسسة كافل بجدةالموافقة على 
 : تشكيل لجنة مكونة من 

 علي بن عبدالله النعدي -8
 خالد بن عبدالله الشهري -0
 يوسف بن سعد الغامدي -4
 عبدالله بن علي عارف -3

9 1 

 الثالثاء
 هت18/13/8349

 م10/18/0181
 الدورة األولى االجتماع السادس جدة

 الموافقة على المقر اإلداري للجمعية 
  افداريتأثيث المقر 
 التقرير المالي 
  تحديد موعد تدسين المقر اإلداري للجمعية 
 وقف أيتام جدة األول 
 الشراكة مع إدارة تعليم جدة 
  الخطة االستراتيجية للجمعية 
 مشروع باقي الهلل 
  المعارض التعريفية 
 منح العضويات 

9 1 

 االجتماع األولالدورة األولى السنة الثانية  مقر الجمعية -دة ج م5/13/0181 الخميس

 اعتماد المعارض التعريفية 
 اعتماد الفاعليات الكبرى 
 طلي استثناء معرض تعريفي بوقف الملك عبدالعزيز بمكة 
 تأثيث المقر 
  مناقشة السياسات واللوائح 

9 1 

 الدورة األولى السنة الثانية االجتماع الثاني مقر الجمعية -جدة  م13/10/0181 األربعاء

 شكر مجموعة المعدي 
 اجتماع الجمعية العمومية 
 العضويات 
 المعارض الدائمة 
 التقرير المالي 
 المصاريف التشغيلية 

9 1 



 
 

  سجل اجتماعات جملس اإلدارة

 

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

 الثالثالدورة األولى السنة الثانية االجتماع  مقر الجمعية -جدة  81/81/0181 الخميس

  الجمعية أعمالنبذة عن 
  م0180اعتماد الميزانية للعام المالي 
 اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي 
 وضع آلية لتفعيل اللجان 
 عقد الجمعية العمومية 

1 8 

 ولى السنة الثالثة االجتماع األولالدورة األ مقر الجمعية -جدة  12/88/0181 الخميس
  النموذج الشامل للجمعية ضمن برنامج  بياناتاعتماد

 9) مكين  الحوكمة
3 3 

 الثانيولى السنة الثالثة االجتماع الدورة األ مقر الجمعية -جدة  05/80/0181 الثالثاء
 إقامة حفل تكريم للدكتورمازن سندي 
 إعادة انتخاب أعضاء المجلس 

1 1 

 الثالثولى السنة الثالثة االجتماع الدورة األ مقر الجمعية -جدة  م12/14/0189 ربعاءاأل
 االتفاق على عقد الجمعية العمومية 
 محاور االجتماع القادم 

1 1 

 الرابعولى السنة الثالثة االجتماع الدورة األ مقر الجمعية -دة ج م85/13/0189 االثنين

 حاجة الجمعية إلى أرض لبناء عليها المقر 
 آلية سداد إيجار مبنى الجمعية 
 عرض الخطة التشغيلية 
 مناقشة رواتب الموظفين واالدراج في التأمينات 

0 8 

 الخامسولى السنة الثالثة االجتماع الدورة األ مقر الجمعية -دة ج 13/10/0189 الخميس

 حاجة الجمعية إلى أرض لبناء عليها المقر 
 آلية سداد إيجار مبنى الجمعية 
 افتتاح المكاتب التعريفية 

1 1 

 الدورة األولى السنة الثالثة االجتماع السادس مقر الجمعية -جدة  13/19/0189 ربعاءاأل

 استقالة الدكتور عبدالله بن محفوظ 
 قبول االستقالة 
 رئيس جديد للجمعية : انتخاب 

ً  األستاذ .8  سعد الغامدي رئيسا
 األستاذ ياسر السلمي نائباً للرئيس .0

  تعيين المدير التنفيذي : تم تكليف المهندس / عبدالله
 عارف 

1 1 

 م11/10/0101 الخميس
عن بعد عبر منصة 

 تواصل
 الدورة األولى السنة الرابعة االجتماع األول

  م0101موافقة المجلس على الخطة التشغيلية لعام 
  م0101موافقة على الموازنة التقديرية 
 اعتماد اللوائح المطلوبة لنظام الحوكمة 
 االطالع على تقرير الحوكمة 
 اعتماد الئحة الموارد البشرية 

1 1 



 
 

  سجل اجتماعات جملس اإلدارة

 

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

 الموافقة على تشكيل لجنة جرد 
  كفالة أرملةمقترح مشروع 
 تعييم مراجع داخلي للجمعية 
 اعتماد عمل حمالت تسويقية لبرامج الجمعية 
  م0101مايو  –عرض منجزات الجمعية لشهري أبريل 

 80/14/0108 األربعاء
عن بعد عبر منصة 

 تواصل
 ولى السنة الخامسة االجتماع األولالدورة األ

 عادي للجمعية  اجتماعالمجلس علة عقد  موافقة
 العمومية

 تعيين مدير تنفيذي للجمعية 
 الموافقة على اللوائح والسياسات ومعايير الحوكمة 
  0189 – 0181اعتماد القوائم المالية 
  م0108اعتماد الموازنة التقديرية 

  

 


