
 

 
 
 

 م0201املايل ( للعام 1حمضر اجتماع جملس اإلدارة رقم ) 
 

 م01/10/8180هـ الموافق  82/10/0118بتاريخ  االثنينمن مساء يوم  (01:11)في تمام الساعة          

برئاسة األستاذ: بحوطة سدير  في مقر الجمعيةم  وذلك 8180للعام المالي  ( 0عقد اجتماع مجلس اإلدارة رقم  )

 كل من: وبحضور عبدالرحمن بن حمد العيد

    المويجد سعد بن فيصل/ المجلس رئيس نائب -1

            المشاري مشاري بن عبدالعزيز/ الصندوق أمين -2
     المهيدب سليمان بن عبدهللا/ اإلدارة مجلس عضو -3
      المعيوف عبدالعزيز بن عبدهللا/ اإلدارة مجلس عضو -4
 الطويل إبراهيم بنت هيلة/ اإلدارة مجلس عضو -5

 
 : جــدول األعمـال

 ـ افتتاح الجلسة . 0

 .على التعاميم والخطابات الواردة  االطالع ـ 8

 .ومراجعة توصياتهالطالع على محضر االجتماع السابق اـ  3

 .م8181 اعتماد التقرير السنوي للجمعيةـ  1

 المستفيد واستعراض النتائج الشهرية . رضىاعتماد إدراج استبيان قياس  -0

 .سياسات الجمعية  اعتماد -6

 .والئحة صالحيات المدير التنفيذي اعتماد الئحة الموارد البشرية -7

 بشأن تأسيس فندق استثماري بحوطة سدير. فيصل المويجداألستاذ مقترح نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2

 .م8180أبريل  10المدير التنفيذي من تاريخ  اعتماد مناقشة -0

 تفويض للمدير التنفيذي بالصالحيات المالية. -01

 مراجعة الشؤون المالية والرواتب للجمعية. -00

 ة سكرتير الجمعية.أمقترح زيادة مكاف -08

 الموقع اإللكتروني.إضافة النموذج الشامل في -03

 . م8181ديسمبر  30اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في  -01

 مناقشة فتح محفظة تمويلية مع بنك التنمية االجتماعية . -00
 . يستجد من أعمال ـ ما 06

 الخاتمة -07

 

 



 

 

 

 

 
 

 
بالحضور من أعضاء المجلس ورحب  اجتماعسعادة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالرحمن بن حمد العيد  افتتحأوالً :

مؤكًدا على ضرورة زيادة أعضاء الجمعية للجميع التوفيق والسداد  متمنيا، وشكرهم على حضورهم مجلس اإلدارة
 .العمومية والعمل على ذلك بالتكاتف

 

 ً أطلع المجلس على التعاميم الواردة من جهة اإلشراف مركز التنمية االجتماعية بروضة سدير عبر البريد اإللكتروني  :ثانيا
 خالل الفترة الماضية .

 على موافقة مركز التنمية على مشاريع الجمعية. االطالع -
 ً هـ الموافق  88/11/0118بتاريخ يوم االثنين ( المنعقد 08أطلع المجلس على محضر االجتماع السابق رقم ) :ثالثا
 وراجع توصياته وقراراته . م17/08/8181

 

  .م8181، اعتمد المجلس التقرير السنوي للجمعية للعام المالي االطالعبعد  رابعاً:
 

 ً المقدمة للمجتمع وذلك عبر الموقع ان قياس رضى المستفيدين من البرامج وافق المجلس على إدراج استبي :خامسا
 .واستعراض نتائج االستبيان في اجتماعات المجلستواصل االجتماعي الرسمي للجمعية، اإللكتروني وفي حسابات ال

 

( 3)المتفق على إعدادها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة ، اعتمد المجلس السياسات العامة للجمعيةاالطالعبعد  :سادسا
 . ويتم مراجعتها بشكل ربع سنوي( 8100لسنة )
جنة ل، وافق المجلس على تفويض والئحة صالحيات المدير التنفيذي الئحة الموارد البشريةعلى  االطالعبعد  :سابعا

 .واعتمادهابمراجعة الالئحة  الموارد البشرية والشؤون المالية
ي بشأن تأسيس فندق استثمار المويجدبن سعد المجلس مقترح نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ فيصل ناقش  :ثامنا

وفّوض المجلس المدير التنفيذي بالرفع لمركز التنمية  وافق المجلس على المقترحوبعد المناقشة في حوطة سدير، 
 .   يلزم وإكمال ما، بالموافقة المبدئية

طالل بن عبدالرحمن الثابت،  المهندسأشهر ( لفترة عمل المدير التنفيذي للجمعية  3بعد انتهاء فترة التجربة )  :اتاسع
يم آداء ، ويتم تقيتعيينه من مقام الوزارة اعتمادوذلك بعد وافق المجلس على تعيينه واعتماده بشكل رسمي في الجمعية 

 اتهاحتياجتشغيل المقر وتوفير كافة  متطلبات باستكمالكما وجه المجلس  .العمل والمشاريع خالل فترة ربع سنوي
 بشكل كامل.اإلدارية والتنظيمية التي تسهم في عمل المقر اإلداري 

ئحة بمراجعة الال لجنة الموارد البشرية والشؤون الماليةفوض المجلس ، الئحة التفويضعلى بنود  االطالعبعد  :اً شراع
 واعتمادها.
بن مشاري المشاري ضرورة تقليل المصاريف تزامنًا مع جائحة  ناقش المشرف المالي للجمعية أ.عبدالعزيز :حادي عشر

، وقرر المجلس على نتائجها واالطالعالمبادرات  ة أ.يوسف الخميس بعد دراسة اعمالأكورونا وقرر المجلس إيقاف مكاف
 زيارة مؤجر المقر د.مهيدب المهيدب لمساعدة الجمعية بالحصول على تخفيض لإليجار السنوي.

 .بك عبدالرحمن ( لاير لـ/مسعود011وافق المجلس على مقترح المدير التنفيذي بشأن إضافة مبلغ ) ثاني عشر:
 ،م8181المجلس على نسخة معدة من اإلدارة التنفيذية للنموذج الشامل الخاص بزيارة الحوكمة لعام  اطلع :عشر الثث

 .ووجه المجلس بنشرها في الموقع اإللكتروني للجمعية  اعتمادهاوتم 
م الصادرة من  8181/  08/  30بعد اإلطالع، اعتمد المجتمعون القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  رابع عشر:

 مكتب عبدالرحمن الشبيشري محاسبون مراجعون قانونيون .
 وافق المجلس على فتح المحفظة التمويلية مع بنك التنمية االجتماعية . خامس عشر:

 
 
 
 
 

 القــرارات :



 

 
 
 
 

 :يستجد من أعمال في ما
 الستثمارات وقف عن بالبحث المهيدب عبدهللا واألستاذ النصار خالد األستاذ اإلدارة مجلس عضو المجلس كلف -1

 .الجمعية

كلف المجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / فيصل بن سعد المويجد باإلشراف العام على البرامج التنموية  -2

 وفق خطة أعمال الجمعية. واعتمادهاوآلية تفعيلها 

في الختام قدم رئيس المجــلس شكره وتقديره ألعضــاء الجمعية على حضورهم وتفاعلهم، سائالً هللا تعالى  سابع عشر :

 .أن يجعل ما يقدمونه في ميزان أعمالهم .
 
 
 

 

 مساءً  00:2وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال االجتماع في تمام الساعة 
 انتهى وباهلل التوفيق،،

 
 توقيع أعضاء مجلس اإلدارة من الحضور :

 

 التوقيع صفته في الجمعية العضو م

 بن حمد العيد عبدالرحمنأ.  0
  رئيس مجلس اإلدارة

8 
  نائب رئيس مجلس اإلدارة فيصل بن سعد المويجدأ. 

3 
  أمين الصندوق عبدالعزيز بن مشاري المشاريأ. 

1 
 غائب بعذر عضو  المجلس عبدالعزيز النصارخالد بن  أ.

0 
  عضو المجلس عبدهللا بن سليمان المهيدبأ. 

6 
  عضو المجلس أ. عبدهللا بن عبدالعزيز المعيوف

7 
  عضو المجلس الطويل إبراهيم بنت هيلةأ. 

   يعتمد من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه


