حمضر اجتماع جلنة التنمية والتدريب رقم (  ) 1للعام املايل0201م
في تمام الساعة( )11:00من صباح يوم الخميس بتاريخ  1447/04/72هـ الموافق 7071/17/07م
عقد اجتماع لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية رقم ( )1للعام المالي 7071م عن بعد بحضور كل من:
 -1عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة /فيصل بن سعد المويجد
 -2عضو مجلس اإلدارة /هيلة بنت إبراهيم الطويل
 -3عضو الجمعية العمومية /سعاد مخيمر المخيمر
 -4عضو الجمعية العمومية /عبير يوسف الخميس
 -5المدير التنفيذي /طالل عبدالرحمن الثابت

جــدول األعمـال :
 1ـ اعتماد هوية المحفظة اإلقراضية مع بنك التنمية.
 -7مراجعة مستجدات تنفيذ برامج الجمعية لعام .7071
 -3إضافة تحديثات على برنامج دلوني على السوق.

القــرارات :
ا
أوًل :استعرض المدير التنفيذي هوية مبادرة اإلقراض بحيث تصبح أحد أذرع الجمعية بهوية منفصلة عن الجمعية
لتمارس المبادرة أنشطتها بكفائة عالية حيث تم تسمية المبادرة بـ"ميسرة" وتوضيح جوانب اإلسم وشعار الهوية ،أعتمد
المجتمعون هوية المبادرة ووصت اللجنة برفعها لمجلس اإلدارة لإلطالع واإلعتماد النهائي.
ثانياا :راجعت اللجنة برامج الجمعية وتابعت خطتها مع المدير التنفيذي،حيث تطرقت اللجنة لألكاديمية ووضحت اإلدارة
التنفيذية خطة عمل (اًلكاديمية) وإرتباطها بأحد مستهدفات بنك التنمية حيث انه تم رفع األكاديمية الى بنك التنمية
لتمويلها وتحقيق الفائدة القصوى من التمويل حيث ان األكاديمية ستقوم بالتدريب ومن ثم يتوجه المستفيد للمحفظة
اإلقراضية لكي يحصل على قرض ومن ثم تقوم الجمعية بتشغيل برنامج (وعي) ليعتبر منفذ بيع ومهرجان للمستفيد
وبهذا البرنامج تحقق الجمعية أقصى استفادة من دعم بنك التنمية لألكاديمية ،وفي حال تعثر األكاديمية سيتم تقديم
مايقارب  %30من البرنامج بتمويل الوزارة او الجهات المانحة ،كذلك استعرض المدير التنفيذي برنامج (معمل
الصناعات متناهية الصغر) وعدم إمكانية تنفيذه لعدم وجود أيدي ماهره من األسر المنتجة لتشغيله ويجب ان يبدأ
التدريب من اكاديمية نماء وبعد ذلك توجيه الطاقات للمعمل  ،وبرنامج (عصامي) فتداول المدير التنفيذي انه مازال
يجري العمل على أنسب وأفضل السبل لتحقيقه بصدى وأثر واسع في المجتمع.
ثالثاا :استعرض المدير التنفيذي خطة برنامج (دلوني على السوق) وأنه باإلمكان اًلستفادة من البرنامج في الزكاة حيث
انه يمكن ان تحصر الجمعية احتياج األسر المستفيدة من المعدات واآلًلت وتوفيرها لهم عن طريق الجهات الزكوية
المانحة ،اعتمدت اللجنة التحديث على البرنامج ،وأوصت برفعه لمجلس اإلدارة لإلعتماد.

توقيع أعضاء اللجنة والحضور:
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صفته في الجمعية

أ .فيصل بن سعد المويجد

عضو مجلس اإلدارة

أ .هيلة بنت إبراهيم الطويل

عضو مجلس اإلدارة

أ .سعاد بنت مخيمر المخيمر

عضو الجمعية العمومية

أ .عبير بنت إبراهيم الخميس

عضو الجمعية العمومية

م .طالل عبدالرحمن الثابت

المدير التنفيذي

التوقيع

