
 

 

 حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 

 

 

 ZOOMتطبيق  املكان  31 رقم اجللسة

 م 10.30 الوقت م 13/04/2021الثالثاء    اليوم/التاريخ

 احلضور:

 م. محد بن ثواب اخلالدي -1

 خالد بن حممد الرتكيم.  -2

 اليوسفيوسف بن أمحد  -3

 آمنة بنت حممد القرني -4

 م. عبد اهلل بن محد اخلالدي -5

 خالد بن محد اخلالدي -6

 حممد بن شايف اخلالدي -7

  - املعتذرون :

 . محد بن ثواب اخلالديم      رئاسة اجللسة 

 

 جدول األعمال

 

 املوضوعــــات :

اإلرهاب وتقييمه واتخاذ استعراض مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديد وفهم مخاطر تمويل  أواًل :

 القرارات

مناقشة برنامج تعريفي مخصص للتعريف بالجوانب المالية ودليل اإلجراء وتعريف عن الوضع المالي  ثانيًا:

 والجانب القانوني

 مناقشة الئحة حفظ الوثائق ثالثًا:

 ومدة تفويضهمناقشة قائمة بصالحيات المجلس واالجراءات وصالحيات المدير التنفيذي  رابعًا:



 

 

 وقائــع اجللســـة

 

 
   :مقدمةال

بالتهنئة بشهر رمضان املبارك سائاًل املوىل عز وجل أن يتقبل افتتح الرئيس اجللسة      

 الطاعات 

 
 

   :األولالبند 

استعراض خمرجات ورشة العمل اخلاصة بتحديد وفهم خماطر متويل اإلرهاب وتقييمه       

 واختاذ القرارت

  :القرار

 .نشر الوعي بشكل مستمر لدى أعضاء اجلمعية العمومية واإلدارة التنفيذية1     

 .جتنب أي شبهات مالية2

.التقيد باإلجراءات املالية واحملاسبية يف استقبال التربعات واالستثمارات وكل التعامالت 3

 والتعاقدات

 .سرعة اإلبالغ عن أي شبهة لتمويل اإلرهاب4

 منظمة خارجية إال من خالل وزارة الوارد البشرية والتنمية االجتماعية.عدم التعامل مع أي 5

 . اعتماد املخاطر املتأصلة والكامنة املطابقة لعمل اجلمعية 6

 املوضوعــــات :

 مناقشة الئحة تنظيم العمل ودليل األوصاف الوظيفية خامسًا:

 مناقشة دليل اجراءات اإلبالغ عن حاالت غسيل األموال وتمويل اإلرهاب سادسًا:

 عرض تقرير نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة سابعًا

 ما أستجد من أعمال ثامنًا



 

 
   :الثانيالبند 

مناقشةةةةةةةةةةة برنةةةةةةةةةةام  تعريفةةةةةةةةةةي خملةةةةةةةةةة  للتعريةةةةةةةةةةف باجلوانةةةةةةةةةةب املاليةةةةةةةةةةة ودليةةةةةةةةةةل            

 اإلجراء وتعريف عن الوضع املالي واجلانب القانوني

 
  :القرار

اعتماد برنام  تعريفي للعضو اجلديد مبجال اإلدارة للتعريف العام مبهمة اجلمعية       

ووضعها الراهن يف اجلوانب املالية واإلدارية والقانونية ودليل اإلجراءات والعمليات وقائمة 

 اللالحيات

 

  :الثالثالبند 

 مناقشة الئحة حفظ الوثائق       

 
  :القرار

 متت مناقشة الئحة حفظ الوثائق واعتمادها      

 
   :الرابعالبند 

مناقشةةةةةةةةةةةةةة قائمةةةةةةةةةةةةةة بلةةةةةةةةةةةةةالحيات ا لةةةةةةةةةةةةةس واالجةةةةةةةةةةةةةراءات وصةةةةةةةةةةةةةالحيات املةةةةةةةةةةةةةدير         

 التنفيذي ومدة تفويضه

 
  :القرار

متةةةةةةةةت املوافقةةةةةةةةةة واعتمةةةةةةةةةاد قائمةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةالحيات ا لةةةةةةةةةس واالجةةةةةةةةةراءات وصةةةةةةةةةالحيات        

 املدير التنفيذي ومدة التفويضه

 

  
 



 

 
  :الخامسالبند 

 الئحة تنظيم العمل ودليل األوصاف الوظيفيةمناقشة        

 
  :القرار

 الالئحة والدليل متت املوافقة واعتماد       

 
  :سادسًاالبند 

مناقشةةةةةةةةةةة دليةةةةةةةةةةل اجةةةةةةةةةةراءات ل بةةةةةةةةةةالغ عةةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةةاالت  سةةةةةةةةةةيل األمةةةةةةةةةةوال ومتويةةةةةةةةةةل             

 اإلرهاب

 
  :القرار

 متت املوافقة واعتماد دليل اجراءات اإلبالغ عن حاالت  سيل األموال ومتويل اإلرهاب      

 
   :سابعًاالبند 

 عرض نتائ  قياس رضا أصحاب املللحة     

 
  :القرار

مت استعراض ومناقشة تقرير قياس رضا أصحاب املللحة ومت اعتماده والتوجيه بتكرار       

 ( أشهر6قياس الرضا كل )

 

 

 مساًء 11:45انتهى االجتماع يف متام الساعة 

 هذا واهلل ويل التوفيق،،
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