
 

 

 حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 

 ZOOMتطبيق  املكان  33 رقم اجللسة

 م 07.00 الوقت م 08/06/2021األربعاء    اليوم/التاريخ

 احلضور:

 م. محد بن ثواب اخلالدي -1

 خالد بن حممد الرتكيم.  -2

 اليوسفيوسف بن أمحد  -3

 م. عبد اهلل بن محد اخلالدي -4

 خالد بن محد اخلالدي -5

 حممد بن شايف اخلالدي -6

 آمنة بنت حممد القرني  املعتذرون :

 . محد بن ثواب اخلالديم      رئاسة اجللسة 

 

 جدول األعمال

 

 املوضوعــــات :

 تقرير زيارة تقييم الحوكمةاستعراض  أواًل :

 م(2020)ميزانية استعراض  ثانيًا:

 م"(2021نموذج استمارة تخطيط برامج الجمعية "الخطة السنوية لعام استعراض  ثالثًا:

 واقع مقاولي ترميماستعراض  رابعًا:

 بدء تفعيل اتفاقية بنك التنمية االجتماعية  خامسًا:

 استعراض تسعيرات تركيب مكيفات المقر سادسًا:



 

 وقائــع اجللســـة

   :مقدمةال

موجز عما مت خالل الربعني بالرتحيب باألعضاء احلضور وقدم افتتح الرئيس اجللسة      

واكمال األول والثاني، وتطرق لنتيجة تقييم احلوكمة وضرورة الرفع مبالحظات اجمللس 

 نقاط التحسني

 
 

   :األولالبند 

 تقرير زيارة تقييم احلوكمةاستعراض       

 
  :القرار

 وقرر برفع املالحظات اآلتية:اطلع اجمللس على التقرير 

على اجلمعية القيام بإكمال سياسات وأسس احلوكمة واعتمادها من املالحظة األوىل: 

 جملس إدارة اجلمعية

بشكل معتمدة حتدث ويعتمد لوائح وسياسات احلوكمة  وأسسلوائح وسياسات الرد: 

 وبإمكان الوزارة االطالع عليهااإللكرتوني للجمعية مستمر وهي متوفرة باملوقع 

جيب على اجلمعية القيام بعمل اجراءات واضحة لتعريف أعضاء جملس  الثانية:املالحظة 

مل اجلمعية ومن ثم تقديم هذه الربامج اإلدارة اجلدد بالقضايا املالية والقانونية املرتبطة بع

 لألعضاء

دد لواجبات ومهام األعضاء واألنظمة اجل باألعضاءالتعريف  اجراء اإلدارةاعتمد جملس الرد: 

 وكل االلتزامات اليت هلا وعليهاواللوائح والسياسات وواقع اجلمعية املالي واإلداري 

 املوضوعــــات :

 التسعيرات الخاصة ببيع المركبة المملوكة للجمعيةاستعراض  : سابعًا

 ما أستجد من أعمال ثامنًا:



 

وفهم خماطر متويل اإلرهاب واختاذ القرارات على اجلمعية القيام بتحديد املالحظة الثالثة: 

 والتوصيات للتعامل مع هذه املخاطر واحلد منها

فيما خيص خماطر متويل اإلرهاب ( 31جملس اإلدارة يف اجتماعه رقم ) ناقشالرد: 

 فيما خيص متويل اإلرهاب وأصدر عددًا من القرارات وأصدر بعض التوجيهات 

ح عن حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية وحماضر فرز اكمال االفصااملالحظة الرابعة: 

 األصوات يف املوقع اإللكرتوني

 مجيع حماضر االجتماعات موجودة باملوقع مبدة ال تتجاوز اسبوع من انعقادهاالرد: 

فرتة لومبا فيها فرز األصوات، حيث إن هذا االجراء مل يتم إال مرة واحدة وهي 

 التأسيس

 االفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها يف املوقع اإللكرتونياملالحظة اخلامسة: 

 ال يوجد جلان دائمة ومت ذكر ذلك للمقيم الرد: 

 االفصاح عن اسم املدير التنفيذي ووسائل التواصل معهاملالحظة السادسة: 

معنا مت االفصاح عن اسم وصورة املدير التنفيذي ومت وضع رقمه يف خانة تواصل الرد: 

 ملن يرغب بالتواصل املباشر معه

 ينشر التقارير املالية الربعية املدققة يف موقع اجلمعية اإللكرتوناملالحظة السابعة: 

-2020-2019مل نتلقى التقارير املالية الربعية من احملاسب القانوني لألعوام )الرد: 

 احلالية ال تتضمنمع مراجعتنا ملكتب احملاسب القانوني أوضح أن اآللية ( 2021

دائمًا باحلصول عليها  يوجهوننا ملركز التنميةوبالرجوع  تزويدهم لنا بهذه التقارير،

لبيان آلية استالم  ملركز التنميةارسال بريد إلكرتوني  وقد مت، من احملاسب القانوني

م( 13/06/2021من قبلهم بتاريخ ) م(2020ومت ارسال التقارير الربعية لعام ) التقارير



 

على املوقع  م( ومت رفعهم14/06/2021م( بتاريخ )2019والتقارير الربعية لعام )

 اإللكرتوني

القيام بنشر التقرير املالي السنوي املصدق املعتمد يف موقع اجلمعية املالحظة الثامنة: 

 اإللكرتوني

واملعتمد من جملس اإلدارة يف املوقع  2019 -2018مت نشر التقرير املالي الرد: 

 كرتونياإلل

   :الثانيالبند 

 م(2020استعراض ميزانية )       

 
  :القرار

متت املوافقة و م(2021استعرض املشرف املالي )أ. يوسف بن أمحد اليوسف( ميزانية عام )      

 العتمادها ووجه ببدء اجراءات عقد اجلمعية العموميةعليها واعتمادها 

 

  :الثالثالبند 

ختطتتتتتتتتتتيم بتتتتتتتتتترامج اجلمعيتتتتتتتتتتة  اخلطتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتنوية  استتتتتتتتتتتعراض رتتتتتتتتتتوذ  استتتتتتتتتتتمارة      

 م( 2020لعام )

 

  :القرار

واعتمد الربامج املذكورة فيه ووجهه برفعها إىل مركز املرفق اطلع اجمللس على النموذ       

 التنمية

 

   :الرابعالبند 

   استعراض واقع مقاولي ترميم       

 



 

  :القرار

احلتتتتتتتتتاليني حيتتتتتتتتت  أنهتتتتتتتتتم متتتتتتتتتن   متتتتتتتتتتت مناقشتتتتتتتتتة قتتتتتتتتتديات اجلمعيتتتتتتتتتة متتتتتتتتتع املقتتتتتتتتتاولني   

املؤسستتتتتتتتات الصتتتتتتتتواة وقتتتتتتتتدراتهم ال تواكتتتتتتتتب عتتتتتتتتدد مشتتتتتتتتاريع تتتتتتتتترميم وهنتتتتتتتتا  معانتتتتتتتتاة    

، ومت االتفتتتتتتتتتتتاق علتتتتتتتتتتتى  ات التتتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتتتدمونها يف استتتتتتتتتتتتقطابهم وتذبتتتتتتتتتتتذب يف التستتتتتتتتتتتعا  

 اآلتية: التوصيات

التواصتتتتتتتتل متتتتتتتتع شتتتتتتتتركة أرامكتتتتتتتتو الستتتتتتتتعودية للحصتتتتتتتتول علتتتتتتتتى رتتتتتتتتو  عقتتتتتتتتد   .1

 ملشاريع الرتميم والصيانة لالسرتشاد 

ورفتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتترقية للمشتتتتتتتتتتاركة يف صتتتتتتتتتتيا ة   خماطبتتتتتتتتتتة جلنتتتتتتتتتتة املقتتتتتتتتتتاوالت ب  .2

 مبشاريع ترميم خاصروذ  عقد تسعاات اليد العاملة 

 بالتعتتتتتتتتتاون متتتتتتتتتع جلنتتتتتتتتتة املقتتتتتتتتتاوالت بورفتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتترقية    عمتتتتتتتتتلعقتتتتتتتتتد ورشتتتتتتتتتة   .3

احلاصتتتتتتتتتتلني علتتتتتتتتتتى التصتتتتتتتتتتنيف  للتعريتتتتتتتتتتف مبشتتتتتتتتتتاريع تتتتتتتتتتترميم للمقتتتتتتتتتتاولني  

 األول والثاني والثال 

  
  :الخامسالبند 

ون متتتتتتتتع  عيتتتتتتتتة بتتتتتتتتر بتتتتتتتدء تفعيتتتتتتتتل اتفاقيتتتتتتتتة بنتتتتتتتت  التنميتتتتتتتتة االجتماعيتتتتتتتتة بالتعتتتتتتتتا      

 الشرقية و عية ود وأي  عية أخرى مؤهلة

 

  :القرار

ودعوة اجلمعيات الشريكة للمشاركة املوافقة على بدء تفعيل اتفاقية بن  التنمية متت       

 واإلشراف على تنفيذ ورفع تقرير مرحلي بذل بإدارة وتكليف املدير التنفيذي 

 
  :سادسًاالبند 

  استعراض تسعاات تركيب مكيفات املقر ال  مت شرائها من شركة األساسية     

 
  :القرار

مت استعراض تسعاات تركيب مكيفات املقر ال  مت شرائها من شركة األساسية       

 وتفويض املدير التنفيذي باختيار التسعاة األفضل باجلودة والسعر



 

 

   :سابعًاالبند 

 اململوكة للجمعيةبإحدى املركبات استعراض التسعاات اخلاصة    

  

  :القرار

اخلاصة ببيع املركبة اململوكة للجمعية من نوع شاجنان باللون التسعاات مت استعراض       

( لتعرضها 5407( ورقم اللوحة )د ل س LS4AS2W9LJ102040األبيض ورقم اهليكل )

مت االطالع على املبلغ التعويضي الصادر من شركة التأمني املودع يف حساب حي  حلادث سا 

( واالطالع على تسعاة االصالح واتضح ارتفاع تكلفتها 30831اجلمعية بإ الي مبلغ )

( ورش تشليح وقرر اجمللس 3استعراض التسعاات املقدمة من )مت ( و52545بلغ ا الي )مب

حسب التسعاة األعلى وال   ح ولتحاشي اخلسائرباملوافقة على بيعها الرتفاع سعر االصال

 ( ريال16000كانت مببلغ )

 

  :ثامنًاالبند 

 ما أستجد من أعمال       

وختصيص مكافأة  التوطية يف سناب ترميمتفعيل استمرار قرر اجمللس اعتماد  -

 ( ريال للقائم بهذه املهمة 3000)

 -اخصائية حب  وبرامج تنموية -توظيف كل من )مدير التطوعمتت املوافقة على  -

 واحملاسب( -واخصائي التسويق

( ريال من تاريخ 8000املقيم مببلغ )املوافقة على تعيني عيسى بن سامل  -

( أشهر 3م( على أن يرفع املدير التنفيذي تقريرًا عن أداءه بعد مضي )01/06/2021)

 من تعينه

 
 

 مساًء 07:40انتهى االجتماع يف متام الساعة 

 هذا واهلل ويل التوفيق،،

 



 

 

 اإلدارة مصادقة وتوقيع أعضاء جملس
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