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 3محضز  اجحماع مجلس إلادارة رقم_

 
عً ػسيم جؼبيم جيمص  الحادًت عضس صباخاهـ، عىد جمام الساعت  16/07/1442 م واملىافم  27/2/2021ًىم السبذ املىافم ملجلس إلادازة  الثالثإلاجخماع اجم علد 

 وكد جم الىلاش خسب جدٌو ألاعماٌ املسفم بالخؼاب، لرا جم إلاجفاق على ماًلي:   كبل اوعلاد إلاجخماع   ؤعظاء مجلس الادازة ، بعد إصعاز جميع  اون الًً

 

 ثاريخ إلاهجاس املسؤول النقاش املوضوع

 مناقضة محطلبات مزكش الحنمية الاجحماعية
جم عسض ملف جلييم مسهص الخىميت الاجخماعيت على جميع ألاعظاء وكد 

 % 00وصلذ وسبت إلاهجاش الى 

  اصىاق العسيري 
 مسخمس

 الخطة الخسويقية للجمعية
جم اعخماد الخؼت الدسىيليت للجمعيت مً جميع ؤعظاء املجلس  

 باإلجخماع

 مجلس الادازة
27/2/2021   

اعحماد الخطة الاستراثيجية والخضغيلية وبزامج 

 الجمعية

جم اعخماد الخؼت إلاستراجيجيت والدضؼيليت وبسامج الجمعيت مً جميع  

 ؤعظاء املجلس باإلجخماع 

 مجلس الادازة
27/2/2021   

 اعحماد جعيين املذيز الحنفيذي 
عسيري هسئيس جىفيري  مىس ى جم اعخماد حعيين املدًس الخىفيري اصىاق

 للجمعيت مً كبل جميع اعظاء مجلس الادازة 

 مجلس الادازة  
27/2/2021   

اعحماد املواسهة الحقذيزية وخطة ثنمية املوارد 

 املالية

o  جمذ مىاكضت املىاشهت الخلدًسيت وخؼت جىميت املىازد املاليت

وكد جم اعخمادهم خالٌ مجلس إلادازة مً كبل جميع 

 ألاعظاء

o  جم البدء في عمل عسض جلدًمي عً الجمعيت وسيخم إلاهتهاء

مدة ؤسبىع لعسطه على الجهاث املاهدت والبدء في مىه خالٌ 

الخىاصل معهم لجلب املىازد املاليت لخدليم ؤهداف الجمعيت 

 خسب هؼاكها وخؼؼها املعخمدة

 مجلس الادازة

 

 

 

 اصىاق العسيري 

27/2/2021  

 

 

 مسخمس
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اعحماد ومزاجعة السياسات وإلاجزاءات  

 للجمعية

 جم اعخماد ماًلي مً السياساث:

 سياست إلابالغ 

 سياست إدازة املخؼىعين 

  سياست إلاخخفاظ بالىثائم وإجالفها 

  سياست الخعامل مع الضسواء املىفرًً وألاػساف الثالثت

 فمسا 

  سياست آليأث السكابت وإلاصساف 

  سياست حعازض املصالح 

  سياست جمع الخبرعاث 

  سياست خصىصيت البياهاث 

  سياست كىاعد السلىن 

 صالخياث مع إلادازة الخىفيرًت سياست مصفىفت ال 

  سياست مؤصساث الاصدباه بعملياث ػسل ألامىاٌ وجسائم

 جمىيل إلازهاب

  سياست الىكاًت 

 مجلس الادازة 

27/2/2021   

ذيذ اللجان الذائمة والترصيح حجضكيل وث 

 لزؤساء اللجان

o  لجان دائمت حعمل جدذ زئيس الجمعيت  7جددًد

 :ومجلس إدازة الجمعيت الخىفيري

 لجىت الخىاصل وإلاعالم  (1

 لجىت ميافدت العدوي  (2

 لجىت ألامً الصحي (3

 لجىت السالمت بامليضأث الصحيت (4

 لجىت املسافم الصحيت والهىدسيت (5

 لجىت الهىدست الؼبيت  (6

 لجىت العالكاث العامت  (7

 اصىاق العسيري 

  مسخمس
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o سياساث لخددًد مهام ومسؤولياث  ًجب إعداد

وصالخياث ول لجىت ويضترغ ليل عظى مىظم في 

 ن عظى في جمعيت فمسا اللجان ان ًيى 

o  جددًد بسامج ول لجىت لخىفيرها على مداز السىت مع

 جددًد مؤصساث الاداء لخلييم عمل ول لجىت 

o  ًيىن مً طمً صالخياث اللجىت عمل مرهساث جفاهم

مع الجهاث املاهدت الخازجيت وييىن عظى مجلس 

الادازة في ول لجىت هى ممثل مجلس الادازة خسب 

 الصالخياث املعؼاه

o  ًبدؤ الترصيذ وإلاعالن عً حضىيل اللجان الدائمت

  وإصعاز املسهص برلً

 املنحة الحاسيسية 
جم إلاجماع واملىافلت على بدء الخىاصل مع مسهص الخىميت إلاجخماعيت 

 بالسياض لسفع ػلب مىدت جإسيسيت للجمعيت لعمل ماًلصم 

 اصىاق العسيري 

 مسخمس

 الجمعيةثفعيل بزامج 

جم اسخعساض بعع البرامج وألاوضؼت التي بدؤث فيها الجمعيت وجم 

خث الجهىد على إهماٌ باقي املسيرة املهىيت لخؼبيم بسامج الجمعيت 

وإصعاز ؤعظاء املجلس بإهميت وجىدهم لدعم الجمعيت عً ػسيم 

جىفير املهام املؼلىبت منهم مً كبل زئيس املجلس ؤو مً ًىىب عىه ؤو 

 لخىفيريالسئيس ا

 اصىاق العسيري 

 مسخمس

 اقتراحات ومناقضات أخزى 

o  ًجم إسخعساض فخذ خساب ؤوهالًً مع بىً السياض م

وجبلى على ألاشخاص طمً ؤجىدة إلاجخماع املاض ي 

املروىزيً باجخماع مجلس إلادازة الثاوي وهم )مضعل 

العامسي، هاوي الظىيان، ًصيد املسعىد( إهماٌ ماًلصم مع 

السئيس الخىفيري للحصٌى على خاصيت الخدىم وإلاصساف 

 مجلس الادازة

  مسخمس
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          على خساب الجمعيت البىيي مع بىً السياض عً ػسيم 

 ألاوهالًً

o  ميداهيت مع مسهص سباهي، املدًسيت جم اكتراح عمل شيازاث

العامت للدفاع املدوي، وشازة الصحت والجهاث ألاخسي ذاث 

 العالكت وإصعاز املسهص برلً كبل البدء

o  جم الخدسيص والخرهير على جسهيز الجمعيت بدىفير بسامجها

طمً ؤهدافها داخل هؼاكها املسخص لها في جسخيصها زكم 

1602  

 

 


