
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   تنمية أسرية                     ..وئام 

 م2021لعام  (ثالثال) اجتماع جملس اإلدارة جدول أعمال
 (زووم ) برنامج عرب  :املكان                   العاشرة صباحًا: الوقت                   م07/4041/ 02  املوافق      هـ42/11/1224   : حداأل

 

 إىل من جدول األعمال م

 ص  10:  05 ص  10 :  00 االفتتاح والرتحيب باألعضاء 0

     ص 10 :  10 ص  10:  05 م0002تقرير اإلجناز للربع الثاني لعام  أواًل

ص 10: 15 ص 10:  10 م  0002التقرير املالي للربع الثاني لعام  ثانيًا  

ص 10:  40 ص 10:  15 م0000عرض مرئيات الوزارة عن امليزانية واحلسابات اخلتامية لعام  ثالثًا  

ص 10:  45 ص 10:  40 وكمة عرض تقرير احل رابعًا  

 خامسًا

 :تعديل بنود النظام األساسي التالية

 .تغيري مسمى اجلمعية  - 2

 .تعديل النطاق اإلداري للجمعية  - 0

 (حيق للجمعية فتح فروع داخل اململكة) إضافة   - 3

تقديم املساعدات املالية والعينية للمحتاجني من املقبلني على ) إضافة هدف  -4

 (جالزوا

ص 10:  00 ص 10:  45  

ص10:  05 ص 10:  00 فتح فروع للجمعية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة سادسًا  

ص 10: 20 ص 10:  05 م0002تقرير رضا املستفيدين للربع الثاني  سابعًا  

ص 10:  25 ص 10:  20   تعيني مستشار ضرييب ثامنًا  

   ص 10 :  50 م 10:  25 عروض مقاولي بناء أرض اجلبيل تاسعًا

ص 10:  55 ص 10:  50  تعيني حماسب قانوني خارجي للجمعية عاشرًا  

ص 10:  00 ص 10:  55  م0002اعتماد مجع التربعات للربامج حسب اخلطة وامليزانية التقديرية لعام  احلادي عشر  

ص 11:  05 ص 11:  00 م  0002حتديد موعد اجتماع اجلمعية العمومية لعام  الثاني عشر  
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 التوصيات املداوالت م

 ترحيب باألعضاء -

 .رئيس اجمللس الشيخ عبداللطيف احمليش االجتماع مرحبًا باجلميع نائبافتتح  -

%( 20)طالل الغنيم على تربعه للجمعية بـ  جملس اإلدارة الشيخعضو ل وتقديرشكر  -

 .لدمامقاعات أفراح با( 4)من دخل 

لشيخ طالل الغنيم على تواصله مع رجل شكر وتقدير لعضو جملس اإلدارة ا  -

 (ألف ريال  00)األعمال صاحل التوجيري وحثه على التربع بـ 

 أواًل
تقرير اإلجناز للربع الثاني 

 م0002لعام 

وأثنى اجمللس عليه وشكر : م 0002عرض االمني العام تقرير إجناز الربع الثاني لعام 

 .اإلدارة على اجلهد املبذول

 ثانيًا
املالي للربع الثاني  التقرير

 م  0002لعام 
م 0002حسب تطبيق معايري احلوكمة عرض األمني العام تقرير الربع املالي  الثاني لعام 

 .ومت مناقشته واعتماده من اجمللس: 

 ثالثًا

عرض مرئيات الوزارة عن  

امليزانية واحلسابات 

 م0000اخلتامية لعام 

 .نسبة الزكوات  اخنفاضلرئيس عن مت مناقشة املرئيات ، واستفسر نائب ا* 

 : اجلواب 

 توجيه التجار زكواتهم لدعم الفئات املتأثرة من جائحة كورونا باملواد الغذائية -

الرمسية أثر على  النسبة املوجهة ( منصات فرجت)توجيه الزكوات عرب فتح  -

 .للجمعيات

 .خسائر الشركات خالل الفرتة خاصة الشركات العقارية -

 .سان للتربعاتاعتماد منصة إح -

 : مت مناقشة زيادة اإليرادات عن العام السابق *

 .عزاء ذلك لزيادة الدعم من املؤسسات املاحنة اجلديدة -

 .مت اعتماد املرئيات والتوصية على التحسني املستمر يف اإليرادات والزكوات* 

 عرض تقرير احلوكمة رابعًا

   يف % ( 80.99 ) على درجة مناقشة تقرير احلوكمة وحصول اجلمعية عرض ومت

ومعيار الشفافية واإلفصاح وبعد مناقشة املؤشرات  واالمتثال االلتزاممعيار 

 .واملعايري والنتائج

   رفع اعرتاض ملركز التنمية االجتماعية على نتائج التقرير والدرجات  : التوصية

 :حسب التالي املستحقة

  لتقاريرا( 0)بند رقم : مؤشر معيار االلتزام واالمتثال. 

  القوائم املالية( 0) بند رقم : مؤشر معيار الشفافية واإلفصاح. 

  نتيجة ممارسات معيار االلتزام واالمتثال: 

 (00)وبند رقم  (  02)وبند رقم ( 21)بند رقم 

 (. 24) بند رقم :  نتيجة ممارسات الشفافية واإلفصاح  -
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 التوصيات املداوالت م

 خامسًا

 :تعديل بنود النظام األساسي التالية

 .تغيري مسمى اجلمعية  - 2

 .تعديل النطاق اإلداري للجمعية  - 0

حيق للجمعية فتح فروع داخل ) إضافة   - 3

 (اململكة

تقديم املساعدات املالية ) إضافة هدف  -4

 (والعينية للمحتاجني من املقبلني على الزواج

  مسمى اجلمعيةتغيري: 

 (التنمية األسرية باملنطقة الشرقية وئام  مجعية) من  

 (مجعية التنمية األسرية وئام ) إىل 

 :مبوافقة رأي األغلبية مت االتفاق على تغيري املسمى إىل: التوصية 

 (وئام ) مجعية التنمية األسرية   

 تعديل النطاق اإلداري للجمعية. 

طاق مبوافقة رأي األغلبية مت االتفاق على تغيري ن: التوصية 

املنطقة الشرقية ومنطقة مكة :  خدمات اجلمعية إىل 

 .املكرمة واملدينة املنورة

  (حيق للجمعية فتح فروع داخل اململكة) إضافة 

وافق اجمللس على إضافة البند للنظام األساسي )  : التوصية

 (للجمعية

  تقديم املساعدات املالية والعينية للمحتاجني من ) إضافة هدف

 (الزواجاملقبلني على 

وافق اجمللس على إضافة اهلدف يف النظام األساسي : التوصية 

 .للجمعية

 سادسًا
فتح فروع للجمعية يف مكة املكرمة واملدينة 

 املنورة

مبوافقة رأي األغلبية مت االتفاق على فتح فروع يف مكة   :التوصية 

 .املكرمة واملدينة املنورة

 م0002ثاني تقرير رضا املستفيدين للربع ال سابعًا

 :مت مناقشة التقرير والرفع بالتوصيات التالية

وصول الربامج للمناطق النائية نؤكد على التواصل واالستمرار / 2 

 .ألنها أقل تكلفة وأكثر نفعًا( زووم ) بتقديم الربامج عرب 

 .دعم اإلصالح األسري ، وتدريب املصلحني/ 0

 (.أمري املنطقة مسو ةبرئاس) بناء شراكة مع جلنة اإلصالح / 3

 االستمرار وحفظ تقارير املستفيدين ونشرها على وسائل التواصل / 4

 تعيني مستشار ضرييب ثامنًا

 .مت مناقشة العروض الفنية واملالية املطروحة 

 ( سبل اخلرباء ) التواصل مع مكتب : التوصية 

وطلب العرض منهم مع مراعاة  ( 0032003339) خالد / األستاذ 

 .خريي للجمعيةعمل خصم 
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 التوصيات املداوالت م

 عروض مقاولي بناء أرض اجلبيل تاسعًا

 مت عرض عروض شركات املقاوالت الفنية واملالية: 

  مت باإلمجاع اختيار : التوصيةبعد مناقشة العروض وتكلفتها

لسمعة الشركة الطيبة وجودة ) عرض شركة سامل باحلمر  

 (منتجهم العقاري وسرعة التنفيذ 

 تعيني حماسب قانوني خارجي للجمعية عاشرًا

 :التوصية 

  نويوننالقامت عرض عروض الشركات ومكاتب احملاسبون: 

  اتفق اجلميع التواصل مع شركة احلملي خلربتهم : التوصية

 .وجودة أدائهم  وطلب ختفيض السعر مقارنة بالعروض باألخرى

 

احلادي 

 عشر

ة اعتماد مجع التربعات للربامج حسب اخلط

 م0002وامليزانية التقديرية لعام 

  اعتمد جملس اإلدارة مجع التربعات وحسب النظام لتغطية

تكلفة الربامج واألنشطة حسب اخلطة التشغيلية وامليزانية 

 م0002التقديرية املعتمدة لعام 

 الثاني

 عشر

حتديد موعد اجتماع اجلمعية العمومية لعام 

 م  0002

 

  عقد اجتماع اجلمعية العمومية يف مت االتفاق على حتديد موعد :

 م02/08/0002هـ املوافق 04/02/2443 ءاألربعايوم 
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 أعضاء جملس اإلدارة

 التوقيع االسم م

فؤاد بن عيسى العيسى/ سعادة األستاذ  2  حضر 

 حضر عبداللطيف بن إبراهيم احمليش / فضيلة الشيخ  0

 حضر أمحد بن سلطان العويد/ سعادة األستاذ  3

 حضر طالل بن سليمان الغنيم / سعادة األستاذ  4

 حضر طارق بن حممد الفارس. د/ فضيلة الشيخ  0

 حضر حممد بن عبدالرمحن آل عامر/ سعادة األستاذ  1

 حضر أمحد بن سامل باحلمر/ سعادة األستاذ  0

 حضر حممد بن عبدالرمحن العبدالقادر/ سعادة األستاذ  9

بن خضري اخلضريعبدالرمحن /  سعادة األستاذ 8  حضر 

 

 

 

 


