
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   وئام ..تنمية أسرية                     

 م2021لعام  (الثاني) اجتماع جملس اإلدارة جدول أعمال
 
 

 عرب برنامج )زووم(بعد عن   الساعة العاشرة مساًء                         م04/2021 /22  املوافق      هـ09/1442/ 10 : اخلميس

 
 
 
 

 

 إىل من األعمال جدول م

 م10:05 م10:00 موعد زيارة احلوكمة أولا 

ا  م05:10 تكليف مراجع داخلي ثانيا  م10:10 

ا  م10:10 اعتماد اللوائح والسياسات واألنظمة اجلديدة واحملدثة ثالثا  م10:20 

ا  م20:10 م2021التقرير املالي للربع األول لعام  رابعا  م10:30 

ا  م30:10 املستفيدينتقارير نسبة رضى  خامسا  م10:35 

ا  م35:10 املوافقة على تعيني احملاسب ) عمار خليفة العقل ( سادسا  م10:40 

ا  م40:10 ما يستجد من أعمال سابعا  م10:45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   وئام ..تنمية أسرية                     

 
 
 

 التوصيات املداوالت م

 موعد زيارة احلوكمة 1
وضرورة حضور نائب  أبغ األمني العام اجمللس مبوعد زيارة احلوكمة

 رئيس اجمللس واملشرف املالي للقاء مقيِّم احلوكمة.

 تكليف مراجع داخلي 2

أعتمد أعضاء جملس اإلدارة تكليف األستاذ/ عبداهلل مشبب القحطاني 

بالعمل كمراجع داخلي لتدقيق السياسات واللوائح ومراجعتها والتأكد 

 من تطبيق اجلمعية هلا.

3 
والسياسات واألنظمة اعتماد اللوائح 

 اجلديدة واحملدثة

 استعرض األمني العام التالي:

 السياسة املالية للجمعية. .1

 دليل اإلجراءات املالية. .2

 الئحة الصالحيات اإلدارية واملالية. .3

الئحة إجراءات االشتباه بعمليات غسل األموال ومتويل  .4

 اإلرهاب.

 قائمة املؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال. .5

 ائمة املخاطر املتأصلة والكامنة.ق .6

 واطلع اجمللس على املرفقات أعاله ومت اعتمادها. 

 م ومت اعتماده2021اطلع اجمللس على التقرير املالي للربع األول لعام   م2021التقرير املالي للربع األول لعام  4

 تقارير نسبة رضى املستفيدين 5

م والربع 2020استعرض األمني العام ملف نسبة رضى املستفيدين للعام  

(، وأوصى اجمللس بالعمل على  %83.8م واليت تبلغ )2021األول من عام 

 حتقيق نسبة أعلى لرضى املستفيدين وتقديم أفضل اخلدمات هلم.

6 
 املوافقة على تعيني احملاسب 

 ) عمار خليفة العقل (

اطلع اجمللس على السرية الذاتية للمرشح ومت اعتماد توظيفه على أن  

خيضع املوظف لفرتة جتربة وأعطى اجمللس الصالحية لألمني العام 

 العتماد ترسيمه أو إنهاء التعاقد معه بناء على تقييمه خالل فرتة التجربة.

 ما يستجد من أعمال 7
اطلع اجمللس على تقرير تفويض صالحيات جملس اإلدارة، وشكر  

 اجمللس األمني العام واملدير التنفيذي على اجلهود املبذولة.

 

 

 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   وئام ..تنمية أسرية                     

 

 

 أعضاء جملس اإلدارة

 

 التوقيع االسم م

 حضر سعادة األستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى 1

 حضر فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم احمليش  2

 حضر سعادة األستاذ / أمحد بن سلطان العويد 3

 حضر سعادة األستاذ / طالل بن سليمان الغنيم  4

 اعتذر فضيلة الشيخ / د. طارق بن حممد الفارس 5

 حضر سعادة األستاذ / حممد بن عبدالرمحن آل عامر 6

 حضر سعادة األستاذ / أمحد بن سامل باحلمر 7

 حضر عبدالرمحن العبدالقادرسعادة األستاذ / حممد بن  8

بن خضري اخلضريسعادة األستاذ / عبدالرمحن  9  اعتذر 

 


