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 (عبر زووم) عن بعد  المكان: 

 إىل من جدول األعمال م

حيب باألعضاء  0  م3:35 م3:30 . االفتتاح والتر

 م3:38 م3:35 . م2021ابع لعام تقرير اإلنجاز للرب  ع الر  1

ي للعام الحالي  2
 م3:53 م3:38 م. 2021عرض مرئيات المحاسب القانون 

 م3:57 م3:53 وإعتماد مرصوفات الرب  ع.  م2021التقرير المالي للرب  ع الرابع لعام  3

 م4:00 م3:57 . م2021تقرير رضا المستفيدين  للرب  ع الرابع لعام  4

 م4:02 م4:00 ت الجديدة. اللوائح والسياساتماد إع 5

 م4:04 م4:02 فرعية بمسميات المشاري    ع. بنكية عتماد فتح حسابات إ 6

، بنك ساب، بنك الرياض. إ 7 ي البنك السعودي الفرنسي
 م4:07 م4:04 عتماد فتح حسابات جديدة ف 

8  . ي
ون   م4:10 م4:07 الموافقة عىل تجديد ترخيص المتجر اإللكتر

ع بواسطة الرسائل النصية. الموافقة عىل تجديد ترخ 9  م4:13 م4:10 يص التتر

 م4:15 4:13 الموافقة عىل  تجديد ترخيص مركز اإلرشاد.  10

ي الهلل مع اللولو.  11
 م4:17 م4:15 الموافقة عىل تجديد ترخيص بوافر

 م4:19 م4:17 الموافقة عىل تجديد ترخيص فرع الفرقان.  12

عات  13 امج واألنشطة لعام الموافقة عىل رفع طلب جمع التتر  م4:21 م4:19 م. 2022للتر

14 
 :  إعتماد التالي

ي أمي   رس مجلس اإلدارة. 
 تعيي   األستاذ/ حاتم بن محمد الزهران 

 . ي كمراجع داخىلي
 تكليف األستاذ/ عبدهللا بن مشبب القحطان 

 م4:27 م4:21
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 المداوالت  م

0 
حيب باألعضاء   . االفتتاح والبر

حيب بالجميع بعد حمد هلل وشكره. ع بالنائب رئيس اإلدارة فضيلة الشيخ عبداللطيف المحيش االجتما أفتتح   تر

1 

 . م2021تقرير اإلنجاز للرب  ع الرابع لعام 

أب   رز ث   يا جمعي   ات م   ن تعت   تر م، إذ أوض   ح ب   من الجمعي   ة 2021ع   رض األم   ي   الع   ام تقري   ر اإلنج   از للرب     ع الرب     ع لع   ام 

 بالمملكة. تنمية أرسية 

2 

ي للعام الحاىلي 
 . م2021عرض مرئيات المحاسب القانون 

ي كان                    تتض                  من الميحي                  ات ق                  ام المحاس                  بان القانوني                  ان بع                  رض مر 
ئي                  اتهم وميحي                  اتهم للحض                  ور وال                   ر

 التالية: 

ي إيرادات  -1
ي ف   م. 2020انحراف سل ر

ي تكاليف  -2
ي ف   م. 2020انحراف إيجانر

ي أصول الجمعية ناتج عن تراكم الخسائر  -3
 م. 2021لعام  عجز ف 

 الق                وائم المالي                ة الحالي                ة ال تع                تر ع                ن ال ت                زال الجمعي                ة تطب                ق أس                ا  نق                دي للتس                جيل وبالت                الي  -4

ي للجمعية. 
 الوضع المالي الحقيفر

ي الصادر عىل الجمعية ولم تثب  الجمعية أي مخصصات تجاه الحكم.  -5
 الحكم القضان 

 وكان  توصياتهم: 

ي تم بناء عليها الموازنة التقديرية. األ يجب مراجعة  -1
 سس والمعايت  ال ر

ي مصادر دخل الجمعية.  أهمية -2
 تنوع ف 

اف ب                     الحكم يج                      -3 ي بوض                     ع االس                     ت ناف أو االع                     تر
ب ان يك                     ون هن                     اك ش                     هادة للمستش                     ار الق                     انون 

 واثبات مخصص مقابل. 

 حيالها.  ةالمناسب اتاإلجراءسيتم اتخاذ المذكورة إذ أوضح األمي   العام بمن الميحيات 

3 

 . م وإعتماد المضوفات الرب  ع2021التقرير الماىلي للرب  ع الرابع لعام 

ألعض   اء  قري   ر ت   م إرس   ال ب   من الت م، وأوض   ح األم   ي   الع   ام2021ع   ام التقري   ر الم   الي للرب     ع الراب   ع  لع   ام لع   رض األم   ي   ا

 المجلس قبل عقد االجتماع. 

 تم إعتماد مجلس اإلدارة. 
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4 

 . م2021لعام  رير رضا المستفيدين  للرب  ع الرابعتق

وأوض ح األم  ي   الع  ام ب من التقري  ر يحت  وي ع  ىل  م،2021ع رض األم  ي   الع  ام تقري ر رض  ا المس  تفيدين للرب   ع الراب  ع لع  ام 

 ميحيات أو مرئيات أو مشاعر من المستفيدين لوئام. 

وجي   إذ  المستفيدين طلب من وئام وضع جوائز نقدية أحد   
 عق دتأوضح األم ي   الع ام ب من الجمعي ة لمساعدة المتر

اكات مع متاجر لتقديم هذه الجوائز.   بعض الشر

فيدين الم       ذكورة أف       اد األم       ي   الع       ام ب       من الجمعي       ة تق       وم بتحقي       ق ه       ذه الر ب       ات فيم       ا يتعل       ق بميحي       ات المس       ت

 للمستفيدين وحل المشاكل. 

5 

 . إعتماد اللوائح والسياسات الجديدة

: 26) والسياسات وعددها  تم إعتماد جميع اللوائح  ( وهي

 المخاطر الكائنة والمتمصلة.  .1

 خطة استقطاب أعضاء للجمعية العمومية.  .2

 شادي لتنييم حميت التمييد والحميت التسويقية. الدليل اإلر  .3

 م. 2022خطة التوازن المالي للجمعية  .4

 دور أمي   مجلس اإلدارة والجمعية العمومية واللجان المنبثقة لجمعية وئام.  .5

 سياسات إدارة العيقات العامة واإلعيم.  .6

 سياسة إدارة المخاطر.  .7

امج واألنشطة.  .8  سياسة إجراءات عمليات الرصف للتر

 إلجراءات المالية. ا .9

10.  .  سياسة استخدام منصات التواصل االجتماعي

 سياسة إصيح البي ة.  .11

 سياسة الحوافز والمكافآت.  .12

ي تحسي   أعضاء مجلس اإلدارة.  .13
 سياسة التنوع ف 

 سياسة التنوع والمساواة والشمول.  .14

 سياسة الصحة والسيمة.  .15

 سياسة العمل عن بعد.  .16

 سياسة تنييم العيقات مع المستفيدين.  .17

 اسة إلغاء الخدمة. سي .18
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يات.  .19  سياسة المشتر

 سياسة تقنية المعلومات.  .20

21.  .  مدونة سلوك أعضاء مجلس اإلدارة والموظفي   والمتطوعي  

22.  .  سياسة نفقات المتطوعي  

 سياسة ونيام إدارة السجيت.  .23

 سياسة العمل الفردي.  .24

25.  .  مهام المراجع الداخىلي

 نموذج التحقق من أهلية عضو مجلس اإلدارة.  .26

إلف  ادة بالميحي  ات إن وج   دت ول الع  ام ب  من الل  وائح والسياس  ات أرس  ل  لععض  اء ليط  يع عليه  ا أوض  ح األم  ي   كم  ا 

 تعديل. لل

6 

 . إعتماد فتح حسابات بنكية فرعية بمسميات المشاري    ع

ي األم   ور المحاس   بية ولك   ن تق   وم  بنكي   ة أوض   ح األم   ي   الع   ام ب   من ف   تح حس   ابات
فرعي   ة بمس   ميات المش   اري    ع متعب   ة ف 

ي سبيل تسهيل وصول عموم المجتمع للجمعية. الجمعية بذ
 لك ف 

 تم إعتماد مجلس اإلدارة. 

7 

، بنك ساب، بنك الرياض.  ي البنك السعودي الفرنسي
 
 إعتماد فتح حسابات جديدة ف

ي أ   تر ع  دد ممك  ن م  ن البن  وك 
ي حاج  ة لف  تح حس  ابات ف 

لمس  تفيدين لس  هولة وص  ول اأف اد األم  ي   الع  ام ب  من الجمعي  ة ف 

ع. عم ة وسهولةرسعو للجمعية   ليات التتر

 . اإلدارة مجلس عتماد م إت

8 

ي 
ون   الموافقة عىل تجديد ترخيص المتجر اإللكبر

 . ي
ون   عرض األمي   العام عىل مجلس اإلدارة الموافقة عىل تجديد ترخيص المتجر اإللكتر

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

9 

ع بواسطة الرسائل النصية.   الموافقة عىل تجديد ترخيص التبر

ع بواسطة الرسائل النصية )الشورت كود(.   عرض األمي   العام عىل مجلس اإلدارة الموافقة عىل تجديد ترخيص التتر

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 
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10 

 الموافقة عىل تجديد ترخيص مركز اإلرشاد. 

 عرض األمي   العام عىل مجلس اإلدارة الموافقة عىل تجديد ترخيص مركز اإلرشاد األرسي. 

 م  موافقة مجلس اإلدارة. ت

11 

ي الهلل مع اللولو. 
ر
 الموافقة عىل تجديد ترخيص بواف

ي الهل   ل م   ع اللول   و مارك     واللول   و ه   ابت  
ع   رض األم   ي   الع   ام ع   ىل مجل   س اإلدارة الموافق   ة ع   ىل تجدي   د ت   رخيص ب   وافر

 مارك . 

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

12 

 الموافقة عىل تجديد ترخيص فرع الفرقان. 

 رض األمي   العام عىل مجلس اإلدارة الموافقة عىل تجديد ترخيص فرع الفرقان. ع

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

13 

امج واألنشطة لعام  عات للبر  م. 2022الموافقة عىل رفع طلب جمع التبر

امج واألنشطة لعام عرض األمي   العام عىل مجلس اإلدارة الموافقة عىل رفع طلب جمع التتر   . م2022عات للتر

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

14 

 :  إعتماد التاىلي

ي أمي   رس مجلس اإلدارة. 
 تعيي   األستاذ/ حاتم بن محمد الزهران 

 . ي كمراجع داخىلي
 تكليف األستاذ/ عبدهللا بن مشبب القحطان 

ي أم   ي   رس مجل  س اإلدار 
ة واألس   تاذ/ ع  رض األم  ي   الع   ام ع  ىل مجل  س اإلدارة إعتم   اد األس  تاذ/ ح  اتم ب   ن محم  د الزه  ران 

ي كمراج  ع داخ  ىلي للجمعي ة، وأوض  ح األم  ي   الع ام ب  من األس  تاذان ح اتم وعب  دهللا موظف  ان 
عب دهللا ب  ن مش  بب القحط ان 

 المنصبان.  ة لهذانيتمتعان بالمهارات الجيدة واليزم

 تم إعتماد مجلس اإلدارة. 

15 

 إعتماد مجلس اإلدارة لتوصيات لجنة االستثمار: 

1.  . اء عقار حي األثب   رسر

2.  . ي
اك بصندوق األرسة الوقف   اإلشبر

اء العق ار ع ن  اء عق ار حي األث ت  إذ اوض ح األم ي   الع ام ب من الجمعي ة تري د رسر
عرض األم ي   الع ام ع ىل مجل س اإلدارة رسر

. طريق  ي
 الدعم من بنك التنمية االجتماعية وعرض الوقف عىل منصة وقف 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

   وئام ..تنمية أرسية                     

 عرض األمي   العام فكرة 
ً
ة من المجل س الف رعي التخص ي  لجمعي ات التنمي ة األرسي ة ليستدامة المالية والمرسلأيضا

اك بالص ندوق بمبل    ي وتوصية لجنة االس تثمار باالش تر
ري ال فق    100,00بالمملكة وهي فكرة صندوق األرسة الوقف 

 .  ال  ت 

 مجلس اإلدارة.  تم إعتماد 

16 

 م. 2022إعتماد الموازنة التقديرية لعام 

 . م عىل مجلس اإلدارة لإلعتماد 2022لتقديرية لعام عرض األمي   العام الموازنة ا

ي اإلجتم اع والموافقة عليها م ن مجل س اإلدارة و تم إعتماد الموازنة التقديرية 
مناقش ة المكاف آت الخاص ة ب الموظفي   ف 

 القادم بعد عرضها عىل األعضاء. 

17 

امج واألنشطة لعام   م. 2022إعتماد خطة البر

امج واألنشطة لعام عرض األمي   العا  م وتكاليفها. 2022م عىل مجلس اإلدارة خطة التر

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

18 

 . اء عقار حي األثب   إعتماد التقديم عىل بنك التنمية االجتماعية للحصول عىل تمويل لشر

ي البن  د الس  ا
ي ه  ذا البن  د ه  و العق  ار ال  ذي ذك  ر ف 

 بق، وأوض  ح أن    يل  زم إعتم  اد أش  ار األم  ي   الع  ام ب  من العق  ار المقص  ود ف 

 مجلس اإلدارة عىل طلب التمويل لكي تتمكن الجمعية من الحصول علي . 

 . مجلس اإلدارة عتماد تم إ

19 

 م. 2022تحديد مواعيد إجتماع الجمعية العمومية وإجتماعات مجلس اإلدارة لعام 

وإجتماع    ات مجل    س اإلدارة إذ ن    وه ب    من ع   رض األم    ي   الع    ام ع    ىل مجل    س اإلدارة مواعي    د إجتم   اع الجمعي    ة العمومي    ة 

ي حال حدوا أي طارئ. 
ي وقتها ف 

 المواعيد قابلة للتغت  ف 

 تم موافقة مجلس اإلدارة. 

20 

 .  إعتماد الزيادة السنوية للموظفي  

.  %5إل  %2أوضح األمي   العام بمن الزيادة السنوية للموظفي   تبدأ من   بناًء عىل تقرير األداء الخاص بالموظفي  

 الجه د المب ذول %5فق مجلس اإلدارة عىل أن تكون الزيادة السنوية للموظفي   وا
ً
، وشكر وأث    ع ىل فري ق وئ ام ك امج

 م. 2021والواضح اثره خيل عام 
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21 

 المرئيات حول رفع نسبة إدارة العقار لعمارة العقربية. 

ك  ة النه  دي اص  بح  تمل  ك إدارة ق انوني  ة وتر   ب برف  ع نس  بة اإلدارة م  ن ع  رض الم  دير التنفي  ذي المرئي  ات وهي أن رسر

وذل   ك لت   تمكن الجمعي   ة م   ن االس   تفادة م   ن الخ   دمات القانوني   ة ومتابع   ة القض   ايا الخاص   ة بالعق   ار دون  %7ال  5%

تقري ر مفص ل بجمي ع بيان ات العويد بمن  يجب إعداد بن سلطان تدخل الجمعية، أفاد أمي   الصندوق األستاذ/ أحمد 

 ىل هذه المرئيات. العمارة قبل الموافقة ع

 المجلس طلب: 

 إعداد تقرير مفصل ببيانات عمارة العقربية وأرسال التقرير ألعضاء مجلس اإلدارة.  -1

 عقد إجتماع آخر لمناقشة عمارة العقربية.  -2

22 

 الموافقة عىل تغيب  ختم الجمعية وفق مسىم الوزارة الجديد. 

 م ع تط  وير هوي  ة الجمع
ً
ي  ة البرص  ية يج  ب تغي ت  خ  تم الجمعي  ة بمس  ىم ال  وزارة الجدي  د أوض ح األم  ي   الع  ام بمن    تماش  يا

 وتغيت  شكل الختم من مستطيل إل دائري. 

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

23 

 الموافقة عىل نقل فرع بندة. 

أوضح األمي   العام بمن دخل فرع بندة  ت  جيد وج اري مخاطب ة المال ك بت مجت  ج زء م ن الف رع ح  ر تق ل التك اليف أو 

 يقوموا بخفض اإليجار أو أن يتم أخيئ  والبحث عن مكان آخر ألن  ال يغطي تكاليف . أن 

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 

24 

 . للجمعيةسعودي الموافقة عىل تعيي   محاسب 

ي وسائل التواصل االجتماعي 
أوضح األمي   العام بمن  بناًء عىل حاجة الجمعية لمحاسب سعودي متفرغ تم اإلعين ف 

وإج  راء المق  ابيت الشخص  ية واالختب  ارات ص  ة بالجمعي  ة وموق  ع الجمعي  ة وت  م اس  تقبال ع  دد م  ن الس  ت  الذاتي  ة الخا

ي ) ووق   ع االختي    ار 
(، 1088467830ع    ىل األس    تاذ/ عس   ام ب    ن عوي    د ش    ويحان ال   رويىلي س    عودي الج س    ية س    جل م    دن 

   لمركز التنمية. عىل تعيي   الموظف وإستكمال إجراءات تعيين  ورفع بياناتحيث وافق المجلس 

25 

 . المستجدات

ي المنيم ات   ت  الربحي 
ة نوه األمي   العام بمن مركز األث ر عق د اتفاقي ة م ع الجمعي ة لتمس يس ني ام المتابع ة والتقي يم ف 

 وتتطلب االتفاقية موافقة مجلس اإلدارة عىل تمسيس هذا النيام داخل الجمعية. 

 تم  موافقة مجلس اإلدارة. 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

   وئام ..تنمية أرسية                     

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 التوقيع االسم م

 حض   األستاذ / فؤاد بن عيس العيس 1

 حض   فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش  2

 حض   األستاذ / أحمد بن سلطان العويد 3

 حض   األستاذ / طالل بن سليمان الغنيم  4

 حض   فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس 5

 حض   ستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامراأل  6

 حض   األستاذ / أحمد بن سالم بالحمر 7

 حض   / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر الدكتور  8

 حض   بن خضب  الخضب  األستاذ / عبدالرحمن  9

 

 

 

 


