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 (    21)  رقم اجتماع جملس اإلدارة حمضر 
ينالالحادي و محضر االجتماع  الموضوع      ( 21)  عشر
 الساعة  الوقت 

 
ة والنصف صباحا   العاشر

 مقر الجمعية  المكان
 (   6أعضاء )  ستة عدد األعضاء  

 م 2022/ 05/ 14ـه       الموافق 1443/ 10/ 13:  السبتيوم  االجتماع  خ تاري    

 اجمللس احلضور أعضاء 
 الوظيفة  االسم  م
 رئيس المجلس  درهمبن أ / عايض عبدهللا سعيد  1
2   

ف المال   أ / سعيد إبراهيم احمد الزهرانر
 المشر

3   
  د / راشد محمد سعيد الحريري الزهرانر

 
 عضوا

  الشهري  حامد عل  عبدهللا / متقاعد العميد  4
 
 عضوا

  مسفر الغامديمحمد د / عبدالعزيز  5
 
 عضوا

  د / عبدهللا بن عل  الشهري  6
 
 عضوا

ر عام المجلس  أ / خالد محمد الشيخ  7  امي 
 

  نائب رئيس المجلس  لظرف صح   محسن وتعذر حضور  د / احمد عل   ❖
   .  الزهرانر

 االجتماع  حمضر 

ر ،  والصالة والسالم عل من ال نب   بعده .   وبع                                                            د   الحمد هلل رب العالمي 

   إ
  الحادي و   اجتماعهعقد اجتماع مجلس اإلدارة      م2022/ 05/ 14ـه   الموافق  1443/ 10/ 13:    السبتيوم  نه فر

حضورهم وعل متابعتهم المستمرة رحب رئيس المجلس باألعضاء ، وشكرهم عل  وقد  ،  بمقر الجمعية    ينالعشر 

  الطالع المجلس عل مستجدات عمل الجمعية ، وأهمية اتخاذ القرارات أ، و ألعمال الجمعية  
ن هذا االجتماع يأن 

   -زمة بشأن المواضيع المدرجة بجدول األعمال وه  عل النحو التال  : لالا

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  
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   ( 21قرارات اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) االجندة

تقرير 
منجزات شهر 

رمضان 
 . هـ1443

 

 ـه واتخذ القرار التال   1443اطلع المجلس عل التقرير المقدم من اإلدارة التنفيذية حول منجزات شهر رمضان لهذا العام 

 إعادة التقرير ال اإلدارة التنفيذية بالجمعية للمالحظات التالية :  ( 1

اجع عن العام السابق  • ر    لإليرادات يجب ان يكون التقرير واضح من حيث المصادر والمضوفات وسبب الت  مقارنة بي 
ر   . لعام السابق والعام الحال  اعامي 

يرتبط بالخطة وتقارن بالمستهدف او بيانات سابقة لمعرفة اإليجابيات  يجب ان فتم عرض األرقام باي تقرير  اذا  •
 . للجمعية   برنامج والسلبيات لكل  

ر يجب ان يوضح التقرير كل األرقام الواردة به  •   شهر رمضان  والتحقق من دقة األرقام ومن ذلك عدد المتطوعي 
 .  فر

 ان يذكر أي تقرير اإليجابيات والسلبيات لكل برنامج ليتم تعزيز اإليجابيات وعمل الحلول للسلبيات ان وجدت •

   وان يعرض عل المجلس  إعادة اعداد التقرير  •
ودمجه مع العرض المرسل من عضو المجلس د / راشد الزهرانر

   باالجتماع القادم . 
 

االطالع على 
خطة موسم 

 .هـ1443احلج 

 

 اطلع المجلس عل خطة موسم الحج لهذا العام واتخذ القرارات التالية : 
كات ومؤسسات ذات كفاءة عالية وقدرة عل  (1 اف البحث عن شر التوزي    ع والتنفيذ ويكون دور الجمعية هو االشر

   والتقييم .  والمتابعة

  . ان تكون الخطة وفق برنامج مزمن يوضح فيه كل المهام والمسؤوليات (2

كة يمكن  (3 وع ال اكتر من مؤسسة وشر  اذا تطلب االمر ذلك . تقسيم المشر

 . ارسال كراسة المواصفات ال المجلس للمراجعة ومن ثم اإلعالن ويكون ذلك  (4
ً
   عاجال

وع من )  (5 انية المشر ر  . ريال  ( 2،000000) مليون 2( ال  750،000ترفع مت 

  اقرب وقت ممكن  (6
ر حب  ننته  من كراسة المواصفات وفر وع ومعرفة المتقدمي  ر اعالن عن المشر  . تجهت 

االطالع على خطة 
وقع تطوير امل

االلكرتوني 
 . للجمعية 

  :  
  للجمعية وقرر االن 

ونر  اطلع المجلس عل تقرير تطوير الموقع االلكت 

  االجتماع القادم . لجنة الحوكمة ال  يحال الموضوع  (1
 للدراسة وابداء المرئيات والعرض عل المجلس فر

عقد شراكة 
جديدة مع مصنع 

  نوف للمياه 

 : تم دراسة العروض المقدمة للمجلس وتم اتخاذ القرارات التالية 

 . يحال الموضوع ال لجنة الموارد المالية للجمعية للدراسة وعمل تقرير يعرض عل المجلس  (1

 . ـه 1443لموسم حج هذا العام (  عبوةاثنان مليون مليون عبوة )  2اعتماد  (2

  ذات كفاءة عالية وافق ال (3
  تخدم اهداف الجمعية والب 

  مصانع المياه الب 
 . مجلس عل التوسع فر

عاقد مع شركة الت
شفق البنيان لبناء 

وقف السقيا 
 مبكة املكرمة 

وتتوىل اإلدارة التنفيذية اعداد كراسة مع شركة شفق لبناء وقف السقيا مبكة املكرمة عدم التعاقد مباشرة قرر اجمللس  •
 الشروط واملواصفات وطرحها للمنافسة .

ما يستجد من 
 .اعمال

 .تسويق الوقف اخلريي مبكة املكرمة اىل جهة متخصصة وذات كفاءة عالية بالتسويق  إلسنادالبحث عن شركة  (1
 .على اجمللس يف االجتماع القادم  والعرضاعداد معايري مكافاة العاملني باجلمعية جلنة احلوكمة  تتوىل (2

 مقدارها جلميع موظفي اجلمعية مالية  مكافاةتقديم باعتماد مبادرة الدكتور : عبداهلل علي الشهري عضو جملس اإلدارة  (3

، واجمللس يشكر الدكتور على ويتم صرفها للموظفني وفق آلية الصرف املعتمدة تودع يف حساب اجلمعية ، ريال2000
 مبادرته ويسال اهلل ان جيزيه خري اجلزاء .
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 .والنصف  الثانية عشريف متام الساعة   ( 12( ) العشريناحلادي و ) وقد انتهى االجتماع
 واهلل املوفق ،،،

 

 تواقيع أعضاء المجلس 

 التوقيع  الوظيفة  االسم  م

 معتذر لظرف صح   نائب رئيس المجلس  د / امحد علي حمسن الزهراني 1

ف المال   أ / سعيد إبراهيم امحد الزهراني 2
 المشر

 
  د / راشد حممد سعيد احلريري الزهراني 3

 
  عضوا

  العميد متقاعد/ حامد علي عبداهلل الشهري 4
 
  عضوا

  مسفر الغامديحممد د / عبدالعزيز  5
 
  عضوا

  د / عبداهلل بن علي الشهري  6
 
  عضوا

 رئيس جملس اإلدارة 

 االسم : أ / عايض بن عبدهللا بن درهم             

              التاري    خ :        التوقيع :    

       


