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 (   22محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )

  محضر االجتماع  الموضوع 
ين )  الثانر  لمجلس إدارة الجمعية(   22والعشر

  مساء   والصف السابعةالساعة  وقت االجتماع 

 مقر الجمعية  مكان االجتماع 

 (   6أعضاء )  ستة عدد األعضاء  

 م 2022/ 06/ 07ـه       الموافق 1443/ 11/ 08:  الثالثاءيوم  تاري    خ االجتماع

 

 أعضاء المجلس الحضور 

 الوظيفة  االسم  م

 رئيس المجلس  أ / عايض عبدهللا سعيد بن درهم 1

2   
 مجلس النائب رئيس  د / احمد عل  محسن الزهرانر

3   
  د / راشد محمد سعيد الحريري الزهرانر

 
 عضوا

  العميد متقاعد/ حامد عل  عبدهللا الشهري  4
 
 عضوا

  د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي 5
 
 عضوا

  د / عبدهللا بن عل  الشهري  6
 
 عضوا

 

ف المال  األستاذ/ سعيد 
ر حضور عضو مجلس اإلدارة والمشر

ّ
   بسبب ظروفه الصحية.  بن وتعذ

 إبراهيم الزهرانر
 

 محضر االجتماع 

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

  : الثالثاء    يوم 
فر الموافق  1443/ 11/ 08إنه  الجمعيةعقد مجلس     م2022/ 06/ 07ـه        إدارة 

الثانر اجتماعه 

ين  الو  الجمعيةعشر المناسبة ألعمال،  بمقر  القرارات  واتخاذ  الجمعية  أعمال  المرحلة    لمتابعة سي     
فر الجمعية 

 القادمة. 

، وشكرهم عل حضورهم وعل متابعتهم المستمرة ألعمال الجمعية ، وأن  رحب رئيس المجلس باألعضاء وقد  

  
يأن  االجتماع  الجمعية  الطالع  أيضا   هذا  وأهمية  المجلس عل مستجدات عمل  المدرجة ال  مناقشة،  مواضيع 

 األعمال وه  عل النحو التال  : بجدول 
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 . عرض ما تم من خطوات لمعالجة تقرير الحوكمة الصادر من الوزارة (1

 . حضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابععرض م  (2

3)   
 . ـه1443موسم حج هذا العام االستعداد لمشاركة الجمعية فر

 وقف الجمعية. تسويق  (4

ادة ت عرض  (5 وع الي   . الذاتية قرير عن مشر

يةما توصلت اليه  (6  . لجنة الموارد البشر

 ما يستجد من اعمال.  (7

 نتائج االجتماع 

 . عرض ما تم من خطوات لمعالجة تقرير الحوكمة الصادر من الوزارةأوال: 

  الذي قدمته اإلدارة التنفيذية حول تقرير الحوكمة الوارد من وزارة الموارد  
ية  اطلع المجلس عل العرض المرن  البشر

اإلدارة  المجلس  شكر  وقد  بالتقرير،  الواردة  المالحظات  تصحيح  بشأن  الجمعية  اتخذته  وما  االجتماعية،  والتنمية 

  معالجة
 تم اتخاذ القرارات التالية: عليه المالحظات، و  بعض التنفيذية عل جهودهم فر

وضع   ( 1 التنفيذية  اإلدارة  لآعل  المال   ف 
والمشر الرئيس  نائب  الختيار  الحوكمة لجمعيةلية  لجنة  عل  وعرضها   ،

   . لدراستها وعرضها عل مجلس اإلدارة

ت بدرجة الجمعية بالحوكمة من الوزارة ( 2   اضر
، تكوين لجنة لمتابعة كل البنود الب   

  تقريرها الماضر
وتتكون  فر

، أ / خالد محمد الشيخ  ،اعد / حامد عل  الشهريالعميد متق ،الدكتور عبدالعزيز محمد الغامدي من : اللجنة 

 أن تنه  اللجنة اعمالها بأرسع وقت ممكن.  عل

  معالجة المالحظات وتصحيحها، وتقديم تقرير وبالعمل مع اللجنة المشكلة،  عل اإلدارة التنفيذية   ( 3
االستمرار فر

بالتق التقييم  تؤدي ال نقص درجات    قد 
والب  الجمعية تحقيقها،  لم تستطيع    

الب  البنود  القادم مفصل عن  رير 

  اجتماعه القادم. 
حة لها، وعرض التقرير عل المجلس فر  للوزارة، ووضع الحلول المقي 

يعمل المدير التنفيذي عل التواصل مع فرع الوزارة بالمنطقة او اللجنة المعنية بالوزارة، وطلب االجتماع لمناقشة  ( 4

 م، وتفادي أي مالحظات قد تظهر. التقرير السابق وما تم اتخاذه بشأنه، واالستعداد للتقرير القاد

  المشكلة المتكررة بعدم  باإلدارةمحاسب   الجمعية  رتباطا ( 5
  الجمعية. وذلك لتالفر

التنفيذية كبقية موظفر

  
ونر   الموقع اإللكي 

ها فر اصدار التقارير المالية الشهرية والربعية بالشكل المطلوب من مجلس اإلدارة ونشر

 كمتطلب للحوكمة من الوزارة( . 
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 عرض محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع ثانيا: 

  
  ، بشأن ما تضمنه محضر اجتماع اللجنة الرابع،الحوكمة المقدم من رئيس لجنةاطلع المجلس عل العرض المرن 

 القرارات التالية :   واتخذ المجلس

  تضمنها محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع   (1
ر المجلس    –والمرفق طيه    –اعتماد جميع المواضيع الب  وعل أمي 

. والمدير التنفيذي اكمال ما   يلزم بشأن تنفيذ مواضيع المحضر

التنفيذيةتكليف   (2 تحت  ب   اإلدارة  بالجمعية،  المالية  المهام  يتول  لموظف  شيح  الي  الموارد فتح  )مدير  مسىم 

 . المالية( 
 

ي 
ر

 هـ1443موسم حج هذا العام ثالثا: االستعداد لمشاركة الجمعية ف

العام     موسم حج هذا 
للمشاركة فر الجمعية  المجلس استعداد  التنفيذية  ـه1443ناقش  اإلدارة  المجلس عل  وأكد   ،

وع سقيا الحاج    خدمة ضيوف الرحمن، ونظرا لطرح مشر
بأهمية متابعة واستكمال جميع المتطلبات لضمان المشاركة فر

  تقديم خدمات الحجاج والمعت
  منافسة للجهات المتخصصة فر

كة رفادة، فر مرين، ولم يتقدم اال جهة واحدة، وه  رسر

أقر المجلس   الغامدي عضو مجلس اإلدافقد  الدكتور : عبدالعزيز محمد   من 
 
واألستاذ : خالد محمد     رة،تكليف كال

كة رفادة   كة  الشيخ المدير التنفيذي بالجمعية بالتفاوض مع رسر م واستكمال متطلبات االتفاق مع الشر حسب العقد المي 

 . ع الجمعيةم
 

 وقف الجمعيةتسويق  رابعا: 

ية، بحيث تتول    تسويق األعمال الخي 
وافق مجلس اإلدارة عل طرح تسويق وقف الجمعية عل جهة متخصصة فر

تقديم  و  ،فحص العروضاإلدارة التنفيذية استكمال اجراء طرح المنافسة وجلب العروض المقدمة وعرضها عل لجنة 

  اجتماع المجلس القادمتقرير مفصل عن ذلك 
 . فر

 

ادة الذاتية  تقرير خامسا: عرض  وع البر  عن مشر

ادة الذاتية واتخذ   : القرارات التاليةبشأنه اطلع المجلس عل تقرير الي 

1)  
 
وع مؤقتا   الوقت الراهن، إيقاف المشر

  برامج أخرىلعدم جدواه فر
انيته فر ر بناء عل دراسة   واالستفادة من مي 

  من اإلدارة التنفيذية يقدمها لمجلس اإلدارة القادم العتمادها. 

تب عل ذلك من إجراءات.  (2 وع وما يي   عل اإلدارة التنفيذية اكمال الالزم حيال إيقاف المشر
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 :
ً
ية سادسا  ما توصلت اليه لجنة الموارد البشر

ية وتم اتخاذ القرارات التالية اطلع المجلس عل ما توصلت اليه لجنة الموارد الب  : شر

ح  (1 ية عل اعداد مقي    ابداها تعمل لجنة الموارد البشر
حات الب  للهيكل التنظيىم  للجمعية واالخذ بالمقي 

 .  أعضاء المجلس حيال الهيكل التنظيىم  الحال 

2)  .   الجمعية بعد اعتماد الهيكل التنظيىم 
  لموظفر

 تتول اللجنة استكمال دليل الوصف الوظيفر

 يستجد من أعمالما سابعا: 

  ما 
:  أقر المجلس فر  يستجد من أعمال ما يل 

وع تقييم أعمال الجمعية ال جهة متخصصة، بحيث تتول إدارة الجمعية  (1 الموافقة عل اسناد مشر

وع وعرضها عل أعضاء المجلس   المرئيات.  إلبداءاعداد مسودة كراسة المواصفات للمشر

يات المدونة بالدليل حسب المهام والمسؤول أمينا للمجلس يعمل األستاذ / احمد عل  الحناس تكليف (2

ة يرتبط و  ،التنظيىم  لجمعية سقيا الماء   . برئيس المجلس مبارسر

 . اعتماد سياسة مالية للجمعية كمتطلب للحوكمة من الوزارة.  (3

  قاعة االجتماعات.  (4
 اعتماد تغيي  نظام وأجهزة الصوتيات فر

 

ة   تمام الساعة العارسر
 مساء  والنصف وقد انته االجتماع فر

 الموفق ،،، وهللا 
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 22لالجتماع رقم  تواقيع أعضاء المجلس

 التوقيع  الوظيفة  االسم  م

1   
 نائب رئيس المجلس  د / احمد عل  محسن الزهرانر

 

2   
ف المال   أ / سعيد إبراهيم احمد الزهرانر

 اعتذر لظرف صح   المشر

3   
  د / راشد محمد سعيد الحريري الزهرانر

 
 عضوا

 

  العميد متقاعد/ حامد عل  عبدهللا الشهري  4
 
 عضوا

 

  د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي 5
 
 عضوا

 

  د / عبدهللا بن عل  الشهري  6
 
 عضوا

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 االسم : أ / عايض بن عبدهللا بن درهم             

 التاري    خ :                               التوقيع :           

     

 . 


