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 جمعية سقيا الماء 

 بمنطقة مكة المكرمة

اف  (1287مسجلة برقم )  تحت إشر

ي لتنمية القطاع غبر 
 الربحي المركز الوطن 

 
 سجل اجتماعات مجلس اإلدارة 

 القرارات  جتماع ال رقم  

 اختيار مرصف الراجحي والبنك األهلي ومرصف النماء لفتح حسابات بنكية للجمعية.   -1 1

ي أحياء مختار ا البحث عن موقع لمقر    -2
 . ة لجمعية ف 

ية   -3  . طلب سلفة من جمعية نفع الخير

 الجمعية. تشكيل لجنة لهيكلة    -   4

 توقيع اتفاقية مع مؤسسة غيوم الوسائط.  - 1 2

 .  زمنة اعداد خطة م - 2

   اختيار شعار للجمعية.   -   3

 تعيير  األستاذ عبد هللا غرم هللا المالكي مديرا تنفيذيا للجمعية.   - 4 

ونية . - 1 3 - 4اعتماد الخطة التنفيذية . - 3اعتماد الموازنة التقديرية . - 3للجمعية.   ة ياعتماد السنة المال - 2تأجيل التدشير  حتى النتهاء من المنصة اإللكيى

يف  ا   عبد العزيز الغامدي.   الدكتور   رشيح وت من مجلس اإلدارة  ستقالة األستاذ متعب الشر

ة    عل أن يتم ير  األستاذ نظمي الصاعدي مدير تنفيذي  ي تع  4  التجربة. تقييم المدير بعد انقضاء فيى
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ية والتنمية الجتماعية. اطالع  - 1 5  المجلس عل السياسات الواردة من وزارة الموارد البشر

ي بنك الرياض وبنك البالد.   -2
 فتح حسابات ف 

 موافقة المجلس عل الستثمار.   -3

اكات المجتمعية مع القطاعير  العام والخاص. - 4 ي الشر
 تفويض رئيس المجلس بالتوسع ف 

 تفويض رئيس المجلس بالتوقيع عل عقود التسويق.       - 5

 ( عضو للجمعية العمومية. 39الموافقة عل انضمام ) - 6

وع السالل الغذائية وزكاة الفطر لألرس المحتاجة. - 7  الموافقة عل مشر

 الربعية. الطالع عل التقارير  - 8

 ل لجان الجمعية. ي الموافقة عل تشك - 9

اكات، والتوريد، والتسويق، والعالم. ب تفويض الرئيس    - 2  مبادرة حملة سقيا الماء. اعتماد  - 1 6 عات وتوقيع عقود الشر  متابعة حمالت جمع التير

 دراسة الجدوى القتصادية لمصنع المياه.   -3

 . مياه الوضوء لسقيا النباتات الستفادة من   - مشارب الطيور   - برادات مياه تعمل بالطاقة الشمسية    : أعتماد المشاري    ع التالية - 4

اف عل حملة سقيا الماء.   - 5   تشكيل لجنة لإلرسر
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ي مستشار لوحدة التطوع.  - 2تأسيس وحدة التطوع.    -1 7

 الموافقة عل ان يكون األستاذ: بندر الحارث 

ي عرض ملف تأسيس وحدة التطوع. - 1 8
 اعتماد ما جاء ف 

 اعتماد اليجار السنوي لمقر الجمعية. - 2 

ة    فرناس اعتماد العرض المقدم من مؤسسة  - 3     للمقاولت. المتمير 

ات    -4 ي والتكيف وأجهزة الحاسب وشاشات العرض وجميع تجهير     . الجمعية اعتماد التكلفة الجمالية لألثاث المكتتر

ات    -5 ي وجميع تجهير   المكتتر
 الجمعية. تفويض رئيس المجلس بالتوقيع عل عقود الحسير  وتهيئة والستئجار وتامير 

كة  -1 9 يبة المضافة )   عل أن محاسبون وقانونيون  و   مراجعون مسفر بدران    عبد هللا الموافقة عل التعاقد مع رسر  ( ريال  1425تتحمل الجمعية الرص 

كة  - 2 ع (  9200عادة المبلغ )إ بدران عل    عبد هللا وافقت رسر امج وأنشطة   ريال. كتير  الجمعية. لير

اتيجية  -2ة . ي تطوير الهيكل التنظيمي للجمع - 1 10  . م 2020الطالع عل الحساب الختامي للعام المالي  - 3  للجمعية. الموافقة عل الخطة السيى

انية التقديرية للجمعية للعام    -4  . م 2021الطالع عل المير 

 بالجمعية. تشكيل لجنة الجودة    - 5 

 . انهاء تكليف المدير التنفيذي   -6
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زيارة وزارة البيئة والمياه والزراعة وعرض موجز للتعريف   - 3.  الثالث  استعراض جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية- 2اعتماد خطة موسم رمضان. - 1 11

 بالجمعية. 

تشكيل لجنة لتحديد جدول أعمال اللقاء مع مسؤولي وكالة وزارة المياه وعرضها عل قروب المجلس    - 5السعي لتوقيع اتفاقية مع مؤسسة سقاية الهلية . - 4

 للتشاور. 

 المناقصة. اعتماد كراسة  - 8اعتماد لجنة المناقصات وفتح المظاريف . - 7التنظيمي .   ل اعتماد تعديل الهيك - 6 

حيب بالمدير التنفيذي- 9  . األستاذ / خالد الشيخ   أمير  رس المجلس   اليى

كة رواسي المتحدة للخدمات والحراسات    -1 12  . األمنية تكريم رسر

 اللجان. اللجان المشكلة من قبل المجلس وتفعيل  استعراض   - 2 

 دعمها. وآلية  برامج رمضان    - 4ألعالم والمناسبات    تشكيل لجنة   -3

اتيجية  مناقشة الية تدشير  الخطة    -5 ادة الذاتية   -6السيى  . اعتماد تنفيذ النموذج األول للير

ي    - 2التسويقية  التعاقد مع مؤسسة المناسب للحلول    -1 13
. عرض مسودة مذكرة التفاهم بير  المؤسسة العامة للتدريب التقت  ي

 والفت 

ي الخطة   - 3   
اتيجية. مراجعة ما تم إنجازه ف   السيى

 استضافة اإلعالمي حسن الناهسي   - 4   
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.  مبادرة سقيا الحد اعتماد   -1 14 ي اء    - 2الجنوثر ي بحي    الغاء   - 3مكة. وقف سقيا تفويض لجنة لشر

 . الصفا المكتب التعريف 

 . خطة المعالجة وضع  تقرير الحوكمة و الطالع    -5    . استقطاب سفراء جدد للجمعية   - 4 

ي منازلها بالتعاقد مع معمل زكية   -1 15
وع سقيا الرس المحتاجة بواسطة الصهاري    ج ف   وانماء مناقشة ملتفى سقيا الماء ترشيد    - 2   . مشر

ي لإلدارة التنفيذية     - 5    . لجان المجلس   إعادة تشكيلاعتماد    - 4 
 أغسطس     31يناير ال   1التقرير المالي من  الطالع عل    - 6اعتماد السلم الوظيف 

اء خط    دراسة  -1 16  المجلس. اللجنان المشكلة من قبل   إليهالطالع عل ما توصلت    -2اإلنتاج.  العرض المقدم من مصنع جرعة حياة لشر

اء والبيع و   تعيير    - 3  عيا للشر  رسر
ً
ف المالي وكيال

   . عرض بناء وقف مكة المكرمة   - 4  . وقاف الجمعية إدارة أ المشر

وط التسكير  عل السلم    - 2أقر المجلس سلم رواتب الموظفير  الذي قدمته لجنة الحوكمة  - 1 17  الجديد. تكليف لجنة الحوكمة بتوصيف رسر

    . ة لئحة النتداب ال لجنة الحوكمة إحال  - 4قوى.  اطالع الموظفير  عل لالئحة تنظيم العمل    - 3 

ي   -1 18
 الجديد. تسكير  الموظفير  السعوديير  عل السلم الوظيف 

حةاعتماد المجلس    -2  . للجنة الحوكمة   لالئحة المقيى

 م     2022اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام المالي    -3

وع اعتماد  - 5اعتماد المجلس الموازنة التقديرية      -4 ادة ال مشر    . ة ذاتي الير
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ي الجمعية      ة خدملمناقشة  إقامة ورشة عمل    - 2هداف الجمعية    أ من    3،2تفعيل برامج تخدم الهدفير     -1 19

إحالة وضع اللجان من حيث عددها    -3هدف 

كة المجلس عل فحص العروض بخصوص تعميد    ةفق ا مو   -4ومهامه واهميتها ال لجنة الحوكمة     ي  اعتماد    -5   صائم. ورد إلفطار    رسر
تسكير  موظف 

ي الجديد 
.   - 6   الجمعية عل السلم الوظيف  ي

ي لتقييم األداء الوظيف 
اء سيارة   - 7اعتماد النموذج الثاث  ي ) الموافقة عل رسر

كة العيساث  ريال(.   96.000من رسر

ية.    - 8 ف المالي المراجعة النهائية للمرصوفات المالية واعتمادها أو طلب التعديل عليها أو طلب عرضها عل    - 9تشكيل لجنة للموارد البشر
يتول المشر

ي األعمال التنفيذية للجمعية. 
   مجلس اإلدارة دون التدخل ف 

( خالد حميد   )عبد هللاالموافقة عل تعيير     -1 20 ي
 محاسب   الزنبفى

 
ة التجربة   - 2للجمعية      ا    . يتم تقييمه بعد انتهاء فيى

الطالع عل خطة تطوير الموقع    - 3ه     1443الطالع عل خطة موسم الحج   - 2        . ه 1443الطالع عل تقرير منجزات شهر رمضان    -1 21

ي للجمعية 
وث   . اللكيى

كة شفق البنيان لبناء وقف  اق ع لت عدم ا   - 5    ه  .   1443مليون عبوة لموسم حج   2اعتماد   -4  . سقيا ال د مع رسر

ي الحوكمة.   - 2  الرابع. اعتماد جميع ما تضمنه محرص  اجتماع لجنة الحوكمة - 1 22
ت بدرجة الجمعية ف  ي اض 

 تكوين لجنة لمتابعة كل البنود التى

حة وعرضها عل الجتماع القادم.   - 3  (.    -4عل المدير التنفيذي وضح الحلول المقيى شح لوظيفة )مدير مالي
 تكليف اإلدارة التنفيذية بفتح باب اليى

ادة الذاتية.   -5 وع الير ف المالي للجمعية اختيار  وضع آلية - 6  إيقاف مشر
ي الجمعية باإلدارة التنفيذي   -7      . نائب الرئيس والمشر  ة. ارتباط محاستر

ية.      -8  للمجلس.      -9اعداد هيكل تنظيمي من قبل لجنة الموارد البشر
 
 اعتماد سياسة مالية للجمعية.  - 9تكليف أ. احمد الحناس أمينا

ي قاعة الجتماعات. اعتماد تغيير نظام وأجهزة    –  10
 الصوتيات ف 
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 لعرضه عل الجمعية العمومية   لعتمادها   الجتماعية عرض تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية ورفعها ال مركز التنمية    -1 23

 
 . تمهيدا

ي الجمعية   -2
 . م   2022  يناير   1من    تداء  إب عمل مخصص باسم مكافئة نهاية الخدمة للعاملير  ف 

شيد بمبلغ  استحداث  الموافقة عل - 3  . ريال   ألف   300برنامج سقيا الطالب والذي يهدف ال نشر ثقافة اليى

وع سقيا الحاج لعام    المياه التواصل مع إدارة المطار بشأن تقديم    -4  . ه   1443ضمن مشر

   . يتم ضفها من مبالغ الزكاة ل  المحتاجة( القرى بالصهاري    ج وصيانة شبكات وخزانات الرس    )سقيا   لألرس عل اإلدارة التنفيذية استحداث مشاري    ع جديده    - 5

         . وتقديم الشكر لإلدارة التنفيذية   ه 1443الطالع عل انجاز موسم الحج  - 1 24

كة رفادة الحجاز تفويض رئيس مجلس اإلدارة برصف    - 2   . مستحقات رسر

امج الجمعية للعام   - 3     . إقرار الهيكل التنظيمي الجديد   -2 ات األداء لير  . الحالي المالي  استعراض مؤرسر

 . ( وقف السقيا مبت  إداري تجاري ) لتصميم خرائط    ة الهندسي رموز الفكر لالستشارات  اعتماد مكتب    -4

 . بعد رد الوزارة   تحديد زمان ومكان اجتماع الجمعية العمومية القادم   - 5 

وع محطة تنقية  الحصول عل عروض أسعار ل   - 6  ي منازلها   المحتاجة   لألرس   المياه مشر
 وعرضها عل الجتماع القادم للمجلس.   ف 

 من سبتمير    -7
 
 م. 2022تعديل مرتبة ودرجة محاسب الجمعية )عبد المجيد باسالم( اعتبارا

: )مدير مالي    -8
 مدير عالقات عامة وإعالم(.   –ودة  مدير ج  – مدير تنمية موارد مالية    –اإلعالن عن الوظائف التالية واستكمال إجراءات التعيير 
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ي منازله   بإيقاف المستفيدين واتخاذ قرار    رضا قياس  تقييم و نتائج استبانات  الطالع عل    -1 25

 ا. عقد معمل زكية لسقيا ألرس المحتاجة ف 

وع تركيب    -2 ي منازل محطة    500الموافقة عل مشر
 ( ريال. 629.625) أشهر بقيمة    4التر والصيانة كل ف أرسة محتاجة مع تغيير ال   500تنقية وبرادة ف 

 و مجلس اإلدارة بن محمد مسفر الغامدي )عض   ز عبد العزي تعيير  الدكتور    -3
 
 داخليا

 
 . ( مراجعا

ي للعام    -4
ي جد 2021الطالع عل التقرير المالي الربعي األول والثاث 

 ة. م والتوصية بشعة رفعة لمركز التنمية الجتماعية ف 

ي و ار المجلس / العقد / صورة الهوية ال قر )   باسالم( ورفع كامل أوراقه   عبد هللا  د عبد المجي ) تثبيت محاسب سعودي للجمعية    - 5 المسح    طنية / نموذجر

 ) ي
 لعتماد تعيينه.   بجده   لمركز التنمية  األمت 

 


