
 

 

 

 محضر اجتماع مجلس إدارة

 جمعية غراس
 لتنمية الطفل

 

 

 

 الثانياالجتماع 

 هـ  1442/   08/   29

 م 2021/   04/   11



 

 

 ( 5 ) من(  2) الصفحة 

 بيانات محضر االجتماع:

 البيانات  البند 

 ( في دورته األولى  9اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  –(2/2021) رقم المحضر 

 األحد  اليوم 

 . م  2021 / 04 / 11ق فالموا  هـ1442 / 08 / 29 التاريخ

موقع االجتماع/  

 المقر

الرياض   -غراس لتنمية الطفلجمعية  قاعة االجتماعات بمقر  

الغربي    – عبدالمطلب  شارع    –السويدي  بن  مجمع    –حمزة 

 ميركاتو بالزا

 ( مساءًا.  08:00الساعة ) بداية االجتماع 

 ( مساءًا.10:00الساعة ) االجتماع  نهاية

 أعضاء ( 5من أصل )   ءاضعأ ( 4)  عدد الحضور 

 رئيس مجلس اإلدارة(نائب ) لمان بن محمد الشباناتس برئاسة 

 سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا  أمين المجلس

 



 

 

 ( 5 ) من(  3) الصفحة 

 االجتماع:  جدول أعمال

 المسؤول  المحاور   م

 أمين الجمعية السابق محضر االجتماع نتائج مراجعة   .1

 أمين الجمعية البت على استقالة رئيس المجلس   .2

 أمين الجمعية مناقشة تجهيزات الجمعية العمومية   .3

 أمين الجمعية عووحدة التط متابعة تفعيل   .4

5.  
مع    تقييم أداء موظفي الجمعيةنتائج  مناقشة 

 اعتماد العالوات 
 أمين الجمعية

 أمين الجمعية مشروع الوقف  تسويق مناقشة   .6

 أمين الجمعية الموارد المالية  ةيتنم  .7

 المدير التنفيذي  مناقشة نتائج قياس الرضى للمستفيدين   .8

 الختام   .9



 

 

 ( 5 ) من(  4) الصفحة 

 االجتماع:توصيات 

 مالحظات  ناالزم المكلف  التوصيات  م

1.  

نتلً اط على  المجلس  السابق،  اع  االجتماع  محضر  ئج 

 :التاليةإنجاز النقاط ب وصى وأ

المنحة  طلب  بعةمتا - ومنحة  التشغيليات  ة 

 الوظائف

 أرض مقر للجمعية متابعة منحة  -

 نادي الطفل قة وثيإنجاز بناء  -

الموت - الرسائل نمية  تسويق  المالية من خالل  ارد 

 والمتجر. 

لمدير ا

 يذي التنف
27/05  

2.  

المجلس   المجلس   طلب ناقش  رئيس    استقالة 

الخاص تملظروفه  وقد  الموافقة  ة،  طلبه  ت  على 

جدول أعمال الجمعية العمومية غير تها ضمن  وإضاف

 . العادية 

المدير 

 التنفيذي 
18/04  

3.  

المجلس   واإلعدادأوصى  لعقد    بالتنسيق  المتكامل 

بعد  عن  العادية  وغير  العادية  العمومية   الجمعية 

 حتى تحقق الجمعية أهدافها. 

المدير 

 التنفيذي 
18/04  

4.  

على   المجلس  وحدة  مشروع  نتائج  اطلع  تفعيل 

وت  التطوع الوحدة  بتفعيل  موظف وأوصى  كليف 

 . حدة التطوعوألداء مهام 

المدير 

 نفيذي الت
29/04  

5.  

تقييمالمجلس    اطلع نتائج  موظفي   على  أداء 

، %5بواقع    العالوة السنوية  اعتمد مقترحوالجمعية  

الموأوص بتقديم خطاب شكر لجميع  نظير   وظفينى 

 .إنجازهم وعملهم المتفاني

المدير 

 التنفيذي 
29/04  



 

 

 ( 5 ) من(  5) الصفحة 

 مالحظات  ناالزم المكلف  التوصيات  م

6.  

نتائج    العمل في مشروع وقفاطلع المجلس على 

وأوصى   عقد  الجمعية،  الموارد بتمديد  تنمية  مدير 

لمشروع  و  المالية التسويقية  الحمالت  تعتمد  أن 

التبرع    في  بالتسجيلوأوصى    . الوقف منصات 

مشروع    كوميةالح تسويق  في  منها  واالستفادة 

 الوقف ومشاريع الجمعية. 

المدير 

 التنفيذي 
29/04  

7.  
إنهاء   مجلسال  بارك في  المجلس  رئيس  جهود 

 . راكب(  13) افلة نقلح وتسجيل شراء اتراءإج

المدير 

 التنفيذي 
29/04  

8.  
تقرير  المجلس  أوصى   األولبرفع  قياس لنتائج    الربع 

 . الرضى

المدير 

 التنفيذي 
29/04  

9.  

الجمعية في   المجلس تسجيل  التقييم اعتمد  مرحلة 

تاممش   في شركة  مع  الموثوقة  المنظمة  ، روع 

أت  بهدف  ودفع  الشركة  شهادة  الحصول  عاب  على 

 . في المعيار   المستوى األول

المدير 

 التنفيذي 
30/06  
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