
 

 

 

 محضر اجتماع مجلس إدارة 

 جمعية غراس
 لتنمية الطفل

 

 

 

 الثالثاالجتماع 

 هـ  1443/  01/   14

 م 2021/  08/   23



 

 

 (  6 ) من(   2) الصفحة 

 بيانات محضر االجتماع:

 البيانات البند

 رقم المحضر
( في دورته    10اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  –(2021/ 3)

 األولى 

 االثنين  اليوم 

 .  م 2021  / 08  / 23ق فالموا هـ1443  / 01  / 14 التاريخ

موقع االجتماع/  

 المقر

الرياض    -غراس لتنمية الطفل جمعية  قاعة االجتماعات بمقر  

الغربي    – عبدالمطلب  شارع    –السويدي  بن  مجمع    –حمزة 

 ميركاتو بالزا 

 ( مساءًا. 07:00الساعة ) بداية االجتماع

 ( مساءًا. 10:30الساعة ) االجتماع نهاية

 أعضاء  ( 5من أصل )   ء اض عأ ( 5)  عدد الحضور

 رئيس مجلس اإلدارة( )  سامي بن عبدالرحمن المهنا برئاسة

 



 

 

 (  6 ) من(   3) الصفحة 

 االجتماع: جدول أعمال

 المسؤول  المحاور  م

 رئيس المجلس مراجعة توصيات االجتماعات السابقة   .1

 المشرف المالي مراجعة التقارير الربعية واعتمادها  .2

 لسرئيس المج مناقشة الوضع المالي للجمعية  .3

 رئيس المجلس مناقشة نتائج الوقف  .4

 رئيس المجلس مناقشة منحة األرض  .5

 رئيس المجلس مناقشة تفعيل اللجان المؤقتة  .6

 رئيس المجلس مناقشة التوظيف   .7

 رئيس المجلس مقر أنشطة في شرق الرياض مناقشة    .8

 رئيس المجلس سياسة البرامج واالشتراكات   .9

 رئيس المجلس يدين مناقشة نتائج قياس الرضى للمستف  .10

 رئيس المجلس تقييم أداء المدير التنفيذي   .11

 رئيس المجلس زيادة أعضاء الجمعية العمومية  .12

 رئيس المجلس االحتفاء بالمنظمة الموثوقة  .13

 رئيس المجلس مناقشة أداء الخطة التنفيذية   .14

 رئيس المجلس االستعداد لبرامج العام القادم  .15

 الختام  .16



 

 

 (  6 ) من(   4) الصفحة 

 االجتماع:توصيات 

 مالحظات  ن االزم المكلف  التوصيات  م

1.  

نتلً اط على  المجلس  السابق،  ا ع  االجتماع  محضر  ئج 

 :التاليةإنجاز النقاط بوصى وأ

وإسناد المهمة   أرض مقر للجمعيةمتابعة منحة   -

 جلس عبدالعزيز المقيطيب إلى عضو الم

إسناد المهمة إلى  و  نادي الطفلقة  ي ثوإنجاز بناء   -

 ع المشرو ة تصميمنائب الرئيس لمتابع

إلى اللجنة تفعيل وحدة التطوع وإسناد المهمة   -

 وظائف والمهام التنفيذية لترتيب ال

  30/11 رئيس المجلس

2.  

التق المجلس  المالية  ناقش  األول ارير  الربع  عن 

جديد  لمكتب المراجعة ال  تمهيدًا لرفعها إلىوالثاني  

 مكتب سعد المطرب. 

التقارير اوقد اعت    برفعها وأوصى  لربعية  مد المجلس 

 زارة وعلى موقع الجمعية.على منصة الو

المشرف  

 المالي 
15/09  

3.  

والذي  للجمعية  المالي  الوضع  على  المجلس  اطلع 

بتكوين   وأوصى  الجمعية  موارد  ضعف  إلى  يشير 

خطة ووضع  المالية  الموارد  لتنمية  لتنمية    لجنة 

 للقيام بهذه المهمةمع تعيين موظف  الموارد

  30/09 رئيس المجلس

4.  

على  طا المجلس  غراسنتائج  لع  وقف   مشروع 

بتفعيل  وأوصى  اللحظة،  حتى  المتحققة  والمبالغ 

حقيق إيرادات  في ت  اثمارهواستالشراكات  والتسويق  

 غطية المرحلة األولى من المشروععد في تتسا 

  30/09 رئيس المجلس



 

 

 (  6 ) من(   5) الصفحة 

 مالحظات  ن االزم المكلف  التوصيات  م

5.  

وأوصى   األرض  منحة  موضوع  المجلس  ناقش 

لدى   المعاملة  الببمتابعة  الشؤون  لدية  وزارة 

 والقروية واإلسكان. 

عبدالعزيز  

 يب المقيط 
30/09  

6.  

متابعة أعمال  ل،  اعتمد المجلس تشكيل لجان مؤقتة 

 الجمعية: 

 العتيبي( نواف   –) سامي المهنا  نفيذيةاللجنة الت •

المولجنة   • المتنمية  المهنا    اليةارد  سامي   (– 

 محمد الدليم ( -المقيطيبالعزيز عبد

  30/09 سرئيس المجل

7.  

الجمعية   في  الوظيفي  االحتياج  المجلس  ناقش 

الت اللجنة  نفيذية لدراسة  وأوصى بإسناد المهمة إلى 

وفق واتخ ا  االحتياج  الحالي  المالي  القرارلوضع  ت  ا اذ 

 المناسبة لسد االحتياجات 

  30/10 رئيس المجلس

8.  

ا الجمعية   افتتاح لمجلس  اعتمد  لبرامج  أنشطة  مقر 

الرياض   شرق  خفي  لبنات  من  مشروع  تنفيذ  الل 

الصغار،   للمشروع  بتعيين    وأوصىلتنمية  مدير 

ستفيدين  األثر وزيادة عدد الم ماره في تعظيم  ثواست

 رامج الجمعية من ب

  30/09 رئيس المجلس

9.  

البرامج   سياسة  على  المجلس  قيمة  واطلع 

وأوصى  سترداداال وآلية  االشتراكات   واعتمدها   ،

بربتفعيلها   انطالقة  الجمعية  مع   الثلث في  امج 

 ما يلزم مستقباًل.  من العام مع تطوير األخير

  30/09 رئيس المجلس



 

 

 (  6 ) من(   6) الصفحة 

 مالحظات  ن االزم المكلف  التوصيات  م

10.  

مع نتائج    واألنشطةالبرامج  لس على نتائج  اطلع المج

األ  الرضىقياس   النصف  العامخالل  من  وأثنى  ول   ،

بت  وأوصى  بالجمعية  العمل  فريق  جهود  شكيل  على 

 . لجنة لتطوير وتحسين البرامج ومخرجاتها

  30/11 رئيس المجلس

11.  

التنفيذي   المدير  أداء  تقييم  بإجراء  المجلس  أوصى 

التنفيذية  م  2021لعام   اللجنة  نهاية    من خالل  قبل 

 .الربع الثالث

  30/09 رئيس المجلس

12.  

الجمعية  في  فاعلين  أعضاء  بزيادة  المجلس  أوصى 

أصحالعمومية   في  من  والخبرة  التخصص  مجال  اب 

 تخصص الجمعية.

  30/11 رئيس المجلس

13.  

حصول    بارك  ومنسوبيها  الجمعية  ألعضاء  المجلس 

في األول  المستوى  شهادة  على   معيار  الجمعية 

تام،   شركة  من  الموثوقة  بعمل وأالمنظمة  وصى 

 هذه المناسبة ودعوة المانحين والداعمين. بل احتفا

  30/10 نائب الرئيس 

14.  

ال أداء  التنفيذية للجمعية خالل ناقش المجلس  خطة 

و الثاني  الالربع  بتحديث  الجهود خطة  أوصى    وإبراز 

 مور. معالجة األ و

المدير 

 التنفيذي 
31/08  

15.  

القادم من  العام  لبرامج  المجلس باالستعداد  أوصى 

عقد   إلى  خالل  ورفعها  البرامج  البتكار  عمل  ورش 

 شهر أكتوبر. قبل نهايةارة في الوقت المحدد الوز

المدير 

 التنفيذي 
30/10  

 






