
 

 

 

 محضر اجتماع مجلس إدارة

 جمعية غراس
 لتنمية الطفل

 

 

 

 السادس االجتماع 

 هـ  1442/   03/   16

 م 2020/   11/   02



 

 

 غراس  اجتماع مجلس إدارة جمعيةحضر م

 ( 6 ) من(  2) الصفحة 

 بيانات محضر االجتماع:

 البيانات  البند 

 ( في دورته األولى  6اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  –(3/2020) رقم المحضر 

 االثنين اليوم 

 . م  2020 / 11 / 02ق المواف  هـ1442 / 03 / 16 التاريخ

موقع االجتماع/  

 المقر

الرياض   -غراس لتنمية الطفلجمعية قاعة االجتماعات بمقر  

مجمع  –حمزة بن عبدالمطلب شارع  –السويدي الغربي  –

 ميركاتو بالزا

 ( مساءًا.  08:15الساعة ) بداية االجتماع 

 ( مساءًا.09:45الساعة ) االجتماع  نهاية

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

 رئيس مجلس اإلدارة(نائب ) ناتحمد الشبا سلمان بن م برئاسة 

 سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا  أمين المجلس

 



 

 

 غراس  اجتماع مجلس إدارة جمعيةحضر م

 ( 6 ) من(  3) الصفحة 

 محاور االجتماع: 

 المسؤول  المحاور   م

 لجمعيةأمين ا كلمة افتتاحية    .1

 لجمعيةأمين ا السابق محضر االجتماع نتائج مراجعة   .2

 المدير التنفيذي  الفترة الماضية  الجمعية خالل أعمال مراجعة نتائج  .3

 المدير التنفيذي  إلدارة التنفيذية الشهري لتقرير الاستعراض   .4

 المدير التنفيذي  نتائج الخطة التنفيذية للجمعية ستعراض ا  .5

 لجمعيةأمين ا برامج الجمعية لرفعها للوزارة ستعراض ا  .6

 لجمعيةأمين ا ة منظمة الموثوقال وعمشرنتائج العمل على   .7

 لجمعيةأمين ا المؤسسيوالبناء  التميز وعمشرنتائج العمل على   .8

9.  
ة ومنح  ية الموارد المالية للجمعيمناقشة تنم

 الوزارة 
 المدير التنفيذي 

 أمين الجمعية المعرض التعريفيمناقشة   .10

 المدير التنفيذي  الجمعية  حوكمةمشروع متابعة سير    .11

 أمين الجمعية مجلس اإلدارةعضاء مناقشة الدليل التعريفي أل  .12

 المدير التنفيذي  مدير مشروع تعيين   .13

 الختام   .14

 اع: تممرفقات االج

 المرفق  م

1.  - 

2.  - 

 



 

 

 غراس  اجتماع مجلس إدارة جمعيةحضر م

 ( 6 ) من(  4) الصفحة 

 االجتماع:توصيات 

 مالحظات  انالزم المكلف  التوصيات  م

1.  

نتالً اط على  المجلس  السابق،  ع  االجتماع  محضر  ئج 

 وصى بسرعة إنجاز النقاط المتعثرة:وأ

طلب - المنحة  متابعة  ومنحة  ات  التشغيلية 

 الوظائف

 أرض مقر للجمعية متابعة منحة  -

 طلب زيارة فريق الحوكمة وتقييم الجمعية  -

المدير 

 التنفيذي 
30/11  

2.  

وبرامجها   الجمعية  عمل  نتائج  على  المجلس  اطلع 

عام  المنفذة   لفريق م2020خالل  شكره  وقدم   ،

 العمل بالجمعية  

  - أمين الجمعية 

3.  

عل  المجلس  الى  اطلع  ألداء  الشهري  ية  جمعالتقرير 

التنفيذية شكره  واإلدارة  وقدم  الجهود ،  على 

بالم وأوصى  من بذولة  التأكد  بعد  التقرير  يرفع  أن 

  الجهة المانحة.  مراجعته إلى

المدير 

 التنفيذي 
10/11  

4.  

نتائج الخطة التنفيذية لعام اطلع المجلس على 

  شهر أكتوبر، وأوصى بتكثيف الجهد  بنهاية 2020

واالستعانة بالمتطوعين واألعضاء المؤسسين في 

 نجازأقصى درجات اإل لتحقيق استكمال برامج الخطة 

 . في المؤشرات والمهام

المدير 

 التنفيذي 
30/11  

5.  

لعام   الجمعية  برامج  المجلس  م  2021استعرض 

إلى  اعتمو رفعها  لبدء  وزارة  دها  اإلشرافية  الجهة 

االج  الموارد والتنمية  على    تماعيةالبشرية  للحصول 

 . وافقتها م

المدير 

 التنفيذي 
03/11  

6.  

ا تقرير  اطلع  على  مشروع  لمجلس  في  العمل  فريق 

ونتائج تام  شركة  مع  الموثوقة  خطة    المنظمة 

واإل المشروع  بإنجاز  وأوصى  للحصول  عالتحسين  داد 

 على شهادة المستوى األول. 

المدير 

 التنفيذي 
15/12  



 

 

 غراس  اجتماع مجلس إدارة جمعيةحضر م

 ( 6 ) من(  5) الصفحة 

 مالحظات  انالزم المكلف  التوصيات  م

7.  

ا على  اطلع  العمل  نتائجلمجلس  مشروع    فريق  في 

البشرية   تأسيس الموارد  وزارة  ترعاه  والذي   التميز 

، وقد والتنمية االجتماعية بالشراكة مع جمعية همة

ريق في ختام المشروع وأوصى بإنجاز ثمن جهود الف

تامي مع اعتماد المنهجيات الثالث  تسليم التقرير الخ

 ا بشكل رسمي في الجمعية. وتطبيقه 

المدير 

 التنفيذي 
15/12  

8.  

تعرض المجلس نتائج فريق العمل في مشروع اس

حيذيف، البناء المؤسسي مع المستشار أديب الم

عقد  د ثمن الجهود المبذولة للفريق وأوصى ب وق

مع مراجعة   ورش عمل إلنجاز الخطة التشغيلية

 :ثم اعتمادها من المجلس شروعمنتجات الم

 الهيكل التنظيمي  -

 األوصاف الوظيفية  -

 اللوائح واألنظمة  -

ر المدي

 التنفيذي 
25/12  

9.  

اإللكتروني والرسائل   المتجر  المجلس مشروع  اعتمد 

جهود فريق العمل في تنمية  النصية للتبرعات ضمن  

بالموار وأوصى  للجمعية  المالية  حملة  د  إطالق 

 . لمشروعاف اما يحقق أهد ب التسويق

أو المانحة كما  للمؤسسات  بالرفع  المجلس  صى 

 ارية للجمعية. تشغيلية واإلدتغطية التكاليف الل

المدير 

 التنفيذي 
15/11  

10.  

التعريفي   ع المجلس على مشروع المعرضاطل

الشباب ووافق على  بالشراكة مع جمعية طاقات 

هم تفصيلية لدور كل جمعية بما عقد مذكرة تفا

 يحقق أهداف المشروع. 

المدير 

 التنفيذي 
15/12  

11.  

في يق لجنة الحوكمة اطلع المجلس على جهود فر

عداد لزيارة لجنة  لبات المشروع واإلمتط ئة تهي

التقييم من الوزارة، وأوصى باستكمال الجهود  

 التقييم. والسعي لتحقيق أعلى درجات 

المدير 

 التنفيذي 
15/12  



 

 

 غراس  اجتماع مجلس إدارة جمعيةحضر م

 ( 6 ) من(  6) الصفحة 

 مالحظات  انالزم المكلف  التوصيات  م

12.  

مجلس  اطلع المجلس على الدليل التعريفي لعضو 

اإلدارة واعتمد الدليل وأوصى بنشره في الموقع 

 الداخلي للجمعية. 

المدير 

 التنفيذي 
15/11  

13.  
مدير تعيين المهندس فرزات شعبان   اعتمد المجلس

 خدماته على الجمعية.  مشروع ونقل

المدير 

 التنفيذي 
10/11  

14.  

مع   استراتيجية  شراكة  عقد  على  المجلس  وافق 

القيم  شركة الجمعية    تكوين  عمل  مجال  في 

النفع    وتخصصها يحقق  بما  عملها  نطاق  وضمن 

مموال بتعيين  وأوصى  للجهتين،  فريق فائدة  من  ثل 

 العمل لمتابعة إنجاح الشراكة. 

المدير 

 التنفيذي 
30/11  

15.  

ب المجلس  والرفع    م تقييأوصى  التنفيذي  المدير  اداء 

 لمانحة. سسة اإلى المؤ

لموظفي  الوظيفي  األداء  تقييم  بإجراء  أوصى  كما 

 م.2020الجمعية لعام 

 جمعية أمين ال

المدير 

 التنفيذي 

30/12  

 



Gheras Y ule 

öjlal ulao çlaipl yóao 

p2020 JUI elaïgill 

p2020/11/02-1442/ 03/16 

aag ölal ulao lö jo claia il Làaal daslul logill Oöl aög 

Lgill aabgll Awll P 

Alall al ayc aaao .1 

OLL llull aaao ii .2 

3 lal óall SHll alls i jaallaye3 
* 

grc 4 

gc ligall jaayllaye 5 

d 86t 

Cul 
Gheras 

claislNO 


