
 

 

 

 محضر اجتماع مجلس إدارة

 جمعية غراس
 لتنمية الطفل

 

 

 

 األولاالجتماع 

 هـ  1442/   06/   25

 م 2021/   02/   07



 

 

 ( 6 ) من(  2) الصفحة 

 بيانات محضر االجتماع:

 البيانات  البند 

 ( في دورته األولى  8اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  –(1/2021) رقم المحضر 

 األحد  اليوم 

 . م  2021 / 02 / 07ق فالموا  هـ1442 / 06 / 25 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 )   ضاءعأ ( 5)  عدد الحضور 

 رئيس مجلس اإلدارة() محمد بن عبدالله الدليم برئاسة 

 سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا  أمين المجلس

 



 

 

 ( 6 ) من(  3) الصفحة 

 االجتماع:  جدول أعمال

 المسؤول  المحاور   م

 أمين الجمعية السابق محضر االجتماع نتائج مراجعة   .1

 المدير التنفيذي  2020تقرير الجمعية  مناقشة   .2

 المراجع الداخلي اقشة القوائم الماليةنم  .3

 المدير التنفيذي  2020مراجعة تقرير الخطة التنفيذية   .4

 المدير التنفيذي  2021مناقشة الخطة التنفيذية   .5

 المدير التنفيذي  2021الموازنة المالية مناقشة   .6

 المدير التنفيذي  مناقشة تقرير زيارة فريق الحوكمة   .7

 المدير التنفيذي  وعنتائج تأسيس وحدة التط  .8

 المدير التنفيذي  تقييم أداء موظفي الجمعية  .9

 المدير التنفيذي  تفعيل الشراكات   .10

 أمين الجمعية مناقشة تفعيل المعرض التعريفي   .11

 المدير التنفيذي  مناقشة نتائج مشروع الوقف   .12

 المدير التنفيذي  مناقشة لجنة المشاريع   .13

 أمين الجمعية اللجان المؤقتة   .14

 أمين الجمعية الموارد المالية ية تنم  .15

 أمين الجمعية اعتماد شراء حافلة للجمعية  .16

 المدير التنفيذي  مناقشة نتائج قياس الرضى للمستفيدين   .17

 المدير التنفيذي  مناقشة مشروع المنظمة الموثوقة   .18

 الختام   .19



 

 

 ( 6 ) من(  4) الصفحة 

 االجتماع:توصيات 

 مالحظات  ناالزم المكلف  التوصيات  م

1.  

نتالً اط على  المجلس  السابق،  ع  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. 

المالية  - والموازنة  التشغيلية  الخطة  إنجاز 

 2021للجمعية لعام 

المدير 

 يذي التنف
18/03  

2.  

لجمعية  مي ألعمال االتقرير الختاجلس على  الم  اطلع

عام   التقرير  ،  م2020خالل  وعلواعتمد    طباعته رضه 

 . العادية الجمعية العموميةاجتماع في 

المدير 

 التنفيذي 
18/03  

3.  

المجلس   المالية  ناقش  السنة  عن  المالية  القوائم 

لعام   با  2020المنتهية  القوائم عوأوصى   تماد 

إلى  ورفع   المالية المكتب  ها  مع   قانوني المراجع 

إنجازها  امت اللإلعد بعة  ااد  العمومية جتماع    لجمعية 

 . العادية 

المجلس  كما   االأ  مبد ناقش  رسوم  ستثمار  تحصيل 

الجمعية   في  تكون  االجتماعي  أن   وفقواعتمد 

 . األساس النقدي 

المدير 

 التنفيذي 
04/03  

4.  

على  طا المجلس  لعام  لع  التنفيذية  الخطة  نتائج 

عموأوصى  ،  2020 ورشة  للدروس بعقد  ل 

والتوصيات التنفيذية   مراجعةمع    المستفادة  الخطة 

الجمعية    2021لعام   من  العتمادها  تمهيدًا 

 . العمومية 

المدير 

 التنفيذي 
18/02  



 

 

 ( 6 ) من(  5) الصفحة 

 مالحظات  ناالزم المكلف  التوصيات  م

5.  

على   المجلس  وأوصى  اطلع  المالية  الموازنة 

 عنللمجلس  رفع تقرير ربعي  على   باعتمادها والعمل

 الموازنة. نته ب الوضع المالي ومقار

المدير 

 التنفيذي 
25/02  

6.  

ااط الج  الحوكمةتقرير  على  لمجلس  لع  هود  وثمن 

 ق درجة مميزة تحقيبذولة من لجنة الحوكمة في  الم

ب تعقيبي  رفع  وأوصى  الوزارة  إخطاب  في   سعياً لى 

الدرجة تحقيقمما    تعديل  في  درجة    يساهم  أقصى 

 . بذولة تعكس الجهود الم ممكنة

اعتمد   االمجلس  كما  األداء و  لتحسينبرنامج  تطوير 

التقرير   نتائج  كفاءة  وفق  رفع  إلى  يهدف  والذي 

 جال الحوكمة. م فيالجمعية 

المدير 

 التنفيذي 
25/02  

7.  

على   المجلس  وبارك    التطوعمشروع  نتائج  اطلع 

معيار  ال طوع بناء على  تأسيس وحدة التإتمام أنشطة  

للتطوع  لوطنيا والسعودي  ب،  فريق تكريم  أوصى 

و تطبيق  مواالعمل  في  واالستمرار  الجهود  صلة 

 . م2021خالل عام  ممارسات المعيار

المدير 

 نفيذي الت
25/02  

8.  

رفع  الوتقييم أداء موظفي الجمعية  بأوصى المجلس  

  م2020مقترح المكافآت والعالوات للعام المنصرم  ب

العمل على جهودهم خالل  كر  الش   مع تقديم لفريق 

 . العام المنصرم

المدير 

 التنفيذي 
25/02  

9.  

بتفعيل   المجلس  ذات الجهات    معالشراكات  أوصى 

فيثمارواستالعالقة   ا  ها  المشترك  لنفع  تحقق 

  لمصلحة المستفيدين. 

المدير 

 التنفيذي 
25/03  

10.  

والتكاملية   الشراكة المجلس    بارك مع   المجتمعية 

الشباب    الشراكة في   تفعيلناقش  وجمعية طاقات 

هم في التعريف بالجمعية  ساالمعرض التعريفي بما ي

تفاإيراد  زيادةو مذكرة  بعمل  وأوصى  خاصة اتها    هم 

 . بالمشروع 

المدير 

 التنفيذي 
18/03  



 

 

 ( 6 ) من(  6) الصفحة 

 مالحظات  ناالزم المكلف  التوصيات  م

11.  

نتائج   على  المجلس   العمل في مشروع وقفاطلع 

التسويق  ملف  إنجاز  بضرورة  وأوصى  الجمعية، 

 والرفع للوزارة بشأن الموافقة على حملة التبرعات. 

المدير 

 فيذي نالت
18/03  

12.  

  م2021تة لعام  تشكيل اللجان المؤقالمجلس  اعتمد  

 :وهي

 اللجنة التنفيذية  •

 لجنة الوقف وتنمية الموارد •

 تدقيق الرقابة واللجنة  •

اللجان بأن تعقد  توثيق اجتماعًا تحضيريًا    وأوصى  مع 

 . للجمعية  على الخدمات السحابيةالعمل 

المدير 

 التنفيذي 
31/03  

13.  

للجمعية    راكب(  13)  افلة نقلاعتمد المجلس شراء ح

بالحصول على عروض األسعار وبدء إجراءات  وأوصى 

 الشراء.

المدير 

 التنفيذي 
31/03  

14.  

علىاطلع   قياس    المجلس  وأوصى    الرضى،نموذج 

لنتائج   ربعي  تقرير  المجلس  برفع  إلى  الرضى  قياس 

 اقشة التقرير ووضع التوصيات. لمن

المدير 

 التنفيذي 
31/03  

15.  

ا على  اطلع  المنظمة  مش   نتائجلمجلس  روع 

تام شركة  مع  إنجازالموثوقة  للفريق  وبارك  مرحلة    ، 

الستك المانحة  للجهات  بالرفع  وأوصى  مال  التأهيل 

والحصول  مر التقييم  المستوى حلة  شهادة  على 

 . في المعيار األول

المدير 

 التنفيذي 
30/06  

16.  

ألعضاء   توعوية  برامج  بإقامة  المجلس  أوصى 

حول   التنفيذي  والفريق  جالوقايالمجلس  من  رائم ة 

األمو وغسيل  مع   تمويل  افحةمكال  اإلرهاب 

والسياسات يتو  األنظمة  ما  بخاصة  الجوانب  علق 

 الية والقانونية الم

المدير 

 التنفيذي 
30/09  

 




