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 الرابعمجلس اإلدارة اجتماع محضر 

  االحد اليوم: 05/04/2020التاريخ:  مساء ٧الى  ٦من الوقت: 

 المدعوين لحضور اجتماع مجلس اإلدارة الثالث

 االسم المنصب 

 أ. مرام بنت مطلق الحازمي  " حضر" رئيس مجلس اإلدارة

 ناصر بن فهد بن دهيمد.  " حضر"نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عبدالرحمن الثميري ةنور. أ " حضر"التنفيذي  المدير

 د. هشام بن سعد الجضعي " تغيب" عضو

 د. طالل االحمدي  " حضر" عضو

 أ. تركي بن عبد هللا الفراج  " حضر"  عضو

 أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد " حضر" عضو

 حسن بسيوني ىمد . أ " حضر" عضو

 
 النقاشمحاور 

 هلية توقيع سياسة تعارض المصالح للجمعيات األ

 تكوين لجنة التدقيق  

 لحوكمة للجمعيات لنموذج الشاملااعتماد 

عمل أبحاث السوق واستطالعات الرأي وتوقيع جميع أعضاء  هدفهتفويض نورة الثميري الستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون 
 مجلس اإلدارة عليه 

 وتفويض نورا الثميري ألنهاء اإلجراءات التدريب  ومنحةالتقديم علي منحة البرامج واألنشطة وحمالت التوعية االجتماعية 

 هللمشاريع اإلستراتيجية والتشغيلية وإعتماد يالربع سنو التقريراالطالع على 
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 وقائع االجتماع 

 بضرورة توقيع سياسة تعارض المصالح للجمعيات األهلية  األعضاءتم تذكير 

 لجنة التدقيق  مهام ومناقشة  استعراضتم 

 النموذج الشامل لحوكمة للجمعياتتم مناقشة 

 استخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطالعات الرأي تم مناقشة وتفويض نورا الثميري ب

 التقديم علي منحة البرامج واألنشطة وحمالت التوعية االجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري ألنهاء اإلجراءات 

 يلية  والتشغ االستراتيجيةالتقرير الربع سنوي للمشاريع تم استعراض ومناقشة 

 

 توصيات االجتماع 

وتوقيعها وارسالها للمدير التنفيذي لرفعها للوزارة خالل يومين  األعضاءارسال نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات األهلية لجميع 
 عمل من انعقاد االجتماع

 اعتماد تكوين لجنة التدقيق 

 اعتماد النموذج الشامل لحوكمة للجمعيات

 اعتماد تفويض نورا الثميري باستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطالعات الرأي 

 اعتماد التقديم علي منحة البرامج واألنشطة وحمالت التوعية االجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري ألنهاء اإلجراءات 

 يع االستراتيجية والتشغيلية  اعتماد التقرير الربع سنوي للمشار

 



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 

 

 

 

 عبارلا عامتجالا رضحم ىلع سلجم ءاضعأ ةقفاوم

  يمزاحلا قلطم تنب مارم
  ةرادإلا سلجم سيئر

.................................. 

 

   ميهد نب دهف نب رصان روتكدلا
  ةرادإلا سلجم سيئر بئان

.................................. 

 
 يعضجلا دعس نب ماشه روتكدلا

   وضع

.................................. 

 

   يدمحالا دياع نب لالط روتكدلا
   وضع

.................................. 

 

    جارفلا هللا دبع نب يكرت
   وضع

.................................. 

 

    دشرملا روصنم نمحرلا دبع
   وضع

.................................. 

 
    ينويسب نسح ىدم

   وضع

.................................. 

 

    يريمثلا نمحرلا دبع ةرون
   يذيفنتلا ريدملا

.................................. 
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