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حفظه اهلل               سعادة مدير مركز التنمية االجتماعية برتبة                

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته                                    وبعد

هـ 25/04/1443ملجلس اإلدارة واملنعقد يوم الثالثاء  السابعتجدون برفقه محضر االجتماع 

م .30/11/2021املوافق   

،،، سائلين هللا تعالى لكم التوفيق والسداد

 

 رئيس جملس اإلدارة
 

الشريف مناحي بن ذعار  

410/21  
م07/12/2021  
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 حمضر اجتماع

 

 م30/11/2021 املوافق هـ25/04/1443 التاريخ الثالثاء اليوم

 عـــادي نوع االجتماع الســـابــــــع رقم االجتماع

 وبعد       .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 البر الخيرية بالخرمة ملجلس اإلدارة في جمعية  م 2021للعام  بعالســــــــــاففي اليوم املوضح أعاله ُعِقَد االجتماع 

، وحضره األعضاء م 09:00وانتهى في الساعة  م 008:0، وقد بدأ االجتماع في الساعة  بمقر الجمعيةوذلك 

 :اآلتية أسماؤهم

          مناحي بن ذعار بن لؤي الشريف          -1
 
 .رئيسا

 نائب الرئيس             محمـد بن مفرح بن مسفر السبيعي -2

 .اليامل شر امل              سعيد بن مبارك بن فهد الدوسري  -3

                سعد بن محمـد بن سليمان الزويد  -4
 
 .عضوا

            السبيعيمنصور  عبدالعزيز بن سعد  -5
 
 عضوا

 

 املجلس وهي : اجتماعاملدرج على جدول  املواضيعاألعضاء الحاضرون  ناقشحيث 

 . م   2021مناقشة تقرير الحوكمة للعام  -1 

 مناقشة تعديل دوام القسم النسائي  .  -2

 مناقشة تقرير السلة الغذائية  لشهر أكتوبر   .  -3

 م .2022واألنشطة للعام االطالع على الخطة السنوية للبرامج  -4

 استبعاد أعضاء الجمعية غير املنتظمين في السداد ومن يعملون بوزارة العدل . -5

 اعتماد اسماء املستفيدين من مشروع ترميم وصيانة املنازل .  -6

 .إطعام األسر الفقيرة وكسوة الشتاء وتفريج كربة وسقيا املاءاريع اعتماد تنفيذ مش -7
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 بالقرارات التالية :وخرج االجتماع 

 : 
ً
 م   . 2021مناقشة تقرير الحوكمة للعام أوال

 للتطور  والتقدم وفق منظومة فعالة ، وقد بين تقرير الحوكمة املقدمة : 
ً
 2021تسعى الجمعية دائما

 النقاط التي تحتاج إلى تحسن .م نقاط القوة و 

القــــــــــــــــــرار :  أطلع املجلس على تقرير الحوكمة ، وحصول الجمعية على درجة 89.19 % ، و تم تكليف املدير 

:وهي  قيق أعلى معايير الحوكمة وخاصة في النقاط التي أشار  إليها التقريرالتنفيذي بالعمل على تح  

  . ل على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية وذلك لرفع العوائد املادية للجمعيةالعم -1

  . االلتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع املسائل الخاصة بها -2

ربع أشهر من نهاية السنة العمل على إصدار تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجمعية ورفعه للوزارة خالل أ -3

  . املالية

إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العالقة ، وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية  -4

  . التخاذ القرارات والتوصيات املناسبة

إكمال اإلفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز األصوات في املوقع اإللكتروني  -5

  . ةللجمعي

  . القيام بتحديث املوقع اإللكتروني للجمعية بشكل دوري ونشر بيانات التواصل مع الجمعية من خالله -6

 إكمال نشر التقارير املالية الربعية املدققة في موقع الجمعية اإللكترونية . -7

 : 
ً
 النسائي  . مناقشة تعديل دوام القسم املوضوع : ثانيا

 م . 2:00املقدمة : اقترح القسم النسائي أن يكون  الدوام  إلى الساعة 

 م . 2:00إلى الساعة  تم املوافقة على املقترح املقدم من القسم النسائي بتعديل الدوام   القــــــــــــــــــرار :
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ً
 .    املساعدات املقدمة للمستفيدين لشهر ربيع األول  مناقشة تقرير : املوضوع :  ثالثا

 املشاريع خالل شهر ربيع األول .املقدمة : قام قسم الرعاية االجتماعية بتنفيذ عدد من 

  :وهي أطلع املجلس على تقرير املساعدات املقدمة للمستفيدين لشهر ربيع األول    القــــــــــــــــــرار :

ــــالب املقدمةاملساعدات  م ــــالب املقدمةاملساعدات  م يانــــــــــ  يانــــــــــ

 فرن  29 عدد بتوغارفرن  6 ريال  500,000 النقديةعانات إل ا 1

 غسالة 29 عدد كهربائيةغسالة  7 ريال  52,000 يتامأل اكفالة  2

 ريال  16,000 كربةتفريج  8 مكيف 64عدد  شباكمكيفات  3

 مكيف 2عدد  اسبلتمكيف  4
 سلة 900عدد  غذائيةسلة  9

ـــــثالج 5  ثالجة  30عدد  ةـــــ

 لاير  1,059,301 تكلفة المساعداتجمالي إ
 

القائمين على ذلك والجهود املبذولة في تنفيذ هذه املشاريع والتي تعكس الدور الكبير الذي  املجلس  ، وشكر

  تقدمه الجميع لخدمة املستفيدين  .
. 

 
ً
. م2022االطالع على الخطة السنوية للبرامج واألنشطة للعام : املوضوع :  رابعا  

ملرفق ا) الخطة املقدمة املوافقة  تم ، وتم 2022اطلع املجلس على خطة البرامج واألنشطة للعام   القــــــــــــــــــرار :

 .  (صورة منها
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ً
. القضاء وكتاب العدلالسداد و باستبعاد أعضاء الجمعية غير املنتظمين : املوضوع :  خامسا  

املقدمة : تكمن أهمية عضو الجمعية العمومية في فاعليته ومشاركته في اجتماعات الجمعية 

 العمومية وكذلك سداد االشتراكات بانتظام .

القــــــــــــــــــرار :  تم املوافقة على استبعاد أعضاء الجمعية العمومية غير املنتظمين بالسداد والقضاة وكتاب العدل 

: هم والذين تم استبعادهم  ،  

 م االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سبب االستبعاد مالحظات

  1 سعد هويدي الدورسي رئيس كتابة عدل الخرمة 

الثالثة المادة ص ن

من الالئحة  عشرة

: ساسية للجمعيةألا  

تزول صفة العضوية  

عن العضو بقرار 

مسبب يصدر من 

مجلس اإلدارة وذلك في 

 أي من الحاالت اآلتية :

إذا تأخر  : 5الفقرة 

العضو عن أداء 
االشتراك عن موعد 

استحقاقه وفقا لما ورد 
 في المادة الثانية عشرة

 إىل المادة 
ً
  2 سعد عبدهللا سالم السبيع   من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  3 سعود عبد العزيز سعد الحالف الالئحة األساسية للجمعية من  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  4 عبد الرحمن محمد عمر الدميج    من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  5 عبد هللا مسفر غازي السبيع   من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  6 عتيق نارص عتيق السبيع   من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  7 عمر عبد هللا ظافر السبيع   من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  8 فهد عل  حسن الدورسي من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  9 فيصل بجاد محمد السبيع   من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

 إىل المادة 
ً
  10 نارص سعد منصور السبيع   من الالئحة األساسية للجمعية  5الفقرة  13استنادا

  

 
ً
 .  اعتماد اسماء املستفيدين من مشروع ترميم وصيانة املنازل :  سادسا

 للعيش 
ً
املقدمة : من مشاريع الجمعية ترميم وصيانة املنازل للمستفيدين حتى يكون السكن صالحا

 الكريم واآلمن .

 اعتمد املجلس ترميم وصيانة منازل للمستفيدين :  القــــــــــــــــــرار :

 ( . 1060539374) م السبيعي هوية رقم ـــالـــــــــدهللا ســـــــوره عبــــــــــن -1

 ( .1051451811مزنه عبدالهادي مطلق السبيعي  هوية رقم ) -2

 .  االنتهاءملنصة إحسان بعد  عنهاوتكليف مدير الرعاية االجتماعية باإلشرا  على املشروع ورفع تقرير 
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ً
 . وتفريج كربة وسقيا املاء وكسوة الشتاء إطعام األسر الفقيرةاعتماد تنفيذ :  سابعا

من املشاريع وتفريج كربة وسقيا املاء وكسوة الشتاء  إطعام األسر الفقيرة تعتبر مشاريعاملقدمة : 

 . األساسية لخدمة املستفيدين ، وتسعى الجمعية لتأمين احتياجات األسر عبر هذه املشاريع

 القــــــــــــــــــرار :  تم اعتماد املشاريع التالية :

ـــــــم املشروع تكلفة املشروع مالحظات  م اســــــــــــــ

 ريال  350,000دعم املشروع من الوزارة بمنحة وقدرها تم 

 (669)وقيد رقم  K  ـه22/2/1443وتاريخ  61910بالقرار رقم 
األسر الفقيرةإطعام  ريال1,344,000  1 

 ريال  150,000دعم املشروع من الوزارة بمنحة وقدرها تم 

 (636)وقيد رقم  ، ـه22/2/1443وتاريخ  61910بالقرار رقم 
 2 كسوة الشتاء ريال   636,500

 3 تفريج كربة ريال 2,000,000 

 4 سقيا املاء ريال  500,000 

  تنفيذ هذه املشاريع ورفع تقارير دورية عن ها . وتكلف مدير الرعاية االجتماعية بمتابعة

العالمينوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب   
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السابععلى محضر االجتماع  توقيعات أعضاء مجلس اإلدارة  

 التوقيع الصفة االسم م

  الرئيس ريفــؤي الشـمناحي بن ذعار بن ل 1

  نائب الرئيس محمـد بن مفرح بن مسفر السبيعي 2

  املشر  املالي سعيد بن مبارك بن فهد الدوسري  3

  عضو دــسعد بن محمـد بن سليمان الزوي 4

  عضـو عبدالعزيز بن سعد  بن منصور السبيعي 5
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 م 2022خطة الربامج واألنشطة املقرتحة  للعام 

 م البرنامج اسم البرنامج أهداف مالحظات

  . للمستفيدين كريمة حياة توفير 

 . والمجتمع  المستفيدين بين االجتماعي التكافل تحقيق

 . تأثيثها أو منازلها صيانة تستطيع ال التي األسر مساعدة
  1 المستفيدين منازل وصيانة ترميم

  . للمستفيدين كريمة حياة توفير 

 . والمجتمع  المستفيدين بين االجتماعي التكافل تحقيق

 . الكهربائية األجهزة شراء تستطيع ال التي األسر مساعدة

 واألجهزة باألثاث األسر منازل تأثيث
 الكهربائية

2  

 . المستفيدة لألسر المادي الدعم توفير 

 .  الصعبة المعيشة ظروف موجهة في المساهمة

 . االجتماعي التكافل مبدأ تحقيق
  3 اإلعــانة المالية 

 .الغذائية للمواد واأليتام والمحتاجين الفقراء حاجة سد 

 . المعيشة وأعباء المصروفات تحمل واأليتام والمحتاجين الفقراء مساعدة

 االجتماعي والتكافل باللحمة وإشعارهم معها والوقوف األسر مساندة
  4 الغذائية السلة مشروع

 .الغذائية للمواد  المستفيدة األسرة حاجة سد 

 . المعيشة وأعباء المصروفات تحمل على المستفيدة األسرة مساعدة

 االجتماعي والتكافل باللحمة وإشعارهم معها والوقوف األسر مساندة
  5 الرمضانية السلة مشروع

 من العيد فرحة ومشاركتهم المستفيدين نفوس إلى والسرور البهجة إدخال 
 .لهم الكسوة توفير خالل

 .والرحمة والمودة التكافل روح وبث االجتماعي التكافل مبدأ تحقيق

 .الفقيرة األسر على المالية األعباء تخفيف في المساهمة

  6 العيد كسوة مشروع

  .الشتاء فصل في احتياجاتهم توفير على  المستفيدة األسر إعانة 

 .والرحمة والمودة التكافل روح وبث االجتماعي التكافل مبدأ تحقيق

  7 الشتاء كسوة مشروع  .الفقيرة األسر على المالية األعباء تخفيف في المساهمة
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م 2022خطة الربامج واألنشطة املقرتحة  للعام تابع   

 م البرنامج اسم البرنامج أهداف مالحظات

 .الدراسية أبناءهم احتياجات توفير على األسر إعانة 

 .والرحمة والمودة التكافل روح وبث االجتماعي التكافل مبدأ تحقيق

 .الفقيرة األسر على المالية األعباء تخفيف في المساهمة
  8 المدرسية الحقيبة مشروع

 . المياه توفير على األسر إعانة 

 .والرحمة والمودة التكافل روح وبث االجتماعي التكافل مبدأ تحقيق

 .الفقيرة األسر على المالية األعباء تخفيف في المساهمة
  9 الماء سقيا مشروع

  . للمستفيدين المعرفية القدرات وتطوير تحسين 

  .مستقبالاً العمل لفرص األيتام أمام متعددة خيارات خلق

 بيئة في التطورات ومواكبة والتغيرات التحديات مواجهة على قادرين أفراد إعداد
 . العمل

  11 المستفيدين أبناء قدرات تطوير

  . مستمر إيرادات مصدر توفير 

  .ثابتة دخل مصادر بتوفير وذلك المالي االستقالل تحقيق

 . الجمعية دخل مصادر تنويع
  11 الخيري الوقف

 المساهمةًالمجتمعيةًفيًخدمةًضيوفًالرحمنًخاللًشهرًرمضانً. 
ًفتحًفرصًلمشاركةًاألفرادًًفيًخدمةًالمجتمعيةًً

 بناءًالصورةًالذهنيةًاإليجابيةًًللجمعيةً.
  12 إفطار صائم بالخرمة والحرم المكي

 .ًالمساهمةًالمجتمعيةًفيًخدمةًضيوفًالرحمنًخاللًفترةًالحجً 
ًفتحًفرصًلمشاركةًاألفرادًًفيًخدمةًالمجتمعيةًً

 بناءًالصورةًالذهنيةًاإليجابيةًًللجمعيةً.
  13 وجبة وسقيا الحاج

 في صورتها وتحسين التنموية نشاطاتها تعزيز في التنافسية الجمعية قدرة تقوية 
 . المجتمع

 . اإلنتاجية القدرات شتى من واالستفادة العمل، طبية مع الجهود وتنظيم توظيف

 . المتراكمة والخبرات ، الجهود من االستفادة

 والتميز  ios الجودة نظام تطبيق

 املؤسس ي
14  
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