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   محضر الاجتماع الخامس  موافقة أعضاء مجلس الإدارة 

 مرام بنت مطلق الحازمي  

 رئيس مجلس الإدارة  

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

 

 الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم   

 نائب رئيس مجلس الإدارة  

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

 

 الدكتور هشام بن سعد الجضعي 

 عضو   

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

 

 الدكتور طلال بن عايد الاحمدي   

 عضو   

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

 

 الفراج      تركي بن عبد هللا

 عضو   

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

 

 منصور المرشد      نعبد الرحم

 عضو   

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

 

 مدى حسن بسيوني    

 عضو   

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

 

 الثميري      ننورة عبد الرحم

 المدير التنفيذي   

 .................................. 
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 الخامس اجتماع مجلس الإدارة محضر 
  08/06/2020التاريخ: 

 الاثنين   اليوم:

 مساء  ٧الى  ٦من الوقت: 

 

 الخامس المدعوين لحضور اجتماع مجلس الإدارة 

 الاسم  المنصب  الحضور 

 أ. مرام بنت مطلق الحازمي  رئيس مجلس الإدارة  لم يحضر 

 د. ناصر بن فهد بن دهيم الإدارة نائب رئيس مجلس  حضر

 نورة عبدالرحمن الثميري . أ المدير التنفيذي   حضر

 د. هشام بن سعد الجضعي  عضو  لم يحضر 

 د. طلال الاحمدي   عضو  حضر

 أ. تركي بن عبد هللا الفراج  عضو  السبيعي حضر عنه سلطان 

 أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد  عضو  حضر

 حسن بسيوني  ىمد. أ عضو  حضر

 

 محاور النقاش

 ٢٠١٩استعراض القوائم المالية والمعتمدة من المحاسب القانوني لعام 

 ٢٠٢٠نقاش مراكز التكلفة لنشاطات الجمعية لعام 

 ٢٠٢٠استعراض إنجازات ومبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا 

  ٢٠٢٠استعراض النسخة المحدثة من الخطة الاستراتيجية لعام 
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 وقائع الاجتماع  

 ٢٠١٩تم استعراض القوائم المالية والمعتمدة من المحاسب القانوني لعام 

 ٢٠٢٠مراكز التكلفة لنشاطات الجمعية لعام  لتحديد مستقبلا نقاشتم 

 ٢٠٢٠خلال جائحة كورونا تم استعراض إنجازات ومبادرات الجمعية 

   ٢٠٢٠تم استعراض النسخة المحدثة من الخطة الاستراتيجية لعام  

 . بضرورة دفع رسوم العضويات لسنة الثانية الأعضاءتذكير تم 

 

 التوصيات ان وجودت  

الاملائية   الأخطاءمع تصحيح  ٢٠١٩لعام تم اعتماد القوائم المالية والمعتمدة من المحاسب القانوني 

 .  واللغوية ومن ثم تزويد الوزارة بالنسخة النهائية

 .  ٢٠٢٠مراكز التكلفة لنشاطات الجمعية لعام  لتحديد مستقبلا نقاشتم 

 .  ٢٠٢٠الجمعية خلال جائحة كورونا تم الاطلاع واعتماد إنجازات ومبادرات 

 .  ٢٠٢٠لعام  التشغيليةتم اعتماد النسخة المحدثة من الخطة 

 . بضرورة دفع رسوم العضويات لسنة الثانية الأعضاءتم تذكير 

وعرضها في اجتماع مجلس   ٢٠٢٠تم الاتفاق على العمل على الموازنة التقديرية والمستهدف المالي لعام 

   القادم الإدارة
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