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محضر اجتماع مجلس اإلدارة الرابع
التاريخ05/04/2020 :

اليوم :االحد

الوقت :من  ٦الى  ٧مساء

المدعوين لحضور اجتماع مجلس اإلدارة الثالث
االسم

المنصب

أ .مرام بنت مطلق الحازمي

رئيس مجلس اإلدارة " حضر"

د .ناصر بن فهد بن دهيم

نائب رئيس مجلس اإلدارة" حضر"

أ.نورة عبدالرحمن الثميري

المدير التنفيذي " حضر"

د .هشام بن سعد الجضعي

عضو " تغيب"

د .طالل االحمدي

عضو " حضر"

أ .تركي بن عبد هللا الفراج

عضو " حضر"

أ .عبد الرحمن بن منصور المرشد

عضو " حضر"

أ.مدى حسن بسيوني

عضو " حضر"

محاور النقاش
توقيع سياسة تعارض المصالح للجمعيات األهلية
تكوين لجنة التدقيق
اعتماد النموذج الشامل لحوكمة للجمعيات
تفويض نورة الثميري الستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطالعات الرأي وتوقيع جميع أعضاء
مجلس اإلدارة عليه
التقديم علي منحة البرامج واألنشطة وحمالت التوعية االجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري ألنهاء اإلجراءات
االطالع على التقرير الربع سنوي للمشاريع اإلستراتيجية والتشغيلية وإعتماده
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وقائع االجتماع
تم تذكير األعضاء بضرورة توقيع سياسة تعارض المصالح للجمعيات األهلية
تم استعراض ومناقشة مهام لجنة التدقيق
تم مناقشة النموذج الشامل لحوكمة للجمعيات
تم مناقشة وتفويض نورا الثميري باستخراج سجل تجاري فرعي للجمعية ليكون هدفه عمل أبحاث السوق واستطالعات الرأي
التقديم علي منحة البرامج واألنشطة وحمالت التوعية االجتماعية ومنحة التدريب وتفويض نورا الثميري ألنهاء اإلجراءات
تم استعراض ومناقشة التقرير الربع سنوي للمشاريع االستراتيجية والتشغيلية

توصيات االجتماع
ارسال نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات األهلية لجميع األعضاء وتوقيعها وارسالها للمدير التنفيذي لرفعها للوزارة خالل يومين
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
اعتماد التقرير الربع سنوي للمشاريع االستراتيجية والتشغيلية

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

pp

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺎرك ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻗﻢ 1283

ﻣ ﻮ ا ﻓ ﻘ ﺔ أ ﻋ ﻀ ﺎ ء ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﺮام ﺑﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺎزﻣﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ دﻫﻴﻢ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

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

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

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﻀﻌﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻼل ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺪ اﻻﺣﻤﺪي

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

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

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

ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻔﺮاج

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺮﺷﺪ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

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

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

ﻣﺪى ﺣﺴﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ

ﻧﻮرة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻤﻴﺮي

ﻋﻀﻮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

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

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