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 كشف التوقيع

 مكان االجتماع :  مقر جمعية التنمية األسرية بعرعر

 مساءً . 35 7م                              الوقت:  2021/   7/   6يوم و تاريخ االجتماع : الثالثاء   

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

لمجلس إدارة جمعية التنمية األسرية بمنطقة الحدود الشمالية ، وذلك لمناقشة جدول  ( الخامستم عقد االجتماع )

 األعمال التالية :
 

 

 االطالع  على دراسة الجدوى لمقر الجمعية الدائم .  1

 عبداهلل فرحان العنزي /مناقشة صرف مكافأة للمشرف على أعمال الوقف   2

 االطالع على حملة التسويقية لدعم مركز اإلصالح األسري  والخطة التنفيذية لها . 3

 الموارد المالية بنت ماطر الرويلي  ايمان , وحدة التطوعبنت االسمر العنزي  اقشة إعادة تشكيل مهام الموظفين )هاجرمن 4

 ( هلعمل افةباإلض مراجع داخلي بن نفاع العنزي عبدالعزيز ,

 دعم المقرات(  –على المنح السنوية للوزارة العتمادها )التشغيلية , التميز المؤسسي ، البرامج واألنشطة   االطالع 5

 .صرف مكافأة للمدربين حمود جحفل وايمان المشني    /االطالع  على مبادرة الزواج ستر  6

 .االطالع على اتفاقية برنامج االمان االسري  7

 االطالع علي اتفاقية مؤسسة عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي الخيرية . 8

 االطالع علي التقرير المالي للربع الثاني . 9

 داخلي .علي نظام الرقابة الاالطالع  10

 االطالع علي استبيانه قياس رضا المستفيد  . 11

 تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة . 12

 لمتابعة  االدارة التنفيذية.االطالع علي  تقرير ا 13

 وبعد مناقشة جدول األعمال قرر المجلس ما يلي :

 

 على دراسة الجدوى لمقر الجمعية الدائم . وافق المجلس باإلجماع  1

 7000مبلغ  عبداهلل فرحان العنزي /صرف مكافأة للمشرف على أعمال الوقفوافق المجلس باإلجماع على  2

 ريال"ريال " سبع آالف 

 حملة التسويقية لدعم مركز اإلصالح األسري  .لعلى الخطة التنفيذية وافق المجلس باإلجماع  3

 , وحدة التطوعبنت االسمر العنزي  إعادة تشكيل مهام الموظفين )هاجروافق المجلس باإلجماع على  4

 ( هلعمل باإلضافة مراجع داخلي بن نفاع العنزي عبدالعزيز , الموارد المالية بنت ماطر الرويلي  ايمان
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المنح السنوية للوزارة )التشغيلية , التميز المؤسسي ، البرامج وافق المجلس باإلجماع على اعتماد  5

 دعم المقرات(  –واألنشطة 

 حمود جحفللمدربين لكل من ا ريال" ة( ريال "خمسمائ500) صرف مكافأةوافق المجلس باإلجماع على  6

 . العنزي وايمان المشنيالعنزي 

وتكليف الدكتور / عايد بن عبيد بتوقيع  اتفاقية برنامج االمان االسريوافق المجلس باإلجماع على  7

 . االتفاقية 

وتكليف اتفاقية مؤسسة عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وافق المجلس باإلجماع على  8

 بتوقيع االتفاقية .الدكتور/عايد بن عبيد 

 التقرير المالي للربع الثاني .وافق المجلس باإلجماع على اعتماد  9

وتكليف األستاذ/ عبدالعزيز بن نفاع العنزي نظام الرقابة الداخلي وافق المجلس باإلجماع على اعتماد  10

 .مراجعاً داخلياً لها 

ين والتوصية باألخذ بالقياس وتطبيقه في انشطة قياس رضا المستفيداطلع المجلس باإلجماع على  11

 .وبرامج الجمعية  

وافق المجلس باإلجماع على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة برئاسة العضو / زيد بن مطلق العنزي  12

 .وعضوية كالً من نواف عايد الرويلي وعبدالعزيز بن نفاع العنزي  

 تقرير المتابعة  االدارة التنفيذية.وافق المجلس باإلجماع على اعتماد  13

 

 

 مساءًا .  35 08تم االنتهاء من االجتماع في تمام الساعة 
 

 ،،                                                  ،  ندنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيوصلى اهلل على سي

 

 

 


