
 

 حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 التاريخ امليالدي التاريخ هجري يوم رقم االجتماع

 م 2021/ 24/11 هـ 1443/ 19/04 األربعاء  3

 الحضور
نصيف الرئيس(،    د.محمد  ()نائب  المالي )المسؤول  ي 

عتبان  العليان،  أ.  ،  د.فيصل  ، بدر  نصير مازن                   د. 

، أ. عبد اإلله أكي   .   د. حظاظ السلمي  ، د. صادق المالكي

 .  ، الشيخ هاشم بارصة  معالي رئيس المجلس الشيخ عبد هللا بن منيع المعتذرون 

ـه   1443/   04 /  19   األربعاءالحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا، بحمد هللا وتوفيقه ُعقد اجتماع للمجلس يوم 

ي مقر الجمعية العشاءم  بعد صالة 2021/  11 /   25الموافق  
 .  ف 

ي تضمنت األجندةاستعرض المجلس وقد 
  التالي :  المعدة من قبل والت 

 

 اإلجراء والقرارات  الموضوع  م
 

 عدد االصوات 

1 

 استعراض 

 الخطة التشغيلية  

 والموازنة التقديرية

 م 2022لعام 

 

حات عىل الخطة التشغيلية :   المالحظات والمقتر

استعرض  المدير  التنفيذي  الخطة التشغيلية والموازنة  التقديرية وأبدى أعضاء 

حات :   المجلس بعض المالحظات والمقي 

ورة وضع  - امج واألنشطة المختلفة . رص  ي الي 
 آلية لحرص عدد الحضور ف 

ه  استغالل برنامج تيك توك - ي توعية المجتمع عي  صناع محتوى بمشاركة    وغير
ف 

 .  برامج التواصل االجتماعي المؤثرين من مشاهير  

و  - الجاليات  امج  بي  وربطهم  لتوعيتهم  الشباب  يحة  شر عىل  كير  
اكهم  إالي  شر

 مع الجمعية .   كمتطوعير  

ي جميع برامج وأنشطة الجمعية  معرفةورة  رص   -
عي     قياس األثر للمستهدفير  ف 

 .  تقنيات وتطبيقات حديثة 

مشاكل األشية ودعوة غير المسلمير  وأفاد األستاذ  ال عمل تطبيق شامل لحل   -

ي إنشا 
ء تطبيقات وسيقوم بالتواصل  عبد اإلله أكي  بأن لديه شخص متخصص ف 

 ر التنفيذي . المديمعه لحضور الجمعية ومقابلة 

   تقييم أدوات الدعوةإعادة   -
 
من كتيبات ومطويات ودراستها    المستخدمة حاليا

ي  
هم ، وأفاد المدير التنفيذي بأن ذلك معمول به ف  قبل توزيعها للجاليات وغير

امج واألنشطة    إل  المهمة  ههذ  إحالةتم  و ،  الجمعية   ورئيسها الدكتور  لجنة الي 

 للتأكد من ذلك .  صادق مالكي 

حات   الموازنة التقديرية :   عىلالمالحظات والمقتر

ذلك   • بأن  التنفيذي  المدير  وأفاد   ، القادم  للعام  الدخل  مصادر  ي 
ف  التنوع 

 تحقق بإذن هللا مع لجنة االستثمار والمشاري    ع . ي س

وبرامج   • رواتب  من  الجاليات  توعية  قسم  مبالغ  غير  حرص  ي 
ف  وعدم رصفها 

القسم المخصص ، وأفاد المدير المالي بأن ذلك مرصود ومغىط بالكامل عن  

 لمانحة والداعمير  .  طريق الجهات ا 

ي الفائض    الحرص عىل أن •
تكون اإليرادات أكير من المرصوفات واالستثمار ف 

 منها  

ي لم تتحقق يتم ترحيله •
حيل    ا األهداف الت  ير أسباب الي   للعام القادم بعد تي 

التفاصيل  • لمعرفة  والمحروقات  والمواصالت  الصيانة  مصاريف  بند  فصل 

ي منفصلة لوحدها بشكل أوسع 
 ، بحيث تكون صيانة المبان 

 (   7نعم    ) 

 (  0ال  )  



 

تطبيق   • وعمل  الجمعية  واجهة  ترميم  كإعادة  اتيجية  اسي  مبادرات  وضع 

تحقق بعد االنتهاء من الخطة  يللجمعية ، وأفاد نائب رئيس المجلس بأن ذلك  

اتيجية وي  . عاد تقييم الوضع حسب معطيات ومخرجات الخطة االسي 

الختام   ي 
التقديرية  باإلجماعالمجلس    أقر وف  والموازنة  التشغيلية  لعام    الخطة 

ي ك بش الجمعية العمومية العتمادها  عىلعرضها ب وطالب  م2022
 . ل نهان 

 المراجع الداخلي   2

السلمي  "    اعتذر د. حظاظ  اإلدارة  ي مهامه  " عضو مجلس 
االستمرار ف  عن 

عىل   المجلس  ووافق  داخىلي  عىل   اعتذاره كمراجع  المهمة  عرض                           وتم 

نصير  مازن  "   د.  اإلدارة  مجلس  عضو  الداخىلي   ليكون   "  للجمعية    المراجع 

 . 
 
 ووافق عىل ذلك مشكورا

(   7نعم    )   

(  0ال  )    

 

ي ختام 
ة. وف   االجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع األعضاء عىل حضورهم ومشاركاتهم الممير 

ين     أسماء األعضاء الحارص 

 عضو المجلس 

 أ.بدر احمد العليان

 عضو المجلس 

 أ.عبد اإلله أحمد اكتر 

 عضو المجلس 

 د.حظاظ عبد هللا السلم  

 عضو المجلس 

 د.مازن صالح نصت  

 عضو المجلس 

 عبد الحميد مالك   د.صادق

 عضو المجلس 

 الشيخ هاشم محسن بارصة 

    
 

 معتذر 

 المسؤول المال  

  
 د. فيصل محمود عتبان 

 رئيس المجلس نائب 

 د. محمد عبد هللا نصيف 

 رئيس المجلس 

 معال  الشيخ عبد هللا المنيع  

  
 معتذر  

 


