
 
 

 

 (0546777450، جوال ) وقف مساعدبجوار  -  جامع ومجمع البلد األمين  -  أم الكتاد  -  الشوقية  -مكة المكرمة  
 sakani.mkh@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 ( 4) إدارة جمعية سكني مكة التنموي محضر اجتماع مجلس 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا  وبعد : 

 الوقت التاريخ المكان اإلجتماع 

 ص 11  م28/05/2020 مقر الجمعية 2020/لرابع ا 

   التوقيع الصفة االســـــم  

 رئيس المجلس أ مشعل بن مساعد المغربي   
 

  
  

 نائب رئيس المجلس أ. عادل بن محمد حسن الشيخ 
 

  
  

 المشرف المالي أ . حامد بن محمد الرقيب 
 

  
  

 عضو د . عبد الرحمن ين مساعد المغربي 
 

  
  

 أمين المجلس أ . طلعت بن محمد علي المغربي 
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        -وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول األعمال على النحو اآلتي :       

 أوال 

 منجزات الجمعية خالل الفترة الماضية  
 االلكتروني الذي تم إطالقه مؤخرا . على موقع الجمعية ع المجلس  طلا •
األسر وطلبات اإلعانات واعتماد الدورة اإلجرائية حتى إتمام  االلكتروني وقرر تفعيله والعمل عليه بتسجيل رافد  نظام على المجلس  اطلع  •

 . صرف اإلعانات 
 خالل الفترة الماضية .  على ايرادات الجمعيةالمجلس  اطلع  •
 خالل الفترة الماضية .  على مصروفات الجمعية المجلس  اطلع  •
 . الملك فهد والهجرة   حي  ي الشراكة مع مركزتقرير انجازات الجمعية ومشاركتها في أزمة كورونا وكذلك استمرار اطلع المجلس على  •

 ثانيا   
 :   مناقشة موضوع تأمين السالل الغذائية 

الدفعة الثانية بمبلغ مليون لاير المقدمة لتأمين السالل الغذائية ضمن مبادرة )غذاؤنا واحد ( األسعار اطلع المجلس على عروض 
 .الدولية للتجارة المحدودة ءالعرض المقدم من شركة رحماوتم اختيار من الوزارة 
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 ثالثا   

 سياسات الجمعية   استعراض 

الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة فقد اطلع المجلس على السياسات  (  38) المادة في إشارة إلى الالئحة األساسية للجمعية      

 من قبل نائب رئيس مجلس اإلدارة وناقشها وقرر اعتمادها ونشرها على موقع الجمعية وهي على النحو التالي : المقدمة

 سياسة تسجيل األسر وكيفية احتساب الفئات .  -1

 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين . -2

 قواعد السلوك .سياسة  -3

 سياسة تعارض المصالح -4

 سياسة أداء و حفظ واتالف الوثائق -5

 سياسة خصوصية البيانات -6

 سياسة إدارة المخاطر . -7

 سياسة االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل االرهاب -8

 األموال وجرائم تمويل االرهابمن عمليات غسيل  سياسة الوقاية -9

 سياسة إدارة المتطوعين . -10

 دمي البالغات .سياسة االبالغ  عن المخالفات وحماية مق -11
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 رابعا   

 ما استجد من أعمال : 
  

 إلدارة الجمعية  التاليةجهزة األتوفير  •

 : شراء األجهزة التالي بيانها وافق المجلس على        
o  خدمات المستفيدين وإدارة تنمية الموارد والعالقات العامةحاسب آلي إلدارة  2عدد.    

o  عند الزيارات الميدانية لألسر البياناتتسجيل مهمة فريق البحث في آيباد لتسهيل  2عدد. 

o  كاميرا تصوير لفريق البحث لتوثيق المسح الميداني وتسليم المساعدات. 1عدد 

o  السكرتير.ألف وحدة لغرفة  24مكيف سبليت  1عدد 

o  طابعة ليزر أسود للمحاسب. 1عدد 

 مناقشة احتياجات فريق البحث االجتماعي بالجمعية  •

 :قرر المجلس اآلتي 
o   تقوم إدارة الجمعية بتحديد مهام فريق البحث بشكل مؤقت حتى يتم اعتماد الالئحة اإلدارية للجمعية ) المهام واالختصاصات

 – إيجارات    –جتماعي لألسر التي في حاجة لخدمات الجمعية الرئيسية ) سداد فواتير  (للبدء في استكمال استمارات البحث اال

 توفير مسكن(. –ترميم 

o  لاير في اليوم. 100صرف مصاريف انتقال لفريق البحث المتطوع عند إجراء المسح الميداني لألسر بما ال يزيد عن 

o  الجهود المبذولة خالل جائحة كورونا.توجيه خطاب شكر لفريق البحث االجتماعي المتطوع نظير 

 منح العضوية الفخرية لبعض الداعمين  •

o  : وافق المجلس على منح العضوية الفخرية لكل من 

 الشيخ / عبد هللا الراشد -
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 األخت الفاضلة / نورة الغنام  -

 األخت الفاضلة / حصة بنت صالح الراجحي  -

 ال البر وذلك لما لهم من أيادي بيضاء وإسهامات جليلة في أعم

o  ( من الالئحة األساسية للجمعية  10يتم الرفع بذلك للجمعية العمومية العتماده وفقا للمادة رقم ) 

 تشكيل لجنة المساعدات بالجمعية •

o  تشكيل لجنة المساعدات برئاسة رئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من نائب الرئيس واألمين المالي قرر المجلس 

 ية زيادة أعضاء الجمعية العموم •

 أعضاء الجمعية العموميةالعمل على زيادة قرر المجلس 

  

 خامسا   
    موعد الجلسة القادمة : 

 م .24/06/2020بتاريخ  األربعاءقرر المجلس أن تكون الجلسة القادمة يوم                    •

    
 

 رئيس مجلس اإلدارة      أمين المجلس 

 

 


