
 
 

 

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

 م0201لعام  (1) إدارة جمعية سكني مكة التنموي محضر اجتماع مجلس 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله  وبعد : 

 الوقت التاريخ المكان االجتماع 
 ص (11:22)  م20/21/0201 الجمعيةمقر  م0201لعام  األول 

   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 . عبد الرحمن ين مساعد المغربي د 

 أمين المجلس طلعت بن محمد علي المغربي أ . 
 

  

 وقد تم دعوة االستاذ / سعيد علي عامر اللحياني مدير الجمعية لحضور االجتماع
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 -وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول األعمال على النحو اآلتي :      

 
 

      

 أوال 

 : تعديل تشكيل لجنة التدقيق المراجعة الداخلية
( والذي ينص على ) يجب أال يرأس  4بعد مراجعة الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات الخيرية المادة الثالثة والثالثون البند رقم )     

عديل تشكيل لجنة التدقيق المراجعة الداخلية لتكون برئاسة ت المجلس المشرف المالي للجمعية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية (   فقد قرر 

 لتكون على النحو التالي :رئيس مجلس اإلدارة بدال من المشرف المالي  نائب

 نائب رئيس مجلس اإلدارة لواء . م / عادل محمد حسن الشيخ       رئيسا للجنة 

 المدير التنفيذي للجمعية األستاذ / سعيد على عامر اللحياني          عضوا 

  الستار سالمة         عضواالمراجع الداخلي للجمعية األستاذ / فوزي عبد 

 محاسب الجمعية األستاذ / أحمد خالد الحازمي                         عضوا 

 ثانيا 
 لمراجعة حسابات الجمعية  المراجع الخارجيتكليف 

تكليف مكتب الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية عن السنة المالية المنتهية في  وافق المجلس على     
 ريال من الجمعية من أتعاب المكتب ويتحمل أعضاء المجلس باقي األتعاب . 0222على أن يتم تخصيص مبلغ م 13/31/1212

 ثالثا   
 مناقشة العرض المقدم إلعداد وتصميم خطة تسويقية للجمعية  

على ، ووافق المجلس  ريال 0442العرض المقدم من شركة والدة حلم إلعداد وتصميم خطة تسويقية للجمعية بمبلغ اطلع المجلس على      
 اء المجلس الباقي.ريال من الجمعية من قيمة إعداد الخصة التسويقية ويتحمل أعض 0222أن يتم تخصيص مبلغ 
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 رابعا 

  على وظيفة أخصائي الجودة والحوكمةاألستاذ / فوزي سالمة  تعيين مناقشة
اطلع المجلس على العرض المقدم من نائب رئيس المجلس بخصوص الخطوات التي قامت بها الجمعية بالتعاون مع اإلسكان التنموي      

وخطة البناء المؤسسي للجمعية من خالل ورش عمل على مدار األسابيع الخمسة األخيرة والتي ظهر من مخرجاتها أن الهيكل اإلداري 
مة يجب أن تقوم الجمعية باستقطاب كفاءات لشغلها مثل وظيفة أخصائي الجودة وأخصائي الحوكمة ، وحيث المقترح تضمن وظائف ها

المراجع الداخلي والتي ورد فيها حصوله على ) شهادة استشاري ألستاذ / فوزي عبد الستار سالمة اطلع المجلس على السيرة الذاتية ل
شهادة في التميز  -شهادة في البناء المؤسسي  –شهادة في التخطيط االستراتيجي  -شهادة رئيس فريق مراجعي جودة  -جودة معتمد 

 كة.سنة في العمل مع جهات خيرية داخل الممل 12المؤسسي ( كذلك خبرته الكبيرة والتي تزيد عن 
لذا فقد وفق المجلس على مخاطبة المؤسسة التي يعمل األستاذ / فوزي عبد الستار سالمة تحت كفالتها لطلب الموافقة على نقل كفالته      

ريال والرفع لمركز التنمية االجتماعية بمكة  1222إلى الجمعية لتعيينه على وظيفة أخصائي الجودة والحوكمة على أال يزيد راتبه عن 
 رمة بطلب الموافقة على تعديل مهنته ونقل كفالته إلى الجمعية بما يتوافق مع حاجة الجمعية في المرحلة المقبلة. المك

 خامسا 
 تعديل راتب الباحثة االجتماعية األستاذة / نوف محمد أحمد العبدلي 

 022العبدلي نظرا لتكليفها بمهام إضافية بزيادة قدرها تعديل راتب الباحثة االجتماعية األستاذة / نوف محمد أحمد وافق المجلس على      
 ريال 1222ريال شهريا ليصبح 
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 سادسا 

    األهلية على التعاون مع جمعية نماءاالطالع 
تم  حيثجمعية الالتعاون خطاب جمعية نماء األهلية والذي أفاد بتوجيه مدير مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة بعلى  المجلساطلع      

بطاقة شرائية لصرف مواد غذائية من بندة قيمة  122أسرة من أسر الجمعية لدى جمعية نماء ثم قامت جمعية نماء بصرف  122تسجيل 
ريال إضافة إلى أن البطاقة يتم شحنها بمختلف  022بطاقة نماء تحتوي على كسوة شتاء بقيمة  122ريال كما قامت بصرف  122البطاقة 

مياه صحية ..... وغيرها من المساعدات(، كما قامت جمعية نماء بصرف  –براد مياه  –جهاز تحلية مياه  –)وجبات ساخنة المساعدات مثل 
 ذبيحة لحم تم توزيعها بمعرفة مندوبي الجمعية على األسر التي تم تسجيلها في جمعية نماء. 102

 سابعا 
 االطالع على التعاميم الواردة من مركز التنمية

 الواردة من مركز التنمية االجتماعية والمرفق بيانها بالمحضر.التعاميم  على المجلساطلع      
 

 ثامنا 
   موعد الجلسة القادمة : 

 .م1213فبراير  32 بتاريخيوم األربعاء قرر المجلس أن تكون الجلسة القادمة 
 

 

 رئيس مجلس اإلدارة      أمين المجلس 

 
 

 


