
 

 

 م0202للدورة األولى  الخامسمحضر اجتماع مجلس اإلدارة 

 اإلدارة بحضور كالً من: اجتماع مجلسعقد 

 

   محاور االجتماع التالية:ما رفع به المدير التنفيذي مجلس اإلدارة لمناقشة  اجتمع
 .اإلدارةإعادة تشكيل مجلس . 1

 إعادة تشكيل اللجان التالية:. 2

ة لجنة الرقاب –لجنة التوظيف  –لجنة المساعدات  -لجنة تنمية الموارد المالية  –)لجنة التخطيط االستراتيجي 

 .المجلس اإلشرافي( –اللجنة التنفيذية  –والتدقيق الداخلي 

 :االحتياج الوظيفي في االقسام التالية. 3
 عالقات عامة وإعالم. -    

 موارد مالية. -    

 المشاريع. -    

 التطوع. -    

 التمكين. -    

 موارد بشرية. -    

 .مشاريع "سقيا الماء" و"التدوير للمالبس المستعملة. 4

 لألسر المستفيدة. تنمويةبرامج تقديم . 5

 . اعتماد الخطط التالية:6

 .اعتماد الخطة االستراتيجية  -

 )بناء القدرات المالية واالستدامة(. الموارد المالية تنمية اعتماد خطة -

 )إطار االتصال المؤسسي(. اعتماد خطة العالقات العامة واإلعالم -

 .اعتماد الئحة تنظيم العمل -

 

افتتح رئيس مجلس اإلدارة الجلسة بحمد الله بحضور مدير الجمعية األستاذ ماجد بن فالح بن صالل و

 بجدول األعمال على النحو التالي: والثناء عليه، وتم مناقشة ما تم إدراجه

 

 الوقت التاريخ المكان االجتماع الدورة

 ص (11:22) م22/6/2221 افتراضي"زوم" الخامس األولى

 الصفة االسم ت
 رئيس مجلس اإلدارة المغربي عبدالرحيم مشعل مساعد 1

 نائب رئيس المجلس فتحي محمد بشير الفزاني 2

 المشرف المالي الرقيبحامد محمد سند  3

 عضو المغربي عبدالرحيم عبدالرحمن مساعد 4

 عضو المغربي مساعد طلعت محمد علي 5



 

 

  :إعادة تشكيل مجلس اإلدارة -1

 ي نائبالفزان تم التصويت إلعادة تشكيل مجلس اإلدارة وبكامل األصوات تم تعيين د. فتحي محمد

 :عضاء المجلس على النحو التاليرئيس مجلس اإلدارة ليصبح أ

 :التالية إعادة تشكيل اللجان -2

 رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.جنة التخطيط االستراتيجي برئاسة ل -

 وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.وارد المالية برئاسة رئيس المجلس لجنة تنمية الم -

 لجنة المساعدات برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي ومديرة خدمات المستفيدين. -

 وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.لجنة التوظيف برئاسة رئيس المجلس  -

 لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي برئاسة المدير التنفيذي وعضوية المراجع الداخلي والمحاسب. -

 اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي. -

 رئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.المجلس اإلشرافي ب -

        االحتياج الوظيفي في االقسام التالية: -3

 قسم العالقات العامة.موظف  -

 قسم الموارد المالية.موظف  -

 قسم المشاريع.موظف  -

 قسم التمكين.موظف  -

 قسم التطوع.موظف  -

  قسم الموارد البشرية.موظف  -

 .االحتياج وتم الموافقة واعتماد هذه الوظائفتم االطالع على 

     :و"التدوير للمالبس المستعملة "سقيا الماء" مشاريع -4

"سقيا الماء" و"التدوير للمالبس وافق المجلس على المشاريع المذكورة بعد االطالع   

 .المستعملة

 لألسر المستفيدة.تقديم برامج تنموية  -5

  لألسر المستفيدة. التنمويةبرامج ال المجلس علىبعد االطالع وافق 

 

 

 الصفة االسم ت
 رئيس مجلس اإلدارة المغربي عبدالرحيم مشعل مساعد 1

 نائب رئيس المجلس فتحي محمد بشير الفزاني 2

 المشرف المالي الرقيبحامد محمد سند  3

 عضو المغربي عبدالرحيم عبدالرحمن مساعد 4

 عضو المغربي مساعد طلعت محمد علي 5



 

 

 اعتماد الخطط التالية: -6

 الخطة االستراتيجية. -

 )بناء القدرات المالية واالستدامة(. الموارد الماليةخطة تنمية  -

 خطة العالقات العامة واإلعالم )إطار االتصال المؤسسي(. -

 الئحة تنظيم العمل. -

 .والالئحة هذه الخططبعد االطالع تم الموافقة واعتماد 

 

  محضر مجلس اإلدارة.تم إقفال و

 الصفة االسم ت
 رئيس مجلس اإلدارة المغربي عبدالرحيم مشعل مساعد 1

 نائب رئيس المجلس فتحي محمد بشير الفزاني 2

 المشرف المالي الرقيبحامد محمد سند  3

 عضو يالمغرب عبدالرحيم عبدالرحمن مساعد 4

 عضو المغربي مساعد طلعت محمد علي 5


