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 م 13/12/2022 اتريخ:      221055ج ش  رقم:حترير             جدة –مجعية الشقائق اخلريية 

 مدة احلفظ  مكان احلفظ رقم النموذج  اسم النموذج  

 سنوات 3 مديرة مكتب اإلدارة العامة  SHQ-G.M-D.M&V-009-F004 منوذج حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 م 2022لعام   رةلس اإلدامل  سادسالجتماع الحمضر ا
 ( افرتاضي )

 الوقت الزمن  املوافق التاريخ  اليوم  
 ساعة  م 13/12/2022 هـ 19/5/1444 ثالاثء ال

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.. 

 بيان احلضور 
 احلضور  املنصب االسم  

 حضر رئيس جملس اإلدارة املهندس منصور بن أمحد صربي  1

 تحضر  انئب رئيس جملس اإلدارة األستاذة فوزية بنت أمحد صيام  2

 حضر املشرف املال  الرزاق الساعات  املهندس كامل بن عبد 3

 تحضر  عضو جملس اإلدارة  األستاذة حماسن بنت عباس شرقاوي 4

 حضر عضو جملس اإلدارة  األستاذ طالل بن حممدحيىي األمحدي 5

 حماور االجتماع 
 العتماد البيع.  ،(644أرض اجلمعية رقم )ملف بيع عرض  1
 م، العتمادها. 2023 التقديرية وازنةاملو  التشغيلية طةاخلعرض ومناقشة  2
 . مقر مركز االرشادمناقشة موضوع  3
 .احملدث اجلمعية العموميةسجل اعضاء عرض  4
 ، العتماده. شعار الشقائق اجلديدعرض  5
 ، العتمادها. الالئحة االساسية للجمعيةحتديث  عرض 6
 . اعتماد صرف مستحقات املدير العام السابق األستاذة جنوى خطاب 7
 لالعتماد. ، ترميم املبىن من اخلارج وتغيري اللوحات ابلشعار اجلديد مناقشة  8

 التوصيات
 مسؤول التنفيذ  التوصية 

1 

عرض الشراء األعلى وهو  ( اعتمد اجمللس ابإلمجاع 644أرض اجلمعية رقم ) تقرير رئيس اللجنة التنفيذية خبصوص بيع بناء على •
 ألف رايل. ستة ماليني ومئتا رايل(  6.200.000مببلغ )مؤسسة خطوط التنظيم العقارية عرض 

من بقية أعضاء اجمللس ختتص  لمهندس/ منصور بن أمحد صربي ل الستكمال إجراءات البيع البد من إجراء وكالة يف كتابة العدل •
 املذكورة.  األرض عالوكالة ببي 

 حتديد موعد ابالتفاق بني األعضاء لالجتماع يف كتابة العدل وتسجيل الوكالة.  •

 جملس اإلدارة 

2 
مع ضرورة إجراء التعديالت املطلوبة واحلرص  م2023 للجمعية للعام التقديرية وازنةاملو  التشغيلية طةابإلمجاع اخلاعتمد اجمللس  •

 على زايدة اإليرادات.
 لتحويل هيكل املوازنة تقنًيا.   هندس/ كامل الساعاتامل بعد االنتهاء من التعديالت يرسل امللف للمشرف املال •

 جملس اإلدارة 
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.  
 

 املدير العام  ملف تسويقي ملركز التوجيه واإلرشاد حىت يتم تسويقه للداعمني والتجار. إعداد  3

4 

احلريب، بنت صاحل حلواين، الدكتورة/ إنعام بن فؤاد األستاذ/ إيهاب : ) التالية أمساؤهماعتذار أعضاء اجلمعية العمومية  قبول •
 (. املنيعي  بنت أمحد واألستاذة/ سوسن

( من  الرابعة عشر ا للمادة )استنادً حسب نظام اجلمعيات  مع اتصاالت ورسائل اجلمعية يتجاوبون األعضاء اللذين مل التعامل مع  •
  يف حاالت، ومنها: ل صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من جملس اإلدارةازو بالالئحة األساسية للجمعية واليت تفيد 

 .االشرتاك عن موعد استحقاقه وفًقا ملا ورد يف املادة الثالثة عشرإذا أتخر العضو عن أداء 
ومل  اجتماعات اجلمعية العمومية لعامني،  ومل حيضردفع اشرتاك العضوية لعامني، مل ي .الشيخ/ عبدالعزيز بن انصر السريع .1

 . معهتواصل اجلمعية  يرد على
اجتماعات اجلمعية العمومية لعامني،  ومل حتضردفع اشرتاك العضوية لعامني، مل ت . األستاذة/ فوزية بنت عبدالرمحن احلناكي .2

 . معهاتواصل اجلمعية  ومل ترد على

 جملس اإلدارة 

 جملس اإلدارة  . اجلديد شقائقشعار الاعتمد اجمللس ابإلمجاع  5

6 

 : التاليةاعتمد اجمللس ابإلمجاع األهداف العامة للجمعية  •
 صناعة مبادرات نوعية وتنموية لتمكني الفتاة واملرأة.  .1
 املسامهة يف حتقيق االستقرار األسري من خالل التأهيل والتوجيه واإلرشاد. .2
 تعزيز القيم وإكساب املهارات احلياتية للفتيات.  .3
 تطوعية متنوعة تساهم يف التنمية الوطنية. متكني املتطوعني من خالل فرص  .4
 أتهيل كوادر نسائية قيادية خلدمة اجملتمع.  .5

للجمعية، والتوجيه إبرساهلا للمركز الوطين لتنمية القطاع غري   عتمدابلشعار امل  الالئحة االساسيةاعتمد اجمللس ابإلمجاع حتديث  •
 الرحبي العتمادها. 

 جملس اإلدارة 

7 
 رايل(، كما يلي:218.087ابإلمجاع صرف مستحقات املدير العام السابق األستاذة جنوى خطاب واليت تبلغ )اعتمد اجمللس 

 .خالل أسبوعنيرايل( من مستحقات املدير العام السابق األستاذة/ جنوى خطاب 150.000مببلغ ) شيك صرف •
 م.2023خالل العام املقبل رايل(  68.087وهو )وصرف ابقي املبلغ املستحق  •

 املدير العام 

 حسب متطلبات أمانة جدة.  املعتمد للشقائق ابلشعارملبىن اجلمعية اخلارجية  اللوحات تغيرياعتمد اجمللس ابإلمجاع  • 8
 إعداد ملف تسويقي لالحتياجات الضرورية لرتميم وجتديد املبىن مبا حيقق بيئة آمنة وجاذبة للعامالت واملستفيدات.  •

 جملس اإلدارة 
 العام املدير 

 وهللا ويل التوفيق 
 رئيس جملس اإلدارة:

 منصور بن أمحد صربياالسم: 
 التوقيع: 

 اخلتم 

 مدير اجلمعية: 
 فاطمة عبدهللا حممد  االسم والتوقيع:

 م 13/12/2022املوافق:  هـ19/5/1444 التاريخ:
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