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 ون االجمعية الخيرية ملتالزمة د
 197رقم التسجيل 

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة 

 
 م2022الخامس محضر اجتماع مجلس اإلدارة 

 دسكا -الجمعية الخيرية ملتالزمة داون 
 هـ1444 جمادى األول  26املوافق م 2022ديسمبر  20الثالثاء 

 مساء   05:45إلى  03:45الساعة: 

ً
ا
ً:ًمجرياتًالجتماعأول

 األول.الستعراض البند  األمين العام سوزان الغانموتوجيه  الشيخ بالحضور د. حصة آلالرئيس  سعادة بترحيب الرابعة مساء  الساعة استهل االجتماع في تمام 
 2022األول:ًالتقريًرالسنويًالبندً

ًأعمالًمجلسًاإلدارة:

ى م والتي كان من أبرزها حملة تمويل مبرة االستدامة والعمل عل2022أهم األعمال التي عمل عليها مجلس اإلدارة خالل العام  األمين العام استعرض

اإلدارة كصعوبة  العام والصعوبات التي واجهها مجلسلهذا أهم اإلنجازات ترشيحات عضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة، كذلك تم التطرق إلى 

ص االتفاق على ارسال النثم ، "للمقاوالت األولى الشركة" الحالي املقاول  مع العمل إيقاف يخص ما متابعةو ادر في الوظائف القياديةاستقطاب الكو 

 مالحظات أو إضافات بالخصوص.  أي وإذا هناكواملراجعة للتعليق 

ً

 واملخدومين:لخدماتًا
)آباء، أمهات وأطفال(  املستفيدين منمما زاد في نسبة وعدد الفريق بذل جهد ملحوظ  أن وضحتأو واملخدومين تقرير الخدمات استعرض األمين العام 

 نعدد املخدوميالطبيعي ل عودة للمعدلهو  2023ام املتوقع للعج والخدمات التي تقدمها الجمعية، وأن في جميع البرامم 2021م عن العام 2022للعام 

. أسرة 500و 400وهو يتراوح بين 
 
 سنويا

 

ًً:الجمعيةًالعمومية

ة وفق الخطة التي تم وضعها بدايتم تحقيق هدف زيادة أعضاء الجمعية  هأنالعمومية الشهري ألعضاء الجمعية فيما يخص التقرير األمين العام  أوضحت

ا ممتازة في زيادة عدد 20استقطاب ) عليه تمم، 2022( عضو خالل العام 21استقطاب عدد ) الهدف كانالحالي حيث العام  ( عضو والنجاح بنسبة جد 

أن صعوبة املوارد البشرية بالجمعية  يخصفيما كما أوضحت  لزيادة العدد خالل السنوات القادمة.أعضاء الجمعية العمومية وسوف تسعى الجمعية 

 .ذه الشواغراستقطاب الوظائف القيادية الزالت قائمة وجاري البحث عن وسيلة منظمة لسد ه
 

ًاملتابعاتًاملاليةًللجمعية:

 ن
 
م حيث أوضحت أن اإليرادات وفي ظل الظروف التي 2022ما يخص املتابعات املالية للجمعية حتى نوفمبر األمين العام  الصندوق عرضمين عن أ يابة

غ مرت تعتبر جيدة واستطاعت الجمعية الخروج من العجز وتسعى للمحافظة على ذلك، كذلك تطرقت ملصروفات الجمعية خالل هذه الفترة وأن املبل

جمع املالحالي بالعام املاض ي وما يخص املبالغ التي تخص الوضع املالي ومقارنة  بالخصوصاش مع أعضاء املجلس األكبر يتم صرفه على الرواتب، وتم النق

 .الوطني للتعليم والتأهيل
 
ً

2023ًامليزانيةًالتقديريةًبندًالثانيً:ال

 تم اعتمادها واملصادقة عليها.   و على االستفسارات م واالجابة 2023التقديرية للعام  امليزانيةنقاش تم 

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

2023ًًالتشغيليةالخطةًًالثالث:لبندًا

  الجمعية  بأهداف وطبيعة ارتباطهاحيث بدأتها باستعراض الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية  م2023الخطة التشغيلية للعام األمين العام  عرض

 لدعم املالي املقدم من "إحسان" والحديث عن التوقعات املرجوة خالل العام القادم للحصول االجمعية من  ةاستفادمدى  أوضحتتحقيق هدفها، كذلك 

م 2023املهتمة والتي تعمل الجمعية على التواصل معها بشكل مستمر. كذلك تم عرض خطة التوظيف للعام الجهات األخرى على املزيد من الدعم من 

 جابة عن االستفساراتنقاط الخطة التشغيلية مع أعضاء املجلس واإل باقي نقاش  تم بعدهاثم  ،لسدهاوتوضيح اهم الشواغر التي تسعى الجمعية 

 املطروحة. 

 
2023ًمواعيدًاجتماعاتًمجلسًاإلدارةًللعامًً:رابعالبندًال

ا، وأوضحت أن االجتماعات م2023اجتماعات املجلس للعام  مواعيداالدارة رئيس مجلس  استعرض على بشكل افتراض ي عبر برنامج الزوم، ستكون  مبدئي 

ا، يعقداجتماع واحد فقط  يكون هناك نأ  في حال استدعت الحاجة إلى عقد االجتماعات بشكل حضوري.و  حضوري 
 
 تطرقتثم  سيتم التنسيق مستقبال

منها ضاملعتادة والتي من  البنود مناقشةحيث سيشمل االجتماع على م، 2022 ابريل 04بتاريخ سوق تعقد  ابأنهالعادية إقامة الجمعية العمومية  إلى وقت

ة السابعة اجتماع انتخاب وترشيح مجلس اإلدارة للدور البدء بعقد  (، ثم.م، .......2023التقديرية لعام  م وامليزانية2022)اعتماد القوائم املالية لعام 

 اء مجلس اإلدارة املنتخب للتصويت والترشيح للمناصب الرسمية.اجتماع ألعضيليه  مندوبي مركز التنمية االجتماعية بحضور

 
مبرةًالستدامةً:الخامسلبندًا ًمشروعًاملجمعًالوطنيًللتعليمًوالتأهيلً:

 ًً:ستجداتًالعملًمعًاملقاوًلم
مقر م ب2022/12/13االجتماع مع املقاول )الشركة األولى للمقاوالت السعودية( بتاريخ البواردي أنه تم أوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ سامي 

كة تقوم شر شركة املكتب العربي للخدمات الهندسية واالستشارية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب الرئيس واألمين العام، وتم االتفاق على أن 

 )مكتب اإلشراف( بإعداد محضر بوقائع االجتماع للتوقيع واالعتماد من األطراف ذات العالقة.  املكتب العربي للخدمات الهندسية واالستشارية
  :أهم البنود املتفق عليها في املحضر هي كالتالي 

 تم االتفاق مع املقاول بإعداد مستخلص نهائي باألعمال املتبقية. .1
 أعمال األملنيوم.وافق املقاول على أن يتعاقد املالك مع مقاول أخر لتوريد وتركيب  .2
 ، العزل املائي لألسطح( خالل أسبوع من تاريخ املحضر.)اللياسهسيقوم املقاول بإكمال األعمال املتبقية من  .3
 تم االتفاق مع املقاول بإعداد جدول بالدفعات املتبقية من مستحقاته.  .4
 إنهاء العقد بالرض ي والتراض ي بين الطرفين وتسليم املوقع. .5

ًً

ًعمالًًيستجدًمنًأًماً:السادسالبندً

 للجمعية: ةجيتيرااالستالخطة 
ويتم تمديد العمل بالخطة  2023املتوقع في شهر ابريل من عام  ة حتى اعادة تشكيل املجلس الجديدجيل العمل على وضع خطة استراتيجية جديدأت

 2021السابقة  ةالتنفيذي االستراتيجية
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ا الجمعيةًالخيريةًملتالزمةًداوًنً:ثانيا  "دسكا" قراراتًمجلسًإدارًة
 

ًًًم2022التقريًرالسنويًاملوضوعً:ً-م20/12/2022ًًبتاريخ2022ًللعامًًالخامسلالجتماعًً(22/5/1)قراًررقمً

 ملتالزمة داون "دسكا".م للجمعية الخيرية 2022اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع وباإلجماع للتقرير السنوي للعام 
ً

ًلالجتماع22/5/2ًقراًررقمً) ًًم2023الخطةًالتنفيذيةًًمًاملوضوع:20/12/2022بتاريخ2022ًًًللعامًالخامس(

 م للجمعية الخيرية ملتالزمة داون "دسكا".2023اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع وباإلجماع للخطة التشغيلية للعام 

ً

22/5/3ً)ًقراًررقم ًًم2023امليزانيةًالتقديريةًاملوضوعً:ً-م20/12/2022ًبتاريخ2022ًًللعامًًالخامسلالجتماعً(

 سكا".م للجمعية الخيرية ملتالزمة داون "د2023املوافقة باإلجماع واالعتماد من أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع للميزانية التقديرية للعام 
ً

22/5/4ً)قراًررقمً ًاملوضوعً:ً-م20/12/2022ًبتاريخ2022ًًللعامًًالخامسلالجتماعً( 2023ًلعامًلمواعيدًاجتماعاتًمجلسًاإلدارة

 م2023تماعات مجلس اإلدارة للعام املوافقة باإلجماع وبعد النقاش من أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع على مواعيد اج
ً

ً
ً

22/5/5ً)قراًررقمً ًًمجلسًاإلدارةاملوضوعً:ً-م20/12/2022ًبتاريخ2022ًًللعامًًالخامسلالجتماعً(

 دكتور محمد الحكير عن حضور االجتماع لظروف سفره.القبول عذر تغيب عضو مجلس اإلدارة 
ً

ً

22/5/6ً)قراًررقمً لجنةًجردًالصندوقًواملستودعًإلقفالًميزانيةًاملوضوعً:ً-م20/12/2022ًبتاريخ2022ًًللعامًًالخامسلالجتماعً(

ًم2022

 م:2022اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع وباإلجماع على تشكيل لجنة جرد الصندوق واملستودع إلقفال ميزانية 

:ًلجنةًجردًالصندوقًاملكونةًمن:
ا
ًأول

 املدير املالي واإلداري                               رئيس اللجنة -مها القرعاوي 

 أمين النثرية                                                عضو لجنة   -روان الفليو 

 املحاسبة                                                 عضو لجنة  -ندى اليوسف 

ا:ًلجنةًجردًموادًاملس ًتودعًواملستهلكاتًاملكونةًمن:ثانيا

 املدير املالي واإلداري                               رئيس اللجنة -مها القرعاوي 

 منسقة إداري                                           عضو لجنة   - نفالء العتيبي

 عضو لجنة منسقة إداري                                          -طرفه العمار 

 

22/5/7ً)قراًررقمً ًاتيجيةًالخطةًالستًراملوضوعً:ً-م20/12/2022ًبتاريخ2022ًًللعامًًالخامسلالجتماعً(

 فيالجديد  حتى اعادة تشكيل املجلس 2021السابقة ستراتيجية ال اخطة بالتمديد العمل اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع وباإلجماع على 

 2023شهر ابريل من عام 

ً

ً

ً

ً
ً

ًاملوقعًالوقتًالتاريخًاملقترحًالجتماع

 مقر الجمعية مساء   3:45 هـ(02/07/1444م )24/01/2023 األول  .1

 مقر الجمعية  مساء   9:00 هـ(13/09/1444م )04/04/2023 الجمعية العمومية العادية .2

 الكتروني مساء   3:45 هـ(24/11/1444م )13/06/2023 الثاني .3

 الكتروني مساء   3:45 (هـ04/03/1445)م 19/09/2023 الثالث .4

 الكتروني مساء   3:45 (هـ06/06/1445)م 19/12/2023 الرابع .5
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ا
ا
ًالجتماعً:ًوثائقثالث

 جدول األعمال .1
 2022التقرير السنوي مسودة  .2
 2022أعمال مجلس اإلدارة  .3
   2023التقديرية  وثيقة امليزانية .4
 2023 التشغيليةالخطة وثيقة  .5
 2023مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة للعام  .6
 الوطني للتعليم والتأهيلاملجمع االستدامة: أعمال مبرة مستجدات  .7
  2021 ةالتنفيذياالستراتيجية الخطة  .8
 العرض املرئي  .9

 محضر االجتماع .10

 

ا: ًاعتمادًاملحضرًرابعا

 
 العتيبي نفالء  :داري مساعد إاملحضر اعد 

  لطيفة الراض ي املواهب:ادراة  واالعتماد مسؤولةتابع التعديالت 

 م2022 ديسمبر 25: التاريخ 

 :التوقيع 
 

 ..........................................................................التوقيع:          رئيس مجلس اإلدارة الدكتورة حصة محمد آل الشيخ 

 ..........................................................................التوقيع:         البواردي نعبد الرحمنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ سامي 

 ..........................................................................التوقيع:                      لين محمد فليفل                                األستاذة امين الصندوق 

 ..........................................................................التوقيع:         عضو مجلس اإلدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني

 ......................التوقيع: ....................................................         مشعضو مجلس اإلدارة األستاذ نواف مساعد الده

 لم يحضر          عضو مجلس اإلدارة الدكتور علي إبراهيم الفرحان

 اعتذار عن الحضور          عضو مجلس اإلدارة الدكتور محمد فهد الحكير

 ....................التوقيع: ....................................................         سوزان سلمان الغانم  للجمعية األستاذةاألمين العام 

 




