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 ون االجمعية الخيرية ملتالزمة د
 197رقم التسجيل 

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة 

 
 م2022 الرابعمحضر اجتماع مجلس اإلدارة 

 دسكا -الجمعية الخيرية ملتالزمة داون 
 ـه1444 ربيع األخر 21املوافق م 2022نوفمبر  15الثالثاء 

 مساء   04:30إلى  03:50الساعة: 

ً
ا
ً:ًمجرياتًالجتماعأول

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

 واملخدومين:لخدماتًا
( )آباء، أمهات وأطفال املستفيدين مناجمالي  أن وضحتأحيث  ،الجمعيةواملخدومين والبرامج في تقرير الخدمات استعرض و األمين العام بالحضور  رحب

خالل نفس  األفراد املستفيدين من الخدمات مستفيد وإجمالي 530 سبتمبر هو 30يوليو حتى 1خالل الفترة من  املعدل وهذا متوقع انخفاضيالحظ 

 .مستفيد 264 هوالفترة 
 

ًً:الجمعيةًالعمومية

 5 أن تم انضمام عدداألعضاء حيث استقطاب في بأن الوضع يسير بثبات العمومية وأوضحت الشهري ألعضاء الجمعية التقرير األمين العام استعرض  

ضحت كما أو السنة املالية الحالية. نهاية  على تحقيق هدف زيادة أعضاء الجمعية حتىجاري والزال العمل  سبتمبر 30يوليو حتى 1خالل الفترة من  أعضاء

مشرفة و  مديرة اإلدارة التعليمية والتأهيليةقياديتين ) مازالت وظيفتيناسف  ولكن لكلعلى التوظيف  بدأ العملأنه املوارد البشرية بالجمعية  يخصفيما 

 .( شاغرةإيراداتتنمية 
 

ًًًالثالث:للربعًًاملاليًالتقريًر

 ن
 
 :2022 للعام الثالثللربع  التقرير املالياألمين العام  الصندوق عرضمين عن أ يابة

شة م واملعدة من قبل شركة املحاسبون السعوديون )إبراهيم السبيل وشريكه(، وبعد املناق2022لعام  الثالثتم استعراض شرائح التقرير املالي للربع 

 م.2022 الثالثتمت املوافقة باإلجماع على اعتماد التقرير املالي للربع 
 

ًدارةًالجمعيةإالدورةًالسابعةًلعضويةًمجلسًبندًالثاني:ًال

ً:السابعةًالترشيحًللدوًرة

 :عليه بالخصوصوما تم العمل  دورته القادمةيح لعضوية مجلس اإلدارة لالترش صما يخ األمين العام استعرض

 على:والذي ينص  (01/04/22)حيث تمت املوافقة من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي والتوقيع بالتمرير على قرار رقم 

  م.13/10/2022ـه املوافق 17/03/1444إقفال الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الجمعية لدورته القادمة بتاريخ 

 .استبعاد عدد اثنين من األعضاء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة لعدم استكمال نموذج الترشيح 

  ( عضو11)املوافقة على أسماء األعضاء املرشحين وعددهم. 
خطاب رسمي صادر من األمين العام بإقفال ترشيحات عضوية مجلس ب م24/10/2022املوافق  هـ28/03/1444عليه تم الرفع للجهة اإلشرافية بتاريخ 

 تطلبات النظامية بالخصوص.اإلدارة للدورة القادمة ومرفق معه امل

 

ً:ًطلبًتمديدًفترةًاملجلسًالحالي

املوافق  هـ28/03/1444قفال الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة تم الرفع للجهة اإلشرافية بتاريخ االنتهاء من إ مين العام أنه بعداأل  أوضح

حسب تاريخ ، حيث أنه م06/05/2023املوافق  هـ16/10/1444ملدة ستة أشهر قادمة حتى تاريخ بطلب تمديد فترة مجلس اإلدارة الحالي م 24/10/2022

  املتابعة بالخصوص. م وجاري 06/11/2022املوافق  هـ12/04/1444 إن الدورة الحالية ملجلس اإلدارة تعتبر منتهية بتاريخالتشكيل ف
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ًمشروعًاملجمعًالوطنيًللتعليمًوالتأهيل:ًمبرةًالستدامةًالثالث:لبندًا

 ًً:ستجداتًالعملًمعًاملقاوًلم
أن  ق عليهااألعمال املتفو العمل سير  تابعةبعد االجتماع مع املقاول ملرة املاضية خالل الفت مما تأوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ سامي البواردي 

نه أال إاستكمال العمل حسب السيولة النقدية املتاحة للجمعية ب إقناعه علىالجمعية واملكتب االستشاري وبالرغم من املحاوالت املستمرة من املقاول 

ت حول عدد من االقتراحارئيس املجلس ونائبه واألمين العام  نشروع حتى استالم كافة املستحقات، حيث تم النقاش ما بيمازال متوقف عن استكمال امل

ا ألي ضرر يقع على ناسبة إلوالحلول امل  املشروع.قناع املقاول باستكمال العمل تفادي 
 

ً:التمويلأعمالً

 بالتالي:مستجدات األعمال فيما يخص تمول املشروع  األمين العاماستعرض 

  ريال وتم تخصصيها الستكمال مرحلة تركيب األملنيوم. 1,687,500دعم من شركة أرامكو بمبلغ تم استالم  
  هيئة وتم عالي من منسوبي الالقى املشروع اهتمام ، حيث الهيئة العامة لألوقافمن تم االجتماع مع نائب املحافظ للمصاريف والبرامج التنموية وفريقه

ا االتفاق على آليات عمل مقتمبدئ  املتابعة الدورية معهم بالخصوص لرسم خارطة عمل واضحة.رحة وجاري ي 
  توصيه أوقاف صالح الراجحي لإلجابة على بعض االستفسارات النهائية ليتم رفع ملف املشروع معوفريقه في تم االجتماع مع مدير إدارة القطاع الخيري 

 بالدعم ملجلس اإلدارة.
  تم االجتماع مع الدكتور عبدهللا الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة كذلكKPMG حيث شروعالتمويل الالزم للم الستقطاب نجاح أكثر آلية لتطوير ،

 .للتطوير سواء  للجمعية أو للمبرةالفوزان وحرصه على تقديم الدعم الالزم  مام دكتور وضح األمين العام مدى اهت

ا  "دسكا" قراراتًمجلسًإدارةًالجمعيةًالخيريةًملتالزمةًداوًنً:ثانيا
 

ًعيةًًالتقريًراملاليًالربعًسنويًللجماملوضوع:ًً-م15/11/2022ًًبتاريخ2022ًللعامًًالرابعلالجتماعًً(22/4/3)قراًررقمً
الصادر من م للجمعية الخيرية ملتالزمة داون "دسكا"، و 2022لعام  اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع وباإلجماع للتقرير املالي للربع الثالث

ي فة عليه قبل شركة املحاسبون السعوديون )إبراهيم السبيل وشريكه( والتوجيه بالرفع للجهة اإلشرافية حسب النظام. ونشر التقرير ومالحظات الجمعي

 املوقع اإللكتروني للجمعية.
ً

ًمجلسًاإلدارةًاجتماعاتًًمًاملوضوع:15/11/2022بتاريخ2022ًًًللعامالرابعً(ًلالجتماع22/4/4ًقراًررقمً)
 ضمن محضربالتمرير واملتخذة ( 22/04/02)ورقم ( 22/04/01رقم ) ضم القراراتعلى اع وباإلجماع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتم اعتماد .1

 .االجتماع الحالي
 مجلس اإلدارة الحاضرين لالجتماع على تأجيل االجتماع القادم ملجلس اإلدارة املقرر عقده بتاريخاملوافقة باإلجماع بعد املناقشة من أعضاء  .2

 م.20/12/2022إلى  13/12/2022
 قبول عذر تغيب أمين الصندوق األستاذة لين فليفل عن حضور االجتماع لظروف سفرها. .3
 

 

ًالجمعيةًالعموميةًًاملوضوع:ًعضويةً-م15/11/2022ًبتاريخ2022ًًللعامًًالرابعلالجتماعً(5ًً/22/4)ًقراًررقم
عضو عامل بناء  على طلبه حيث وضح أن أسباب طلب الطي عدم  فراس عبدالرحمن الدويشعضوية تم بعد النقاش واإلجماع املوافقة على طي قيد 

 التفرغ ألعمال الجمعية خالل الفترة القادمة وقدم شكره ألعضاء املجلس وإدارة الجمعية.
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ً

ً

ً
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ً

ا
ا
الجتماعً:ًوثائقثالث

(22/04/01)رقم  القرار .1

(22/04/02)رقم القرار  .2

 جدول األعمال .3
م2022التقرير املالي للربع الثالث لعام  .4

 العرض املرئي .5
 محضر االجتماع .6

ا: اعتمادًاملحضرًرابعا

العتيبي نفالء  :داري مساعد إاعتماده  املحضر وتابعاعد 

 :التاريخ  

:التوقيع 

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

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

..........................................................................التوقيع:   سليمان السحيبانيعضو مجلس اإلدارة الدكتورة انتصار 

......................التوقيع: ....................................................  عضو مجلس اإلدارة األستاذ نواف مساعد الدهمش

..........................................................................التوقيع:   ارة الدكتور علي إبراهيم الفرحانعضو مجلس اإلد

 لم يحضر عضو مجلس اإلدارة الدكتور محمد فهد الحكير

اعتذار عن الحضور   لين محمد فليفل             األستاذة امين الصندوق 

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