
 

 سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
 رمةجمعية توفيق األهلية بمكة المك

 م23/1/2019فق ـه الموا17/5/1440التاري    خ  (10/2019)رقم االجتماع 
 

رقم 
 القرار

 مالحظات متابعة التنفيذ دة التنفيذم المسؤول عن التنفيذ نص القرار الموضوع

1 

ة المالية فال السنإق
ة وإصدار الميالدي

انية الختامية للعام  ز المي 
 م2018

م حسب 2018المالية  إقفال السنة
متطلبات الوزارة وبالطرق المحاسبية 

فة بعد التواصل مع مركز التنمية المعي  
 مكة المكرمةاالجتماعية ب

ف المالي 
  30 المشر

 
  تم التنفيذ يوما

2 
 توقيع عقد مركز القطاع
الثالث للتطوير اإلداري 

 والمالي 

داري والمالي مع توقيع عقد التطوير اإل 
 مركز القطاع الثالث

  تم التنفيذ يوم 1 التنفيذي المدير 

3 
عقد ورشة عمل ألعضاء 

 دارة جلس اإل م
 )ضمن التطوير اإلداري(

لمجلس اإلدارة عمل امة ورشة إق
 امتداد للورشة األول

  تم التنفيذ مأيا 4 المدير التنفيذي

 
  



 

 سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
 رمةجمعية توفيق األهلية بمكة المك

 م24/4/2019فق ـه الموا19/8/1440التاري    خ  (11/2019)رقم االجتماع 
 

رقم 
 القرار

 مالحظات متابعة التنفيذ دة التنفيذم المسؤول عن التنفيذ نص القرار الموضوع

1 

سعود ذار األستاذ اعت
ز الصندال وق رحيلي أمي 

ي من العضو 
ز
ية ف
 الجمعية 

ز القبول اعت صندوق الحالي ذار أمي 
 األستاذ سعود الرحيلي 

ي ترشيح األستاذ عب
د الحفيظ تركستانز

ز صندوق  من قبل أعضاء الجمعية أمي 
 الجمعية 

  تم التنفيذ يوم 1 رئيس المجلس

2 
رار الخطة إق

اتيجية  االسي 
اتيجية اعتماد الخطة   تم التنفيذ يوم  15 رئيس المجلس االسي 

3 
كة  إقرار الشر
وقع المستضيفة لم

ي الجمعية اال
ونز  لكي 

كة المستضيفة لموق ع اعتماد الشر
كة ناشر نت(  ي )شر

ونز الجمعية االلكي 
وتكون داخل السعودية مع إدارة 

فر   السي 

 لس رئيس المج
 + 

 المدير التنفيذي
  تم التنفيذ أيام 5

4 
ات متابعة سياس
 الجمعية 

إلبالغ من المخالفات سة ا)سيااعتماد 
ومقدمي البالغات، سياسة االحتفاظ 
بالوثائق وإتالفها ، سياسة عدم 

تضارب المصالح، سياسة خصوصية 
 البيانات(

 ئيس المجلس ر 
 + 

 المدير التنفيذي
  تم التنفيذ أيام 4

 
  



 

 سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
 رمةجمعية توفيق األهلية بمكة المك

 م2/5/2019فق ـه الموا27/8/1440التاري    خ  (12/2019)رقم االجتماع 
 

رقم 
 القرار

 نص القرار الموضوع
المسؤول 
عن 
 التنفيذ

دة م
 التنفيذ

متابعة 
 التنفيذ

 مالحظات

1 

ترشيح األستاذ 
خالد موىس غرم 
ي 
هللا الزهرانز

اء لالنضمام ألعض
مجلس إدارة 
 الجمعية

ي ضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية  انضمامقبول 
 بإجماع المجلساألستاذ خالد موىس غرم هللا الزهرانز

ئيس ر 
 المجلس

 يوم  1
تم 
 التنفيذ

 

2 
إعادة تشكيل 
أعضاء مجلس 

 اإلدارة . 

 :وهم ,إعادة تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة
 عضوا   العتيبي  سرحان الدكتور/ سرحان بن حويريش 7 رئيس مجلس اإلدارة الجهني مسيعيد ساعد بن سعيد /الدكتور

 عضوا   العتيبي المقاطي االستاذ/ عبدهللا بن عبدالهادي 8 نائب رئيس مجلس اإلدارة الدعيلج عبدالعزيز فهد بن حمد /الدكتور

 عضوا   الذبياني عيد الدكتور / محمد بن فهد 9 أمين الصندوق تركستاني محمد االستاذ/ عبدالحفيظ بن خال

 عضوا   الصاعدي بن عايض سالمه األستاذ/ مستور 10 عضوا   الراشدبن راشد عبدالرحمن هللا عبداالستاذ/ 

 عضوا   األستاذ/ خالد بن موسى غرم هللا الزهراني 11 عضوا   الحربي حامد بن سعيد ماالستاذ/ إبراهي

     عضوا   العتيبي  منشط األستاذ/ مذكر بن علي

ئيس ر 
 المجلس

 يوم  1
تم 
  التنفيذ

 
  

  



 

 سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
 رمةجمعية توفيق األهلية بمكة المك

 م2/10/2019فق ـه الموا3/2/1441التاري    خ  (13/2019)رقم االجتماع 
 

رقم 
 القرار

 مالحظات متابعة التنفيذ دة التنفيذم المسؤول عن التنفيذ نص القرار الموضوع

1 
ز  ترشيح المتقدمي 
لمنصب المدير 
   التنفيذي للجمعية

اإلدارة عل  مجلس اجماع أعضاء
ز األستاذ / حمزة عبدالرحمن  تعيي 
 للجمعية. 

 
 تنفيذيا

 
 قصاص، مديرا

  تم التنفيذ أيام  5 جلس رئيس الم

2 
عتماد مبالغ رمزية ا

للمستفيدين من 
 المنصة

اإلدارة بوضع  مجلس اعتماد أعضاء
- 100 – 50 – 10مبالغ رمزية من )

( ريال للمستفيدين من خدمات 300
 المنصة. 

  تم التنفيذ يوم 1 رئيس المجلس

3 
ز  تحديد موعد تدشي 
ونية  المنصة االلكي 

 للجمعية

ز المنصة  تحديد موعد تدشي 
ونية للجمعية بتاري    خ  االلكي 

 م. 1/1/2020

 جلس مرئيس ال
 + 
 تنفيذيالمدير ال

  تنفيذتم ال يوم  1

 


