
 

  جملس اإلدارة حمضر اجتماع                              

  مساء    6:30 :  الساعة  هـ 1443/ 05/ 25 :  املوافق   يوم األربعاء     :  موعد االجتماع         

 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد :  

فقد اجتمع جملس إدارة مجعية سيا املاء ملناقشة أوضاع اجلمعية واللوائح والسياسات والتقارير ، ويف بداية اللقاء رحب  
استعرض جدول  رئيس جملس اإلدارة د. عبدهللا بن عبدالعزيز آل طالب ابحلضور وشكرهم على حرصهم وتفاعلهم مث  

 األعمال على النحو التايل :  
 . حتديد موعد اجلمعية العمومية وجدول االعمال   .1
 املوافقة على اللوائح والسياسات واألدلة   .2
 التقارير والتوصيات .   ى املوافقة عل  .3
 انفذة االستفسارات والشكاوى على املوقع  .4

 التوصيات :  
 اجلمعية العمومية ومت تكليف رئيس جملس اإلدارة  بتحديد الزمان واملكان .   ع الجتما املوافقة على حتديد موعد    - 1
 : والسياسة التالية    ح اللوائ املوافقة على    - 2
 تنظيم العالقات مع املستفيدين وآلية التأكد من استحقاق املستفيدين سياسة   -
 والكامنة سياسة تقييم املخاطر املتأصلة   -
 سياسات الصرف للربامج واألنشطة واملصروفات اإلدارية والعمومية  -
 سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة  -
 سياسة آليات الرقابة واإلشراف  -
 سياسة قواعد السلوك الوظيفي  -
 سياسية االستثمار  -
 التنفيذية سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة   -
 سياسة سجل أعضاء اجلمعية العمومية  -
 سياسة صرف املساعدات  -
 سياسة مهام املدير التنفيذي  -
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 سياسة امليثاق األخالقي واملهين للعاملني  -
     سياسة حتديد فهم خماصر اإلرهاب  -
 الئحة املشرتايت   -
 الئحة صالحيات جملس إدارة والصالحيات املمنوحة للمجلس  -
 تبات والسجالت اخلاصة الئحة حفظ الواثئق واملكا  -
 دليل مهام املراجع الداخلي  -
 الدليل التعريفي جمللس اإلدارة  -
 دليل اإلجراءات املايل  -
 دليل إجراءات التعامل مع املقبوضات  -
 دليل آلية قبول أعضاء اجلمعية العمومية  -
 حمتوى تقييم املخاطر املتأصلة والكامنة  -
 التالية    التقارير مت إطالع اجمللس على    - 3
   م 2021تقرير املتابعة واإلشراف لعام   -

م  2021لعام  للجمعية )العمومية / جملس اإلدارة( وتنفيذ القرارات   املتابعة واإلشراف  مت االطالع على تقرير  
 وأوصى ببذل املزيد من اجلهد بتنفيذ القرارات اليت تصدر ن االجتماعات ومتابعتها . 

 م 2021تقرير رضا املستفيدين   -
 وأوصى اجمللس : ستفيدين  وامل االستبيان إىل قياس رضا عمالء اجلمعية  أعضاء اجمللس على تقرير    اطلع 
 تحسني جودة اخلدمات املقدمة من اجلمعية.  ل األخذ ابالعتبار حول آراء املستفيدين وأصحاب العالقة   •
 األخذ ابالقرتاحات املفيدة ألصحاب املصلح  وعرضها على اجمللس الختاذ القرار والعمل هبا   •
 إقامة شراكات فاعلة .  •
تزويد رئيس اجمللس واإلدارة التنفيذية ابلتقارير الدورية بقياس رضا املستفيدين وأصحاب العالقة ملناقشته يف   •

 اجتماع اجمللس .  
 م 2021التقرير السنوي للجمعية   -

 .   م   2022قدم األعضاء شكرهم لإلدارة التنفيذية مبا حتقق من جناحات وحثهم لبذل املزيد يف عام  
 انفذة االستفسارات والشكاوى على املوقع   - 4

مت اإلطالق على انفذة االستفسارات والشكاوى على موقع اجلمعية ووجه األعضاء على تزويد رئيس اجمللس واإلدارة  
 ورية ملناقشته يف اجتماع اجمللس التنفيذية ابلتقارير الد 
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