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 الرحيم الرحمن الله بسم

 وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة نالعالمي رب الحمدلله

 .م9594 فبراير 90األولى،  جمادى 92 الخميس ليوم،  الخامس التنموي  العمل لتطوير الخيرية الجمعية إدارة مجلس اجتماع أعمال لجدول  مقترح
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 املحور  م

 

 الوقت

 

 مالحظات المدة النقاش مسؤول

  دقائق 0 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 56:40م الى  56:45 املجلس . إفتتاح  .9

9.  
تحديد اهم الفرص المتاحة للجمعية 

 م .9594واهم التحديات لعام 
  دقائق 0 الجمعية رئيس سعادة نائب م 56:89م الى  56:46

  دقائق 0 سعادة المسئول المالي للجمعية م 56:87م الى  56:89 إستعراض التقرير المالي للجمعية .  .4

8.  

  بالجمعية العضويات لجنة تكوين

 الجمعية عضويات طرح آلية لتحديد

  منهم المناسب وترشيح بأنواعها

 .القادم اإلدارة مجلس في لالعتماد

  دقائق 95 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 56:04الى  م 56:84

0.  
 اإلدارة مجلس أعضاء أحد ترشيح

 .املجلس منصب أمين لتولي
  دقائق 9 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 57:59م الى  56:02

6.  
 العمل فريق اختيار مسؤولية تحديد

 .الرواتب وتحديد التنفيذي
  دقائق 0 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 57:57م الى  57:59

7.  

  المدير عقد توقيع مهمة مناقشة-

 المناسب، الراتب وتحديد التنفيذي

 .السابقة الفترة رواتب وتسوية

  دقائق 0 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 57:94م الى  57:54

4.  
  أعضاء سعادة مقترحات لتلقي ترة

 .املجلس
  دقائق 4 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 57:99م الى  57:98

  دقائق 9 الجمعية إدارة مجلس رئيس سعادة م 57:90م الى  57:94 .املجلس اختتام  .2
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 : هـ9842للعام  الخامس اإلدارة مجلس ومقترحات توصيات                                                     

 بيان التوصيات والمقترحات التوصيات  م  

  الضيدان الحميدي الدكتور  العضو تكليف  : األولى لتوصيةا  .9
 
 . للمجلس أمينا

9.  
 قيمة تخفيض حتى التنفيذي بالمكتب واالكتفاء للمكتبين الجمعية مقر مؤجر مع الكامل التجديد عدم : الثانية التوصية

 . بديل موقع على العثور  أو اإليجار

4.  
 : الثالثة التوصية

 

  العواد خالد األستاذ تعيين على الموافقة
 
  مديرا

 
  جمادى شهر من بداية 95555 براتب للجمعية تنفيذيا

 . الماضية الفترة خالل بالجمعية عمله عن ريال ألف خمسون  قدرها مالية مكافأة مع اآلخرة

8.  
 : الرابعة التوصية

 
   مباشرة المغرب صالة بعد9842/  6/  94  األحد يوم ليكون  القادم االجتماع تحديد

0.  
 : الخامسة التوصية

 
 . األعمال ورجال الخيري  العمل رموز  من نخبة من مكونة للجمعية استشارية لجنة تكوين

6.  
 : السادسة التوصية

 

  خالل الجمعية تنفذها أن يمكن والتي املجلس ضاءأع من المقترحة المبادرات السابقة الشراكات حصر

 . لها تنفيذية معايير مصفوفة وضع مع القادمة الفترة

7.  
 : السابعة التوصية

 
 الجمعية حسابات إلقفال قانوني محاسب مع التعاقد

4.  
 : الثامنة لتوصية

 

 مع يتماش ى ما خالل من لها تقديمه مايمكن وتقديم النسائية المنظمات مع والتعاون  العمل تفعيل

 الجمعية أهداف

2.    
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