
 

 5من   1الصفحة  
 

 

 

 األولى(    الدورة)  الثاني  جمعية اإلعالم السياحيمحضر اجتماع مجلس إدارة 

من   Zoomعن بعد: برنامج    م2021/ 10/ 03بتاريخ    السبت( في يوم  2تم بحمد هللا وتوفيقه عقد االجتماع رقم )

    01:00الساعة  
ً
   03:00إلى الساعة  ظهرا

ً
خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس    / برئاسة األستاذ   عصرا

 كل من:اإلدارة وبحضور 
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  بندر بن عبد املحسن بن عبد هللا الحسن  / األستاذ  -1

 املشرف املالي، عضو مجلس اإلدارة  العنبر األستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا بن ناصر  -2

 عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاض ي -3

 عضو مجلس اإلدارة    ريان بن وصفي أمين مقالن األستاذ/  -4

بأعضاء املجلس املجتمعين  خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس اإلدارة    / األستاذفي بداية االجتماع رحب  

 أن يخرج االجتماع بالنتائج املرجوة
ً
 . متمنيا

 وتمت مناقشة التالي: 
 

 في الفترة السابقة تقرير عن أعمال الجمعية  1البند 

 القرار 
، واثنى  رئيس مجلس اإلدارةاملقدم من  أعمال الجمعية عن الفترة املاضية ومناقشة تقرير  تم االطالع 

خالل الفترة املاضية داعين لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجمعية  املبذولة  جهود الاملجتمعون على  

 . ورؤيتها االستراتيجية

 ٢البند  

 ( الئحة وسياسة  53وعددها )  اعتماد اللوائح والسياسات املنظمة لعمل الجمعيةمناقشة 

 اسم الالئحة / السياسة  م اسم الالئحة / السياسة  م

 اختيار رئيس مجلس االدارة ونائبه واملشرف املاليآلية  2 امليثاق األخالقي  1

 آلية العضوية وإلغاء العضوية  4 آلية إدارة املتطوعين 3

 تصنيف اختصاصات مجلس اإلدارة  6 آلية تعيين املدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية 5

 واملحاسبية املالية اإلجراءات دليل 8 دليل إدارة املخاطر 7

 2الرقم: 

 م  2021/ 10/ 03التاريخ:  



 

 5من   2الصفحة  
 

 دليل تقييم املخاطر املتأصلة والكامنة لإلرهاب 10 واملحاسبية  املالية واإلجراءات السياسات دليل 9

 سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال 12 سياسات وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب 11

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها  14 سياسة إدارة املخاطر  13

 سياسة التبليغ عن املخالفات وحماية املبلغين 16 سياسة االنتداب 15

 سياسة التوظيف  18 سياسة التدريب 17

سياسة تعارض املصالح للجمعية الخيرية   19

 لرعاية مرض ى الروماتيزم  

سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم  20

 الخدمات

 سياسة خصوصية البيانات  22 سياسة جمع التبرعات  21

سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة  24 سياسة قواعد السلوك 23

 واإلدارة التنفيذية 

ليات سياسة 26 سياسة_التعامل_مع_الشركاء_املنفذين 25
ٓ
على الجمعية  واإلشراف الرقابة ا

 وفروعها 

صالحيات ومهام الجمعية العمومية ومجلس  27

 اإلدارة 

 الئحة اجراءات املراجعة الداخلية   28

 الئحة األجر اإلضافي  30 الئحة اجراءات املراجعة الداخلية  29

 الئحة الحوكمة للجمعية 32 الئحة التطوع والسياسات واالجراءات 31

 الئحة الصرف للبرامج 34 واملحاسبيةالئحة السياسات املالية  33

 الئحة العالوة والزيادة السنوية 36 الئحة الصالحيات املالية واالدارية  35

 الئحة تنظيم العمل بالجمعية 38 الئحة املشتريات  37

 الئحة تنمية املوارد املالية 40 الئحة تنظيم الفعاليات  39

 الئحة صرف املساعدات ملستفيدي الجمعية 42 الئحة سياسة النشر  41

 الئحة مجلس االدارة  44 الئحة صرف املكافات  43

 مهام املشرف املالي 46 مهام املحاسب األول  45

 مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية 48 مهام رئيس مجلس اإلدارة 47

 نظام الرقابة الداخلي ملراجعة أوامر الصرف  50 مهام وصالحيات املدير التنفيذي  49

 هيكل اإلدارة املالية 52 نظام املوارد البشرية  51

   سياسة إدارة الشراكات  53
 

 القرار 

:  أ
ً
  ( الئحة وسياسة.53وعددها )  أقر املجلس اعتماد اللوائح والسياسات املنظمة لعمل الجمعيةوال

 هي: 

 الالئحة / السياسة اسم  م اسم الالئحة / السياسة  م

 آلية اختيار رئيس مجلس االدارة ونائبه واملشرف املالي 2 امليثاق األخالقي  1

 آلية العضوية وإلغاء العضوية  4 آلية إدارة املتطوعين 3

 تصنيف اختصاصات مجلس اإلدارة  6 آلية تعيين املدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية 5

 واملحاسبية املالية اإلجراءات دليل 8 دليل إدارة املخاطر 7

 دليل تقييم املخاطر املتأصلة والكامنة لإلرهاب 10 واملحاسبية  املالية واإلجراءات السياسات دليل 9



 

 5من   3الصفحة  
 

 سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال 12 سياسات وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب 11

 بالوثائق وإتالفها سياسة االحتفاظ  14 سياسة إدارة املخاطر  13

 سياسة التبليغ عن املخالفات وحماية املبلغين 16 سياسة االنتداب 15

 سياسة التوظيف  18 سياسة التدريب 17

سياسة تعارض املصالح للجمعية الخيرية   19

 لرعاية مرض ى الروماتيزم  

سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم  20

 الخدمات

 سياسة خصوصية البيانات  22 التبرعات سياسة جمع  21

سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة  24 سياسة قواعد السلوك 23

 واإلدارة التنفيذية 

ليات سياسة 26 سياسة_التعامل_مع_الشركاء_املنفذين 25
ٓ
على الجمعية  واإلشراف الرقابة ا

 وفروعها 

صالحيات ومهام الجمعية العمومية ومجلس  27

 اإلدارة 

 الئحة اجراءات املراجعة الداخلية   28

 الئحة األجر اإلضافي  30 الئحة اجراءات املراجعة الداخلية  29

 الئحة الحوكمة للجمعية 32 الئحة التطوع والسياسات واالجراءات 31

 الئحة الصرف للبرامج 34 واملحاسبيةالئحة السياسات املالية  33

 الئحة العالوة والزيادة السنوية 36 الئحة الصالحيات املالية واالدارية  35

 الئحة تنظيم العمل بالجمعية 38 الئحة املشتريات  37

 الئحة تنمية املوارد املالية 40 الئحة تنظيم الفعاليات  39

 الئحة صرف املساعدات ملستفيدي الجمعية 42 الئحة سياسة النشر  41

 الئحة مجلس االدارة  44 الئحة صرف املكافات  43

 مهام املشرف املالي 46 مهام املحاسب األول  45

 مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية 48 مهام رئيس مجلس اإلدارة 47

 نظام الرقابة الداخلي ملراجعة أوامر الصرف  50 مهام وصالحيات املدير التنفيذي  49

 هيكل اإلدارة املالية 52 نظام املوارد البشرية  51

   سياسة إدارة الشراكات  53

:
ً
تاريخ إقرارها  ادناه    اللوائح املعتمدةيتم مراجعة    ثانيا في حال تطلب  وتحديثها بشكل سنوي من 

 ذلك  

 :
ً
 اللوائح.املجلس رئيس مجلس اإلدارة بالتوقيع إنابة عنهم على جميع  أعضاء فوضثالثا

 الثالث البند  
قام بإعداد اللوائح والسياسات بناًء    الذي  "مكتب دار نبأ للتسويق" مناقشة سداد مستحقات  

افقة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعه األول الذي عقد بتاريخ   م6/1/2021على مو



 

 5من   4الصفحة  
 

 القرار 

: قدم أعضاء مجلس اإلدارة شكرهم وتقديرهم  
ُ
على جهودهم في   "للتسويقنبأ ملكتب دار "أوال

 إعداد اللوائح والسياسات املنظمة لعمل الجمعية.

: وافق أعضاء مجلس اإلدارة اعتماد صرف مستحقات مكتب دار نبأ للتسويق والبالغ قدرها  
ً
ثانيا

 " ريال )فقط خمسة عشر ألف ريال(. 15,000"

 
ً
 دار نبأ للتسويق  : تفويض رئيس مجلس اإلدارة واملشرف املالي إلنهاء صرف مستحقات مكتبثالثا

 الرابع البند  

افقة أعضاء مجلس اإلدارة على استئجار مقر الجمعية املقترح بحي أم الحمام  مناقشة  مو

ألف ريال )ثالثون ألف ريال(  30شارع العروبة والبالغ قيمته اإليجارية السنوية مبلغ  -الغربي

 عمولة املكتب ملرة واحدة والبالغ قدرها 
ً
 ريال 2000زائدا

 القرار 

: وافق أعضاء  
ً
شارع  أم الحمام الغربي بحيمجلس اإلدارة على استئجار مقر الجمعية املقترح اوال

 .  ألف ريال )ثالثون ألف ريال( 30العروبة والبالغ قيمته اإليجارية السنوية مبلغ 

 : تكليف رئيس مجلس االدارة
ً
 اإليجار. بالتوقيع على عقد اإليجار، وسداد مبلغ  أو نائبه ثانيا

 عليه، والتعاقد مع  
ً
: فوض أعضاء مجلس اإلدارة رئيس املجلس بتأثيث املقر والصرف ماليا

ً
ثالثا

 الجهات املنفذة للتأثيث والترميم والجهات املوردة للمكاتب وغيرها مما يتطلبه تأثيث املقر. 

 توقيع أعضاء املجلس على سياسة تعارض املصالح  5 البند  

 توقيع أعضاء املجلس املجتمعين على سياسة تعارض املصالح تم  القرار 

 

   03:00هذا وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 
ً
 عصرا

 

 

 

 

 

 



 

 5من   5الصفحة  
 

 

 الدورة األولى   –اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة محضر االجتماع الثاني  

 م 2021/ 10/ 03املوافق  : السبتاليوم

 Zoomاملكان: عن بعد برنامج 

   01:  00ساعة الالوقت من 
ً
  03:00إلى الساعة   ظهرا

ً
 عصرا

 

 التوقيع  املنصب  االسم  م

  رئيس مجلس اإلدارة خالد بن عبد الرحمن آل دغيم 1

  نائب رئيس مجلس اإلدارة بندر بن عبد املحسن بن عبد هللا الحسن  / األستاذ  2

  املشرف املالي، عضو مجلس اإلدارة  العنبر األستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا بن ناصر  3

  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاض ي 4

  عضو مجلس اإلدارة  ريان بن وصفي أمين مقالن األستاذ/  5

    

 


