مدضزاحخماع رقم (  ) 4لػام 0202 ( :م )
بىاء غلى الدغىة املىحه من رئيس مجلس إدارة حمػيت سمى لخدفيظ القزآن الكزيم بالقىفذة ألغضاء
مجلس إلادارة لحضىر احخماع املجلس ًىم الثالثاء 2440/4/02هـ املى افق  0202/20/21م (غن بػد)
من خالل قاغت سوم الخاصت بالجمػيت في جمام الساغت الخامست مساء  .فقد خضزكل من:
الوصف

م

االسن

2
0
0
4
1
6

أ .أخمد بن خسن الجػفزي
أ.غلي بن دمحم الفقيه
أ.أخمد بن بلقاسم الفقيه
دً .ديى بن خسن الجػفزي
أ .إبزاهيم بن مىاجي الشيلعي
أ.مضحي بن مفخاح الػيس ي

م

رئيس هجلس اإلدارة 7
8
نائب الرئيس
9
الوسؤول الوالي
22
أهين الوجلس
22
عضوا
عضوا

االسن

الوصف

أً.ديى بن خسن الخيري
أ.خلف بن أخمد الحزبي
أ.خسين بن خامد الػيس ي
أ.بزكاث بن أخمد الحزبي
أ.سالم بن دمحم الجدغاوي

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وذلك ملناقشة املوضوعات التالية:
رقم املوضوع

املض ـمــون

الووضـوع األول غزض الخقاريزاملاليت الزبػيت (ألاول  +الثاوي  +الثالث)
الووضوع الثاني غزض الخقزيزالخخامي لبرامج و إهجاساث الجمػيت
الووضوع الثالث مخابػت ملفاث املىائمت
الووضوع الرابع غزض جقزيزمسخىي رضا املػىيين
الووضوع الخاهس جقزيزمؤشزاث ألاداء الاستراجيجيت لػام  0202م

املوضوع األول
احليثيات
القرار
التوصية

املوضوع الثاني

عرض التقارير املالية الربعية (ألاول  +الثاني  +الثالث)

غزض الخقاريزاملاليت الزبػيت للزبؼ ألاول والثاوي والثالث من غام  0202م

-

املى افقت غلى الخقاريزالزبػيت للجمػيت للثالثت ألارباع املػزوضت.
رفؼ الخقاريزملكخب البدران الغخماد ها
شكزاملسؤول املالي بالجمػيت وفزيق غمله غلى حهىدهم في إخزاج الخقاريزاملاليت.
الخىصيت بالبدء في الزبؼ الزابؼ بػد اغخماد مكخب البدران للخقاريزألاولى

مناقشة التقرير السنوي للبرامج وألانشطة

احليثيات

غزض الخقزيزللبرامج وألاوشطت

القرار

 -مى افقت املجلس غلى الخقزيزالخخامي للبرامج وألاوشطت

التوصية
املوضوع الثالث
احليثيات
القرار
التوصية

 شكز املدًزالخىفيذي للجمػيت وفزيق غمله هظيرحهىدهم املشكىرة.متابعة ملفات املوائمة

غزض مسخجداث مىصت امخثال
---------شكزالفزيق القائم غلى إهجاسحػبئت املىصت

املوضوع الرابع
احليثيات
القرار
التوصية
املوضوع اخلامس
احليثيات
القرار
التوصية

عرض ثقرير مستوى رضا املعنيين لعام 0202

غزض جقزيزمسخىي رضا املػىيين من الجمػيت
 املى افقت غلى جقزيزمسخىي رضا املػىيين. ضزورة حػل جقزيزرضا املػىيين هصف سىىي بدال من سىىي. الخىصيت غلى املدًزالخىفيذي بضزورة الػمل غلى رفؼ مسخىي رضا املػىيينثقرير مؤشرات ألاداء الاستراثيجية لعام  0202م

غزض جقزيزمؤشزاث ألاداء الاستراجيجيت لػام  0202م
 املى افقت غلى جقزيزالخطت الاستراجيجيت للجمػيت -شكزفزيق الخطت الاستراجيجيت بالجمػيت

توقيعات أعضاء اجمللس على حمضر االجتماع

مػد املحضز

