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 م2022 الأولتقرير الربع 

 2022الجمعية باشرت اعمالها الفعلية من بداية العام الميلادي الأول من يناير 

م من القرارات التي تمت في المجلس 2022-1-2اجتماع مجلس الإدارة الأول بتاريخ 

 الاتي: 

 قبول أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من المجلس  -

 الموافقة على انضمام عضو الجمعية الأستاذ مذكر ضويحي العماني للمجلس   -

 وتشكيل مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لتعديل نطاق الخدمات  -

 تعيين د. الرمضي بن قاعد الصقري مديرا تنفيذ لجمعية تكاتف الاجتماعية  -

، سياسة خصوصية   تالتبرعاجمع  )سياسةاعتمادات السياسات في الجمعية  -

البيانات ، سياسة دليل الموارد البشرية ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات ، سياسة  

تعارض المصالح ، سياسة الاشتباه في عمليات غسيل الأموال ، سياسة تنظيم 

بالوثائق، سياسة قواعد السلوك ،   الاحتفاظالعلاقة من المستفيدين سياسة 

 ( .الإدارة التنفيذية صلاحيات مجلس الإدارة و مصفوفة

-  

 م وكانت نتائج الاجتماع كالتالي:  2022-1-26اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ وفي 

 ( لجنة في اختصاصات الجمعية 13اعتماد لجان الجمعية مكونه من ) -

 م 2022اعتماد الخطة التشغيلية التي قدمها الرئيس التنفيذي لعام  -

والمدير التنفيذي من المجلس بالبحث عن  مقر دائم  تكليف العضو مذكر العماني  -

 او مؤقت للجمعية 
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م  2022-3-7وتم الاجتماع الأول للجمعية العمومية للجمعية غير العادية بتاريخ  

 وكانت نتائج القرارات التالية : 

 مجلس الإدارة   المستقلينقبول استقالات الأعضاء  -

 ضاء الجدد المرشحين للمجلس فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة وقبول الأع -

( عضوا وتم  13حيث حضر الاجتماع جميع أعضاء الجمعية العمومية وعدده ) -

 التصويت على نطاق خدمات الجمعية لتشمل جميع مدن المملكة  

 

م وكانت من قرارات المجلس  2022-3-8وفي اجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ 

 التالية: 

إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتدوير المناصب بين أعضاء المجلس بحيث تنازل   -

رئيس المجلس الأستاذ متعب السبيعي عن الرئاسة وتم ترشيح الأستاذ / مذكر بن  

 ضويحي العماني ليكون رئيس مجلس الإدارة 

اعتماد المبادرات التي قدمها المدير التنفيذي وهي كالتالي : مبادرة مركز بنت   -

طن ، مبادرة منصة رجال العفو ، مبادرة قافلة التوعية بالمسؤولية الاجتماعية، الو

مبادرة تكاتف الشباب للمسؤولية الاجتماعية ، مبادرة مجلة تكاتف ،مبادرة 

العيادات الاستشارية الافتراضية الاسرية ، مبادرات العمل منصة تدريب الكتروني  

ار السن مبادرة مركز همم الشباب ، مبادرة  للجمعية ،مبادرة الأندية الاجتماعية لكب

 الرخصة الاسرية للمستشار الاسري .  

تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي بتشكيل اللجان العاملة بالجمعية التي  -

 . تحقق اهداف ورسالة الجمعية
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 الأنشطة والإنجازات : 

بتاريخ  والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشريةفرع  تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع  -

  التنفيذي.التطوع قدمها المدير م عن رواد 17-3-2022

 تم العمل على تصميم ونمذجة مبادرات الجمعية بالهوية الجديدة للجمعية  -

تم البحث عن شركة متطوعة لتصميم موقع الجمعية وتم الانتهاء من تصميم  -

 العفو   وكذلك تصميم موقع منصة رجال الالكتروني،الموقع 

 تم تغذية الموقع بالأنشطة واللوائح والسياسات  -

  الراجحيجاري العمل على فتح حسابات للجمعية في البنك الأهلي ومصرف  -

التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع وكذلك التسجيل في مكتب العمل  -

 بالرياض 

تم  للتعاون مع الجمعية من خلال استبيانات والتطوع واللجانفتح باب العضوية  -

 تصميمها وتم الإعلان عنها في موقع الجمعية  

 تم تصميم منتجات تسويقية للجمعية في البرامج التي تقدمها   -

 م 2022اعداد الخطة التشغيلية للجمعية لعام  -

 جاري العمل على استقطاب الأعضاء للجمعية وكذلك المتطوعين   -

 

 :   والأموال والمصروفات للمستفيدين وعلى البرامج

 الجمعية لم تتلقى اي أموال ولم تصرف أي على أموال على المشروعات   -
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