
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع

 اإلدارة مجلس
 2021 لثالثا االجتماع

 

 

 

 

 

 هـ 1443 /  02 / 12

م  2021 /  09 / 19



 

 

 (  6 ) من(  2) الصفحة 

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات البند 

في دورته  (  7 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2021 / 3 ) رقم المحضر

 األولى

   ألحدا اليوم 

 .  م 09/2021/ 19الموافق  هـ12/02/1443 التاريخ

 طاقات الشباب عية  اعات بمقر جمقاعة االجتم موقع االجتماع 

 ( مساءًا.  08:15الساعة ) بداية االجتماع 

 ( مساءًا.10:30الساعة ) االجتماع  نهاية

 أعضاء ( 7من أصل )  أعضاء(   7)  عدد الحضور

 )رئيس مجلس اإلدارة(  من المهنالرحعبدا  سامي بن برئاسة

 



 

 

 (  6 ) من(  3) الصفحة 

 محاور االجتماع:

 المسؤول  المحاور م

 سامي المهنا كلمة افتتاحية   .1

 سامي المهنا مراجعة نتائج محاضر اجتماعات المجلس السابقة   .2

 سلمان الشبانات مناقشة التقرير المالي الربعي واعتماده   .3

 سلمان الشبانات مناقشة تعيين المراجع القانوني للجمعية  .4

 المدير التنفيذي اني واعتماده مناقشة تقرير األداء االستراتيجي للربع الث  .5

 المدير التنفيذي مناقشة مشروع المنظمة الموثوقة   .6

 المدير التنفيذي العمل للفترة المنصرمةمناقشة تقييم األداء لطاقم   .7

 سالم القحطاني استحداث وحدة لمشروع البيئات القيمية   .8

 طانيسحيم القح  تنمية موارد الجمعية المالية والموقف الحالي مناقشة   .9

 سامي المهنا الرئيسية في الجمعية مناقشة واستعراض البرامج   .10

 خليل فهد أبو مناقشة تقرير قياس الرضى لبرامج الجمعية  .11

 سامي المهنا 2022التحضير لبرامج الجمعية لعام    .12

 المدير التنفيذي مناقشة فرصة فتح مقر أنشطة للجمعية في محافظة المجمعة   .13

 المدير التنفيذي االستثمار لتعزيز  تجاري بسجل سةمؤس فتح فرصة مناقشة  .14

 خليل فهد أبو الحوكمة مناقشة  .15

 الختام  .16

 

 مرفقات االجتماع:

 المرفقعنوان  م

1.  - 



 

 

 (  6 ) من(  4) الصفحة 

 توصيات االجتماع:

 الزمان  المكلف  التوصيات م

1.  

نتائج  المجلس    اطلع اعلى  السابقة جتممحاضر  العمل   اعات 

بضرورة إنجاز  اءه  ضأع   ىصأوو  ن مهامت مناقشة ما بقي متمو

 . الموكلة المهام

تم لمتابعة    تكليف  وقد  القحطاني  سحيم  أعضاء  األستاذ: 

 .في إنجاز المهامرة التنفيذية واإلداالمجلس 

سحيم  
 طانيحقال

31/10/2021 

2.  

المجلس   االستراتيجي تشكيل    إعادة اعتمد  األداء  لجنة 

الجمعية  والتنفيذي أعمال  اإلدارة  سيير  وت  لتسهيل  مع  أمورها 

 والتي تتكون من: لتنفيذيةا

 ا )رئيسًا( سامي المهن •

 )عضوا(  حيىيعبدالعزيز ال •

 )عضوا( طانيسحيم القح  •

 )عضوا( عزام الشثري  •

سامي 
 لمهناا

31/10/2021 

3.  

ا المجلس  الناقش  والثانيلتقرير  األول  الربعي  واعتمدمالي   ، 

المراجعة  المالية  التقارير   لمكتب  برفعها  التوصية  اد واعتممع 

 رة وموقع الجمعيةعلى منصة الوزا رفعها 

 سلمان
 اناتالشب

31/10/2021 

4.  

ووافق طرب  لما  عبدالرحمن  سعدمكتب  تعيين  المجلس    ناقش

ت لمراجعة  على  واعتماده  المالية  حساباتعيينه  لعام   الجمعية 

 م.2021

المجل بمتوأوصى  المكتب  س  المراجعة   هيلتسلابعة  أعمال 

 حقق مصلحة الجمعيةبما يمتطلباته  يفاءواستالمتابعة 

سلمان 
 الشبانات

 
المدير  

 التنفيذي 

31/10/2021 

5.  

تقرير  ناقش واعتم   المجلس  الثاني  للربع  االستراتيجي  د األداء 

كما التقرير   المبذولة،  الجهود  على  العمل  لفريق  شكره  وقدم 

القادم  أوصى   الربعي  التقرير  مع ط  رببفي  األداء  مؤشرات 

 إلىاإلحالة  ومع كل مؤشر  في التقرير  ذكرها  بنفذة  البرامج الم

 . هيل عملية المتابعةلتس التحققشواهد 

المدير  
 ي التنفيذ

15/10/2021 



 

 

 (  6 ) من(  5) الصفحة 

 الزمان  المكلف  التوصيات م

6.  

بالشراكة مع   مشروع المنظمة الموثوقةسير  استعرض المجلس  

اإلدارية للخدمات  تام  وشركة  الجزيرة  الجمعية   بنك  تسير  حيث 

 والتقييم الذاتي للجمعية. بشكل متقدم في مرحلة التأهيل 

اتي بالعمل مع أوصى المجلس باالنتهاء من عملية التقييم الذو

 شهر أكتوبر. خالل ركة تاممستشار ش

المدير  
 التنفيذي 

31/10/2021 

7.  

المجلس األداء  ناقش  خالل العمل  لطاقم    الوظيفي  تقييم 

المنصرمةا بلفترة  وأوصى  للموظفين ،  سنوية  عالوة    تقديم 

 المتميزين. 

العمل  المجلس  اعتمد    كما عقد  تجديد  لمدير    الحالي عدم 

على  البرنامج   بذلك  قبلأوإشعاره  مجددًا  معه  التفاوض  يتم   ن 

 .بما يحقق مصلحة الجمعية  نهاية العقد

المدير  
 التنفيذي 

31/10/2021 

8.  

تشكيل   المجلس  لتأسيس  وحدة  اعتمد  البيئات جديدة  مشروع 

 سالم القحطانيو سامي المهنا :وتعيين القيمية

وتهي  تأسيسلمتابعة   انئة  المشروع  تسويق أمر  مع  طالقته 

 .المشروع على المانحين

سالم 
 طانيقحال

30/11/2021 

9.  

المجلس على   للجمعية وأوصومالاطلع  المالي  أهمية ى بقف 

 خالل تفعيل:وتنويع مصادرها من  تنمية موارد الجمعية المالية 

 متجر الجمعية •

 الرسائل النصية •

 حةالمؤسسات المان •

 ثمار االجتماعي د واالست األفرا  •

 داعمينبار الك •

 منتجات ذاتيةوبيع سويق ت •

المدير  
 التنفيذي 

30/11/2021 

10.  

أبرز ا المجلس على  الجمعيةامج  البر  طلع  المنفذة   الرئيسية في 

دعوة   تمأن يذ قريبًا وأوصى ب والتي ستنفخالل الفترة الماضية  

االستراتي البرامج  تدشين  لحضور  المجلس  إرسال أعضاء  مع  جية 

 .ألعضاء المجلس مع نبذة عنهاوزنامة البرامج الشهرية  ر

المدير  
 التنفيذي 

31/10/2021 



 

 

 (  6 ) من(  6) الصفحة 

 الزمان  المكلف  التوصيات م

11.  

المجلس الرضى    ناقش  قياس  والدروس   الجمعية  فيتقرير 

 . المراعاته ه توصياتقدم المستفادة و

ابتو  المجلس  وأوصى قياس  منصة  لحيد  عمل  مع  حة و لرضى 

تجمع   قيامؤشرات  موقع نتائج  في  نشرها  مع  الرضى  س 

 .يةالجمع

فهد 
 أبوخليل

31/10/2021 

12.  
المجلس   لعام  بأوصى  الجمعية  لبرامج  تجهيز و  2022التحضير 

 واعتماده.  ه على المجلسلعرض ملف البرامج 
المدير  

 يذي التنف
31/10/2021 

13.  

على المجلس  في   اطلع  للجمعية  أنشطة  مقر  فتح  فرصة 

المجمعة وآلية   محافظة  المشروع  عن  دراسة  بتقديم  وأوصى 

 في االجتماع المقبل. العمل فيه

المدير  
 التنفيذي 

31/10/2021 

14.  

استقطاع   على  المجلس  من  وافق  محددة  إيرادات نسبة 

االستثمار بغرض  المقيدة  غير  البند،  الجمعية  هذا   ضمن   وإدراج 

 ثمار.ت الس ا سياسة

المدير  
 التنفيذي 

31/11/2021 

15.  
الداخلية الرقابة  نظام  المجلس  تعيين    اعتمد  فهد مع  األستاذ 

 . ًا في الجمعيةبوخليل مراجعًا داخليأ
فهد 

 أبوخليل
31/11/2021 

16.  

أرض مناسبة لتنفيذ شراء  تكوين لجنة لبحث  المجلس على    وافق

ل ونادي  أنشطة  الشبابلمقر  القيمية  من ية  بيئات  بتمويل 

 مانحة.مؤسسة 

سحيم  
 القحطاني

31/12/2021 

17.  

 ضمن متطلبات الحوكمة اللوائح التالية:اعتمد المجلس 

 سياسة االستثمار •

 الماليةدليل اإلجراءات  •

 جراءات التعامل مع المقبوضات الماليةإ •

فهد 
 أبوخليل

31/11/2021 

18.  
فهد   األستاذ  تعيين  المجلس  لتعريفاعتمد  األعضاء   أبوخليل 

 . لمجلس وأدوارهبمهام اوتوعيتهم االحتياطيين والجدد 
فهد 

 أبوخليل
31/10/2021 

 




