
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع

 اإلدارة مجلس
 الخامس االجتماع
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 هـ  1443 / 05  / 23

م 2021 / 12  / 27



 

 

 (  6 ) من(  2) ة الصفح

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات البند 

في دورته  (  9 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2021 / 5 ) رقم المحضر

 األولى

  االثنين اليوم 

 .  م 12/2021/ 27الموافق  هـ23/05/1443 التاريخ

 طاقات الشباب عية  اعات بمقر جمقاعة االجتم موقع االجتماع 

 ( مساءًا.  07:45الساعة ) بداية االجتماع 

 ( مساءًا.10:30الساعة ) االجتماع  نهاية

 أعضاء ( 7من أصل )  أعضاء(   6)  عدد الحضور

 )رئيس مجلس اإلدارة(  من المهنالرحعبدا  سامي بن برئاسة

 



 

 

 (  6 ) من(  3) ة الصفح

 محاور االجتماع:

 المسؤول  المحاور م

 سامي المهنا كلمة افتتاحية  .1

 سامي المهنا مراجعة نتائج محاضر اجتماعات المجلس السابقة   .2

 سلمان الشبانات اعتماد التقارير المالية الربعية ومتابعة اإلقفال المالي للعام   .3

 المدير التنفيذي مناقشة تقرير األداء االستراتيجي   .4

 المدير التنفيذي راكاتمناقشة االتفاقيات والش  .5

 المدير التنفيذي مناقشة سير المشاريع والبرامج  .6

 خليل فهد أبو مناقشة أعمال الحوكمة ومشروع محكم  .7

 خليل فهد أبو مناقشة سير عمل مشروع المنظمة الموثوقة   .8

 طانيسحيم القح  مناقشة أداء تنمية الموارد المالية   .9

 سامي المهنا يةمناقشة التحضير لعقد الجمعية العموم   .10

 سامي المهنا مناقشة تقارير قياس الرضى   .11

 خليل فهد أبو دهمناقشة سجل المخاطر واعتما  .12

 المدير التنفيذي ٢٠٢٢خطة التدريب لموظفي الجمعية وتقييم األداء لعام    .13

 سامي المهنا مناقشة تعديل الالئحة ألجل االستثمار  .14

15.    

 الختام  .16

 

 مرفقات االجتماع:

 المرفقعنوان  م

1.  - 



 

 

 (  6 ) من(  4) ة الصفح

 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

 والتي تتمثل فيما يلي: الموكلة المهام

لوحة  .1 عمل  مع  الرضى  قياس  منصة  تجهيز  متابعة 

 قياس الرضى  مؤشرات تجمع نتائج

ونادي  .2 أنشطة  مقر  لتنفيذ  مناسبة  أرض  شراء  متابعة 

 للبيئات القيمية الشبابية 

االستراتيجي  .3 األداء  لجنة  تكوين  وإعادة  تفعيل 

 والتنفيذي 

 سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية  .4

تم لمتابعة    تكليف  وقد  القحطاني  سحيم  أعضاء  األستاذ: 

 .المهام في إنجازرة التنفيذية واإلداالمجلس 

سحيم  
 طانيحقال

31/01/2022 

2.  

ا المجلس  الناقش  الربعي  لتقرير  واعتمدالثالثمالي  رير التق   ، 

المراجعة  المالية   لمكتب  برفعها  التوصية  رفع واعتممع  ها اد 

 .رة وموقع الجمعيةعلى منصة الوزا 

إلقفال المالي عن العام بتكثيف الجهود لكما أوصى المجلس  

 ني المعتمد.قانوى المراجع الم تمهيدًا لرفعه إل 2021

 سلمان
 اناتالشب

20/01/2022 

3.  

تقرير  ناقش للربع    المجلس  االستراتيجي  والرابعاألداء   الثالث 

التق واعتم الجهود رير  اد  على  العمل  لفريق  شكره  وقدم 

كما   األداء  ط  رببالمجلس  أوصى  المبذولة،  اهد شوبمؤشرات 

 . هيل عملية المتابعةلتس  التحقق

المدير  
 ي فيذالتن

20/01/2022 

4.  

مع الشركاء  القائمة  واالتفاقيات  اطلع المجلس على الشراكات  

أن تكون الشراكات فاعلة ومحققة والجهات المانحة وأوصى ب

 .طرافا يعود بالنفع على األألغراضها بم

الشراكات   لعقد  يتم وضع خطة  بأن  المجلس  أوصى  وفق كما 

بعناية  الشركاء  واختيار  الجمعية  استراتيجية  ومؤشرات  أهداف 

 لتحقيق النفع واألثر المطلوب.

المدير  
 ي التنفيذ

31/01/2022 



 

 

 (  6 ) من(  5) ة الصفح

 الزمان  المكلف  التوصيات م

5.  

على  اطلع   البرامج المجلس  الجمعية   سير  في  والمشاريع 

مستهدفات ب  وأوصى وتحقيق  العمل  وتجويد  الجهود  تكثيف 

ال  تحقيق تطلعات بضرورة  المجلس  . كما أكد  مشاريعومخرجات 

 . وقتهاارير المطلوبة في المانحين وتسليم التق

بأن   المجلس  أوصى  تضمييكما  الختان  تم  بالتقرير  البرامج مي 

 فيها واألثر المتحقق منها.المنعقدة وقياس رضى المستفيدين  

المدير  
 ي التنفيذ

31/01/2022 

6.  

لتأسيس   طلبالمجلس    اعتمد محكم  مشروع  إلى  االنضمام 

بوحدة   مع تعنى  الشراكة  خالل  من  الجمعية  في  الحوكمة 

ذلك وستفادة القصوى من المشروع  وأوصى باالة تنامي  جمعي

الجمعية واالستعد الحوكمة في  لزيلتطبيق معايير  فريق ارة  اد 

المشروع    .السنوية  التقييم متابعة  مهمة  المجلس  أسند  وقد 

 عضو المجلس األستاذ/ فهد أبوخليل. على

فهد 
 أبوخليل

31/03/2022 

7.  

المجلس   في  استعرض  العمل  فريق  متطلبات جهود  إنهاء 

الموثوقة المنظمة  وشركة   مشروع  الجزيرة  بنك  مع  بالشراكة 

 .تام للخدمات اإلدارية

ملين في المشروع والذين ساهموا في إتمام العا  جهود   وبارك

أشهر   4خالل مدة    ركة تاممع مستشار شاتي  ملية التقييم الذع

اوأ باستكموصى  الجهودلمجلس  على   ال  للحصول  تمهيدًا 

 . شهادة المنظمة الموثوقة

المدير  
 التنفيذي 

فهد 
 أبوخليل

28/02/2022 

8.  

المجلس على   للجمعية وأوصومالاطلع  المالي  أهمية ى بقف 

 تفعيل:خالل وتنويع مصادرها من  تنمية موارد الجمعية المالية 

 متجر الجمعية •

 الرسائل النصية •

 حةالمؤسسات المان •

 ر االجتماعي ثماواالست د األفرا  •

 داعمينبار الك •

هنا يكون  بأن  المجلس  المالي وأوصى  للوضع  شهري  تقرير  ك 

 الجهود المبذولة في تنمية الموارد.إبراز و

لمدير  ا
 التنفيذي 

28/02/2022 



 

 

 (  6 ) من(  6) ة الصفح

 الزمان  المكلف  التوصيات م

9.  

العمومية  الجمعية  لعقد  االستعداد  بضرورة  المجلس  أوصى 

 الثانية وتجهيز متطلباتها والتي تتمثل في: 

عام  يةالمالقوائم  ال خطة  الختامي،  التقرير  الموازنة 2022،   ،

 المالية. 

لمدير  ا
 التنفيذي 

31/01/2022 

10.  

الرضى   قياس  تقرير  المجلس  الجمعناقش  وأوصى لبرامج  ية 

منصة  ب بناء  ألاستكمال  الرضى  لقياس  المصلحة موحدة  صحاب 

 وإصدار تقرير ربعي. 

فهد 
 أبوخليل

31/03/2022 

11.  
المجلس   المخاطرناقش  بتحديث  سجل  وتضمين وأوصى  ه 

 .ت أعضاء المجلس ومخاطر الشراكةالمدخ 
فهد 

 أبوخليل
31/03/2022 

12.  

موظف وفق االحتياج تنسيق خطة تدريب لكل  أوصى المجلس ب

لكل   دوري التدريبي  بشكل  الموظفين  أداء  تقييم  مع  إدارة 

 وتحفيز الموظفين.وتشجيع 

لمدير  ا
 التنفيذي 

31/01/2022 

13.  

 سفويض المجلت  ئحة األساسية بغرضالال  ناقش المجلس تعديل

دراسة األمر في الجمعية، وأوصى ب  تفعيل الفرص االستثماريةل

الو تمهيداً استشارة  العمومية   وزارة  الجمعية  إلى  لرفعها 

 موافقة واالعتماد لل

لمدير  ا
 التنفيذي 

31/01/2022 

14.  

تأسيس متجر متخصص في تنمية الموارد المالية مجلس  د الاعتم

إصدار ترخيص لذلك لبرامج المالية المعتمدة وأوصى ب   ويقوالتس

 ها إلى الوزارة من خالل الرفع ب

لمدير  ا
 التنفيذي 

28/02/2022 

 




