
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع

 اإلدارة مجلس
 األول االجتماع
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 هـ  1443 / 08  / 20

م 2022 / 03  / 23



 

 

 (  6 ) من(  2) ة الصفح

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات البند 

في دورته  (  10 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2022 / 1 ) رقم المحضر

 األولى

  األربعاء اليوم 

 .  م 03/2022/ 23الموافق  هـ20/08/1443 التاريخ

 طاقات الشباب عية  اعات بمقر جمقاعة االجتم موقع االجتماع 

 ( مساءًا.  06:30الساعة ) بداية االجتماع 

 ( مساءًا.09:30الساعة ) 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

 سحيم القحطاني سداد رسوم العضويات   .1

 سحيم القحطاني شراء أرض لنادي البيئات القيمية  .2

 المشرف المالي  وائم الماليةاعتماد الق  .3

 فهد أبوخليل البرامج التوعوية  .4

 المدير التنفيذي ضى الر س قياتقرير   .5

 سامي المهنا عقد الجمعية العمومية العادية   .6

 سامي المهنا البت في استقالة عضو مجلس اإلدارة   .7

 سامي المهنا عقد الجمعية العمومية غير العادية   .8

 سالم القحطاني اعتماد مخرجات لوائح وأنظمة مجتمع رواحل   .9

 سامي المهنا اعتماد الوظائف في الجمعية  .10

 سامي المهنا اعتماد نتائج مشروع محكم واللوائح المالية ضمن معيار السالمة المالية  .11

 سامي المهنا اعتماد نتائج المنظمة الموثوقة   .12

 المدير التنفيذي حفل برنامج خريج  .13

 خليل فهد أبو الداخلي   راجعتقرير الم  .14

 سامي المهنا الحملة التسويقية لتنمية الموارد   .15

 الختام  .16

 

 مرفقات االجتماع:

 المرفق عنوان 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

نشطة األشراء أرض مناسبة لتنفيذ مقر  البحث عن بدائل ل .1

 ونادي للبيئات القيمية الشبابية  

إلنهاء   .2 الجهد  الجمعية تكثيف  أعضاء  رسوم  سداد 

 .السداد وعمل تقرير العمومية 

تم لمتابعة    تكليف  وقد  القحطاني  سحيم  أعضاء  األستاذ: 

 .المهام زفي إنجارة التنفيذية واإلداالمجلس 

سحيم  
 طانيحقال

15/04/2022 

2.  
،  م2021  عن السنة الماليةالقوائم المالية  تقرير  ناقش المجلس  

 .تمهيدًا لعرضه في اجتماع الجمعية العموميةلتقرير واعتمد ا
 لمانس

 اناتالشب
20/04/2022 

3.  

المجل  برس  ناقش  و  ة توعويامج  تنفيذ  المجلس  فريق ألعضاء 

اإلر تمويل  مكافحة  برنامج  حول  غسيل العمل  وجرائم  هاب 

ب،  األموال التوأوصى  البرنامج  على حضور  دروب   دريبي   منصة 

 .ورفع شهادات الحضور

فهد 
 أبوخليل

31/05/2022 

4.  

 ناقش المجلس نتائج قياس الرضى لبرامج الجمعية والموظفين 

المستفادة  واطلع الدروس  بأن  على  وأوصى  عملية   تشمل، 

المصلحةجميع    القياس ت  أصحاب  مؤشرات وآلية  وحيد  مع 

 القياس.

المدير  
 التنفيذي 

31/05/2022 

5.  

العمومية   الجمعية  عقد  بترتيب  المجلس  خالل العادية  أوصى 

وتهيئة   أبريل  للوزارشهر  والرفع  بـ  متطلباتها  الموعد  قبل   15ة 

 يوم.

است  قواعد  بتجهيز  المجلس  أوصى  أموال كما  من  الفائض  ثمار 

الجمعية  أمو  استثمار  الئحةوالجمعية   الجمعية ال  لعرضها على 

 العمومية.

سامي 
 المهنا

10/04/2022 



 

 

 (  6 ) من(  5) ة الصفح

 الزمان  المكلف  التوصيات م

6.  

عزام    عضو مجلس اإلدارة األستاذ  استقالة  ناقش المجلس طلب

على   ووافق  والوظيفية،  المهنية  لظروفه  مع الشثري  طلبه 

عقد الجمعية العمومية غير مالية وأوصى المجلس بإبراء ذمته ال

 ستكمال إجراءات تعيين العضو االحتياطي.العادية ال

سامي 
 المهنا

20/04/2022 

7.  

وتعديلها   األساسية  الالئحة  بمراجعة  المجلس  وفق أوصى 

المرسل من  ال الوطنينموذج  الربحي وذلك للقط  المركز  اع غير 

ال اجتماع  العمومية  جفي  العادية  معية  المواد غير  وإضافة 

 :التالية

 .مجلس اإلدارة باالستثمارتفويض  •

 . تثمار في األوراق النقديةماح للجمعية باالسالس •

سامي 
 المهنا

10/04/2022 

8.  

ه  كراطلع المجلس على نتائج عمل لجنة مجتمع رواحل، وقدم ش

 ولوائحها: خرجاتها ائها واعتمد مألعض

 الئحة مجتمع رواحل •

 وثيقة الهيكل التنظيمي  •

 الئحة الصالحيات •

 الئحة السياسات المالية •

 الئحة جائزة التميز •

 الئحة المجالس اإلشرافية •

 .كما أوصى بتدشين المشروع وإطالقه للفرق الشبابية

األستاذ   تعيين  المجلس  اعتمد  مديرًا كما  الهديان  إبراهيم 

 رواحل.لمجتمع 

سالم 
 طانيالقح

30/04/2022 

9.  

 :كاًل من عيينعلى تالمجلس  وافق

 كاملدوام  – مشاريعالمدير  –األستاذ حسن الشمراني  •

الجليل  األستا • عبداهلل  واإلعالم  أخصائي    –ذ:   –العالقات 

 جزئيدوام 

سامي 
 المهنا

30/04/2022 

10.  

نتائجالمجلس    اطلع وحدة  ع  مشرو   على  لتأسيس  محكم 

والهي الحوكمة   مخرجاته  التنظواعتمد  خطة مع  يمي  كل 

 .صى باالستعداد لزيارة الحوكمةوأو ،للمشروع التحسين

فهد 
 أبوخليل

31/05/2022 



 

 

 (  6 ) من(  6) ة الصفح

 الزمان  المكلف  التوصيات م

11.  

نتائج على  المجلس  ل  اطلع  النهائي  المنظمة التقييم  مشروع 

على وبارك    الموثوقة الجمعية  حصول  العمل  وفريق  ألعضائه 

وأوصى   الموثوقة  المنظمة  النجاح  بشهادة  شركاء  بنك شكر 

اإلدارية للخدمات  تام  وشركة  باالحتفاء   الجزيرة  أوصى  كما 

 .بهذه المناسبة

المدير  
 التنفيذي 

20/04/2022 

12.  

نتائج   على  المجلس  الربع اطلع  خالل  الجمعية  وبرامج  أعمال 

ثمن تلك الجهود، كما اطلع على تقرير عمل برنامج خريج األول و

 . دعم الحفل التكريمي للمتطوعين في المبادرةوأوصى ب

المدير  
 التنفيذي 

31/03/2022 

13.  

الداخلي  المجلس    ناقش المراجع  مل العضرورة  بوأوصى  تقرير 

إ وإنجالق  غ على  التقرير  التحسيناز  مهام  في   فرص  المضمنة 

 التقرير.

فهد 
 أبوخليل

31/05/2022 

14.  

على   المجلس  لدعم  الحوافق  التسويقية  وبرامج  مشاريع  ملة 

 افقة إلى الوزارة. ب الموبرفع طل صىوأوالجمعية 

ب العمل  فريق  المجلس  أوصى  الحملة  كما  خطة  إلى رفع 

 المجلس بعد أخذ موافقة الوزارة. 

المدير  
 التنفيذي 

30/04/2022 

 




