
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع 

 اإلدارة  مجلس
 الثالث االجتماع 

2022 

 

 

 

 

 هـ   1444 / 02 / 21

م  2022 / 09 / 17



 

 

 (   6 ) من(  2) ة الصفح

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات  البند 

في دورته  (  12 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2022 / 3 ) رقم المحضر 

 األولى 

   السبت اليوم 

 . م  17/09/2022الموافق  هـ02/1444/ 21 التاريخ 

 طاقات الشبابعية اعات بمقر جمقاعة االجتم موقع االجتماع 

 .  صباحا  ( 05:20الساعة )  بداية االجتماع 

 .صباحا  ( 07:30الساعة )  االجتماع  نهاية

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

 )رئيس مجلس اإلدارة( من المهنالرحعبدا سامي بن برئاسة 

 



 

 

 (   6 ) من(  3) ة الصفح

 : ع محاور االجتما

 المسؤول  المحاور  م

 رئيس المجلس  نتائج االجتماع السابقمتابعة   .1

 رئيس المجلس  د نتائج تنمية الموارمناقشة    .2

 رئيس المجلس  ة فتح حساب استثماري وتفعيل االستثمار بالجمعيمناقشة   .3

4.  
اعتماد الالئحة األساسية وفق متطلبات المركز الوطني  و مناقشة 

 يللقطاع غير الربح
 رئيس المجلس 

 رئيس المجلس  2023 العام القادم التخطيط لبرامجمناقشة   .5

 رئيس المجلس  ةنتائج أعمال الجمعي مناقشة   .6

 رئيس المجلس  في الجمعية  ةالحوكمواقع أعمال  مناقشة   .7

 رئيس المجلس  الثاني   يالربعالمالي اعتماد التقرير و مناقشة   .8

 جلس رئيس الم ة تأسيس نادي للجمعيمناقشة مشروع   .9

 رئيس المجلس  ف التوظي مناقشة اعتماد   .10

 رئيس المجلس  ة لزيارة اإلشرافيلعداد التنسيق واإلمناقشة   .11

 الختام  

 

 مرفقات االجتماع: 

 المرفق  عنوان م

1.  - 



 

 

 (   6 ) من(  4) ة الصفح

 توصيات االجتماع: 

 مان الز  المكلف  التوصيات م

1.  

المجلس   وتنويع مصادرها من خالل بتنمية  أوصى  الجمعية  موارد 

التسو  فرص  عن  عبر  البحث  في يق  المتخصصة  التسويق  شركات 

خالل دراسة عروض   من في القطاع غير الربحي المجال ولديها خبرة

 .األسعار

ب المجلس  أوصى  وكما  أعمال  أخصائي  مراجعة  موظف  مهام 

العام من  األخير  الربع  خالل  المالية  الموارد  ووضع    تنمية 

 حققة. ذول والنتائج المت هد المبقياس الجمالية لمستهدفات 

سحيم 
 طانيحقال

31/12/2022 

2.  

الفرص االستثمارية المجلس  و  ناقش  المجلس على  المتاحة،  وافق 

 .ح وتأسيس حساب استثماري للجمعيةفت

ب أوصى  الكما  سبل  الصناد مبحث  في  الوقفية  ساهمة  يق 

بالمشار سواء  الجمعيات  واالستثمارية  مجلس  صندوق  مع  كة 

بالرياض أو من خالل   خالل  الجمعية من    عبر  ه وإدارت  تفعيلهاألهلية 

 .في المجال أخد المختصين

سحيم 
 طانيحقال

31/12/2022 

3.  

المجلس من    ناقش  األولية  األالنتائج  للربع    تراتيجياالس   داء تقرير 

شهر  منتصف  قبل    لثيرفع تقرير األداء للربع الثا  وأوصى بأن  الثالث

 .التوصيات السابقة  مراعاةمع  أكتوبر 

ير  المد
 التنفيذي 

12/10/2022 

4.  

 السياسات التالية:اعتمد المجلس 

 سياسة الصرف •

 استحقاق المستفيد سياسة •

 ل اعتماد النموذج الشام •

بك المجلس  أوصى  إفصاح  ما  منصة  في  واستكمال  التسجيل 

االستعداد   مع  واإلفصاح  التسجيل  كمالحوكمةلزيارة  إجراءات   ا, 

 . اعتمد الهيكل التنظيمي للجمعية

فهد 
 أبوخليل

30/10/2022 

5.  

إضافة جميع المواد  بعد  للجمعية  ية  الئحة األساسال  جلسالم  داعتم

الوطني   المركز  هوية  القطاع  على  التنمية  وأوصى  غير  لربحي، 

  ها بشكل رسمي مع تحديث بيانات الجمعية العتمادكز  برفعها للمر

 موقع المركز. على 

رئيس  
 لس المج

30/10/2022 



 

 

 (   6 ) من(  5) ة الصفح

 مان الز  المكلف  التوصيات م

6.  

ل االستعداد  اإلدارة  مجلس  برامناقش  عام  خطة  خالل  الجمعية  ج 

تفصيل م  2023 مراجعة  خالل  ورشة  لبرامج  لية  من  وعقد  الحالية 

العام القادمبتكار  عمل ال ا  برامج  الجموفق  وأوصى  عية  ستراتيجية 

 وزارة قبل نهاية العام. لل بتجهيزها ورفعها 

ير  المد
 التنفيذي 

30/11/2022 

7.  

عومة من  والبرامج المدستراتيجية  ناقش المجلس برامج الجمعية اال

واط  لتلك  الشركاء  التنفيذي  الفريق  جهود  وثمن  نتائجها  على  لع 

 ات.درالمبا

تيجي للجمعية  اجتماع لجنة األداء االسترا   وأوصى المجلس بتفعيل

أد هناك  يكون  لمراقوأن  فاعلة  البرامج  وبة  اة  هذه  نتائج  متابعة 

 . شركاءوفق طموحات الجمعية وال حتى يتم إقفالها

إحص عن  ربعي  تقرير  وجود  بضرورة  المجلس  أوصى  اءات  كما 

 مجتمع والداعمين. ا يعكس الجهود ويبرزها للها بمالجمعية وبرامج

ير  المد
 التنفيذي 

30/11/2022 

8.  

واست  الجمعية  فريق  دوام  بمراجعة  المجلس  برنام أوصى  ج  حداث 

بشكل    ات الجمعية وضبط الحضور واالنصرافروني إلدارة عمليإلكت

 آلي.

سلمان 
 الشبانات 

30/11/2022 

9.  
بالسع  المجلس  سعأوصى  محاسب  تعيين  في  متفرغ  ي  ودي 

 .رة العمل المالي في الجمعيةضبط وإدال
سلمان 
 الشبانات 

31/12/2022 

10.  

ب المجلس  والتأأوصى  الجمعية  موظفي  عقود  من  مراجعة  كد 

أور  صالحيتها  الموظفينوترتيب  الوظيفية    اق  بالشواغر  الرفع  مع 

 لمناقشتها مع المجلس. 

أخصائي  
الدعم  

 المؤسسي 
30/11/2022 

11.  

تأ  فرص  المجلس  نادي  ناقش  الشبابي  سيس    ساندة لمطاقات 

الجمعية   رواحلمجتمع  برنامج   برامج  في أداء رسالته مع استفادة 

 .األخرى

بحث فرص استئجار  وأوصى المجلس بتكثيف الجهود مع المانحين و 

مناسبة   عن  أرض  يقل  ال  بما    5بعقد  وتجهيزها  إليه  سنوات  يحتاج 

 توفر الدعم.   حال  النادي مع خيار الشراء 

 عبداهلل
 الراجح 
 و

سحيم 
 طانيالقح

31/12/2022 

12.  
باالستعداد   المجلس  الأوصى  اإلشرافية  لزيارة  مقر  جهة  إلى 

 الجمعية وتقديم برنامج تعريفي مناسب وإبراز جهود الجمعية. 
ير  المد

 التنفيذي 
15/11/2022 



 

 

 (   6 ) من(  6) ة الصفح

 مان الز  المكلف  التوصيات م

13.  

اللوائاستعر المجلس  وض  تح  بعد  على  السياسات  وهي  حديثها 

 و التالي: النح

 اللوائح واألنظمة:  -

 وتنظيم العملارد البشرية الئحة المو •

 الئحة المدير التنفيذي  •

 الئحة الصالحيات  •

 سياسات الماليةالئحة ال •

 ترياتالئحة المش •

 حة االستثمارالئ •

 المالية  اإلجراءاتدليل  •

 إجراءات التعامل مع المقبوضات  •

 إدارة العضويات الئحة  •

 في المجلس تعريف األعضاء الجددجراءات إ •

 السياسات:  -

 صالحرض المسياسة تعا •

مقدمي    اإلبالغ سياسة   • وحماية  المخالفات  عن 

 الغاتالب

 البيانات اسة خصوية  سي •

 ة االحتفاظ بالوثائق واتالفها سايس •

 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين  •

الوقاية من عمليات غسيل   • ئم  وجرا   األموال سياسة 

   اإلرهابتمويل  

 وسجل المخاطر المخاطر إدارة سياسة  •

 ياسة إدارة المتطوعين س •

المجلس  وأوص الجمعية    وإعادة  باعتمادهاى  موقع  على  نشرها 

 ة.ستفيدي الجمعيلها لماوارس

اطلع الثانيعلى    كما  الربع  الداخلي    تقرير  التوصية  للمراجع  مع 

 في الجمعية. خاطر الكامنة والمتأصلةبإدارة الم

فهد 
 أبوخليل

12/10/2022 

 






