
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع 

 اإلدارة  مجلس
 الثاني االجتماع 

2022 

 

 

 

 

 هـ   1443 / 11 / 22

م  2022 / 06 / 21



 

 

 (   5 ) من(  2) ة الصفح

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات  البند 

في دورته  (  11 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2022 / 2 ) رقم المحضر 

 األولى 

   الثالثاء اليوم 

 . م  21/06/2022الموافق  هـ11/1443/ 22 التاريخ 

 طاقات الشبابعية اعات بمقر جمقاعة االجتم موقع االجتماع 

 ( مساءًا. 09:00الساعة )  بداية االجتماع 

 ( مساءًا.10:30الساعة )  االجتماع  نهاية

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

 )رئيس مجلس اإلدارة( من المهنالرحعبدا سامي بن برئاسة 

 



 

 

 (   5 ) من(  3) ة الصفح

 : ع محاور االجتما

 المسؤول  المحاور  م

 رئيس المجلس  نتائج االجتماع السابقمتابعة   .1

 رئيس المجلس  وإبراء ذمة العضو المستقيل  الترحيب بانضمام عضو المجلس  .2

 رئيس المجلس  لربع األول ل ياالستراتيجداء األاعتماد تقرير   .3

 رئيس المجلس  الحوكمة  مناقشة استعداد الجمعية لزيارة  .4

 رئيس المجلس  تكليف المدير التنفيذي  تمديد مناقشة   .5

 رئيس المجلس  العمومية الجمعية عضو في  حاب انس  علىالموافقة   .6

 رئيس المجلس  ئج الجمعية العمومية نتارارات متابعة ق   .7

 الختام  

 

 مرفقات االجتماع: 

 المرفق  عنوان م

1.  - 



 

 

 (   5 ) من(  4) ة الصفح

 توصيات االجتماع: 

 مان الز  المكلف  التوصيات م

1.  

بمتابعة المجلس  السابقة مهام    أوصى  اإلدارة  مجلس    وقرارات 

 والتي تتمثل فيما يلي: 

من   • ا  حضورالتأكد  أعضاء  التنفيذي  والفلمجلس  جميع  ريق 

وبرامج    توعوي  لبرنامج والقانونية،  اإلدارية  الجوانب  حول 

 ل مكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموا

علىل  اط • المجلس  الرضى    ع  قياس  المستفادة  تقرير  والدروس 

م التوصيات الالزمة  .وقد 

سحيم 
 طانيحقال

15/09/2022 

2.  

الراجح محمد  بن  عبداهلل  المهندس  بانضمام  المجلس    على   رحب 

اعضوية   المجلس  مجلس  م  وقد  لعضو    ا  تعريفي  ا  برنامجإلدارة، 

 .الجديدجلس الم

رئيس  
 المجلس 

21/06/2022 

3.  

شكره  قد   المجلس  المجلس  م  سعود  ملالعضو  بن  عزام  هندس 

اإلبالسابقة  فترة عضويته  جهوده خالل  لالشثري   د  وق،  دارة مجلس 

 تجاه الجمعية. ة ء ذمته الماليتم إبرا 

ئيس  ر
 المجلس 

21/06/2022 

4.  

المجلس األ  ناقش  وأ  تراتيجياالس  داءتقرير  األول  على  للربع  ثنى 

الفريق،   من  المبذولة  األداء الجهود  نتائج  متابعة  يتم  بأن    وأوصى 

  غط في أداء األعمال.عثر أو ضلتالفي أي تبشكل شهري  داخليا  

أ الثاني في موعده وإرسال  كما  بأن يرفع تقرير األداء للربع  وصى 

 . ونينسخة لجميع أعضاء المجلس عبر البريد اإللكتر

ير  المد
 التنفيذي 

11/07/2022 

5.  

المجلس  ناق لش  المالي  وأوصى  التقرير  نتائجه  واعتمد  األول  لربع 

 . برفعه للوزارة

يقها في  وتطبمعايير السالمة المالية  أوصى المجلس بمراعاة  كما  

 العمل المالي بالجمعية.

المشرف 
 المالي 

21/06/2022 

6.  

الفريق لال بتكثيف جهود  المجلس  لزيارة  أوصى  ، الحوكمةستعداد 

المجلوقد   الح البمراعاة  س  أوصى  المحدثة من  وكمة وتعبئة  نسخ 

 قطاع غير الربحي. ة على موقع المركز الوطني للترونياذج اإللكالنم

فهد 
 أبوخليل

06/07/2022 



 

 

 (   5 ) من(  5) ة الصفح

 مان الز  المكلف  التوصيات م

7.  

اإلدارة   مجلس  التنفيذيناقش  المدير  و تكليف  لظروف  ،  نظرا  

العام    تكليفه  بتمديد  المجلس  أوصى الجمعية فقد   نهاية  مع  إلى 

  متفرغ التنفيذي  المدير  العن وظيفة  الوظيفي  ن  اإلعال  بدء إجراءات

 .قبل نهاية العام

رئيس  
 لس المج

01/10/2022 

8.  

المجلس   اطناقش  الب  الجمعية  عضو  إبراهيم  نسحاب  لعمومية 

الجمعية  القعود   بريد  عبر  لالمرسل  والتي  ظرونظرا   العملية  فه 

ا  عنستقتضي  المجلس  وافق  وقد  الجمعية،  من  إلغاء  لى  حابه 

 عضويته بناء على طلبه. 

رئيس  
 لس المج

23/06/2022 

9.  

 : الجمعية العمومية وأوصىناقش المجلس قرارات 

مدة من المعتالالئحة  وفق    ةرسوم العضوية الجديدب  ل الالئحةتعدي

 اع غير الربحي. المركز الوطني للقط

ونشر   االستثمار  العمومية  قواعد  الجمعية  على  وثائق  العادية 

 ع الجمعية.موق

رئيس  
 لس المج

01/08/2022 

 




