
 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع 

 اإلدارة مجلس
 الرابع االجتماع 
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 هـ  1444 / 06  / 07

م 2022 / 12  / 31



 

 

 (  6 ) من(  2) ة الصفح

 

 بيانات محضر االجتماع: 
 

 البيانات البند 

في دورته (  13 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  – ( 2022 / 4 ) رقم المحضر

 األولى

  السبت اليوم 

 . م 31/12/2022الموافق  هـ07/06/1444 التاريخ

 طاقات الشبابعية اعات بمقر جمقاعة االجتم موقع االجتماع 

 . مساء  ( 08:00الساعة ) بداية االجتماع 

 .مساء  ( 10:00الساعة ) 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 دتنمية الموار  أعمالمناقشة    .2

 رئيس المجلس فتح حساب استثماري تعديل الالئحة األساسية للسماح بمناقشة   .3

 سرئيس المجل 2023الجمعية لعام برامجواعتماد خطة مناقشة   .4

 رئيس المجلس ماليواإلقفال ال ةيالربع ةليماالرير ااعتماد التقومناقشة   .5

 رئيس المجلس رير األداء االستراتيجياتقاقشة واعتماد من  .6

7.  
المراجع وخطة التحسين لتقرير  ةلحوكمل يم الذاتيالتقيمناقشة 
 الداخلي

 رئيس المجلس

 رئيس المجلس مناقشة عقد الجمعية العمومية وتمديد مدة المجلس  .8

 جلسرئيس الم ةدي للجمعيس ناتأسيمناقشة مشروع   .9

 رئيس المجلس مناقشة اللجان الفاعلة في الجمعية  .10

 رئيس المجلس مناقشة منحة األرض  .11

 رئيس المجلس فينمناقشة الوظائف وتقييم أداء الموظ  .12

 الختام 

 

 مرفقات االجتماع:

 المرفق عنوان م

1.  - 



 

 

 (  6 ) من(  4) ة الصفح

 توصيات االجتماع:

 مانالز  المكلف التوصيات م

1.  

المالية موارد ال ةتنمي فيمتفرغ أخصائي ين بتعيمجلس أوصى ال

م ية لعاالعمل والخطة البيعوالبدء في إعداد خطة الجمعية ب

 .م2023

ستفادة الحوافز والمكافآت واال ئحةصى المجلس بإعداد الكما أو

 صة في تنمية الموارد المالية.المتخص من الجهات

معيات دعم الججيل في صندوق وقد أوصى المجلس بالتس

 .من منتجاته التمويليةاالستفادة و

عبدالعزيز 
 حيىالي

28/02/2023 

2.  

لسماح لإدراج مادة الئحة األساسية وتعديل الأوصى المجلس ب

اجتماع  ضمن محاوروتضمينها  باالستثمار في األوراق النقدية

 .الجمعية العمومية غير العادية

رئيس 
 المجلس

30/04/2023 

3.  

 وصىأ، والثالث االستراتيجي للربع داءاعتمد المجلس تقرير األ

 . ستهدفاتوالسعي لتحقيق الم بالعمل على تحسين النتائج

 تراتيجياالس داءتقرير األالنتائج األولية من  المجلس ناقشكما 

رفع ، وأوصى بم2022نتائج العام  لإلقفا تمهيدًا  الرابعللربع 

 . التقرير قبل منتصف شهر يناير

ير  المد
 التنفيذي

31/01/2023 

4.  

وأوصى م 2023عام لج الجمعية خطة براممجلس اإلدارة  داعتم

 .لجمعيةرامج في الخطة التنفيذية لالب بأن يتم تضمين تلك

 الجهةها من بالرياض إلقرارركز التنمية مكما أوصى برفعها ل

 .ع غير الربحينمية القطالوطني لتورفعها للمركز ا شرفة فنياً لما

ير  المد
 نفيذيالت

31/01/2023 

5.  

 الحاليةيم برامج الجمعية قد ورشة عمل لتقيأوصى المجلس بع

 وتحقيق مخرجاتها البرامج تنفيذوضع آلية لضمان جودة و

  .تهدفاتها مع االلتزام بالخط الزمني لهاسمو

ير  المد
 التنفيذي

31/01/2023 

6.  

شباب لنادي لذ مقر لتنفيإقامة أوصى المجلس بالبحث عن فرص 

البحث في مقرات األوقاف المتعثرة أو خالل تكثيف الجهود من و

 ها.ونحوالمدارس الحكومية 

 عبداهلل
 الراجح
 و

سحيم 
 طانيالقح

31/03/2023 



 

 

 (  6 ) من(  5) ة الصفح

 مانالز  المكلف التوصيات م

7.  

ث، الثالالربع و لربع الثانيعي لاعتمد المجلس التقرير المالي الرب

 تهيةنالم ةللسنة الماليالمالي قفال إللتكثيف الجهود وأوصى ب

 .ب المراجعةمع مكت م2022

مراعاة معيار السالمة المالية وضمان تطبيق با أوصى المجلس كم

 الجمعية للمعيار في العمليات المالية بالجمعية.

أسعار لمراجعة القوائم المالية كما أوصى بالحصول على عرض 

 قة عليها.لموافللجمعية العمومية م ورفعها ل2023لعام 

سلمان 
 الشبانات

31/03/2023 

8.  

لقطاع ومناسب ل شاملظام إلكتروني نبتطبيق أوصى المجلس 

 بما يساعد علىط عملياتها وضب تفعيله في الجمعيةبحي وغير الر

 .النسخ االحتياطيمع ضمان  صيتهاوخصو حفظ البيانات

سلمان 
 الشبانات

31/01/2023 

9.  
من  لجمعيةلمقر تنفيذ منحة األرض لطلب رفع بأوصى المجلس 

 .الربحياع غير المركز الوطني لتنمية القطبوابة خالل 
ير  المد

 التنفيذي
31/01/2023 

10.  

بالتحضير النعقاد الجمعية العمومية العادية وغير أوصى المجلس 

قبيل انعقاد  هر رمضان، ومتابعة سداد العضويةالعادية في ش

 .الجمعية

رئيس 
 المجلس

31/03/2023 

11.  

ة المجلس الحالية دورأوصى المجلس برفع توصية تمديد مدة 

مومية بطلب الموافقة على ذلك تمهيدًا لعقد عية العلجم والرفع ل

 الجمعية العمومية في حينها.

رئيس 
 المجلس

31/03/2023 

12.  
داخلي لا جعمرا من العة المرفوعلى خطة التحسين  اطلع المجلس

  .فرص التحسين خطة عمل إلقفالبوضع وأوصى 
فهد 
 أبوخليل

31/03/2023 

13.  

ة وفق نظام مة الجمعيكيم الذاتي لحوى التقياطلع المجلس عل

داد لزيارة الحوكمة مكين، وثمن جهود الفريق وأوصى باالستع

ة ي مسيرالحوكمة عماًل مستمرًا ف كونتيم وأن فريق التقي

 الجمعية.

فهد 
 أبوخليل

31/03/2023 

14.  

  ير أعمال الجمعيةلجان مؤقتة لتسيتأسيس وافق المجلس على 

 :وهي

 األداء االستراتيجيلجنة  •

 رواحل لجنة مجتمع •

 ومهامها.  انلجتشكيل ال اتقراربإصدار  وصىوأ

رئيس 
 المجلس

31/03/2023 



 

 

 (  6 ) من(  6) ة الصفح

 مانالز  المكلف التوصيات م

15.  
بدراسة ، وأوصى متفرغ ين مدير تنفيذيناقش المجلس فرصة تعي

 لمجلس. مر ورفع التوصية لاأل
رئيس 
 المجلس

31/03/2023 

16.  
ورفع حوافز ومكافآت يق العمل تقييم أداء فر أوصى المجلس ب

 الجمعية.ميزين في للمت
ير  المد

 التنفيذي
28/02/2023 

 




