




































 

 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية
افق ه12/02/2144  بتار�خ  ثالثاءيوم الو املنعقد   )3رقم (  م.92/90/2020 املو  
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افق 12/02/1442بتار�خ ثالثاء ) يوم ال3/2020رقم ( لثعقد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية اجتماعھ الثا م، 29/09/2020ه املو

 ، و�حضور �لٌّ من:Microsoft Teamsمساًء عن �عد ع��  برنامج  سادسةال�� تمام الساعة 

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 رئيس مجلس اإلدارة م. فهد عبدالعز�ز بن حامد .1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة د. فواز بن دليم ا�حر�ي .2

 املسؤول املا�� –عضو مجلس اإلدارة  عبدالرحمن عبدهللا املاجدم.  .3

 عضو مجلس اإلدارة م. ماجد بن عبدالعز�ز العنقري  .4

 عضو مجلس اإلدارة م. صا�ح فهد الز�د .5

 عضو مجلس اإلدارة م. ناصر محمد الناصر .6

 عضو مجلس اإلدارة د. فهد محمد ا�حر�ي .7

 اإلدارةعضو مجلس  د. عبدالعز�ز محمد البات�� .8

 عضو مجلس اإلدارة  د. ظبية أحمد البوعين�ن .9

 عضو مجلس اإلدارة أ. بدر مسلم املال�ي .10

 عضو مجلس اإلدارة أ. اسرار عبدهللا العم��ي  .11
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 محاور االجتماع:
 

 متا�عة قرارات مجلس اإلدارة �� اجتماعھ السابق. )1

 .م2020و   2019�عي�ن الشبش��ي ملراجعة حسابات ا�جمعية لعامي  - لالعتماد  )2

 .م2019خطاب ا�حاسب القانو�ي عن اقفال عام  - لالعتماد  )3

 .م2020احتساب عضو�ات األعضاء املؤسس�ن لعام  - لالعتماد  )4

 .ا�خطة االس��اتيجية ل�جمعية - لالعتماد  )5

 .استعراض خطط عمل ال�جان - لالعتماد  )6

 .استعراض قائمة ال��امج ا�خاصة ب�جنة ال��امج والفعاليات -طالع لال  )7

افقة واال لل )8  .فتح حسابات بنكية ل�جمعية - عتماد مو

 .استعراض الالئحة املالية وسلم األجور والرواتب ودليل حوكمة ا�جمعية والئحة تنظيم العمل - لالعتماد  )9

 .استعراض عرض شركة القرار األمن  - مناقشةلل )10

  اعمالما �ستجد من  )11
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 قرارات ا�جلس:

 متا�عة قرارات مجلس اإلدارة �� اجتماعھ السابق.تم استعراض مصفوفة  .1

 �شأ��ا. تم استعراض القرارات املتخذة �� اجتماع ا�جلس السابق وأخر املستجدات 

 . م٢٠٢٠و   ٢٠١٩ش��ي ملراجعة حسابات ا�جمعية لعامي ي�عي�ن الشب اعتماد  .2

 م.2019للمجلس عن ا�حاجة ال�ي أدت إ�� �ع�ن محاسب قانو�ي ذو خ��ة ملراجعة ا�حسابات، وأخذ االستشارات املناسبة منھ حول اقفال سنةالتوضيح تم 

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 .اعتماد �ع�ن ا�حاسب القانو�ي عبدالرحمن بن ع�� الشبيش��ي 

 .م2019اقفال عام خطاب ا�حاسب القانو�ي عن استعراض  .3

 م.2020م كسنة صفر�ة، و�تم البدء �� احتساب رسوم العضو�ة لألعضاء من بداية عام 2019استعرض خطاب ا�حاسب القانو�ي �شأن اقفال 

 :�قرر ا�جلس ما ي� الطالع ع�� ا�خطابو�عد ا

 اعتماد ما تم الوصول إليھ �عد دراسة املوضوع مع ا�حاسب القانو�ي.

 .م2020احتساب عضو�ات األعضاء املؤسس�ن لعام  .4

ر�ال سعودي) ل�حساب  200م، ع�� أن ي�ون تحو�ل مبلغ االش��اك شهرً�ا ( 1/1/2020تم إحاطة أعضاء ا�جلس بأنھ سيتم احتساب عضو�ات األعضاء من بداية  

 البن�ي ل�جمعية.

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 . مبلغ االش��اك وف��ة التحو�ل اعتمادتم 

 ا�خطة االس��اتيجية ل�جمعية.  .5

 .من ِقبل عضو ا�جلس ورئيس فر�ق االس��اتيجية الدكتور/ فواز ا�حر�ي ��اتيجية ل�جمعية ا�خطة االسحول  مختصر تم استعراض
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 :قرر ا�جلس ما ي��طالع ع�� ا�خطة و�عد اال 

 .والعمل ��ا �عد أن تم اعتمادها من قبل ا�جلس �� العمل ع�� تصميمها البدء يتميجب أن ، كما اعتماد ا�خطة �� ش�لها ا�حا��

 .استعراض خطط عمل ال�جان .6

وما تم  ،ر �شأن ذلكصتم استعراض البند واق��ح أعضاء ا�جلس أن يتم تفو�ض صالحيات اعتماد خطط عمل ال�جان إ�� ال�جنة التنفيذية، وتقديم تقر�ر مخت

 �شأنھ إ�� ا�جلس من ِقبل ال�جنة التنفيذية.

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 االعتماد إ�� ا�جلس لالطالع واإلحاطة. و اعتماد تفو�ض ال�جنة التنفيذية؛ بمراجعة واعتماد خطط عمل �جان ا�جمعية وتقديم تقر�ر مختصر �عد املراجعة 

 .ا�خاصة ب�جنة ال��امج والفعالياتاستعراض قائمة ال��امج  .7

 :
ً

بأنھ بناًء ع�� نطاق مهام واعمال ال�جنة �عد الدمج( �جنة ال��امج والفعاليات و ال�جنة العلمية)  فأن من قبل عضو ا�جلس األستاذة/ أسرار العم��ي تم اإلشارة اوال

 ن رئيس ل�جنة العلمية.�و�عيمهام ال�جان ذات طبيعية مختلفة لذا؛ تم االق��اح بفصلهم عن �عض 

 وعدد املشاريع وآلية تحديد أولو�ة �ل برنامج.�جنة ال��امج والفعاليات  املُعدة من قائمة ال��امج والفعالياتتم استعراض ثانًيا: 

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

، ومن ثم تفو�ض صالحية خالل أسبوع من إرسالها ملراجع��ا وابداء املرئيات حيالها أن ُترسل بطاقات املشروع �املھ إ�� أعضاء ا�جلس عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي 

 االعتماد إ�� ال�جنة التنفيذية.

 ، فتح حسابات بنكية ل�جمعية .8

بنك  –وحيث تم استعراض أهمية فتح حسابات أخرى ل�جمعية �� بنوك أخرى ( مصرف الراج�� تم استعراض عرض مختصر  ل�جنة املالية وخطة عمل ال�جنة، 

 .�نع �� لمتاأله��) وذلك لتسهيل عملية الت��ع وتوف�� قنوات متعددة ل

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 بنوك بجانب بنك األنماء املتوفر حالًيا. 3ع�� أن ال تز�د عن  البدء �� عملية فتح ا�حسابات كما تم االق��اح من ال�جنة ألهمية ذلك؛
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 .استعراض الالئحة املالية وسلم األجور والرواتب ودليل حوكمة ا�جمعية والئحة تنظيم العمل .9

اإللك��و�ي إلبداء املالحظات �شأ��ا واعتمادها إلك��ونًيا تم استعراض اللوائح ال�ي تم إعدادها من ِقبل ال�جنة املالية، و تم اإلشارة أنھ سيتم إرسالها عن طر�ق ال��يد 

 بالتمر�ر.

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 .ةكما تم اعتماد السياسات املالي �عد االطالع عل��ا يتم اعتمادها إلك��ونًيا بالتمر�ر

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��: ،استعراض عرض شركة القرار األمن   .10

 .املوافقة ع�� العرض بالتمر�ر عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي يتم اتخاذ قرار  و املوافقة املبدئية ع�� العرض، ع�� أن يتم تنسيق ز�ارة أخرى للشركة 

 ما �ستجد من اعمال ل�جمعية. .11

 (للمناقشة واالعتماد). ل�جمعية والرا�� األسا��ي �جميع األ�شطةعرض التعاون مع شركة أدوات وحلول كشر�ك رس�ي    .1

 بخصوص الشروط املُقدمة من ِقبل الشركة.تم املوافقة املبدئية من ا�جلس، ع�� أن يتم إعادة التفاوض مع الشركة  -

 ا�جلس والرد باملالحظات ليتم اعتمادها �� االجتماع القادم.التأكد من إرسال الالئحة التنفيذية ع�� ال��يد اإللك��و�ي، ملراجع��ا من ِقبل جميع أعضاء  .2

ا�ي واملنعقد اعتذار  عضو ا�جلس األستاذة/ أسرار العم��ي عن شغل منصب املدير التنفيذي ل�جمعية والذي تم التوصية بھ �� اجتماع ا�جلس للر�ع الث .3

افق 11/7/1441بتار�خ   م.6/3/2020ه املو

 .رئيسة ل�جنة العلمية البوعين�نن �جنة ال��امج والفعاليات، وتم باالتفاق �عي�ن الدكتورة/ ظبية تم فصل ال�جنة العلمية ع .4
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 توقيع أعضاء ا�جلس

 
 عضو

 أ. اسرار عبدهللا العم��ي 

 أم�ن سر ا�جلس

 أ. فاطمة أحمد الدر��م

 عضو

 أ.بدر مسلم املال�ي

 عضو

 أ. عبدالرحمن عبدهللا املاجد 

 عضو

 م. ناصر محمد الناصر

 عضو

 ظبية أحمد البوعين�ند. 

 عضو

 م. ماجد عبدالعز�ز العنقري 

 عضو

 د. عبدالعز�ز محمد البات�� 

 عضو

 م. صا�ح فهد الز�د

 عضو

 د. فهد محمد ا�حر�ي

 رئيس ا�جلس

 م. فهد عبدالعز�ز بن حامد

 نائب الرئيس

 د. فواز بن دليم ا�حر�ي



 

 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية
افق ه01/05/2144  بتار�خ األر�عاءيوم و املنعقد   )4رقم (  م.16/12/2020 املو  
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ا�ععقد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية اجتماعھ ال افق 01/05/1442بتار�خ ر�عاء ) يوم األ 4/2020رقم ( ر م، 16/12/2020ه املو

عن �عد ع��  برنامج ر نصف األخوالأوقاف نورة املال��) قاعة اجتماعات عضاء �� مقر ا�جمعية ( نصف األ ، وقد حضر مساءً  سادسةال�� تمام الساعة 

Microsoft Teams:و�حضور �لٌّ من ، 

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 رئيس مجلس اإلدارة م. فهد عبدالعز�ز بن حامد .1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة د. فواز بن دليم ا�حر�ي .2

 املسؤول املا�� –عضو مجلس اإلدارة  عبدالرحمن عبدهللا املاجدم.  .3

 عضو مجلس اإلدارة م. ماجد بن عبدالعز�ز العنقري  .4

 عضو مجلس اإلدارة م. صا�ح فهد الز�د .5

 عضو مجلس اإلدارة م. ناصر محمد الناصر .6

 عضو مجلس اإلدارة د. فهد محمد ا�حر�ي .7

 اإلدارةعضو مجلس  د. عبدالعز�ز محمد البات�� .8

 عضو مجلس اإلدارة  د. ظبية أحمد البوعين�ن .9

 عضو مجلس اإلدارة أ. بدر مسلم املال�ي .10

 :حضور �لٌّ منأعتذر عن ا�كما 

 عضو مجلس اإلدارة أ. اسرار عبدهللا العم��ي  .1
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 محاور االجتماع:
 

 متا�عة قرارات مجلس اإلدارة �� اجتماعھ السابق. )1

 .ا�جموعة الثانية من لوائح ا�حوكمة - لالعتماد  )2

 .مبادرة دعم الطالب وا�خر�ج�ن �� عملية التدر�ب التعاو�ي واملساعدة ع�� ا�حصول ع�� الوظيفة من خالل الشر�اء  - مناقشةلل )3

 .م 2021موازنة  - لالعتماد  )4

 م.2021ا�خطة التشغيلية لعام  - لالعتماد  )5

 cloud.org.sa. قع ان��نت ل�جمعية بھ خاصية الدفع ع�� االن��نت ع�� النطاق ا�شاء مو  - لالعتماد  )6

 .استعراض قائمة ال�جان �عد التحديث -طالع ال ل )7

افقة عل��ا أو رفضها - لالعتماد  )8  .تفو�ض ال�جنة التنفيذية بدراسة طلبات االنضمام لعضو�ة ا�جمعية واملو
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 قرارات ا�جلس:

 .متا�عة قرارات مجلس اإلدارة �� اجتماعھ السابقتم استعراض مصفوفة  .1

 �شأ��ا. تم استعراض القرارات املتخذة �� اجتماع ا�جلس السابق وأخر املستجدات 

 .ا�جموعة الثانية من لوائح ا�حوكمةاض استعر  .2

 مع العالقة تنظيم  سياسة، و املتطوع�ن إدارة  آلية سياسةجدة ل�جمعية وال�ي تتمثل �� التا��: (السياسات املستهد بن حامد املهندس/ ف رض رئيس ا�جمعيةاستع

 .)و�تالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة، و الثالثة واألطراف  املنفذين الشر�اء  مع التعامل  سياسة، و املنظمة ع�� واإلشراف  الرقابة آليات سياسة، و املستفيدين

 �عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:و 

 .ا�جمعية) ب3ة رقم (دال �لمة املنظمة �� السياسمن استب التأكد ، مع اإللك��و�ي ل التوقيع من خالالسياسات  اعتماد

 .مبادرة دعم الطالب وا�خر�ج�ن �� عملية التدر�ب التعاو�ي واملساعدة ع�� ا�حصول ع�� الوظيفة من خالل الشر�اءمناقشة  .3

 .رة املبادرة لفكهندس/ عبدالرحمن املاجد مختصر عضو ا�جلس واملشرف املا�� امل استعرض

 ما ي��:با�جلس أو�ىى و�عد املناقشات 

ول جتماع ا�جلس للر�ع األ خطة مق��حة لل��نامج خالل اوتقديم  بادرة مج بإعداد خطة ودراسة امليات وال��اال�جنة الفعتفو�ض فكرة املبادرة، ع�� أن يتم املوافقة ع�� 

 .م2021من عام 

 .العتمادها م 2021موازنة استعراض  .4

 .م2021ازنة العام القادم اطلع ا�جلس ع�� مو  

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 .ةي بنود ا�حالازنة بالاعتماد املو 

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:م، 2021ا�خطة التشغيلية لعام ستعراض ا .5

 التصو�ت.من ا�جلس بعتماد ا�خطة ا
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 �عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:و cloud.org.sa  قع ان��نت ل�جمعية بھ خاصية الدفع ع�� االن��نت ع�� النطاقا�شاء مو  .6

عتمد البند بالتصو�ت.
ٌ
 ا

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:، استعراض قائمة ال�جان �عد التحديث .7

 .العتمادها ال��ائي �� اجتماعها القادمية عمومعرضها ع�� ا�جمعية السيتم وحيث ، ةع�� مجلس اإلدار  احديث األخ�� والذي تم عرضهائمة ال�جان حسب التماد قعتا

افقة عل��ا أو رفضها .8  .تفو�ض ال�جنة التنفيذية بدراسة طلبات االنضمام لعضو�ة ا�جمعية واملو

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 ع�� أن ترفع ال�جنة تقر�ر االجتماعضمام العمل ع�� دراسة طلبات االنالضوابط املناسبة للعضو�ات، و  بإعداد فو�ض ال�جنة التنفيذية املوافقة بالتصو�ت ع�� ت

 .متضمن جميع طلبات العضو�ة وأنواعها ومد��ا للمجلس 
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 التوقيع

 

 توقيع أعضاء ا�جلس

 
 معتذر

 أ. اسرار عبدهللا العم��ي 

 أم�ن سر ا�جلس

 أ. فاطمة أحمد الدر��م

 عضو

 أ.بدر مسلم املال�ي

 عضو

 أ. عبدالرحمن عبدهللا املاجد 

 عضو

 م. ناصر محمد الناصر

 عضو

 ظبية أحمد البوعين�ند. 

 عضو

 م. ماجد عبدالعز�ز العنقري 

 عضو

 د. عبدالعز�ز محمد البات�� 

 عضو

 م. صا�ح فهد الز�د

 عضو

 د. فهد محمد ا�حر�ي

 رئيس ا�جلس

 حامد نبعبدالعز�ز م. فهد 

 نائب الرئيس

 د. فواز بن دليم ا�حر�ي


