ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

أﻣﺎﻧﺔ ا�جﻠﺲ

ﻣﺬﻛﺮة رﻗﻢ2020/5/1) :م(
اﻟﺘﺎر�ﺦ2021/01/10:م

اﳌﻮﺿﻮع:
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ؛ أﻋﻀﺎء ا�جﻤﻌﻴﺔ ا�جﺪد ﻟﻌﺎم 2021م.

إﺷﺎرة إ�� ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﻀﺎء ا�جﺪد واﳌﻨﻈﻤ�ن إ�� ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ �ﺄﻋﻀﺎء ﻋﺎﻣﻠ�ن،
وﻣﻨتﺴﺒ�ن ﻟﻌﺎم 2021م ،واﻟ�ي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﺎر�ﺦ 1442/05/21ه اﳌﻮاﻓﻖ
2021/01/05م ،وﺗﺒﻘﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟ��ﺎئﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﻋﻠﻴﮫ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺮﺳﻠﺔ إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻮﻗﻴﻊ ا�حﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ�ﺮ إﻟﻜ��وﻧﻴﺎ ﻳﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ 1442/05/28ه اﳌﻮاﻓﻖ 2021/01/12م.

أﻣﺎﻧﺔ ا�جﻠﺲ

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻋﻀﺎء ا�جﻠﺲ:

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

أ .اﺳﺮار ﺑنﺖ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻤ��ي

أ.ﺑﺪر ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﳌﺎﻟ�ﻲ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

د .ﻇﺒﻴﺔ ﺑنﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨ�ن

د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺗ��

ﻋﻀﻮ

اﳌﺸﺮف اﳌﺎ��

م .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ

م .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﳌﺎﺟﺪ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

م .ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ اﻟﻌﻨﻘﺮي

م .ﺻﺎ�ح ﺑﻦ ﻓهﺪ اﻟﺰ�ﺪ

ﻋﻀﻮ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ

د .ﻓهﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺮ�ﻲ

د .ﻓﻮاز ﺑﻦ دﻟﻴﻢ ا�حﺮ�ﻲ

رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ
م .ﻓهﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ

أﻣﺎﻧﺔ ا�جﻠﺲ

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻷﻋﻀﺎء ا�جﺪد اﳌﻨﻈﻤ�ن ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ

اﻻﺳﻢ ر�ﺎ��

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟ��ﺎﺋﻴﺔ

دﻻل ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ�ﻲ ا�حﺎر�ﻲ

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ اﻟﻮهﻴ�ي
ﻣﺘﻌﺐ ﺣﻤﺪان ﻋﺎﻳﺾ اﻟﻌن�ي
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎ�� ﻋﻘﻴﻞ اﻟﻌن�ي

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎدي ﻋﺒﺪا�حﺴﻦ اﻟﺪوﺳﺮي
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺣﺴ�ن اﻟﻘﺤﻄﺎ�ﻲ

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

ﺑﺪر�ﮫ ﻋﺒﺪﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸهﺮا�ﻲ
ﻋﻤﺮ ﻓهﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻮ��

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﺒﺪﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺸﺎﻋﻞ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﺪ ا�خﻠﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻋ�� اﻟﺸﺮ�ﻒ
اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻋﺴﺎﻛﺮ
ﻧﺎدر ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺼﻴ�ي

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ�ﻲ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺮ�ﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮا��
ﺻﺒﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺰهﺮا�ﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋ�� ﻳﻮﺳﻒ ﻋ�� اﻟﻨﺠﺎر

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻓهﺪ ﻋﻴﺎد ﻋﻴﺪ اﻟﻌﺼﻴ�ي
ﺳﻌﻮد ﺣﺴﻦ ﻣﺸ�ي اﻟﻐﺎﻣﺪي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ

أﻣﺎﻧﺔ ا�جﻠﺲ

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧﺪى ﻋﺒﺪا�حﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪان ا�حﻤﺎدي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻧﺎﻳﻒ ﻋ�� ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰ�ﻴﺪي
اﺑﺮاهﻴﻢ اﺣﻤﺪ ﻋﺎﻳﺾ اﻟﻘي��ي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

را�ﺎن ﺑﻦ ﺻﺎ�ح ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺼ�ي
هﺎ�ﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﻋ�� ﻓﻠﻤﺒﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ا�جﺎﺑﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﺣﺼﺔ ﺑنﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌي�ىى
ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺸﻤﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

��ﺎ�ﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد اﳌﺪ�ج

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟهﺰا�ﻲ
أﻣﺎ�ﻲ ﻣﺒﺎرك ﻓﺮاج ا�حﺎر�ﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﺒﺪﷲ ﻣﻤﺪوح ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎر
ﻣهﺎ ﻣﺎ��ي ﻓهﺪ اﻟﻄﻠﻖ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﺒ�� ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻔﺮ اﻟﻌﺘﻴ�ي
اﻣﻞ ﺳﻌﺪ ﻣﺴﻔﺮ اﻟﺸهﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

أﻣﺠﺎد ﻣﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪ اﳌﺎﻟ�ﻲ
ﺣﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﻌﻴﺎن
ﻓﺎﻳﺰة ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺴ�ن اﳌﺴﻌﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﺒ�� ﺑنﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺼﺎن

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑنﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺼﺎن
ﻟﻴ�� اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎ�ح ﺑﺨﺎري

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻮاﺑﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻣهﻨﺎ ﻧﻮ�ﺠﻊ ﻋﻮض اﻟ�حﻴ�ي
هﺎﻟﮫ ﺑﺨﻴﺖ ﻓﺎﻳﺰ اﳌﺪرع

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮﺧﻨﺠﺮ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

أﻣﺎﻧﺔ ا�جﻠﺲ

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ر�ﻨﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻋﺪي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﻣﺮام ﻋﺒﺪﷲ ﻃﺎﻣﻲ اﻟﺪويﺶ
هﺪﻳﻞ ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟهﺎﺟﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺎر
اﺣﻼم ﺣﺴ�ن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜ�ي

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ر�ﻢ ﻣﺴﻠﻢ دﺧﻴﻞ ﷲ اﳌﺮوا�ﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

ﺛنﻴﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ اﻟﺴبﻴ��
ﻃﺮﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن

ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
رقم ( )1و املنعقد يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق 2021/03/07م.

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق2021/03/07م.

عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه الول رقم ( )2021/1يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق 2021/03/07م ،في تمام الساعة
 7:30مساء ،وكما تم عقد االجتماع عن بعد عبر برنامج  ،Microsoft Teamsوبحضور ٌّ
كل من:
السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
 . 1أ .فهد عبدالعزيز بن حامد
 . 2د .فواز دليم الحربي
 . 3م .عبدالرحمن عبدهللا املاجد
 . 4م .ماجد عبدالعزيز العنقري
 . 5م .صالح فهد الزيد
 . 6د .ظبية أحمد البوعينين
 . 7د .فهد محمد الحربي
 . 8د .عبدالعزيز محمد الباتلي
 . 9أ .بدر مسلم املالكي
 . 10أ .أسرار عبدهللا العميري
كما أعتذرعن الحضور ٌّ
كل من:
 . 1م .ناصر محمد الناصر

التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة – املسؤول املالي
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الصفحة 1

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق2021/03/07م.

محاور االجتماع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابق.
للمناقشة  -استعراض مقترح تشكيل لجنة باسم "لجنة املخاطروالحوكمة وااللتزام والمن السيبراني".
للمناقشة  -استعراض مقترح تعديل رسوم العضوية للعضو العامل والعضو املنتسب.
للمناقشة  -استعراض إمكانية تقديم منتجات وخدمات "للبيع من خالل املوقع اإللكتروني".
للمناقشة  -تفعيل العضوية الشرفية والعضوية الفخرية للجمعية.
لالطالع  -عدم ضم الجمعية لقائمة الجمعيات املدعومة منقبل وزارة التنمية االجتماعية.
لالعتماد  -استعراض آلية تنظيم االجتماعات السنوية للجان التابعة للمجلس.
للمناقشة واالعتماد  -تحديد تاريخ االجتماع الول للجمعية العمومية لعام 2021م.
لالعتماد  -استعراض املواعيد املبدئية الجتماعات الجمعية خالل 2021م.
ما يستجد من أعمال:
▪ للمناقشة  -مقترح إنشاء "وحدة الشراكات واالستثمار" تحت مضلة اللجنة التنفيذية.
▪ لالعتماد  -نموذج تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة.

التوقيع

الصفحة 2

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق2021/03/07م.

قرارات املجلس:
.1
.2

.3

.4

التوقيع

تم استعراض مصفوفة متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابق (.)2020/4
تم استعراض القرارات املتخذة في اجتماع املجلس السابق وأخر املستجدات بشأنها.
البند (  )2021/01/1استعراض مقترح تشكيل لجنة باسم "لجنة املخاطروالحوكمة وااللتزام والمن السيبراني".
استعرض عضو املجلس املهندس /عبدالرحمن املاجد مقترح تشكيل لجنة جديدة للجمعية وتختص بمجال املخاطر و الحوكمة وااللتزام واألمن السيبراني ،وأثرها
على مهام واعمال الجمعية.
وبعد املناقشات واملداوالت تم التوصية بما يلي:
أن يتم دراسة املوضوع و إعداد تقرير يلخص اختصاص اللجنة و نطاق مهامها واعمالها ،ورفع التقرير للمجلس التخاذ القرار املناسب بشأنها.
البند (  )2021/01/2استعراض مقترح تعديل رسوم العضوية للعضو العامل والعضو املنتسب.
استعرض رئيس املجلس املهندس /فهد بن حامد مقترح تعديل رسوم العضوية "زيادة" على الرسوم الحالية.
وبعد املناقشات واملداوالت تم التوصية بما يلي:
أن تعمل اللجنة املالية على تقديم دراسة بشأن إمكانية رفع الرسوم ،مع التأكد على أن يكون الزيادة بمقابل وعائد ذو قيمة على األعضا ء ،ويختلف عن ما يتم تقديمة
للعموم في حسابات التواصل الخاصة بالجمعية واملوقع.
البند (  )2021/01/3استعراض إمكانية تقديم منتجات وخدمات "للبيع من خالل املوقع اإللكتروني".
استعرض عضو املجلس املهندس /عبدالرحمن املاجد مقترح أن يتم تطوير منصة "متجر إلكتروني" للجمعية ويتم تقديم خدمات تخص الحوسبة السحابية ومراجع
ونماذج ذات عالقة.
وبعد املناقشات واملداوالت تم التوصية بما يلي:

الصفحة 3

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق2021/03/07م.

تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة تطوير متجر إلكتروني خاص باملنتجات ذات العالقة باختصاص الجمعية؛ مع أمثلة للمنتجات التي سيتم تقديمها من خالل
املتجروالرفع للمجلس بنتائج الدراسة.
.5

.6

.7

.8

البند (  )2021/01/4تفعيل العضوية الشرفية والعضوية الفخرية للجمعية.
تم استعراض الفرق بين العضو الشرفي و العضو الفخري ،آلية اختيار العضو الشرفي والفخري للجمعية وعددهم.
وبعد املناقشات واملداوالت تم التوصية بما يلي:
دراسة آلية ومعايير تعيين األعضاء واألسماء املمكن ترشيحهم من ِقبل رئيس املجلس املهندس /فهد ونائب الرئيس ،الدكتور /فواز الحربي وعرض ما يتم التوصل إليه
على أعضاء املجلس خالل الفتر القادمة.
البند ( )2021/01/5عدم ضم الجمعية لقائمة الجمعيات املدعومة منقبل وزارة التنمية االجتماعية.
تم اطالع السادة أعضاء املجلس على رد وزارة التنمية االجتماعية بشأن عدم وجود جمعية الحوسبة السحابية ضمن قائمة الجمعيات التي يتم مراجع قوائمها من
ِقبل املحاسب القانوني املعتمد منها،
البند (  )2021/01/6استعراض آلية تنظيم االجتماعات السنوية للجان التابعة للمجلس.
تم استعراض آلية تنظيم االجتماعات السنوية للجان التابعة للمجلس ،وتفعيل دور اللجان والتأكد من تحديد اجتماع واحد على األقل في كل ربع لكل لجنة على
حدى بما يتوافق مع اجتماعات مجلس اإلدارة؛ ملناقشة اعمال اللجنة والرفع باملواضيع التي تتطلب لالعتماد أو التوصية من املجلس.
وبعد املناقشات واملداوالت:
أتخذ املجلس قراره رقم ( )2021/01/1بتاريخ 1442/07/23ه املو افق 2021/03/07م ،باعتماد آلية تنظيم االجتماعات على أن تقوم كل لجنة بإعداد جدول سنوي
ألعمالها ،جدولة اجتماعاتها والرفع لرئيس و أمين سر املجلس بمواعيد االجتماعات.
كما يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية تتضمن جميع نشاطات وأعمال اللجنة خالل الفترة؛ لكل لجنة وتعرض على مجلس اإلدارة.
البند (  )2021/01/7تحديد تاريخ االجتماع الول للجمعية العمومية لعام 2021م.
تم استعراض املواعيد املقترحة الجتماع الجمعية العمومية.
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الصفحة 4

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق2021/03/07م.

وبعد املناقشات واملداوالت تم التوصية بما يلي:
مبدئيا من الساعة ً 7:30
ً
مساء ،والتواصل مع الوزارة ألخذ موافقتهم على املوعد.
أن يتم تحديد يوم الخميس بتاريخ 2021/03/24م
كما تم التنويه على أنه من الضروري حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة.
 .9البند (  )2021/01/8استعراض املواعيد املبدئية الجتماعات الجمعية خالل 2021م.
وبعد املناقشات واملداوالت:
أتخذ املجلس قراره رقم ( )2021/01/2بتاريخ 1442/07/23ه املو افق 2021/03/07م ،باملوافقة على أن تكون مواعيد اجتماعات املجلس القادمة خالل منتصف
الشهر من نهاية كل ربع واملوافق يوم األربعاء ،على أن يتم جدولت االجتماعات عبر البريد اإللكتروني من اآلن.
 .10البند (  )2021/01/9ما يستجد من أعمال:
▪ للمناقشة  -مقترح إنشاء "وحدة الشراكات واالستثمار" تحت مضلة اللجنة التنفيذية.
استعراض مقترح إنشاء وحدة الشراكات واالستثمار والتي تعنى بدراسة وإدارة شراكات الجمعية مع األطراف األخرين ،والبحث عن مصادر االستدامة املالية
للجمعية على أن تكون الوحدة مندرجة تحت اللجنة التنظيمية.
وبعد املناقشات واملداوالت:
أتخذ املجلس قراره رقم ( )2021/01/3بتاريخ 1442/07/23ه املو افق 2021/03/07م ،باعتماد إنشاء الوحدة.
▪ لالعتماد  -نموذج تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة.
أتخذ املجلس قراره رقم ( )2021/01/4بتاريخ 1442/07/23ه املو افق 2021/03/07م ،اعتماد النموذج بالبنود الحالية والعمل به ً
حاليا وتجربته وتقييم
فعاليته وعرض النتائج على املجلس.
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الصفحة 5

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم الحد بتاريخ 1442/07/23ه املو افق2021/03/07م.

توقيع أعضاء املجلس
عضو

عضو

عضو

أ .اسرارعبدهللا العميري

أ.بدرمسلم املالكي

د .ظبية أحمد البوعينين

عضو

معتذر

د .فهد محمد الحربي

م .ناصر محمد الناصر

عضو
د .عبدالعزيزمحمد الباتلي

عضو
م .عبدالرحمن عبدهللا املاجد

عضو
م .صالح فهد الزيد

عضو
م .ماجد عبدالعزيزالعنقري

أمين سراملجلس
أ .فاطمة أحمد الدريهم

التوقيع

رئيس املجلس

نائب الرئيس

أ .فهد عبدالعزيزبن حامد

د .فوازبن دليم الحربي

الصفحة 6

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
رقم ( )2واملنعقد يوم األربعاء بتاريخ 1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم األربعاء بتاريخ1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه الثاني رقم ( )2021/2يوم األربعاء بتاريخ 1442/11/06ه املو افق 2020/06/16م،
في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ،حيث حضرنصف األعضاء في مقرالجمعية والنصف الخرعن بعد عبر برنامج ،Microsoft Teams
وبحضور ٌّ
كل من:
السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
 .1أ .فهد عبدالعزيز بن حامد
 .2د .فواز بن دليم الحربي
 .3م .عبدالرحمن عبدهللا املاجد
 .4م .ماجد بن عبدالعزيز العنقري
 .5م .صالح فهد الزيد
 .6م .ناصر محمد الناصر
 .7د .فهد محمد الحربي
 .8د .عبدالعزيز محمد الباتلي
 .9د .ظبية أحمد البوعينين
 .10أ .بدر مسلم املالكي
 .11أ .اسرار عبدهللا العميري
كما أعتذرعن الحضور ٌّ
كل من:
 .1م .ناصر محمد الناصر
التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة – املشرف املالي
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
الصفحة 1

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم األربعاء بتاريخ1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

محاوراالجتماع:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
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متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابق.
للطلع واملناقشة  -استعراض أعمال اللجان خلل الربع األول.
للعتماد  -استعراض التقريراملالي للربع األول من عام 2021م.
للطلع  -استعراض إجراءات ترشيح املديرالتنفيذي.
للعتماد  -املو افقة على ترشيح املديرالتنفيذي األساس ي والبديل.
للعتماد  -استعراض دراسة تأسيس لجنة الحوكمة واملخاطروااللتزام.
للعتماد  -اتفاقية مقرألورهب.
للعتماد  -اتفاقية دعم مؤتمر(.)IDC

الصفحة 2

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم األربعاء بتاريخ1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

قرارات املجلس:
 .1تم استعراض مصفوفة متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابق.
تم استعراض القرارات املتخذة في اجتماع املجلس السابق وآخر املستجدات بشأنها.
 .2استعراض أعمال اللجان خلل الربع األول( :للطلع واملناقشة).
ا
اول استعرض رئيس لجنة التدقيق واملراجعة تقرير مالحظات اللجنة على بعض العمال خالل الربع األول والثاني والذي تضمن  4مالحظات ،حيث تم مناقشتها مع
أعضاء املجلس خالل الجتماع والرد عليها ُّ
كل حسب اختصاصه.
وبعد املناقشات قرراملجلس ما يلي:
 )1أن يتم عرض أي مالحظات من اللجنة خالل كل اجتماع ويتم تقديم الرد والتبريرات من املختصين خالل الجتماع.
 )2فيما يخص املالحظة رقم ( )1بشأن عدم وجود تواقيع األعضاء في بعض الوثائق املرفوعة على املوقع .عليه قرر املجلس أن يتم وضع مالحظة في صفحة الوثائق في
موقع الجمعية تشير إلى أن النسخ األصلية املوقعة من الوثائق محفوظة في سجالت الجمعية.
 )3فيما يخص املالحظة رقم ( )2بخصوص عدم وجود تقارير دورية تعكس مستوى التقدم في تحقيق املستهدفات الستراتيجية والتشغيلية واملبادرات املنبثقة عنها.
عليه أكد املجلس على أهمية رفع تقارير ربع سنوية ملتابعة مستجدات أعمال الخطة الستراتيجية والتشغيلية.
 )4فيما يخص املالحظة رقم ( )3بخصوص عدم وجود تقارير دورية تعكس األداء والجهود واملبادرات املنفذة من قبل األعضاء واملتطوعين ،عليه أكد املجلس على
إدارة التطوع بالتعاون مع اللجان أن تحصر الساعات والعمال التطوعية للجان أول بأول ،على أن يتم رفع تقرير للمجلس بنهاية كل شهر.
 )5فيما يخص املالحظة رقم ( )4بخصوص شغور منصب الرئيس التنفيذي .أكد املجلس على أهمية تسريع إكمال إجراءات التوظيف.
ث ا
انيا تم استعراض تقرير اللجنة العلمية وتقرير لجنة العالقات العامة واإلعالم من ِقبل رئيسة اللجنتين الدكتورة /ظبية البوعينين حيث تضمنت التقارير على أبرز
اعمال واحصائيات اللجان خالل الربع األول والثاني من عام 2021م وارتباطاها باألهداف الستراتيجية للجمعية.
كما تم اإلشارة إلى أن هناك فجوة ما بين عمل اللجنة العلمية واألعمال التي يقوم بها بعض أعضاء الجمعية حيث أن بعض العمال التي يتم العمل عليها لم يتم حصرها
أو توثيقها.
وبعد املناقشات قرراملجلس ما يلي:
 أن يتم توثيق أي عمل يتم القيام به من أي عضو في الجمعية وتزويد اللجنة العلمية بذلك ،وعمل النماذج الالزمة واملساعدة لعملية التوثيق.التوقيع

الصفحة 3

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم األربعاء بتاريخ1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

.3

.4
.5
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 أن تعمل لجنة العالقات العامة والعالم على تكثيف الجهود في مواقع التواصل الجتماعي األخرى للجمعية. أن يتم استحداث نماذج جديدة باملوقع بالتنسيق مع اللجان ذات العالقة.استعراض التقريراملالي للربع األول من عام 2021م( :للعتماد).
استعرض املشرف املالي التقرير املالي للجمعية عن الفترة (الربع األول لعام  ،)2021حيث تضمن التقرير بيان بإيرادات وتبرعات ومصروفات وأصول الجمعية خالل الربع
األول.
وبعد املناقشات أوص ى املجلس بما يلي:
أعتمد املجلس بقرار رقم ( )2021/2/1التقرير املالي للربع األول من عام 2021م والذي تم عرضه على أعضاء املجلس خالل الجتماع.
استعراض إجراءات ترشيح املديرالتنفيذي( :للطلع).
تم استعراض إجراءات ترشيح املدير التنفيذي للجمعية ومراحل سير عملية مقابلة وترشيح املدير التنفيذي.
املو افقة على ترشيح املديرالتنفيذي األساس ي واالحتياطي( :للعتماد).
تم استعراض املرشحين الذي تم اختيارهم في املرحلة األخيرة ،حيث تم اختيار مرشح أساس ي ملنصب املدير التنفيذي ،ومرشح احتياطي ،وعرض السيرة الذاتية الخاصة
بهم على أعضاء املجلس.
وبعد املناقشات قرراملجلس ما يلي:
أعتمد املجلس بقرار رقم ( )2021/2/2املوافقة على ترشيح األستاذ عبدهللا بن مطلق آل مطلق كمرشح رئيس ي ،واألستاذ محمد العيس ى كمرشح احتياطي ،وأوص ى
بإكمال العمل على إجراءات توظيف املرشح الرئيس ي.
استعراض دراسة تأسيس لجنة الحوكمة واملخاطروااللتزام( :للطلع).
تم استعراض دراسة تأسيس لجنة الحوكمة واملخاطر واللتزام ا
بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم ( )2021/1/1في اجتماعه السابق بـ" أن يتم دراسة املوضوع و إعداد
تقرير يلخص اختصاص اللجنة و نطاق مهامها واعمالها ،ورفع التقرير للمجلس لتخاذ القرار املناسب بشأنها".
حيث تضمنت الدراسة أهم أهداف استحداث اللجنة ،وتجارب الجمعيات األخرى في مجال الحوكمة واملخاطر واللتزام وتوصيات فريق العمل بشأن ذلك
وبعد املناقشات قرراملجلس ما يلي:
الصفحة 4

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم األربعاء بتاريخ1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

أتخذ املجلس قراره رقم ( )2021/2/3بتأجيل البند ومناقشته مع األعضاء ذو العالقة باجتماع آخر وعرض الدراسة والتوصيات في اجتماع مجلس اإلدارة في اجتماعه
القادم لالطالع عليه واعتماده في حال مناسبته والرفع بذلك إلى الجمعية العمومية لالعتماد النهائي.
 .8اتفاقية مقرالجمعية الجديد ،وبعد املناقشات قرراملجلس ما يلي:
اعتماد اتفاقية مقر الجمعية الجديد مع شركة محترفو األعمال (ألورهب) بقرار رقم (.)2021/2/4
 .9اتفاقية دعم مؤتمر( ،)IDCوبعد املناقشات قرراملجلس ما يلي:
اعتماد اتفاقية دعم مؤتمر ( (IDCبقرار رقم (.)2021/2/5

التوقيع

الصفحة 5

محضراجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
يوم األربعاء بتاريخ1442/11/06ه املو افق 2021/06/16م.

انتهى االجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .وهللا ولي التوفيق،،
عضو

عضو

عضو

أ .اسرارعبدهللا العميري

أ.بدرمسلم املالكي

د .ظبية أحمد البوعينين

عضو

عضو

معتذر

د .عبدالعزيزمحمد الباتلي

د .فهد محمد الحربي

م .ناصرمحمد الناصر

عضو

عضو

عضو

م .عبدالرحمن عبدهللا املاجد

م .صالح فهد الزيد

م .ماجد عبدالعزيزالعنقري

أمين سراملجلس
أ .فاطمة أحمد الدريهم
رئيس املجلس

نائب الرئيس

أ .فهد عبدالعزيزبن حامد

د .فوازبن دليم الحربي

التوقيع

الصفحة 6

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
رﻗﻢ ) (3واﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ 1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺜﺎﻟﺚ رﻗﻢ ) (2021/3ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ 1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م
ً
ﻣﺴﺎء ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء �� ﻣﻘﺮا�جﻤﻌﻴﺔ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮﻋﻦ �ﻌﺪ ﻋ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،Microsoft Teams
�� ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ

و�ﺤﻀﻮر ﱞ
�ﻞ ﻣﻦ:

اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
 .1أ .ﻓهﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
 .2د .ﻓﻮاز ﺑﻦ دﻟﻴﻢ ا�حﺮ�ﻲ
 .3م .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﳌﺎﺟﺪ
 .4م .ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ اﻟﻌﻨﻘﺮي
 .5م .ﺻﺎ�ح ﻓهﺪ اﻟﺰ�ﺪ
 .6م .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
 .7د .ﻓهﺪ ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺮ�ﻲ
 .8د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺗ��
 .9د .ﻇﺒﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨ�ن
 .10أ .ﺑﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﳌﺎﻟ�ﻲ
 .11أ .اﺳﺮار ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻤ��ي

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة – اﳌﺸﺮف اﳌﺎ��
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺼﻔﺤﺔ 1

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮاﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺪﻳﺮاﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟ�جﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج ا�جﻠﺲ ،وأﻋﻀﺎء اﻟ�جﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮ�� ا�جﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻤﻠهﻢ ،وهﻢ:
.1
.2
.3
.4

أ .ﻋﺒﺪﷲ آل ﻣﻄﻠﻖ
د .ﺳﻠﻄﺎن آل ﻣﻜﺪي
د .اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻜﻴﺎل
أ .ر�ﻢ اﻟ�حﻴﺪان

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ
رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﻟ��اﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺘﻄﻮﻋﺔ

ﻣﺤﺎوراﻻﺟﺘﻤﺎع:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷهﺎدات ﺣﻀﻮراﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – اﻋﺘﺬاررﺋيﺴﺔ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟ�جﻨﺔ و�ﻌﻴ�ن اﻟﺒﺪﻳﻞ.
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻌﺪ اﳌﻄﺮب ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وا�حﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸنﻴﻔﻲ وا�حﻤﺎد ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة.
ﻟﻼﻃﻼع واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ – اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻦ ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021م.
ﻟﻼﻃﻼع – اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎر�ﺮاﻟ�جﺎن.
ﻣﺎ �ﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل.

اﻟﺼﻔﺤﺔ 2

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

ﻗﺮارات ا�جﻠﺲ:
.1
.2

.3

.4

.5
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة �� اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وآﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات �ﺸﺄ��ﺎ.
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷهﺎدات ﺣﻀﻮراﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷهﺎدات ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وأ�ﺸﻄﺔ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪهﺎ ﻷﻛ�� ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘ�ن ﺧﻼل اﻟﻴﻮم ،واﻟ�ي ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻓﺮ�ﻖ إﺻﺪارة
اﻟﺸهﺎدات �� ا�جﻤﻌﻴﺔ.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-3-1وﺗﺎر�ﺦ 2021/09/15م ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷهﺎدات ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ووﺟﮫ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل �جﻨﺔ اﻟ��اﻣﺞ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت �� ا�جﻤﻌﻴﺔ.
اﻋﺘﺬاررﺋيﺴﺔ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟ�جﻨﺔ و�ﻌﻴ�ن اﻟﺒﺪﻳﻞ) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
ً
)ﺳﺎﺑﻘﺎ( د .ﻇﺒﻴﺔ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨ�ن ﺑﺎﻋﺘﺬارهﺎ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﻟ��ﻛ�� ﺟهﻮدهﺎ ﻋ�� رﺋﺎﺳﺔ �جﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم.
ﺗﻘﺪﻣﺖ رﺋيﺴﺔ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت أو�ىى ا�جﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻳ��:
و�ﻨﺎء ﻋ�� ذﻟﻚ ﺗﻢ �ﻌﻴ�ن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن آل ﻣﻜﺪي رﺋيﺴﺎً
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-3-2وﺗﺎر�ﺦ 2021/09/15م اﻋﺘﺬار اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻇﺒﻴﺔ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟ�جﻨﺔ؛ ً
ﻟ�جﻨﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ.
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻌﺪ اﳌﻄﺮب ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وا�حﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة )ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-3-3وﺗﺎر�ﺦ 2021/09/15م ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻌﺪ اﳌﻄﺮب ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وا�حﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻟ�جﻤﻌﻴﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻛﻤﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ.
ﻋ�� أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل ﺧﻄﺎب رﺳ�ي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻋ�� أن أﺳﻢ ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪرج ﻟﺪ��ﻢ �� اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟ�جﺎن اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌ��ﺎ.
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸنﻴﻔﻲ وا�حﻤﺎد ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة )ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
اﻟﺼﻔﺤﺔ 3

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸنﻴﻔﻲ وا�حﻤﺎد ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة؛ واﻟ�ي ﺗﻀﻤﻨﺖ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻘﺪم دﻋﻤهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ اﻟ�ﺎﻣﻞ ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ ﻛﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻣﺮاﺟﻌ��ﺎ
واﳌﺮاﻓﻌﺔ �� ﻗﻀﺎﻳﺎ ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ اﻟﺘ��ع.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-3-4وﺗﺎر�ﺦ 2021/09/15م اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﺣﺚ أﻋﻀﺎء ا�جﻠﺲ ورؤﺳﺎء اﻟ�جﺎن ﻋ�� اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ا�خﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� اﻋﻤﺎل
اﻟ�جﺎن اﻟ�ي ﺗﺘﻄﻠﺐ أي اﺳتﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 .6اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻦ ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021م) :ﻟﻼﻃﻼع واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ(
ﻗﺮر ا�جﻠﺲ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻨﺠﺰات ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،و ﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺧﺎص ﺑﺎ�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮ�ﻊ اﻟﺮا�ﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺎﻗﺸ��ﺎ
واﺳﺘﻌﺮاﺿهﺎ.
 .7اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎر�ﺮاﻟ�جﺎن) :ﻟﻼﻃﻼع(
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟ�جﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع:
ً
 ﺗﻘﺮ�ﺮاﻟ�جﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺘﻘﺮ�ﺮاﳌﺎ�� ﻋﻦ اﻟﺮ�ﻊ اﻟﺜﺎ�ﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم .2021ً
 ﺗﻘﺮ�ﺮﻣﺴﺘﺠﺪات ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺘﻄﻮﻋ�ن.و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟ�ي ﺗﻤﺖ ﻋ�� دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺮر أﻋﻀﺎء ا�جﻠﺲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق أن ﻳﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮ�ﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �حﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ؛ ﺑﺨﻄﺎب رﺳ�ي ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻓﺮ�ﻖ إدارة اﳌﺘﻄﻮﻋ�ن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 ﺗﻘﺮ�ﺮ�جﻨﺔ اﻟ��اﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت. ﺗﻘﺮ�ﺮا�جﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم. .8ﻣﺎ �ﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل.
 اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺴتﻨﺪات �جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ:اﺳﺘﻌﺮض رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وﻻﺋﺤﺔ �جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ �� اﺟﺘﻤﺎع اﻟ�جﻨﺔ اﻷﺧ�� ﺑﺄن ﺗﺮﻓﻊ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
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ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

وﻋﻠﻴﮫ أﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-3-5وﺗﺎر�ﺦ 2021/09/15م دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وﻻﺋﺤﺔ ا�جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ؛ �ﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿهﺎ ﻋ��
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وأﺧﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎ��ﻢ ﺣﻴﺎل اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ ��ﺎ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸنﻴﻔﻲ وا�حﻤﺎد ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﳌﺮاﺟﻌ��ﺎ
-

اﺳﺘﻌﺮاض دراﺳﺔ �جﻨﺔ ا�حﻮﻛﻤﺔ وا�خﺎﻃﺮواﻻﻟ��ام:
أﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-3-6وﺗﺎر�ﺦ 2021/09/15م ﻣﺒﺪئ إ�ﺸﺎء �جﻨﺔ ﻟﻺﺷﺮاف و�دارة أﻋﻤﺎل إﻃﺎر ا�حﻮﻛﻤﺔ وا�خﺎﻃﺮ واﻻﻟ��ام �� ا�جﻤﻌﻴﺔ؛ ﻋ�� أن
ً
رﺳﻤﻴﺎ
ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� �ﻌﻴ�ن أﻋﻀﺎء ﻟ�جﻨﺔ وﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋيﺲ ﻟهﺎ ،و�ﻋﺪاد هﻴ�ﻞ وﻣهﺎم اﻟ�جﻨﺔ ﻟﻄﺮﺣهﺎ ﻋ�� ا�جﻠﺲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد و�ﺪء ﻋﻤﻠهﺎ

ً
ﻣﺴﺎء.
اﻧﺘ�ى اﻻﺟﺘﻤﺎع �� ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ 09:35
وﷲ و�� اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،،

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
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ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/02/07ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/09/15م.

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء
ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

أ .اﺳﺮارﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻤ��ي

أ.ﺑﺪرﻣﺴﻠﻢ اﳌﺎﻟ�ﻲ

د .ﻇﺒﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨ�ن

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺗ��

د .ﻓهﺪ ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺮ�ﻲ

م .ﻧﺎﺻﺮﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

م .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﳌﺎﺟﺪ

م .ﺻﺎ�ح ﻓهﺪ اﻟﺰ�ﺪ

م .ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰاﻟﻌﻨﻘﺮي

أﻣ�ن ﺳﺮا�جﻠﺲ
أ .ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺪر��ﻢ
رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ

أ .ﻓهﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ

د .ﻓﻮازﺑﻦ دﻟﻴﻢ ا�حﺮ�ﻲ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
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ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
رﻗﻢ ) (4واﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ 1443/05/11ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/12/15م.

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/05/11ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/12/15م.

ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺮا�ﻊ رﻗﻢ ) (2021/4ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ 1443/05/11ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/12/15م
ً
ﻣﺴﺎء ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء �� ﻣﻘﺮا�جﻤﻌﻴﺔ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮﻋﻦ �ﻌﺪ ﻋ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،Microsoft Teams
�� ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ

و�ﺤﻀﻮر ﱞ
�ﻞ ﻣﻦ:

اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
 .1أ .ﻓهﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ
 .2د .ﻓﻮاز ﺑﻦ دﻟﻴﻢ ا�حﺮ�ﻲ
 .3م .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﳌﺎﺟﺪ
 .4م .ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ اﻟﻌﻨﻘﺮي
 .5م .ﺻﺎ�ح ﻓهﺪ اﻟﺰ�ﺪ
 .6م .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
 .7د .ﻓهﺪ ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺮ�ﻲ
 .8د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺗ��
 .9د .ﻇﺒﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨ�ن
 .10أ .ﺑﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﳌﺎﻟ�ﻲ
 .11أ .اﺳﺮار ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻤ��ي

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة – اﳌﺸﺮف اﳌﺎ��
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/05/11ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/12/15م.

ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮاﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟ�جﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج ا�جﻠﺲ؛ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻄﺎق
ﻋﻤﻠهﻢ ،وهﻢ:
 .1أ .ﻋﺒﺪﷲ آل ﻣﻄﻠﻖ
 .2د .ﺳﻠﻄﺎن آل ﻣﻜﺪي
 .3د .اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻜﻴﺎل

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ
رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﻟ��اﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

ﻣﺤﺎوراﻻﺟﺘﻤﺎع:
 (1ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 (2ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�جﻤﻌﻴﺔ.
 (3ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – اﻟهﻴ�ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي ا�جﺪﻳﺪ ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ.
 (4ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم 2022م.
 (5ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم 2022م.
 (6ﻟﻼﻃﻼع – اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎر�ﺮاﻟ�جﺎن.
 (7ﻟﻼﻃﻼع – اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺮ�ﺮا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021م.
 (8ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء ا�جﻤﻌﻴﺔ ا�جﺪد ﻟﻌﺎم 2022م.
 (9ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد – �ﺸ�ﻞ �جﻨﺔ ا�حﻮﻛﻤﺔ وا�خﺎﻃﺮواﻻﻟ��ام.
 (10ﻟﻠﻤﻮ اﻓﻘﺔ – ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻷﺳﺮة.
 (11ﻟﻠﻤﻮ اﻓﻘﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد – ﺟﺪول ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2022م.
 (12ﻣﺎ �ﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل.
اﻟﺼﻔﺤﺔ 2

ﻣﺤﻀﺮاﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ا�حﻮﺳﺒﺔ اﻟ�حﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء ﺑﺘﺎر�ﺦ1443/05/11ه اﳌﻮ اﻓﻖ 2021/12/15م.

ﻗﺮارات ا�جﻠﺲ:
.1

.2

.3

.4

ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة �� اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻗﻢ )  (2021-3وآﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات �ﺸﺄ��ﺎ.
و�ﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) � (3/3/2021ﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻌﺪ اﳌﻄﺮب ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وا�حﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة؛ ﻗﺮر ا�جﻠﺲ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﺷﻌﺎررﺳ�ي إ�� رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄن ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻊ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�جﻤﻌﻴﺔ) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�جﻤﻌﻴﺔ وﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻣﻨﺼﺔ ﻣﻜ�ن ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ا�حﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺳيﺘﻢ اﻛﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-4-1وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م اﻟﻨﻤﻮذج؛ ﻋ�� أن ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤ�ن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟ�جﺎن.
اﻟهﻴ�ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي ا�جﺪﻳﺪ ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ اﻟهﻴ�ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي ا�جﺪﻳﺪ ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم اﻟ�ي ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪا��ﺎ �� اﻟهﻴ�ﻞ وﺳبﺐ ا�حﺎﺟﺔ إﻟ��ﺎ.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-4-2وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م اﻟهﻴ�ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ�ي ا�جﺪﻳﺪ؛ ﻋ�� أن ﻳﺘﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺻﻒ �ﻞ إدارة وأﺑﺮز ﻣهﺎﻣهﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم
وﺟﻮد أي ﺗﺪاﺧﻞ ﺑ�ن ﻣهﺎم �ﻞ إدارة ،وﺧﻄﺔ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارات اﳌﻌﺘﻤﺪة.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟ�جﺎن �� اﻟهﻴ�ﻞ ﺑﺪل ﻣﺴ�ى ) اﻟ�جﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ(.
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم 2022م) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮاررﻗﻢ ) (2021-4-3وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم 2022م.

 .5ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم 2022م) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(.
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.6

.7
.8

.9

اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻣﺘﻀﻤﻨﮫ ﻋ�� اﻷهﺪاف اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳ�� اﻷداء ﻟ�ﻞ هﺪف واﳌﺴ��ﺪف ﻣﻨﮫ.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-4-4وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2022م.
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎر�ﺮاﻟ�جﺎن) :ﻟﻼﻃﻼع(
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟ�جﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع:
 ﺗﻘﺮ�ﺮ�جﻨﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟ��اﻣﺞ. ﺗﻘﺮ�ﺮ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺗﻘﺮ�ﺮ�جﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم. ﺗﻘﺮ�ﺮ�جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ. ﺗﻘﺮ�ﺮإدارة اﻟﺘﻄﻮع.وﻗﺪم ا�جﻠﺲ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟ�جﺎن واﻷﻋﻀﺎء ﻋ�� ا�جهﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺮ�ﺮا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021م) :ﻟﻼﻃﻼع(
اﻃﻠﻊ ا�جﻠﺲ ﻋ�� ﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﻨﺠﺰات ا�خﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021م واﳌﺴﺘﺠﺪات ﻋ�� ﻣﻌﺎﻳ�� اﻷداء اﻟ�ي ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء ا�جﻤﻌﻴﺔ ا�جﺪد ﻟﻌﺎم 2022م) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣ�خﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﻀﺎء ا�جﺪد ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻢ �ﻌﺪﻳﻠﮫ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳌ��رات اﻟ�ي ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤهﺎ ﻣﻦ رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ؛ ﻛﺘﻐ�� �ﻌﺾ
اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﺼنﻴﻒ ) ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ( إ�� )ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ(.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
ً
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-4-5وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء ا�جﻤﻌﻴﺔ ا�جﺪد ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ) .ﻣ�حﻖ ا�حﻀﺮ -1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ(.
�ﺸ�ﻞ �جﻨﺔ ا�حﻮﻛﻤﺔ وا�خﺎﻃﺮواﻻﻟ��ام) :ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد(
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟتﺸﻜﻴﻞ ا�حﺎ�� ﻟ�جﻨﺔ واﳌ�ﻮن ﻣﻦ رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ وأﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ؛ ﻋ�� أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟتﺸﻜﻴﻞ ا�حﺎ�� ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وﺣﺼﺮ اﻷﻋﻀﺎء ا�خﺘﺼ�ن ��
ً
ﻣﺠﺎل ا�حﻮﻛﻤﺔ وا�خﺎﻃﺮ واﻻﻟ��ام و�ﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﺮ�ح�ن ﺗﻤهﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿهﺎ ﻋ�� ا�جﻠﺲ �� اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﻘﺎدم ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟتﺸﻜﻴﻞ اﻟ��ﺎئﻲ.
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و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
اﻋﺘﻤﺪ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-4-6وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م اﻟتﺸﻜﻴﻞ ا�حﺎ�� ﻟ�جﻨﺔ ،ﻋ�� أن ُ�ﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ اﳌﻘ��ﺣ�ن ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ و�ﺪء اﻟ�جﻨﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣهﺎﻣهﺎ.
 .10ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻷﺳﺮة) :ﻟﻠﻤﻮ اﻓﻘﺔ(
و اﻓﻖ ا�جﻠﺲ �� اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ رﻗﻢ ) (2021-4وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م ﻋ�� أن �ﺸﺎرك رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ �� ﻋﻀﻮ�ﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻷﺳﺮة.
 .11ﺟﺪول ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2022م ) :ﻟﻠﻤﻮ اﻓﻘﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد(
ً
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻘ��ﺣﺔ وأﺧﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠ��ﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ��ﺎ وﻋﺪم �ﻌﺎرﺿهﺎ ﻣﻊ أي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﺪوﻟﮫ ﻟﺪ��ﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
و�ﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺮرا�جﻠﺲ ﻣﺎ ﻳ��:
ﻗﺮر ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار رﻗﻢ ) (2021-4-7وﺗﺎر�ﺦ 2021/12/15م ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋ�� أن ﺗ�ﻮن ﺑﺪاﻳﺔ �ﻞ ر�ﻊ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﺧﻼل اﻟﺮ�ﻊ اﻟﺬي �ﺴﺒﻘﮫ
)ﻣ�حﻖ ا�حﻀﺮ -2ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت(.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋ�� أن ﻳ�ﻮن ﻣﻮﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮم اﻷر�ﻌﺎء اﳌﻮاﻓﻖ 2022/03/30م.
 .12ﻣﺎ �ﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل:
 اﳌﻮ اﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻃﻠﺐ اﳌهﻨﺪس /إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻘي�ىي؛ �ﺸﺄن �ﻐﻴ�� ﻋﻀﻮ�ﺘﮫ �� ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ) ﻋﻀﻮ ﻣﻨتﺴﺐ( إ�� ) ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻣﻞ( ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺄﺳيﺲ ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﺋﺰة ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ ،و أﺗﻔﻖ ا�جﻠﺲ ﻋ�� أن ﻳﺘﻢ ﺗ�ﻠﻴﻒ اﳌهﻨﺪس /ﺻﺎ�ح اﻟﺰ�ﺪ ﺑﺘﻜﻮ�ﻦ ﻓﺮ�ﻖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﮫ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع ا�جﺎﺋﺰة.ً
ﻣﺴﺎء.
وﻋﻠﻴﮫ اﻧﺘ�ى اﻻﺟﺘﻤﺎع �� ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ 09:30
وﷲ و�� اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،،
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ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء
ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

أ .اﺳﺮارﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻤ��ي

أ.ﺑﺪرﻣﺴﻠﻢ اﳌﺎﻟ�ﻲ

د .ﻇﺒﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨ�ن

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺗ��

د .ﻓهﺪ ﻣﺤﻤﺪ ا�حﺮ�ﻲ

م .ﻧﺎﺻﺮﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

م .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﳌﺎﺟﺪ

م .ﺻﺎ�ح ﻓهﺪ اﻟﺰ�ﺪ

م .ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰاﻟﻌﻨﻘﺮي

أﻣ�ن ﺳﺮا�جﻠﺲ
أ .ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺪر��ﻢ
رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ

أ .ﻓهﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ

د .ﻓﻮازﺑﻦ دﻟﻴﻢ ا�حﺮ�ﻲ
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