
 

 قرارات مجلس اإلدارة

 

 أمانة ا�جلس

 

 

 م)1/5/2020مذكرة رقم: (

 م10/01/2021التار�خ:

 املوضوع:

 .م2021اعتماد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية؛ أعضاء ا�جمعية ا�جدد لعام 

 

ا�جدد واملنظم�ن إ�� جمعية ا�حوسبة ال�حابية �أعضاء عامل�ن،  قائمة األعضاءإشارة إ�� 

ه املوافق 21/05/1442بتار�خ  التنفيذية ال�جنةاعتمادها من  ال�ي تمو م، 2021لعام ومنتسب�ن 

 .أعضاء مجلس اإلدارةمن السادة  عتماد ال��ائي لألعضاءاال م، وتبقى 05/01/2021

مر�ر إلك��ونيا يوم وعليھ تم اعتماد األسماء املرسلة إ�� مجلس اإلدارة وتوقيع ا�حضر بالت

 م.12/01/2021ه املوافق 28/05/1442بتار�خ ثالثاء ال

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 قرارات مجلس اإلدارة

 

 أمانة ا�جلس

 توقيع أعضاء ا�جلس:

 عضو

 أ. اسرار بنت عبدهللا العم��ي 

 عضو

 املال�ي مسلم أ.بدر بن

 عضو

 د. ظبية بنت أحمد البوعين�ن

 عضو

 د. عبدالعز�ز بن محمد البات��

 عضو

 م. ناصر بن محمد الناصر

 املشرف املا��

 م. عبدالرحمن بن عبدهللا املاجد 

 عضو

 م. ماجد بن عبدالعز�ز العنقري 

 عضو

 م. صا�ح بن فهد الز�د

 عضو

 د. فهد بن محمد ا�حر�ي

 نائب الرئيس

 د. فواز بن دليم ا�حر�ي

 

 رئيس ا�جلس

 م. فهد بن عبدالعز�ز بن حامد

 



 

 قرارات مجلس اإلدارة

 

 أمانة ا�جلس

 األعضاء ا�جدد املنظم�ن ل�جمعية

 

 التوصية ال��ائية ر�ا��االسم 

 عضو عامل دالل ناصر با�ي ا�حار�ي

 عضو عامل سلطان عبدالرحمن عبدالعز�ز الوهي�ي 

 عضو عامل متعب حمدان عايض العن�ي 

 عضو عامل يوسف شا�� عقيل العن�ي 

 عضو عامل خالد بادي عبدا�حسن الدوسري 

 عضو عامل سعيد بن مسعود بن حس�ن القحطا�ي

 عضو عامل بدر�ھ عبدهللا ناصر الشهرا�ي 

 عضو عامل عمر فهد عبدهللا العو��

 عضو عامل عبدهللا سليمان عبدهللا السليمان

 عضو عامل مشاعل عبدهللا حمد ا�خلف

 عضو عامل محمد عبدهللا ع�� الشر�ف

ابراهيم عبدالعز�ز عبدالرحمن بن 

 عساكر
 عضو عامل

 عضو منتسب العصي�ينادر ناصر ناصر 

 عضو منتسب محمد تر�ي عبدهللا القر�ي

 عضو منتسب خالد محمد احمد خوا��

 عضو منتسب صباح محمد احمد الزهرا�ي

 عضو منتسب ع�� يوسف ع�� النجار

 عضو منتسب فهد عياد عيد العصي�ي

 عضو منتسب سعود حسن مش�ي الغامدي

 



 

 قرارات مجلس اإلدارة

 

 أمانة ا�جلس

 عضو منتسب ندى عبدا�حميد حميدان ا�حمادي 

 عضو منتسب نايف ع�� محمد الز�يدي

 عضو منتسب ابراهيم احمد عايض القي��ي 

 عضو منتسب را�ان بن صا�ح بن عبدهللا الص�ي

 عضو منتسب ها�ي عبدالعز�ز ع�� فلمبان

 عضو منتسب عبدالعز�ز أحمد سعيد ا�جابري 

 عضو منتسب عبدهللا العي��ىحصة بنت ناصر بن 

 عضو منتسب خالد حمود عبدهللا الشمري 

 عضو منتسب ��ا�ي محمد سعود املد�ج 

 عضو منتسب فيصل بن عبدهللا محمد الهزا�ي

 عضو منتسب أما�ي مبارك فراج ا�حار�ي

 عضو منتسب عبدهللا ممدوح محمد نجار

 عضو منتسب مها ما��ي فهد الطلق

 عضو منتسب العتي�يعب�� محمد سفر 

 عضو منتسب امل سعد مسفر الشهري 

 عضو منتسب أمجاد محسن احمد املال�ي

 عضو منتسب حمد صالح محمد الضعيان

 عضو منتسب عبدهللا حس�ن املسعري  فايزة

 عضو منتسب عب�� بنت سليمان بن محمد ا�حصان

 عضو منتسب بنت سليمان محمد ا�حصان عالية

 عضو منتسب لي�� احمد محمد صا�ح بخاري 

 عضو منتسب عبداإللھ بن عبدالعز�ز بن عبدهللا الوابل

 عضو منتسب مهنا نو�جع عوض ال�حي�ي

 عضو منتسب هالھ بخيت فايز املدرع

 عضو منتسب بوخنجر أعبدالرحمن منصور عبدالرحمن 



 

 قرارات مجلس اإلدارة

 

 أمانة ا�جلس

 عضو منتسب ر�ناد محمد الصاعدي

 عضو منتسب الدويشمرام عبدهللا طامي 

 عضو منتسب هديل حمد عبدهللا الهاجري 

 عضو منتسب خالد عبدهللا حسن البار

 عضو منتسب احالم حس�ن محمد حك�ي

 عضو منتسب ر�م مسلم دخيل هللا املروا�ي

 عضو منتسب ثنيان بن محمد راشد السبي��

 عضو منتسب طرفة محمد ابراهيم السلطان

 



 

 

 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
افق ه23/70/2144  بتاريخ حدال يوم و املنعقد   (1رقم )  م.07/03/1202  املو  

      



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق 23/07/1442 بتاريخ  حديوم ال   م.07/03/2021ه املو

 

 1الصفحة  

 

 التوقيع

 

 

افق ه23/07/1442 بتاريخ حديوم ال   (1/2021رقم )لول عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه ا في تمام الساعة  ،م07/03/2021 املو

 ، وبحضور كلٌّ من:Microsoft Teamsعن بعد عبر  برنامج وكما تم عقد االجتماع ، مساء   7:30

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

 رئيس مجلس اإلدارة . فهد عبدالعزيز بن حامدأ .1

 رئيس مجلس اإلدارةنائب  د. فواز دليم الحربي .2

 املسؤول املالي –عضو مجلس اإلدارة  م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد .3

 عضو مجلس اإلدارة م. ماجد عبدالعزيز العنقري  .4

 عضو مجلس اإلدارة م. صالح فهد الزيد .5

 عضو مجلس اإلدارة  د. ظبية أحمد البوعينين .6

 عضو مجلس اإلدارة د. فهد محمد الحربي .7

 عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز محمد الباتليد.  .8

 عضو مجلس اإلدارة أ. بدر مسلم املالكي .9

 عضو مجلس اإلدارة أسرار عبدهللا العميري أ.  .10

 :حضور كلٌّ منكما أعتذر عن ال

 عضو مجلس اإلدارة م. ناصر محمد الناصر .1
 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق 23/07/1442 بتاريخ  حديوم ال   م.07/03/2021ه املو

 

 2الصفحة  

 

 التوقيع

 

 

 

 

 

 محاور االجتماع:
 

 السابق.متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه  .1

 ."السيبراني والمن  وااللتزام والحوكمة املخاطر  لجنة" باسم لجنة تشكيل مقترح استعراض - مناقشةلل .2

 .املنتسب والعضو  العامل للعضو  العضوية رسوم تعديل مقترح استعراض  - مناقشةلل .3

 . اإللكتروني" استعراض إمكانية تقديم منتجات وخدمات "للبيع من خالل املوقع  - مناقشةلل .4

 .تفعيل العضوية الشرفية والعضوية الفخرية للجمعية - مناقشةلل .5

 .عدم ضم الجمعية لقائمة الجمعيات املدعومة من قبل وزارة التنمية االجتماعية -طالع لال  .6

 .استعراض آلية تنظيم االجتماعات السنوية للجان التابعة للمجلس  -عتماد لال  .7

 .م2021تحديد تاريخ االجتماع  الول للجمعية العمومية لعام  - د مناقشة واالعتمالل .8

 .م2021استعراض املواعيد املبدئية الجتماعات الجمعية خالل  -لالعتماد  .9

 ما يستجد من أعمال: .10

 . كات واالستثمار" تحت مضلة اللجنة التنفيذيةامقترح إنشاء "وحدة الشر  - للمناقشة ▪

 .أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعةنموذج تقييم أداء  - لالعتماد  ▪

 

 

 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق 23/07/1442 بتاريخ  حديوم ال   م.07/03/2021ه املو

 

 3الصفحة  

 

 التوقيع

 

 

 

 قرارات املجلس:

 .(4/2020) متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابقتم استعراض مصفوفة  .1

 بشأنها. تم استعراض القرارات املتخذة في اجتماع املجلس السابق وأخر املستجدات 

 ."السيبراني والمن  وااللتزام والحوكمة املخاطر  لجنة " باسم لجنة تشكيل مقترح استعراض( 1/01/2021البند )  .2

مقترح تشكيل لجنة جديدة للجمعية وتختص بمجال املخاطر و الحوكمة وااللتزام واألمن السيبراني، وأثرها عضو املجلس املهندس/ عبدالرحمن املاجد  استعرض

 على مهام واعمال الجمعية.

 و املداوالت تم التوصية بما يلي: وبعد املناقشات

 اختصاص اللجنة و نطاق مهامها واعمالها، ورفع التقرير للمجلس التخاذ القرار املناسب بشأنها.أن يتم دراسة املوضوع و  إعداد تقرير يلخص 

 .املنتسب والعضو  العامل للعضو  العضوية رسوم تعديل مقترح استعراض (2/01/2021البند )  .3

 الرسوم الحالية.استعرض رئيس املجلس املهندس/ فهد بن حامد مقترح تعديل رسوم العضوية "زيادة" على 

 و املداوالت تم التوصية بما يلي: وبعد املناقشات

ء، ويختلف عن ما يتم تقديمة أن تعمل اللجنة املالية على تقديم دراسة بشأن إمكانية رفع الرسوم، مع التأكد على أن يكون الزيادة بمقابل وعائد ذو قيمة على األعضا

 واملوقع. للعموم في حسابات التواصل الخاصة بالجمعية 

 .استعراض إمكانية تقديم منتجات وخدمات "للبيع من خالل املوقع اإللكتروني"  (3/01/2021البند )  .4

  مقترح أن يتم تطوير منصة "متجر إلكتروني" للجمعية ويتم تقديم خدمات تخص الحوسبة السحابية ومراجع  استعرض عضو املجلس املهندس/ عبدالرحمن املاجد 

 ونماذج ذات عالقة.

 و املداوالت تم التوصية بما يلي: وبعد املناقشات



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق 23/07/1442 بتاريخ  حديوم ال   م.07/03/2021ه املو

 

 4الصفحة  

 

 التوقيع

 

الجمعية؛ مع أمثلة للمنتجات التي سيتم تقديمها من خالل تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة تطوير متجر إلكتروني خاص باملنتجات ذات العالقة باختصاص 

 والرفع للمجلس بنتائج الدراسة. املتجر 

 

 .تفعيل العضوية الشرفية والعضوية الفخرية للجمعية (4/01/2021البند )  .5

 وعددهم. فخري للجمعية الشرفي و العضو التم استعراض الفرق بين العضو الشرفي و العضو الفخري، آلية اختيار 

 التوصية بما يلي: و املداوالت تم وبعد املناقشات

الدكتور/ فواز الحربي وعرض ما يتم التوصل إليه من ِقبل رئيس املجلس املهندس/ فهد ونائب الرئيس، مكن ترشيحهم دراسة آلية ومعايير تعيين األعضاء واألسماء امل

 على أعضاء املجلس خالل الفتر القادمة.

 .عدم ضم الجمعية لقائمة الجمعيات املدعومة من قبل وزارة التنمية االجتماعية (5/01/2021البند ) .6

جمعية الحوسبة السحابية ضمن قائمة الجمعيات التي يتم مراجع قوائمها من  تم اطالع السادة أعضاء املجلس على رد وزارة التنمية االجتماعية بشأن عدم وجود 

 ِقبل املحاسب القانوني املعتمد منها،

 .استعراض آلية تنظيم االجتماعات السنوية للجان التابعة للمجلس (6/01/2021البند )  .7

وتفعيل دور اللجان والتأكد من تحديد اجتماع واحد على األقل في كل ربع لكل لجنة على تم استعراض آلية تنظيم االجتماعات السنوية للجان التابعة للمجلس، 

 حدى بما يتوافق مع اجتماعات مجلس اإلدارة؛ ملناقشة اعمال اللجنة والرفع باملواضيع التي تتطلب لالعتماد أو التوصية من املجلس.

 و املداوالت: وبعد املناقشات

باعتماد آلية تنظيم االجتماعات على أن تقوم كل لجنة بإعداد جدول سنوي  م،2021/ 07/03ه املوافق 23/07/1442( بتاريخ 1/01/2021)قراره رقم أتخذ املجلس  

 رئيس و أمين سر املجلس بمواعيد االجتماعات.اجتماعاتها والرفع ل ةألعمالها، جدول

 لكل لجنة وتعرض على مجلس اإلدارة. ال اللجنة خالل الفترة؛تتضمن جميع نشاطات وأعم  كما يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية

 .م2021تحديد تاريخ االجتماع  الول للجمعية العمومية لعام  (7/01/2021البند )  .8

 استعراض املواعيد املقترحة الجتماع الجمعية العمومية. تم 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق 23/07/1442 بتاريخ  حديوم ال   م.07/03/2021ه املو

 

 5الصفحة  

 

 التوقيع

 

 و املداوالت تم التوصية بما يلي: وبعد املناقشات

 ، والتواصل مع الوزارة ألخذ موافقتهم على املوعد.مساءً  7:30من الساعة  م مبدئًيا24/03/2021أن يتم تحديد يوم الخميس بتاريخ 

 كما تم التنويه على أنه من الضروري حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة.

 .م2021املواعيد املبدئية الجتماعات الجمعية خالل استعراض  (8/01/2021البند )  .9

 و املداوالت: وبعد املناقشات

باملوافقة على أن تكون مواعيد اجتماعات املجلس القادمة خالل منتصف ، م07/03/2021ه املوافق 23/07/1442( بتاريخ 2/01/2021قراره رقم )أتخذ املجلس  

 األربعاء، على أن يتم جدولت االجتماعات عبر البريد اإللكتروني من اآلن.الشهر من نهاية كل ربع واملوافق يوم 

 ما يستجد من أعمال: (9/01/2021البند )  .10

 . كات واالستثمار" تحت مضلة اللجنة التنفيذيةامقترح إنشاء "وحدة الشر  - للمناقشة ▪

وإدارة شراكات الجمعية مع األطراف األخرين، والبحث عن مصادر االستدامة املالية  كات واالستثمار والتي تعنى بدراسة ااستعراض مقترح إنشاء وحدة الشر 

 . على أن تكون الوحدة مندرجة تحت اللجنة التنظيمية للجمعية

 و املداوالت: وبعد املناقشات

 ، باعتماد إنشاء الوحدة.م07/03/2021ه املوافق 23/07/1442( بتاريخ 3/01/2021قراره رقم )أتخذ املجلس 

 .نموذج تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة - لالعتماد  ▪

اعتماد النموذج بالبنود الحالية والعمل به حالًيا وتجربته وتقييم ، م07/03/2021ه املوافق 23/07/1442( بتاريخ 4/01/2021قراره رقم )أتخذ املجلس 

 فعاليته وعرض النتائج على املجلس.

 

 

 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق 23/07/1442 بتاريخ  حديوم ال   م.07/03/2021ه املو

 

 6الصفحة  

 

 التوقيع

 

 املجلستوقيع أعضاء 

 

 

 

 

 

 عضو

 أ. اسرار عبدهللا العميري

 عضو

 أ.بدر مسلم املالكي

 عضو

البوعينين أحمد   د. ظبية 

 عضو

الباتلي  د. عبدالعزيز محمد 

 عضو

الحربي  د. فهد محمد 

 معتذر

 م. ناصر محمد الناصر

 عضو

املاجد عبدهللا   م. عبدالرحمن 

 عضو

فهد الزيد  م. صالح 
 عضو

 عبدالعزيز العنقريم. ماجد  

 
 أمين سر املجلس

الدريهم أحمد   أ. فاطمة 

 

املجلس  رئيس 

 . فهد عبدالعزيز بن حامدأ
 

 نائب الرئيس

الحربي دليم   د. فواز بن 



 

 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية
افق  ه 60/11/2144 بتاريخ  األربعاءيوم  واملنعقد ( 2رقم )  م.16/06/2021 املو  

      



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية 

افق 06/11/1442بتاريخ ربعاء يوم األ   م.16/06/2021ه املو

 

 1الصفحة  

 

 التوقيع 

 

افق 06/11/1442بتاريخ ربعاء ( يوم األ 2/2021رقم ) ثانيعقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه ال م، 16/06/2020ه املو

، Microsoft Teamsعن بعد عبر  برنامج خر حضر نصف األعضاء في مقر الجمعية والنصف ال  حيث، مساء   بعة والنصفساالفي تمام الساعة 

 وبحضور كلٌّ من:

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية 

 اإلدارة رئيس مجلس  . فهد عبدالعزيز بن حامدأ .1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  د. فواز بن دليم الحربي .2

 املالي  املشرف –عضو مجلس اإلدارة  م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد  .3

 عضو مجلس اإلدارة  م. ماجد بن عبدالعزيز العنقري  .4

 عضو مجلس اإلدارة  م. صالح فهد الزيد .5

 عضو مجلس اإلدارة  م. ناصر محمد الناصر .6

 عضو مجلس اإلدارة  الحربيد. فهد محمد  .7

 عضو مجلس اإلدارة  د. عبدالعزيز محمد الباتلي  .8

 عضو مجلس اإلدارة  د. ظبية أحمد البوعينين .9

 عضو مجلس اإلدارة  أ. بدر مسلم املالكي .10

 عضو مجلس اإلدارة  أ. اسرار عبدهللا العميري  .11

 :حضور كلٌّ منكما أعتذر عن ال

 اإلدارة عضو مجلس  م. ناصر محمد الناصر .1
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 محاور االجتماع: 
 

 متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابق.  (1

 .استعراض أعمال اللجان خلل الربع األول  - طلع واملناقشةلل  (2

 .م2021استعراض التقرير املالي للربع األول من عام   - لعتمادل (3

 . استعراض إجراءات ترشيح املدير التنفيذي - طلعلل  (4

افقة على ترشيح املدير التنفيذي األساس ي والبديل - للعتماد (5  . املو

 . استعراض دراسة تأسيس لجنة الحوكمة واملخاطر وااللتزام - للعتماد (6

 .اتفاقية مقر ألور هب - عتمادلل  (7

 .(IDC)اتفاقية دعم مؤتمر  - للعتماد (8
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 قرارات املجلس: 

 .متابعة قرارات مجلس اإلدارة في اجتماعه السابقتم استعراض مصفوفة  .1

 بشأنها.خر املستجدات آتم استعراض القرارات املتخذة في اجتماع املجلس السابق و 

 .(واملناقشة للطلع) : استعراض أعمال اللجان خلل الربع األول  .2

 
ا
مناقشتها مع    تم  مالحظات، حيث   4والذي تضمن    استعرض رئيس لجنة التدقيق واملراجعة تقرير مالحظات اللجنة على بعض العمال خالل الربع األول والثاني  اول

 والرد عليها كلُّ حسب اختصاصه.  أعضاء املجلس خالل الجتماع

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 للجنة خالل كل اجتماع ويتم تقديم الرد والتبريرات من املختصين خالل الجتماع.أن يتم عرض أي مالحظات من ا (1

الوثائق في  مالحظة في صفحة قرر املجلس أن يتم وضع . عليه املرفوعة على املوقعالوثائق عدم وجود تواقيع األعضاء في بعض ( بشأن 1فيما يخص املالحظة رقم ) (2

 الجمعية.  في سجالتالوثائق محفوظة  النسخ األصلية املوقعة من موقع الجمعية تشير إلى أن 

.  عنها  ةق املنبث  واملبادرات   والتشغيلية  الستراتيجية   املستهدفات  تحقيق   في  التقدم  مستوى   تعكسدورية    عدم وجود تقاريربخصوص  (  2فيما يخص املالحظة رقم ) (3

 .والتشغيلية ملتابعة مستجدات أعمال الخطة الستراتيجية ةرير ربع سنويارفع تق على أهمية  عليه أكد املجلس

على    املتطوعين، عليه أكد املجلسو   األعضاء  من قبل  املنفذة  واملبادرات  والجهود   األداء  تعكس  دورية  تقارير  وجود   عدمبخصوص   (  3فيما يخص املالحظة رقم ) (4

 .أول بأول، على أن يتم رفع تقرير للمجلس بنهاية كل شهرإدارة التطوع  بالتعاون مع اللجان أن تحصر الساعات والعمال التطوعية للجان 

   .توظيفالإكمال إجراءات أهمية تسريع على أكد املجلس التنفيذي.  الرئيس  منصب بخصوص شغور  (4فيما يخص املالحظة رقم ) (5

اث حيث تضمنت التقارير على أبرز  البوعينين  من ِقبل رئيسة اللجنتين الدكتورة/ ظبية  اإلعالم  و لجنة العالقات العامة    وتقريرتم استعراض تقرير اللجنة العلمية      انيا

 باألهداف الستراتيجية للجمعية.  وارتباطاها م 2021اعمال واحصائيات اللجان خالل الربع األول والثاني من عام  

أعضاء الجمعية حيث أن بعض العمال التي يتم العمل عليها لم يتم حصرها  بعض  كما تم اإلشارة إلى أن هناك فجوة ما بين عمل اللجنة العلمية واألعمال التي يقوم بها  

 أو توثيقها. 

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 النماذج الالزمة واملساعدة لعملية التوثيق.  وعمل،  وتزويد اللجنة العلمية بذلك الجمعيةأن يتم توثيق أي عمل يتم القيام به من أي عضو في  -
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 على تكثيف الجهود في مواقع التواصل الجتماعي األخرى للجمعية. والعالم أن تعمل لجنة العالقات العامة   -

 بالتنسيق مع اللجان ذات العالقة.  نماذج جديدة باملوقع استحداثأن يتم  -

 . (للعتماد: )م2021التقرير املالي للربع األول من عام  استعراض  .3

(، حيث تضمن التقرير  بيان بإيرادات وتبرعات ومصروفات وأصول الجمعية خالل الربع  2021األول لعام    )الربعالتقرير املالي للجمعية عن الفترة  استعرض املشرف املالي  

 األول. 

 ما يلي: باملجلس أوص ى  وبعد املناقشات 

 الجتماع.م والذي تم عرضه على أعضاء املجلس خالل 2021( التقرير املالي للربع األول من عام  2021/ 1/2أعتمد املجلس بقرار رقم ) 

 . ( طلعلل : )استعراض إجراءات ترشيح املدير التنفيذي .4

 تم استعراض إجراءات ترشيح املدير التنفيذي للجمعية  ومراحل سير عملية مقابلة وترشيح املدير التنفيذي.  

افقة على ترشيح املدير التنفيذي األساس ي  .5  .(للعتماد: ) واالحتياطياملو

وعرض السيرة الذاتية الخاصة    ،احتياطي  ومرشح تم استعراض املرشحين الذي تم اختيارهم في املرحلة األخيرة، حيث تم اختيار مرشح أساس ي ملنصب املدير التنفيذي، 

 .بهم على أعضاء املجلس

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي: 

  وأوص ى ،  احتياطيمحمد العيس ى كمرشح    واألستاذ،  رئيس يكمرشح    عبدهللا بن مطلق آل مطلق  األستاذاملوافقة على ترشيح  (  2021/ 2/ 2أعتمد املجلس بقرار رقم )

 . توظيف املرشح الرئيس يبإكمال العمل على إجراءات 

 . (طلعلل ) وااللتزام:استعراض دراسة تأسيس لجنة الحوكمة واملخاطر  .7

( في اجتماعه السابق بـ" أن يتم دراسة املوضوع و  إعداد  2021/ 1/1تم استعراض دراسة تأسيس لجنة الحوكمة واملخاطر واللتزام بناءا على قرار مجلس اإلدارة رقم )

 مهامها واعمالها، ورفع التقرير للمجلس لتخاذ القرار املناسب بشأنها".تقرير يلخص اختصاص اللجنة و نطاق 

 الجمعيات األخرى في مجال الحوكمة واملخاطر واللتزام وتوصيات فريق العمل بشأن ذلك   وتجاربحداث اللجنة، حيث تضمنت الدراسة أهم أهداف است

 بعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:و 
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اعه  خر وعرض الدراسة والتوصيات في اجتماع مجلس اإلدارة في اجتمآتأجيل البند ومناقشته مع األعضاء ذو العالقة باجتماع  ب(  2021/ 3/2أتخذ املجلس قراره رقم )

 القادم لالطالع عليه واعتماده في حال مناسبته والرفع بذلك إلى الجمعية العمومية لالعتماد النهائي.

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:، الجمعية الجديد اتفاقية مقر  .8

 (. 2021/ 2/ 4)بقرار رقم )ألورهب( محترفو األعمال مع شركة اعتماد اتفاقية مقر  الجمعية الجديد  

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:، (IDC)اتفاقية دعم مؤتمر  .9

 (. 2021/ 5/2بقرار رقم )IDC) دعم مؤتمر )اعتماد اتفاقية  
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. تاسعة والنصفانتهى االجتماع في تمام الساعة ال  وهللا ولي التوفيق،،   مساء 

 

 عضو

 أ. اسرار عبدهللا العميري 

 عضو

 املالكي أ.بدر مسلم 

 عضو

 د. ظبية أحمد البوعينين 

 عضو

 د. عبدالعزيز محمد الباتلي

 عضو

 د. فهد محمد الحربي 

 معتذر

 م. ناصر محمد الناصر 

 عضو

 م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد 

 عضو

 م. صالح فهد الزيد

 عضو

 م. ماجد عبدالعزيز العنقري 

 

 

 أمين سر املجلس 

 أ. فاطمة أحمد الدريهم 

 

 املجلس رئيس 

 . فهد عبدالعزيز بن حامد أ
 

 نائب الرئيس 

 د. فواز بن دليم الحربي 



 
 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية
افق  ه 07/02/3144 بتار�خ  األر�عاءيوم  واملنعقد ) 3رقم (  م.15/90/2021 املو  
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افق ه07/02/1443 بتار�خر�عاء ) يوم األ 3/2021رقم ( لثثاعقد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية اجتماعھ ال   م 15/09/2021 املو

، Microsoft Teamsعن �عد ع��  برنامج خر حضر نصف األعضاء �� مقر ا�جمعية والنصف اآل  حيث، مساءً  �عة والنصفساال�� تمام الساعة 

 و�حضور �لٌّ من:

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

 اإلدارة رئيس مجلس  . فهد عبدالعز�ز بن حامدأ .1

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

 املا��  املشرف –عضو مجلس اإلدارة  م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد  .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  ا�حر�يد. فهد محمد  .7

 عضو مجلس اإلدارة  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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ال�جان من خارج ا�جلس، وأعضاء ال�جان من متطو�� ا�جمعية حسب عدد من رؤساء التنفيذي ل�جمعية و   دير االجتماع املكما حضر 

 املواضيع املعروضة ذات العالقة بنطاق عملهم، وهم:

 التنفيذي ل�جمعية ديرامل أ. عبدهللا آل مطلق  .1

   رئيس ال�جنة العلمية سلطان آل مكديد.  .2

 رئيس �جنة ال��امج والفعاليات د. انتصار الكيال .3

 متطوعة ال�حيدانر�م أ.  .4
 

 

 

 

 محاور االجتماع: 
 

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

 سياسة استحقاق شهادات حضور الفعاليات  – لالعتماد )2

 اعتذار رئيسة ال�جنة العلمية عن رئاسة ال�جنة و�عي�ن البديل. – العتمادل )3

 .اعتماد مكتب سعد املطرب للمراجعة وا�حاسبة كمحاسب قانو�ي معتمد من الوزارة –عتماد لال  )4

 .اتفاقية شركة الشنيفي وا�حماد للمحاماة – لالعتماد )5

 .م2021التشغيلية لعام ما تم إنجازه من ا�خطة  استعراض  –  طالع  واملناقشةلال  )6

 استعراض تقار�ر ال�جان. –  طالعلال  )7

 ل. ما �ستجد من اعما )8
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 قرارات ا�جلس: 

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

 �شأ��ا.خر املستجدات آتم استعراض القرارات املتخذة �� اجتماع ا�جلس السابق و 

 .)عتمادلال (: شهادات حضور الفعالياتسياسة استحقاق  .2

بل فر�ق إصدارة  تم استعراض سياسة استحقاق شهادات حضور فعاليات وأ�شطة ا�جمعية ال�ي يتم عقدها ألك�� من ساعت�ن خالل اليوم، وال�ي تم إعدادها من قِ 

 الشهادات �� ا�جمعية.

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

رقم  اعتم بقرار  ا�جلس  وتار�خ  2021-3-1(د  يتم  و   الفعاليات  حضور   شهادات  استحقاق  سياسة  م 09/2021/ 15)  بأن  تطبيقهاوجھ  ال��امج    بدء  �جنة  خالل  من 

 .والفعاليات �� ا�جمعية

 . )لالعتماد: (اعتذار رئيسة ال�جنة العلمية عن رئاسة ال�جنة و�عي�ن البديل .3

 باعتذارها عن رئاسة ال�جنة العلمية؛ ل��ك�� جهودها ع�� رئاسة �جنة العالقات العامة واإلعالم.  البوعين�نتقدمت رئيسة ال�جنة العلمية (سابًقا) د. ظبية  

 ما ي��: با�جلس أو�ىى  و�عد املناقشات 

؛ و�ناًء ع�� ذلك تم �عي�ن الدكتور سلطان آل مكدي رئيًسا �جنةرئاسة ال  م اعتذار الدكتورة ظبية عن 2021/ 15/09) وتار�خ  2021-3- 2د ا�جلس بقرار رقم (اعتم

 ل�جنة بناًء ع�� تقدمھ للرئاسة من خالل رئيس ا�جلس.

 .)عتمادلال ( اعتماد مكتب سعد املطرب للمراجعة وا�حاسبة كمحاسب قانو�ي معتمد من الوزارة  .4

بق اعتم ا�جلس  (د  رقم  وتار�خ  2021-3-3رار  مكتب09/2021/ 15)  املماثلة    كمحاسب  وا�حاسبة  للمراجعة  املطرب  سعد  م  ل�جمعيات  اعتماده  تم  حيث  قانو�ي؛ 

 .كمحاسب قانو�ي

 راجع��ا. ع�� أن يتم التواصل مع املكتب من خالل إرسال خطاب رس�ي للتأكد ع�� أن أسم ا�جمعية مدرج لد��م �� القائمة من ضمن ال�جان ال�ي يتم م

 .)لالعتماد( اتفاقية شركة الشنيفي وا�حماد للمحاماة .5
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تفاقيات ومراجع��ا  تم استعراض اتفاقية شركة الشنيفي وا�حماد للمحاماة؛ وال�ي تضمنت أن الشركة ستقدم دعمها القانو�ي ال�امل ل�جمعية كصياغة العقود واال

 واملرافعة �� قضايا ا�جمعية ع�� سبيل الت��ع. 

 املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:و�عد  

االتفاقية، وحث أعضاء ا�جلس ورؤساء ال�جان ع�� االستفادة من ا�خدمات املقدمة من الشركة �� اعمال    م2021/ 15/09) وتار�خ  2021-3-4رار رقم ( د ا�جلس بق اعتم

 ال�جان ال�ي تتطلب أي استشارات قانونية. 

 ) ع واملناقشةلالطال (  :م 2021التشغيلية لعام ما تم إنجازه من ا�خطة  استعراض  .6

الرا�ع من   الر�ع  التشغيلية خالل  با�خطة  اجتماع منفصل خاص  لعقد  لتنسيق  و  التشغيلية،  ا�خطة  تأجيل استعراض منجزات  يتم  أن  ا�جلس  ملناقش��ا  قرر  العام 

 واستعراضها. 

 ) لالطالع(استعراض تقار�ر ال�جان:  .7

 تم استعراض تقار�ر ال�جان التالية خالل االجتماع: 

ا التقر�ر املا�� عن الر�ع الثا�ي من عام  -
ً
 .2021تقر�ر ال�جنة املالية متضمن

ا دليل إجراءات استقطاب املتطوع�ن. -
ً
 تقر�ر مستجدات سياسة التطوع متضمن

ق أن يتم مخاطبة وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �حل موضوع الساعات و�عد املناقشات ال�ي تمت ع�� دليل اإلجراءات قرر أعضاء ا�جلس باالتفا

 التطوعية؛ بخطاب رس�ي يتم إعداده من ِقبل فر�ق إدارة املتطوع�ن بالتعاون مع رئيس مجلس اإلدارة. 

 تقر�ر �جنة ال��امج والفعاليات.  -

 . تقر�ر ا�جنة العالقات العامة واإلعالم -

 ل. اعماما �ستجد من  .8

 استعراض مستندات �جنة التدقيق واملراجعة:  -

ة األخ�� بأن ترفع  استعرض رئيس �جنة التدقيق واملراجعة دليل إجراءات �جنة املراجعة، والئحة �جنة التدقيق واملراجعة وحيث تمت التوصية �� اجتماع ال�جن 

 للمجلس العتمادها. 
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 التوقيع 

 

أن يتم عرضها ع��  �شرط  دليل إجراءات �جنة املراجعة، والئحة ا�جنة التدقيق واملراجعة؛    م 09/2021/ 15وتار�خ  )  2021-3-5رار رقم (وعليھ أعتمد ا�جلس بق 

 لبدء العمل ��ا  حيال الدليل والالئحةملراجع��ا قانونًيا وأخذ مرئيا��م  للمحاماة وا�حماد   الشنيفي شركة

 

 واالل��ام: دراسة �جنة ا�حوكمة وا�خاطر استعراض  -

  أن   �؛ ع� ا�حوكمة وا�خاطر واالل��ام �� ا�جمعية  م مبدئ إ�شاء �جنة لإلشراف و�دارة أعمال إطار2021/ 15/09) وتار�خ  2021-3-6أعتمد ا�جلس بقرار رقم ( 

 لالعتماد و�دء عملها رسمًيا�جنة وترشيح رئيس لها، و�عداد هي�ل ومهام ال�جنة لطرحها ع�� ا�جلس ليتم العمل ع�� �عي�ن أعضاء 

 

 

 

 

     مساًء. 09:35انت�ى االجتماع �� تمام الساعة 

 وهللا و�� التوفيق،،
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 التوقيع 

 

 توقيع األعضاء

 

 عضو

 أ. اسرار عبدهللا العم��ي 

 عضو

 أ.بدر مسلم املال�ي 

 عضو

 د. ظبية أحمد البوعين�ن 

 عضو

 د. عبدالعز�ز محمد البات��

 عضو

 د. فهد محمد ا�حر�ي 

 عضو

 ناصر محمد الناصر م. 

 عضو

 م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد 

 عضو

 م. صا�ح فهد الز�د

 عضو

 م. ماجد عبدالعز�ز العنقري 

 

 

 أم�ن سر ا�جلس 

 أ. فاطمة أحمد الدر��م 

 

 رئيس ا�جلس 

 . فهد عبدالعز�ز بن حامد أ
 

 نائب الرئيس 

 د. فواز بن دليم ا�حر�ي 



 
 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية
افق  ه 11/50/3144 بتار�خ  األر�عاءيوم  واملنعقد ) 4رقم (  م.15/12/2021 املو  
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افق ه11/05/1443 بتار�خر�عاء ) يوم األ 4/2021رقم ( را�ععقد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية اجتماعھ ال   م 15/12/2021 املو

، Microsoft Teamsعن �عد ع��  برنامج خر نصف األعضاء �� مقر ا�جمعية والنصف اآل  حضر  حيث، مساءً  �عة والنصفساال�� تمام الساعة 

 و�حضور �لٌّ من:

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

 اإلدارة رئيس مجلس  . فهد عبدالعز�ز بن حامدأ .1

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

 املا��  املشرف –عضو مجلس اإلدارة  م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد  .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  ا�حر�يد. فهد محمد  .7

 عضو مجلس اإلدارة  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
 

 

 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

افق 11/05/1443بتار�خ ر�عاء يوم األ   م.15/12/2021ه املو

 

 2الصفحة  

 

حسب املواضيع املعروضة ذات العالقة بنطاق  ؛ ال�جان من خارج ا�جلسعدد من رؤساء التنفيذي ل�جمعية و  الرئيساالجتماع كما حضر 

 عملهم، وهم:

 التنفيذي ل�جمعية الرئيس أ. عبدهللا آل مطلق  .1

   رئيس ال�جنة العلمية سلطان آل مكديد.  .2

 رئيس �جنة ال��امج والفعاليات د. انتصار الكيال .3
 

 محاور االجتماع: 
 

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

 النموذج الشامل لبيانات ا�جمعية. – لالعتماد )2

 .الهي�ل التنظي�ي ا�جديد ل�جمعية – العتمادل )3

 .م2022موازنة العام القادم  –عتماد لال  )4

 .م2022ا�خطة التشغيلية للعام القادم  – لالعتماد )5

 . تقار�ر ال�جاناستعراض  –  طالع لال  )6

 .م2021ر�ر ا�خطة التشغيلية لعام استعراض تق  –  طالعلال  )7

 م. 2022قائمة أعضاء ا�جمعية ا�جدد لعام  –لالعتماد  )8

 �ش�ل �جنة ا�حوكمة وا�خاطر واالل��ام. –لالعتماد  )9

افقة )10  ترشيح رئيس مجلس اإلدارة لعضو�ة مجلس إدارة جمعية نجاح األسرة.  – للمو

افقة واالعتماد  )11  م.2022س اإلدارة وا�جمعية العمومية لعام جدول مواعيد اجتماع مجل –للمو

 ل. ما �ستجد من اعما )12
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 قرارات ا�جلس: 

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

 �شأ��ا.خر املستجدات آو  ) 2021-3رقم (  تم استعراض القرارات املتخذة �� اجتماع ا�جلس السابق

؛ قرر ا�جلس أن يتم تقديم  كمحاسب قانو�ي معتمد من الوزارة  وا�حاسبةاعتماد مكتب سعد املطرب للمراجعة  �شأن    ) 2021/3/3(  مناقشة البند رقم  و�عد  

 س�ي إ�� رئيس �جنة املراجعة الداخلية بأن مكتب املراجع تم اعتماده من الوزارة. ر  إشعار 

 . )عتمادلال (: النموذج الشامل لبيانات ا�جمعية .2

كجزء من ا�حوكمة والشفافية. كما    ك�ناستعرض الرئيس التنفيذي ل�جمعية النموذج الشامل لبيانات ا�جمعية وحيث أن النموذج متطلب من الوزارة ومنصة م

 سيتم اكمال بيانات النموذج حسب البيانات املتوفرة حاليا ل�جمعية.  

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 . النموذج؛ ع�� أن يتم تضم�ن بيانات محاضر ال�جان م2021/ 15/12) وتار�خ  2021-4-1د ا�جلس بقرار رقم ( اعتم

 .)لالعتماد: (ا�جديد ل�جمعيةالهي�ل التنظي�ي  .3

 وسبب ا�حاجة إل��ا. ة وتوضيح اإلدارات واألقسام ال�ي تم استحدا��ا �� الهي�لالهي�ل التنظي�ي ا�جديد ل�جمعياستعرض الرئيس التنفيذي ل�جمعية 

 قرر ا�جلس ما ي��:و�عد املناقشات 

والتأكد من عدم    الهي�ل التنظي�ي ا�جديد؛ ع�� أن يتم الرفع للمجلس بوصف �ل إدارة وأبرز مهامها  م2021/ 15/12) وتار�خ  2021-4-2د ا�جلس بقرار رقم ( اعتم

 . ، وخطة لشغل وظائف اإلدارات املعتمدةوجود أي تداخل ب�ن مهام �ل إدارة

 كما يتم تفصيل أسماء ال�جان �� الهي�ل بدل مس�ى ( ال�جان الدائمة).

 .)عتمادلال ( م:  2022موازنة العام القادم  .4

 م.2022موازنة العام القادم م 2021/ 15/12) وتار�خ  2021- 4-3اعتمد ا�جلس بقرار رقم (

 

 .)لالعتماد(م:  2022ا�خطة التشغيلية للعام القادم  .5
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 . واملس��دف منھ االس��اتيجية ومعاي�� األداء ل�ل هدفة ا�خطة التشغيلية للعام القادم متضمنھ ع�� األهداف استعرض الرئيس التنفيذي ل�جمعي

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��: 

 . م2022ا�خطة التشغيلية لعام  م2021/ 15/12) وتار�خ  2021-4-4بقرار رقم ( د ا�جلس اعتم

 ) علالطال ( :تقار�ر ال�جاناستعراض  .6

 تم استعراض تقار�ر ال�جان التالية خالل االجتماع: 

 .ر �جنة الفعاليات وال��امجتقر� -

 ال�جنة العلمية. تقر�ر  -

 تقر�ر �جنة العالقات العامة واإلعالم. -

 دقيق واملراجعة.تتقر�ر �جنة ال -

 .تقر�ر إدارة التطوع -

 املبذولة خالل العام.قدم ا�جلس شكره لرؤساء ال�جان واألعضاء ع�� ا�جهود و 

 ) لالطالع(: م2021استعراض تقر�ر ا�خطة التشغيلية لعام  .7

 ال�ي تم تحقيقها.  األداءع�� معاي��  ستجداتاملم و 2021اطلع ا�جلس ع�� تقر�ر منجزات ا�خطة التشغيلية لعام  

 )عتمادلال (م: 2022قائمة أعضاء ا�جمعية ا�جدد لعام  .8

األعضاء ا�جدد ل�جمعية وما تم �عديلھ عل��ا من قبل ال�جنة التنفيذية حسب امل��رات ال�ي تم توضيحها من رئيس ال�جنة؛ كتغ�� �عض  تم استعراض م�خص قائمة  

 األعضاء من تصنيف ( عضو عامل) إ�� (عضو منتسب). 

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 ). القائمة -1ا�حضر   م�حق(  ئمة أعضاء ا�جمعية ا�جدد بناًء ع�� توصية ال�جنة التنفيذية. قام 2021/ 15/12) وتار�خ  2021-4-5د ا�جلس بقرار رقم ( اعتم

 ) عتمادلال (�ش�ل �جنة ا�حوكمة وا�خاطر واالل��ام:  .9

للبدء باختيار وحصر األعضاء ا�ختص�ن ��  تم استعراض التشكيل ا�حا�� ل�جنة وامل�ون من رئيس ال�جنة وأم�ن سر ال�جنة؛ ع�� أن يتم البدء باعتماد التشكيل ا�حا��  

 لعرضها ع�� ا�جلس �� اجتماعھ القادم العتماد التشكيل ال��ائي.
ً
 مجال ا�حوكمة وا�خاطر واالل��ام و�عداد قائمة باملر�ح�ن تمهيدا
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 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

مة بأسماء أعضاء ال�جنة املق��ح�ن العتماده و�دء ال�جنة ممارسة  ئ، ع�� أن ُ�عرض قال ا�حا�� ل�جنةلتشكيم ا 2021/ 15/12) وتار�خ  2021-4-6د ا�جلس بقرار رقم ( اعتم

 مهامها.

افقةلل (ترشيح رئيس مجلس اإلدارة لعضو�ة مجلس إدارة جمعية نجاح األسرة:  .10  )مو

افق ا�جلس �� اجتماعھ رقم (  ع�� أن �شارك رئيس ا�جلس �� عضو�ة مجلس إدارة جمعية نجاح األسرة. م12/2021/ 15 وتار�خ) 2021-4و

افقة واال (م : 2022جدول مواعيد اجتماع مجلس اإلدارة وا�جمعية العمومية لعام  .11  )عتمادللمو

 اعات مجدولھ لد��م مسبًقا. تم استعراض مواعيد االجتماعات املق��حة وأخذ مرئيات األعضاء عل��ا للتأكد من مناسب��ا وعدم �عارضها مع أي اجتم

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

  بداية �ل ر�ع ملناقشة ما تم إنجازه خالل الر�ع الذي �سبقھ ع�� أن ت�ون  اجتماعات مجلس اإلدارة مواعيد م  2021/ 12/ 15) وتار�خ  2021-4-7بقرار رقم ( قرر ا�جلس

 ).مواعيد االجتماعات -2ا�حضر   م�حق(

 م. 2022/ 30/03كما تم االتفاق ع�� أن ي�ون موعد اجتماع ا�جمعية العمومية يوم األر�عاء املوافق 

 :لما �ستجد من اعما .12

افقة ع�� طلب املهندس/ إبراهيم القي�ىي؛ �شأن �غ -  �� عضو�تھ �� ا�جمعية من ( عضو منتسب) إ�� ( عضو عامل)ياملو

 مناقشة تأسيس مشروع جائزة ل�جمعية، وأتفق ا�جلس ع�� أن يتم ت�ليف املهندس/ صا�ح الز�د بتكو�ن فر�ق برئاستھ لدراسة مشروع ا�جائزة. تم  -

 

    مساًء.  09:30انت�ى االجتماع �� تمام الساعة وعليھ 

 التوفيق،،وهللا و�� 
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 توقيع األعضاء        

 

 عضو

 أ. اسرار عبدهللا العم��ي 

 عضو

 أ.بدر مسلم املال�ي 

 عضو

 د. ظبية أحمد البوعين�ن 

 عضو

 د. عبدالعز�ز محمد البات��

 عضو

 د. فهد محمد ا�حر�ي 

 عضو

 م. ناصر محمد الناصر 

 عضو

 م. عبدالرحمن عبدهللا املاجد 

 عضو

 م. صا�ح فهد الز�د

 عضو

 ماجد عبدالعز�ز العنقري م. 

 

 

 أم�ن سر ا�جلس 

 أ. فاطمة أحمد الدر��م 

 

 رئيس ا�جلس 

 . فهد عبدالعز�ز بن حامد أ
 

 نائب الرئيس 

 د. فواز بن دليم ا�حر�ي 


