
 
 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية
افق  ه27/07/3144  بتار�خ  ثن�ناأليوم   واملنعقد  )1رقم (  م.28/02/2202 املو  

      



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يوم

 1الصفحة  

 

 

افق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يومم  2022ول لعام عقد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية اجتماعھ األ  �� م 28/02/2022 املو

، و�حضور �لٌّ Microsoft Teamsعن �عد ع��  برنامج خر نصف األعضاء �� مقر ا�جمعية والنصف اآل  حضر  حيث، مساءً  �عة والنصفساالتمام الساعة 

 من:

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 اإلدارةرئيس 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 د. فهد محمد ا�حر�ي .5

 عضو مجلس اإلدارة  د. ظبية أحمد البوعين�ن .6

 عضو مجلس اإلدارة أ. بدر مسلم املال�ي .7

 

 

 حسب املواضيع املعروضة ذات العالقة بنطاق عملهم، وهم:؛ عدد من رؤساء ال�جان من خارج ا�جلسالتنفيذي ل�جمعية و  الرئيساالجتماع كما حضر 

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

 رئيس �جنة ال��امج والفعاليات د. انتصار الكيال .2

 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يوم

 2الصفحة  

 

 

    حضور �لٌّ من:ا�واعتذر عن 

 عضو مجلس اإلدارة د. عبدالعز�ز محمد البات�� .1

 عضو مجلس اإلدارة م. صا�ح فهد الز�د .2

 عضو مجلس اإلدارة م. ناصر محمد الناصر .3

 عضو مجلس اإلدارة أ. اسرار عبدهللا العم��ي  .4
 

  



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يوم

 3الصفحة  

 

 

 

 

 قرارات ا�جلس:

 .السابقمتا�عة قرارات مجلس اإلدارة �� اجتماعھ تم استعراض مصفوفة  .1

 �شأ��ا.خر املستجدات آو  )2021-4رقم (  تم استعراض القرارات املتخذة �� اجتماع ا�جلس السابق

 العمل ع�� تطو�ر الئحة عمل ال�جنة.ي�شأن �شك )9/04/2021( مناقشة البند رقم و�عد 
ً
 ل �جنة ا�حوكمة وا�خاطر واالل��ام، تم اإلشارة إ�� أنھ يتم حاليا

 .)عتماد لال (: مذكرة التفاهم املوقعة مع مدينة امللك عبدالعز�ز للعلوم والتقنيةاستعراض  .2

 محاور االجتماع:
 

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

 .مذكرة التفاهم املوقعة مع مدينة امللك عبدالعز�ز للعلوم والتقنية   – لالعتماد  )2

 .)استعراض مق��ح تأسيس عضو�ة جديدة تحت أسم ( عضو�ة املنشآت  – مناقشةلل )3

 .استعراض مذكرة التفاهم املوقعة مع نوتانكس   –عتماد لال  )4

 .استعراض خطة عمل ا�حفل السنوي    – لالعتماد  )5

 .م2021التقر�ر السنوي لعام    –  عتماد لال  )6

 .مق��ح ال�جنة التنفيذية لتطو�ر ال�جان  – طالعلال  )7

 .استعراض تقار�ر ال�جان   –طالعلال  )8

 :ما �ستجد من أعمال )9
 .عل�ي مناقشة مق��ح عمل كتاب -

مكدي    طلب ا�حصول ع�� عضو�ة عاملاعتماد   -  .د. مف�ح القحطا�ي) –من السادة ( د. سلطان آل 

وارتباط ال�جان �� ا�جمعية ومهام اإلدارات.الطالع ع�� اا -  لهي�ل التنظي�ي 

 اعتماد جدول اجتماعات مجلس إدارة ا�جمعية ( �عد التحديث) -



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يوم

 4الصفحة  

 

 .والتقنية  للعلوم عبدالعز�ز امللك مدينة مع املوقعة التفاهم مذكرة م28/02/2022وتار�خ  ) 2022-2-1تم استعراض مختصر املذكرة واعتمد ا�جلس بقرار رقم (

 .)مناقشةلل: ()عضو�ة جديدة تحت أسم ( عضو�ة املنشآتاستعراض مق��ح تأسيس  .3

 ، و�م�انية �عديل الالئحة األساسية وفقا للتعديالت ا�خاصة بالعضو�ات. )أملاسية –ذهبية  –فضية  تم استعراض ملف العضو�ات ا�جديدة املق��حة للمنشآت (

 قرر ا�جلس ما ي��:و�عد املناقشات 

 بموافقة أغلبية أعضاء ا�جلس.، م عضو�ة املنشآت28/02/2022)  وتار�خ 2022-1-2رقم (د ا�جلس بقرار اعتم

 ).تم تأجيل البند(:استعراض مذكرة التفاهم املوقعة مع نوتانكس .4

 

 ).تم تأجيل البند(: استعراض خطة عمل ا�حفل السنوي  .5

 

 .)البندتم تأجيل ( :م2021التقر�ر السنوي لعام استعراض  .6

 

 .)تم تأجيل البند( :مق��ح ال�جنة التنفيذية لتطو�ر ال�جاناستعراض  .7

 

 .)طالعلال (:استعراض تقار�ر ال�جان .8

 استعرض رؤساء ال�جان التقار�ر التالية:

 �جنة ال��امج والفعاليات. -

 ال�جنة املالية. -

 :ما �ستجد من أعمال .9

 مناقشة مق��ح عمل كتاب عل�ي. -

، ومحاور الناشئة  التقنيات  �� وتطبيقا��ا ال�حابية ا�حوسبة ا�جمعية الدكتورة ظبية البوعين�ن مق��ح عمل كتاب عل�ي �عنوان أساسياتاستعرض عضو 

 الكتاب املق��حة.



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يوم

 5الصفحة  

 

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 جلس ا�ختص�ن �� ا�جمعية للتعاون واملشاركة تأليف الكتاب. م مق��ح الكتاب العل�ي، وحث ا� 28/02/2022)  وتار�خ 2022-1-3اعتمد ا�جلس بقرار رقم (

.كما وجھ ا�جلس بالعمل ع�� التواصل مع دور النشر لبحث إم�انية تقديم رعاي��م للكتاب والتعاون مع ا�جمعية �� �شرة، بجانب �شر الكتا
ً
 ب إلك��ونيا

 �� ا�جمعية. طلب عضو�ة عاملاعتماد  -

 د. مف�ح القحطا�ي). –( د. سلطان آل مكدي  السادة قبول طلب ا�حصول ع�� عضو�ة عامل منم 28/02/2022)  وتار�خ 2022-1-4اعتمد ا�جلس بقرار رقم (

 .الهي�ل التنظي�ي وارتباط ال�جان �� ا�جمعية ومهام اإلداراتالطالع ع�� ا -

 .يث)اعتماد جدول اجتماعات مجلس إدارة ا�جمعية ( �عد التحد -

  االجتماعات مجلس اإلدارة �عد تحديثھ  ةجدول م28/02/2022)  وتار�خ 2022-1-5اعتمد ا�جلس بقرار رقم (

 

 

    مساًء. 09:20انت�ى االجتماع �� تمام الساعة وعليھ 

 وهللا و�� التوفيق،،

  



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية

 م28/02/2022 املوافق ه27/07/1443 بتار�خ األثن�ن يوم

 6الصفحة  

 

 

 توقيع األعضاء      

 

 معتذر

 أ. اسرار عبدهللا العم��ي

 عضو

 املال�يأ.بدر مسلم 

 عضو

البوعين�ن أحمد   د. ظبية 

 معتذر

البات��  د. عبدالعز�ز محمد 

 عضو

ا�حر�ي  د. فهد محمد 

 معتذر

 م. ناصر محمد الناصر

 عضو

املاجد عبدهللا   م. عبدالرحمن 

 معتذر

فهد الز�د  م. صا�ح 

 عضو

 م. ماجد عبدالعز�ز العنقري

 

 

 أم�ن سر ا�جلس

الدر��م أحمد   أ. فاطمة 

 

ا�جلس  رئيس 

 . فهد عبدالعز�ز بن حامدأ
 

 نائب الرئيس

ا�حر�ي دليم   د. فواز بن 



 
 

     

  

 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية
افق  ه22/90/3144 بتار�خ  سبت اليوم  واملنعقد ) 2رقم (  م.32/40/2202 املو  

      



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

افق ه22/09/1443 بتار�خ  السبت يوم  م 23/04/2022 املو

 1الصفحة  

 

 

افق ه22/09/1443 بتار�خ السبت يومم  2022لعام  ثا�يعقد مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية اجتماعھ ال ��  م23/04/2022 املو

 ، و�حضور �لٌّ من:Microsoft Teamsعن �عد ع��  برنامج  مساءً  عاشرةالتمام الساعة 

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

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

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

 عضو مجلس اإلدارة  د. فهد محمد ا�حر�ي .3

 عضو مجلس اإلدارة  م. ناصر محمد الناصر .4

 عضو مجلس اإلدارة  د. ظبية أحمد البوعين�ن .5

 عضو مجلس اإلدارة  د. عبدالعز�ز محمد البات��  .6

 عضو مجلس اإلدارة  م. صا�ح فهد الز�د .7

 عضو مجلس اإلدارة  أ. بدر مسلم املال�ي .8

 

 

 حسب املواضيع املعروضة ذات العالقة بنطاق عملهم، وهم:؛ عدد من رؤساء ال�جان من خارج ا�جلسالتنفيذي ل�جمعية و دير  املاالجتماع كما حضر 

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

 مسؤول وحدة التطوع  أ. أمجاد ا�حامد .2

 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

افق ه22/09/1443 بتار�خ  السبت يوم  م 23/04/2022 املو

 2الصفحة  

 

 

    حضور �لٌّ من:ا�واعتذر عن 

 املشرف املا�� ل�جمعية  عبدالرحمن عبدهللا املاجد م.  .1

 عضو مجلس اإلدارة  م. ماجد عبدالعز�ز العنقري  .2

 عضو مجلس اإلدارة  أ. اسرار عبدهللا العم��ي  .3
 

  



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

افق ه22/09/1443 بتار�خ  السبت يوم  م 23/04/2022 املو

 3الصفحة  

 

 

 

 

 قرارات ا�جلس: 

 .مجلس اإلدارة �� اجتماعھ السابقمتا�عة قرارات تم استعراض مصفوفة  .1

 .وما تم تنفيذه م��ا �شأ��اخر املستجدات آو  ) 2022-1رقم (  تم استعراض القرارات املتخذة �� اجتماع ا�جلس السابق

 

 .)طالعلال ( تفاقية تأسيس مؤتمر ا�حوسبة ال�حابية السعوديااستعراض  .2

ع�� األعمال ال�ي تمت ح�ى اآلن للتجه�� للمؤتمر ودور ا�جمعية �� ذلك؛ كما تم التوضيح  االتفاقية ال�ي تم توقيعها واطالع أعضاء ا�جلس    بنود   تم استعراض مختصر

 .واألر�اح وفق ما نصت عليھ االتفاقية، ولها �سبة من الدخل �شرا��وسي�ون دورها تنسيقي و  ع�� ا�جمعية أو قانونية بأن االتفاقية ال تمثل إي ال��امات مالية

 . )طالعلال (  :اتفاقية دعم معرض ا�حوسبة ال�حابية والذ�اء االصطنا��استعراض  .3

  تنسيقي ، سي�ون دورها  ع�� ا�جمعية  أو قانونية  ماليةلتوضيح ألعضاء ا�جلس بأن االتفاقية ال تمثل إي  تم استعراض مختصر بنود االتفاقية ال�ي تم توقيعها وا

 .�و�شرا�

 محاور االجتماع: 
 

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

 .ال�حابية السعودياتفاقية تأسيس مؤتمر ا�حوسبة      –  طالعلال  )2

 .اتفاقية دعم معرض ا�حوسبة ال�حابية والذ�اء االصطنا��    –  طالعال ل )3

 . م2021امل��انية املدققة لعام   –عتماد لال  )4

 .م2021التقر�ر السنوي لعام     –  طالعلال  )5

 . استعراض تقار�ر ال�جان   –  طالعلال  )6

 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

افق ه22/09/1443 بتار�خ  السبت يوم  م 23/04/2022 املو

 4الصفحة  

 

انية املدققة لعام استعراض  .4  ). لالعتماد(:م 2021امل��

 م وال�ي تم مراجع��ا واعتمادها من قبل مكتب املراجع القانو�ي املعتمد من الوزارة. 2021تم استعراض تقر�ر امل��انية املدققة لعام  

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 م؛ كما سبق أن تم اعتماد القوائم بمحضر تمر�ري إلك��ونيا من قبل أعضاء ا�جلس23/04/2022) وتار�خ  01/02/2022بالن�خة ال��اية و�قرار رقم (اعتماد التقر�ر  

 العتمادها ال��ائي من قبل ا�جمعية العمومية
ً
 . تمهيدا

 ). لالعتماد(: م2021التقر�ر السنوي لعام استعراض  .5

م، كما قدم أعضاء ا�جلس شكرهم  2021التنفيذي التقر�ر السنوي ل�جمعية والذي تضمن منجزات وأبرز إحصائيات اعمال ا�جمعية خالل العام املا��  استعرض املدير  

 ع�� ا�جهود املبذولة �� إعداد التقر�ر.  ءهموثنا

 و�عد املناقشات قرر ا�جلس ما ي��:

 العتماده ال��ائي من قبل ا�جمعية العمومية.2022/ 02/ 02(اعتماد ا�جلس بقرار رقم 
ً
 ) التقر�ر السنوي ل�جمعية، تمهيدا

 .)طالعلال (:استعراض تقار�ر ال�جان .7

 وحدة التطوع:   -

ا�جمعية  استعرض  املنظمات، وحيث أن   �� التطوع  بإدارة عملية  املع�ي  إدامة  التطوع وفق معيار  تأسيس وحدة  ا�حامد مراحل  ا�خطط  ت األستاذ/ أمجاد  أعدت 

 والسياسات والنماذج الالزمة لتأسيس وتفعيل وحدة التطوع وفق املعيار وأفضل املمارسات.

 

 

    مساًء.11:00انت�ى االجتماع �� تمام الساعة وعليھ 

 وهللا و�� التوفيق،،

  



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ا�حوسبة ال�حابية 

افق ه22/09/1443 بتار�خ  السبت يوم  م 23/04/2022 املو

 5الصفحة  

 

 

 توقيع األعضاء        

 

 معتذر

 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 

 معتذر

 املاجد م. عبدالرحمن عبدهللا 

 عضو

 م. صا�ح فهد الز�د

 معتذر

 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 الحوسبة السحابية 

افق ه02/30/4144 بتاريخ ربعاءال يوم  واملنعقد  (3رقم )  م. 2202/ 90/ 82 املو  

      



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق ه02/03/1444 بتاريخ الربعاء  يوم    م 28/09/2022 املو

 1الصفحة  

 

 

افق ه02/03/1444 بتاريخ  الربعاء يوم م  2022لعام  ثانيعقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه ال في   م 28/09/2022 املو

 ، وبحضور كلٌّ من: Microsoft Teamsعن بعد عبر  برنامج  مساء   سادسة والنصفالتمام الساعة 

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية 

 رئيس مجلس اإلدارة  . فهد عبدالعزيز بن حامدأ .1

 اإلدارة نائب رئيس مجلس  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   د. ظبية أحمد البوعينين .5

 عضو مجلس اإلدارة  م. صالح فهد الزيد  .6

 عضو مجلس اإلدارة  د. فهد محمد الحربي  .7

 عضو مجلس اإلدارة  الناصر م. ناصر محمد  .8

 عضو مجلس اإلدارة  أ. اسرار عبدهللا العميري  .9

 

 

 حسب املواضيع املعروضة ذات العالقة بنطاق عملهم، وهم: ؛ عدد من رؤساء اللجان من خارج املجلسالتنفيذي للجمعية و دير املاالجتماع كما حضر 

 التنفيذي للجمعية  الرئيس أ. عبدهللا آل مطلق  .1

 رئيس لجنة البرامج والفعاليات د. انتصار الكيال  .2
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    حضور كلٌّ من:الواعتذر عن  

 عضو مجلس اإلدارة  د. عبدالعزيز محمد الباتلي  .1

 عضو مجلس اإلدارة  أ. بدر مسلم املالكي  .2
 

 

 

 

 محاور االجتماع: 
 

 .لعلم البياناتاتفاقية مذكرة تفاهم الجمعية السعودية     – لالعتماد (1

 . مؤتمر الحوسبة السحابية السعودي تفاهم مذكرةاتفاقية ملحق    – لالعتماد (2

 . استعراض الئحة امليثاق الخالقي للعاملين في القطاع الغير ربحي    –عتماد لال  (3

 . متابعة مشاريع الجمعية – واملناقشة   طالعلال  (4

 . اللجان ما يستجد من أعمال –واملناقشة    طالعلال  (5
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 قرارات املجلس:

 .( لالعتماداتفاقية مذكرة تفاهم الجمعية السعودية لعلم البيانات) تم استعراض  .1

 العتمادها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.  اتفاقية تم استعراض
ً
 مذكرة التفاهم والتي سبق وأن تم مشاركتها مع أعضاء مجلس اإلدارة تمهيدا

 بعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:و 

 م. 28/09/2022( وتاريخ 2022-3-1البيانات بقرار رقم ) لعلم السعودية  الجمعيةبين جمعية الحوسبة السحابية مع  تفاهم ال د مذكرة اتفاقية ااعتم

 (.لالعتمادمؤتمر الحوسبة السحابية السعودي)  تفاهم مذكرةاتفاقية ملحق استعراض  .2

لغرض إضافة بنود إضافية تحدد التزامات كل طرف، وبرغبة من كال والتي تم إعداد    السعودي  السحابية  الحوسبة  مؤتمر  تفاهم  مذكرة  اتفاقية  ملحق  تم استعراض

 الطرفين. 

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

عدم وجود أي تعديالت جوهرية   ( رئيس مجلس اإلدارة بمراجعة ملحق االتفاقية بعد استالم النسخة النهائية منها وفي حال2022-3-2تفويض املجلس بقرار رقم )

 يتم اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس اإلدارة بالتفويض.

 (.لالعتمادئحة امليثاق الخالقي للعاملين في القطاع الغير ربحي) ال استعراض   .3

 .محتوياته وأبرز   الالئحة  وأهداف ربحي الغير القطاع  في للعاملين األخالقي امليثاق  الئحة استعراض تم

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 م على أن يتم عكسها على الورق الرسمي للجمعية. 28/09/2022( وتاريخ 2022-3-3بقرار رقم ) ئحة امليثاق األخالقي للعاملين في القطاع الغير ربحيد ال ااعتم

 (. لالطالع واملناقشة)  متابعة مشاريع الجمعيةاستعراض  .4

 مستجدات مشاريع الجمعية الحالية ومنها ما يلي: تم استعراض 

 القادمة.تم استعراض أخر تحديثات املسرعة والتي تتمثل في إعداد حقائب تدريبية من قبل فريق العمل والتي سيتم العمل على تقديمها خالل األشهر  :مسرعة األعمال -

ية التي يتم  تم استعراض تقرير مستجدات كتاب أساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في التقنيات الناشئة واملحاور املعتمدة للكتاب واملرحلة الحال :الكتاب العلمي -

 العمل عليها 
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 ومواعيد نشرها. م وعناصر التغطيات اإلعالمية وجهات 2022تم استعراض الخطة اإلعالمية ملؤتمر الحوسبة السحابية السعودي  :املؤتمر -

 (. لالطالع واملناقشة) اللجان ما يستجد من أعمال استعراض  .5

 تم استعراض اعمال اللجان التالية:

 : اعمال اللجنة املالية  -

 . م2022تم استعراض تقرير اللجنة املالية عن الربع األول والربع الثاني والربع الثالث من العام املالي  -1

 .والزيادة امللحوظة في اعداد العضويات 2020،2021،2022الجمعية لثالثة أعوام تم استعراض تقرير العضويات في  -2

 .اقترحت اللجنة ادراج مقترح زيادة رسوم العضويات في اجتماع مجلس االدارة القادم لتغطية احتياجات الجمعية -3

 .الزكاةناقشت اللجنة تعديل الالئحة املالية وبحث التنظيم الخاص بأموال   -4

أو    أشهر قترح خالل ثالثة  امل  تقديمعلى ان يتم  خالل الفترة املاضية    املبذولةنظير جهوده  ؛  تتعلق باملميزات املالية للرئيس التنفيذي  باستثناءاتاوصت اللجنة   -5

 .في االجتماع القادم للمجلس

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 ،حسب متطلبات الحوكمة م على أن يتم نشرها على موقع الجمعية على األنترنت28/09/2022( وتاريخ 2022-3-4)أعتمد املجلس تفاصيل التقارير املالية بقرار رقم 

 م، تفويض املجلس 28/09/2022( وتاريخ 2022-3-5في إجراءات تعديل رسوم العضويات والرفع باآلليه املقترحة في االجتماع القادم بقرار رقم ) بالبدء أوص ى املجلس 

 الالئحة املالية وبحث آليه التنظيم الخاصة بأموال الزكاة والرفع باالستثناءات املالية للرئيسبمراجعة  اللجنة املاليةم 28/09/2022( وتاريخ 2022-3-6رقم )بقرار  

 التنفيذي خالل ثالثة أشهر أو العرض في االجتماع القادم. 

 

 : لجنة املراجعة اعمال  -

    توصية اللجنة تجاه تلك مع استعراض  ببنود األعمال  بعض النقاط املرتبطة  م والذي تضمن  2022ية عن النصف األول من عام  استعراض تقرير املراجعة الداخل  تم              

   .النقاط
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 لجنة العالقات العامة والعالم :  اعمال  -

 رعاية الجمعية للمؤتمر الوطني الخامس لكليات الحاسب اآللي بالجامعات السعودية  -

م، واألنشطة التي  2022/ ديسمبر/22-21مقترح رعاية الجمعية للمؤتمر الوطني الخامس لكليات الحاسب اآللي بالجامعات السعودية واملقرر عقده بتاريخ  تم استعراض  

 من املمكن للجمعية تقديمها واملشاركة فيها. 

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

م رعاية الجمعية للمؤتمر الوطني الخامس لكليات الحاسب اآللي بالجامعات السعودية، على أن يتم وضع  28/09/2022( وتاريخ  2022- 3-7)اعتمد املجلس بقرار رقم  

 خطة وآلية رعاية الجمعية للمؤتمر وتحديد األنشطة التي ستشارك فيها الجمعية. 

 

 

 

. 7:45انتهى االجتماع في تمام الساعة وعليه   مساء 

 التوفيق، وهللا ولي    
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 توقيع العضاء       

 

 عضو 

 أ. اسرار عبدهللا العميري 

 معتذر

 أ.بدر مسلم املالكي 

 عضو 

 د. ظبية أحمد البوعينين

 معتذر

 د. عبدالعزيز محمد الباتلي

 عضو 

 د. فهد محمد الحربي

 عضو 

 م. ناصر محمد الناصر 

 عضو 

 عبدالرحمن عبدهللا املاجد م. 

 عضو 

 م. صالح فهد الزيد

 عضو 

 م. ماجد عبدالعزيز العنقري 

 

 

 أمين سر املجلس

 أ. فاطمة أحمد الدريهم 

 

 رئيس املجلس

 . فهد عبدالعزيز بن حامدأ 
 

 نائب الرئيس 

 د. فواز بن دليم الحربي 
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افق ه05/06/1444  بتاريخ  الخميس  يوم م  2022لعام  الرابععقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه    م29/12/2022 املو

 ، وبحضور كلٌّ من: Microsoft Teams عبر برنامج عن بعد  مساء   سادسةالفي تمام الساعة  

 السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية 

 رئيس مجلس اإلدارة  . 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. صالح فهد الزيد  .4

 د. فهد محمد الحربي  .5

 د. عبدالعزيز محمد الباتلي  .6

 عضو مجلس اإلدارة 

 اإلدارة عضو مجلس 

 اإلدارة عضو مجلس  أ. بدر مسلم املالكي  .7

 اإلدارة عضو مجلس  أ. اسرار عبدهللا العميري  .8

 

 

    واعتذر عن الحضور كلٌّ من:

 اإلدارة عضو مجلس  البوعينين أحمد ظبية . د .1

 م. ناصر محمد الناصر  .2

 العنقري  عبدالعزيز ماجد. م .3

 اإلدارة عضو مجلس 

 اإلدارة عضو مجلس 
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 محاور االجتماع: 
 .2022 لعام التشغيلية الخطة تقرير  استعراض  – لالطالع  (1

 م.2023استعراض الخطة التشغيلية لعام  – لالعتماد (2

 . م2023املوازنة التقديرية لعام   استعراض –عتماد لال  (3

 م.2021استعراض تقرير الحوكمة عن عام  –  طالعلال  (4

 . املؤسسية القدرات  تقييم تقرير  استعراض  – لالطالع  (5

 العضوية.  رسوم زيادة مقترح –لالعتماد  (6

 والرواتب.   األجور  سلم تحديث – لالعتماد (7

 . تسكين املزايا املالية للرئيس التنفيذي وفق سلم األجور والرواتب املحدث إعادة –لالعتماد  (8

 . أموال الزكاة حسب األنظمة واإلجراءات املتبعة  استقبال –د لالعتما (9

 .مقترح تغيير مسمى لجنة العالقات العامة واإلعالم  – لالعتماد (10

 .واإلجراءات التي تغطي متطلبات الحوكمة واملخاطر وااللتزام في الجمعية  السياسات –لالعتماد  (11

 SMSعقد جمع التبرعات من خالل الرسائل القصيرة   استعراض –لالعتماد  (12

افقة  –لالعتماد  (13  . SMSعلى طلب ترخيص جمع التبرعات من خالل الرسائل القصيرة  املو

 م.2022 التقرير املالي للربع الرابع من العام   استعراض –لالعتماد  (14
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 قرارات املجلس:

 .2022 لعام التشغيلية  الخطة  تقرير  استعراض .1

 . م واملستجدات على معايير األداء التي تم تحقيقها2022للعام  التشغيلية الخطة  منجزات على تقرير املجلس اطلع

 .م2023 لعام  التشغيلية الخطة استعراض .2

تحقيق   في واالعالم العامة العالقات  لجنة اشراك  وكذلك  م متضمنه األهداف ومعايير األداء واملستهدفات2023استعرض الرئيس التنفيذي للجمعية الخطة التشغيلية للعام 

 . االستراتيجية األهداف   من عدد

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 م. 2023م الخطة التشغيلية لعام 29/12/2022( وتاريخ 2023-4-1بقرار رقم ) اعتمد املجلس

 .م2023 لعام التقديرية املوازنة استعراض .3

 م. 2023للعام  تفاصيل املوازنة التقديريةللجمعية  املشرف املالياستعرض  

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 م. 2023م املوازنة التقديرية لعام 29/12/2022وتاريخ ( 2023-4-2اعتمد املجلس بقرار رقم )

 م2021 عام  عن  الحوكمة  تقرير  استعراض .4

 .%(96.32وأشاد بالجهود املبذولة والنضج الذي وصلت له الجمعية حيث تم تحقيق درجة حوكمة ) م،2021الحوكمة عن عام  على تقرير املجلس اطلع

 املؤسسية القدرات تقييم  تقرير  استعراض .5

دول مقارنة األداء الذي يقارن بين  اطلع املجلس على نتائج تقييم القدرات املؤسسية الصادر من مؤسسة ركين بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات كما اطلع على ج

 ي عدد من املؤشرات.   درجات الجمعية ومعيار ركين ومتوسط ممارسات الجمعيات األخرى في املنطقة وأشاد املجلس بالتفوق امللحوظ ف
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 العضوية  رسوم زيادة مقترح استعراض .6

 .للجمعية الدخل  مصادر  كأحد املالية  املوارد زيادة  الى املقترح   يهدفحيث  مقترح زيادة رسوم العضويةللجمعية  املشرف املالياستعرض  

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 م مقترح زيادة رسوم العضوية.29/12/2022( وتاريخ 2023-4-3)اعتمد املجلس بقرار رقم 

 والرواتب   األجور  سلم تحديثاستعراض  .7

ومنها   الحالي  السلم في إضافة   الى تحتاج التي  البيانات   بعض وجود الدورية باملراجعةحيث تبين  سلم األجور والرواتب املحدث وأسباب تحديثهللجمعية  املشرف املالياستعرض  

 . البدالت والتصنيفات اإلدارية وتصنيف الراتب األساس ي

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 م سلم األجور والرواتب املحدث. 29/12/2022( وتاريخ 2023-4-4اعتمد املجلس بقرار رقم )

 . املحدث والرواتب  األجور  سلم  وفق  التنفيذي  للرئيس   املالية املزايا   تسكين إعادةاستعراض  .8

يعمل بقرار إعادة  على أن   A)) التصنيف( 12) الدرجة  على املحدث  والرواتب األجور  سلم  وفق التنفيذي للرئيس املالية املزايا تسكين إعادةللجمعية  املشرف املالياستعرض  

 م. 2023-01-01التسكين بدء من تاريخ 

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 . املحدث والرواتب األجور   سلم وفق التنفيذي للرئيس املالية املزايا تسكين إعادةم 29/12/2022( وتاريخ 2023-4-5اعتمد املجلس بقرار رقم )

 املتبعة   واإلجراءات األنظمة حسب الزكاة أموال  استقبالاستعراض  .9

 قرر املجلس تأجيل املقترح لبحث آلية استقبال أموال الزكاة.

 واإلعالم  العامة العالقات لجنة مسمى تغيير  مقترحاستعراض  .10

 (. املؤسس ي االتصال   )لجنة إلىتغيير اسم لجنة العالقات العامة واإلعالم  مقترحاستعراض  

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 واإلعالم.  العامة العالقات  لجنة مسمى تغيير  م مقترح29/12/2022( وتاريخ 2023-4-6اعتمد املجلس بقرار رقم )
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 الجمعية  في  وااللتزام واملخاطر  الحوكمة  متطلبات تغطي التي واإلجراءات  استعراض السياسات .11

 الصرف سياسة -  االستثمار  سياسة - األموال غسل  في االشتباه  إجراءات  - والكامنة   املتأصلة  املخاطر  تقييم سياسةتم استعراض السياسات واإلجراءات املستحدثة وهي: )

 (الصالحيات  مصفوفة - الجمعية  بعمل  الجدد اإلدارة مجلس أعضاء  لتعريف املتبعة اإلجراءات  قائمة -  واألنشطة  للبرامج

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 .املستحدثة  واإلجراءات   السياساتم 29/12/2022( وتاريخ 2023-4-7اعتمد املجلس بقرار رقم )

 SMS  القصيرة  الرسائل خالل من  التبرعات  جمع  عقد  استعراض .12

 تم استعراض عقد جمع التبرعات واملوقع مع شركة التنفيذ املثالية والذي يهدف الى زيادة وتنويع مصادر الدخل للجمعية. 

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 . SMS القصيرة الرسائل خالل  من التبرعات  جمع عقدم 29/12/2022( وتاريخ 2023-4-8اعتمد املجلس بقرار رقم )

افقة استعراض  .13  SMS القصيرة الرسائل خالل من التبرعات جمع  ترخيص  طلب على  املو

 .كمتطلب نظامي SMS النصية  الرسائل  خالل من  التبرعات لجمع  الربحي  غير  القطاع لتنمية الوطني  املركز من ترخيص ال تم استعراض طلب

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 .SMSالقصيرة   الرسائل  خالل من  التبرعات  جمع ترخيص  طلب  على املوافقةم 29/12/2022( وتاريخ 2023-4-9اعتمد املجلس بقرار رقم )

 م 2022 العام  من الرابع  للربع  املالي  التقرير استعراض  .14

 . م2022التقرير املالي للربع الرابع من العام للجمعية  املشرف املالياستعرض  

 وبعد املناقشات قرر املجلس ما يلي:

 . م2022 العام  من الرابع للربع املالي التقريرم 29/12/2022( وتاريخ 2023- 4-10اعتمد املجلس بقرار رقم )

 

. 7:34انتهى االجتماع في تمام الساعة وعليه   مساء 

 التوفيق، وهللا ولي 



 محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

افق ه05/06/1444 بتاريخ الخميس يوم  . م29/12/2022 املو

 6الصفحة  

 

 توقيع األعضاء       

 

 عضو 

 أ. اسرار عبدهللا العميري 

 عضو 

 أ.بدر مسلم املالكي 

 معتذر

 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

 معتذر

 عبدالعزيز العنقري م. ماجد 

 

 

 (أمين سر املجلسالرئيس التنفيذي )

 عبدهللا بن مطلق آل مطلق أ. 

 

 رئيس املجلس

 . فهد عبدالعزيز بن حامدأ 
 

 نائب الرئيس 

 د. فواز بن دليم الحربي 


