
 

 

 

 

 

 (4)   الشبابيةحمضر اجتماع جملس إدارة مجعية قمم 

 عد: وب   الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا  

 الوقت التاريخ المكان االجتماع 

 9:00 م 21/03/2021 الموافق هـ   1442/ 08/ 08 جمعية قمم  الرابع
 

 مالحظات  الحضور االسم

 حضر  9:00 مسفر الزهراني علي محمد  

 حضر  9:00 مسفر حميد حامد الحربي

 حضر  9:00 إبراهيم حسن إبراهيم أبو قازعة

 حضر  9:00 ممدوح سالم حشيم السلمي

 حضر  9:00 عبدالرحمن ربيع صالح السلمي
 

دعوة خطية من قبل رئيسها األستاذ/ علي مسفر العمري الزهراني    مجلس اإلدارةحيث تمت دعوة أعضاء  

يوماً ( من    20قبل )    بتاريخ ووقت ومكان انعقاد االجتماع والنقاط التي ستتم مناقشتها   همتم إبالغقد  و

   .  تاريخ االجتماع

 وتم مناقشة بعض المواضيع المدرجة بجدول األعمال وفقاً للتالي: 

 والقرارالموضوع   م

1.  

 مدير تنمية الموارد المالية ن يتعي
  

قرر مجلس اإلدارة الموافقة على تعيين األستاذ / فارس صالح عبدهللا العمري مديراً لتنمية الموارد 
 المالية لجمعية قمم الشبابية. 

 

2.  

 ن مدير التطوع يتعي
 

جيالن )مديراً للتطوع(  قرر مجلس اإلدارة الموافقة على تعيين األستاذ / محمد عمر عوض  
 لجمعية قمم الشبابية. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  

 إعفاء المراجع الداخلي من منصبه 
 

وبعد حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة   الرابععقد مجلس إدارة جمعية قمم الشبابية اجتماعه 

 . البقمي من منصبه كمراجع داخلي مهدي إعفاء األستاذ/ سالم مقعد قرر المجلس

 

4.  

 إعفاء األستاذ/ سالم مقعد مهدي البقمي 
 

وبعد حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة   الرابععقد مجلس إدارة جمعية قمم الشبابية اجتماعه 

 لجنة التدقيق والمراجعة   من  البقمي مهدي إعفاء األستاذ/ سالم مقعد قرر المجلس

 

5.  

 مراجع داخلي لجمعية قمم الشبابية  ترشيح
 

بمنصب   السلمي ربيع صالحعبد الرحمن األستاذ /  ترشيحقرر مجلس اإلدارة الموافقة على 
 ة ورفع هذا الترشيح للجمعية العمومية حتى يتم الموافقة عليهمراجع داخلي لجمعية قمم الشبابي 

 

6.  

 خلية اعضو في لجنة التدقيق والمراجعة الد ترشيح

 

في لجنة   السلمي ربيع صالحعبد الرحمن األستاذ /  ترشيحقرر مجلس اإلدارة الموافقة على 
ورفع هذا الترشيح للجمعية العمومية حتى يتم   اللجنة  عضو التدقيق والمراجعة الداخلية بمنصب 

 الموافقة عليه

 

7.  

 تقرير برنامج مخاطر تمويل اإلرهاب

 

قدم رئيس مجلس إدارة جمعية قمم الشبابية تقريراً عن إقامة برنامج وورشة عمل عن مخاطر  

حيث أوضح البرنامج طرق االشتباه بعمليات تمويل  م ،    2021/ 03/ 14بتاريخ تمويل اإلرهاب  

منه  الوقاية  الموظفون    اإلرهاب وطرق  بها  قام  التي  العمل  ورشة  نتائج  استعراض  تم  وقد   ،

حديد وفهم مخاطر تمويل اإلرهاب ، وتم الخروج بتقييم المتأصلة والكامنة ، وأوصى والمتعلقة بت 

مجلس اإلدارة في اجتماعه على وجوب التأكيد على خطر اإلرهاب والبعد عنه ، وإبالغ الجهات 

 . المختصة في حال وجود أي عمليات اشتباه بجرائم تمويل اإلرهاب

 

8.  

 الجوانب القانونية والماليةبرنامج تعريفي عن تقرير 

 

الجوانب   قدم رئيس مجلس إدارة جمعية قمم الشبابية تقريراً عن إقامة برنامج وورشة عمل عن 
، حيث أوضح البرنامج عن ماهية األمور القانونية  م  2021/ 03/ 15بتاريخ   القانونية والمالية

حدوث أي اشتباه أو مشكلة قانونية أو  والمالية بالجمعية، وماهي اإلجراءات الواجب اتخاذها عند 
 مالية لدى الجمعية 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

 م 03/2021/ 21  هـ الموافق 1442/ 08/ 08 ( بتاريخ   الرابع االجتماع ) 

 

 التوقيع  الصفة  االسم

 رئيس مجلس اإلدارة  علي محمد مسفر الزهراني 
 

 مجلس اإلدارةرئيس نائب  مسفر حميد حامد الحربي
 

 إبراهيم حسن إبراهيم أبو قازعة
/ المشرف  أمين الصندوق

 المالي 

  

 عضو ممدوح سالم حشيم السلمي
 

 عضو عبدالرحمن ربيع صالح السلمي
 

 


