
 
 

 (12)   الشبابيةحمضر اجتماع جملس إدارة مجعية قمم 

 عد:وب   احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل 

 الوقت التاريخ املكان االجتماع

 ص 8:00 م25/10/2021 هـ املوافق 19/3/1443 مجعية قمم ثاني عشرال

 

 

أعضاء   دعوة  تمت  اإلدارة حيث  العمري    مجلس  مسفر  علي  األستاذ/  رئيسها  قبل  من  خطية  دعوة 

إبالغقد  الزهراني و التي ستتم مناقشتها  همتم  انعقاد االجتماع والنقاط  )    بتاريخ ووقت ومكان    20قبل 

   .  يوماً ( من تاريخ االجتماع

 وفقًا للتالي:ومت مناقشة بعض املواضيع املدرجة جبدول األعمال 

 املوضوع والقرار م

1.  

  قبول طلب إعفاء مدير العالقات والربامج 

من منصب  عبد اهلل عمر عوض جيالنوافق جملس إدارة مجعية قمم الشبابية على طلب إعفاء أ/ 

  .والربامجالعالقات  أخصائي

2.  

 تعيني مدير العالقات والربامج

بصفة أخصائي مشاريع  املنتصر باهلل كمال الدين بدوي شيخوافق جملس اإلدارة على تعيني األستاذ/ 

 أخصائي عالقات عامةبصفة  القادر جعبل غرامة جهاد عبدومبادرات وتعيني األستاذ/ 

3.  

 مناقشة استبيانات رضا املوظفني والزوار ومستفيدي مجعية قمم الشبابية

مجعية قمم الشبابية االستبيانات املقدمة من مسؤول العالقات العامة واليت تتحدث ناقش جملس إدارة 

عن مدى رضا زوار وموظفي ومستفيدي مجعية قمم الشبابية ، واطلع على بعض الشكاوى املقدمة من 

قبل بعض زوار اجلمعية، حيث أوصى اجمللس االستمرار على نفس الوترية والطريق اليت تسري عليه 

والعمل على حل املشكالت املقدمة من قبل الزوار واملستفيدين واالستفادة من املقرتحات املقدمة  اجلمعية

مبا يعود بالنفع الكامل على اجلمعية ورفع كفاءة وجودة العمل يف اجلمعية وبذل أقصى اجلهود 

 والطاقات جلعل اجلمعية رائدة بني اجلمعيات على مستوى اململكة العربية السعودية

 

 

 



 

 املوضوع والقرار م

4.  

 اعتماد النموذج الشامل 

 

اطلع مجلس إدارة جمعية قمم الشبابية على النموذج الشامل الخاص بجمعية قمم الشبابية  

 الجمعيات والمؤسسات الغير ربحية وقد تم اعتماد هذا النموذج والبيانات المرفقة فيه. بحوكمة
 

  



 

 

 

 بيان حضور أعضاء جملس اإلدارة

 م25/10/2021 هـ املوافق 19/3/1443 ( بتاريخ   الثاني عشر االجتماع )

 

 التوقيع الصفة االسم

 رئيس جملس اإلدارة علي حممد مسفر الزهراني
  

 رئيس جملس اإلدارةنائب  محيد حامد احلربيمسفر 
 

   / املشرف املالي أمني الصندوق إبراهيم حسن إبراهيم أبو قازعة

 عضو ممدوح سامل حشيم السلمي
 

 عضو عبدالرمحن ربيع صالح السلمي
 

 


