
 

م 23/08/2202التاريخ  :   

 الرقم :

 املشفوعات :  

 

 (  20رقم )  م 2022لعام  الثاني  محضر اجتماع مجلس اإلدارة

 مقدمة :  ▪

   ص(11:00م من تمام الساعة ) 21/08/2022هـ املوافق 23/01/1444بتاريخ  األحدأنه في يوم 

 من: (    zoom )  وذلك عن طريق برنامجم 2022لعام  ثانيقد اجتماع مجلس اإلدارة الع  
ً
 وقد حضر االجتماع كال

 الصفة االسم  م

 رئيس مجلس اإلدارة د. غسان بن أحمد السليمان 1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  أسامة بن عبدهللا الخريجي 2

 املشرف املالي  سعيد بن أحمد باسمح 3

 عضو مجلس اإلدارة عبداإلله بن سالم بن محفوظ 4

 مجلس اإلدارةعضو  عماد بن عبدالقادر املهيدب  5

 عضو مجلس اإلدارة فوزي بن عبدهللا النهدي  6

 عضو مجلس اإلدارة أحمد بن عبدالقادر باعشن 7

 عضو مجلس اإلدارة د. مهند بن نعيم الشيخ  8

 مستشار الجمعية د. عبدهللا بن صالح الغامدي  9

 الرئيس التنفيذي عبدهللا بن سعد السليمان  10

 االجتماع:وقد اعتذر عن حضور  ▪

 الصفة االسم  م

 عضو مجلس اإلدارة محمد بن يوسف ناغي  1

 وكان الهدف من االجتماع مناقشة جدول األعمال التالي: ▪

 البند  م

 متابعة إنجاز بنود االجتماعات السابقة 1

 م2022أكتوبر 30سبتمبر وحتى  29عرض ما سيتم من أعمال في فعاليات كلنا نقدرك للفترة من  2

 م 2022أكتوبر  05النسخة التاسعة واملقام في  –عرض حفل جائزة أهالي جدة للمعلم املتميز  3

 املوافقة على إعداد دراسة أثر الجائزة في تطوير التعليم  4

 طرح فكرة كل سنة يتم تكريم من كان له أثر في التعليم 5

 طرح مبادرة املجلس الصناعي بغرفة جدة 6

 الحوكمة اعتماد دليل  7

 موعد اجتماع الجمعية العمومية األول وأجندة االجتماع  8

 التقرير املالي  9

 ما يستجد من مواضيع  10

 



 

م 23/08/2202التاريخ  :   

 الرقم :

 املشفوعات :  

 

 وباملناقشة اتخذت القرارات التالية:  ▪

 البند 
أكتوبر 30سبتمبر وحتى  29عرض ما سيتم من أعمال في فعاليات كلنا نقدرك للفترة من  .1

 م 2022

 القرار 

سبتمبر    29% على اعتماد ما تم عرضه في ملف فعاليات كلنا نقدرك للفترة من  100املجلس بنسبة  موافقة  

م مع مراعاة بأن تكون فعاليات كلنا نقدرك فعالية منفصلة عن مبادرة جائزة أهالي جدة 2022أكتوبر    30وحتى  

 للمعلم املتميز.

 م 2022أكتوبر  05النسخة التاسعة واملقام في  –عرض حفل جائزة أهالي جدة للمعلم املتميز  .2 البند 

 القرار 
النسخة    –% على اعتماد ما تم عرضه في ملف حفل جائزة أهالي جدة للمعلم املتميز  100موافقة املجلس بنسبة  

 ل. م، مع مراعاة زيارة املحافظ قبل الحف2022أكتوبر  5التاسعة واملقام في 

 املوافقة على إعداد دراسة أثر الجائزة في تطوير التعليم. .3 البند 

 القرار 

 % على إعداد دراسة أثر الجائزة في تطوير املعلم. 100موافقة املجلس بنسبة  ▪

التعليم بشكل عام    طرح فكرة التعاون مع جامعة امللك عبدالعزيز  ▪ أثر الجائزة في تطوير  في دراسة 

 واملعلم بشكل خاص. 

 طرح فكرة كل سنة يتم تكريم من كان له أثر في التعليم. .4 البند 

 القرار 
% واعتماد دراسة فكرة تكريم من كان له أثر في ميدان التعليم من املعلمين واملعلمات  100موافقة املجلس بنسبة  

 م. 2023فعاليات كلنا نقدرك لعام وتكريمهم في 

 طرح مبادرة املجلس الصناعي بغرفة جدة. .5 البند 

 القرار 

% واعتماد دراسة مبادرة املجلس الصناعي بغرفة جدة، وتطويرها لغرض  100موافقة املجلس بنسبة   ▪

الخاصة  احتضان مبادرة القطاعات االستراتيجية بغرفة جدة على أن يتم عرض النتائج والتوصيات 

بمبادرة املجلس الصناعي بغرفة جدة من خالل مجموعة الواتس اب الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة 

 واعتمادها بالتمرير. 

 طرح فكرة التدريب املنتهي بالتوظيف في مبادرة املجلس الصناعي بغرفة جدة.  ▪

 اعتماد دليل الحوكمة.  .6 البند 

 القرار 

 اعتماد دليل الحوكمة واألدلة الفرعية الصادرة وهي: 

 اسة الرقابة الداخلية. سي .1

 . سياسة خصوصية البيانات .2

 السياسات املالية. .3

 بالغات.سياسات اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي ال .4

 سياسة امللكية الفكرية.  .5

 اسة تعارض املصالح.سي .6

 الئحة تنظيم العمل. .7

 يات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب. دليل الوقاية من عمل .8

 سياسة االحتفاظ بالوثائق واتالفها. .9

 .سياسة جمع التبرعات .10

 سياسة الصرف للبرامج واألنشطة واملصروفات االدارية والعمومية.  .11

 املنح وتقديم جائزة أهالي جدة للمعلم املتميز.سياسة  .12
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 مع مراعاة عدم تغيير السياسات والصالحيات بعد اعتمادها والرجوع للمجلس حال التعديل مع مراعاة تعديل 

 ة في الئحة الصالحيات املالية واإلدارية. الحظات الصادرة من مجلس اإلدار امل

 موعد اجتماع الجمعية العمومية األول وأجندة االجتماع.  .7 البند 

 القرار 

  19هـ املوافق  1444صفر    23% على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم االثنين  100موافقة املجلس بنسبة  

الفريق 2022سبتمبر   بين  في ذلك  والتنسيق  الزمن  تغيير  الشيخ/ عبداإلله بن محفوظ مع مراعاة  في منزل  م 

 التنفيذي والشيخ عبداإلله بن محفوظ في الوقت وما سيعرض في االجتماع. 

 التقرير املالي. .8 البند 

 القرار 
 النسخة التاسعة.   –% على اعتماد موازنة جائزة أهالي جدة للمعلم املتميز  100موافقة املجلس بنسبة   ▪

 % على اعتماد موازنة فعاليات كلنا نقدرك.100موافقة املجلس بنسبة  ▪

 .ما يستجد من مواضيع .9 البند 

 االجتماعات القادمة ملجلس اإلدارة. التنسيق لتحديد الزمن في  القرار 
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 (م وعلى ذلك جرى التوقيع ,,, 01:00هذا وانتهى االجتماع في تمام الساعة ) ▪

 التوقيع الصفة االسم  م

 رئيس مجلس اإلدارة د. غسان بن أحمد السليمان 1
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  أسامة بن عبدهللا الخريجي 2
 

 املشرف املالي  سعيد بن أحمد باسمح 3
 

 عضو مجلس اإلدارة عبداإلله بن سالم بن محفوظ 4
 

 عضو مجلس اإلدارة عماد بن عبدالقادر املهيدب  5
 

 عضو مجلس اإلدارة فوزي بن عبدهللا النهدي  6
 

 مستشار الجمعية د. عبدهللا بن صالح الغامدي  7
 

 الرئيس التنفيذي عبدهللا بن سعد السليمان  8
 

 


