
 
 

 

 (0546777450، جوال ) وقف مساعدبجوار  -  جامع ومجمع البلد األمين  -  أم الكتاد  -  الشوقية  -مكة المكرمة  
 sakani.mkh@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 (9) إدارة جمعية سكني مكة التنموي محضر اجتماع مجلس 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله  وبعد : 

 الوقت التاريخ المكان االجتماع 
 مساء 6  م20/11/0202 مقر الجمعية 0202/ التاسع 

   التوقيع الصفة االســـــم 

     رئيس المجلس أ مشعل بن مساعد المغربي  

     نائب رئيس المجلس أ. عادل بن محمد حسن الشيخ 

     المشرف المالي أ . حامد بن محمد الرقيب 

     عضو . عبد الرحمن ين مساعد المغربي د 

     المجلسأمين  أ . طلعت بن محمد علي المغربي 

 وقد تم دعوة االستاذ / سعيد علي عامر اللحياني مدير الجمعية لحضور االجتماع
  

 
 -وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول األعمال على النحو اآلتي :      

 
 



 
 

 

 (0546777450، جوال ) وقف مساعدبجوار  -  جامع ومجمع البلد األمين  -  أم الكتاد  -  الشوقية  -مكة المكرمة  
 sakani.mkh@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 أوال 

 :للجمعيةين مدير تنفيذي تعي
اطلع المجلس على متطلبات تعيين مدير تنفيذي للجمعية متفرغ بدوام كامل وليس متطوعا بدوام جزئي وذلك لتتمكن الجمعية  

من الحصول على الدعم من الوزارة ، وكذلك لتتمكن الجمعية من االستفادة من مبادرة ) إمكان ( التي تقدمها وكالة اإلسكان التنموي 
 فقرر ما يلي:  للجميعا اإلسكانية الناشئة

 أوال : البدء في إجراءات تعيين مدير تنفيذي وفق اآلتي :
 اإلعالن عن طلب توظيف مدير تنفيذي بالشروط التالية : .1

 .أن يكون سعودي الجنسية 

 .أن يكون بكامل األهلية المعتبرة شرعا 

 ( سنة.52أال يقل عمره عن ) 

 .أن يكون متفرغا إلدارة الجمعية 

  ( سنوات خبرة.1تقل عن )أن يمتلك خبرة ال 

 .أال تقل شهادته عن بكالوريوس 

 نشر اإلعالن على موقع الجمعية االلكتروني. .5
 تشكيل لجنة من كل من :  .3

 رئيس مجلس اإلدارة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 المشرف المالي 

 تقوم اللجنة بالمهام التالية: .4
  فرز ودراسة الطلبات المقدمة 

 تقدمين عقد المقابالت الشخصية مع الم 

 ترشيح أفضل المتقدمين لشغل الوظيفة ورفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد 

ساعات يوميا طيلة أيام  8بدوام كامل لمدة  في العمل م بمهام المدير التنفيذي للجمعيةيستمر األستاذ / سعيد علي اللحياني بالقيا ثانيا :
حتى االنتهاء من إجراءات تعيين المدير التنفيذي والموافقة عليه من الوزارة  ريال شهريا   (0222) مقطوع براتب العمل االسبوعي

 . 



 
 

 

 (0546777450، جوال ) وقف مساعدبجوار  -  جامع ومجمع البلد األمين  -  أم الكتاد  -  الشوقية  -مكة المكرمة  
 sakani.mkh@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 ثانيا 

   القادمة : موعد الجلسة 
 

 م .22/11/2222بتاريخ  األربعاءقرر المجلس أن تكون الجلسة القادمة يوم                   
 

 

 رئيس مجلس اإلدارة      أمين المجلس 

 

 

 


