
 
 

 

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

 2222لعام  (2) إدارة جمعية سكني مكة التنموي محضر اجتماع مجلس 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله  وبعد : 

 الوقت التاريخ المكان االجتماع 
 ص 22  م22/22/2222 مقر الجمعية 2222لعام  الثاني 

   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 

     أمين المجلس أ . طلعت بن محمد علي المغربي 

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



 
 

 

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

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

 
 

      

 أوال 
 : االطالع على آلية تعيين المدير التنفيذي للجمعية واعتمادها

 آلية تعيين المدير التنفيذي للجمعية وقرر اعتمادها ونشرها على موقع الجمعية.اطلع المجلس على     

 ثانيا 
 االطالع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة واعتمادها

 الجمعية. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة وقرر اعتمادها ونشرها على موقع علىاطلع المجلس      

 ثالثا   

 لتعيين المدير التنفيذياالطالع على محضر لجنة التوظيف  
محضر لجنة التوظيف وتوصيتها بترشيح األستاذ / سعيد محمود السهيمي لوظيفة المدير التنفيذي وعرض التوظيف  اطلع المجلس على     

االجتماعية بمكة المقترح له وقرر الموافقة عليها واعتماد عرض التوظيف واستكمال اإلجراءات الخاصة بتعيينه والرفع لمركز التنمية 
 المكرمة بذلك.

 رابعا 
 االطالع عقد عمل محاسب الجمعية والموافقة على تعيينه 

عقد العمل لمحاسب الجمعية / أحمد خالد الحازمي وقرر الموافقة عليه اعتماده واستكمال اإلجراءات النظامية لتعيينه اطلع المجلس على      
 والرفع لمركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة بذلك.

 خامسا 
 التعاميم الواردة من مركز التنميةاالطالع على 

 بيانها بالمحضر. ةالواردة من مركز التنمية االجتماعية والمرفقالتعاميم  على المجلساطلع      
 

 سادسا 
   موعد الجلسة القادمة : 

 .م0202 مارس 3 بتاريخيوم األربعاء قرر المجلس أن تكون الجلسة القادمة 
 

 

 اإلدارةرئيس مجلس       أمين المجلس 

 
 


