
 

 

 

 

 

 ملخص توصيات االجتماعات 

2020 

 التوصيات تاريخ االجتماع صفته م

1 
الجمعية  
 العمومية 
 غير عادية

 هـ 1441/ 5/ 4
 قبول استقالة رئيس مجلس اإلدارة / خالد بن عبدالعزيز بن عيىس الجريوي  •

ي المجلس  •
 انتخاب العضو/ عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن الراجحي عضوا ف 

 الموافقة عىل إعادة تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة   •

2 
 مجلس  

 اإلدارة األول 
 أعضاء مجلس اإلدارة   توزيــــع المناصب بير  عىل  االتفاق • هـ 1441/ 5/ 4

3 
 مجلس 

ي  
 اإلدارة الثان 

27/5 /1441 
  تكليف  •

ً
 تنفيذيا

ً
 األستاذ مساعد عبدهللا الفاضل مديرا

 الموافقة عىل استكمال اإلجراءات لفتح الحسابات لدى البنوك  •

اتيجية(  - تشكيل اللجان الفرعية )اإلدارية والمالية •  االسير

4 
 مجلس 

 اإلدارة الثالث  
8/7/1441 

ي اعتماد  • اتيح   التوجه االسير

 المالية الموازنة و الخطة التشغيلية  اعتماد  •

 اعتماد الالئحة المالية  •

ي   التوقيع •
 عىل الميثاق األخالفر

 تصاميم الهوية البرصية  اعتماد  •

5 
 مجلس 

 اإلدارة الرابع  
 هـ 1441/ 8/ 11

   أعضائها الموافقة المبدئية عىل مبادرة "سفير الوقاية" وتكليف  •

 اعتماد :  •
 الهيكل التنظيمي  -
 مصفوفة الصالحيات  -
 المالية الئحة تنمية الموارد  -
اكات  -  السياسات العامة للشر

6 
 مجلس 

 اإلدارة الخامس  
 هـ 1441/ 10/ 19

اف عىل تنفيذ "مبادر   مالشكر والثناء عىل ما ت •    سفير الوقاية"  ةمن جهد للجنة المكلفة لإلشر

 التوجيه باستمرار العمل عىل تسويق المبادرة لدى الداعمير  لتغطية التكاليف.  •

ي  •
كة المنفذة ف   إمكانية تخفيض التكاليف. مناقشة الشر

   أعضائها وتكليف "  تمكير  الجمعيات الناشئة  اعتماد مبادرة "  •

مساعد الفاضل( بإعداد خطة لتنمية موارد الجمعية ورفعها    –تكليف )عبدالعزيز الراجحي  •
 للمجلس العتمادها. 

ي   • "  مبادرة " تمكير  بمراجعة وثائق   مساعد الفاضل (   –تكليف )عمر الصقعب  التحول الرقمي
 ورفع التوصيات للمجلس. 



 

 

7 
 مجلس 

 السادس اإلدارة  
 هـ 1441/ 11/ 29

فة عليها.  سفير الوقاية" ة اعتماد اغالق "مبادر  .1  والشكر للجنة المشر
 الناشئة"  تمكير  الجمعيات   تأجيل تنفيذ مبادرة " .2
3.  "  وتكليف أعضائها اعتماد تنفيذ مبادرة " تمكير  التحول الرقمي
المالية   .4 الموارد  )استدامة  المبادرات  تنفيذ  الصحية    -اعتماد  المبادرات  حزمة    -صناعة 

 ( تمكير  الجمعيات المهنية  - التحول الرقمي  -التدخل
ية اعتماد اللوائح )الموارد  .5 ي وسلم الرواتبالوصف +  السياسات العامة+   البشر

 ( الوظيف 
   

8 
 مجلس 

 السابع اإلدارة  
 هـ 1442/ 04/ 29

 2020لعام ا  الشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية عىل جهودها خالل           -1
ي لعام اعتماد  .2 اتيح   2021التوجه االسير
 لعرضها عىل الجمعية الخطة التشغيلية  طلب مراجعة  .3

ً
اء تمهيدا  العمومية. من الخي 

  2021الموازنة المالية للعام اعتماد            -4
ً
 . لعرضها عىل الجمعية العموميةتمهيدا

فيير  للجمعية تأجيل              -5 ح إضافة األعضاء الشر  الجتماع المجلس القادم.  مناقشة مقير
 ه 1442جمادى األول  13بتاريــــخ   تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية .6

9 
الجمعية  
العمومية  
 العادية

 هـ 1442/ 05/ 13

ي بذلت من مجلس اإلدارة واللجان المشكلة واإلدارة التنفيذية   •
الشكر والتقدير لكل الجهود البر

 2020لعام ا  خالل

انياعتماد  ، وتأجيل    2020لعام  ل   ة یالقوائم المالالطالع عىل   • مراجع  التقرير  لحير  صدور    ة المير 

ي 
   القانون 

 2021التقديرية للعام  ةیان ير  اعتماد الخطة التشغيلية والم . 3 •

 
 

 

 


