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  (2)نن  (2) الصفحت 

: ةٌاياخ نحضش االحذهاع

التٌاياخ التًذ 

 فٍ دورجه األولى ( 3 ) اجحهاع نجلس اإلدارة رقو (–3/2019)سقو الهحضش 

 الثالثاءالٌىم 

.  م31/12/2019 الهىافق هـ05/05/1441الذاسًخ 

/ نىقع االحذهاع

الهقش 

الرًاض - حهعٌح غشاط لذًهٌح الطفلقاعح االحذهاعاخ ةهقش 

  شارع البركاث– السىًدي الغربٍ –

.  نساءاًا  (08:15)الساعت ةذاًح االحذهاع 

. نساءاًا  (10:00)الساعت  االحذهاع يهاًح

 أعضاء (5 ) نن أصل أعضاء( 5) عذد الحضىس 

 (رئٌس نجلس اإلدارة) نحهذ ةٌ عتذهللا الذلٌو ةشئاظح

 سانٍ بن عبدالرحهن نحهد الههناأنٌٌ الهخلغ 
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  (3)نن  (3) الصفحت 

: نحاوس االحذهاع

الهعإول الهحاوس  م 

رئٌس نجلس اإلدارة  للهح افذذاحٌح   .1

رئٌس نجلس اإلدارة  الثايٍنشاحعح نحضش االحذهاع   .2

 سانٍ الههنا خطح الذأظٌغ يذائد العهل على نًاقشح   .3

رئٌس نجلس اإلدارة  نًاقشح اظذئخاس نقش الخهعٌح  .4

رئٌس نجلس اإلدارة  نذاةعح يذائد الشؤي االظذشادٌخٌح والخطح الذًفٌزًح  .5

رئٌس نجلس اإلدارة  نذاةعح يذائد طلتاخ الهًح والذعو  .6

رئٌس نجلس اإلدارة  نًاقشح سظىم أعضاء الخهعٌح العهىنٌح   .7

 رئٌس نجلس اإلدارة دعٌٌٌ الهذسي الذًفٌزينًاقشح   .8

 الخذام  .9

: نشفقاخ االحذهاع

 الهرفقم 

 خطاب طلث دعٌٌٌ الهذًش الذًفٌزي  .1

 يذائد أفماس وسشح عهل صًاعح الهتادساخ الهخذهعٌح لذًهٌح الطفل  .2

3.  - 

4.  - 

5.  - 
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  (4)نن  (4) الصفحت 

: دىصٌاخ االحذهاع

نالحظاث الحىقٌخ الهكلف  الحىصٌاثم 

1.  

 :نذاةعح فذح الحعاةاخ التًمٌح فٍ التًىك الذالٌح

  ٍاألهل

  الجزًرة

 الرًاض 

سئٌغ الخهعٌح 

الهششف 

الهالٍ 

30/5  

2.  

اطلع الهخلغ على ئيخاص خطح الذأظٌغ دخاوصخ 

، وًىصٍ أعضاءٍ ةضشوسج ئيخاص %88وهلل الحهذ 

 .الخطح واظذمهال ئحشاءاخ الذأظٌغ

  30/5ظانٍ الههًا 

3.  

اطلع الهخلغ على يذائد وسشح عهل صًاعح 

الهتادساخ الهخذهعٌح لذًهٌح الطفل واعذهذ يذائد 

 .الىسشح نع دىصٌح ةذًفٌز  وسشح عهل للههذهاخ 

  27/5نحهذ الذلٌو 

4.  

اطلع الهخلغ على يهىرج الهىقع اإللمذشويٍ 

الذعشًفٍ للخهعٌح ةذًفٌز ودعو نٌ نإظعح 

ظطح الهمذث واعذهذ الذصهٌو نع اظذمهال 

 .الهحذىي الذأظٌعٍ

  30/5ظانٍ الههًا 

5.  

دقذًو الشمش نع سفع دقشًش اإليخاص للخهاخ الهايحح 

 :للخهعٌح خالل نشحلح الـذأظٌغ وهٍ

 نؤسست السبٌعٍ الخٌرًت 

 نؤسست الهىسى الخٌرًت 

 نؤسست العضٌبٍ الخٌرًت 

  آل الجهٌح الخٌرًتنؤسست 

 نؤسست الضحٌاى الخٌرًت 

 نؤسست نحهد الجهٌح 

 نؤسست الحهداى الخٌرًت 

  30/5ظانٍ الههًا 

6.  

نذاةعح ظذاد سظىم أعضاء الخهعٌح العهىنٌح 

 نٌ األعضاء 8حٌث قام ةعذاد الشظىم  ( سًال600)

 .ودتقى اثًاى ظٌقىنا ةالعذاد

  30/5نحهذ الذلٌو 
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  (5)نن  (5) الصفحت 

نالحظاث الحىقٌخ الهكلف  الحىصٌاثم 

7.  

اطلع الهخلغ على يذائد الهقاةالخ الىظٌفٌح 

لهًصث الهذًش الذًفٌزي واعذهذ دششٌح األظذار 

نحهذ ةٌ ساشذ العقٌلٍ نذًشًا للخهعٌح والذىصٌح 

ةشفع اظهه للحصىل على نىافقح الىصاسج 

 واظذمهال الهذطلتاخ

  12/5سئٌغ الهخلغ 

8.  

اعذهذ الهخلغ نقش ئداسج الخهعٌح فٍ نخهع 

نمذث -نٌشلادى على شاسع حهضج ةٌ عتذالهطلث

 وًىصٍ ةاظذمهال ئحشاءاخ الذأثٌث ودخهٌض 5سقو 

 الهمادث ودشلٌث اللىحح

  23/5سئٌغ الهخلغ 

  12/5سئٌغ الهخلغ  دو دعٌٌٌ الهحاظث أحهذ عهاس نىظفًا ةالخهعٌح  .9

10.  
ًىصٍ الهخلغ ةذعٌٌٌ أخصائٍ ةشاند للخهعٌح 

 والتذء فٍ اإلعالى عٌ الىظٌفح
  30/5ظانٍ الههًا 

11.  

اطلع الهخلغ على نتادسج حشف وللهح لذًهٌح 

نهاسج القشاءج والمذاةح لذي األطفال واعذهذ 

 التشياند للتذء فٍ دًعٌق العهل 

  30/5ظانٍ الههًا 
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  (6)نن  (6) الصفحت 

:  وقد أقرث الحىصٌاث السابقت لهحضر االجحهاع نن قبل نجلس اإلدارة وهو

الذىقٌع  الىظٌفح االظوم 

 الرئٌس نحهذ ةٌ عتذهللا الذلٌو   .1

النائب ظلهاى ةٌ نحهذ الشتاياخ   .2
 

 الهالٍ الهشرفعتذالهحعٌ ةٌ خالذ التمٌشي   .3
 

عضى يىاف ةٌ ثايٍ العذٌتٍ   .4
 

عضى ظانٍ ةٌ عتذالشحهٌ الههًا   .5
 

 

 

 

 


