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 ( 6 ) نن(  2) الصفحح 

 ةٌآاخ ُدضش االجذِاع:

 اًتٌآاخ اًتٔذ

 دورده األولى ( فٍ 2اجذهاع نجلس اإلدارج رقو )  – (2/2102) سكّ اًِدضش

  الثالثاء اًٌوَ

 م. 22/01/2102الهىافق  هـ10/10/0440 اًذاسًخ

ُوكع االجذِاع/ 

 اًِلش

الرًاض  -غشاط ًذٌِٔح اًطفٍجِعٌح كاعح االجذِاعاخ ةِلش 

 شارع التركاخ –السىًدي الغرةٍ  –

 ( نساءًا. 18:05الساعح ) ةذاًح االجذِاع

 نساءًا.( 01:11الساعح ) االجذِاع ٓهاًح

 أعضاء ( 5)  نن أصل أعضاء(  5)  عذد اًدضوس

 )رئٌس نجلس اإلدارج( ُدِذ ةٕ عتذهللا اًذًٌّ ةشئاظح

 سانٍ ةن عتدالرحهن نحهد الههنا إٌُٔ اًِجٌغ
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 ( 6 ) نن(  0) الصفحح 

 ُداوس االجذِاع:

 اًِعإوي اًِداوس  َ

 رئٌس نجلس اإلدارج هٌِح افذذاخٌح   .1

 نجلس اإلدارج رئٌس ُدضش االجذِاع األويُشاجعح   .2

 الههناانٍ س خطح اًذأظٌغ ٓذائج اًعٍِ عٌى ُٔاكشح   .3

 رئٌس نجلس اإلدارج ُٔاكشح اظذئجاس ُلش اًجِعٌح  .4

 رئٌس نجلس اإلدارج ُذاةعح ٓذائج اًشؤى االظذشادٌجٌح واًخطح اًذٔفٌزًح  .5

 رئٌس نجلس اإلدارج ُذاةعح ٓذائج طٌتاخ أًِذ واًذعّ  .6

 رئٌس نجلس اإلدارج ُٔاكشح  اًتشٓاُج اًِداظتٍ اًِعذِذ ًٌجِعٌح  .7

 رئٌس نجلس اإلدارج ُٔاكشح سظوَ أعضاء اًجِعٌح اًعِوٌُح   .8

 رئٌس نجلس اإلدارج اًذأظٌعٌح ًٌجِعٌح ُٕ اًوصاسجُٔاكشح أًِدح   .9

 نجلس اإلدارج رئٌس ُٔاكشح اًذوظٌف  .11

 اًخذاَ  .11

 ُشفلاخ االجذِاع:

  الهرفق م

 خطاب طٌث ُٔدح ُلش ئًى ُشهض اًذٌِٔح  .1

 ُٔدح اًذأظٌغطٌث اظذِاسج   .2

3.   

4.   

5.   
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 ( 6 ) نن(  4) الصفحح 

 دوصٌاخ االجذِاع:

  الذىصٌاخ م

1.  

 خعاةاخ ةٔوٌح ًٌجِعٌح فٍ اًتٔون اًذاًٌح: ذذفئًى ُشهض اًذٌِٔح ةطٌث ًشفع ا

 ٍاألهل 

 ساب 

 زًرجالج 

 الرًاض 

2.  

ًوصٍ و ،%71ٔعتح واًِلذس خاًًٌا ةاًِجٌغ عٌى ئٓجاص خطح اًذأظٌغ اطٌع 

ًخذُح اًِجذِع ًذعشًع ئجشاءاخ آطالق اًجِعٌح خطح اًأعضاءٖ ةضشوسج ئٓجاص 

% كتٍ ٓهاًح اًعٔح 91ُا ال ًلٍ عٕ  تٌغ ٓعتح اإلٓجاصدعٌى أْ  ةشوٍ اخذشافٍ

 اًٌِالدًح.

3.  

ُٕ  خطح اًذٔفٌزًحواً حدٌجٌاًخطح االظذشا ةٔاء اًِجٌغ ةضشوسج ئٓجاصوصٍ ً

ورًى ًوَ  خالظذوِاي ةٔاء اًِتادساألعضاء اًجِعٌح خالي علذ وسشح عٍِ 

 .سةٌع األوي 5اًعتر 

4.  

ُإظعح ظطذ اًِوذث ًذٔفٌز اًِوكع اإلًوذشوٍٓ اًذعشًفٍ ُع عٌِذ د

اًِوكع ةشوٍ ُجآٍ ضِٕ دوسهّ  ًجِعٌحاشوشهّ عٌى ُتادسدهّ فٍ ُٔذ 

 ًِعإوًٌح االجذِاعٌح.اًشًادي فٍ ا

5.  

 وهٍ:اًجهاخ اًِآدح  طٌتاخ دعّ ُشخٌح اًذأظٌغ واًِتادساخ ًذى ذاةعحُ

  الخٌرًح وياالشنؤسسح 

  الخٌرًح الستٌعٍنؤسسح 

  الخٌرًح الهىسىنؤسسح 

  العضٌتٍ الخٌرًحنؤسسح 

 الهاجد أوقاف نؤسسح 

 خ اًِآدح اًعاةلح.دلذًّ اًشوش ودلشًش عٕ ئٓجاص ُذطٌتاخ اًذعّ ًٌجهاُع 

 ُشهض اًذٌِٔح فٍ أًِدح اًذأظٌعٌح ًٌجِعٌح.ذاةعح ُ  .6

 .اعذِاد سفع طٌث ُٔدح ُلش ًٌجِعٌح فٍ غشب اًشًاض  .7

8.  

خٌث كاَ ةعذاد  سًاي( 611ضاء اًجِعٌح اًعِوٌُح )ظذاد سظوَ أع ُذاةعح

 اًشظوَ اثٔاْ ُٕ األعضاء:

 ةن عتدهللا الدلٌونحهد 

 ةن عتدالرحهن الههناسانٍ 
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 ( 6 ) نن(  5) الصفحح 

  الذىصٌاخ م

 ةشٓاُج فٔاس ًٌصغٌشاخ فٍ خٍ اًعوًذي اًغشةٍاعذِاد   .9

 دلشًش صًاسج اًفشًم ًٌجِعٌاخ اًشتٌهح واًِذٌِضج فٍ سةوع ةالدٓااعذِاد   .11

11.  

اًِجٌغ ةاًذٔعٌم ُع اًِعذشاس ُوظى اًدذادي ًذشوٌٍ فشًم ًوصٍ 

وكذ هٌف عضو اًذأظٌغ عِش آي  اًِعذشاسًٕ ًٌجِعٌح وددوٌّ أًِذجاخ

 اًشٌخ ًِذاةعح األُش.

12.  
إلداسج ودعٌٌش أُوس  اظذئجاس ُلش ُٔاظث فٍ غشب اًشًاضاًِجٌغ  ًعذِذ

 .اًجِعٌح

13.  
ةدش اًعشب ًٌووْ اًتشٓاُج االشذشان فٍ ةشٓاُج ظِان ُٕ ُإظعح اعذِاد 

 اًِداظتٍ اًِعذِذ ًٌجِعٌح.

14.  
عشض ُلذشح اًدصوي عٌى عشض ُاًٍ ُٕ ُإظعح ُواسد اًذأهٌٍ ةشأْ دّ 

 ئداسج دوظٌف اًوظائف اًشئٌعٌح ةاًجِعٌح

 ةطاكاخ عضوًح ألعضاء اًجِعٌح اًعِوٌُحئصذاس اعذِاد   .15
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 ( 6 ) نن(  6) الصفحح 

 وقد أقرخ الذىصٌاخ الساةقح لهحضر االجذهاع نن قتل نجلس اإلدارج وهو: 

 اًذوكٌع اًوظٌفح االظّ َ

  الرئٌس ُدِذ ةٕ عتذهللا اًذًٌّ  .0

 النائث ظٌِاْ ةٕ ُدِذ اًشتآاخ  .2
 

 الهالٍ الهشرف عتذاًِدعٕ ةٕ خاًذ اًتوٌشي  .0
 

 عضى ةٕ ثآٍ اًعذٌتٍ ٓواف  .4
 

 ظاٍُ ةٕ عتذاًشخِٕ اًِهٔا  .5
 عضى

 

  

 

 

 


