
 

 

 

 

 

 

 

 نحضس اجذهاع

 نجلظ اإلدارج
 األولاالجذهاع 

 

 هـ 1441/  90/  99

  م 0909/  90/  90



 

 
 ( 8 ) نٌ(  0) الصفحح 

 ةٌاياخ نحضس االجذهاع:

 

 التٌاياخ التًذ

 دوزده األولىفٍ (   1 اجذهاع نجلس اإلدازج زكو )  – ( 0909 /ج/ 1 ) رقو الهحضز

  االثًٌٌ الٌوم

 . م 90/90/0909الهىافم  هـ99/90/1441 الذارًخ

 نوقع االجذهاع
 –السًاض  -جهعٌح غزاص لذًهٌح الطفلقاعح االجذهاعاخ ةهقز 

 نجهع نٌسكادى الذجازي –السىًدي الغسةٍ 

 ( نساءًا. 98:11الساعح ) ةذاًح االجذهاع

 نساءًا.( 19:99الساعح ) االجذهاع يهاًح

 أعضاء ( 7نٌ أصل )  أعضاء(  7)  عذد الحضور

 )زئٌس نجلس اإلدازج( ضانٍ ةٌ عتذالزحهٌ الههًا ةزئاضح

 فهد ةٌ سعىد أةى خلٌل أنٌٌ الهجلظ

 

  



 

 
 ( 8 ) نٌ(  0) الصفحح 

 نحاوز االجذهاع:

 الهطؤول الهحاور م

 زئٌس نجلس اإلدازج للهح افذذاحٌح   .1

 نجلس اإلدازج زئٌس  يذائج نطزعح األعهالنزاجعح   .2

 الهشسف الهالٍ الحطاةاخ التًمٌح للجهعٌح  .3

 زئٌس نجلس اإلدازج خطح الذأضٌظ يذائج العهل على نًاقشح   .4

 زئٌس نجلس اإلدازج نًاقشح اضذئجار نقز الجهعٌح  .5

 زئٌس نجلس اإلدازج العهل والذًهٌح االجذهاعٌح الهقذنح نٌ وسارج نًاقشح الهًح  .6

 زئٌس نجلس اإلدازج نذاةعح يذائج طلتاخ الهًح والذعو  .7

 زئٌس نجلس اإلدازج نًاقشح رضوم أعضاء الجهعٌح العهونٌح   .8

 زئٌس نجلس اإلدازج األضاضٌح اليطالقح الجهعٌح نًاقشح الذوظٌف  .9

 زئٌس نجلس اإلدازج اللجاى الهقذزحح لذطٌٌز عهل الجهعٌح  .11

 الخذام  .11

 

 نسفلاخ االجذهاع:

  الهسفمعًىاى  م

 خطاب طلث نًحح نقز إلى نزلش الذًهٌح  .1

 طلث نًحح الذأضٌظاضذهارج   .2

3.   

4.   

5.   

 

  



 

 
 ( 8 ) نٌ(  4) الصفحح 

 دىصٌاخ االجذهاع:

 الشناى الهملف الذوصٌاخ م

1.  

 اعذهاد يذائج نطزعح األعهال نع جهعٌح دًانٍ:

o )إيجاش الذىجه االسذسادٌجٍ )السؤًح، السسالح، اللٌو 

o  والذًفٌرًح للسًح األولىاألهداف االسذسادٌجٌح 

o نصفىفح الشساكاخ 

o  نخٌو اللٌو»صًاعح نتادزج» 

o ٍةًاء الهٌكل الذًظٌه 

o  ةًاء اللىائح األساسٌح )الئحح الصالحٌاخ، السٌاساخ الهالٌح

، الىصف والهحاستٌح، الئحح دًظٌو العهل، يهاذج العهل

 (الىظٌفٍ

o إيجاش الخطح الذشغٌلٌح 

o  الجهعٌح هىًحإيجاش 

ضانٍ 

 الههًا
28  /2 /2121 

2.  

نذاةعح جهعٌح دًانٍ إلدهام نشزوع نطزعح األعهال 

 ودطلٌو الهذتقٍ نٌ األعهال:

o اخ الهفذىححفدعدًل الهىًح واسذالم الهل 

o لكذسويٍ للجهعٌحالهىكع اإل اسذالم 

o  وزشح عهل دىعىًح ألعضاء الهجلس ةاألدواز الهًاطح ةهوعلد 

 نع اعذهاد صزف الهتلغ الهطذحق للجهعٌح.

 ضانٍ

 الههًا
28  /2 /2121 

3.  

( لٌموى وضٌلح االدصال 1536461646اعذهاد رقو الجوال )

الزئٌطٌح للجهعٌح، نع اعذهاد التزًذ اإللمذزويٍ الزضهٍ 

 ونواقع الذواصل االجذهاعٍ للجهعٌح:

 TShabab.sa 

 info@TShabab.sa 

 @TShababSA 

عتذالعشًش 

 الٌحٌى
13  /2 /2121 

4.  

 فٍ التًوك الذالٌح:اضذمهال فذح الحطاةاخ التًمٌح 

 ٍالساجح 

 التالد 

 دفعٌل الخدناخ اإللكذسويٌح لحساب اإليهاءنع 

ضلهاى 

 الشتاياخ
28  /2 /2121 

5.  

واطلع على يستح اإليجاش الهلدز خطح الذأضٌظ الهجلظ  اعذهذ

لذسسًع إجساءاخ %، وًىصٍ أعضاءٍ ةضسوزج إيجاش الخطح 44حالًٌا ةًستح 

ايطالق الجهعٌح لخدنح الهجذهع ةشكل احذسافٍ على أى دتلغ يستح 

 % كتل يهاًح السةع الثايٍ.99اإليجاش نا ال ًلل عٌ 

ضالو 

 القحطايٍ
31  /6 /2121 

mailto:info@TShabab.sa
mailto:info@TShabab.sa


 

 
 ( 8 ) نٌ(  1) الصفحح 

 الشناى الهملف الذوصٌاخ م

6.  
اطلع الهجلظ على يذائج ورشح عهل الهتادراخ واعذهذ 

 يذائجها.

ضانٍ 

 الههًا
28  /2 /2121 

7.  
نزلش  الهًحح الذأضٌطٌح إلى اعذهذ الهجلظ رفع طلث

 .الذًهٌح

ضانٍ 

 الههًا
28  /2 /2121 

8.  
 غزبرفع طلث نًحح نقز للجهعٌح فٍ  وافق الهجلظ على

 الزًاض.

ضانٍ 

 الههًا
28  /2 /2121 

9.  

هذاةعح طلتاخ دعو نزحلح الذأضٌظ أوصى الهجلظ ة

 والهتادراخ لذى الجهاخ الهايحح وهٍ:

  الساجحٍ اإليسايٌحنؤسسح 

  الضحٌاى الخٌسًحنؤسسح 

  آل الجهٌحنؤسسح 

  نحهد الجهٌحنؤسسح 

  عتدالعصًص الجهٌحنؤسسح 

  الحتٌث الخٌسًحنؤسسح 

  العٌسى الخٌسًحنؤسسح 

 نؤسسح الستٌعٍ الخٌسًح 

 نؤسسح الحصًٌٍ الخٌسًح 

نع دقذًو الشمز ودقزًز عٌ إيجاس نذطلتاخ الذعو للجهاخ 

 الهايحح الطاةقح.

ضانٍ 

 الههًا
28  /2 /2121 

11.  
هذاةعح ضذاد رضوم أعضاء الجهعٌح أوصى الهجلظ ة

 نٌ ةقٌح األعضاء وعهل دقزًز ةالطذاد.رًال(  611العهونٌح )

 ضحٌو

 القحطايٍ
28  /3 /2121 

11.  

للجهعٌاخ الشتٌهح اعذهذ الهجلظ دموًٌ فزًق الشًاراخ 

 وهو على الًحو الذالٍ:والهذهٌشج 

 )عتدالعصًص عتدهللا الٌحٌى )زئٌسًا للفسًم 

  سانٍ عتدالسحهٌ الههًا 

 ٍسالو فهٌد اللحطاي 

 عتدالهجٌد ةدز العسكس 

 فهد سعىد أةىخلٌل 

عتذالعشًش 

 الٌحٌى
28  /3 /2121 

 اعذهاد إصذار ةطاقاخ عضوًح ألعضاء الجهعٌح العهونٌح  .12
فهذ 

 أةوخلٌل
28  /2 /2121 

13.  
نقز نًاضث فٍ غزب الزًاض إلدارج  ًعذهذ الهجلظ اضذئجار

 ودطٌٌز أنور الجهعٌح.

عتذالعشًش 

 الٌحٌى
15  /3 /2121 



 

 
 ( 8 ) نٌ(  0) الصفحح 

 الشناى الهملف الذوصٌاخ م

14.  

 دحذًذ الوظائف األضاضٌح للجهعٌح:

 الهدًس الذًفٌري 

 ندًس الهشازًع 

 الهحاسث 

 أخصائٍ التسانج 

 أخصائٍ الذسىًم 

ضانٍ 

 الههًا
28  /3 /2121 

15.  

ودقطٌو أعهال الهجلظ نٌ خالل دموًٌ لجاى عهل  دحذًذ

 نؤقذح وًذو دحذًذ نهانها:

 سعد الصعاكٍ. -: سحٌو اللحطايٍلجًح دًهٌح الهىازد الهالٌح 

 سانٍ الههًا. -: فهد أةىخلٌللجًح الذىظٌف 

 ٍسلهاى الشتاياخ . –: سالو اللحطايٍ لجًح الضتط الهال 

 عتدهللا الساجح -الٌحٌى: عتدالعصًص لجًح الهشازًع والهتادزاخ- 

 عتدالهجٌد العسكس .

ضانٍ 

 الههًا
28  /3 /2121 

16.  

اعذهذ الهجلظ دطٌٌز أعهال الجهعٌح نٌ خالل لجًح دًفٌذًح 

 دذموى نٌ:

 زئٌس الجهعٌح 

 يائث السئٌس 

 .فهد أةىخلٌل 

ضانٍ 

 الههًا
28  /2  /2121 

17.  

والذألذ نٌ دطتٌق نعاًٌزها  اعذهذ الهجلظ لجًح الحولهح

 فٍ الجهعٌح واالضذعذاد لشًارج الوسارج، ودذموى نٌ:

 ظافس الشتىي 

 فهد أةىخلٌل 

فهذ 

 أةوخلٌل
28  /3  /2121 

18.  

أوصى الهجلظ ةالتذء فٍ إجزاءاخ الضتط الهالٍ نٌ خالل 

دعٌٌٌ نحاضث واعذهاد ةزيانج نحاضتٍ نذطاةق نع الذلٌل 

 الهحاضتٍ الهوحذ

ضلهاى 

 الشتاياخ
28  /3  /2121 

19.  
اعذهذ الهجلظ الجذول الشنًٍ الجذهاعاخ نجلظ اإلدارج 

 .2121واللجًح الذًفٌذًح لعام 

ضانٍ 

 الههًا
13/12/2121 

 

  



 

 
 ( 8 ) نٌ(  7) الصفحح 

نجلس أعضاء وكد أكسخ الذىصٌاخ الساةلح لهحضس االجذهاع نٌ كتل 

 : على الًحى الذالٍ اإلدازج وهو
 

 الذوقٌع الهًصث االضو م

 السئٌس عتذالزحهٌ نحهذ الههًاءضانٍ   .1
 

 الًائث عتذالعشًش عتذهللا ياصز الٌحٌى  .0

 

 الهالٍ الهشسف ضلهاى نحهذ ةٌ غشام الشتاياخ  .0
 

 عضى عشام ضعود عتذالعشًش الشثزي  .4
 

 عضى ضالو فهٌذ ضالو القحطايٍ  .1
 

 عضى ضحٌو ضعٌذ ضوًلو القحطايٍ  .0
 

 عضى ةوخلٌلأفهذ ضعود ياصز   .7

 

  

  



 

 
 ( 8 ) نٌ(  8) الصفحح 

 


