سالمة انعقاد اجتماعات اجلمعية العمومية
إشاسة املادة ( )11جىلسم احخماعاث الجمعيت العمىميت إلى ما ًلي :الفلشة (أ) عادًت وحعلذ مشة ول سىت في مذة ال جخجاوص
ثالثت أشهشمن جاسيخ اهتهاء السىت املاليت للجمعيت للىظشفي ألامىسالخاليت:
 -1جلشيشمجلس إلاداسة عن أعماٌ الجمعيت خالٌ السىت املىتهيت ومىاكشخه.
 -1جلشيشوصاسة الشؤون الاحخماعيت ومالخظاتها على الجمعيت إن وحذث.
 -3مىاكشت جلشيشاملحاسب اللاهىوي للجمعيت والخصذًم على الحساباث الدخاميت للسىت املاليت املىتهيت إرا لم ًىن ثمت
اعتراضاث جخل بها إكشاسامليزاهيت الخلذًشيت للسىت املاليت الجذًذة.
 -4بدث و إكشاسأو حعذًل بشهامج العمل الزي ًلترخه مجلس إلاداسة للسىت اللادمت و اجخار ما جشاه بشأهه.
 -5أًت مىاضيع أخشي جىىن مذسحت على حذوٌ ألاعماٌ.
الخاسيخ
الحضىس
أبشصاملىضىعاث
الاحخماع
ث
هجشي
ميالدي
جششيذ أعضاء ملجلس إلاداسة
 1الاحخماع ألاوٌ 1434/71/77هـ 1711/11/11م  41من 51
حعذًل الالئدت ألاساسيت
اعخماد ميزاهيت املشاحعت 1715م
اعخماد اللىائذ إلاداسيت واملاليت
 1الاحخماع الثاوي 1436/11/13هـ 1715/78/18م  31من 51
اعخماد جىفيز مششوع مصىع املياه
حعذًل الالئدت ألاساسيت
اعخماد السىت املاليت
 3الاحخماع الثالث 1438/74/15هـ 1717/71/14م  41من 51
جمذًذ مجلس إلاداسة
وبىاء على صالخياث مجلس إلاداسة ،اهخفذ الجمعيت العمىميت باالحخماع املىعلذ سكم ( )48بخاسيخ 1441/71/18هـ
املى افم 1719/79/17م ،والزي اجخز فيه املجلس اللشاساث الخاليت:
 املى افلت على إعادة حشىيل واعخماد مجلس إداسة عذد من الفشوع – مشفم –
 املى افلت على اسخلالٌ فشوع الجمعيت ومشاسيعها ماليا ،مع بلائها جدذ إلاششاف إلاداسي لإلداسة الشئيست لجمعيت
مسخىدع املذًىت املىىسة الديري.
 املى افلت على فىذ أهشان جابعت للجمعيت في ألاسىاق الخجاسيت واملسدشفياث واملى اكع العامت لدسىيم املىخجاث
الديري للجمعيت وحمع الخبرعاث عن طشيم الشبىت (مذي).
 املى افلت على مششوع جأمين أحهضة الدذمت الزاجيت في ألاسىاق الخجاسيت واملسدشفياث واملى اكع العامت بعذ جيليف
إلاداسة املسؤولت بئعذاد دساست لجذوي املششوع.
 املى افلت على مششوع وضع شاشت جلفضيىهيت  5*8على واحهت مبنى إلاداسة الشئيست للجمعيت بعذ جيليف إلاداسة
املسؤولت بئعذاد دساست لجذوي املششوع.

الصفحة  1من 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وبىاء على كشاس مجلس إداسة الجمعيت سكم ( )34/1/8في حلسخه سكم ( )4بخاسيخ 1434/74/11هـ املى افم 1713/73/73م،
واملخضمن :اعخماد مجلس إلاداسة أعضاء اللجىت الخىفيزًت :سعىد عبذالشخمن التروي ألامين العام سئيس اللجىت ،عبذهللا
ً
ً
سالم الحجىسي املذًش الخىفيزي هائبا لشئيس اللجىت ،عبذالىشيم عبذاللادس ألاخمذي املششف املالي عضىا ،هاًف خامذ
ً
اللشافي مساعذ املذًش الخىفيزي للفشوع واملىذوبياث عضىا ،خالذ غالي العمشي مساعذ املذًش الخىفيزي للشئىن إلاداسيت
ً
واملاليت عضىا ،هما أكشمجلس إلاداسة مهام اللجىت الخىفيزًت خسب الخالي :
 إعذاد اللىائذ املاليت وإلاداسيت .
 الخدضيرالحخماعاث مجلس إلاداسة والجمعيت العمىميت .
 حشىيل ومخابعت اللجان الفشعيت .
 مخابعت جىفيز خطط الجمعيت .
 مخابعت جىفيز كشاساث مجلس إلاداسة .
 املساهمت في خل املشاول الطاسئت إلداساث وفشوع الجمعيت .
 دساست الخلاسيشالصادسة من إداسة الجمعيت وفشوعها و اجخار ما ًلضم خيالها .
 اعخماد جدىيل املبالغ املاليت املعخمذة بين خساباث الجمعيت خسب الحاحت.

ث
1

1

وبىاء على الخيليف السابم من مجلس إلاداسة للجىت الخىفيزًت ،اهخفذ الجمعيت العمىميت باللشاساث الصادسة من
اللجىت الخىفيزًت بىاء على اخخصاصها وجيليفها ورلً لعام 1719م ،ومن ضمن جلً اللشاساث:
الخاسيخ
سكم
الشكم
هىعه
إلاحشاء
الاحخماع حذوٌ ألاعماٌ
هجشي
ميالدي
املى افلت على مسىدة الدطت الخىفيزًت
مسىدة
السادست 1441/1447هـ (1719م) والخىحيه
1719/71/11 1447/75/16 19771
ً
197
كشاس
الدطت
بخعميمها وإحشاء الخعذًالث ،واعخمادها سسميا
الخىفيزًت 6
في احخماع مجلس إداسة الجمعيت اللادم.
حمعيت هذًت املى افلت على إوشاء حمعيت مسخللت جدذ اسم
(هذًت املذًىت لدذمت الحجاج واملعخمشين
املذًىت لدذمت
1719/71/11 1447/75/16 19771
كشاس
197
الخطىعيت) ًىىن من أهذافها  :إبشاص دوس
الحجاج
املخطىعين والذاعمين للعمل الديري ،وجبني
واملعخمشين
الصفحة  1من 4

ث

سكم
الاحخماع

3

177

اعخماد الدطت
الخىفيزًت
السادست

4

177

جلشيشالسىىي
1439هـ

5

111

مىكع مششوع
هذًت املذًىت

6

117

املاليت
والخلاسيش
املحاسبيت

7

119

إنهاء اللىائم
املاليت 1718م

8

111

بشأن امليزاهيت
واملىاصهت
الدشغيليت
بعذ
اسخعشاض
خطت إداسة

حذوٌ ألاعماٌ

إلاحشاء

الخطىعيت

املبادساث الخطىعيت وجىفيزها بفىش ابذاعي،
والخىاصل مع الجهاث راث العالكت في خذمت
الحجاج واملعخمشين ،وجأهيل هفاءاث وطىيت
للعمل الخطىعي ،واسدثماس كذساث الشباب في
الاعماٌ الخطىعيت ،وبعذ إثباث حذاستها
وهجاخها ًىلض مىضىع اهضمام مششوع هذًت
املذًىت لها في خيىه .
الخىحيه بدشىيل لجىت للخدىيم جضم ول من:
أ.عبذ هللا الحجىسي وأ.خالذ العمشي
وأ.عبذالىشيم ألاخمذي جيلف بخدىيم الدطت
الخىفيزًت السادست للعام 1441/1447هـ ،
خالٌ أسبىع من جاسيخه.
الخىحيه بخيليف اللجىت املشيلت في اللشاس
السابم بمشاحعت وحعذًل واعخماد الخلشيش
الدخامي لعام 1439هـ والصادسمن إداسة
ً
العالكاث العامت وإلاعالم بالجمعيت عاحال.
الخىحيه بمخاطبت فشع وصاسة العمل والشؤون
الاحخماعيت باملذًىت خىٌ إدساج مىكع مششوع
هذًت املذًىت ضمن أمالن الىصاسة لصالح
حمعيت مسخىدع املذًىت املىىسة الديري /مششوع
هذًت املذًىت ،والاسدىاد لللشاساث الىصاسيت في
رلً ،مع ضشوسة جىثيم وافت مشاخل جطىيش
املششوع  ،والعلاساث اللائمت عليه.
الخأهيذ على إلاداسة املاليت بمخابعت سفع الشد على
إهزاسوصاسة العمل على جأخشإكفاٌ خساباث
الجمعيت ،والعىاًت بمخابعت مثل هزه الدطاباث
أوال بأوٌ
جيليف املششف املالي بالجمعيت بسشعت إنهاء
اللىائم املاليت للجمعيت للعام 1718م ،مع
ججهيزجلشيشالشبع ألاوٌ املالي للعام 1719م ،كبل
نهاًت العام الهجشي الجاسي.
جيليف إلاداسة املاليت بالجمعيت بعشض جلشيش
شهشي عن سصيذ امليزاهيت الدشغيليت للجمعيت
على اللجىت الخىفيزًت ملىاكشتها و اجخار
اللشاساث املىاسبت خيالها.
جىحيه إلاداسة املاليت بخصم %57من كيمت
الدذمت في املىخجاث الديرًت للجمعيت لذعم

هىعه
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الشكم

هجشي

الخاسيخ

ميالدي

كشاس

17771

1719/71/11 1447/76/77

كشاس

17771

1719/71/11 1447/76/77

كشاس

11171

1719/76/11 1447/17/78

جىصيت

1/117

1719/77/13 1447/11/17

جىصيت

3/119

1719/78/76 1447/11/75

كشاس
كشاس

11171
11173

1719/79/16 1441/71/17
1719/79/16 1441/71/17

ث

سكم
الاحخماع

9

134

17

135

حذوٌ ألاعماٌ

هىعه

إلاحشاء

جىميت املىاسد امليزاهيت الدشغيليت ،و %57للفشع املىفز ،وأال
جىىن هىان خذماث مجاهيت.
الدشغيليت
للجمعيت ،جم جىحيه إداسة جىميت املىاسد بالجمعيت بالترهيزعلى
اعخماد ما ًلي  :الدسىيم لذعم امليزاهيت الدشغيليت للجمعيت
جىصيت
من خالٌ بيع الدذمت ،وجفعيل الصذكت
إلالىتروهيت ،والاسخلطاع وغيرها.
الخىحيه باعخماد مسىدة الذليل الاستراجيجيت
لجمعيت مسخىدع املذًىت املىىسة الديري ختى
عام 1445هـ ،وحشىيل فشيم بشئاست ألامين العام
للجمعيت
أ .عبذ هللا الحجىسي ،وعضىيت د .سهيل دمحم
مسىدة
كاسم ،وأ .علي حباسة اللفي،
الىثيلت
كشاس
وأ .خسام خجا ،وأ .حبران ششاخيلي ،وأ .و ائل
الاستراجيجيت
الهمذاويً ،يلف بالخعشيف ووششالبيذ
للجمعيت
الاستراجيجي الجذًذ للجمعيت وصياسة الفشوع
واملشاسيع خالٌ ألاسابيع لدمس اللادمت،
ً
جمهيذا العخماد الذليل الاستراجيجي املعذٌ
واملطىسفي احخماع مجلس إداسة الجمعيت اللادم
بئرن هللا.
الخىحيه باجخار ما ًلضم خياٌ إلضام حميع فشوع
الجمعيت ومشاسيعها لخفعيل البرهامج املالي
املعخمذ عبرالبىابت الذاخليت إلالىتروهيت
للجمعيت من بذاًت العام املالي الجذًذ ،ومن
كشاس
رلً جلذًم الذعم اليامل للفشوع غيراملشجبطت
إلدخاٌ بياهاتهم املاليت ،وعذم اعخماد أرون
عشض جلشيش
الصشف إال من خالٌ بياهاث الفشوع املذخلت في
مالي عن
البرامج إلالىتروهيت الداصت بالجمعيت عبر
الفشوع 1719
بىابتها إلالىتروهيت الذاخليت.
(الىخيل)
جيليف إداسة ألاوكاف والاسدثماسبالجمعيت
بئعذاد دساست خىٌ حشغيل واسدثماسمششوع
جىصيت
السليا بالىخيل ،وجلييم الىضع الحالي،
و اكتراح عذد من الخىصياث لالسدثماسألامثل
للمششوع .
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الشكم

هجشي

الخاسيخ

ميالدي

1/111

1719/79/16 1441/71/17

13471

1719/11/17 1441/74/17

13571

1719/11/14 1441/74/14

1/135

1719/11/14 1441/74/14

