
  

 1الصفحة                                                                         

 

   الرابع محضر اجتماع المجلس 

 م 3/7/2022التاريخ:   

 الرابع جدول اجتماع مجلس الإدارة

 )الدورة الأولى( 

 

 اليوم 

 

 التاريخ 

  زمن الاجتماع 

 المكان 

 

 النهاية  البداية  رقم الاجتماع 

 هـ 4/11/1443 الاحد 

 م 3/7/2022 

  6 عصرا4

 مساءا

 الرابع  الرياض

 

 محاور الاجتماع

 البند م 

 مير منطقة الرياض ونتائجها سمو أاطلاع أعضاء المجلس على محتوى زيارة  1

 مير منطقة الرياضسمو أاطلاع المجلس على المبادرات التي وافق عليها  2

 التصويت على البنوك التي يراد العمل على فتح حسابات بها للجمعية 3

 

 كالتالي: الثالثالقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع 

 البند م 

 

 

 

 

رحب   العماني  ضويحي  مذكر  الأستاذ/  الإدارة  مجلس  رئيس  الاجتماع    بأعضاء افتح 

رافقني في هذه الزيارة   وذكر ان من  واثني على دور الأعضاء والإدارة التنفيذية. المجلس

هللا  ماجد  /الأستاذ   المدير ضيف  الرمضي  والدكتور  العمومية  الجمعية  عضو  الغربي 

التنفيذي للجمعية والاستاذة ريم الرميجي عضو مؤسس والاستاذة مريفانا الشريف عضو 
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   الرابع محضر اجتماع المجلس 

 م 3/7/2022التاريخ:   

 

 

 

1 

   ةعضو الجمعيوالأستاذ سارة السبعي عضو مؤسس والأستاذ حسن الشريف 

رة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير  زيامضمون  وأشار الى  

الرياض  زيارة موفقه جدا حيث    منطقة  كانت  اعمال  ، حيث  الكريم  بارك ودشن سموه 

للجمعية  كما  تكاتف   الفخرية  الرئاسة  على  الكريم  في  وافق سمو  لنا  كبير  وهذا شرف 

كما   ومعنويا  حظيتالجمعية  ماديا  الكريم  سموه  وتأييد  بدعم  غير الجمعية  وهذا   ،

 مستغرب عن سموه الكريم . 

التي عملت عليها الجمعية   وتم اطلاع سموه الكريم على مبادرات الجمعية الاستراتيجية

بإذن   القادمة  الفترة  الجمعية  عليها  تركز  سوف  والتي  السابقة  الفترة  ومنهاخلال   هللا 

 المبادرات التالية:  

المنصة الوطنية لرجال العفو اطلع سموه عليها وباركها ودشن انطلاقها من مكتب   -1

 واهميتها .  نالت استحسان سموه الكريم وأشاد بها سموه، كما

منطقة ا -2 في  الاجتماعية  للمسؤولية  السعودية  القافلة  مبادرة  الثانية  لمبادرة 

بارك انطلاق هذه المبادرة ودشن انطلاقها بحيث تكون من  الرياض ومحافظاتها  

الرياض كما   المبادرة تحت رعاية  مدينة  ان تكون هذه  الكريم على  وافق سموه 

   سموه.

الك  -3 مراكز  مبادرة  انطلاق  الكريم  الجمعية  ودشن سموه  وتعمل  بالمحافظات  لي 

وتكون   الإمكانيات  توفر  بحسب  بالمحافظات  المراكز  هذه  من   الانطلاقةعلى 

 محافظة رماح . 

بالمحافظات   -4 الخاصة  الاحتياجات  ذوي  مراكز  مبادرة  انطلاق  الكريم  بارك سموه 

 التي عملت عليها الجمعية والتي سوف تنطلق من محافظة رماح  

بارك سموه الكريم ودشن مبادرة مراكز الاسر الاقتصادية بالمحافظات التي تهتم  -5
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   الرابع محضر اجتماع المجلس 

 م 3/7/2022التاريخ:   

 في رفع وتمكين الاسر المنتجة 

بارك ودشن سموه الكريم مبادرة بركة الدار والتي تعتني في كبار السن المرضي   -6

 بالمحافظات 

تعمل   -7 الريفي وسوف  الرياض  مبادرة مهرجان  اطلاق  الكريم على  وافق سموه 

ة التنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق هذا المهرجان الريفي في القرب الجمعي 

 من محافظة رماح. 

بارك   -8 الذي  عليها  الكريم  سموه  اطلع  الافتراضية  الاسرية  الاستشارية  العيادات 

 من مكتب سموه الكريم   وأطلقهاانطلاقها 

الى   كمشروع استثماري يهدفمراكز بنت الوطن    مبادرة  اطلع سموه الكريم على -9

انطلاقها ووسوف تعمل الجمعية تنفيذها في   المحافظات وباركتمكين المرأة في  

 المحافظات  

اطلع سموه الكريم على مجلة تكاتف الاجتماعية ودشن انطلاقها من مكتب سموه   -10

 الكريم لتكون مجلة ثقافية توعوية في المجال الاجتماعي 

وتم تكريم الداعمين للجمعية من سموه الكريم وهم الأستاذ / ماجد الغربي واقاف   -11

 عبدالعزيز الراجحي من يده سموه الكريم 

باسم أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية قدم  رئيس المجلس الأستاذ مذكر العماني   -12

درعا تذكاريا لسموه الكريم الذي شكر أعضاء الجمعية على الدور وتمنى سموه  

 يم التوفيق للجمعية في اعمالها. الكر 

 نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود حفظه هللا ورعاه  2

 موافقة سموه الكريم على الرئاسة الفخرية للجمعية   -

 موافقة سموه الكريم على تدشين مبادرات الجمعية   -
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   الرابع محضر اجتماع المجلس 

 م 3/7/2022التاريخ:   

 سلم لسموه الكريم خطاب توسيع نطاق الجمعية -

 دعما ماليا من سموه الكريم دعما للجمعيةتقديم  -

الموافقة على فتح حسابات للجمعية جارية واستثمارية للجمعية في مصرف الراجحي ،   3

  ، الانماء  الجزيرة ،ويفوض    البنك ومصرف  ، وبنك  الإدارة   الأهلي  سعادة رئيس مجلس 

حالة   المجلس في  رئيس  بذلك كما يفوض  اللازمة  الخطوات  فتح  باتخاذ  الجمعية  حاجة 

 حساب في أي بنك محلي. 

 تفويض رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي ولجنة الاستثمار   4

الموافقة على منح العضوية الشرفية للجمعية لمن يدعم الجمعية بما لايقل عن خمسين   5

 ألف ريال  

 المجلس الحضور توقيع أعضاء 

 

                                                                                               

 

                                     

                                                                                               

 معد المحضر  

 د. الرمضي بن قاعد العنزي 

 رئيس مجلس االدارة

 مذكر بن ضويحي العماني 


