
 

 

 

 

 

 م. أحمد بن محمد بااسماعیل     مسؤول االجـتماع: عبدالرحمن آل فریاند. عبدالعزیز بن  :رئیس الجلسة�
 

 تــــــوصــیـــــــــات االجـتـمـــــاع   أجـنــــدة االجـــتــمـــــاع 

 تم االستماع ومباركة الجھود. االطالع على سیر أعمال الجمعیة خالل سنتھا األولى.  1

 .وھي مرفقة.2021على الخطة االستراتیجیة للجمعیة لعام باإلجماع تمت الموافقة  الموافقة على الخطة االستراتیجیة للجمعیة.  2

 تمت الموافقة باإلجماع على فتح صندوق وقفي للجمعیة في اإلنماء لالستثمار.  اعتماد فتح صندوق وقفي في شركة اإلنماء لالستثمار.  3

 تم اعتماد مكتب فھد الحافي محاسبون قانونیون واستشاریون. اعتماد مكتب المحاسب القانوني المرشح من مجلس اإلدارة.  4

س  إنشاء فروع للجمعیة على مستوى المملكة.  5 یة مجل ة وتوص ول المملك ة ح روع للجمعی اء ف ى إنش اع عل ة باإلجم ت الموافق تم
 اإلدارة بالقیام بھذه المھمة. 

 
  

 لجمعیة ركن الحوار األھلیة العادیة األولى جتماع الجمعیة العمومیة ا
ƺȇ°ʫ Ƣ̧ǸƬƳȏ¦������������¿�Ƣ̧ǸƬƳȏ¦�Ƕºǫ°��������
¿Ȃºȇ�Ƣ̧ǸƬƳȏ¦���� ʬȐưǳ¦�Ƣ̧ǸƬƳȏ¦�ƨȇ¦ƾƥ����������Å ƢǈǷ��

Ƣ̧ǸƬƳȏ¦�ÀƢǰǷ��ƾǠƥ�Ǻǟ�������Ƣ̧ǸƬƳȏ¦�ƨȇƢĔ����������Å ƢǈǷ��

 الـحــضـــــــورأســمــــــاء 

�������������ǶǇȏ¦�������ȆǨȈǛȂǳ¦�ȄǸǈŭ¦�������������ǶǇȏ¦������ȆǨȈǛȂǳ¦�ȄǸǈŭ¦�

 عضو الجمعیة العمومیة  الزھراني  بن أحمد بن عليد. خالد  9 رئیس مجلس اإلدارة  د. عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فریان  5

 عضو الجمعیة العمومیة ش. راشد بن سعید الھاجري  5 نائب رئیس مجلس اإلدارة  ش. حمد بن صالح بن سالم الوابل  9

 عضو الجمعیة العمومیة القحطاني فعاسا م. حسین بن علي  5 المشرف المالي  الشھري  بن علي أ. علي بن محمد 5

 المدیر التنفیذي      بااسماعیل    بن عمر م. أحمد بن محمد 5 عضو الجمعیة العمومیة الشایع  بن عبد هللا شایعأ. علي بن  5

 عضو الجمعیة العمومیة  المحفوظ بنت محمد  أ. منال 5 عضو الجمعیة العمومیة  البشربن عدهللا بن مسفر ش. محمد  5

 العمومیةعضو الجمعیة  الثقفي  بن حمد بن علي نم. عدنا 5 عضو الجمعیة العمومیة الجویره بن فھد جار هللا م. مشاري  5

 عضو الجمعیة العمومیة الھدلق خالد بن مصعبأ.  5 عضو الجمعیة العمومیة  حریري الفردوس بنت أسامھ . د 5
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ـــــــخ :     م  2021 /06/04الـتــار

 01-010421الــــــرقـــــــــــــم :  

معية العمومية وع :  ــــــــاملوض         األو العادية محضر ا

  بدون ات :  ــــرفقــامل



 

 

 
x انية اتيجية  وامل طة االس  :2021لعام  ا

ي:برنامج  - و وار اإللك  ا

ص  اإلسالم بإذن هللا. 25دخول  .1  ألف 

اتفيإطالق  .2  . مركز االتصال ال

3. . اء الصنا   البدء  تنفيذ مشروع الذ

شر  .4 ي 20تصميم و و وار اإللك ق ل سو ف باإلسالم وال  . فيديو للتعر

ية متقدمة 12تنفيذ  .5 وار الدعوي. محاضرة تدر    ا

م والتأكد من بقائ 36االتصال ع  .6 م واالطمئنان عل  ھ م ع اإلسالم.ألف مسلم سابق ملعرفة احتياجا

اديمية رسل السالم:  -  أ

ب عدد  .1 يل وتدر  . معرف باإلسالم 2000تأ

ن باإلسالم .2 يل املعرف ية واإلسبانية لتأ ية والفلبي طالق اللغة العر ر و  . تطو

اديمية. 12تنفيذ  .3 ن باإلسالم بلغات األ ر املعرف ونية لتطو   محاضرة إلك

ن .4 ب املدر طالق دورة لتدر ر و ف باإلسالم. تطو   للتعر

ديد: - اديمية املسلم ا  أ

اديمية 1500تخرج ال يقل عن  .1  . مسلم جديد من األ

اديميات 7920انضمام ال يقل عن  .2  . مسلم جديد إ األ

ديد 1320ال يقل عن  .3 ن ا  . جلسة فردية تحفيظ قرآن للمسلم

  جلسة فردية لتعليم الصالة. 250ال يقل عن  .4

اديمية املسل .5 غالية.إطالق أ ديد باللغة ال   م ا

ديد باللغة اإلسبانية .6 اديمية املسلم ا  . إطالق أ

ونية  420ال يقل عن  .7 بات إلك شمل ( كت ات  –مادة  عليمية).  –موشن جرافيك  –فيديو  وتصاميم 

 

 مرفقات االجتماع

 



 

 

 تنمية املوارد املالية: -

ال سعودي. 13 جلب دعم بقيمة .1   مليون ر

ق لھ إلدخال  SMS ـاستخراج رقم رسائل ال .2 سو ال سعودي من خاللھ.) 60.000(وتنفيذ حملة    ر

ــــارة  .3 ـــــة مانحـــــة و  50ز عـــــات بقيمــــة  50ج ـــــال ســـــعودي.  6.8رجـــــل أعمـــــال وجلـــــب ت ي  -مليـــــون ر ســـــا ـــــق  ن فر ـــــو ت

ق.  للعالقات العامة سو  وال

ن إعالميــة .4 ــق إقامــة حملتــ ــ حســابات وســائل التواصــل االجتمــا عــن طر ــادة التفاعــل  ة  ز ــ ــ -كب  -رمضــان، ا

.  وعشرة حمالت
ً
ا ر ة ش  صغ

ات  3توقيع  .5 اصشرا   .لالستقطاع مع القطاع ا

اض بحضور  .6 معية  الر صيات املؤثرة 100حفل افتتاح مقر ا  .ص من رجال األعمال وال

 

داف بموازنة متوقعة: - ذه األ تم تحقيق   س

شغيل و الرواتب ةخدمات ال دار قية و سو ف تقنية و اإلجمامصار

5,741,232                               3,988,393                                       9,729,625        

ة لعام ٢٠٢١ إجما املوازن
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