
 05 11 م2020 

  جلنة حتديد التوجه االسرتاتيجيقرار تشكيل 

م واملتضمن تشكيل جلنة 0202-20-20( بتاريخ 20بناء على اجتماع جملس اإلدارة رقم )     

 عليه فقد تقرر ما يلي : حتديد التوجه االسرتاتيجي

 أعضاء اللجنة هم : التوجه االسرتاتيجيتشكيل جلنة   -1
  رئيس اللجنة. عبداهلل بن علي الطريفاإلدارة د.رئيس جملس 
 عضو اللجنة . نائب رئيس جملس اإلدارة ا/ عادل بن محد احلدييب رئيس اللجنة 
 عضو اللجنة . خالد بن إبراهيم الدعيجيأ/ أمني اجمللس 

 ومهام اللجنة هي : -2
 حتديد رسالة ورؤية وقيم اجلمعية. 
 سرتاتيجية ومؤشرات األداء االسرتاتيجية.حتديد األهداف اال 
 . حتدي املبادرات اليت سوف تعمل عليه اجلمعية 
  2020إعداد خطة تشغيلية لعام. 
  رفع تقرير اسبوعي جمللس مبا مت من عمل على أن يكون أخر موعد لتحديد التوجه

 هـ30/11/1441االسرتاتيجي 

 اجلهات ذات العالقة التقيد به . وعلى شهور ستةيتم اعتماد قرارنا هذا من تارخيه ومدة العمل به 

 

 

 

 

 

 



 05 11 م2020 

 قرار تشكيل جلنة املقابالت لوظيفة احملاسب 

م واملتضمن تشكيل جلنة 0202-11-22( بتاريخ 02بناء على اجتماع جملس اإلدارة رقم )     

 للجمعية عليه فقد تقرر ما يلي : للمقابالت لوظيفة حماسب

 تشكيل جلنة املقابلة أعضاء اللجنة هم :  -3
 .نائب رئيس جملس أ/عادل بن محد احلدييب رئيس اللجنة 
  أ/امحد بن صاحل الدهش عضو اللجنة .واملشرف املايل 
 . املدير التنفيذي أ/خالد بن سليمان احلميدي عضو اللجنة 

 ومهام اللجنة هي : -4
 . مقابلة املتقدمني للوظيفة 
 . تقييم املتقدمني 
 .  فرز املتقدمني 
 . ترشيح املتقدين واالختيار 

 اجلهات ذات العالقة التقيد به . وعلى ثالثة شهوريتم اعتماد قرارنا هذا من تارخيه ومدة العمل به 

 

 

 

 

 

 

 

 



 05 11 م2020 

 قرار تشكيل جلنة التوجه االسرتاتيجي 

م واملتضمن تشكيل جلنة 0202-20-20( بتاريخ 0بناء على اجتماع جملس اإلدارة رقم )     

 حتديد التوجه االسرتاتيجي للجمعية عليه فقد تقرر ما يلي :

 االسرتاتيجي أعضاء اللجنة هم  التوجهتشكيل جلنة   -1
   رئيس جملس اإلدارة ومنصبة رئيسا 
  ومنصة عضوا .نائب رئيس جملس اإلدارة 
 . أمني اجمللس ومنصبة عضوا ومقرر 

 ومهاة اللجنة هي : -2
 . حتديد رسالة ورؤية وقيم اجلمعية 
 . حتديد األهداف االسرتاتيجية ومؤشرات األداء االسرتاتيجية 
 . حتديد املبادرات اليت سوف تعمل عليه اجلمعية 
  م .2020إعداد خطة تشغيلية لعام 
 مت من عمل على أن يكو أخر موعد لتحديد التوجه  رفع تقرير أسبوعي للمجلس مبا

 هـ  .1441-11-30االسرتاتيجي 

شهور من تاريخ صدور القرار وعلى اجلهات ذات  6يتم اعتماد قرارنا هذا من تارخيه ومدة العمل به 
 العالقة التقيد به .

 


