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مني أ                                                                                      شيدالدكتورة / وفاء بنت عبداهلل الر .1
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 : من كال اإلجتماع حضر كما

 املدير العام            صاحل احلجيالن  األستاذة / ريم بنت .1

 دارة كرتري  جملس اإلس                                                                                             سناء  ذهيبان الذهيبان األستاذة /  .2
 

 

  ابتدْا ثم من و    حضورهم على وشكرتهم عضاء باأل رحبت و   مساء والنصف ة السادس  لساعةا متام يف  رئيس جملس اإلدارة –  داهللت عباإلجتماع صاحبة السمو امللكي األمرية / عادلة بن افتتحت

 : كالتالي وهي البنود مبناقشة اإلجتماع

 

 

 التوصيات  ما مت مناقشته املوضوع 
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 اجحي  حبضور ان الرليمس  يختقديم   عرض عن أوقاف الش

 ياألستاذ / عبد اهلل الشمر

 

 

   ـ قدم  األستاذ يمان الراجحـي  ؤسسـة  سـل  م  بـذة ن مريعبد اهلل الش

نهـا  مية االستفادة ع اجلمعستطيتليت ااخلريية   وعن اإلمكانيات  

  .  

  
 

     ـ ـ  واالسـت  هللد احتديد اجتمـاع مـع االسـتاذ عب يالن اذة ريـم احلج

لراجحـي لـدعم   وقاف  اأكة شارلبحث سبل التعاون وكيفية  م

 مجعية  سند اخلريية .

   ؤسسة  الراجحيمتبناه  ي تثمارملشروع استعمل دراسة  جدوى  
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 يةقرتح تقيم اإلدارة التنفيذم                          

 يريمن االستاذ عبد اهلل السم  

 

 

  بـل  قلتنفيذيـة  مـن   ا إلدارة اتقيم لح  عبد اهلل  مقرت األستاذ عرض

 . ملبذولةود اللجه تقديراجملس االدارة  وذلك   

 لربامج  اليت ااىل  تقييم   اإلضافةرة بدااالستعانة  بشركة  لتقيم اإل

 تقدمها اجلمعية  .

 

 

    جمللسا نال  املقرتح  استحسان . 

    / امج  اتها بتقيم الربيف خرب  مريلعاسمة باالستعانة  باألستاذة

 واخلدمات املقدمة . 
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 يتنظيمتقرير للهيكل المناقشة   

 

 اجمللس . لى أعضاءع  مي  نظيمت استعراض تقرير  اهليكل الت 

 

 ي يميعتمد  تنفيذ  اهليكل التنظ. 
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 رض النرجسأصميم  د تمااعتمناقشة أوقاف  اجلمعية و   

 

 

  لرشيدادكتورة وفاء  من قبل م عرضهيتم تأجيل  عرض البند لالجتماع القادم  ليت 

 

 

 

 

          مساء      8:45  الساعه عند اإلجتماع إنتهى

  م  2017 ابريل  23هـ  املوافق 1438  رجب  26 األحد:  القادم اإلجتماع موعد 

                                    

                             

 

 اجلمـعية عـام ديـرم                                                                                                                          جملس إدارة اجلمعية رئيس إعتماد                                    

                                  

                                                                                                                               

                                        

 

   األستـاذة                                                                  صاحبة السمو امللكي األمرية                                   

 ناحلـجيـال صـاحل بنت يـمر                                                                                                                        داهلل بن عبدالعزيز عادلة بنت عب                                   

 



 

4 
 س.الذهيبان

 

 

   

                     

      

 الرمسي اخلتم              


