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 م 2017  أبريل  23هـ املوافق 1438رجب   26  األحد: اليوم

 . مساًء والنصف السادسة :  الساعه

 .  اخلريية سند مجعية  مقر:  املكان

 

 :  احلضور  

 

ئيس ر                          ن عبدالعزيز     بعبداهلل  بنت لةعاد صاحبة السمو امللكي األمرية / .1

  جملس اإلدارة

مني أ                                                                                      شيدالدكتورة / وفاء بنت عبداهلل الر .2

 الصندوق 

 ضوع                                                                           ان  وطبالدكتورة  / هيفاء عبد الكريم ال .3

 ةإدار جملس

                                                                                   يليالشباألستاذة / مشاعل بنت  أمحد  .4

 ةإدار جملس عضو

 عضو جملس إدارة الدكتور / فيصل بن منصور الفاضل  .5

                                                                                 واف الش األستاذة / فادية بن حميي الدين .6

 عضو جملس إدارة
 

7.                                                                                                               

 : املعتذرينو

 اإلدارة الرابع   جملس إجتماع  

 بالسرطان املرضى األطفال لدعم اخلريية سند مجعية
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 ائبن                                                                        سىاملو نعبدالرمح بنت اجلوهرة/   األستاذة .1

 اإلدارة جملس رئيس

                                                                                       اري السن  الدكتورة / آمال بدر الدين .2

 إدارة جملس عضو

 عضو جملس إدارة السمرييعبد اهلل عوض  /األستاذ .3
 

 : من كال اإلجتماع حضر كما

 املدير العام            صاحل احلجيالن  األستاذة / ريم بنت .1

 دارة كرتري  جملس اإلس                                                                                             سناء  ذهيبان الذهيبان األستاذة /  .2

 

 

 اإلجتماع  ابتدْا ثم من و    حضورهم على شكرتهمو باألعضاء  رحبت و   السابعة مساء  لساعةا متام يف  رئيس جملس اإلدارة –  داهللت عباإلجتماع صاحبة السمو امللكي األمرية / عادلة بن افتتحت

 : كالتالي وهي البنود مبناقشة

 

 

 التوصيات  ما مت مناقشته املوضوع 

1 

   يةاعتماد االئحة األساس    

 

 

 ة  ئحــة  األساســيى الالعلــ دثةســتعراض  النقــاس املســتحمت ا

 للجمعية كالتالي :

عد وفقا ية املجمعلل اعتماد النظام األساسي .1

 ادر باملرسومية الصهلألا لنظام اجلمعيات واملؤسسات

 هـ.19/2/1437( وتاريخ 8امللكي رقم )م/

اإلدارة بشراء املوافقة على تفويض جملس  .2

أوقاف أو التصرف باألرض املمنوحة من قبل الوزارة لبناء 

أوقاف عليها أو ما تراه مناسبا خلدمة اجلمعية وتنمية 

 

   تمـاع  تمادهـا يف اج يـتم اع ل  يـدة املوافقة علـى  النقـاس اجلد

 اجلمعية العمومية  . 
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 مواردها املالية .

 

 حلسابا ت اراجع مير قرت  عرض                     2

 

   مت  استعرض  مالحظات مراجع احلسابات. 

  ضرورة  تعيني مدقق داخلي يف أقرب وقت . 

 

3 

 

 قادمةد للفرتة الملوارة اينمتحتديد  مواعيد لألنشطة  

 

  

    رمضان   8  :السحور اخلريي 

 : مرب  شهر نوف  الليالي العربية 

  ديسمرب     19 -22 الشتاء :دكاكني 

 

 

 

          مساء      8:45  الساعه عند اإلجتماع إنتهى

  م  2017  مايو 21هـ  املوافق 1438   شعبان  25 األحد:  القادم اإلجتماع موعد 

                                    

                             

 

 اجلمـعية عـام ديـرم                                                                                                                          جملس إدارة اجلمعية رئيس إعتماد                                    
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   األستـاذة                                                                  صاحبة السمو امللكي األمرية                                   

 ناحلـجيـال صـاحل بنت يـمر                                                                                                                        داهلل بن عبدالعزيز عادلة بنت عب                                   

 

 

   

                     

      

 الرمسي اخلتم              


