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  م2017ديسمرب   71هـ املوافق 1439ربيع األول    29األحد  : اليوم

 والنصف مساء  السادسة:  الساعه

 .  اخلريية سند مجعية  مقر:  املكان

 

 :  احلضور  

 

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

  جملس اإلدارة

 ائبن                                                                        سىاملو نعبدالرمح بنت اجلوهرة/   األستاذة .2

 اإلدارة جملس رئيس

مني أ                                                                                     شيدالدكتورة / وفاء بنت عبداهلل الر .3

 الصندوق 

                                                                                       اري السن  الدكتورة / آمال بدر الدين .4

 إدارة جملس عضو

                                                                                 واف الش األستاذة / فادية بن حميي الدين .5

 عضو جملس إدارة

 عضو جملس إدارة عبد اهلل عوض السمريي /األستاذ .6

                                                                                   بيلياألستاذة / مشاعل بنت  أمحد الش .7

 ةإدار جملس عضو

 عضو جملس إدارة الدكتور / فيصل بن منصور الفاضل  .8
 

9.                                                                                                               

 : املعتذرينو

 اإلدارة السابع   جملس إجتماع  

 بالسرطان املرضى األطفال لدعم اخلريية سند مجعية
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 ضوع                                                                           ان  وطبالدكتورة  / هيفاء عبد الكريم ال .1

 ةإدار جملس
 

 : من كال اإلجتماع حضر كما

 املدير العام            صاحل احلجيالن  األستاذة / ريم بنت .1

                           دارة كرتري  جملس اإلس                                                                                             سناء  ذهيبان الذهيبان األستاذة /  .2

  ئيس قسم احلساباتر                                                                                األسناذة / اهلنوف  سامي الصبحي                .3
 

  ابتدْا ثم من و    حضورهم على وشكرتهم ألعضاء با رحبت و   مساء الربع السادسة  و  لساعةا متام يف  رئيس جملس اإلدارة –  داهللت عباإلجتماع صاحبة السمو امللكي األمرية / عادلة بن افتتحت

 : كالتالي وهي البنود مبناقشة اإلجتماع

 

 

 مناقشته  ما مت املوضوع 
 التوصيات 

1 

 

دى ل معية جلا  اتتقديم  عرض  عن استثمار

 شركة جدوى  لالستثمار .
 

 

   ارات اجلمعيـة استثم  فظةحمدير أمحد الصقري معرض األستاذ 

يـة  ع األخري جلمعت الربماراستثتقرير حول الدى  شركة جدوى  

ــة نقــل ا عــن   فســارستســند  وكــان الــس اإلدارة  ا  مكاني

 قل .رة أاطاستثماراتنا حملفظة  ذات خم
  

 

 افظ ممكــن أن حمــلعــدة   يمــهتق الطلــب مــن األســتاذ أمحــد إرســال

ة ي و نسـبة خمـاطر  الي عالمئد ت عااجلمعية تكون ذاتستثمر فيها 

 أقل .

2 

 

 

  ضىملرا المناقشة  مواصالت  االطف

 

   ــيالن ــم احلج ــتاذة ري ــر ت  عرضــت األس ــ قري ــةع ــوفري  ن خدم ت

ــبعا احلــاالت امل  ــاملواصــالت  ل ــديهم ال ممــن دومنيخ ــوفر ل    تت

" واعــداد   "كــريم طبيــقتع مــمواصــالت  وذلــ  عــرب التعــاون  

 معهم .اتفاقية 
 

 

   م كريم " مبا خيد"تطبيق  ة معقيتفاامتت  املوافقة على  اعداد

ع شيد  التواصل مفاء الررة وتولدكاواقرتحت  أطفالنا ومرافقيهم 

 . عية لجمل  شركة "اوبر" لتقديم خدماتها

3 
لدرعية  راضي اأم  يقياالستشارات  اخلاصة  بت

 لالستثمار  

  املقـدم  رض الدرعية وأ لتقيم  روضة عاستعرضت  األستاذة ريم  عد

 من الزامل  .

  األرض   ن إمكانية  بيععلوزارة ن ام ارطلب  جملس اإلدارة االستفس

 املمنوحة للجمعية . 
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ية وارد البشرت للماءارالجالسياسات و االنظر  يف 

  بعد اعادة اهليكلة 

 

   ــى ــس اإلدارة  عل ــالع جمل ــات والسياا مت إط ــراءات  بعــد س  إلج

 فات ضااهليكلة  ومل يكن هناك أي إ

   مت االعتماد. 
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 ودعات .يف املست  تالفةال تداالنظر يف قائمة  املوجو

 

 يكن ومل  ت التالفة اوداا ائمة ق مت إطالع جملس اإلدارة  على 

 عرتاض .هناك أي إ

 

  ه مناسبا.لعام   وما تراملدير ات اياالحص منها وفق  مت اعتماد التخلص 

 

 

 

 

          مساء    8:30  الساعه عند اإلجتماع إنتهى

  م  2018يناير  07املوافق   هـ 1439ربيع اآلخر  20األحد:  القادم اإلجتماع موعد 

 

 

                                    

                             

 

 عـامال ديـرملا                                                                                                                                                   يس جملس اإلدارة رئ إعتماد                                      

                                  

 

 

   األستـاذة                                                                  صاحبة السمو امللكي األمرية                                        

 ناحلـجيـال صـاحل بنت يـمر                                                                                                                          داهلل بن عبدالعزيزعادلة بنت عب                                   
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 الرمسي اخلتم              


