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 إىل من األعمالجدول  م

6:  25 6:  20 االفتتاح والرتحيب باألعضاء 0  

6:  25 م2021تقرير اإلجناز للربع األول لعام  أواًل  35  :6  

6:  53 م2020تقرير احملاسب القانوني للسنة املالية  ثانيًا  45  :6  

6:  45 م2021املوقف املالي للربع األول لعام  ثالثًا  50  :6  

6:  50 جلنة االستثمارتوصيات  رابعًا  55  :6  

6:  55 مستجدات أرض اجلبيل خامسًا  00  :7  

7:  00 اهليكلة اجلديدة سادسًا  05  :7  

7:  05 عرض جدول حوافز تنمية املوارد املالية سابعًا  10  :7  

7:  10 م2021اع اجلمعية العمومية لعام حتديد موعد اجتم ثامنًا  15  :7  

7:  15 أعمالما يستجد من  تاسعًا  20  :7  
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 التوصيات املداوالت م

 ءاالفتتاح والرتحيب باألعضا 0
رحب األمني العام بأعضاء اجمللس وشكرهم على جهودكم وحرصهم 

 على ما يرقى مبستوى اجلمعية وخدماتها.

 م2021تقرير اإلجناز للربع األول لعام  أواًل
جهود الفريق وحث على العمل على اطلع اجمللس على التقرير وأثنى على 

 تطوير مستوى اخلدمات واالستمرار يف العطاء.

 ثانيًا
تقرير احملاسب القانوني للسنة املالية 

 م2020

استعرض األمني العام تقرير احملاسب القانوني ومت اعتماده من قبل 

 اجمللس

 م2021املوقف املالي للربع األول لعام  ثالثًا
املالي للجمعية وأوصى على بذل اجلهد يف تنمية ناقش اجمللس املوقف 

 املوارد املالية للجمعية.

 توصيات جلنة االستثمار رابعًا

استعرض األمني العام أبرز توصيات جلنة االستثمار وناقش اجمللس 

 املشاريع االستثمارية التالية:

 االستثمار يف صندوق وقف األسرة. .1

 االستثمار يف دار ضيافة لألطفال. .2

التعاقد مع قناة اجملد لتغطية مشروع استثماري بقيمة  .3

 .مليون 40إىل  30تصل من 

 وأوصى اجمللس بالتالي: 

دراسة املشاريع االستثمارية أعاله والرفع بالنتائج للمجلس  -1

 الختاذ القرار.

البحث عن االستثمار يف الصناديق ذات العوائد اجليدة  -2

 والرفع بذلك للمجلس.

  بن سلطان العويد بدارسة صناديق االستثمار تكفل األستاذ أمحد

 الواعدة والرفع بتوصياته للمجلس.

 مستجدات أرض اجلبيل خامسًا

 استعرض األمني العام مستجدات أرض اجلبيل وأوصى اجمللس بالتالي:

الرفع بأفضل اخليارات فيما يتعلق باملكتب اهلندسي واملقاول  -1

 املنفذ.

يف بناء أرض اجلبيل مع  طلب زيادة الدعم من شركة باحلمر -2

 اقرتاح العمل بالشراكة التناقصية.

 اطلع اجمللس على اهليكلة اجلديدة ومت اعتمادها اهليكلة اجلديدة سادسًا
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 التوصيات املداوالت م

 ارد املاليةعرض جدول حوافز تنمية املو سابعًا
 د املالية وأكد على أن تصرفاعتمد اجمللس جدول حوافز تنمية املوار

 صل التربع.املكافآت من فائض اإليرادات وليس من أ

 ثامنًا
اع اجلمعية العمومية حتديد موعد اجتم

 م2021لعام 

وافق اجمللس على املوعد املقرتح الجتماع اجلمعية العمومية يف تاريخ 

هـ وأكد على ضرورة استيفاء متطلبات االجتماع ومن 17/09/1442

 م2020احملاسب القانوني لعام أهمها مرئيات الوزارة حول تقرير 

 

 أعضاء جملس اإلدارة

 التوقيع االسم م

 اعتذر سعادة األستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى 1

 حضر فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم احمليش  2

 حضر سعادة األستاذ / أمحد بن سلطان العويد 3

 اعتذر سعادة األستاذ / طالل بن سليمان الغنيم  4

 حضر فضيلة الشيخ / د. طارق بن حممد الفارس 5

 حضر سعادة األستاذ / حممد بن عبدالرمحن آل عامر 6

 اعتذر سعادة األستاذ / أمحد بن سامل باحلمر 7

 حضر سعادة األستاذ / حممد بن عبدالرمحن العبدالقادر 8

بن خضري اخلضريسعادة األستاذ / عبدالرمحن  9  اعتذر 

 


