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 م2022لعام ( 5رقم ) حمضر اجتماع جملس اإلدارة
 

  م12/6/2022املوافق   هـ13/11/1443 األحد من مساء يوم 5..:  يف متام الساعة

  .م2022لعام  (5ماع جملس اإلدارة رقم  )تعقد اج

 حضور كل من:و  أمحد بن عبدالرمحن البعادي: رئيس جملس إدارة اجلمعية  وذلك برئاسة

 فارس بن حممد الفارس -2 د. خالد بن إبراهيم العفيصان -1

 عبداهلل بن عثمان ابن االمري -3

 عبداهلل بن فهد الدهمش -5

 عبداحملسن بن عبدالعزيز املوسى -4

 عبدالرزاق بن ناصر أبامني -6 

 

 

 

 

 

 

 األعمـالجــدول 
 . األجنال دار اعتماد اللجنة اإلشرافية على روضة-1

  . اعتماد تعيني األستاذ عبدالرمحن بن عبدالعزيز النويصر مراجعًا داخليًا-2

 . األجنال يف مصرف الراجحيدار النظر يف إمكانية فتح حساب لروضة-3

 . املبنى ( –تقييم عمارة طريق امللك عبداهلل ) األرض -4
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 القــرارات

  األجنال دار اعتماد اللجنة اإلشرافية على روضة : أوالا . 
مبشغل األجنال دار خبصوص املوافقة على تشغيل روضة  13/2022إشارة إىل قرار جملس اإلدارة رقم 

رقم  جملس اإلدارة قرارل جلنة إشرافية تعتمد من جملس اإلدارة , عليه فقد صدر خارجي وتشك

 اآلتي نصه : (19/2022)

 ل جلنة إشرافية على روضة دار األجنال من اجلمعية ومن اجلهة املشغلة على النحو اآلتي : تشك

 بن األمري عضو جملس اإلدارة   رئيسًا .ااألستاذ/ عبداهلل بن عثمان -1

 األستاذ/ عثمان بن إبراهيم اليوسف املدير التنفيذي للجمعية   مقررًا .-2

 عضو جملس اإلدارة   عضوًا. همشالد فهدبن  عبداهللاألستاذ/ -3

 . عضوًا   املشغلة اجلهةأمحد بن عبدالرمحن الرتكي من  األستاذ/-4

 . عضوًا  املشغلة  اجلهةبن عبدالرمحن الرتكي من  األستاذ/ عبدالعزيز-5

 جمللس اإلدارة . رى اللجنة رفعهمات وتعترب قرارات اللجنة نهائية ونافذة , باستثناء

 

  عبدالعزيز النويصر مراجعًا داخليًااعتماد تعيني األستاذ عبدالرمحن بن  : ثانياا . 
ي للجمعية خبصوص تعيني مراجع داخلي للجمعية وصدر العرض املقدم من املدير التنفيذ اطلع اجمللس على

 اآلتي نصه : (20/2022)رقم  قرار جملس اإلدارة

مراجعًا داخليًا للجمعية , ولديه كافة الصالحيات تعيني األستاذ/ عبدالرمحن بن عبدالعزيز النويصر 

    .  اخلاصة بهذه الوظيفة

 

 

 :  . األجنال يف مصرف الراجحي دار النظر يف إمكانية فتح حساب لروضة ثالثاا
األجنال خبصوص فتح حساب خاص بالروضة يف مصرف  دار الطلب املقدم من مشغل روضةاجمللس  ناقش

دير باملوافقة على فتح احلساب , وتكليف امل (21/2022)الراجحي , وصدر قرار جملس اإلدارة رقم 

 ءات فتح احلساب .ارالتنفيذي للجمعية بإمتام إج
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  املبنى ( –تقييم عمارة طريق امللك عبداهلل ) األرض  : رابعاا. 
اطلع اجمللس على التقييم املقدم من أحد املكاتب العقارية خبصوص عمارة اجلمعية على طريق امللك  

 اآلتي نصه : (22/2022)عبداهلل باجملمعة , وصدر قرار جملس اإلدارة رقم  

  . ثالثة ماليني ومخسمائة ألف ريال فقط الغري(  3.500.000اعتماد تقييم األرض مببلغ )

 . فقط الغري ريالمليونان ومخسمائة ألف (  2.500.00واملبنى مببلغ ) 

 

 

 

 

 

 

 م6/2022/ 22 األربعاءموعد اجللسة القادمة لتكون يوم  مت حتديد
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