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 عشر الرابعاإلدارة جملس  اجتماعحمضر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 20/10/2020التاريخ: 

 م 03/03/1442التاريخ: 

 (14محضر االجتماع رقم )املوضوع: 

 
 
 

 4من  2الصفحة 

 عشر  الرابعجدول أعمال اجتماع جملس اإلدارة 

   :بيانات حمضر االجتماع

 م  (03/2020) رقم املحضر 

  . الثالثاء اليوم 

 هـ 03/03/1442_  م20/10/2020 التاريخ 

   ZOOM  برنامج:الكتروني  املقر  /جتماعال موقع 

 06:00في تمام الساعة ) بداية الجتماع
 
   . ( مساءا

. ( مساء08:00في تمام الساعة ) الجتماع نهاية
 
 ا

 أعضاء.9 املتوقع    عدد الحضور 

  .عبد العزيز عبد هللا العواد دأ. خال أمين سر املجلس 

 حماور االجتماع: 

 تقديم   املحاور  م

 مجلس اإلدارة رئيس  املقرات. ومنحة دعم  املالي،إعانة املدير واملحاسب  واألنشطة،االطالع على منحة البرامج   .1

 املشرف املالي   م.2020استعراض املوازنة التقديرية للعام املالي   .2

 نائب مجلس االدارة  تك.منصة تنامي   مبادرة:استعراض    .3

 املشرف املالي   .م2019القانوني لعام استعراض تقرير املحاسب    .4

 املشرف املالي   م . 2020استعراض تقرير املحاسب القانوني الربعي األول والثاني لعام   .5

 الختام.   .6
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 م 03/03/1442التاريخ: 

 (14محضر االجتماع رقم )املوضوع: 

 
 
 

 4من  3الصفحة 

 عشر  الرابعمرفقات االجتماع 

 

 

 

 املرفق  م

 م2020تعميم طلبات املنح للجمعيات األهلية لعام  1

 مرفقات منحة دعم املقرات :   

 تقرير من أحد املكاتب الهندسية املعتمدة لتقييم حالة العقار.  •

 . شركات تقييم عقارية معتمدة (3 ) راؤه من شما يثبت القيمة الحالية للعقار املراد   •

 صورة من صك العقار املراد شراؤه. •

  شهادة إتمام بناء. •

 . دراسة جدوى للمشروع •

 م.2020التقديرية لعام املوازنة  3

  .م2019تقرير املحاسب القانوني لعام  

 م .2020تقرير املحاسب القانوني الربعي األول والثاني لعام  

 :تك  ملفات تعريفية باملنصات والتطبيقات داخل تنامي 4

 منصة حوكمني. •

 يوم. 100منصة  •

 منصة معين.   •

 منصة روزنامة النخبة.  •

   .الخبراءجدير تطوع  تطبيق  •



 م 20/10/2020التاريخ: 

 م 03/03/1442التاريخ: 

 (14محضر االجتماع رقم )املوضوع: 

 
 
 

 4من  4الصفحة 

 توصيات االجتماع:

 توصيات: م

 . ومنحة دعم املقرات املالي،إعانة املدير واملحاسب  واألنشطة،املوافقة على رفع منحة البرامج   .1

املوافقة على شراء العقار اململوك لألستاذ/ عبد امللك محمد بن يوسف املصري، بشارع األمير فيصل بن بندر، ورفعه    .2

 والتنمية االجتماعية لدعم الشراء:    املوارد البشريةاستثمار لوزارة و  مقركمنحة 

 ريال(  ماليينريال.   )سبعة  7 000 000قيمة العقار  

 ريال. )مائة وخمسة وسبعون ألف ريال(  175000سعي املكتب العقاري 

 ألف ريال. )ثالثمائة وخمسون ألف ريال( 350000وقيمة مضافة  

 ريال )سبعة مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال(  7525000التكلفة االجمالية: 

 م.2020املالي  اعتماد املوازنة التقديرية لعام  .3

 م.2019لعام اعتماد تقرير املحاسب القانوني   .4

 م.2020تقرير املحاسب القانوني الربعي األول والثاني لعام  اعتماد   .5

والتي تشتمل على مجموعة من    مسمى تنامي تكإطالق الجمعية لخدماتها االلكترونية للقطاع تحت  املوافقة على   .6

 املنصات والتطبيقات التالية:  

 منصة حوكمني. •

 يوم. 100منصة  •

 منصة معين.   •

 منصة روزنامة النخبة.  •

 تطبيق جدير تطوع الخبراء. •

 

 




