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لم تمت

البندخالتاري

بىن أوصى األعضاء بأن تقوم لجنة صيانة الم
رفع بمقابلة الشركات المتقدمة بالعروض و

الرأي برتشيح أحد العروض المقدمة على أن
ينضم لهم األستاذ خالد قامة

تعيين استشاري هنديس لإلشراف على
المشروع

القيام اقرتح سعادة الدكتور عبد هللا متبولي ب
ي بالتواصل مع أحد المسؤولين عن مبىن ف
ديم بحرية األربعين لحجز موقع للجمعية لتق
.المنتجات اإلعالمية من خالله

استعراض نتائج التقرير 
الهنديس لمبىن الجمعية
ض الجديد بشارع البرتجي وعرو
هرباء تكلفة توريد وصيانة الك

بعد نقل ملكية المبىن

يناير 1126
يذ تقرير عروض تنفاستعراض 2022

يةحدائق سوق المنتجات الزراع
ال يعتمد أي عرض من عروض األسعار إال بعد 

اعتماد المكتب الهنديس

مستجدات ملف اإلنتاج 
اإلعالمي

حي صب.دراسة تأجري المبىن إلى م
يانة برتجي ليقوم بتحمل تكلفة ص

المبىن 

تم التعاقد مع مكتب المهندس
ماهر بالل لإلشراف الهنديس 
 
 
والفين على المشروع تطوعا
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البندخالتاري

إلى يمت إعداد خطاب إلى المركز الطيب وإرساله
له سعادة المهندس فيصل السمنودي إلرسا

الطيبلمالك المركز 

الدعم 
اللوجيسيت
ة إلدارة تنمي
الموارد 
المالية من
المجلس

يناير 1126
2022

ال إلى مستشفى فقيه وإرسيمت إعداد خطاب 
ىخالد قامة إلرساله لمالك المستشف.إلى أ

اله مستشفى ميد كري وإرسيمت إعداد خطاب 
فىفايز الحربي إلرساله لمالك المستش.إلى أ

إقامة
معارض 5

تعريفية 
يبالمستشف
ات

الشراكة مع 
التطبيقات 
اإللكرتونية 
للتربع من 
خاللها مثل 

جاهز –نعناع )
–مرسول –

ن هانجرستيش
(كريم–

يق فايز الحربي بالتواصل مع تطب.سيقوم أ
جاهز

عان عمر شب.أفيصل بالتواصل مع .سيقوم م
ن ملالستفادة لتحديد موعد لالجتماع معه 

عالقته في هذا الجانب 

تم إرسال الخطابات إلى سعادة 
دات المستجاألعضاء وما زلنا ننتظر

من سعادة األعضاء

زلنا ننتظر المستجدات من ما 
األعضاءسعادة 
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ة توظيف الفائض المالي الذي تم الموافق
 بقيمة 

 
مليون ريال في محافظ 5عليه سابقا

الريت

األداء االستثماري للجمعية

12
30

مارس 
2022

من خالل شركة متخصصة يمت عمل دراسة
ى على كل من مبىن البرتجي لتحويلها إل

ىن استثمار يكون مصدر دخل للجمعية، ومب
عر وقف الحياة بحي البوادي إلعادة تقيمي س

تأجري المبىن

ط سلوك الصائم ونم)أوصى األعضاء إضافة 
كأحد القمي ( حياة األسرة في رمضان

المستهدفة خالل الحملة

الحملة اإلعالمية التوعوية في
القمي_رمضان#شهر رمضان 

عائد في وديعة بنكية بنك الجزيرة ب
أشهر6لمدة 3.2819

تم رفع القيمة اإليجارية على 
720ألف إلى 480المستأجرين من 

 
 
ألف ريال سنويا



 لكم
ً
شكرا


