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 (6) إدارة جمعية سكني مكة التنموي محضر اجتماع مجلس 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله  وبعد : 

 الوقت التاريخ المكان االجتماع 
 صباحا   (00:22)  م00/27/0202 مقر الجمعية 0202/ السادس 

   التوقيع الصفة االســـــم 

     رئيس المجلس أ مشعل بن مساعد المغربي  

     نائب رئيس المجلس أ. عادل بن محمد حسن الشيخ 

     المشرف المالي أ . حامد بن محمد الرقيب 

     عضو . عبد الرحمن ين مساعد المغربي د 

     أمين المجلس أ . طلعت بن محمد علي المغربي 
      

 

 / سعيد علي عامر اللحياني مدير الجمعية لحضور االجتماع األستاذوقد تم دعوة 
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 -وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول األعمال على النحو اآلتي :       
      

 لا أو 

 : نشاء متجر الكتروني للجمعيةإ

ريال وقرر صرف  0044العرض المقدم من شركة والدة حلم إلنشاء متجر الكتروني للجمعية بقيمة إجمالية قدرها المجلس على  وافق     

 .  للمؤسسة المنفذةشيك بالمبلغ 

 ثانيا   
 :  إعداد ملفات فيديو تعريفية لعرضها على اليوتيوب

العرض المقدم من شركة والدة حلم لعمل ملفات فيديو تعريفية بالجمعية ومبادراتها لعرضها على اليوتيوب بقيمة المجلس على  وافق     
 .للمؤسسة المنفذةريال وقرر صرف شيك بالمبلغ  0864إجمالية قدرها 

ا    ثالثا

 ما استجد من أعمال : 
  ريال وقرر صرف شيك  0044للمكيف سبليت لالستقبال بقيمة وافق المجلس على العرض المقدم ألعمال التمديدات اإلضافية

 .للمؤسسة المنفذةبالمبلغ 

  ريال وقرر صرف شيك بالمبلغ للمؤسسة المنفذة  0044وافق المجلس على تنفيذ لوحة حروف ستيل ذهبي للجمعية بقيمة 

  اطلع المجلس على خطة تنمية الموارد خالل العشر األوائل من شهر ذي الحجة التي ركزت على مبادرة إيجار سكني.   

  044اطلع المجلس على خطة توزيع البطاقات الشرائية للمواد الغذائية ضمن مبادرة نحو بيت آمن المرحلة الثالثة وقيمة البطاقة 

 .ريال

ا    رابعا
   : موعد الجلسة القادمة 

 م .22/80/2828بتاريخ  األربعاءقرر المجلس أن تكون الجلسة القادمة يوم                   
 

 

 رئيس مجلس اإلدارة      أمين المجلس 

 

 
 


