
 

 

 

 (1ركه ) امتلرير امتتتعي ملرارات اجتىاع وجنس اإلدارة

 م31/01/2021املٌعلد ةتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

 اميت ته رفعها منوزارة مكل ةرًاوج.توزيع امدعه امللدم وي اموزارة حسب اآلميث  -1
 ريال منىوظفيي املستفيديي وي شركث كفاءات 300 املوافلث عىل زيادة وتنغ  -2

 .سامه ، وسامه عيلعتدهللا دوس، وعيل أحىد سامهوهه: حىدان  املعروفث
 (.3يف امتٌد ركه )ووافلث عىل صرف امشيكات  -3
 (.4ووافلث عىل صرف امشيكات يف امتٌد ركه ) -4
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 1تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 31/01/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملستعان
 

 

 

 

 

 م25/02/2021امتاريخ:  امخىيساميوم: 

 رئيس امنجٌث امتٌفيذيث

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (2امتلسيس امتتبعي ملسارات اجتىاع وجنس اإلدارة ركه )

 م22/02/2021املٌعلر بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

بذصوص تعطل وحطة امتوجيٍ بحل وشكنة شكوى أحر وستفيري امجىعية  -1
 .امتحنية بامعواوس دالل اسبوع وي تاريخ االجتىاع وامسفع بتلسيس بعر االًتهاء

امف  25 ىبنغب ءعىل علر صياًة ملحطيت امتحنية بامعواوس وامحفيااملوافلة عىل  -2
 ريال.

 وٌازل منىستفيريي. 4املوافلة عىل بٌاء وصياًة  -3
 (.3)ووافلة عىل صسف امشيكات يف امبٌر ركه  -4
 (.4ووافلة عىل صسف امشيكات يف امبٌر ركه ) -5
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 2تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 22/02/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملستعان
 

 

 

 

 

 

 م22/03/2021امتاريخ:  اميوم: األحر

 رئيس امنجٌة امتٌفيزية

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (3امخلرير امخختػي ملرارات اجخىاع وجنس اإلدارة ركه )

 م31/03/2021املٌػلد ةخاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

املخلدويي يف وشروع امزواج وامذي شاب وي  ارةػث وغشرييدغه  املوافلث غىل -1
 اًطتلج غىل شروط امجىػيث مكل شاب دىث االف ريال.

املوافلث غىل شراء وواد غذائيث وحوزيػها غىل املصخفيديي كتل شهر روضان ةحيد  -2
يكون امخوزيع غي طريق املٌاديب مكل كريث ًظرا مظروف جائحث كوروًا وحوكيع 

 ػيث.املٌدوب غىل االشخالم وي ولر امجى
 (.3ووافلث غىل صرف امشيكات يف امتٌد ركه ) -3
 (.4ووافلث غىل صرف امشيكات يف امتٌد ركه ) -4
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 3تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 31/03/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملصخػان
 

 

 

 

 

 م25/04/2021امخاريخ:  اميوم: األحد

 امنجٌث امخٌفيذيثرئيس 

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (4التلرير التتبعي للرارات اجتهاع نجلس اإلدارة ركم )

 م31/04/2021املنعلد بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

 (.1نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -1
 (.2نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -2
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 4تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 31/04/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملستعان
 

 

 

 

 

 م27/05/2021التاريخ:  الخهيساليوم: 

 رئيس اللجنة التنفيذية

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (5التلرير التتبعي للرارات اجتهاع نجلس اإلدارة ركم )

 م31/05/2021املنعلد بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

 (.1نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -1
 (.2نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -2
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 5تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 31/05/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملستعان
 

 

 

 

 

 م27/06/2021التاريخ:  األحداليوم: 

 رئيس اللجنة التنفيذية

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (6التلرير التتبعي للرارات اجتهاع نجلس اإلدارة ركم )

 م30/06/2021املنعلد بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

 (.1نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -1
 (.2نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -2
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 6تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 30/06/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملستعان
 

 

 

 

 

 م25/07/2021التاريخ:  األحداليوم: 

 رئيس اللجنة التنفيذية

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (7التلرير التتبعي للرارات اجتهاع نجلس اإلدارة ركم )

 م29/07/2021املنعلد بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

 (.3نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -
 (.4نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -

 
 نسبة انجاز القرارات :

( 7تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )
 % (.100م ) بنسبة 22/07/2021بتاريخ 

 
 وهللا املوفق واملستعان

 

 

 

 

 

 م22/08/2021التاريخ:  األحداليوم: 

 رئيس اللجنة التنفيذية

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (8اهتقرير اهتتبعي هقرارات اجتًاع يجوس اإلدارة رفى )

 م31/08/2021املَعقد بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

تى اظالع االعضاء عىل امليزاٍية املاهية واعتًادِا واهتْفيع عويّا هيك يتى رؾعّا  -1
 هوًرلز واعتًادِا.

عدم اهتعاين يع جًعية االضالح االجتًاعي اهمْيتية وابالغ يدير اهجًعية واملدير  -2
اهتَؿيذي ويْظؿي اهجًعية بعدم اهتعاين يع ِذه اهجًعية تَؿيًذا ألير شًْ وزير 

 ِػ.1/12/1442وتاريخ  259255اهداخوية رفى 
رؼ يبوغ املْاؾقة عىل عدم تضًيٌ املطاريؽ اهتشؼيوية أو ػيرِا ضًٌ اوجُ ض -3

م وان يتى ضرؼ يبوغ 16/07/2021وتاريخ  328057اهتبرع املقدم هودعى باهشيك رفى 
 اهتبرع ملصتؿيدي اهجًعية ويا يخص احتياجاتّى ؾقط.

 (.4يْاؾقة عىل ضرؼ اهشيمات يف اهبَد رفى ) -4
 (.5يْاؾقة عىل ضرؼ اهشيمات يف اهبَد رفى ) -5
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 8تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 31/08/2021بتاريخ 
 

 وهللا املْؾـ واملصتعان
 

 

 

 م26/09/2021اهتاريخ:  األحداهيْم: 

 رئيس اهوجَة اهتَؿيذية

 عيل سالم نحهد العانري أ.
 



 

 

 

 (9التلرير التتبعي للرارات اجتهاع نجلس اإلدارة ركم )

 م30/09/2021املنعلد بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

 (.1نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -1
 (.2نوافلة عىل صرف الشيكات يف البند ركم ) -2
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 9تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 30/09/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملستعان
 

 

 

 

 

 م24/10/2021التاريخ:  األحداليوم: 

 رئيس اللجنة التنفيذية

  عيل سالم نحهد العانري أ.



 

 

 

 (10امتلسيس امتتبعي ملسارات اجتىاع وجنص اإلدارة ركه )

 م30/12/2021املٌعلر بتاريخ 

 
 القرارات املتخذة:

وامزيي ال توصيل االجهشة امكهسبائية مألراول بتكنيف االدوان يف مجٌة امبحث  -1
يوجر مريهه وضائل وواصالت وكر ته عىل صياًة وتعىيق امبئس امذاص بىحطة 

 امتحنية بامعواوس.
 (.2ووافلة عىل صسف امشيكات يف امبٌر ركه ) -2
 (.3ووافلة عىل صسف امشيكات يف امبٌر ركه ) -3
 

 نسبة انجاز القرارات :
( 10تم إنجاز جهيع القرارات اليت اتخذوا نجلس اإلدارة يف اجتهاعه رقم )

 % (.100م ) بنسبة 30/12/2021بتاريخ 
 

 وهللا املوفق واملطتعان
 

 

 

 

 

 م23/01/2022امتاريخ:  األحراميوم: 

 رئيص امنجٌة امتٌفيزية

  عيل سالم نحهد العانري أ.


