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 الجمعية العمومية لجمعية محبة للتنمية األسرية

 لثمحضر االجتماع الثا

 الحضور مساء   8:  30 الوقت 16/04/2019 التاريخ

 ء:األعضا

 حضر  رئيس المجلس الغامدي سعيد بن أحمد الخدريم. 

 حضر نائب الرئيس فيصل بن حسن مغربيم. 

 حضر الصندوق أمين  علي بن ظافر القرنيم. 

 عبدالله بن أحمد القحطاني .أ
 المدير التنفيذي

  عضوا  و 
 حضر

 حضر عضوا   حمد بن عبدالعزيز المحيسن .أ

 حضر عضوا   خالد بن صالح خياط .أ

 حضر عضوا   ملفي بن سالم القحطاني .أ

 حضر عضوا   عبدالحكيم بن عبده مصلوف .أ

 حضر عضوا   حسام حسن عشماوي .أ

 حضرت عضوة الزهرانيحمده بن سعيد  .أ

 حضرت عضوة مها بنت حسن سروجي .أ

 حضرت عضوة سلوى بنت أحمد إسحاق .أ

 حضرت عضوة هدى الحلبي محمد الشقوير .أ

 حضرت عضوة عهود بنت عائض الرشيدي .أ
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 نقاط ومحاور اإلجتماع
 
وتم وبحضاااااااور مندو  وعارة العم  والتنمية االجتماعية، ، رئيس مجلس اإلدارةالبدء بالترحيب باألعضااااااااء من قب  أوال :  

 مناقشة النقاط التالية:
 وهي كالتالي: األستاذ/عبدهللا القحطاني المدير التنفيذي قب  عرض أجندة اللقاء منتم  •

 االفتتاحية  •
 م2018تقرير أعمال الجمعية للعام  •

  م2018تقرير مراجع الحسابات لعام  •
 التقديريةم 2019إقرار مواعنة  •
  م2019عرض برامج الجمعية لعام  •
 استخراج سج  تجاري للجمعية •
 أي متطلبات أخرى  •
 الختام  •
، وطرحها للتصاااااااويت من قب  أعضااااااااء 2019لعام التقديرية المواعنة المالية المدير التنفيذي  كما اساااااااتعرض •

 الجمعية العمومية.

، وطرحأ  متطلب اساااتخراج ساااج  تجاري للجمعية وأهميتأ في ترسااايس مرك  للتدريب للجمعية تمت مناقشاااةثم  •
 للتصويت من قب  أعضاء الجمعية العمومية.

من اتفاقيات وشااااااااراكات وعيارات واجتماعات  2018في عام تّم إنجاعه من  ماالمدير التنفيذي اسااااااااتعرض  ثم •
 .واإلنجاعات اإلدارية

 .2018مراجع الحسابات لعام استعرض تقرير ثم  •

، وذكر آلية الحصول على التصاريح وفتح با  اإلستفسارات 2019ثم استعرض البرامج الداخلية والخارجية لعام  •
 واإلقتراحات ألعضاء الجمعية العمومية.

 :ما يلي بعد طرح النقاط ومناقشتها تم االتفاق علىثانيا : 
 .2019المواعنة المالية التقديرية لعام تم التصويت باإلجماع على  •

 استخراج سج  تجاري للجمعية.على  باإلجماعتم التصويت  •
 مساء  ( 9:45جتماع عند الساعة )انتهى اال

 
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 الغامدي أحمد  سعيد

 

 مندوب الوزارة
 

 موسى جعفر الغاوي
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