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 العمومية لجمعية محبة للتنمية األسريةلجمعية ا

 ثانيمحضر االجتماع ال

 لحضورا مساء   8:  00 لوقتا 29/04/2018 التاريخ

 ء:األعضا

 حضر  المجلس رئيس الغامدي سعيد بن أحمد الخدريم. 

 حضر الرئيس نائب فيصل بن حسن مغربيم. 

 حضر أمين الصندوق علي بن ظافر القرنيم. 

 حضر عضوا   حمد بن عبدالعزيز المحيسن .أ

 حضر عضوا   عيسى بن عبدهللا العبدالحي .أ

 حضر ضوا  ع بن صالح خياطخالد  .أ

 حضر عضوا   عبدالرؤوف بن محمد الناجمم. 

 حضر عضوا   عبدهللا بن أحمد القحطاني .أ

 حضر عضوا   علي بن سعد العلياني .أ

 حضر عضوا   خلف الشبيبيبن زياد  أ. .أ

 حضر عضوا   بن عبده مصلوفعبدالحكيم  .أ

 حضر عضوا   بن سالم القحطانيملفي  .أ

 حضرت عضوة بن سعيد الزهرانيحمده  .أ

 حضرت عضوة بنت محمد الكيّالنورة  .أ

 حضرت عضوة بنت حسن سروجيمها  .أ

 حضرت عضوة بنت أحمد إسحاقسلوى  .أ

 حضرت عضوة بنت فريح الشمريهلّه  .أ

 حضرت عضوة الحلبي محمد الشقويرهدى  .أ
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 نقاط ومحاور اإلجتماع
 
تم و وبحضاااااااور مندوب وعارة العم  والتنمية االجتماعية، ، رئيس مجلس اإلدارةالبدء بالترحيب باألعضااااااااء من قب  أوال :  

 مناقشة النقاط التالية:
  من أج  النهوض بالجمعية والسير في طريق النجاح.الجهد مضاعفة حّث الرئيس على 

  عرض أجندة اللقاء من قب  رئيس مجلس اإلدارة وهي كالتاليتم: 

 . 2017تقرير أعما  الجمعية للعام  .1

 .تقرير مراجعة الحسابات  .2

 . 2018إقرار مواعنة  .3

 -وتم التوقيع عليها من قب  أعضاء الجمعية- . عرض السياسات األربع .4

 .الختام  .5

  وطرحها 2018المواعنة المالية لعام اسااااتعرض المهندس علي بن  افر القرني أمين الصااااندوق بالجمعية كما ،
 للتصويت من قب  أعضاء الجمعية العمومية.

 هف في عام عمله ان شاااااء اللرئيس مجلس اإلدارة ماتّم إنجاعه من قب  لجان الجمعية وماساااايتم  اسااااتعرضما ك
2018. 

  رسوم اشتراك العضوية السنوي بالجمعيةمناقشة. 

 :ما يلي ومناقشتها تم االتفاق على بعد طرح النقاطثانيا : 
  2018التصويت باإلجماع على المواعنة المالية التقديرية لعام تم. 

  لاير سااعودي لعضااوية عضااو  200لجمعية بمبلغ الساانوي باالعضااوية اشااتراك التصااويت باألبلبية على رسااوم تم
 عام .

  لاير سااعودي لعضااوية عضااو  100شااتراك العضااوية الساانوي بالجمعية بمبلغ التصااويت باألبلبية على رسااوم اتم
  منتسب.

 مساء  ( 10:00جتماع عند الساعة )انتهى اال
 


