محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها األولى لعام  0202م
الجمعية العمومية
اليوم  /التاريخ

األربعاء 0449/19/92هـ الموافق 9191/01/04م

الدورة

األولى

الوقت

 4:11عصرا ً

مقر مركز التنمية االجتماعية
بروضة سدير

مقر انعقاد الجلسة

تم بحمد هللا وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة الموضوعات التالي-:
 -1اإلطالع على تقرير المراجع المالي لعام 9102م واعتماده .
 -2اإلطالع على البرامج والمشاريع الجمعية المنفذة للعام المالي 9102م ،والعام المالي 9191م .
 -3استعراض البرامج والمشاريع المستهدفة لعام 9190م .
وبحضــور ممـثـلي وزارة الموارد البشـرية والتنـمـية االجتمـاعية األستاذ  /عبدهللا بن حمد الربيع وعبدهللا بن محمد الحماد
منــدوبــي مـــركــز التــنــميــة االجتــمــاعية فــي روضــة سديــر وبحضــور رئيــس مجــلس إدارة الجمــعية األستــاذ /
عبدالرحـمن بـن حمــد العــيد .
ومن الجمعية العمومية عدد()01أعضاء و( )3بالوكالة وحيث اكتمل النصاب ،تم البدء في االجتماع بحسب الجدول التالي:
 افتتح االجتمــاع رئيس مجــلس إدارة الجمــعية األستاذ  /عبدالرحمن بن حمد العــيد رحب فيــها بأعضـاء الجمعيةالعمومية ومندوب مركز التنمية االجتماعية في روضة سدير ،متمنين للجميع التوفيق والسداد.
 .0بعد اإلطالع ،اعتمد المجتمــعون على ما ورد في التقــرير المالي لعــام 9102م الصادرة عن مكــتب عبدالرحمن
الشبيشري محاسبون ومراجعون قانونيون ،حيث لم يرد أي ملحوظـات في ذلك تم إقرار اعتــماد التقــرير المالي .
 .9استعرض رئيس المجلس تقرير عن البرامج والمشاريع التي نفذتها الجمــعية خالل العــام المـــالي 9102م والعام
المالي 9191م وهي ( مبادرة ننسج كمامــا ً لنصنـع فرقا ً – ندوة عن بعد عن األمن السيبراني – برنــامج عن بــعد
بعنوان قنوات البيع في التجارة اإللكترونية – ورشــة عمل عن بعــد بعنوان اإلدارة المالــية للمنــشآت الصغيرة –
ورشة عمل عن بعد بعنوان من فكرة إلى فرصة تجارية ).
 .3استعرض رئيس المجلس البرامج والمشاريع التي تعتزم الجمعية في تنفيذها خالل العام المالي القادم 9190م وهي
(مشروع وعي – مشروع أكاديمية نماء سدير لتمكين المرأة – مشروع مشغل الصناعات متناهية الصغر – دلوني
على السوق  -عصامي ) .
 .4وحيث لم يستجد أي موضوعات أخرى في االجتماع فقد أقفل المحضر عند الساعة ( )5:11مسا ًء.

انتهى وباهلل التوفيق،،

رئيس مجلس إدارة
جمعية سدير لألسر المنتجة نماء

عبدالرحمن بن حمد العيد

مندوبي
مركز التنمية االجتماعية في روضة سدير
عبدهللا بن حمد الربيع
عبدهللا بن محمد الحماد

