
 

 

   م 0202الجمعية العمومية العادية في دورتها األولى لعام محضر اجتماع 
 
 
 
 
 

 -هللا وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة الموضوعات التالي:تم بحمد 

 م واعتماده .9102اإلطالع على تقرير المراجع المالي لعام  -1
 م .9191م، والعام المالي 9102اإلطالع على البرامج والمشاريع الجمعية المنفذة للعام المالي  -2
 م .9190المستهدفة لعام استعراض البرامج والمشاريع  -3

حمد الحماد موعبدهللا بن  الربيعبن حمد عبدهللا اعية األستاذ / ـية االجتمـمـوالتن ريةـالموارد البشوزارة  يلـثـور ممــوبحض

اذ / ــعية األستــلس إدارة الجمــس مجــر رئيوــر وبحضــة سديــي روضــاعية فــمــة االجتــميــنــز التــركـــم ــيدوبــمن

 . يدــد العــن حمـمن بـعبدالرح

 حسب الجدول التالي:ب مل النصاب، تم البدء في االجتماع( بالوكالة وحيث اكت3)و أعضاء(01)عية العمومية عددومن الجم

 الجمعية اءـبأعض هاــفي رحب يدــالع حمد بن عبدالرحمن/  األستاذ عيةــالجم إدارة لســمج رئيس اعــافتتح االجتم -

 .والسداد التوفيق للجميع متمنين ،سدير روضة في االجتماعية التنمية مركز ومندوب العمومية
تب عبدالرحمن ــم الصادرة عن مك9102ام ــرير المالي لعــعون على ما ورد في التقــبعد اإلطالع، اعتمد المجتم .0

 .رير المالي ــماد التقــإقرار اعت تمات في ذلك ـالشبيشري محاسبون ومراجعون قانونيون، حيث لم يرد أي ملحوظ
م والعام 9102الي ـــام المــعية خالل العــالبرامج والمشاريع التي نفذتها الجم تقرير عن استعرض رئيس المجلس .9

عد ــامج عن بــبرن –ندوة عن بعد عن األمن السيبراني  –ع فرقاً ـاً لنصنــوهي ) مبادرة ننسج كمام م9191المالي 

 –شآت الصغيرة ــية للمنــد بعنوان اإلدارة المالــة عمل عن بعــورش –بعنوان قنوات البيع في التجارة اإللكترونية 

 .ورشة عمل عن بعد بعنوان من فكرة إلى فرصة تجارية (
وهي  م9190استعرض رئيس المجلس البرامج والمشاريع التي تعتزم الجمعية في تنفيذها خالل العام المالي القادم  .3

دلوني  –مشروع مشغل الصناعات متناهية الصغر  – أكاديمية نماء سدير لتمكين المرأة مشروع –وعي  مشروع)

 . ( عصامي -على السوق 
 ( مساًء.5:11في االجتماع فقد أقفل المحضر عند الساعة ) أخرىوحيث لم يستجد أي موضوعات  .4

 وباهلل التوفيق،، انتهى
  

 األولى الدورة الجمعية العمومية

 اليوم / التاريخ
 م04/01/9191الموافق  هـ92/19/0449 األربعاء

 
 عصراً  4:11 الوقت

 الجلسة  انعقاد مقر
مقر مركز التنمية االجتماعية 

 بروضة سدير

 رئيس مجلس إدارة 

 سدير لألسر المنتجة نماءجمعية 
 

 عبدالرحمن بن حمد العيد

 مندوبي 

 سديرمركز التنمية االجتماعية في روضة 
 

 عبدهللا بن حمد الربيع
 

 حمد الحمادمعبدهللا بن 

 

 


