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  جلمعية رعاية الطفولة الثامن حمضر اجتماع اجلمعية العمومية

 م 2020 مايو 10هـ املوافق 1144 رمضان 17 األحديوم 

 

 الطفولة رعاية مجعية ة                     ـــــــم اجلمعيــــاس

 594 لـــــم التسجيـــــرق

 األحد  اعـــــمــوم االجتــــي

 م10/5/2020املوافق  هـ17/9/1441 اعـــاريخ االجتمــت

   ZOOMعن بعد عرب برنامج  ان االجتماع ـمك

 العاشرة مساًءالساعة  اع ــت اإلجتمـــــوق

 

 

 :تضمن االجتماع املوضوعات التاليةعمال : جدول األ

 

 القرآن الكريم 1

 افتتاحية اجللسة 2

 كلمة ترحيب جملس اإلدارة 3

 م2019للعام  التاسععرض فيلم التقرير السنوي  4

 م.2019عرض واعتماد امليزانية الفعلية لعام  5

 م2020عرض واعتماد امليزانية التقديرية لعام  6
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  وقائع االجتماع :

 . من الذكر احلكيم بآياتافتتحت اجللسة  .1
 

األستاذة اجلوهرة بنت فهد العجاجي كلمة ترحيبية  رعاية الطفولة ألقت رئيس جملس إدارة مجعية .2

بدأتها بشكر اجلميع حلرصهم على املشاركة يف هذا االجتماع  ، نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة

عن بعد، والذي يأتي خالل فرتة عصيبة يعيشها جمتمعنا، سائلة اهلل سبحانه وتعاىل أن حيمي هذه 

مدى  عن لمني ، وأن يرفع عن العامل كله ما نزل به من بأس ، كما عربتالبالد وسائر بالد املس

ملساهمة اجلمعية يف جمال بناء األجيال، كما ذكرت أن ُجل َّ برامِج الشعور بالفخر واالعتزاز  

اجلمعية وأْنِشَطِتها موجهٌة لألسرِة أواًل. وذكرت أيضًا أنها ُتقدر كثريًا ما تتلقاه اجلمعية من دعم 

األشكال من مجيع شرائح اجملتمع، سواًء القطاع احلكومي أو اخلاص أو مؤسسات  بكافة

 اجملتمع املدني أو األفراد.
 

التقرير السنوي مجعية رعاية الطفولة من خالل  أعمال وإجنازاتستعرض أبرز تقديم عرض مرئي ا .3

 م.2019لعام 
 

م, وامليزانية 2019امليزانية الفعلية لعام  حماسبة اجلمعية, سارة عبدالرمحن احلبيبعرضت األستاذة  .4

 م.2020التقديرية لعام 

 :  االعضاء

 عضو 147 148  األعضاء العاملون:  •

 عضو 69 60        :األعضاء احلاضرين •

 عضو 51 4 األصاله:األعضاء العاملون ب •

  عضو 17 23 األعضاء العاملون باإلنابة: •

  عضو 1 12  األعضاء املنتسبون: •

  ال يوجد حضور                      :الغدعضاء أ •

 وفضي 2      3     الضيوف: •
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 : القرارات

 .م من اجلمعية العمومية )مرفق(2019الفعلية لعام  اعتماد امليزانية 1

 .)مرفق( العمومية م من اجلمعية2020اعتماد امليزانية التقديرية لعام  2

 

 مساًء (10:30يف متام الساعة ) االجتماعهذا وقد انتهى     

 

  وعلى ذلك جرى توقيع :

 اإلدارة جملسرئيس 

 التوقيع : االستاذة : اجلوهرة بنت فهد العجاجي                            

 

 مدير عام اجلمعية

 التوقيع :                     االستاذة / هدى املقبل                                

 

 :ركز التنمية االجتماعية بالرياضمندوبي م

 التوقيع: أمل املطريي                                                 .1

 :التوقيع                                             منى القحطاني .2


