
 3من  1صفحة 
 

 

 

  جلمعية رعاية الطفولة السابع حمضر اجتماع اجلمعية العمومية

 م 0202مارس  02هـ املوافق 0442رجب  02يوم االربعاء 

 

 الطفولة رعاية مجعية ة                     ـــــــم اجلمعيــــاس

 424 لـــــم التسجيـــــرق

 االربعاء اعـــــمــوم االجتــــي

 م02/3/0202املوافق  هـ02/2/0442 اعـــاريخ االجتمــت

   مسرح جامعة دار العلوم ان االجتماع ـمك

 والنصف مساء سادسةالساعة ال اع ــت اإلجتمـــــوق

 

 :تضمن االجتماع املوضوعات التالية: عمال جدول األ

 

 القرآن الكريم 0

 السالم امللكي 0

 افتتاحية اجللسة 3

 كلمة ترحيب جملس اإلدارة 4

 م0202عرض فيلم التقرير السنوي الثامن للعام  4

6 
مجعية رعاية الطفولة من منطقة الرياض إىل مجيع ادة تسجيل هدمات  ي  اخلاعتماد تعديل نطاق 

 مناطق اململكة العربية السعودية

 .م0202عرض واعتماد امليزانية الفعلية لعام  2

 م0202عرض واعتماد امليزانية التقديرية لعام  2

 م0202تكريم اجلهات الداعمة جلمعية رعاية الطفولة لعام  2

 مناقشة عامة 02
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  :وقائع االجتماع 

 . افتتحت اجللسة بالسالم امللكي وآيات من الذكر احلكيم .0
 

 األستاذة اجلوهرة بنت فهد العجاجي كلمة ترحيبية رعاية الطفولة مجعيةألقت رئيس جملس إدارة  .0

حلرصها  ،حبة السمو األمرية نورة بنت حممدلصا بدأتها بالشكر ، نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة

 ي كثري من  للجمعيةالدائم على املشاركة  ي حضور اجتماعات اجلمعية العمومية ودعمها 

صاحب السمو امللكي األمري عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل ، كما  كرت  املناسبات

مدى الشعور  عن عربت ، كماوره واطالعه على ما تقدمه اجلمعية من برامج وخدمات سعود حلض

من توسع  ي نطاق خدماتها حيث وصل تطبيق بعض براجمها ملا حققته اجلمعية بالفخر واالعتزاز  

 .إىل مجيع املناطق اإلدارية باململكة العربية السعودية
 

والربامج واملشاريع  م0202ستعرض أبرز إحصائيات التقرير السنوي لعام تقديم عرض مرئي ا .3

 .املنفذة
 

نطاق خدمات مجعية طلب اعتماد تعديل هدى املقبل / رعاية الطفولة مجعيةت مدير عام عرض .4

ليتم تعديلها  ي  هادة مجيع مناطق اململكة العربية السعودية  إىلمن منطقة الرياض رعاية الطفولة 

  .اجلمعية لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعيةتسجيل 
 

، م0202امليزانية الفعلية لعام  حماسبة اجلمعية، سارة عبدالرمحن احلبيبعرضت األستاذة  .4

 .م0202وامليزانية التقديرية لعام 

 

 :  االعضاء

 عضو 042 042  : األعضاء العاملون 

 عضو 46 62        :األعضاء احلاضرين 

 عضو 30 4 :األصالهاألعضاء العاملون ب 

 عضو 04 03 :األعضاء العاملون باإلنابة  

 أعضاء  3 00  :األعضاء املنتسبون 

 أعضاء   2                      :عضاء الغدأ 

 ضيف 36      3     :الضيوف  
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 : القرارات

تسجيل اجلمعية من منطقة الرياض  تعديل نطاق خدمات مجعية رعاية الطفولة  ي  هادةاعتماد  0

 .إىل مجيع مناطق اململكة العربية السعودية

 .(مرفق)م من اجلمعية العمومية 0202الفعلية لعام  اعتماد امليزانية 0

 .(مرفق) العمومية م من اجلمعية0202اعتماد امليزانية التقديرية لعام  3

 

 مساًء (2:34) ي متام الساعة  االجتماعهذا وقد انتهى     

 

 :وعلى ذلك جرى توقيع 

 اإلدارة جملسرئيس 

 :التوقيع  اجلوهرة بنت فهد العجاجي                            : االستاذة 

 

 مدير عام اجلمعية

 :       التوقيع               هدى املقبل                               / االستاذة  

 

 :بالرياضركز التنمية االجتماعية مندوبي م

 :التوقيع أمل املطريي                                                 .0

 :التوقيع                                             منى القحطاني .0

 :التوقيع               عايشة الزهراني                              .3

 

 :التوقيع                                            جواهر التميمي .4

 


