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 سعادة/ مدير مركز التنمية االجتماعية بالرياض              سلمه الله

 ،،،وبعد      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل اهلل لكم التوفيق والسداد، نرفق لسعادتكم حمضر اجتماع جملس ادارة اجلمعية 

 م وقد مت اعتماده من مجيع األعضاء.2022لعام  ( 2) رقم 

 واهلل حيفظكم ويرعاكم،،،                   

                                                                                                      

 رئيس مجلس االدارة                                                                                                              

                                                                                                                       
 
 

  حماليالسعد عبدالله بن                                                                                                                       
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 م2222( لعام   2)  رقمالخيرية  جو جمعية إدارةمحضر اجتماع مجلس 
اجلمعية،  إدارةعقد اجتماع جملس م 62/83/6866املوافق  هـ4113 /62/80 الثالثاء املوافقيوم  مت حبمد اهلل وتوفيقه يف     

وقد          اجمللس. أعضاءوقد حضر االجتماع  "صباحا العاشرة الساعةمتام  يف اجلمعية/رئيس اجمللس وذلك مبقر  برئاسة
         التالي: األعمالتم خالل االجتماع مناقشة جدول 

 م.6864لعام ة العمومية لميزانيلوتقرير مراجعي احلسابات مناقشة القوائم املالية   -4

 .م6866السنوية )امليزانية التقديرية( لعام  املوازنةمناقشة  -2

 .اجلمعية العمومية املعد لعرضه يف االجتماعحمضر اجتماع  مناقشة -3

 قرار إعادة تعيني الباحث االجتماعي. -1

 قرار تعيني مراقب داخلي على األمور املالية.  -5

 مناقشة املشاريع الرمضانية هلذا العام من صرف اعانات مالية وعينية والية توزيعها. -2

 أهالي املنطقة وتقديم الدعم اجملتمعي هلم. مناقشة الشراكات اجملتمعية الرياضية الرمضانية خلدمة أبناء -7

 :وقد اتخذ المجلس القرارات التالية
 م.6864لعام ة العمومية وتقرير مراجعي احلسابات مليزانياملوافقة على القوائم املالية  -1

 م.6866املوازنة السنوية )امليزانية التقديرية( لعام املوافقة على  -2

 .اجلمعية العمومية اعضاء اجلمعية العمومية املعد طرحه للتصويت اماماملوافقة على بنود حمضر اجتماع  -3

 .(4820020830)مطلق ذعار القحطاني رقم هوية  تعيني الباحث االجتماعي مشاري بنوافقة على امل -4

متطوعا  على كافة األمور املالية  احلمالي مراقب داخلي حممد املوافقة على تعيني عضو جملس اإلدارة محود بن مبارك -5

 .)بدون اجر(

ية لآاملوافقة على جدول االعمال اخلاص باملشاريع الرمضانية هلذا العام واملمثلة يف صرف اإلعانات املالية والعينية و -2

 .سابقا  حة واملتبعةالتوزيع املقرت

املوافقة على الشراكة اجملتمعية بأكادميية جو الرياضية اململوكة للجمعية مع املصرح هلم من االحتاد السعودي  -7

  رمضانية يف كرة القدم.لتنظيم دورات 
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  المجلس وتوقيع اعضاءمحضر حضور 
 م 2221( لعام 2الخاص باالجتماع رقم )

 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر مساء

 رتوقيع األعضاء بالحضو
 

 
 

 رئيس مجلس االدارة                                                                                                                                

  الحماليسعد عبدالله بن                                                                                                                             

 

 

 


