
 

  5111229252جوال:   - 7179424فاكس:  - 2212222 -  2212222هاتف: 
  asaobat@gmail.com: البريد اإللكتروني  -  22729الرياض    24573ص.ب: 

 عربية السعوديةالمملكة ال
 الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

 (164برقم ) العمل والتنمية االجتماعيةبوزارة  مسجلة
 

 الرقم:............................. .
 التاريخ:........................... .

 المرفقات: ......................... .
 

 
 

 للجاعية العاومية السعدس تجماع االمحضر 
 المدة المكان الوقت اليوم التاريخ

 بعد صالة المغرب مباشرة االثنين هـ52/60/1441
 المقر الرئيس للجمعية

 بحي المصيف
 ونصف ساعة

  أوال: الحضور:

 كل من: ممثلين وزارة العمل والتنمية االجتماعية حضر االجتماع -

 قب محمد بن عبدالله ال .1

 محمد بن ظافر البيشي .5

  7وحضر باإلنابة  06وكان عدد الحضور باإلصالة 

 

 وقعئع االتجماع :ثعنيع: 

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية االجتماع بحمد الله، والصالة والسالم على رسوله، ثم رّحب بالحضور، وشكرهم على 

 استجابتهم، وتلبية الدعوة.

 ة على النحو اآلتي:وبعد ذلك استعرض جدول أعمال الجلس

 

 المحور األول (1

 عرض عن داء الجمعية خالل العام المنتهي 
تم تقديم عرض متكامل من االستاذة / فردوس ابو القاسم عن اداء الجمعية خالل الفترة الماضية وتم 

 تقديم الشكر لها على العرض المتميز.
 

 المحور الثاني (5

 م  18100-8102تقرير الحسابات للجمعية 
-8102ستاذ /عددالعزيز بن عدداللة الجريد االمين العام للجمعية عرضا عن التقرير المحاس  لعام قدم اال
 من اعضاء الجمعية العمومية. إقرارهم وتم  8100
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 الرقم:............................. .
 التاريخ:........................... .

  المرفقات: ......................... .
 
 
 

 الثالثالمحور  (3
 م 8181الميزانية المتوقعة لعام 

 
( 8290869052120م والبالغة ) 8181طرح االمين العام للجمعية الميزانية المتوقعة لعم 

 مليون ريال وتم الموافقة على ذلك .
 
 الرابعالمحور  (6

او التمويل  االقتراض/  اإلقراضمناقشة تعديل الالئحة االساسية لتتضمن ) يحق للجمعية 
  والرهن من أي جهة .

لس طل  الوزارة تعديل الالئحة االساسية لتتضمن ) يحق للجمعية االقتراض / قدم رئيس المج
على   باإلجماعاالقراض او التمويل والرهن او التمويل والرهن من أي جهة ( وقد وافق الجميع 

 ذلك 
 
 سالخام المحور (0

 المملوكة للجمعية بحي الجزيرة  لألرضمناقشة تدشين بناء وقف للجمعية 
المملوكة للجمعية بحي  لألرضمناقشة تدشين بناء وقف للجمعية ماع رئيس االجت طرح

 تحت رعاية امير منطقة الرياض  وقد وافق الجميع على . الجزيرة
 
 
 السادسالمحور  (6

 الجمعيةمناقشة شراء وقف يساهم في زيادة مداخيل 
جميع وقد وافق ال مناقشة شراء وقف يساهم في زيادة مداخيل الجمعية عرض رئيس المجلس 

 . على ذلك 
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  المرفقات: ......................... .
 
 
 
 
 المحور السابع (5

 مناقشة مقترح انشاء مركز عقاري ومتجر الكتروني او تجاري 
عرض رئيس المجلس مقترح انشاء مركز عقاري ومتجر الكتروني او تجاري لزيادة مداخيل 

 الجمعية وقد وافق الجميع على ذلك .
 

 ى تلدية الدعوة وقد تم ختام الجلسة من قدل رئيس المجلس شاكرا الحضور عل
 وصلى الله على ندينا محمد.

 
 
 
 

mailto:asaobat@gmail.com

