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 لألطفال العمومية العادية لجمعية االمن السيرباني  الجمعية    اجتماع محرض  

 

 Microsoft Teams عن بعد عرب برنامج  : المقر 

 م    2022يونيو  12:   التاريخ 

 م   7-5:  الوقت 

, وبحضور   األنظمةحسب تمال النصاب  تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد التأكد من اك
 :  أسمائهمالجمعية العمومية التالية  أعضاء

 رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس   سلطان سفر الغامدي د.   1
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ومؤسس  حنان رافع الشهري أ.  2
 المرشف المايل ومؤسس  نورة مسعود الزهراني  أ.  3
 عضو مجلس إدارة  ومؤسس  يارس يحيى باخلقي أ.  4

 عضو مجلس إدارة  ومؤسس  عبدالعزيز إبراهيم المجاهد أ.  5
 عضو مؤسس  محمد عيل الشهري أ.  6
 عضو مؤسس  فهد عبدالعزيز الباز أ.  7
   عضو عامل  مازن نوار عيل النفيعي أ.  8
   عضو عامل  زهور حنس ظافر العمري أ.  9
   عضو عامل  تهاني محمد  المدلج أ.  10
   عضو عامل  جواهر محمد  بن منيع أ.  11

   عضو عامل  روان عبدالرحمن  الطريف أ.  12
   عضو عامل  شيخة عادل الشمالن أ.  13
   عضو عامل  خالد محمد معافا أ.  14
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 : وزارة الموارد البرشية والتنمية االجتماعية  وبحضور ممثيل من  

 ممثل الوزارة   قحطاني  منرية ال أ.  1
 ممثل الوزارة   ني حقبا شيخة ال أ.  2
 

 :  من كل  كما اعتذر عن الحضور  

   عضو عامل  المغربي  حميد حمد أ.  15
   عضو عامل  الغامدي  عزة عيل  أ.  16
   عضو عامل  المجنوني  عايض  هندي  أ.  17
   عضو عامل  سوزان بندر المطريي أ.  18
   عضو عامل  فراس بن عبدالعزيز الصحن أ.  19
   عضو عامل  ايمان احمد  السيوحي أ.  20
   عضو عامل  محمد حمد حنس الصقور أ.  21

   عضو عامل  بندر حنس القرش أ.  22
   عضو عامل  ثامر المسلم أ.  23
   عضو عامل  محمد أحمد  أ.  24
   عضو عامل  سمرية المطريي أ.  25
   عضو عامل  غريبة المطريي أ.  26

   عضو عامل  مرزا مودة  أ.  1
   عضو عامل  بدر الشهري أ.  2
   عضو عامل  محمد حسني كردي أ.  3
   عضو عامل  الرشيد  هديل خليل إبراهيم أ.  4

   عضو عامل  أروى محمد سعد الرويس أ.  5
   عضو عامل  الهنوف العجالن أ.  6
   عضو عامل  المطريي  ايمان مرشد أ.  7
   عضو عامل  بارعه عبدهللا السعوي أ.  8
   عضو عامل  رنا موىس الحماد أ.  9
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 جدول أعمال االجتماع :  

 كلمة البداية  • 

ير أعمال وانجازات الجمعية للعام  •   م 2021مناقشة تقر

ير المايل لعام   •   م  2021مناقشة التقر

 م 2022مناقشة الخطة المقرتحة ألعمال السنة المالية الجديدة  • 

 االستدامة المالية (  \ات الجمعية ) مقر الجمعية اقرتاح حلول لتحدي   • 

 م2022مناقشة واقرار المزيانية التقديرية لعام   • 

 م  2021مناقشة تقرير مزيانية الجمعية لعام   • 

 التصويت  • 

 البنود اليت تم طرحها لالعتماد  

 م 2022اقرار المزيانية التقديرية لعام  •
 م 2022ألعمال السنة المالية الجديدة   التنفيذية  الخطة  إقرار •
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 عمل عليها :  لل اليت تم طرحها    التوصيات 

 .  كمقر للجمعية ات مشرتكة  البحث عن مساح •
   مايل .  بمقابل تقديم خدمات الجمعية  •
 تكثيف التواجد االجتماعي وحملة يشارك فيها األعضاء بكل وسائل التواصل االجتماعي •
 رشكة درع   وعقد رشاكات خاصة مع أكاديمية طويق  •
 الحالية تطوير اللعبة االلكرتونية  •
وصل االجتماعي من قبل األعضاء والمشاركة في مساحات تكثيف التواجد عىل وسائل الت  •

 تويرت المطروحة من قبل الجمعية 
عىل آلية ساعات التطوع لطالب المرحلة الثانوية ودراستها حىت تعود بالفائدة عىل   االطالع •

 الطرفي 
إعادة ارسال آلية عقد الرشاكات لألعضاء وأحقية األعضاء بتمثيل الجمعية لعقد هذه   •

 .  الرشاكات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


