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تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية للعام  -1
 هـ. 1434المالي 

 هـ. 1434مناقشة الميزانية العامة للعام المالي  -2
تقرير المحاسب القانوني والمصادقة على الحسابات  -3

 هـ. 1434الختامية للعام المالي 
 إقرار الميزانية التقديرية للعام الحالي الجديد  -4

 هـ. 1435
 اإلطالع على تقرير وزارة الشؤون االجتماعية. -5
 مايستجد من أعمال. -6

 هـ. 1435- هـ 1434اعتماد الموازنة لعام  -1
 هـ. 1436سداد اشتراكات األعضاء لعام  اكتمال -2
التأكيد على تفعيل دور لجنة تنمية الموارد   -3

 المالية بالجمعية. 
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عمال الجمعية  أعرض تقرير مجلس اإلدارة عن   -1
 . هـ  1436لعام  

 . هـ  1436المصادقة على الميزانية لعام   -2
 . االطالع على مالحظات الوزارة -3
( سنوات  3اعتماد تعديل فترة مجلس اإلدارة من ) -4

 . سنوات  (4)الى 
 الجديدة. ه تانتخاب مجلس اإلدارة لدور -5

عمال  أ على تقرير مجلس اإلدارة عن   المصادقة-1
 . هـ  1436الجمعية لعام 

 . هـ 1436لعام   العمومية  الميزانية على   المصادقة-2
 . ى مالحظات الوزارة واعتمادها عل  المصادقة-3
على تعديل فترة مجلس اإلدارة من    المصادقة-4
 . سنوات  ( 4)سنوات الى  ( 3)
 . تشكيل لجنة لمتابعة مشروع وقف الجمعية -5
 . انتخاب مجلس اإلدارة الجديد -6
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عمال  أ االطالع على تقرير مجلس اإلدارة عن  -1
 . ة للعام المالييالجمع

مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي   -2
 . م والمصادقة عليها  2016

 . االطالع على تقرير المحاسب القانوني  -3
التقديرية للعام المالي   الميزانيةاالطالع على  -4

 . م واعتمادها   2019
 . االطالع على مرئيات الوزارة ومناقشتها  -5
 . من االعمال  د ما يستج -6

 . على طلب فتح سجل تجاري للجمعية   الموافقة -1
 . م2016  –م 2017الميزانية  مصادقة  -2
 . م  2019على موازنة    الموافقة -3
على شراء وقف في رابغ بصك رقم    الموافقة -4
هـ من كتابة  1435/ 3/ 6( وتاريخ 10-11- 8/ 5)

ورخصة بناء   39-38–37– 36– 35عدل رابغ
 . هـ8/1437/  11بتاريخ  
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 م. 2018استعراض التقرير المالي للعام -1
عرض أسماء المرشحين لمجلس اإلدارة الجديد  -2

  االنتخاب وعرض األسماء المرشحة للجمعية واجراء 
 عن طريق االقتراع السري. 

الموافقة على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن  -1
 م. 2018القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية  

 انتخاب مجلس اإلدارة الجديد.  -2
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عرض تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية  -1
 م. 2020-2019ونشاطاتها عن السنة المالية المنتهية  

عرض الخطة السنوية للبرامج واألنشطة عام  -2
 م. 2021

م  2021عرض الميزانية التقديرية للسنة المالية -3
 وإقرارها. 

تفويض الجمعية العمومية لمجلس اإلدارة باالستثمار  -4
في أسهم مصرف اإلنماء ببيعها عند وصول قيمة  

 ياالً للسهم الواحد.( ر 40السهم ) 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة السابق التالية   -5

 أسماءهم: 
 بن دخيل هللا المحمدي.  ي د. عبد الح -
 ضيف هللا حمود المحمدي.  -
 زكي ثابت النعماني.  -

 إفتتاح مكتب تعريفي للجمعية بجدة. -6
مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  -7

 م. 12/2019/ 31
 ار الالئحة األساسية للجمعية. إقر-8

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  -1
م  2019ونشاطات الجمعية للسنة المالية المنتهية  

 م. 2020وكذلك السنة المالية 
الموافقة على الخطة السنوية للبرامج األنشطة  -2

 . ، وبعد موافقة الوزارةم2021لعام  
الميزانية التقديرية للسنة  قرار إالموافقة على -3

 م. 2021المالية الجديدة  
 عدم الموافقة على بيع أسهم مصرف اإلنماء.   -4
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة   -5

 السابق التالية أسماءهم: 
 بن دخيل هللا المحمدي.  ي د. عبد الح -
 ضيف هللا حمود المحمدي.  -
 زكي ثابت النعماني.  -

تاح مكتب تعريفي بمحافظة  الموافقة على افت  -6
 جدة، بعد موافقة الوزارة. 

الموافقة على اعتماد تقرير مراجع الحسابات   -7

 . م2019عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية  
عرض الالئحة األساسية والموافقة على  -8

 اعتمادها. 
 


