محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي ()9102
اسم الجمعية

(نبغى نتكلم) األهلية للعناية باألطفال الذين يعانون من اضطرابات النطق وصعوبات الكالم.

رقم التسجيل
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تاريخ االجتماع األحد 0441/9/2هـ الموافق -04أبريل9102-
نوع االجتماع

اجتماع الجمعية العمومية العادي.

مكان االجتماع مقر الجمعية المؤقت في حي النخيل الغربي.
وقت االجتماع الساعة الثامنة والربع مساء
جدول االعمال :تضمن االجتماع الموضوعات التالية
م الموضوعات
 0المصادقة على اإليرادات والمصروفات للعام المالي(9109م)
 9اعتماد ميزانية الجمعية للعام المالي(9102م)
 3اعتماد برامج وأنشطة الجمعية للعام المالي (9102م)
 4مناقشة وضع الئحة لمكافأة المتعاونين بلجان الجمعية (على أن يفوض مجلس اإلدارة بوضع الالئحة
وعرضها على أعضاء الجمعية)

واقع االجتماع
عقــدت جمعيــة (نبغــى نــتكلم) اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العــادي فــي تمــام الســاعة الثامنــة والربــع
من مساء يوم األحد 0441/9/2هـ .برئاسـة سـمو األميـرة موضـي بنـت محمـد النمـر .وبحضـور تسـعة
أعضاء الجمعية من أصل أربعة عشر عضوا وقد أنابت الدكتورة أروى بنت علي أخضر االستاذ تركي بـن
عبــد الــرحمن العمــري وقــد حضــرت األســتاذة دــادة بنــت خالــد الحســين مــن خــالل الهــات واعتــذرت
األســتاذة تغريــد بنــت رب ـراهيم الطاســان واألســتاذة حصــة بنــت عبــدا للــن العــون واألســتاذة ضــحى بنــت
محمد عبد اللن الخلوي.
والحضور هم:
-0األميرة موضي بنت محمد بن عبد العزيز النمر.
-9األميرة ريم بنت سي اإلسالم بن سعود أل سعود.
-3األميرة رهام بنت سي اإلسالم بن سعود أل سعود.
-4األميرة شهد بنت سي اإلسالم بن سعود أل سعود.
-5األستاذة سارا بنت سلمان بن محمد النمر.
-6األستاذة أديم بتت احمد بن محمد العيسي.
-7األستاذ مساعد بن محمد بن عبد العزيز النمر.
-9األستاذ تركي بن عبد الرحمن العمري.
-2األستاذة لطيفة بنت محمد ربراهيم التركي
وقد مثل مركز التنمية االجتماعية بالرياض الزميالت
 -0أمل بنت عبدالرحمن المطيري.
 -9تهاني بنت محمد الدوسري
 -3عائشة بنت سعيد الزهراني

وقــد بــدأ االجتمــاع بالحمــد للــن والصــالة والســالم علــى رســول اللــن ــم االطــالع علــى جــدول
األعمال حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة واتخذ بشأنها التوصيات التالية:
 نــاقل المجتمعــون المصــادقة علــى اإلي ـرادات والمصــروفات للعــام المــالي(9109م) حيــث بل ـريرادات الجمعية من الدعم الحكومي ال مئة وخمسين أل رياال ( 351111رياال) وبل قيمـة
المص ـ ــروف مص ـ ــروفات الع ـ ــام الم ـ ــالي 9109م (تس ـ ــعة وخمس ـ ــين ألـ ـ ـ وخمس ـ ــة مائ ـ ــة ري ـ ــاال
( )52511فقـ  .وبل ـ رصــيد الجمعيــة 9109/09/31م مئتــين وتســعين ألـ وخمــس مائــة
ريال( )921,511والمبال المستحقة على الجمعية لعام (9109م) أحادي عشر أل ومـائتين
وخمسة عشر رياال ( 001905رياال).
 ناقل المجتمعون اعتماد ميزانية الجمعية للعـام المـالي(9102م) حيـث بلغـت ريـرادات الجمعيـةمــن الــدعم الحكــومي واالشــتراكات مــائتين و ال ــة و مــانون أل ـ ومــائتين وخمســة و مــانون ريــاال
( 993,995رياال) وبل قيمة المصروف مصروفات العام المالي 9102م و ال ة و مانون أل
وم ـ ــائتين وخمس ـ ــة و م ـ ــانون ري ـ ــاال ( 993,995ري ـ ــاال) موىع ـ ــة عل ـ ــى بن ـ ــود األنش ـ ــطة والب ـ ـ ـرامج
(99111ي ـ ـ ـ ـ ــاال) والروات ـ ـ ـ ـ ـ (031111ري ـ ـ ـ ـ ــاال) نثري ـ ـ ـ ـ ــات(0995ري ـ ـ ـ ـ ــاال) مكاف ـ ـ ـ ـ ــأة اللج ـ ـ ـ ـ ــان
(09111رياال) أستجار مقر (51111رياال) فواتير (9111رياال)
 نــاقل المجتمعــون اعتمــاد ب ـرامج وأنشــطة الجمعيــة للعــام المــالي(9102م) حيــث اشــتملت الب ـرامجوأنشــطة الجمعي ــة عل ــى مجموعــة م ــن الب ـرامج والورشــة التدريبي ــة والجلس ــات العالجيــة ومهرج ــان الطف ــل
واألسرة وبلغة ميزانية التقديرية نين و مانين أل رياال(99111ياال)

 مناقشة وضع الئحة للمكافأة للمتعاونين بلجان الجمعية (على أن يفوض مجلس اإلدارة بوضعالالئحة وعرضها على أعضاء الجمعية) وقد فوض المجتمعون المجلس بوضع الالئحة وعرضها على
أعضاء الجمعية.
م التوصيات
 0المصادقة على اإليرادات والمصروفات للعام المالي(9109م)
 9اعتماد ميزانية الجمعية للعام المالي()9102
 3اعتماد برامج وأنشطة الجمعية للعام المالي()9102
 4يفوض مجلس اإلدارة بوضع الئحة لمكافأة المتعاونين بلجان الجمعية وعرضها على أعضاء
الجمعية)
هذا وقد أنتهى االجتماع في تمام الساعة ( )2101مساْء
رئيس مجلس إدارة الجمعية

سمو األميرة موضي بنت محمد النمر

معتد المحضر المدير التنفيذي للجمعية

خالد بن ناصر السبر

