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 م  2021حمضر اجتماع اجلمعية العمومية العادية لعام  

  أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها   وبحضور ،    م2021مارس    8هـ ، املوافق    1442رجب    24  األثنينإنه في يوم  

االطالع  تم  و   أعضاء مفوضين  (2)( عضو جمعية عمومية أصيل، وعدد    15بحضور عدد )    م ،2021لعام    ي العاد

واالطالع على م  2020على تقرير البرامج واألنشطة لعام    االطالعم واملوافقة عليها، و 2020على القوائم املالية لعام  

م واملوافقة عليها، 2021نشطة لعام  م واملوافقة عليها، كما تم االطالع  على البرامج واأل2021املوازنة التقديرية لعام  

 .بالرياضبحضور وفد من مركز التنمية االجتماعية  وذلك

                 بالرياض: وفد مركز التنمية االجتماعية 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

 رئيس جملس اإلدارة                                                                                      

 

 د. فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم                                                                                          
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 . (01/2021رقم ) اجتماع اجلمعية العمومية العاديةحمضر بيانات 

 ( 01/2021) رقم املحضر 

 اإلثنين   اليوم

 م2021مارس  8هـ ، املوافق  1442رجب  24  التاريخ 

 _ شارع األمير محمد بن سعد بن عبد العزيز. الرياض _ حي امللقا جمعية تنامي _ موقع االجتماع/ املقر 

  (04:00)في تمام الساعة  بداية االجتماع 
 
   . مساءا

. مساء (06:00)في تمام الساعة  انتهاء االجتماع 
 
 ا

 خالد بن عبد العزيز عبد هللا العواد   أمين السر 

 

   (.01/2021رقم ) العادية جدول أعمال اجتماع اجلمعية العمومية

 الوقت  تقديم املحاور  م

 م 04:30الى 04:00 املحاسب القانوني م. 2020مراجعة القوائم املالية لعام   .1

 م 05:00الى 04:30 رئيس مجلس اإلدارة  م2020مراجعة التقرير السنوي ملشاريع الجمعية لعام   .2

 م 05:30الى 05:00 املشرف املالي  م 2021استعراض املوازنة املالية التقديرية لعام   .3

 م 06:00الى 05:30 رئيس مجلس اإلدارة  م. 2021الجمعية لعام  وأنشطة   برامجاستعراض   .4
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 م  01/2021مرفقات االجتماع رقم 

 

 

 املرفق   م

 م. 2020القوائم املالية لعام   

 م 2020التقرير السنوي ملشاريع الجمعية لعام  

 م 2021املوازنة املالية التقديرية لعام  

 :     م2021مشاريع الجمعية لعام  3

 مسرعة االعمال سراج للمنظمات غير الربحية.  .1

 الناشئة.يوم للجمعيات األهلية  100االحتضان الكامل وتقديم خدمة  .2

 أشهر.  9أشهر متابعة تنفيذ مخرجات املسرعة االستشارية ملدة  9مشروع الـ  .3

 معمل االبتكار التنموي.  .4

 تأسيس وحدات الحوكمة.  .5

 :  والتي تشتمل على مجموعة من املنصات والتطبيقات التالية تنامي تكمنصة  .6

 .منصة حوكمني ▪

 يوم.  100منصة  ▪

 منصة معين.  ▪

 منصة روزنامة النخبة.  ▪

 تطبيق جدير تطوع الخبراء.  ▪

 جتمعات االفتراضية.النخبة للم ▪

 مشروع التطوير التنموي ملنطقة الباحة.  .7

 مركز التواصل التنموي.  .8

 مركز الخدمات املشتركة.  .9

 وية.نظام إدارة املشاريع التنم .10

    .يوم للجمعيات التعاونية 100خدمات الـ  .11




