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 :الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله

لمجلس اإلدارة في جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل وذلك في   الثالث عشرفي اليوم الموضح أعاله ُعِقد االجتماع 

 :وحضره األعضاء اآلتية أسماؤهم م(6)  وانتهى في الساعة  م(5) مقر الجمعية، وقد بدأ االجتماع في الساعة 

 .، رئيسا  عبدالله فرحان فياض الشمري -1

 .عادل عبيد خليف الشمري، نائبا  للرئيس -2

 .محمد رغيالن ضبعان الشمري، عضوا  ومشرفا  ماليا   -3

 .محمد معزي مطر الشمري، عضوا   -4

5-  .  غالب نايف محمد الشمري, عضوا 

 

 :وناقش األعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال االجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل اآلتي

 التي عرضها المشرف المالي.   الرابع : االطالع على القوائم المالية للربع أوال/ ملخص الموضوع

 المناقشة: مناقشة الوضع المالي للجمعية وااللتزامات التي عليها  

 الرابع القرار: اعتماد القوائم المالية للربع 

 

 

 ثانيا/ ملخص الموضوع: شكوى واقتراحات المستفيدين 

 احات التي تم تقديمها من قبل المستفيدينالمناقشة: مناقشة الشكاوى واالقتر

 القرار: االطالع عليها بشكل كامل وإصالح األخطاء والشكاوى المقدمة.

 

 األموال وغسيل   اإلرهابا/ ملخص الموضوع: مناقشة مخاطر تمويل ثالث

   األموالوغسيل  اإلرهابمخاطر تمويل  المناقشة:

 إرهاب وتمويل  أمواليل وإعداد مؤشرات دالة عند وجود شبهة غس األموالوغسيل  اإلرهابتمويل ار: إعداد قائمة لمخاطر القر

 

مجلس الجمعيات االهلية بمنطقة الحدود  معية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل الى الجمعية العمومية ل: انضمام جأوال

 دود الشماليةلتمثيل الجمعية في مجلس الجمعيات االهلية بمنطقة الح اإلدارةالشمالية وتكليف رئيس مجلس 

جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل في عضوية الجمعية العمومية لمجلس   إدارةثانيا: ترشيح ممثل لمجس 

 الجمعيات االهلية بمنطقة الحدود الشمالية

 القرار:

 .طقة الحدود الشماليةت االهلية بمنالموافقة على انضمام الجمعية العمومية لمجلس الجمعيا أوال

ان الفياض جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل أ/ عبدالله بن فرح إدارةثانيا: الموافقة على ترشيح رئيس مجلس 

 ود الشماليةقة الحدهلية بمنطالعمومية لمجلس الجمعيات اال  الجمعيةتمكين القيادات وعضو في ، ممثال لجمعية الشمري

 

 م 23/12/2021 الموافق  ه 19/5/1443 التاريخ  الخميس  اليوم 

 م 2021لمجلس اإلدارة للعام ( 9)محضر االجتماع رقم  
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