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 جمعية المدينة للتوحد | "الرابع" - م2022للعام  العاديةالجمعية العمومية  اجتماعمحضر  

ZOOM

عضوو   19)

%60(عضوا   35من أصل عضو نيابة   2وأصالة،  

 الرابع للجمعية العمومية العاديةاالجتماع 
ــ 1444 /15/04 خ وواريوالت األربعاء  اليوم   م 2022 /09/11 المووافق  هـــ

 عن بعد -تقنية االتصال المرئي  ماع ومكان االجت م  09:30 نهاية االجتماع  م  08:00 ماع وبداية االجت

 21 عدد األصوات 2 عدد الحضور نيابة  19 عدد الحضور أصالة 

ممثلي وزارة الموارد البشرية 
 ة والتنمية االجتماعي

 ائي بمركز التنمية االجتماعية بالمدينة ـسـم النـمشرفة القس|          أ. عدله زياد العشي 

 قسم الجمعيات بمركز التنمية االجتماعية بالمدينة بأخصائي تنمية اجتماعية  | األحمديطالب  هديل أ.

 قسم الجمعيات بمركز التنمية االجتماعية بالمدينة  بباحث تنمية اجتماعية |       حامد األحمدي أ. رندا

 اسم العضو  # اسم العضو  #

 )رئيس مجلس اإلدارة( رئيسًا للجلسة  أصالة |                            م. محمد بن إبراهيم عباس  1

 | أصالة     م. هاني بن عبد الرحمن عويضه   3                        | أصالة    النزاوي الجهنيد. عبد الرحمن بن حامد   2

 | أصالة                د. محمد بن احمد العوفي  5 | أصالة                               أ. ماجد بن توفيق األيوبي  4

 | أصالة         أ. محمد بن مصطفى النعمان  7 | أصالة                        م. إبراهيم بن عوض األحمدي 6

 | أصالة                       د. هاشم بن حمزة نور  9 | أصالة                          أ. سامي بن أحمد العيساوي 8

 | أصالة                د. سمير بن محمد خطيري 11 | أصالة                م. ماجد بن عبد الرحمن البيجاوي 10

 | أصالة              م. يوسف بن جايد الحجيلي 13 | أصالة                       م. ممدوح بن محمد طرابيشي 12

 | أصالة     الشنقيطي عبد هللاد. األمين بن  15 | أصالة                             أ. حمزة بن محمد النعمان 14

     | أصالة    أ. عصام بن محمد صالح البخاري  17 | أصالة             م. عبد هللا بن عبد الرحيم السفياني  16

 أ. عبد الكريم بن هاشم المالكي    | إنابة  19 أ. فواز بن محمد باشراحيل                            | إنابة  18

 | أصالة            أ. هاشم بن عبد هللا آل جازع 21 | أصالة                             د. عادل بن ماهل العوفي    20
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 م2021الحسابات الختامية للجمعية للعام  اعتماد  : (1رقم )  البند

 م2021التقرير السنوي للجمعية للعام  اعتماد  : (2رقم )البند  

 م2022التشغيلية للعام  الخطة  : (3رقم )البند  
 

   م2022الموازنة التقديرية للجمعية والمركز للعام  اعتماد  : (4رقم )البند  

 تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعيةاعتماد  : (5رقم )البند  

 للتنمية  بنك اإلسالميال(: اعتماد االقتراض من  6رقم )البند  

 المساهمة في تأسيس وقف تمكن(: 7رقم )البند  

,

 إنشاء ذراع استثمارية للجمعية  (: اعتماد  8رقم )البند  

 

 متجاورتين لبناء سكن الموظفات المغترباتقطعتي أرض  شراء   إقرار(:  9رقم )البند  
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1- ,
,

2- ,
,

 تأسيس مركز تدريب تابع للجمعية(: اعتماد  10رقم )البند  

▪  

▪ 
▪ 

▪ 
 

 

 تفويض مجلس اإلدارة ببعض الصالحيات(: 11)البند  

1- 
2- 
3- 
4- 

5- 
6- 

 

7- 
 

جمعية  رئيس مجلس إدارة
 ن( المدينة للتوحد )تمك  

مشرفة القسوم النوسوائي  
بمركز التنمية االجتماعية  

 بالمدينة 

جتماعية االتنمية الأخصائي 
بقسم الجمعيات بمركز التنمية  

 المنورة االجتماعية بالمدينة

جتماعية بقسم  االتنمية ال باحث 
التنمية الجمعيات بمركز 
 المنورة االجتماعية بالمدينة

    

 رندا بنت حامد األحمدي  هديل بنت طالب األحمدي  عدله بنت زياد العشي  إبراهيم عباس بن محمد 

 


