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ة العمومية ع الجمعي  م0201لعام  محضر اجتما

المنطقة الشرقية  لجمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة ب

 

 )همةم  لةدعم سسةر ذوي اتيتياجةات الرا ةة ةللجمعيةة العةعوة ة الرير ةعقدت الجمعية العموميةة  بدعوة من رئيس المجلس    

العاشةةرة وسمةةس  فةةت امةةام العةةاعة لةةوي  س سةةعوةجبنةةع عادالمحعةةن بةةن مشةةاع  / ةسةةمو األميةةراجتماعهةةا العةةنوي برئاسةةة 

والذي اقيم عن بعةد عاةر برمةام  ، م0201 سبر   02ة الموافق ه1110 رمضان 16 ربعاء وم األمعاء من   10:25) وعشرون ةقيقة

لغ عةدةهم عضاء الجمعية العمومية الاةايعب الكشف المرفق أل ة  إماب5)   س الة29منهم )   عضوا  34وقد يضر اتجتماع )، زوم

(59.  :ك  من امعقد اتجتماع بحضور كما   عضوا 

 

 التصو ع:لجنة 

 تالعتياتميه بنع طلق األستاذة  -1   

 هيا بنع محمد الايشتاألستاذة  -2

 

 :سعضاء مجلس اإلةارة

 األميرة مشاع  بنع عادالمحعن بن جلوي  س سعوة -1

 إبراهيم الغنام عالدكتورة معيمة بن -0

 يمد  س ماارك الشيخ الوليد بن -3

 األستاذ سلدون بن سالد المايض - 1

 الدكتورة بعمة بنع هاشم فيرا -7

 الدكتورة هدى بنع إةر س كنفر -2

 الدكتورة  تء بنع عادالعز ز الدبيك  -9
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الت:و وذلك للنظر  مناقشة جدوس األعماس الت

 

 م 0201 لعام فقرات اجتماع الجمعية العمومية

 اعجي  الحضور  م12:14-م9:14

 القران الكر م   ات من م12:19-م12:16

 العالم الوطنت  م12:01-م12:02

 كلمة رئيس مجلس اإلةارة   م12:04-م12:00

  م0202اعتماة اقر ر مراجع الحعابات على القوائم المالية للعنة المالية المنتهية عام  م 12:32-م12:06

 م0201د ر ة للعنة المالية إقرار الميزامية التق م 12:36-م12:31

 اعتماة قرار اشكي  لجنة اتمترابات م 12:11-م12:37

 م0202استعراض اقر ر مجلس اإلةارة عن سعماس الجمعية ومشاطااها للعنة المالية المنتهية  م 12:42-م12:10

 

الية:و المناقشة والتصو ع اارذت القرارات الت   ب

 

 :م0202اعتماة اقر ر مراجع الحعابات على القوائم المالية للعنة المالية المنتهية عام -1

 .م0202قوائم المالية للعنة المالية المنتهية عام على اعتماة ال والموافقة باإلجماعالتصو ع ام 

 

  :م0201إقرار الميزامية التقد ر ة للعنة المالية -0

  .م0201إقرار الميزامية التقد ر ة للعنة المالية اع على ام التصو ع والموافقة باإلجم
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 منعوبت وزارة العم  والشؤون اتجتماعية:

 األستاذة تميه طلق العتيات

 

 األستاذة هيا محمد الايشت

 

 

 

 :اعتماة قرار اشكي  لجنة اتمترابات -3

 رقم الهو ة سعضاء لجنة اتمتراباتسسماء 

 1219216197 العماعي  هعاد اللبدر بن عاد العز ز 

 1202122911 سلوى بنع سيمد عادالوايد العااست

 

 م:0202الجمعية ومشاطااها للعنة المالية المنتهية  استعراض اقر ر مجلس اإلةارة عن سعماس -4

 .م0202استعراض اقر ر مجلس اإلةارة عن سعماس الجمعية ومشاطااها للعنة المالية المنتهية ام 

 

  12:42) معاء   عاشرة وسمعون ةقيقةالوقد امتهى اتجتماع فت امام العاعة 

     سالد المروانبنع بشا ر  محرر المحضر:

    

                              

 رئيس مجلس اإلةارة                                             

 مشاع  بنع عاد المحعن بن جلوي  س سعوة                               

                                     

   

ائب رئيس مجلس اإلةارة                                                                                                                              م

 معيمة بنع إبراهيم الغنام                                                                                                                              

     

 

                                                                                                                                                                            


