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 الحضور من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة:

 االسم # االسم #

ئيس مجلس اإلدارةر  –الشيخ د. حصة محمد آل  1 ضو عاملع –أ. سعود محمد بن هاجد   12   

ائب رئيس مجلس اإلدارةن -أ. سامي عبدالرحمن البواردي 2 عضو عامل –جواهر عثمان الصالح أ.  13   

مين الصندوق أ -أ. لين محمد فليفل 3 عضو عامل – فراس عبد الرحمن الدويش أ. 14   

ضو مجلس اإلدارةع -د. نورة عبدهللا النعيم  4 عضو عامل –أ. موض ي راشد البكر  15   

ضو مجلس اإلدارةع -د. انتصار سليمان السحيباني  5 عضو عامل –هدى مكو بخش أ.  16   

ضو مجلس اإلدارةع -أ. عالء عبدهللا الهاشم  6 عضو عامل –د. نوال صالح الثنيان  17    
ضو مجلس اإلدارةع -د. علي إبراهيم الفرحان  7 عضو عامل –أ. نورة عبدهللا الخلف  18   

ضو مجلس اإلدارةع -أ. نواف مساعد الدهمش 8 ضو منتسبع –أ. ابتسام صالح الصانع  19   

عضو عامل – مساعد عبدهللا العيس ىم.  9 عضو منتسب – لؤي وائل مناع القطانأ.  20   

ضو عاملع –د. أحمد عبدهللا القحطاني   10  عضو منتسب – امليميفيصل عبدالعزيز أ.  21 

ضو عاملع –د. حسن محمد تميم   11    

 

 املفوضين من أعضاء الجمعية العمومية:  

 االسم #

ضو عاملع –أ. احمد عبدالرحمن املقبل  1  

ضو عاملع –ساميه يوسف البرقاوي د.  2  

ضو عاملع –نوال عثمان العبدالجبار أ.  3  

تسبعضو من –منى صالح السديس د.  4  
 

 

 :الحضور إجمالي عدد 

 عضو عامل     21

 عضو منتسب 4 

 

 دسكا -الجمعية الخيرية ملتالزمة داون 

 محضر االجتماع  – 2020الجمعية العمومية العادية 

   م  2020يوليو  05 املوافقهـ  1441ذي القعدة  14 االجتماع: تاريخ / اجتماع افتراض ي عبر برنامج الزوممكان االجتماع: 

 مساءً  30:06وقت االنتهاء:  مساًء / 4:30 املوعد: 

 ابتدأ االجتماع في تمام الساعة الخامسة و نصف لعدم اكتمال النصاب  و اختتم تمام الساعة السادسة و النصف 
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    م 2020قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام األصوات لفرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :اعتماد رئيس مجلس اإلدارة

 08/07/2020 التاريخ:

  :الختم

 

 

 رقم  القرار

واالنشاء لصالح املشاريع االستثمارية  على تفويض مجلس اإلدارة الحالي بالتصرف في أموال الجمعية باألغلبيةاملوافقة 

 الصالحيات حسب الالئحة األساسية للجمعية  وغيرها من

          0ال        21نعم 

1/3/20  

 علىباألغلبية  2020ية العمومية العادية لعام بناًء على توصيات أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السادسة وافق أعضاء الجمع

 سكا للدورة الخامسة.د -ذمة مجلس إدارة الجمعية الخيرية ملتالزمة داون  إبراء

 3لم يصوت        0ال        18نعم 

2/3/20 

ر مراجعة م حسب تقري2019ديسمبر  31املوازنات الختامية والقوائم املالية للسنة املنتهية في  على اعتماد باألغلبية املوافقة 

 الحسابات واعداد املوازنات من مكتب عبد الرحمن الشبيشيري محاسبون ومراجعون قانونيون.

 0ال        21نعم 

20/3/3 

 8اريخ بتمجلس إدارة الجمعية للدورة السادسة  والتي اعتمدها 2020التقديرية لعام  ةملوازناعتماد ا علىباألغلبية املوافقة  

 م. 2020مارس  03هـ املوافق  1441رجب 

 0ال        21نعم 

20/3/4 

 .م2019لعام  للجمعيةالتقرير السنوي على اعتماد  باألغلبيةاملوافقة 

 0ال        21نعم 
5/3/20 

      2021- 2020 للعام للجمعيةاعتماد الخطة التنفيذية على باألغلبية املوافقة 

 0ال        21نعم 
20/3/6 

و قرض حسن أتجاري  او تمويلالتراخيص التجارية  لحصول علىتفويض مجلس اإلدارة الحالي لعلى باألغلبية املوافقة  

 .بهدف تمويل استكمال مشروع مجمع الخدمات

 0ال        21نعم 

20/3/7 


