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 التوقيع   االسم   م 
 لم يحضر بن معروف بن عبدهللا الرشيد عبدهللا   1

  عبدهللا مبارك عبدهللا الدحيم 2

  ماهر عبدالرحمن عبداللطيف السعيد  3

  فهد بن محمد بن وثيالن الهاجري  4

  خالد بن جمعه بن سويد الشامسي  5

 لم يحضر خالد بن عبدالرزاق بن مبارك العقيل 6

  متعب بن عبدهللا بن عبدهللا القحطاني  7

 لم يحضر يوسف بن عبدالرحمن بن ابراهيم النجدي  8

 لم يحضر عبدالسالم بن محمد بن عبدهللا الشهري  9

  وليد بن محمد بن سعد بوعايشه 10

  احمد بن راشد بن يعقوب الدوسري  11

 لم يحضر فاطمه عبدالباقي بن محمد العامر  12
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 المحور م 

 م  2020ام  سنوي إلنجازات الجمعية للعاستعراض التقرير ال 1
 م   2021للعام التشغيلية  خطةالاستعراض  2

عن أعمال الجمعية   ميةالعمو  للجمعية تقرير مجلس اإلدارة المقدم استعراض  3
 تهية  ونشاطاتها للسنة المالية المن

 الالئحة األساسية للجمعية  4
 م 2020هية  دراسة القوائم المالية للسنة المالية المنت  5
 2021ة للسنة المالية التقديري وازنةاستعراض مشروع الم 6
 الدعم القانوني لمستفيدات الجمعية   تقديم دراسة 7
   إرشاديمركز  إنشاء 8

 

 

 التوصيات  م 
 م 2020ام  ـــالجمعية للعوبرامج سنوي إلنجازات التقرير ال  اعتماد 1
 م   2021للعام التشغيلية  خطةال اعتماد 2

3 
عن أعمال الجمعية   ميةالعمو  للجمعية تقرير مجلس اإلدارة المقدم  الواردة في    توصياتالاعتماد  

 تهية  ونشاطاتها للسنة المالية المن
 الالئحة األساسية للجمعية  اعتماد  4
 م  2020هية  القوائم المالية للسنة المالية المنت اعتماد  5
 2021ة للسنة المالية التقديري وازنة مشروع الم  اعتماد 6

7 
الجمعية  تقديم  اعتماد لمستفيدات  القانوني  خالل  الدعم  الوالتعاون  الشراكة    من  جهات مع 

 والمختصين في هذا المجال 
 د التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية من عدم وجود تعارض مصالح عند  تم التأك 8
  مستفيدات الجمعية ل تثقيف الورشاد  اإلتوعية وبتقديم ال شادي يهتم إر اعتماد إنشاء مركز 9
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