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                                                                                          سلمهم اهلل،،،                                             املركز الوطين لتنمية القطاع غري الرحبي الكرام/ السادة

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 والتقدير، التحايا أطيب رقمية""األنظمة التقنية  جمعية تهديكم

 
 
 هع30/02/1444بتاريخ:  األولى( للدورة األول الجمعية العمو ية )رفق لسععععععععععععاجتكم  ح عععععععععععر  جتما  ن

 نأ ل اإلطال  و تخاذ الالزم.، م26/09/2022املوافق 

 وتقبلوا خالص حتياتنا وتقديرنا،
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

اجتماع اجلمعية  تبليغ مبحضووراملوضوووع  
 (األول) العمومية

(1) 

 التنفيوووووذياملوووووووووودير 
 م. علي بن حممد عثاثي

 



 

    

 
 

 
 

 (األولأعضاء اجلمعية العمومية )إجتماع  حمضر
 وبعد ..     وسلم آله وصحبهعلى حممد و على نبيناهلل رب العاملني والصالة والسالم  احلمد
 وذلك األنظمة التقنية رقميةاملؤساااااجااااا   لجمعية العمومية  الجمعية ألعضاااااا  األوُلاالجتماع  دقفقد عُ 

إلى التاااساااااااااااعااة  من الثااامنااة والن ااااااااااا  .م26/09/2022املوافق  هااااااااااااااااااااااا30/02/1444يوم )اإلثن  ( بتااار:   

وأعضاااااا  الجمعية  ممثل مركز التنمية األساااااتاذ/                                      وبحضاااااوُر مجاااااا ُ  والن ااااا 

ُ  العمومية التالية أسماؤهم

 اهلوية الوطنية اجلمعية العموميةعضو إســـم  م
1030901878ُ بن دليم مبارك القحطاني / سعيدالدكتور 1ُ

1028841573ُ أ. نادر ابراهيم على العذيبي األستاذ/2ُ

1018662666ُُخالد علي حجن شربيني/ الدكتور 3ُ

1008690461ُُراجح  م طفى صالح ياسُراألستاذ/ 4ُ

1102256839ُُعبدالرحمن إبراهيم علي العذيبياملهندس/ 5ُ

1016296244ُُعلي بن آل محمد بن عبدهللا/ الدكتور 6ُ

1032699082ُُالحربي سعد طالل بن سعد / الدكتور 7ُ

1062680713ُُاملهندس/  محمد صالح مناور الحجيلي8ُ

1046391403ُُاملهندس/ علي محمد علي عثاثي9ُ

1050420833ُُالعوفي املهندس/ ياسر عائض محيا10ُ

1071419764ُُاملهندس/ محمد علي محمد فقيهي11ُ

1100515871ُُجيالني حجن جيالني عثما األستاذ/12ُ

1007963075ُُناي  هزاع سليما  الشر: / الدكتور 13ُ

1009684273ُُتركي عبدهللا محمد املطوعاألستاذ/ 14ُ

1072668054ُُالقحطاني دليمعبد الحكيم سعيد املهندس/ 15ُ

1068476124ُُماهر عطا هللا فائز  الجنهي األستاذ/16ُ

1029905708ُُابراهيم عبدهللا سلما   الجم رُي األستاذ/17ُ

ُ

ُ

ُ



 

    

ُ

ُ

ُ

عضا  أإدارة الجمعية كلمة شكر فيها مندوب مركز التنمية ُورئيس مجلس سعادة وفي بداية االجتماع ألقى 

ُوالجداد.هللا لهم العو   سائاُلللدعوة تلبيتهم  علىاملؤسج   الجمعية العمومية 

ُ

ُعقب ذلك نوقشت املواضيع املدرجة على جدول أعمال االجتماع وكانت على النحو التالي:
ُ

 الوقت املواضيع
ُ( دقائق5)ُالكلمة االفتتاحية لرئيس مجلس االدارة

ُ( دقائق15)ُوإعتمادهانجازات الجمعية إستعراض إ

ُ( دقائق10)ُالقوائم املالية للجمعية ستعراض إ

ُ( دقائق10)ُنبذه عن برامج الجمعية القادمة

ُدقائق( 10)ُواملداخالتاملناقشات 

ُ( دقائق10)ُما يجتجد من أعمال

ُ-ُالختااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
ُ

 
 مت اعتماد القرارات التالية: وقد

ُ.الجنو:ة االشتراكات من املؤسج   اعفا . 1

ُ.الجمعية ومشاريع برامج لدعم االخت اص ذوُي ومن جدد مؤسج   دعوة. 2

ُ.داخلي مراجع تعي   على املوافقة. 3

ُ.وسياساتها واجرا اتها الحوكمة نظام على املوافقة. 4

ُ.املالية االستدامة اجل من لالستثماُر متخ  ة وحدة انشا  على املوافقة. 5

 الفراغ ينيبه من اُو االدارة مجلس رئيس وتفو:ض االخت اص جهة من للجمعية ارض تخ يص طلب. 6

ُ.ال ك واستالم االرض

ُ.االجتماعية التنمية لبنك التمو:لية املنتجات من االستفادة على املوافقة. 7
ُ

ُ

مندوب مركز التنمية باملدينة املنورة شااااااااااكره لدعضااااااااااا  وأشاااااااااااد بجهود الجمعية وفي نهاية اإلجتماع قدم 

" باااملااديناة رقميااة" األنظمااة التقنيااةوبرامجهااا املجتمعيااةل كااذلااك قااد ساااااااااااعااادة رئيس مجلس إدارة جمعيااة 

 .والجدادهللا لهم العو   سائاُل الجمعية العمومية على تعاونهم وحرصهمل  أعضااملنورة شكره لجمعي 

 

 



 

    

 

 
 
 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ,,
 التوقيع إســـم عضو اجلمعية العمومية م
ُ بن دليم مبارك القحطاني / سعيدالدكتور 1ُ

ُ أ. نادر ابراهيم على العذيبي األستاذ/2ُ

ُُخالد علي حجن شربيني/ الدكتور 3ُ

ُُراجح  م طفى صالح ياسُراألستاذ/ 4ُ

ُُاملهندس/ عبدالرحمن إبراهيم علي العذيبي5ُ

ُُعلي بن آل محمد بن عبدهللا/ الدكتور 6ُ

ُُالحربي سعد طالل بن سعد / الدكتور 7ُ

ُُاملهندس/  محمد صالح مناور الحجيلي8ُ

ُُعثاثي املهندس/ علي محمد علي9ُ

ُُاملهندس/ ياسر عائض محيا العوفي10ُ

ُُاملهندس/ محمد علي محمد فقيهي11ُ

ُُجيالني حجن جيالني عثما األستاذ/12ُ

ُُناي  هزاع سليما  الشر: / الدكتور 13ُ

ُُتركي عبدهللا محمد املطوعاألستاذ/ 14ُ

ُُالقحطاني دليمعبد الحكيم سعيد املهندس/ 15ُ

ُُماهر عطا هللا فائز  الجنهي األستاذ/16ُ

ُُابراهيم عبدهللا سلما   الجم رُي األستاذ/17ُ

 

 مندوب مركز التنمية                                                         رئيس جملس اإلدارة                                                 
 األستاذ/                                                                             بن دليم مبارك القحطاني سعيد

 


