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 2021لعام  محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
 1202 ابريل 29 بتاريخ  المنعقدة

 
اجتماع اجلمعية  29/04/2021املوافق   17/09/1442 اخلميسيوم من  التاسعة والنصفعقد يف متام 

 : البنود التاليةملناقشة  للجمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة )إرادة(العمومية العادية 
 

 2020لعام  اجلمعيةعرض ومناقشة تقرير .1
والتصديق  31/12/2020عرض التقرير املالي واعتماد احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية بتاريخ .2

  عليها.
 . 2021امليزانية التقديرية للسنة املالية  مناقشةو عرض.3
  ومرئيات أعضاء اجلمعية.مناقشة اقرتاحات .5
  االجتماع.التوصيات واختتام .6

عضوًا( املبينة امساؤهم  20% ( وذلك حبضور عدد ) 60املمثل يف االجتماع نسبة ) النصاب القانوني بلغوقد 
   .باألصالة او الوكالةيف كشف احلضور ممن ميثلون األعضاء 

رئيس جملس  عسكر احلربيبن  عبدالعزيزوقد ترأس اجتماع اجلمعية العمومية العادية سعادة املهندس / 
افتتح االجتماع حبمد اهلل تعاىل والصالة والسالم على  وبعد أن أعلن اكتمال النصاب القانونياإلدارة، 

جملس اإلدارة واألعضاء أصحاب السعادة أعضاء نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ثم رحب باحلضور من 
مكتب رياض بن وممثل  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ممثلوالعاملني يف اجلمعية العمومية 

  .بليهد حماسبون قانونيون
على تلبيتهم الدعوة حلضور اجلمعية العمومية  ءألعضاشكره  ويف بداية اللقاء قدم رئيس جملس اإلدارة

على ما بذلوه من جهد يف حتقيق رؤية  ةالتنفيذيواإلدارة ه ألعضاء جملس اإلدارة شكركما قدم  االجتماع
  .اجلمعية ورسالتها يف خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة

 
 
 



  
 
 
 
 

 

                                              
 

                                                                                         
                                                                                 

 
 

 

  بمناقشة جدول األعمال:ومن ثم تم البدء 
 

 : الجمعيةأواًل : تقرير 
واخلدمات اليت تقدمها ، كما مت عرض  الرسالة ومراحل تطور اجلمعيةرؤية والالتقرير بعرض حيث بدأ 

كما ، احصائيات ألعداد املستفيدين وتزايدها مقارنة باألعوام السابقة نتيجة احلاجة خلدمات اجلمعية
واستعرضت اجلمعية العمومية عدد اخلدمات والربامج التأهيلية املقدمة للمستفيدين واليت بلغ عددها 

وقد مت استعراض نتائج تقصي رضا . ة بسبب اإلجراءات االحرتازيةبرامج تأهيلي (5)برامج من امجالي  (3)
دور اجلمعية يف توطني الوظائف و% ،  94ذوي املستفيدين حيث كانت نسبة الرضا عن خدمات اجلمعية 

 .ة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية زارعلى التقارير الصادرة من و بناًء  % 80حيث بلغت نسبة التوطني 
واطلعت اجلمعية العمومية على التقرير السنوي للربامج اجملتمعية وما مت حتقيقه من مكتسبات خالل  

وكان من  مبشاركة جمتمعية فاعلة. واملبادراتم، حيث أطلقت مجعية إرادة العديد من الربامج  2020عام 
مللتقى السعودي لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف مواجهة فريوس كورونا، أهم الربامج والفعاليات أطالق ا

كما ونفذت مجعية إرادة برنامج  ومبادرة رفقاء لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة مبدينة اجلبيل الصناعية.
للتمكني املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع صندوق املوارد البشرية "هــدف". هذا وبالتزامن مع 

 .وم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة مت تفعيل ملتقى لدمج ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العامالي
كما استعرضت اجلمعية العمومية تقرير مجعية إرادة حول كفاءة األداء يف إدارة أزمة كورونا، وما مت 

الوطنية املعنية  تنفيذه من إجراءات وتدابري وقائية يف مقرات اجلمعية مبا يتواكب مع جهود اللجنة
 .19-بفريوس كورونا كوفيد

حيث أشادت اجلمعية العمومية مبا مت حتقيقه من مكتسبات ساهمت يف عدم تسجيل حاالت النتشار 
 .العدوى داخل مقرات اجلمعية

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

                                              
 

                                                                                         
                                                                                 

 
 

 

 ثانيًا : الميزانية العمومية والحسابات الختامية :
امليزانية العمومية  التقرير املالي ومكتب رياض بن بليهد حماسبون قانونيون قدم املراجع القانوني ملكتب 

اجلمعية  صادقتاستعراض التقرير وبعد , 31/12/2021واحلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية بتاريخ 
االجتماعية حسب  اعتماد القوائم املالية ورفعها لوزارة املوارد البشرية والتنمية على العمومية باإلمجاع

 .اإلجراءات املتبعة
 

 .2021عرض ومناقشة الميزانية التقديرية للسنة المالية ثالثًا : 
قدرت  حيث باإلمجاعبعد املوافقة عليها م 2021التقديرية لعام  امليزانيةاجلمعية العمومية  اعتمدت

. وقدرت ريال 764,101,29 م الفعلية اليت بلغت  2020مقارنة بإيرادات ريال  00,650,33 إيراداتها مببلغ
 .  ريال 795,742,14الفعلية اليت بلغت   م2020مقارنة مبصروفات ريال  626,730,19 مصروفاتها مببلغ 

 
 استثمار فائض اإليرادات::  رابعًا

صوت أعضاء اجلمعية وشراء العقارات واالوقاف لتفويض صالحية االستثمار بناًء على حاجة اجلمعية 
نشطة األيف أموال اجلمعية ستثمار فائض صالحية اجملس اإلدارة  منحالعمومية باإلمجاع على 

اجملزئ مبا يتوافق الي املعائد القتصادية واالدوى اجلذات وشراء العقارات واالوقاف ستثمارية االشروعات املو
دون الرجوع للجمعية  ية االجتماعيةماملوارد البشرية والتن وزارةصادرة من مع الالئحة األساسية للجمعية ال

 العمومية.
 

جلمعية إرادة كل تقدم متمنيا انتهاء اجتماع اجلمعية العمومية العادية  اجمللسرئيس  أعلناخلتام ويف 
  .ميع العاملني باجلمعيةهم وجلوجناح، وتوجه بالشكر اىل مجيع احلضور على حضور

 
                 

   ممثل وزارة العمل والتنمية االجتماعية                                                    
 ماجد بن عبدالله العوبله /األستاذ

 التوقيع/   
 

                                                       رئيس مجلس اإلدارة
 عسكر الحربيبن  المهندس/ عبدالعزيز

 التوقيع/   
 




