
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م 2023 –ثامناجتماع الجمعية العمومية ال

م 06/02/2023 - ـه 15/07/1444: التاري    خ  ثني   ال  اليوم: 

مساًء 7:45 : الساعة  الزومالمكان: عن بعد عبر برنامج 

 : الحضور 

. (المرفق سجل الحضور حسب أعضاء الجمعية العمومية )

/ س              عيد ب               ن أحم              د ال ام              د  ا  تم               ا  ال              د تور ب              دأ ر                  المج                        

حي                        ب ب عض                        اء ال ع                          حض                        ورعي                        ة العمومي                        ة و                          ر   جمبالبر

 التوفي                       ق والنج                       ا  ل  تم                       ا متا تم                       اع   ال                        امن 
ا
. وم                       ن ث   مني                       ا

 : ول األعمال و و ع  النحو التال  استعراض  د

. م2022تقرير اعمال وإنجازات  -1

. م2023 عرض خطة الجمعية لعام -2

م التقديرية. 2023عرض موازنة -3

أمور أخرى....  -4

عية ف  الجم إيراداتتفويضه ف  استخدام فا ض  الدارةمناقشة ط ب مج   -

. أخرىوا ست مارات ومجا ت  األوقاف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ما يىل  تم استعراض ومناقشة جدول األعمال وتم االتفاق عىل 

ثن  أعضاء الجمعية العموميةوقد أ م2022نجازات عام ت  تقدي  عرض كامل عن اعمال وإ -1

التنفيذية  والدارة الدارةم، و  روا أعضاء مج   2022ع  ما تحقق من إنجازات خ ل عام 

  
 .  تحقيق  ذه ا نجازاتع  ما بذلوه من   د ف 

ين األعضاء  ما بإ ت  -2 م. 2023خطة الجمعية لعام  الموافقة ع  الحاض 

لعدم  ا زيت ا.  تما  القادم م ل   2023لتقديرية لعام الموازنة ات  ت  يل إقرار  -3

ين من ت  بإ ما   -4 الدارةالجمعية العمومية الموافقة ع  توصية مج    أعضاءالحاض 

   إيراداتبا ستفادة من فا ض  الدارةص حية لمج   ال)مرفق التوصية( بمنح 
الجمعية ف 

  مجا ت مر حة األوقاف
الكسب تضمن ل جمعية الحصول ع  مورد ثابت  وا ست مار ف 

  برامج وانشطة ومرصوفات الجمعية العمومية حسب ما يراه  إعادةاو 
توظيف الفا ض ف 

المج  . 

مساء   9:00نتىه االجتماع ف  تمام الساعة ا

 مجلس اإلدارةرئيس 

سعيد بن أحمد الغامدي الدكتور  : االسم



 توص�ة مجلس اإلدارة 

فـإن مجلس اإلدارة يود ،    نظرا� لمـا �مكن الجمع�ـة من االســـــــــــــــتفـادة من فـائض إيرادات الجمع�ـة
مــــــــــنــــــــــحــــــــــ الــــــــــعــــــــــمــــــــــومــــــــــ�ــــــــــة  الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــ�ــــــــــة  ــاء  أعضــــــــــــــــــــــ الــــــــــتــــــــــالــــــــــ�ــــــــــة  همــــــــــن   : الصــــــــــــــــــــــــالحــــــــــ�ــــــــــات 

ي  �حق لمجلس اإلدارة االستفادة من فائض  -
ي األوقاف واالستثمار �ف

إيرادات الجمع�ة �ف
ضمن للجمع�ة الحصول ع� مورد ثابت أو إعادة توظ�فها  مجاالت مرجحة ال�سب ت

ي برامج وأ�شطة وم�وفات
 الجمع�ة العموم�ة حسب ما يراە المجلس.  �ف

 .. وهللا الهادي إ� سواء السب�ل

السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته و 

 رئيس جملس اإلدارة 

.سعيد بن أمحد الغامدي  د 

  ھـ 1444/07/15
 م  2023/02/06

GA_23_01 

االستفادة من فائض    
   إيرادات الجمع�ة . 
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