
 

 

 م  2021  –اجتماع الجمع�ة العموم�ة العادي الخامس 

 

 م 2021/ 11/ 24 - ه 1443/ 04/ 9/ 18التار�ــــخ :      اليوم : األر�عاء 

 مساًء  7:00الساعة :     المكان : مقر الجمع�ة 
 

 الحضور :  

ي الب�ـــــــــــــــــــان المرفـــــــــــــــــــق ) و لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــتم 
ض �ض أعضـــــــــــــــــــاء الجمع�ـــــــــــــــــــة العموم�ـــــــــــــــــــة ( حســـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــوقعني

 حضور مندوب الوزارة . 

 

ــاع        بـــــــــــــــــــــدأ رئـــــــــــــــــــــ�س المجلـــــــــــــــــــــس المهنـــــــــــــــــــــدس / ســـــــــــــــــــــع�د بـــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد الغامـــــــــــــــــــــدي االجتمـــــــــــــــــــ
ــاعهم  ــة العموم�ـــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــكرهم عـــــــــــــــــــــ� حضـــــــــــــــــــــورهم اجتمـــــــــــــــــــ ح�ـــــــــــــــــــــب بأعضـــــــــــــــــــــاء الجمع�ـــــــــــــــــــ بال�ت
 التوفيـــــــــــــــــــــق و النجـــــــــــــــــــــاح لالجتمـــــــــــــــــــــاع . ومـــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــتعراض جـــــــــــــــــــــدول 

�
الخــــــــــــــــــــامس متمن�ـــــــــــــــــــــا

 األعمال وهو ع� النحو التا�ي : 

 م .  2020تق��ر أعمال و إنجازات  -١
المال�ـــــــــــــــــــــــة وتق��ـــــــــــــــــــــــر مراجـــــــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــــــابات المســـــــــــــــــــــــتقل للعـــــــــــــــــــــــام  مراجعـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــوائم  -٢

 م. 2020
 م .  2021عرض برامج و خطة الجمع�ة لعام  -٣
 م التقدي��ة .  2021عرض موازنة  -٤
 أمور أخرى :  -٥

 �شك�ل لجنة انتخابات -
   إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة .  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  ما ��ي تم استعراض ومناقشة جدول األعمال وتم االتفاق ع� 

أثــــــــــــــــىض م وقـــــــــــــــد  2020تـــــــــــــــم تقـــــــــــــــد�م عــــــــــــــــرض كامـــــــــــــــل عــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال و إنجـــــــــــــــازات عــــــــــــــــام  -١
ــام  ــازات خـــــــــــــــــالل عـــــــــــــــ ــا تحقـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن إنجـــــــــــــــ ــة العموم�ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــ� مـــــــــــــــ أعضـــــــــــــــــاء الجمع�ـــــــــــــــ

م ، وشـــــــــــــــــــــــــكروا أعضـــــــــــــــــــــــــاء مجلـــــــــــــــــــــــــس اإلدارة و اإلدارة التنف�ذ�ـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــ� مـــــــــــــــــــــــــا  2020
ي ظل ظر بذلوە من 

اتها . من جهد �ض  وف جائحة كورونا وتأث�ي
ــة  -٢ ــاعالموافقــــــــــــــ ــابات المســــــــــــــــتقل عــــــــــــــــن الســــــــــــــــنة  باإلجمــــــــــــــ عــــــــــــــــ� تق��ــــــــــــــــر مراجــــــــــــــــع الحســــــــــــــ

ي 
 م .  2020/ 12/ 31المال�ة المنته�ة �ض

م .  2021تم باإلجماع الموافقة ع� برامج وخطط الجمع�ة لعام  -٣
 م التقدي��ة .  2021تم باإلجماع إقرار موازنة  -٤
�ن باإلجمــــــــــــــــاع عــــــــــــــــ� �شــــــــــــــــك�ل لجنــــــــــــــــة  -٥ تمــــــــــــــــت موافقــــــــــــــــة أعضــــــــــــــــاء الجمع�ــــــــــــــــة الحــــــــــــــــا�ض

ي دورتــــــــــــــــــــــــــه الثان�ــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن األعضــــــــــــــــــــــــــاء التال�ــــــــــــــــــــــــــة 
االنتخابــــــــــــــــــــــــــات لمجلــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة �ض

أسماؤهم :  
ي . -

 محمد بن صالح الزهرايض
 خالد بن صالح خ�اط .  -
ي .  -

 سارة بنت سعد القريض
ارةنظــــــــــــــرا� للتمد�ــــــــــــــد للمجلــــــــــــــس فقــــــــــــــد تــــــــــــــم تأج�ــــــــــــــل إبــــــــــــــراء ذمــــــــــــــة أعضــــــــــــــاء مجلــــــــــــــس اإلد -٦

إ� االجتماع القادم . 

ي تمام الساعة 
 مساًء .  9:00انت� االجتماع �ض

 رئيس جملس اإلدارة 

 م.سعيد بن أمحد الغامدي 
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