
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م  2022  –  سابعاجتماع الجمع�ة العموم�ة ال

ن  اليوم:   م 2022/ 09/ 19 - ه 1444/ 02/ 23: التار�ــــخ      األثنني

مساًء 00: 8الساعة:      المكان: عن بعد ع�ب برنامج الزوم

 :  الحضور 

. حضور مندوب الوزارةو�) المرفقحسب أعضاء الجمع�ة العموم�ة (

ح�ـــــــــــــــب بأعضـــــــــــــــاء  الــــــــــــــدكتور بــــــــــــــدأ رئـــــــــــــــ�س المجلـــــــــــــــس        / ســـــــــــــــع�د بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد الغامــــــــــــــدي االجتمـــــــــــــــاع بال�ت
ي االجتمـــــــــــــــاع جمع�ـــــــــــــــة العموم�ـــــــــــــــة وشـــــــــــــــكرهم عـــــــــــــــ� مشـــــــــــــــاركتهمال

ي  �ن
خـــــــــــــــالل  للجمع�ـــــــــــــــة العموم�ـــــــــــــــة الثـــــــــــــــاين

 التوفيـــــــــــــــق والنجـــــــــــــــاح لالجتمـــــــــــــــاعمت هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــام
�
ول األعمـــــــــــــــال وهـــــــــــــــو . ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم اســـــــــــــــتعراض جـــــــــــــــدمن�ـــــــــــــــا

: ع� النحو التا�ي 

ي والقوائم المال�ة للعام دراسة ومناقشة تق��ر المراجع -١  . م واعتمادە2021الخار�ب
اإل  -٢ مجلس  طلب  ي    دارةمناقشة 

األرا�ن ي 
�ن والت�ف  الجمع�ة  مقر  لبناء  أرض  منحة  طلب  ي 

�ن تف��ضه 
 . للجمع�ة ةالممنوح

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

�ن �الموافقة ب -١ ي والقوائم المال�ة للعامالخ  تق��ر المراجعع� جماع األعضاء الحا�ن  م.   2021ار�ب
�ن الموافقة ع� تو جماع األ �تم ب -٢ ي طلب منحة بمجلس اإلدارة  ص�ةعضاء الحا�ن

تف��ض المجلس �ن
ي وقف�ة أللجمع�ة و أرض لبناء مقر 

ي الحصول ع� أرا�ن
 أي فرص �ن

�
ي  أو �ضا

استثمار�ة والت�ف �ن
ي الوقف

ي الممنوحة واألرا�ن
 .  �ة واالستثمار�ة (مرفق التوص�ة)األرا�ن

ي تمام الساعة 
 مساءً   9:00وانت� االجتماع �ف

 ممثل الوزارة  مجلس اإلدارة رئ�س       

ي االس    الغامدي سع�د بن أحمد د. : االسم
 م: ه�اء الب��ش

عن �عد : التوقيع التوقيع:     



ه1444/02/23

هـ
م2022/09/19

طلب منحة ارض

اإلدارةمجلس توصية 

 لما يمكن الجمعية من االستفادة
ً
ية  نظرا  لبناء مقر دائم لها أرض من قرار منح الجمعيات الخير

ً
السعي وأيضا

ي 
استثمارية، فإن مجلس اإلدارة يود من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة عىل وقفية و للحصول عىل أراض 

 التوصية التالية: 

 لبناء مقر دائم للجمعية  أرضتفويض مجلس اإلدارة في طلب منحة  -
ً
أي فرص في الحصول عىل  وأيضا

ي وقفية 
ي  أو أراض 

 
ي الممنوحة استثمارية والترصف ف

ي واأل األراض 
االستثمارية. الوقفية و  راض 

وهللا الهادي اىل سواء السبيل

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 رئيس جملس اإلدارة

بن أمحد الغامديسعيد  .د

GA_22_01



اجتماع الجمعیة العمومیة (الردود)

1

طابع زمني اسم العضو/ة اسم الموكل عنھ
م 2022/09/19 8:08:35 خالد العنیزان علي القرني
م 2022/09/19 8:08:56 عھود عائض الرشیدي 
م 2022/09/19 8:09:42 حالد بن صالح خیاط  عبدالحكیم مصلوف
م 2022/09/19 8:10:36 خالد بن صالح خیاط 
م 2022/09/19 8:11:27 عبدالرؤف بن محمد حسین الناجم
م 2022/09/19 8:12:59 ھدى الحلبي الشقویر  سلوى اسحاق 
م 2022/09/19 8:19:21 ملفي القحطاني 
م 2022/09/19 8:21:07 عیسى بن عبداللھ العبدالحي
م 2022/09/19 8:21:12 خالد ماجد الشارخ 
م 2022/09/19 8:21:20 احمد محمد الضویحي 
م 2022/09/19 8:21:20 علي القرني
م 2022/09/19 8:21:22 حمد عبدالعزیز المحیسن
م 2022/09/19 8:21:22 حمده سعید الزھراني  محمد صالح الزھراني
م 2022/09/19 8:22:00 فیصل مغربي 
م 2022/09/19 8:22:13 سلوى إسحاق ھدى الحلبي الشقویر 
م 2022/09/19 8:22:40 علي العلیاني زیاد الشبیبي 
م 2022/09/19 8:22:50 سعید الغامدي
م 2022/09/19 8:22:51 زیاد الشبیبي 
م 2022/09/19 8:23:44 مروان بابطین 

ص 2022/09/20 11:45:22 سعید بن احمد الغامدي
م 2022/09/21 1:40:24 مھا حسن سروجي



التصویت على أجندة (الردود)

1

طابع زمني اسم الموكل عنھ اسم العضو/ ة
 اعتماد تقریر المراجع الخارجي
: والقوائم المالیة للعام 2021 م

 الموافقة على تفویض مجلس
 اإلدارة لطلب منحة أرض لبناء مقر
 للجمعیة والتصرف في األراضي

 : الممنوحة
م 2022/09/19 8:19:29 عیسى بن عبداللھ العبدالحي أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:36 خالد ماجد الشارخ  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:36 خالد العنیزان علي القرني أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:45 عھود عائض الرشیدي  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:46 احمد الضویحي  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:46 ھدى الحلبي الشقویر  سلوى اسحاق  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:50 حمد عبدالعزیز المحیسن أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:19:50 ملفي القحطاني  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:20:27 عبدالرؤف بن محمد حسین الناجم أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:20:30 خالد بن صالح خیاط  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:20:39 علي القرني أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:21:15 خالد خیاط  عبدالحكیم مصلوف أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:21:16 مروان بابطین أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:21:52 على العلیاني  زیاد الشبیبي  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:22:07 زیاد الشبیبي  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:22:43 سلوى إسحاق ھدى الحلبي الشقویر  أوافق أوافق
م 2022/09/19 8:23:05 فیصل مغربي  أوافق أوافق

ص 2022/09/20 11:46:19 حمدة الزھراني  محمد الزھراني  أوافق أوافق
ص 2022/09/20 11:49:03 سعید بن احمد الغامدي أوافق أوافق

م 2022/09/21 1:40:43 مھا حسن سروجي أوافق أوافق
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