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واملبلغةةة لضعضةةاء    للجمعيةةة   "اجلمعية العمومية العاديةةة"بناًء على الدعوة املوجهة ألعضاء اجلمعية حلضور اجتماع     

املوافةة     هةةة 19/11/1442   بتةةاري   الةةاثء ء)م( يةةوم    40 9السةةاعة   وذلك يف متام    عن بُعدانعقد االجتماع  مجيعاً 

وسةةتر ا اجلمعيةةة     عةةايا الاثبيةةي  عبد الةةرمحن بةةن حسةةن بةةن /املهندس  رئيس اجلمعيةانئب     برائسةم29/6/2021

   إبةةةةراهيم سمةةةةد سةةةةرا  جةةةةةافذ/    وجلنةةةةة االنت ةةةةاة  املتونةةةةة مةةةةن األسةةةةةتاماجةةةةد سةةةةلماف عةةةةم الرفةةةةةاع /سةةةةتاذ  األ

   وحبضور األعضاء التالية أمسائهم خالد عيد معء العمري/واألستاذ

 اسم العضو  م

 الدبيس  اجلهن ابراهيم عبدهللا    .1
 احساف حسن سمد قارو    .2
 امحد محود عبد هللا الزهران   .3
 امحد محيد امحد الرايق    .4
 امحد سامل سعيد ةوزير   .5
 امحد صاحل عبد هللا العبود   .6
 امحد سمد ال حامد   .7
 امحد سمد عيد احملمادي   .8
 امني سامل سمد احلازم   .9
 امين سمد رابع موسى هوساوي   .10
 إبراهيم أمحد سمد العلوي   .11
 إبراهيم سام  عبدهللا ظفر   .12
 إبراهيم سمد سرا  جاف   .13
 أمحد سمد أمحد عساي   .14
 أسامة بن فيحاف محاد احلتم   .15



 

  مر امحد محيد الرايق    .16
 مجال موسى عل  املالت    .17
 مجعاف عل  عبدهللا الغامدي   .18
 حسام بن عبيدهللا رحيم  السيد   .19
 عساي حسن سمد فايع   .20
 حسني سمد فايع عساي   .21
 خالد عيد معء العمري   .22
 خالد سمد عل  اخلطاب   .23
 زايد امحد يوسف اجلديب   .24
 زايد أمحد عمر مخبش    .25
 سامل حسن عل  الشهري   .26
 سبهاف عل  سبهاف الرشيدي   .27
 سعيد بن سمد حسن الزهران   .28
 سعيد محداف سمد الغامدي   .29
 القحطان سعيد عل  جرباف   .30
 سليماف براهيم صاحل اخلضاي   .31
 مسا سمد سليماف القاض   .32
 شاكر طاهر امحد فء ه   .33
 صاحل بن محداف أمحد احلوال   .34
 صاحل عل  سعيد املصال   .35
 ضيف هللا عابد عبد هللا املولد   .36
 طارق سليماف شديد الرفاع   .37
 طءل سليماف عل  الفيف    .38
 عامر حسني سمد عساي   .39
 هللا صاحل عل  الزهران عبد   .40
 عبدالرمحن بن حسن عايا الاثبيي  .41
 عبدالرمحن سمد انها الظاهري   .42
 عبدالعزيز صاحل حسن الزهران   .43



 

 عبدالعزيز ضيف هللا سحم  القرش   .44
 عبدهللا عبد العزيز مستور الاثبيي   .45
 عبدهللا مسفر عبدهللا الغامدي   .46
 عبداحملسن بن غامن سبيل املزين   .47
 عصام مت  سمد الصبيان   .48
 عل  بن سمد بن عل  امل لوط    .49
 عل  حافظ سامل الوادع    .50
 عل  ظافر عل  الشهري   .51
 عوض سامل امحد العوباثان   .52
 فيصل بن صاحل الدويري   .53
 فيصل مشاس امحد القامس    .54
 ماجد سعيد مخيس اخلديدي   .55
 سمد بن عبد هللا عبد العزيز الروم   .56
 احلازم سمد سسن عل     .57
 سمود سامل سمود بنجر   .58
 مطر مسفر عبدهللا الزهران   .59
 منصور غميص عايا احلارث    .60
 انصر حسني سمود احلرب   .61
 انيف عوض حسن الزهران   .62

 

مةةن إمجةةال عةةدد أصةةوا  أعضةةاء    %82.42مبا نسةةبته   ( صو 75( )مخسة وسبعوفومياثلوف ةألصالة والنيابة عدد )

 اجلمعية.  

مةةدير مركةةز التنميةةة     ورحةةب ضعضةةاء اجلمعيةةة  الةةرحيم رئةةيس اجلمعيةةة االجتمةةاع بسةةم هللا الةةرمحن  انئةةب  وقةةد أفتةةت      

االجتماعيةةةة  ومماثةةةل وزارة املةةةوارد البشةةةرية والتنميةةةة     سةةةةةن سالةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةةةةةريفاألسةةةتاذ /ح  االجتماعيةةةة مبحافظةةةة بةةةدر

.  مث أعلن أف بياان  احلاضةةرين مةةن أعضةةاء اجلمعيةةة يف سضةةر كشةةف احلضةةور وعةةددهم  الصبح  دعبد احلميمجيل /أ

مةةن    اعضةةوً (  75مخسةةة وسةةبعوف( )بلةة) )و بةةني أف عةةدد األصةةوا  املماثلةةة يف االجتمةةاع أصةةالة ونيابةةة    وسبعوفة مخس



 

لك أصةةب  انعقةةاد اجلمعيةةة العموميةةة العاديةةة صةةحيحاً طبقةةا  وبةة (  %82.42)إمجةةال عةةدد أعضةةاء اجلمعيةةة أي بنسةةبة  

واتريةةةةة   (  61الصةةةةةادر بقةةةةةرار ءلةةةةةس الةةةةةوزراء رقةةةةةم )  ( مةةةةةن نظةةةةةام اجلمعيةةةةةا  وامل سسةةةةةا  األهليةةةةةة17للمةةةةةادة )

 هة.  28/2/1437

)األسةةتاذ/ إبةةراهيم  ومت اختيار ستر ا للجمعية )األستاذ/ ماجد سلماف الرفاع ( وجلنةةة االنت ةةاة  ومجةةع األصةةوا   

 سمد جاف  واألستاذ/ خالد عيد العمري(

 رئيس اجلمعية من الستر ا  ءوة جدول األعمال وف  ما يل  انئب  بعد ذلك طلب 

 التصويت على ءلس اإلدارة املنت ب من بني املرشحني. /*

ويف ضةةوء نتةةائ      السةةتر اأعضةةاء اجلمعيةةة العموميةةة ومجةةع األصةةوا  وفرزهةةا مةةن قبةةل  علةةى    طةةرا التصةةويتوبعةةد  

 يت املعلنة أصدر  اجلمعية القرار اآلالتصويت 

 املوافقة عدد األصوا   االسم م املوضوع 

املوافقةةةة على ءلس  

اإلدارة املنت ةةةب مةةن  

 بني املرشحني 

 70 إبراهيم أمحد سمد العلوي  1

 68 عبدالرمحن بن حسن بن عايا الاثبيي  2

 67 أمحد عساي أمحد سمد   3

 66 أمحد محيد أمحد الرايق   4

 66 أسامة بن فيحاف محاد احلتم  5

 66 عوض سامل أمحد العوباثان  6

 65 حسني سمد فايع عساي  7

 63 سعيد عل  جرباف القحطان  8

 62 عصام مت  سمد الصبيان  9

 61 منصور غميص عايا احلارث  10

 59 صاحل اخلضايسليماف براهيم  11



 

  

الةةرئيس الشةةتر جلميةةع احلاضةةرين علةةى  انئةةب  مسةةاًء  قريبةةاً حيةة  قةةدم    (35 10)السةةاعة    دوقد انتهى االجتماع عن

 حضورهم هل ا االجتماع.

 و هللا املوف ... 

 

 رئيس اجلمعية انئب           ستر ا اجلمعية                      

 عبد الرمحن بن حسن بن عايا الاثبيي . ماالسم      الرفاع أ . ماجد سلماف عم  االسم  

 التوقيع           التوقيع   

 

 عضو جلنة االنت اة         عضو جلنة االنت اة                

 خالد عيد معء العمريأ.   االسم        إبراهيم سمد سرا  جاف      أ.  االسم 

 التوقيع             التوقيع   

 

 

 مماثل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية     مبحافظة بدر  التنمية االجتماعيةمدير مركز 

 مجيل عبداحلميد الصبح أ.االسم                               سالةةةةم الشةةةةريف بن أ. حسةةن   االسم  

 :  التوقيع       التوقيع   
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