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ــور اجتمــــــاع       ــاء اجلمعيــــــة حلضــــ ــاًء علــــــى الــــــدعوة املوجهــــــة ألعضــــ ــة"بنــــ ــة العاديــــ ــة العموميــــ ــة  "  اجلمعيــــ ــة، واملبلغــــ للجمعيــــ

ــاع   ــد االجتمـــ ــاً، انعقـــ ــاء مجيعـــ ــدلألعضـــ ــن بُعـــ ــاعة:  عـــ ــام الســـ ء  ،(م)٠٨:٣٠وذلـــــك يف متـــ ــثال ــوم الـــ ـــ  ١٣/٠٣/١٤٤٣:يـــ هـــ

ســــــــة املهنــــــــدس/  م١٩/١٠/٢٠٢١املوافــــــــق   وســــــــكرتري اجلمعيــــــــة  ،  رئــــــــيس اجلمعيــــــــة  العلــــــــويإبــــــــراهيم بــــــــن أمحــــــــد  ، بر

 ، وحبضور األعضاء التالية أمسائهم:ماجد سلمان الرفاعي  /األستاذ

�Ϯπόϟ�Ϣγ م
 إبراهيم أمحد حممد العلوي ˺
 عبد الرمحن بن حسن بن عايض الثبييت  ˻
 عصام مكي حممد الصبياين  ˼
 سليمان براهيم صاحل اخلضريي  ˽
 العوبثاين عوض سامل امحد  ˾
 حسني حممد فايع عسريي ˿
 امحد محيد امحد الرايقي  ̀
 منصور غميص عايض احلارثي  ́
 أسامة بن فيحان محاد احلكمي ̂
 أمحد حممد أمحد عسريي   ˹˺
 سعيد علي جربان القحطاين  ˺˺
 احسان حسن قاروت ˻˺
 امحد محود عبد هللا الزهراين  ˼˺
وزير ˽˺  امحد سامل سعيد 
 امحد صاحل عبد هللا العبود  ˾˺
 امحد حممد ال حامد  ˿˺
 امحد حممد عيد احملمادي ̀˺
 امني سامل حممد احلازمي ́˺
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 امين حممد رابع موسى هوساوي ̂˺
 إبراهيم سامي عبدهللا ظفر  ˹˻
 إبراهيم حممد سراج جان  ˺˻
 مجال موسى علي املالكي ˻˻
 حسام بن عبيدهللا بن رحيمي السيد  ˼˻
 حسن حممد فايع عسريي ˽˻
 خالد عيد معال العمري  ˾˻
 خالد حممد علي اخلطايب  ˿˻
د امحد مخبشي ̀˻  ز
د امحد يوسف اجلدييب ́˻  ز
 سامل حسن علي الشهري ̂˻
 سعيد بن حممد حسن الزهراين  ˹˼
 سعيد عبد الرمحن سعيد االمحري  ˺˼
 مسري حممد سليمان القاضي  ˻˼
 أمحد العايت احلوايل صاحل بن محدان  ˼˼
 صاحل بن عايل على القرشي ˽˼
 صاحل علي سعيد املصايل  ˾˼
 ضيف هللا عابد املولد  ˿˼
 طارق سليمان شديد الرفاعي  ̀˼
 طالل سليمان علي الفيفي  ́˼
 عامر حسني حممد عسريي  ̂˼
 عبد هللا صاحل علي الزهراين ˹˽
 عبدالرمحن حممد عبدهللا الشهري  ˺˽
 عبدالعزيز صاحل حسن الزهراين  ˻˽
 عبدالعزيز ضيف هللا سحمي القرشي  ˼˽
 عبداحملسن  بن غامن بن سبيل املزيين ˽˽
 علي بن حممد بن علي املخلوطي ˾˽
 علي ظافر علي الشهري  ˿˽
 فهد سامل علي آل سامل  ̀˽
 فيصل بن صاحل الدويري  ́˽
 فيصل مشاس امحد القامسي  ̂˽
 ماجد سعيد مخيس اخلديدي  ˹˾
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 حممد حمسن احلازمي  ˺˾
 حممود سامل بنجر  ˻˾
 منري امحد إبراهيم جيالن  ˼˾
 صر حسني احلريب   ˽˾
 يف عوض حسن الزهراين   ˾˾

 

ألصـــــــالةو  مـــــــن إمجـــــــايل    %  ٧٧٫٩مبـــــــا نســـــــبته    )  صـــــــوً ٦٠(ســـــــتون) (  مجـــــــايل    )٥(  والنيابـــــــة  )٥٥(  ميثلـــــــون 

 عدد أصوات أعضاء اجلمعية.  

عضــاء اجلمعيــة         التنمويــة  الــربامج  وحــدة  رئيسوبــ وقد أفتتح رئيس اجلمعية االجتماع بسم هللا الرمحن الرحيم، ورحب 

 .الصبحي  العزيزعبد بن  فهد  األستاذ /  املالية  واملراجعة املنح  وحدة  ئيسور   الصبحي احلميد  عبد بن  مجيلاألستاذ /  واملتابعة

ت احلاضـــــرين مـــــن أعضـــــاء اجلمعيـــــة يف حمضـــــر كشـــــف احلضـــــور وعـــــددهم   وتبـــــني    ســـــتون عضـــــواً مث أعلـــــن أن بيـــــا

ــغ ( ــة بلـــ ــالة ونيابـــ ــاع أصـــ ــة يف االجتمـــ ــوات املمثلـــ ــدد األصـــ ــتونأن عـــ ــوً   ســـ ــواً )  ٦٠) (صـــ ــاء    عضـــ ــدد أعضـــ ــايل عـــ ــن إمجـــ مـــ

) مــــــن  ١٧العاديــــــة صــــــحيحاً طبقــــــا للمــــــادة (  وبــــــذلك أصــــــبح انعقــــــاد اجلمعيــــــة العموميــــــة  )٪٧٧٫٩اجلمعيــــــة أي بنســــــبة (

ريخ٦١نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم (  هـ.  ٢٨/٢/١٤٣٧ :) و

 جدول األعمال وفق ما يلي:  رئيس اجلمعية من السكرتري تالوةبعد ذلك طلب 

 جتماع أجندة اال

 ٢٠٢٠إقرار امليزانية املالية لعام  

 ٢٠٢١إقرار املوازنة املالية لعام 

ا اجلمعية  أعمال مناقشة   .الداخلية التوعية بربامج   والتعريف ٢٠٢١لعام  التشغيلية  واخلطة ٢٠٢٠لعام  ونشاطا
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 واملوافقات التالية:   االعتمادات

الستثمار يف الفائض من أموال اجلمعية وإقامة املشروعات االستثمارية اليت حتقق االستدامة   � تفويض جملس اإلدارة 

 املالية للجمعية.  

 امللكية.   اهليئة من  املمنوحة األرض  املوافقة على استثمار  �

 السابق.  اإلدارة  جملس   ذمة إبراء 

 

ــوء   ــن قبــــل الســــكرتري ويف ضــ ــا مــ ــوات وفرزهــ ــة ومجــــع األصــ ــة العموميــ ــاء اجلمعيــ ــى أعضــ ــرح التصــــويت علــ وبعــــد طــ

 :اآليتنتائج التصويت املعلنة أصدرت اجلمعية القرار 

 املوضوع 
عدد األصوات  

 املوافقة 
عدد األصوات  

 غري موافقة ال
عدد األصوات  

 املمتنعة 

 ٠ ٠ ٦٠ ٢٠٢٠إقرار امليزانية املالية لعام  

 ٠ ٠ ٦٠ ٢٠٢١إقرار املوازنة املالية لعام 

الستثمار يف الفائض من أموال اجلمعية وإقامة   تفويض جملس اإلدارة 

 .املشروعات االستثمارية اليت حتقق االستدامة املالية للجمعية
٠ ٠ ٦٠ 

 ٠ ٠ ٦٠ .املوافقة على استثمار األرض املمنوحة من اهليئة امللكية

 ٠ ٠ ٦٠ .اإلدارة السابقإبراء ذمة جملس 

 
 
 



�

 
 
 

حيــــــــــث قــــــــــدم الــــــــــرئيس الشــــــــــكر جلميــــــــــع احلاضــــــــــرين علــــــــــى  ) مســــــــــاءً ٠٩:٢٠لســــــــــاعة (ا دوقــــــــــد انتهــــــــــى االجتمــــــــــاع عنــــــــــ 
 االجتماع. حضورهم هلذا

 
 رئيس اجلمعية                سكرتري اجلمعية            

 أمحد حممد العلوي بن  إبراهيم /  م االسم :    سلمان جنم الرفاعي بن ماجد  / أاالسم :

 التوقيع :         التوقيع : 

  

 ةاملالي واملراجعة املنح وحدة رئيس ة واملتابع التنموية الربامج وحدة رئيس

 الصبحي  عبدالعزيز بن فهداالسم : أ /    الصبحي عبداحلميد بن مجيل  أ /:   االسم

 لتوقيع : ا       التوقيع : 

�


