
  
          

 

 

 اإليضاح املحور 

 5/1/22 رقم االجتماع 

 م 2022  /   6    /  19   -األحد  تاريخ االجتماع

 مقر الجمعية  مكان االجتماع

 6 عدد الحضور 

 

 م
بنود 

 االجتماع 
 التوصيات العرض

 االفتتاحية  1
ممثل وزارة الشؤون اإلسالمية األستاذ / نايف باإلدارة املهندس إبراهيم العلوي االجتماع بالترحيب باألعضاء و افتتح رئيس مجلس  

 .عمالاأل لعناصر املدرجة على جدول ملدير التنفيذي لالحشكلي ثم بدأ االجتماع باستعراض ا

2  

مراجعة  

التوصيات  

 السابقة 

 .السجل التجاري للجمعية فتحتم  -

 .تم الرفع للوزارة بطلب منحة شراء سيارة للجمعية -

3 

متابعة  

أعمال  

 اللجان 

 :لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية أوال:

 .أبرزهاتم استعراض توصيات اللجنة والوقوف على  
يشكر مجلس اإلدارة اللجان املشكلة منه واملراجع الداخلي على جهودهم 

 :التوصية بالتاليكما تمت 

التحول التقني في التعامالت املالية عن طريق الحواالت البنكية أو  - 

 .% 90املتجر االلكتروني بنسبة 

املمنوحة من الهيئة    لألرضاالستثماري  ي في استكمال املشروعض امل -

 .  لكيةملا

 :لجنة األوقاف  ثانيا:

رض عتم استعراض توصيات اجتماعات اللجنة وكما تم 

 .دراسة جدوى للمشروع االستثماري بحي خالد

 :عرض تقرير املراجع الداخلي ثالثا:

  .تمت مراجعة توصيات املراجع الداخلي 

4  

مقترح   

تعديل  

الالئحة  

األساسية  

 للجمعية 

 

 

 

 

الالئحة    أوال: على  التعديل  مقترح  املجلس  استعرض 

للجمعية   طلب  األساسية  على  الشؤون  واملبني  وزارة 

رقم   خطابها  في  و 8/3/1443وتاريخ    9617اإلسالمية   ، هـ 

أهداف   خمسة  الجمعية  أهداف  تكون  ان  على  ينص  الذي 

 .كحد أقص ى
 

 

 

 

 

 

اجتماع   عقد  إلى  ودعا  التعديل  بعد  األساسية  الالئحة  املجلس  اعتمد 

تعديل   قرار  على  للتصويت  عادية  غير  عمومية  الالئحة  جمعية 

 :حيث شمل التعديل األساسية.

  

  فقط وهي تعديل األهداف إلى خمس أهداف -أوال

وتجويدا    -1 وحفظا  تالوة  املجتمع  أفراد  لجميع  تعالى  هللا  كتاب  تعليم 

 .بكل الوسائل املتاحة

 .املعتمدة تخريج حفاظ مجازين بالقراءات -2

واملشرفين  -3 واملعلمات  املعلمين  القرآن تأهيل  لتعليم  واملشرفات 

 .الكريم

 .تهغرس تعظيم القرآن الكريم لدى أفراد املجتمع وإشراكهم في خدم-4

 . تطوير الحلقات والدور واملراكز بما يسهم في تحقيق تميزها وجودتها-5

 

 



  
          

 

 

شتراطات الدعم من بنك التنمية  تم الرجوع ال  ثانيا:

 االجتماعية 

من الالئحة  ملادة الرابعة والخمسون ، الفصل الثالثفي اإضافة بند  -ثانيا 

 :وهو

اإلقرار او التمويل والرهن من أي جهة وفق   –للجمعية االقتراض يحق  - 

   .االستدامة املالية )دائم( بالشراكة مع بنك التنمية االجتماعية
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تنفيذ  

مشروع  

استثماري 

بالشراكة  

مع جمعية  

الدعوة  

بينبع 

 الصناعية
 

ــــــرة  ــــــة فكـ ــــــور تمـــــــت مناقشـ ــــــنع للتمـ ــــــاء مصـ ــــــو انشـ ــــــروع وهـ املشـ

ــام بالشــــراكة والنخيـــل  ــتقاتها، مقــــرا ينبـــع الصــــناعية، يقـ ومشـ

 مناصفة مع جمعية الدعوة بينبع الصناعية

 

ـــــــــة  ـــــــــدوى املبدئيـ ـــــــــة الجـ ـــــــــص لدارسـ ـــــــــتعراض ملخـ ـــــــــم اسـ ـــــــــا تـ كمـ

 .املتوفرة لهذا املشروعللمشروع والفرص 

 :باملض ي قدما باملشروع بما في ذلك أوص ى املجلس

الــــدعوة علــــى تأســــيس شــــركة تفــــويي رئــــيس املجلــــس بالعمــــل مــــع جمعيــــة  •

ذات مسئولية محدودة مناصفة، وترشيح أعضاء مجلـس االدارة للشـركة 

 .كممثلين للجمعية، وإنهاء جميع األوراق واملتطلبات املتعلقة بذلك

املوافقــــــة علــــــى توصــــــية مجلــــــس إدارة جمعيــــــة الــــــدعوة بتســــــمية املهنــــــدس  •

 .حسن محمد عسيري رئيسا تنفيذيا للشركة

6 

أعضاء  

الجمعية  

 العمومية  

 

 :عرض اعتذارات أعضاء الجمعية العمومية وقبول تحويل العاملين إلى منتسبين على النحو التالي

 

 قبول اعتذار األعضاء العاملين وهم: 

 إبراهيم سامي عبدهللا ظفر  -1 

 ثامر احمد حميد الرايقي  -2

 سبهان علي سبهان الرشيدي  -3

 سعيد احمد سعيد بادغيش  -4

 فهد سالم علي آل سالم   -5

 ماجد سعيد خميس الخديدي  -6

 احمد صالح عبدهللا العبود  -7

 خالد مدني علي املنزالوي   -8

 

 

  

 قبول عضوية األعضاء املنتسبين وهم: 

 ظفر  عبدهللا إبراهيم سامي -1

 سبهان علي سبهان الرشيدي  -2

 بادغيش احمد سعيدسعيد  -3

  فهد سالم علي آل سالم -4

 العبود  عبدهللا احمد صالح -5



  
          

 
 

 التوقيع املشاركون في االجتماع  م

  أحمد محمد العلوي  م. إبراهيم بن  1

 معتذر  م. عبدالرحمن بن حسن عايض الثبيتي  2

  الصبيانيد. عصام بن مكي محمد  3

 معتذر  م. أحمد بن حميد أحمد الرايقي  4

  أ. أحمد بن محمد أحمد عسيري  5

  أ. أسامة بن فيحان حماد الحكمي  6

 معتذر  عسيري  فائعم. حسين بن محمد  7

 معتذر  م. سعيد بن علي جبران القحطاني 8

  أ. سليمان بن براهيم صالح الخضيري  9

  أ. عوض بن سالم أحمد العوبثاني  10

 معتذر  أ. منصور بن غميص عايض الحارثي  11

AB
اسامه حكمي


