حمضر اجتماع اجلمعية العمومية العادية رقم ( /2022/2ع )
الثالثاء 1444/03/01 :هـ املوافق 2022/09/27م
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد:
بنــاءل لــدعوة رجمــيا دلــا اودارة املوج ــة ملعــال وفضــيلة وســعادة اوخــوة واألخــوا أعضــاء اجلمعيــة
العموميــة رقــم  444/5/497املؤرخــة 1444/02/17هـــ عُقــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العاديــة للجمعيــة
اخلرييــة لتحفــي القــر ا اليــريم مبحافظــة جــدة حضــورياو ومــمل

يســت

شــارك عــا ا( (وووم) .أعضــاء

اجلمعية العمومية باألصالة واونابة كالو ممل:
. 1

عبدالعزيز بمل عبداهلل حنف

. 2

عبداهلل بمل دخيل اهلل احملمدي

. 3

يزيد بمل سعيد أبو ملحة

. 4

نوح حي صاحل الش ري

. 5

إبراهيم بمل سليماا محد اخلميا

. 6

إحساا بمل شيور أبو غزالة

. 7

عبداوله بمل حي حممد احليف

. 8

عبدالرمحمل بمل أمحد حممد بغلف

. 9

عفاف حممد صاحل باحارث

. 10

سعد بمل عبداهلل راجح القرش

 . 11طال( حممد حي االمحدي

باألصالة عمل نفسه واونابة عمل (د .حممد عبدالعزيز الصعب)

 . 12بندر حممد سعود ( مساعد

باألصالة عمل نفسه واونابة عمل (د .راشد بمل حممد اهلزاع)

 . 13خالد محزة عثماا سنبل

باألصالة عمل نفسه واونابة عمل (د .أمحد حممد عل )

 . 14عبداهلل بمل صاحل حجر الغامدي باألصالة عمل نفسه واونابة عمل (د .رفاء حممد عوض بمل الدا)
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ال ممل :
اعتذر عمل احلضور ك و
 . 1ياسر بمل حممد عبده ميان
 . 2فاطمة بنت عمر نصيف
 . 3أميمة حممد عمر مججوم
 . 4خالد عبد اهلل رجاء السرحي
 . 5عبداحلييم بمل راشد الشام
 . 6حممود حممد رحيم الرتكستان
 . 7حممد عبداهلل عمر نصيف
 . 8مرواا أمحد حممد صالح مججوم
ومبوجبه ييوا عدد املشاركني واملنيبني ( )18عضواو باألصالة واونابة وميثلوا  %70وعدد املعتذريمل
( )8أعضاء ممل أصل ( )26عضواو حيق هلم حضور االجتماع والتصويت وذلك ملناقشة جدو( األعما(.
اُفتتح االجتماع بالرتحيب باوخوة األعضاء وشيرهم على مشاركت م وتفاعل م ومت اختيار عضو
اجلمعية العمومية عبدالعزيز بمل عبداهلل حنف رجميساو الجتماع اجلمعية العمومية العادية.

بعد ذلك مت عرض جدو( األعما( امليوا ممل البنود التالية:
 . 1عرض امليزانية املالية للعام 2021م.
 . 2عرض تقرير أنش ة اجلمعية للعام 2021م.
 . 3عرض طلبا احلوكمة العتمادها.
 . 4ما يستجد ممل أعما(.
 . 5فتح باب املناقشة.

ومت مناقشة جدو( األعما( واختاذ القرارا التالية:
أوالو  :املوافقة على جدو( األعما(.
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ثانياو :متت املوافقة باومجاع على تقرير احملاسب القانون وامليزانية واحلسابا اخلتامية لعام 2021م.
ثالث وا :مت عرض تقرير أنش ة اجلمعية لعام 2021م وقُدم عرضاو خمتصراو حملتويا التقرير ومتت املوافقة ممل
أعضاء اجلمعية العمومية باومجاع.
رابع وا :إبراء ذمة دلا اودارة السابق عمل العام املال 2021م.
خامساو :اعتماد اخل ة التشغيلية للجمعية للعام 2022م.
سادساو :املوافقة على فتح املياتب التعريفية للجمعية وفق البياا املرفق.
سابع وا  :التأكيد على السادة أعضاء اجلمعية العمومية ممل

يستلموا ب اقا العضوية مبراجعة إدارة

اجلمعية الستالم ا.
ثامناو  :فيما يستجد ممل أعما( :
املوافقة على إصدار اجلمعية ب اقا وش ادة العضوية الفخرية للجمعية ومت تيليف دلا اودارة
مبراجعة األمساء املقرتحة.
انت ــى االجتمــاع عنــد الســاعة (9.00م) حيــق قــدم رجمــيا اجلمعيــة العموميــة العاديــة ش ـيره للســادة
أعضاء اجلمعية العمومية على مشاركت م وتفاعل م وما ملسه من م ممل حرص واهتمام.
بعــد ذلــك اختــتم االجتمــاع بال ثنــاء علــى اهلل ســبحانه وتعــاى وســؤاله القبــو( والتوفيــق واوعانــة ثــم
الشير لوالة األمر على رعايت م ودعم م لتعليم القر ا اليريم واحلمد هلل رب العاملني.
واهلل املوفق
رئيس الجمعية العمومية العادية
عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي
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