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 ( ع/2/2022رقم )  اجلمعية العمومية العادية اجتماع حمضر

 م27/09/2022املوافق    هـ01/03/1444:  الثالثاء

 ني وبعد:واملرسل نبياءاحلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األ

ء اجلمعيــة ضــاخــوة واألخــوا  أعســعادة اووضــيلة بنــاءل لــدعوة رجمــيا دلــا اودارة املوج ــة ملعــال  وف  

 جمعيــةلليــة جلمعيــة العموميــة العادااجتمــاع  ُعقــدهـــ  17/02/1444املؤرخــة  497/5/444العموميــة رقــم 

ــةرياخل عضــاء أ. عــا ا) )وووم(ك شــارســت   يمــمل   حضــورياو ومبحافظــة جــدة  القــر ا اليــريم   حفــي لت ي

 :كالو مملاجلمعية العمومية باألصالة واونابة 

 ف عبدالعزيز بمل عبداهلل حن .1

 عبداهلل بمل دخيل اهلل احملمدي .2

 يزيد بمل سعيد أبو ملحة .3

 نوح حي  صاحل الش ري .4

 إبراهيم بمل سليماا محد اخلميا .5

 شيور أبو غزالةبمل إحساا  .6

 عبداوله بمل حي  حممد احليف  .7

 عبدالرمحمل بمل أمحد حممد بغلف .8

  عفاف حممد صاحل باحارث .9

 سعد بمل عبداهلل راجح القرش  .10

 (عزيز الصعبمد عبدالد. حم)اونابة عمل باألصالة عمل نفسه و        طال) حممد حي  االمحدي .11

 (اهلزاع دراشد بمل حمم د.) اونابة عملوباألصالة عمل نفسه        بندر حممد سعود  ) مساعد .12

       (ل د حممد عد. أمح)سه واونابة عمل باألصالة عمل نف             خالد محزة عثماا سنبل .13

 (حممد عوض بمل الدا رفاءد. ) ة عملاونابوباألصالة عمل نفسه    امديعبداهلل بمل صاحل حجر الغ .14
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 اعتذر عمل احلضور كالو ممل :

 ياسر بمل حممد عبده ميان  .1

 نصيف رفاطمة بنت عم .2

 أميمة حممد عمر مججوم .3

 خالد عبد اهلل رجاء السرحي  .4

 عبداحلييم بمل راشد الشام  .5

 حممود حممد رحيم الرتكستان  .6

 نصيفحممد عبداهلل عمر  .7

 مرواا أمحد حممد صالح مججوم .8
 

وعدد املعتذريمل  %70وميثلوا األصالة واونابة ب( عضواو 18ومبوجبه ييوا عدد املشاركني واملنيبني )

 و) األعما).ناقشة جدلك ملع والتصويت وذ( عضواو حيق هلم حضور االجتما26( أعضاء ممل أصل )8)

ار عضو تفاعل م ومت اختيوكت م شارلى مم عُافتتح االجتماع بالرتحيب باوخوة األعضاء وشيره

 دية.ية العمومية العااع اجلمعجتمالاو اجلمعية العمومية عبدالعزيز بمل عبداهلل حنف  رجميس
 

 ة:اليالت جدو) األعما) امليوا ممل البنود عرضبعد ذلك مت 

 .م2021عرض امليزانية املالية للعام  .1

 م.2021لعام ل أنش ة اجلمعيةتقرير  عرض .2

 .عرض طلبا  احلوكمة العتمادها .3

 .ما يستجد ممل أعما) .4

 .فتح باب املناقشة .5

 لية:ذ القرارا  التاااختمت مناقشة جدو) األعما) وو

 .املوافقة على جدو) األعما) أوالو :
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 م.2021خلتامية لعام ازانية واحلسابا  ن  وامليلقانومتت املوافقة باومجاع على تقرير احملاسب ا ثانياو:

افقة ممل متت املوو ريرتقعرضاو خمتصراو حملتويا  ال مدُقوم 2021أنش ة اجلمعية لعام  تقرير مت عرض :ثالثاو

 .أعضاء اجلمعية العمومية باومجاع

 .م2021ال  عمل العام امل السابق إبراء ذمة دلا اودارة :رابعاو

 م.2022اعتماد اخل ة التشغيلية للجمعية للعام  خامساو:

 .ملرفقاالبياا  وفق عيةافقة على فتح املياتب التعريفية للجماملو :سادساو

مبراجعة إدارة  ا ب اقا  العضوية يستلمو ممل  ميةالتأكيد على السادة أعضاء اجلمعية العمو : سابعاو

 اجلمعية الستالم ا.

 : فيما يستجد ممل أعما) :  ثامناو

لا اودارة ية   ومت تيليف دية للجمعلفخرا دة العضويةعلى إصدار اجلمعية ب اقا  وش ا وافقةامل

 مبراجعة األمساء املقرتحة.

ة يره للســادشــ معيــة العموميــة العاديــة اجل رجمــيام( حيــق قــدم  9.00انت ــى االجتمــاع عنــد الســاعة )  

 .رص واهتمامن م ممل حمسه م وما مل أعضاء اجلمعية العمومية على مشاركت م وتفاعل

اوعانــة  ثــم لقبــو) والتوفيــق واوســؤاله  تعــاىوثنــاء علــى اهلل ســبحانه  بعــد ذلــك اختــتم االجتمــاع بال 

 ني.مد هلل رب العاملاحلريم  وليا االشير لوالة األمر على رعايت م ودعم م لتعليم القر 

 واهلل املوفق   

 الجمعية العمومية العاديةرئيس 

 

 عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي

 


