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 (غ/1/2022رقم ) اجلمعية العمومية غري العادية اجتماع حمضر

 م27/09/2022هـ    املوافق 01/03/1444:  الثالثاء
 

 احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد:

أعضـاء اجلمعيـة   بناًء لدعوة رئـي  للـ  اادارة املوج ـة ملعـالض وفضـيلة وسـعادة ااألـوة واألألـوا          

ــة رقــم   ــة   17/02/1444املؤرألــة  497/6/444العمومي ــة العمومي ــة  غــري هـــع عد ــد اجتمــاع اجلمعي العادي

 .عـ  ا  )وووم(  شـار  حضـوريا  ومـمل ي يسـت       للجمعية اخلريية لتحفـي  ال ـر ا اليـريم فحافجـة جـدة     

 :كال  ممل واانابة أعضاء اجلمعية العمومية باألصالة

 داهلل حنفضعبدالعزيز بمل عب .1

 عبداهلل بمل دأليل اهلل احملمدي .2

 يزيد بمل سعيد أبو ملحة .3

 نوح حيض صاحل الش ري .4

 إبراهيم بمل سليماا محد اخلمي  .5

 شيور أبو غزالةبمل إحساا  .6

 عبدااله بمل حيض حممد احليفض .7

 عبدالرمحمل بمل أمحد حممد بغلف .8

  عفاف حممد صاحل باحارث .9

  سعد بمل عبداهلل راجح ال رشض .10

 باألصالة عمل نفسه واانابة عمل )د. حممد عبدالعزيز الصعب(          االمحديطال  حممد حيض  .11

 باألصالة عمل نفسه واانابة عمل )د. راشد بمل حممد اهلزاع(        بندر حممد سعود    مساعد .12

 (      أمحد حممد علض د.األصالة عمل نفسه واانابة عمل )ب              ألالد محزة عثماا سنبل .13

 (رفاء حممد عوض بمل الداد. باألصالة عمل نفسه واانابة عمل )   صاحل حجر الغامديعبداهلل بمل  .14
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 اعتذر عمل احلضور كال  ممل :

 ياسر بمل حممد عبده ميانض .1

 نصيف رفاطمة بنت عم .2

 أميمة حممد عمر مججوم .3

 ألالد عبد اهلل رجاء السرحيض .4

 عبداحلييم بمل راشد الش مض .5

 حممود حممد رحيم الرتكستانض .6

 اهلل عمر نصيفحممد عبد .7

 مرواا أمحد حممد صالح مججوم .8

 

وعــدد  %70وميثلــوا باألصــالة واانابــة  عضــوا  (18عــدد املشــاركني واملنيــبني ) وجبــه ييــواوف

ة ذلــمل ملناقشــووالتصــويت ضــور االجتمــاع ( عضــوا  حيــق هلــم ح26( أعضــاء مــمل أصــل )8املعتــذريمل )

 :واحد جدو  األعما  امليوا ممل بند
 

 * قة علي اللمصاد شت اومناق ةالالئحة األساسيامل رتحة على  تعديال العرض * 

اء جتماع إىل األعضيف اال ناقشوف تاليت س واملذكرة البندبوقٍت كاٍف وسبق إرسا  

 لالطالع علي ا مت يدا  ملناقشت ا يف االجتماع.
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ــى   االجتمــاع ُافتــتح  ــ ممشــاركت م بالرتحيــب بــااألوة األعضــاء وشــيرهم عل عضــو ألتيــار مت اوع وتفاعل

 العادية. غري رئيسا  الجتماع اجلمعية العمومية عبدالعزيز بمل عبداهلل حنفضاجلمعية العمومية 

 ديال  علـى ة عـمل أبـرو التعـ   حملـ  العاديـة  وميـة غـري  اجلمعيـة العم عمـا  وقـدم رئـي     جدو  األبند مناقشة مت 

 كالتالض: فصوهلاملوادها وع ألساسيةالالئحة ا

 السبب التعديل رقم املادة قبل التعديل
 الالئحة االسرتشادية ةئحإبدال كلمة الوزارة بكلمة املركز يف مجيع مواد الال عامة
 نقل اإلشراف املايل واإلداري إضافة تعريف املركز وحذ تعريف الوزارة األوىل
 الالئحة االسرتشادية تعديل صياغة نص املادة وإضافة العنوان الوطين الرابعة
 الالئحة االسرتشادية حذف ونقلها للمادة السادسة بصياغة جديدية اخلامسة

 الالئحة االسرتشادية كز(ر امل الوزارة( بكلمة )موافقة عدم اعرتاضإبدال عبارة ) الثانية والثالثون
 الالئحة االسرتشادية حذف ابلكامل الثامنة واألربعون

 الالئحة االسرتشادية 48بعد حذف املادة  55 – 48تعديل الرتقيم إىل  56 – 49
 الالئحة االسرتشادية ( إضافة شروط يف املدير التنفيذي 49)حالياً  اخلمسون

 الالئحة االسرتشادية يالتنفيذ ( إضافة صالحية التفويض يف أعمال املدير50)حالياً  احلادية واخلمسون
 الالئحة االسرتشادية ( إضافة مساءلة املدير التنفيذي كتابياً 53)حالياً  الرابعة اخلمسون

 الالئحة االسرتشادية بشأن مراعاة نظام غسل األموال 56إضافة املادة  جديدة

 يةإضافة صالحية الصرف على االستثمار والنص على إمكان السابعة واخلمسون
 ةاليأتسيس الصناديق الوقفية واالستثمار يف األوراق امل

 حمضر اجتماع اجلمعية العمومية
 (ع/1/2022رقم )
 هـ28/07/1443بتاريخ 

 الالئحة االسرتشادية خليةبشأن إمكانية اعتماد الئحة صرف دا 61إضافة املادة  جديدة
 الالئحة االسرتشادية 61بعد إضافة املادة  71 – 62تعديل الرتقيم إىل  70 – 61

 الرابعة والستون
 ( إضافة عبارة )غري العادية(65)حالياً 

 مقرتح اللجنة وفق مقتضى النظام ملادةمن ا 5و  4و  3يف الفقرة 

 مقرتح اللجنة وفق مقتضى النظام ( إضافة عبارة )غري العادية( إىل املادة67)حالياً  ة والستوندسالسا
 الالئحة االسرتشادية ادةمن امل 2( إضافة البند )هـ( إىل الفقرة 68)حالياً  السابعة والستون

 شاديةالالئحة االسرت  حذف ابلكامل السبعون
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موميـة غـري العاديـة    جتمـاع اجلمعيـة الع  قبـل ا حـة  مل رتاالتعـديال   األعضاء دراسـت م   ااألوة تبني ممل مناقشةو

 مت اختاذ ال رارا  التالية:وعليه 

 جدو  األعما  .بند أوال  : املواف ة على 

 عباامجا للجمعية يةاألساس ةلالئحالى عكافة التعديال  امل رتحة  ثانيا  : املواف ة على

      ة إنشــاء ميتــب للجمعيــ وويــالض: " التــك ئحــةيف الال نــإ إىل املــادة السادســةإضــافة املواف ــة علــى ثالثــا : 

و أكثـر  شـا  أ ة أو تنفيـذ ن باجلمعي التعريف وييوا الغرض منه من  ة مية امليرمةعمياتب داألل  أو

 ." فمارست اللجمعية ممل األنش ة املصرح 

بـو  والتوفيـق   عـاىل وسـؤاله ال   بحانه وتسـ اهلل  االجتماع بالثنـاء علـى   سةلرئي  اجلبعد ذلمل األتتم 

 مد هلل رب العاملني..  ا اليريمع واحلليم ال رم لتعوااعانةع ثم الشير لوالة األمر على رعايت م ودعم 

 واهلل املوفقععع

 الجمعية العمومية غير العاديةرئيس 

 
 عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي

  


