
 
 

 

 

 

 م2021لعام العادية الجمعية العمومية  اجتماع محضر

 سنوي نوع االجتماع: 

 ( ذمةالابراء  ،تقرير مجلس اإلدارة السنوي  ،الخطة التشغيلية ،الموازنة التقديرية كال من) الهدف: اعتماد 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة الحضور من أسماء

 الحضور  المنصب رقم العضوية االسم م

  رئيس املجلس FM.20.001 أ. فاطمة بنت سيحان بن عيضة الزهراني 1

  نائب الرئيس FM.20.013 أ. مودة بنت محمد صالح خميس 2
عادل بن علي مبارك الفوزاند.  3  FM.20.007 المشرف المالي  
النجاش ي هبنت عبد الل دد. هن 4  FM.20.020  جلساملعضو   
  عضو املجلس FM.20.001 الرحيلياحمد بن بخيت  أمانيد.  5
  عضو املجلس FM.20.020 بن ابراهيم النجاش ي هعبد اللد. هند  6
  عضو املجلس FM.20.02 شرار شليويح العتيبي حصةد.  7

 أسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية

  عضو جمعية عمومية FM.20.004 بو د. رغدة بنت فيصل 8
  عضو جمعية عمومية FM.20.025 بن عبد العزيز قاري  أ. احمد 9

عموميةعضو جمعية  FM.20.023 سعيد الشهري بن  هعبد اللأ.  10   
  عضو جمعية عمومية FM.20.008 يمحمد الزهرانبن  رالقاد دأ. عب 11
  عضو جمعية عمومية FM.20.009 بن محمد الغامدي دأ. عما 12
  عضو جمعية عمومية FM.20.014 عنبر الوليدبنت  يأ. م 13
  عضو جمعية عمومية FM.20.021 د. محمد بن علي أبو ملحة 14
  عضو جمعية عمومية FM.20.015 احمد الزهرانيبنت  هأ. نور  15
  عضو جمعية عمومية FM.21.027 بن سيحان الزهراني دأ. ولي 16
  عضو جمعية عمومية FM.21.028 د. اماني سيحان الزهراني 17
  عضو جمعية عمومية FM.21.029 بنت محمد الغامدي رأ. سح 18
  عضو جمعية عمومية FM.21.031 عمر شكري  بن نأ. سليما 19
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 بنود االجتماع:

 .م2120عامل اإلداري والماليتقرير مجلس اإلدارة  اعتماد .0

 اعتماد ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين. .2

 .م 2122 الجديدةللسنة المالية  التشغيلية المقترحةالخطة اعتماد  .3

 .م2122 الجديدةالتقديرية للسنة المالية  وازنةالمعتماد ا .4

 :  في االجتماع ثما حد

 الجمعية العموميةتم عقد اجتماع مسععاء،   00:00م، وفي تمام السععاعة 2021ن من شععهر دمسععمعا لعام يوالعشععر  التاسعع في 

اصعععععر بنت ن عبيا بحضعععععور ممزاي وزارة الموارد ال شعععععرية والتنمية االجتماعية     زوم وذلك ععا برنامج  م 2021لعام  العادية

( 11)والذين يمزلون  اعضععععععو  (19)وبحضععععععور عدد   االجتماعية والموارد ال شععععععريةبمركز التنمية المشععععععراة اإلدارية  باصععععععم 

عضعععععععععوا وبذلك اصعععععععععب  ا عقاد  (22وعددهم )من  جمالي عدد  عضعععععععععاء الجمعية العمومية المسعععععععععددين   عضعععععععععاء   صعععععععععالة

من نظام الجمعيات والمؤسعععععععععععسعععععععععععات االهلية  (12)حدد  صعععععععععععحيحا  بقا للمادة الجمعيعة العموميعة الععاديعة في الموععد ام

ااتت  االجتماع رئيس مجلس اإلدارة  22/02/1342اريخ بت 01رقم الصادر بقرار مجلس الوزراء     اا مة بنت سيحان هع ،و

 :واقا لالتي  ثم بد  االجتماع  شاكرة لحضورهم الكريم  ،بالجمي مرحبة الزهرا ي 

والموضح  2021بن محمد القر ي التقرير السنوي اإلداري للجمعية لعام  هعبد الليذي    استعرض المدير التنف  1

 (1) رقمالمراق تفاصيله في 

 من:كال ابراء ذمة بن محمد القر ي  هعبد اللاستعرض المدير التنفيذي      2

  ( سابقاالمالي  )المشرفد  حسن بن عبدربه الزهرا ي 

  ( سابقاالرئيس  )نائببن حميد    نوضاء بن هندي 

من أعضاء الجمعية العمومية المتغيبينأسماء   

 الحضور  المنصب رقم العضوية االسم م

 عضو جمعية عمومية FM.20.002 يربه الزهران د. حسن بن عبد 1
 

 عضو جمعية عمومية FM.20.026 بن عبد الرحمن بهكلي أ. حسن 2
 

 عضو جمعية عمومية FM.20.022 بن صالح الزهراني أ. عزيز 3
 

 عضو جمعية عمومية FM.20.017 التميمي زعبد العزي بنت فأ. نو  4
 

 عضو جمعية عمومية FM.20.018 الغامدي هبن عبد اللد. هاني  5
 

 عضو جمعية عمومية FM.20.019 علي الغامديبن م. هاني  6
 

عموميةعضو جمعية  FM.20.024 شعراوي بنت عيس ى  ةد. سمي 7  
 

 عضو جمعية عمومية FM.21.030 بن سيحان الزهراني مأ. هاش 8
 



 
 

 

 

 

م والموضعععععح 2021صعععععالح الحارتي التقرير السععععنوي المالي للجمعية لعام  بن د   سعععععاسععععتعرض امحاسعععععب المالي   4

 ( 2تفاصيله في المراق رقم )

الموضعععععععح  م  2022لعام المقتاحة الخطة التشعععععععغيلية بن محمد القر ي  هعبد اللاسعععععععتعرض المدير التنفيذي      3

 ( 4تفاصيله في المراق رقم )

، الموضعععععح تفاصعععععيله في م2022التقديرية لعام  الموازنةالحارتي    سععععععد بن صعععععالح  امحاسعععععب المالي اسعععععتعرض   5

 ( 3المراق  رقم )

 :اآلتي بعد ذلك تم التصويت الكتاونيا عاى
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 :التصويت بعدلعادية قرارات  اجتماع الجمعية العمومية ا

 عاى االتي:باالجماع د  عضاء الجمعية العمومية اعتمبناء عاى نتائج التصويت 

 .م2120اإلداري لعام تقرير مجلس اإلدارة  اعتماد .0

 .م2120لعام اعتماد تقرير مجلس اإلدارة المالي .2

 اعتماد ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين. .3

 .م 2122 الجديدةللسنة المالية  التشغيلية المقترحةالخطة اعتماد  .4

 .م2122 الجديدةالتقديرية للسنة المالية  وازنةالمعتماد ا .5

 

 بشععععععععععفاايةباصععععععععععم اشععععععععععادت مشععععععععععراة الجمعية ا سععععععععععتاذة عبيا بنت ناصععععععععععر وبعد اعالن نتائج التصععععععععععويت 

 وتعاون اريق العمل بشكل كامل  وإنجازاتهاالجمعية 

 الجمعية  عضععععععععاءوالتقدير كما قدم رئيس مجلس اإلدارة    اا مة بنت سععععععععيحان الزهرا ي كل الشععععععععكر 

 دور الجمعية العمومية في نجاح  عمال الجمعية العمومية مؤكدة بأهمية 
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5. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 مساء 2:40انتهى االجتماع الساعة  وبذلك                           

 سائلين المولى عز وجل التوايق والسداد للجمي                           

 

 

 

 

 

  يعتمد
 

 م 01/1/2022 تاريخ إعداد املحضر هبه سيحان الزهراني إعداد املحضر

 غير محدد تاريخ االجتماع التالي 17:31 االجتماع وقت انتهاء

 اا مة بنت سيحان الزهرا ي

 رئيس مجلس إدارة الجمعية 

 م  01/1/2022


