
 
 

 

 

 

 م2021لعام العادية الغير الجمعية العمومية  اجتماع محضر

 سنوي نوع االجتماع: 

 تعديل الالئحة االساسية 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

الحضور من أعضاء الجمعية العموميةأسماء   

  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

  عضو جمعية عمومية FM.20.023 سعيد الشهري بن  هعبد اللأ.  10
جمعية عموميةعضو  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

 

 

 

 اجتماع افتراض ي عبر برنامج )زوم( المكان  االربعاء اليوم

مساء 11:81 – 13:71 الزمن م29/02/2120 التاريخ  



 
 

 

 

 

 

 بنود االجتماع:

  بعد التعديل.الالئحة األساسية اعتماد  .0

 :  في االجتماع ثما حد

 الجمعية العموميةتم عقد اجتماع مبععا ،   07:00ة م، وفي تمام البععاع2021ن من شععهر دمبععمعر لعام يوالعشععر  التاسعع في 

نت ب عبير بحضعععععععععوز مم اي وزاز  الموازد التشعععععععععرية والتنمية االجتماعية     زوم وذلك ععر برنامج  م 2021لعام  العاديةالغير 

والذين يم لون  اعضعععععو  (19)وبحضععععوز عدد   االجتماعية والموازد التشععععريةبمركز التنمية المشعععععردة اةدازية  ناصععععر باصععععم 

عضعععوا وبذلك اصعععبا ا عقاد  (27وعددهم )من  جمالي عدد  عضعععا  الجمعية العمومية المبعععددين  (  عضعععا    صعععالة11)

من نظام الجمعيات والمؤسعععععععععععبعععععععععععات االهلية  (17)حدد  صعععععععععععحيحا  بقا للماد  الجمعيعة العموميعة الععاديعة في الموععد ام

ادتتا االجتماع زئيس مجلس اةداز   22/02/1307ازيخ بت 11زقم الصادز بقراز مجلس الوززا      دا مة بنت سيحان هع ،و

 :ودقا لالتي  ثم بد  االجتماع  شاكر  لحضوزهم الكريم  ،بالجمي مرحبة الزهرا ي 

تعديل الماد  البععععافعة في الالئحة ايسعععاسععععية  اسعععتعررعععت زئيس مجلس اةداز     دا مة بنت سععععيحان الزهرا ي  1

 ( 1)الموضح لكم تفاصيله في مردق زقم  بإرادة نوع خامس للعضويات وهو: )عضو سفير(

عاى  تنص ايساسية والتيرادة الماد  العاشر  لالئحة ااستعررت زئيس مجلس اةداز     دا مة بنت سيحان   2

 ( 1)الموضح لكم تفاصيله في مردق زقم  حقوق وواجبات العضو البفير 

تعديل الماد  العاشععععر  في الالئحة االسععععاسععععية بإرععععادة اسععععتعررععععت زئيس مجلس اةداز     دا مة بنت سععععيحان   0

 100,000القيمة المالية التي مبعععاهم  اا العضعععو الشعععرفي بما ال يقل عن )
ا
الموضعععح لكم تفاصعععيله في مردق  ( زياال

   (1)زقم 

 

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 زالعزيعبد  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
 

 عضو جمعية عمومية FM.20.024 شعراوي بنت عيس ى  ةد. سمي 7
 

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



 
 

 

 

 

الفصعععععععععععل ال ا ي )ا شعععععععععععا  الفروع والم ات   إرعععععععععععادةسعععععععععععيحان اسعععععععععععتعررعععععععععععت زئيس مجلس اةداز     دا مة بنت   3

 الموضعععح (إرعععادة الماد  البعععادسعععة والبعععتون والتي تنص عاى )ولية اة شعععا  واالختصعععاصعععات ك(، كذلللجمعية

 ( 1)لكم تفاصيله في مردق زقم 

 :اآلتي فعد ذلك تم التصويت الكترونيا عاى
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 :التصويت فعدعادية  الغير قرازات  اجتماع الجمعية العمومية

 عاى االتي:باالجماع د  عضا  الجمعية العمومية اعتمبنا  عاى نتائج التصويت 

  تعديل الماد  البافعة في الالئحة ايساسية بإرادة نوع خامس للعضويات وهو: )عضو سفير( اعتماد  1

  تنص عاى حقوق وواجبات العضو البفير ايساسية والتيرادة الماد  العاشر  لالئحة ا اعتماد  2

تعديل الماد  العاشععر  في الالئحة االسععاسععية بإرععادة القيمة المالية التي مبععاهم  اا العضععو الشععرفي  اعتماد  0

 100,000بما ال يقل عن )
ا
 .( زياال

إرعادة الماد  البادسة والبتون  ك(، كذلالفصعل ال ا ي )ا شعا  الفروع والم ات  للجمعية إرعادة اعتماد  3

 (والتي تنص عاى )ولية اة شا  واالختصاصات

 

 فشععععععععععفاديةباصععععععععععم اشععععععععععادت مشععععععععععردة الجمعية ايسععععععععععتاذ  عبير بنت ناصععععععععععر وبعد اعالن نتائج التصععععععععععويت 

 وتعاون دريق العمل فش ل كامل  وإنجازاتااالجمعية 

 الجمعية يعضععععععععا والتقدير كما قدم زئيس مجلس اةداز     دا مة بنت سععععععععيحان الزهرا ي كل الشععععععععكر 

 العمومية في نجاح  عمال الجمعية دوز الجمعية العمومية مؤكد  بأهمية 

 

 مبا  2:00انتهى االجتماع الباعة  وبذلك                           

 سائلين المولى عز وجل التوديق والبداد للجمي                           

 

 

  يعتمد                                                              
 

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

 غير محدد تاريخ االجتماع التالي 18:11 االجتماع وقت انتهاء

 دا مة بنت سيحان الزهرا ي

 زئيس مجلس إداز  الجمعية 

 م  01/01/2022


