
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 

 الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة الجبيلجمعية لل

افق   هـ13/09/1442بتاريخ   املنعقد يوم األحد   م25/04/2021واملو

 و ة العمومية العادية للجمعية ، بناًء على الدعوة ألعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعي
ً
انعقد  ، املبلغة لألعضاء جميعا

افق   هـ13/09/1442بتاريخ األحد يوم   م 10:30وذلك في تمام الساعة عن بعد )برنامج الزوم( االجتماع   م25/04/2021واملو

 وبحضور األعضاء هاني بن ربيع عمير  رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية األستاذ / خالد بن عبدالرحمن الجبر برئاسة األستاذ /

 هم : التالية أسماؤ 

 
 م. خالد بن عبدالرحمن الجبر 1

 أ. طارق بن سعود البليهد 2

 أ . عبدهللا بن مبارك املسحل 3

 أ . محمد بن عيد الخاطر 4

 سامي الصويغ 5

 م . عبدهللا بن علي العنيزان 6

 م . عبدهللا محمد السالم 7

 م . عبدهللا ابراهيم العبدالقادر 8

 بن حمدان الشريفي م . ابراهيم 9

 م . عبدهللا بن مقبل القرعاوي  10

 أ . سامي بن علي املحارف 11

 م . سعد بن علي آل عايض القحطاني 12

 أ . فهد زامل اليحيى الذكير 13

 د. وليد خالد عبداللطيف الباللي 14

 محمد بن صالح الجبر 15

 أ. محمد بن عبدهللا بن سعد بن سعدان 16

 بن محمد باجودةم . سعيد  17

 ( )17ويمثلون باألصالة والنيابة عدد )
ً
 .أعضاء الجمعية% من إجمالي عدد 77( صوت بما نسبته سبعة عشر صوتا

األستاذ /  ية وبممثل وزارة املوارد البشريةورحب بأعضاء الجمع، ع بسم هللا الرحمن الرحيمرئيس الجمعية االجتما افتتحوقد 

معية في محضر كشف أعضاء الج ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من ، لم يحضرملشرفة األستاذ /وممثل الجهة ا بركات صلبوخ 

( عضو من إجمالي عدد سبعة عشر( )17)ة في االجتماع أصالة ونيابة بلغ وتبين أن عدد األصوات املمثل 17الحضور وعددهم 

 املادة ) بذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة%( و 77أعضاء الجمعية أي بنسبة )
ً
 طبقا

ً
( من نظام الجمعيات 17العادية صحيحا

 هـ28/02/1437( وتاريخ 61بقرار مجلس الوزراء رقم )الصادر واملؤسسات األهلية 



 

 

 بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تالوة جدول األعمال وفق ما يلي :

  دارة املنتبب من بين املرححين.التصويت على مجلس ال  

أصدرت  االنتباباتوفي ضوء نتائج التصويت املعلنة من لجنة  سكرتير الجمعية على األعضاء وفرزها من  رابط التصويت إرسال وبعد 

 الجمعية القرارات االتية:

افقة االسم م املوضوع  عدد األصوات املو

افقة على  املو

مجلس الدارة 

املنتبب من بين 

 املرححين

1 
 17 خالد بن عبدالرحمن الجبر

2 
 15 هللا بن محمد السالمعبد

3 
 14 سامي بن علي املحارف

4 
 14 سعيد بن محمد باجودة

5 
 13 عبدهللا بن علي العنيزان

6 
 12 طارق بن سعود البليهد

7 
 12 عبدهللا بن مقبل القرعاوي 

8 
 11 سعد بن علي ال عايض القحطاني

9 
 10 عبدهللا بن مبارك املسحل

 حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا االجتماع   11:30د الساعة االجتماع عن انتهىوقد 
ً
 م/ص تقريبا

 وهللا املوفق ...

 

 رئيس الجمعية      سكرتير الجمعية                                                                       

 خالد بن عبدالرحمن الجبر االسم:                                                                             هاني بن ربيع عمير االسم:  

  

 التوقيع :     التوقيع :                                                                         

 

 ممثل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 لبوخ بركات ص االسم :

 التوقيع 


