
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 م2022للعام املالي  األولىمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 

افق  هـ28/12/1443  التاريخ األربعاء اليوم  م27/07/2022 املو

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد : 

  م انعقدت الجمعية العمومية العادية ) األولى ( للجمعية 9:00فإنه في اليوم والتاريخ املدون أعاله وفي تمام الساعة

الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، عن بعد عبر برنامج ) الزوم(، وذلك بناء على الدعوة املوجهة 

( عدد من األعضاء العاملين في 1( ونيابة ) 13أصالة ) من رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد حضر االجتماع 

 وذلك بنسبة )14الجمعية )
ً
( خمسة وستون باملائة من اجمالي األعضاء الذين يبلغ %65( أربعة عشر عضوا

 ) مرفق بيان بأسماء األعضاء ( . 22عددهم وقت انعقاد الجمعية )
ً
 ( اثنان وعشرون عضوا

 البشرية والتنمية االجتماعية وقد تم إفادتنا من قبلهم بموجب رسالة البريد  كما لم يحضر ممثل وزارة املوارد

افقة  ويقصد -اإللكتروني الصادر  من مركز التنمية االجتماعية بالدمام واملدون بها ما نصه: )ال يتطلب أخذ املو

افقة انعقاد الجمعية العمومية وحضور املمثل  نسخة منه، وكما لم وإنما يكتفي بإبالغ املركز( مرفق -بها مو

 بأنه تم إبالغهم عبر البريد اإللكتروني عن موعد  
ً
يحضر ممثل وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد علما

 انعقاد الجمعية العمومية العادية. 

 مية، كما العمو بكلمة رحب فيها بالحضور   وإعالن بلوغ النصاب القانوني النعقاد الجمعية  أمين الجمعية واستهل

، وانتهت بالحضور ،  رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية
ً
ثم تم عرض املوضوعات املدرجة في جدول االجتماع تباعا

 نتائج التصويت بصدور القرارات التالية : 

افقة باإلجماع على اعتماد التقرير الختامي لألنشطة والبرامج للعام املالي املستثنى  : املو
ً
 م واملرفق2021أوال

 ( من الالئحة األساسية . 19( من املادة )3الفقرة ) ما نصت عليه نسخة منه، وذلك بناء على

 :
ً
افقةثانيا م واملرفق نسخة منها، وذلك بناء على 2022باإلجماع اعتماد املوازنة التقديرية للسنة املالية  املو

 ( من الالئحة األساسية .19( من املادة ) 2الفقرة )ما نصت عليه 

  م واملرفق نسخة 2021على مسودة املحاسب القانوني الختامي للسنة املالية املستثناة  التصويتتأجيل تم وقد

 بشكل نهائي من قبل املحاسب القانوني.  التوقيع والختم على املسودة منه، حتى يتم 

 

 

 

 

 



 

 

 على توفيقه، ثم الشكر ألعضاء الجمعية الع 
ً
 مومية على حضورهم هذا االجتماع،واختتمت الجلسة بالشكر هلل أوال وآخرا

 ونرجو من هللا التوفيق والسداد للجميع . وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هلل رب العاملين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين الجمعية    

 هاني بن ربيع عمير

 

 
 

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةممثل وزارة 

 مركز التنمية االجتماعية بالدمام
 لم يحضر

 ممثل وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 

 
 لم يحضر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 
 خالد بن عبدالرحمن الجبر 



 

 

 

 

كشف حضور الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل خالل انعقاد 

افق  هـ28/12/1443بتاريخ االربعاء يوم العادية الجمعية العمومية  وعددهم أصالة ونيابة اثنان  م27/07/2022املو

 
ً
 وعشرون عضوا

 

 الحضور   االسم رقم العضوية

 حضر خالد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الجبر 1

 حضر أ . سامي بن علي املحارف 2

 حضر م . سعيد بن محمد باجودة  3

 حضر م .عبدالرحمن بن عبدالكريم السيف 4

 حضر م . سعد بن علي آل عايض  5

 حضر م . عبدهللا بن علي العنيزان 6

 حضر م . عبدهللا بن مقبل القرعاوي  7

 حضر م . عبدهللا محمد السالم 8

 حضر أ . طارق بن سعود البليهد 9

 حضريلم  م . ابراهيم بن حمدان الشريفي 10

 حضر أ . فهد زامل اليحيى الذكير 11

 حضريلم  . عبدهللا بن مفطر الشمرانيم  12

 لم يحضر م . عبدهللا بن علي البكر 13

 حضريلم  أ . محمد بن عيد الخاطر 14

 حضريلم  م . عبدهللا ابراهيم العبدالقادر 15

 حضر وليد خالد الباللي 16

 حضريلم  محمد بن عبدهللا بن سعد بن سعدان 17

 حضر أ . عبدهللا بن مبارك املسحل 18

 حضر صالح الجبر أ . محمد بن 19

 11فوض الرقم  سامي بن عبدالعزيز بن محمد الصويغ 20

 لم يحضر حسن بن محمد بن راشد النعيمي 21

 حضريلم  م . هشام بن عبداللطيف الحملي 22
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