
 
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 م2022عادّية للعام املالي ال محضر اجتماع الجمعية العمومية

 م  2022/ 05/ 30 املوافق هـ1443/ 10/ 29 التاريخ االثنين اليوم

 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد

ة تحفيظ  عادّية لجمعيالانعقدت الجمعية العمومية   مساًء  السابعةفإنه في اليوم والتاريخ أعاله وفي تمام الساعة 

مدينة  في إدارة القسم النسائي للجمعية بجوار أسواق بندة بمقر  وذلك  القرآن الكريم بمحافظة الخفجي )قارئ(

 . اء الجمعية العموميةــــــاإلدارة إلى أعض ، بناًء على الدعوة املوجهة من مجلس  الخفجي

 وقد تم اختيار العضو/ حافظ مخيلف العنزي ، والعضو / سطام قادم الشمري، إلدارة االجتماع. 

ــــــــوقد حض   ـــر االجتمـ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــعض   ( باإلنابة،6باألصالة، وعدد )( 21)ـــ  عدد ــ   اعــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  . عضاء العاملينًوا من األ ـ

 ، و  )33( في املئة من إجمالي األعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية )%84)حضور  بنسبة 
ً
  شاركعضوا

 من أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسماؤهم: 

 الصفة مـــــاالس م
 الرئيس بن عماش املطـــريي عســيكر بن العزيز عبد  .1

 نائب الرئيس اهلاجري ناصر بن اهلل عبد بن ناصر  .2

 املشرف املالي  علي بن حممد بن علي احلربي  .3

 عضو العتييب ســــعد بن  اهلل عبد بن مشاري  .4

 عضو اهلذال نويديس بن قميز بن سطام  .5

 عضو ثاني بن ثويين بن مثنى احلايطي  .6

 عضو فوزية بنت عبد اهلل بن صاحل العبيدان  .7

والذي يعمل لدى   خلف مسند خلف الشمري مندوب وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية األستاذ/ وحضر 

 .  حفر الباطنمركز التنمية االجتماعية في 

إدارة  والذي يعمل لدى محمد ضحوي العنزي األستاذ/ الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد مندوب وزارة وحضر 

 واإلرشاد بمحافظة الخفجي. املساجد والدعوة 

الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعالن بلوغ النصاب القانوني الالزم النعقاد   إدارة واستهل رئيس مجلس 

الجمعية، ثم تم عرض املوضوعات املدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات  

 :اآلتية



 
 

 

 

  :
ً
 م2021اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم املالية لعام  أوال

 باملوافقة على اعتماد تقرير املراجع املستقل عن القوائم  27لة صّوت األعضاء البالغ عددهم )بعد املداو 
ً
( عضوا

 م.2021املالية لعام 

 م2021اإلنتاجية لعام  تقرير اعتماد : ثانيا

 باملوافقة على اعتماد تقرير 27بعد املداولة صّوت األعضاء البالغ عددهم )و 
ً
 م.2021لعام اإلنتاجية ( عضوا

 )الخطة التشغيلية(.  م2022 التقديرية لعامة نز وا إقرار مشروع امل: ثالثا

 باملوافقة على إقرار مشروع املوازنة التقديرية لعام  27بعد املداولة صّوت األعضاء البالغ عددهم )و 
ً
( عضوا

 م.2022

 . لجنة التدقيق واملراجعة الداخليةتشكيل  إعادة  :رابعا

 باملوافقة على تشكيل لجنة التدقيق واملراجعة برئاسة/  27بعد املداولة صّوت األعضاء البالغ عددهم )و 
ً
( عضوا

س 
ّ
 وعضوية كل من: مخلد بن محمد العطوي ، علي محمد علي الحربي.  ،سليمان الشمري بن مون

بالشكر هلل عز وجل على   رئيس مجلس اإلدارة  ه ختمبعد أن  التاسعة مساءً وانتهى االجتماع في تمام الساعة 

 .والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع  الجمعية العموميةتوفيقه، ثم ألعضاء 

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العاملين، 

 

 

مندوب وزارة الشؤون اإلسالمية  مندوب مركز التنمية االجتماعية
 والدعوة واإلرشاد

 رئيس جملس اإلدارة

  

 

 

 عبد العزيز بن عســيكر املطـــريي حممد ضحوي العنزي مريــند خلف الشــمسبن ف ـخل

 


