
 

                
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                   

                                               
 المملكة العربية السعودية 

                                                                                                                                           والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة 
   االجتماعيةللخدمات  مأوىجمعية 

 ( 831)ترخيص رقم 
 

 رابع الية العمومية الجمعمحضر اجتماع  
 جتماعية مأوى الخيرية للخدمات االجمعية ل

 

 معين.  وصحبه أج  وعلى آلهرسولنا محمد والصالة والسالم على  وحده  هلل  الحمد 

يد المرسل    بناًء عىلبعد    أما   جتماع الجمعية العمومية ا  عقد اعتماد  بشأن    البر

فقد  لرابع  ا االجتماعية،  للخدمات  مأوى  بتم  لجمعية  االجتماع  تاري    خ  عقد 

)  م  2020/ 12/ 01 ي 
المرئ  االتصال  منصة     مايكروسوفتعبر 

ً
وفقا تيمز( 

ازية  لل  ي حثت عليها الدولة    جراءات االحبر اذ / الوزارة األست  ثلور مم ، بحضالتر

عىلي  زكريا   ي    مدن  لآبن 
القانوئ  المحاسب  مكتب  ممثل  حضور  وكذلك   ،

ي حجازي األستاذ / 
 هائ 

 .  عضو ( 21حضر االجتماع ) وقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     م2020 /01/12التاريخ: 
 



 

 
 

 الرابعجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية  
 ية بالدمام االجتماعللخدمات  ية مأوىعم لج

 الزمن  الموضوع  م
 دقائق  2 االفتتاح  1

 دقائق  5   شهراني اصر النم.  / رئيس مجلس اإلدارةها يقدم  الترحيبية للحضور كلمةال 2

 دقائق  10 استعراض التقرير المالي للجمعية يقدمه المحاسب القانوني  3

 دقيقة  20 جزات للجمعية  ض المناستعرا 4

 دقائق  25 والمقترحات  و اعتماد البرامج والمشاريعالنقاشات  5

 دقائق  10   التوصيات  6

 م01/12/2020 التاريخ             ءاالثالث  اليوم  الرابع  رقم االجتماع 

الوزارة   و مية وممثلالجمعية العموأعضاء  المجتمعون  مساًء          08.00 الوقت  عن بعد  مكان االجتماع 
 والمحاسب القانوني 



 

 ما تم بشأنه  الموضوع  

كلمة رئيس   1
 رة  اإلدمجلس ا

لة الحكيمة تجاه  لكبير الذي تقوم به الدوبالدور ا بالجميع وأشاد جلس اإلدارة دة مسعا رحب -
لقطاع بشكل لذلك من خالل تبني رؤية المملكة للقيادة الرشيدة عم اود ربحيالغير القطاع 
فيه  وأعضاء مجلس اإلدارة في كل ما  عموميةالجمعية الأعضاء على دور ، وكذلك أثنىواضح

الوزارة  يممثلب الح الجمعية بشكل خاص كما رحب سعادتهام وصالصالح الع صلحةم
 .جتماعاالعلى حضور وجهودهم المباركة وحرصهم  والمحاسب القانوني

التقرير  استعراض  2
   المالي 

الموافقة على   اعتماد من قبل المراجع القانوني وتم  م2019تم استعراض التقرير المالي لعام  -
 اع.جممحتواه باإل

3 
  ض المديرعر

 التنفيذي
 

 م 2019ذ انطالقتها وحتى نهاية العام  من لجمعيةل أبرز االنجازات -

 م 2020م و 2019مستهدفات عرض أبرز  -

 م وتم الموافقة على محتواه باالجماع2021م و 2020مالية تقريبية لعامي  ميزانيةعرض  -

 يها باالجماع  موافقة علالوتم والنشاط العام م 2021م و 2020رض الخطة التشغيلية ل ع -

 مةمحاور عا -

التوصيات   4
 والقرارات 

    .في الجمعية معايير التميز المؤسسي تطبيقومع مواكبة أفضل الممارسات في القطاعات أج -

ز منجزات الجمعية وكذلك تسويق المنتجات راإلبإلعالمي للجمعية وذلك الجانب اتفعيل  -
 . تمعجوالخدمات التي تقدمها للم

والتكامل مع الجمعيات األخرى من خالل عقد الشراكات في المجاالت  المشاركة دأمبفعيل ت -
لتكامل تعزيز مبدأ ا نهاأشالمختلفة مثل البحث االجتماعي والترميم والدراسات وغيرها التي من 

 قات واألوقات.في العمل الخيري وحفظ الطا

 م 2020 لمالية لعامالموازنة او  بأهدافها ومبادراتها  اعتماد الخطة التشغيلية -

عام   - في  والمنضمين  الجدد  العمومية  الجمعية  أعضاء  ومباركة  واستعراض م  2019اعتماد 
المرشحين للمجلس القادم وسيتم عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليهم في حين  أسماء

 :قة وهم امارة المنطمن  األمنيظهور نتيجة المسح 
 القحطاني عايض بن فرحان  -١
 عاصم بن مشبب القحطاني  -٢
 حمد بن حمود الحماد   -٣
 الرحمن الراجحي  تركي بن عبد -٤
 الخالق بن سعيد الغامدي   عبد -٥
 هللا المزيني  عبد خالد بن  -٦
 خالد بن عبد العزيز الشاللي  -٧
 ناشر بن مقبل آل بن حسن  -٨
 ناصر بن جبران الشهراني  -٩

   خالد بن عبد العزيز القحطاني -١٠
 أحمد بن سالم بالحمر  -١١



 

 

 أحمد بن فهد الضويان   -١٢
 عبد الرحمن بن علي القرني  -١٣
 حامد بن محمد القحطاني  -١٤
 موسى بن محمد الموسى   -١٥

 
الدراسات  مجاالتوب التدري و، الموادو ، الهندسةو، جاالت البناء في م نوعيةعمل شراكات  -

 . واألبحاث

 .2021وحدة سكنية خالل عام  150السعي لتسويق بناء  -

نطقة  الم ووجهاء وارد وربط الجمعية بتجارتفعيل دور أعضاء مجلس اإلدارة في تنمية الم -
 .اليها المواستقرار استدامة الجمعية علىاعد ستية رستثما ا مين فرصألتوالعمل 

 . األسبابالجمعية العمومية مرفق الصور مع  االستمرار فيعن  األعضاءاعتذار عدد من  -

 م 2021 الموازنة المالية لعامو بأهدافها ومبادراتها اعتماد الخطة التشغيلية -

تيجة المسح األمني وصول نحال  غير عادي في للجمعية العمومية االستعداد لعقد اجتماع -
 جديد لمجلس اإلدارةلتشكيل اإلجراء انتخابات ال

 لخبرات. توثيق التجارب وا -

 رؤيتها وأهدافها المباركة.ليق ما تصبو إليه من تحق معيةجنسأل هللا عز وجل أن يهيئ لل - ختام اللقاء  5

 ارةرئيس مجلس اإلد
 

 
 
 
 

 ناصر بن جبران الشهراني  م.


