
 

Page 1 of 10 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                          
                                               

 المملكة العربية السعودية 
                                                                                                                                           والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة 
   االجتماعيةللخدمات  مأوىجمعية 

 (831)ترخيص رقم 
 

 الخامس ية العمومية الجمع محضر اجتماع 
 جتماعية للخدمات االمأوى  جمعية  ل

 بيان الحضور: 

 االسم ت
 خالد بن عبدالعزيز الشاللي  1

 حطاني خالد بن عبدالعزيز الق 2

 أحمـــد بن إسماعيل مدنــــي  3

  ثامر بن سلمـــان المعثم 4

 أحمد بن يحيى الزهراني 5

 سعيد بن جبران الشهراني 6

 القحطاني بن محمد بدر  7

 محمد بن حمد الشنفري  8

 عادل بن عبدهللا الغامدي 9

 عبدهللا غويزي المطيري 10

 ة وليــــد بن محمد أبوعـــائش 11

 ه السرحاني عثمان بن عوض 12

 تركي بن عبدالعزيز القحطـــاني  13

 ناشر بن مقبل آل بن حسند.  14

 ناصر بن جبران الشهراني  15

 ري حسيـــن الحسن الشهـــ 16

    م2021 /14/03خ: التاري
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  عبدالرحمن بن علي القرني 17

 ماجد بن مسفر العتيبي  18

 موسى بن محمد الموسى  19

 ـــهري أحمد بن علي الشــ 20

 القحطاني  عايض بن فرحاند.  21

 حامد بن محمد القحطاني  22

 فاروق بن ناصر الجويسم 23

 عاصم  بن مشبب القحطاني 24

 عبدالخالق بن سعيد الغامدي  25

 الراجحي  بن عبد الرحمن تركي 26

 المزينيبن عبد هللا د. خالد  27

 محمد بن حسين الفالح  28
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  ،معينوصحبه أج  وعلى آلهمحمد   نبيناوالصالة والسالم على  ،وحدههلل  الحمد

 : بعد امأ

المرسل    علىًء  بنا العموميةا  عقداعتماد  بشأن    البريد  الجمعية   الخامس   جتماع 

فقد   االجتماعية،  للخدمات  مأوى  بتم  لجمعية  االجتماع  تاريخ  عقد 

التزاًما (  Microsoft Teamsعبر منصة االتصال المرئي )  م  14/03/2021

وزارة    ثلور ممضبح ،  دولة  التي حثت عليها ال  جراءات االحترازية  إلبمقتضى ا

 زكريا آل مدن اذ / األست الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 ضاء. أع( 7وتغيب ) عضو( 28حضر االجتماع )وقد 
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 الخامس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية 

 للخدمات االجتماعية بالدمام   لجمعية مأوى
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 م 14/03/2021 التاريخ            األحد ومالي خامسال رقم االجتماع 

 الوزارة   مية وممثل الجمعية العموأعضاء  المجتمعون مساًء         08.00 الوقت  عن بعد  ان االجتماعكم

 الزمن الموضوع  م

 دقيقتان االفتتاح 1

 دقائق  5 إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق  2

 دقائق  5 د لجنة االنتخابات اعتما 3

 دقيقة 20 اإلدارة الجديدلترشيح مجلس  نتخابات االاء رجإ 4

 دقائق  5 اصب اإلدارية داخل المجلس الجديد المن توزيع 5

 دقائق  5   م وجدول أعمال االجتماع ادتحديد موعد اجتماع المجلس الق 6
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 ما تم بشأنه  الموضوع  ت

   االفتتاح 1

ناصر م.  اإلدارة  االجتماع سعادة رئيس مجلس  الشهرانين جبراب  استأنف    ن 
  رصهمومية على جهودهم وحأعضاء الجمعية العمحضور وشكر  ترحيب بالبال

مسيرتها خالل  الجمعية  دعم  هذا    على  عقد  أجله  من  الذي  بالهدف  والتذكير 
 .للجمعية الجديد  دارةاإل مجلسيت النتخاب أعضاء صو الت  االجتماع وهو

 .السابقذمة مجلس اإلدارة ء على إبراء عضاع األ تم إجما   إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق 2

3 
 نتخابات اعتماد لجنة اال

 

األعضاء   اتفاق  الوزارة  مشاركة  وبتم  المعتمدة  علممثل  اللجنة  إلدارة ى 
الجتماع الرابع عشر وهم التالية  محضر ا من مجلس اإلدارة حسب  االنتخابات  

 أسماؤهم: 

 أ. أحمد بن علي الشهري  .1

 معثم ثامر بن سلمان الأ.  .2

 أ. عبد هللا بن يوسف اليوسف .3

 إجراء االنتخابات 4

أعضاء  ( عضو من  27مشاركة ) وب  السري إلكترونيًا  التصويت ملية  عأجريت  
العمومية فرز  ب و  الجمعية  نتيجة  على  تمناء  فقد  المقبولة  انتخاب   األصوات 

عضًوا  11) الجديد (  اإلدارة  المجلس أعضاء  لقائمة    أسماء(  4)و  لمجلس 
 . ةاالحتياطي 

5 
توزيع المناصب اإلدارية داخل 

 المجلس الجديد 

ارية داخل تماع لتوزيع المناصب اإلد اج مجلس الجديد تم عقد ر انتخاب الفو
المذكورة في  التعيينات حسب ع والتزكية باإلجما وتم االتفاق  المجلس الجديد 

 .توزيع المناصب اإلدارية لمجلس اإلدارةالخاص بو مرفقال المحضر

6 
وعد اجتماع المجلس تحديد م

 القادم وجدول أعمال االجتماع

علاتفق أعض  الجديد  اإلدارة  الجديد  ى عاء مجلس  للمجلس  القادم  االجتماع  قد 
 لية: النقاط التا جدول األعمال يتضمنواتفقوا على أن  أبريل القادمي ف

 توعوية لألعضاء الجددجولة تعريفية و  .1

 ضاء المجلس التوقيع على اللوائح والسياسات الخاصة بأع  .2

 تقرير عن أعمال الجمعية  .3

 مناقشة ملف االستدامة  .4

 قابية اللجان التنفيذية والر تعيين .5

 ف تأسيس كيان تجاري مملوك للجمعية مناقشة مل .6
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 االجتماع  خالل ضاءاألع  صويت ت  أثناءلقطة 
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 صويت للت  النتيجة النهائيةلقطة 
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وال الخامس  العمومية  الجمعية  اجتماع  على  الم بناء  األحد  يوم  مارس    14وافق  منعقد 

المقبولة2021 نتيجة األصوات  وى  إدارة جمعية مألترشيح أعضاء مجلس    م، وبعد فرز 

 يجة كما يلي: كانت النت ، ت عدد األصوا بحسب  للخدمات االجتماعية
 منصبه  عدد األصوات االسم ت  
 عضو  27 د. عايض بن فرحان القحطاني 1

 عضو  27 رانيم. ناصر بن جبران الشه 2

 عضو  27 بن عبدالعزيز الشاللي خالد  م.  3

 عضو  27 لقحطانيخالد بن عبدالعزيز ا 4

 عضو  26 موسى بن محمد الموسى  5

 عضو  25 ماد الحبن حمود حمد  6

 عضو  25 بن عبد الرحمن الراجحي تركي  7

 عضو  24  عبدالرحمن بن علي القرني 8

 عضو  24 عاصم  بن مشبب القحطاني  9

 عضو  22 مدي الخالق بن سعيد الغاعبد  10

 عضو  22 ناشر بن مقبل آل بن حسن د.  11
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 ء المجلس االحتياطي حسب األصوات، كما يلي: ضاوتشكل أع
 عدد األصوات االسم ت
 6 المزينيبن عبد هللا د. خالد  1

 6 أحمد بن فهد الضويان د. 2

 5 حامد بن حمد القحطاني  3

 4 أحمد بن سالم بالحمر  4

 

االمجلاجتماع    تم التصويت بعد    يًا رفود  ديلجس  نتيجة  ع  باإلجمااالتفاق  و  إعالن 

 تالي:كال توزيع المناصب اإلدارية لمجلس اإلدارة على والتزكية 
 المنصب االسم ت  
 رئيس المجلس  د. عايض بن فرحان القحطاني 1

 نائب الرئيس  رانيم. ناصر بن جبران الشه 2

 ( يأمين الصندوق )المشرف المال عبدالرحمن بن علي القرني  3

 عضو  خالد بن عبدالعزيز القحطاني 4

 عضو  موسى بن محمد الموسى  5

 عضو  ماد الحبن حمود حمد  6

 عضو  تركي بن عبد الرحمن الراجحي  7

 عضو  خالد بن عبدالعزيز الشاللي م.  8

 عضو  عاصم  بن مشبب القحطاني  9

 عضو  الخالق بن سعيد الغامدي عبد  10

 عضو  ناشر بن مقبل آل بن حسن . د  11
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واتفقوا على أن    أبريل القادمعقد االجتماع القادم للمجلس الجديد في ثم تم االتفاق على 

 يتضمن جدول األعمال النقاط التالية:

 جولة تعريفية وتوعوية لألعضاء الجدد .1

 بأعضاء المجلس والسياسات الخاصة لى اللوائح التوقيع ع .2

 مال الجمعيةتقرير عن أع  .3

 دامة مناقشة ملف االست  .4

 تعيين اللجان التنفيذية والرقابية  .5

 مناقشة ملف تأسيس كيان تجاري مملوك للجمعية  .6

 

 وهللا الموفق. ، مساءً  التاسعة جتماع في تمام الساعة االوقد انتهى 

 

 

 مجلس اإلدارةنائب رئيس    م التنمية االجتماعية بالدما مركزمثل م

 ي صر بن جبران الشهرانم. نا          أ. زكريا آل مدن              

 التوقيع:      :التوقيع

 

 االنتخابات: لجنة 

  


