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 بسم الله الرحمن الرحيم 

                                               
 اململكة العربية السعودية

                                                                                                                                           والتنمية االجتامعية املوارد البرشيةوزارة 

 للخدمات االجتامعية   مأوىجمعية 

 ( 831)ترخيص رقم 

 

 الجمعية العمومية السادس  اجتامعمحرض 

 االجتامعية جمعية مأوى للخدمات ل

 

 بيان الحضور: 

 االسم  ت

 عايض بن فرحان القحطاين 1

 خالد بن عبدالعزيز الشالل  2

 خالد بن عبدالعزيز القحطاين  3

  ثامر بن سلمـــان املعثم 4

 تريك بن عبدالرحمن الراجحي  5

 سعيد بن جربان الشهراين  6

 محمد بن حسني الفالح 7

 عبدالله غويزي املطريي 8

 نارش بن مقبل آل بن حسن  9

 نارص بن جربان الشهراين  10

 حسيـــن الحسن الشهـــري  11

 أحمد بن فهد الضويان  12

 عاصم  بن مشبب القحطاين 13

 عبدالخالق بن سعيد الغامدي 14

 خالد بن محمد العامر 15

 فاروق بن نارص الجويسم  16

 موىس بن محمد املوىس  17

 القرينعبدالرحمن بن عيل  18

 

     هـ 1442 /  12/ 03التاريخ: 
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 :أما بعد  ،محمد وعىل آله وصحبه أجمعني نبيناوالصالة والسالم عىل  ،الحمد لله وحده

لجمعية مأوى للخدمات    السادسبناًء عىل الربيد املرسل  بشأن اعتامد عقد اجتامع الجمعية العمومية  

االجتامع   عقد  تم  فقد  الثالثاء  االجتامعية،  املريئ  13/07/2021بتاريخ  يوم  االتصال  منصة  عرب  م  

(Microsoft Teams  )وزارة  إلجراءات االحرتازية  التي حثت عليها الدولة ، بحضور ممثل  التزاًما مبقتىض ا

 يا آل مدنزكراألستاذ /  املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

 . عضو(   16   ( عضو وتغيب )  18  وقد حرض االجتامع )
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 الجمعية العمومية جدول أعامل اجتامع 

 لجمعية مأوى للخدمات االجتامعية بالدمام 

 

 

  

 م 13/07/2021 التاريخ             الثالثاء اليوم  السادس  رقم االجتامع 

 أعضاء الجمعية العمومية وممثل الوزارة   املجتمعون  مساًء          09.00 الوقت  عن بعد مكان االجتامع 

 املدة املتوقعة املوضوع م

 دقيقتان االفتتاح  1

 دقائق 5 الكلمة الرتحيبية لرئيس مجلس اإلدارة  2

 دقائق 10 استعراض التقرير املال للجمعية يقدمه املحاسب القانوين  3

 دقائق 10 الجمعية من الدمام إىل الخرب إقرار قرار انتقال مقر  4

 دقائق 10 إقرار إضافة آلية إنشاء الفروع يف الالئحة األساسية  5

 دقائق 5 اعتامد لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية  6
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 ما تم بشأنه املوضوع ت

1 
استعراض التقرير املال للجمعية  

 يقدمه املحاسب القانوين 

م وتم اعتامد املوافقة عىل محتواه  2020تم استعراض التقرير املال لعام  *   

 باإلجامع  

2 
إقرار قرار انتقال مقر الجمعية من  

 الدمام إىل الخرب 

 عىل القرار  التأكد من عدم وجود تعارض املصالح قبل التصويت تم * 

 باإلجامع   قرار انتقال مقر الجمعية من الدمام إىل الخرب اعتامد * تم 

3 
إقرار إضافة آلية إنشاء الفروع يف  

 األساسية الالئحة 

إضافة الصيغة  د واعتام  لالئحة األساسيةأعضاء الجمعية العمومية  تم اعتامد * 

 بخصوص آلية إنشاء الفروع  املرفوعة من مجلس اإلدارة 

4 
اعتامد لجنة التدقيق واملراجعة  

 الداخلية 

 واملكونة من:  ،تم اعتامد تعيني لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية* 

 أ.عبدالخالق الغامدي )رئيس(   .1

 د. نارش مقبل   .2

 أ.ثامر املعثم   .3

 م. أمين بابطاط.  .4

5 
املعتذرون عن االستمرار يف عضوية  

 الجمعية العمومية 

 اعتامد اعتذار  األستاذ وليد بوعايشة من العضوية 

 ( مرفق مع املحرض خطاب اعتذار )


