
 

 2من   1الصفحة  
 

  العادي غي   محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية
ي الزواج بجدة 

ر
ر ف ر الراغبي   لجمعية العفاف للتوفيق بي 

 م 2022/ 09/ 18ـه الموافق 1444/ 02/ 22 األحد يوم 

من  العادية    غي    بناًء عىل الدعوة الموجهة ألعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية

   اإلدارة رئيس مجلس 
ً
العادية غي  تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ، والمبلغة لألعضاء جميعا

  
ً
ي مقر الجمعية وعن بعد باستخدام برنامج  حضوريا
ي تمام الساعة    الزوومف 

م( يوم 20  7)وذلك ف 

  عبدهللا بن عبدالرحمنبرئاسة الشيخ /  م  2022/ 09/ 18ـه الموافق  1444/ 02/ 22بتاري    خ    األحد 

مجلس  العثيم األعضاء    رئيس  وبحضور  الجمعية  عدد  ،  إدارة  والنيابة  باألصالة  (  15)ويمثلون 

عددهم   البالغ  % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية  66.66بما نسبته    ا ( صوت18)  ، بما يمثل  ا عضو 

 فقد تم مناقشة جدول األعمال التالي   ، ا ( عضو 27)

 محاور االجتماع م

 المستقيلي   من مجلس اإلدارة إبراء ذمة األعضاء   1

 :   كانت القرارات والتوصيات عىل النحو التالي وبعد مناقشة جدول األعمال  

سعيد   -1 ضبيان  محمد   ، ي  البشر غنام  عويض  )فهد  من  ذمة كال  إبراء  عىل  الموافقة 

( من مجلس اإلدارة    الختصاصات الجمعية العمومية غي  العادية  السلمي
ً
، وهذا تطبيقا

ي المادة رقم )المذكورة  
ي    الالئحة األساسية للجمعية( من  19ف 

)الفقرة األول( "البت ف 

 استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة". 

   الموفق وللا 



 

 2من   2الصفحة  
 

ونألعضاء ا  العادية  غي   الجتماع الجمعية العمومية الحاضر

 م 2022/ 09/ 18ـه الموافق 1444/ 02/ 22 األحد يوم 

 رئيس مجلس اإلدارة      
 
 

 الشيخ / عبدللا بن عبدالرحمن العثيم                 

 

 الحضور  الصفة االسم  م

 حاض   رئيس مجلس اإلدارة  بن عبد الرحمن العثيم   عبدهللاالشيخ /   1

 إنابة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  محمد مجدوع ظافر الشهري د.  2

ف المالي  إبراهيم عبدالحميد حامد الشيخ 3
 حاض   المشر

 حاض   عضو مجلس اإلدارة/ عضو مؤسس رشيد عبدهللا خشمان الدورسي  4

 حاض   عضو مجلس اإلدارة/ عضو مؤسس حسي   عمر بن عفيف عبدهللا  5

ي  6  حاض   عضو مؤسس  فهد عويض غنام الحرب 

ي  7
 حاض   عضو مؤسس  سعيد بخيت بخيت الزهراب 

ي  8  حاض   عضو مؤسس  أناهيد عيد محمد السمي 

ية عىلي بن عبده الشاطر د.  9  حاض   عضو مؤسس  خي 

 حاض   عضو مؤسس  فاتن فؤاد أحمد نجار  10

ي  11
 حاض   عضو عامل  د. مسعود محمد حسي   القحطاب 

 حاض   عضو عامل  د. فوزان عبدالواحد عبد المعي   األنصاري  12

ي  13
 إنابة  عضو عامل  أ. حسي   محمد عبدالرب السيالب 

 حاض   عضو عامل  أحمد عبدالعزيز عبدهللا زارع 14

 حاض   عضو عامل  د . مني  عبدهللا ظافر الشيخ  15

ي الشيخ /   16
 إنابة  عضو عامل  حمد بجاد وهطان القحطاب 

ي  17
 حاض   عضو عامل  الشيخ / عبدهللا سعيد حامد الشيخ 

 حاض   عضو عامل  د. أحمد عبدهللا محمد المرعب 18


