
 

 الجمعية العموميةسجل اجتماعات 

 م24/11/2020 العادي  العمومٌة الجمعٌةاجتماع 

 القرار البند م

1 
 م2012تقرٌر رقمً عن منجزات الجمعٌة لعام 

المصادفة على التقرٌر الرقمً عن منجزات الجمعٌة 
 م2012لعام 

2 
 تقرٌر رقمً بجهود الجمعٌة عن جائحة كورونا

شكر الجمعٌة على جهودها المبذولة فً جائحة 
 كورونا

 م2012المصادقة على القوائم المالٌة لعام  م2012اعتماد القوائم المالٌة لعام  3

 م2020المصادقة على المٌزانٌة المقترحة لعام م2020عرض المٌزانٌة المقترحة لعام 4

 

 م22/11/2012العادي   العمومٌة اجتماع الجمعٌة

 القرار البند م

 م2012تقرٌر مجلس االدارة لعام المصادفة على  م2012االطالع على منجزات الجمعٌة لعام  1

 م2012المصادقة على القوائم المالٌة لعام  م2012مناقشة اعتماد القوائم المالٌة لعام  2

على استثمار فائض مناقشة تفوٌض مجلس االدارة  3
 اموال الجمعٌة

الموافقة على استثمار فائض اموال الجمعٌة بعد 
 موافقة الوزارة

مناقشة طلب مجلس االدارة على اضافة هدف  4
 )خدمة الموتى( الى اهداف الجمعٌة

الموافقة على اضافة هدف )خدمة الموتى( ضمن 
 اهداف الجمعٌة

 تجاريتفوٌض مجلس االدارة باستخراج سجل  5

 

  



 

 م13/3/2012العادي   العمومٌة اجتماع الجمعٌة

 القرار البند م

1 
االطالع على القوائم المالٌة للجمعٌة لألعوام من 

 م2012هـ الموافق 1432هـ حتى 1435
تم المصادقة على القوائم المالٌة للجمعٌة لألعوام من 

 م2012هـ الموافق 1432هـ حتى 1435

2 
هـ حتى 1435الجمعٌة لألعوام االطالع على اعمال 

 هـ1432
هـ 1435تم االطالع على اعمال الجمعٌة لألعوام 

 هـ1432حتى 

 م2012تم االطالع على المٌزانٌة التقدٌرٌة لعام  م2012االطالع على المٌزانٌة التقدٌرٌة لعام  3

4 
طلب الموافقة على تحوٌل مكتب الصفوة الى فرع 

ح فروع للجمعٌة للجمعٌة, وتفوٌض المجلس الفتتا
 عند الحاجة

تم التصوٌت بالموافقة على تحوٌل مكتب الصفوة 
الى فرع للجمعٌة, وتفوٌض المجلس الفتتاح فروع 

 وذلك بعد اخذ موافقة الوزارة للجمعٌة عند الحاجة

5 
طلب الموافقة على قرار المجلس بخفٌض رسوم 

 لاير 500عضوٌة الجمعٌة العمومٌة الى 
بالموافقة على قرار المجلس بخفض تم التصوٌت 

 لاير 500رسوم عضوٌة الجمعٌة العمومٌة الى 

6 
الموافقة على تقدٌم مساعدات االسكان للمستفٌدٌن من 
خدمات الجمعٌة ضمن اهداف الجمعٌة وفق الٌات 

 وضوابط معتمدة من مجلس االدارة

تم الموافقة على تقدٌم مساعدات االسكان للمستفٌدٌن 
الجمعٌة ضمن اهداف الجمعٌة وفق من خدمات 

الٌات وضوابط معتمدة من مجلس االدارة وذلك بعد 
 موافقة الوزارة

2 
الموافقة على تخفٌض عدد اعضاء مجلس االدارة 

 الى سبعة اعضاء
تم الموافقة على تخفٌض عدد اعضاء مجلس االدارة 

 الى سبعة اعضاء

 


