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 ZOOMتطبيق  املكان  32 رقم اجللسة

 م 10.00 الوقت م 05/05/2021األربعاء    اليوم/التاريخ

 احلضور:

 م. محد بن ثواب اخلالدي -1

 خالد بن حممد الرتكيم.  -2

 يوسف بن أمحد اليوسف -3

 آمنة بنت حممد القرني -4

 م. عبد اهلل بن محد اخلالدي -5

 خالد بن محد اخلالدي -6

 حممد بن شايف اخلالدي -7

  - املعتذرون :

 . محد بن ثواب اخلالديم      رئاسة اجللسة 

 

 جدول األعمال

 املوضوعــــات :

 استعراض موافقة الوزارة على بعض قرارات أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم غير العادي أواًل :

 استعراض تقرير حملة فزعة أهل ثانيًا:

 م(03/05/2021راض التقرير المالي من بداية العام حتى تاريخ )استع ثالثًا:

 م2021لعام  المشاريعالبرامج واستعراض تقرير  رابعًا:

 استعراض طلبات العضويات خامسًا:

 استعراض ومناقشة المستقيلين من العضوية والمتأخرين في السداد سادسًا:

 استعراض خطة الموقع والمتجر اإللكتروني سابعًا

 ما أستجد من أعمال ثامنًا:



 

 وقائــع اجللســـة

 
   :مقدمةال

بشكر األعضاء على جهودهم املباركة، منوهًا على نتائج زيارة افتتح الرئيس اجللسة      

 صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف ومسو نائبه ودعمهما الدائم لرتميم.

 
 

   :األولالبند 

يف العادية وغري العادية  على بعض قرارات اجلمعية العمومية استعراض موافقة الوزارة      

 اجتماعهم غري العادي

 
  :القرار

 مت التوجيه باعتماد العمل بهذه القرارات من تارخيه

 
   :الثانيالبند 

 استعراض تقرير محلة فزعة أهل       

 
  :القرار

رير النهائي يف اجللسة متت مناقشة التقرير واعتماده على أن يعرض على اجمللس التق      

 القادمة

 

  :الثالثالبند 

 م(03/05/2021استعراض التقرير املالي من بداية العام حتى تاريخ )       

 
  :القرار

  على التقرير واعتمادهاجمللس  اطالع استعرض املشرف املالي التقرير ومت     



 

  البند الرابع:

 (2021املشاريع عام )الربامج واستعراض تقرير        

  القرار:

والتوجيه بالرتكيز على تنفيذ املنازل م  2012لعام املشاريع  الربامج متت مناقشة تقرير     

 اليت مت تغطيتها من منصة احسان ومنصة تربع ومحلة فزعة أهل

  البند الخامس:

 استعراض طلبات العضوية       

  القرار:

 متت املوافقة على عضوية كل من:      

 املانع )عضو عامل( بنت حممدمنرية  -

 السبيعي )عضو عامل(بنت فهد  سلمى -

 على أن تتم تكملة اجراءات االنضمام

 
  البند سادسًا:

 استعراض ومناقشة املستقيلني من العضوية واملتأخرين يف السداد     

  القرار:

اء إقرار حذف أمساء األعضاء املستقيلني من العضوية واملوافقة على رفع أمساء األعض مت    

 وهم: املتأخرين عن السداد للوزارة الستبعادهم من العضوية

 املستقيلني:

 مجال بن ناصر الفهيد -

 حممد بن عبدالباقي العنوة -

 جنود عبدالباقي نواب -

 حنان بن علي األنصاري -

 سلمان بن فاحل الدوسري -

 هدى بنت عبداهلل الدوسري -

 فهد بن مبارك الدوسري -



 

 املتأخرين عن السداد:

 زكي بن عبدالرمحن العبدالقادر -

 تركية بنت عوضة الغامدي -

 خريية بنت عوضة الغامدي -

 أروى بنت محد البهتلي -

 منى بنت حيي القحطاني -

 صفاء عبدالرحيم -

 

   :سابعًاالبند 

 استعراض خطة املوقع واملتجر اإللكرتوني     

 
  :القرار

 مت اعتماد خطة املوقع واملتجر اإللكرتوني     

 
   :نًاثامالبند 

 ما أستجد من أعمال     

  :القرار

لفرتة القادمة والبحث لمتت املوافقة على زيارة الراشد وعرض خطة ترميم باألحساء  -

 عن خيار ملقر اجلمعية ومدير وتكليف املدير التنفيذي بذلك.

 

متت املوافقة على تعيني منسق للجمعية حبفر الباطن متى ما كان هناك مشاريع  -

 تستدعي ذلك.

 

  تفويض املدير التنفيذي بتحديد املوظفني الذين يعملون عن بعدمت -

 

مع وضع مستهدف  للتطوع ًامدير)عيسى بن سامل املقيط( تعيني مت اعتماد  -

 ( أشهر.3( ريال خالل فرتة جتربة )200000الستقطاب دعم )



 

 على النحو اآلتي: هـ(1442رمضان )مكافأة متت املوافقة على منح  -

 

 ةاملكافأ االسم م

 ريال 7500 فهد بن عبداللطيف العمري 1

 ريال 5000 محدان بن فهيد الدوسري 2

 ريال 5000 عبدالعزيز بن ظافر الشهراني 3

 ريال 4500 عبري حممد خالد 4
 

( ريال اخلاصة مبدير 15000مت اعتماد ملحق عقد شركة نافذة األعمال مببلغ ) -

 املشروع أمحد حممد حسن شامية.

 على منح عيديات للموظفني على النحو اآلتي:متت املوافقة  -

 املكافأة االسم م

 ريال 2000 دعاء بنت توفيق امام 1

 ريال 2000 فيصل الشهريعلي بن  2

 ريال 2000 خواطر بنت فايز الشهري 3

 ريال 2000 نور بنت حممد اخلالدي 4

 ريال 2000 مازن بن هاني العوهلي 5

 ريال 2000 أمحد بن خالد بوعبيد 6

 ريال 2000 إبراهيم بن عبداهلل احلبيشي 7

 ريال 2000 مشاري بن علي العيسى 8

 ريال 2000 بن رشاد املطلق عبدالعزيز 9

 ريال 2000 مصطفى بن حممد الرباهيم 10

 ريال 2000 حسن بن عبداملنعم اخلنيزي 11

 ريال 2000 حممد بن حسني القضيب 12

 ريال 2000 عبدالعزيز بن صاحل السالمة 13

 ريال 2000 سعود بن ناصر اخلالدي 14

 

متت املوافقة على حتمل اجلمعية لرواتب املوظفني اليت تنتهي عقودهم مع شركة  -

 نسما والبحث عن شركات توظيف من خالل برنامج االستثمار االجتماعي.
 

 مساًء 11:45نتهى االجتماع يف متام الساعة ا

 هذا واهلل ويل التوفيق،

 



 

 
 اإلدارة  مصادقة وتوقيع أعضاء جملس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع  الصفة  االسم  م 
  رئيسا   حمد بن ثواب الخالديم.  1

  نائب  الرئيس  م. خالد بن محمد التركي  2

  املشرف املايل  يوسف بن أحمد اليوسف  3

  عضوا   محمد القرني آمنة بنت   4

  عضوا   م. عبد هللا بن حمد الخالدي 5

  عضوا   م. محمد بن شافي الخالدي  6

  عضوا   خالد بن حمد الخالدي 7


