
 

 

 حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 

 

 

 ZOOMتطبيق  املكان  34 رقم اجللسة

 م 07.00 الوقت م 20/06/2021األحد    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 :

 تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية أواًل :

 اجتماع الجمعية العموميةتسمية بنود أعمال  ثانيًا:

 مناقشة طلب تغيير نوع العضوية ألحد أعضاء الجمعية العمومية ثالثًا:

 ما أستجد من أعمال رابعًا:



 

 

 وقائــع اجللســـة

 
 
 
   :مقدمةال

 افتتح الرئيس اجللسة بالرتحيب باألعضاء وشكرهم على تفاعلهم مع اجلمعية     

 
 

   :األولالبند 

 حتديد موعد اجتماع اجلمعية العمومية      

 
  :القرار

قررررررررر ا لرررررررس رفرررررررع ةلرررررررب موعرررررررد اجتمررررررراع اجلمعيرررررررة العموميرررررررة    الرررررررو ار  علرررررررى أن     

مسررررررررررراء  ( 7:30م( مترررررررررررام السررررررررررراعة  05/07/2021يكرررررررررررون موعرررررررررررد  يررررررررررروم ا ثرررررررررررن    

( شررررررررهم ممررررررررا فرررررررريهم طثلرررررررري الررررررررو ار  والبقيررررررررة عررررررررن ةريررررررررق     20حضرررررررروريًا لعررررررررد    

   .(ZOOMمنصة  

 
   :الثانيالبند 

 تسمية بنو  أعمال اجتماع اجلمعية العمومية       

 
  :القرار

 مّسى ا لس بنو  األعمال اآلتية:      

 

 

 



 

 

 جدول أعمال اجلمعية العمومية العا ية:

 

 الموضوع م

 عرض انجازات جمعية ترميم خالل فترة مجلس اإلدارة 1

 ابراء ذمة أعضاء المجلس السابق 2

  م(2020ميزانية )اعتماد  3

 تعيين لجنة االنتخابات 4

 الجديد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 5

 استعراض ومناقشة شراء أول بناية استثمار للجمعية 6

 

 جدول أعمال اجلمعية العمومية غري العا ية:

 

 الموضوع م

 اعتماد تعديالت الالئحة األساسية للجمعية بعد اضافة بعض المواد واعتمادها من الوزارة 1

 

   :ثالثًاالبند 

 نوع العضوية ألحد أعضاء اجلمعية العموميةمناقشة ةلب تغيري        

 
  :القرار

وافق ا لس على تغيري نوع العضوية للعضو  أمحد بن عبداهلل احلسن السيد( بناء  على       

 سب    عضو عاملتةلبه من عضو من

 

 مساء  07:30انتهى االجتماع يف متام الساعة 

 هذا واهلل ولي التوفيق،،



 

 

 

 اإلدارة مصادقة وتوقيع أعضاء جملس

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الصفة االسم م

  رئيسًا محد بن ثواب اخلالديم.  1

  نائب  الرئيس م. خالد بن حممد الرتكي 2

  املشرف املالي يوسف بن أمحد اليوسف 3

  عضوًا آمنة بنت حممد القرني 4

  عضوًا م. عبد اهلل بن محد اخلالدي 5

  عضوًا م. حممد بن شايف اخلالدي  6

  عضوًا خالد بن محد اخلالدي 7

 


