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 -  املعتذرون :

 . محد بن ثواب اخلالديم      رئاسة اجللسة 

 

 جدول األعمال

 

 املوضوعــــات :

 عرض شراء أول استثمار للجمعية أواًل :

 من فائض أرصدة الجمعيةمناقشة تخصيص مبلغ االستثمار  ثانيًا:



 

 وقائــع اجللســـة

 
 
 
   :مقدمةال

 افتتح الرئيس اجللسة بالرتحيب باألعضاء وشكرهم على تفاعلهم مع اجلمعية     

 
 

   :األولالبند 

 استثمار للجمعية عمارة عرض شراء أول      

 
  :القرار

التقيععععععععيم العقععععععععاري املقععععععععدم مععععععععن شععععععععركة ريععععععععا ة العقاريععععععععة   اطلععععععععع ا لععععععععس علععععععععى       

تصععععععععا ية والعوائععععععععد املاليععععععععة ملععععععععب  سععععععععك   ععععععععاري  دينععععععععة       اجلععععععععدو  االقومناقشععععععععة 

يقععععععع مععععععن الشععععععر    حمععععععال  اريععععععة وشععععععقق سععععععكنية     الععععععدمام حععععععي طيبععععععة ومكععععععون مععععععن    

طريعععععععق أوعبيعععععععدة ومعععععععن الشعععععععمال شعععععععار  أو  بعععععععن األرقعععععععم ومعععععععن اجلنعععععععوب قطععععععععة أرض       

رقععععععععععععععععم الصعععععععععععععععع  عمعععععععععععععععرو بععععععععععععععععن العععععععععععععععععا   و يليهعععععععععععععععا شععععععععععععععععار  حممععععععععععععععععد بععععععععععععععععن  

( 2م732 سععععععععععععععععععععععععععععاحة )( 93رقععععععععععععععععععععععععععععم قطعععععععععععععععععععععععععععععة األرض )و( 3301050182040)

( حمعععععععة   اريععععععععة وشعععععععقة يف العععععععدور األر ععععععععي معععععععع ميعععععععع ان      5حتتعععععععوي علعععععععى عععععععععد  )  

 ( شقة. 22و ور أول وثاني وملحق  وعد  الشقق )

وامجعععععععع أعضعععععععاء ا لعععععععس علعععععععى ملي هعععععععا واملوافقعععععععة علعععععععى شعععععععرائها بعععععععاملبل  العععععععذي           

صعععععععععععععف وليعععععععععععععع خعععععععععععععةل املفاو عععععععععععععا  الععععععععععععع  ا ريعععععععععععععت معععععععععععععع املالععععععععععععع   بلععععععععععععع     التو

ا ععععععععععععافًة ملبلعععععععععععع    ريععععععععععععال( سععععععععععععبع مةيعععععععععععع  وسععععععععععععتمائة ألععععععععععععف ) ( ريععععععععععععال7,600,000)

وتفععععععععويجمل رئععععععععيس ا لععععععععس واملععععععععدير التنفيععععععععذي ب كمععععععععال ومبلعععععععع  السعععععععععي   الضععععععععريبة

واالنابعععععععة ععععععععن ا لعععععععس يف  جمعيعععععععة لل الشعععععععراء ونقعععععععف ملكيعععععععة العقعععععععار ا عععععععراءا  كافعععععععة 

 كف ما خيص ذل .

 



 

   :الثانيالبند 

 مناقشة ختصيص مبل  االستثمار من فائجمل أرصدة اجلمعية       

 
  :القرار

ملت املوافقة باإلمجا  بتخصيص كافة مبال  شراء العقار املو ح يف البند األول من       

 فائجمل أرصدة اجلمعية حتقيقًا لةستدامة املالية

 

 

 مساًء 07:35انتهى اال تما  يف ملام الساعة 

 هذا واهلل ولي التوفيق،،
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