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 د/ محمود محمد العايش

 جمعية اكتفاء األهلية العادية العموميةمحضر اجتماع الجمعية 

 
 اليــوم: األربعاء

 هـ25/6/1444التاريــــخ: 
 م 18/1/2023الموافق: 

 م 8.30 -6.30الزمان: من الساعة 
يديان المكان:    فندق المير

 
 اإلدارة: أعضاء مجلس 
 
ون:    الحاضر

 رئيس مجلس اإلدارة.  - الدكتور محمود محمد زين العايش .1
 المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس اإلدارة.  .2
ف المال   -األستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العال  .3

 . ) عن بعد ( المشر
ر الجفري  .4  والتطوير. رئيس لجنة التخطيط  اإلدارة،عضو مجلس  –الدكتور أسامة حسير
5.   

  ســـــــــــــــليما ر
المـــــــــــــــوارد الماليـــــــــــــــة  رئـــــــــــــــيس لجنـــــــــــــــة -عضـــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة  -المهنـــــــــــــــدس  الـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــ ر

 . االستثمار و 
 عضو مجلس اإلدارة ) عن بعد (  –المهندس عصام عبد اللطيف أبو العال  .6

 
  المتغيبون: 

 اإلدارة. عضو مجلس  –نشوى عبد الهادي طاهراألستاذة  .1
 

  : الجمعية العموميةأعضاء 
 ( عضوا. 27الحضور من أعضاء الجمعية العمومية )عدد  -
 . ( عضوا 10الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية )عدد  -
 ( عضوا. 17)عددأعضاء الجمعية العمومية  )عن بعد( منو باألصالة الحضور  -

 
 رئيس الجلسة: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة.  -الدكتور محمود محمد زين العايش  -

 
ين من أعضاء الجمعية العمومية   مرفق بيان بالحاضر
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 د/ محمود محمد العايش

 اكتمال النصاب

                                          .أكتمل     .لم يكتمل 

 الهدف من االجتماع: 
 م. 2021 واإلنجازات للعاماعتماد تقرير األعمال  .1
 م. 2021القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنته  اعتماد  .2

 : جدول اعمال الجمعية العمومية

 الكلمة االفتتاحية.  .1
 م واعتمادها من الجمعية العمومية. 2021عرض ومناقشة اإلنجازات للعام  .2
واعتمادهـــــــــــا مـــــــــــن الجمعيـــــــــــة  2021عـــــــــــرض القـــــــــــوائم الماليـــــــــــة وتقريـــــــــــر مراجـــــــــــع الحســـــــــــابات للعـــــــــــام المنـــــــــــته   .3

 العمومية. 
 من الجمعية العمومية.  م واعتمادها 2023و م2022عرض الموازنة التقديرية للعام المال   .4
اتيجية واعتمادها من الجمعية العمومية.  .5  عرض  طة االستثمار االسير
تفـــــــــــــــــويت مجلـــــــــــــــــس اإلدارة لالســـــــــــــــــتثمار بالصـــــــــــــــــناديق الوقفيـــــــــــــــــة واالســـــــــــــــــتثمارية واألوراق الماليـــــــــــــــــة تجديـــــــــــــــــد  .6

 واعتماد ما يتعلق بها. 
بـــــــــــدء أعمـــــــــــال الجمعيـــــــــــة العموميـــــــــــة ال ـــــــــــير ا تتـــــــــــام أعمـــــــــــال الجمعيـــــــــــة العموميـــــــــــة العاديـــــــــــة واإلعـــــــــــالن عـــــــــــن  .7

   عادية. 

 مجلس اإلدارة كلمة افتتاحية لرئيس

 مجلس اإلدارة كلمة افتتاحية تضمنت:  رئيس –العايش ألقر الدكتور محمود 

حيــــــــــب بالحضــــــــــور  - ـــــــــ وشــــــــــكر  الير ـ مــــــــــن أعضــــــــــاء الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة ال ــــــــــرام كــــــــــ ول لقــــــــــاء لمجلــــــــــس مــــــــــن حضر

  الدورة الرابعة مع أعضاء الجمعية العمومية 
ر
 ال رام. اإلدارة المنتخب ف

    الجفري. أسامة  والتطوير الدكتور توجيه إدارة االجتماع لسعادة رئيس لجنة التخطيط  -

 ما تم مناقشته الموضوع

 الموضوع األول: 
اإلنجـــــــــــــازات عـــــــــــــرض ومناقشـــــــــــــة 

م واعتمادهــــــــا مــــــــن 2021للعــــــــام 
 الجمعية العمومية. 

التقرير الســـــــنوي ألهم إنجازات جمعية اكتفاء األهلية من مشـــــــاريــــع تم عرض 
واتفــاقيــات البحــم االجتمــام  والخــدمــات االحصــــــــــــــــــائيــة للمســــــــــــــــتفيــدين، وأهم 

االـات واالتفـاقيـات  الل المبـادرات ة  هـه  وعرض الـشـــــــــــــــر ية الفير مع جهـات  ير
ر األوضاع المعيشية لألرس ومؤسسات م انحة، بهدف  دمة المجتمع وتحسير
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 د/ محمود محمد العايش

  التنمية المجتمعية  و ، 
ر
اكهم ف ام  والخطط التنموية لتمكرنهم وفرسر وضــــــــع اليخ

 واألعمال التطوعية. من  الل مبادرات نوعية متخصصة، 

 : ي
ر

 الموضوع الثان
عــــــرض القــــــوائم الماليــــــة وتقريــــــر 
مراجـــــــــــــــــــع الحســــــــــــــــــــابات للعــــــــــــــــــــام 

واعتمادهـــــــــــــــــــــا  2021المنـــــــــــــــــــــته  
 من الجمعية العمومية. 

استعرضـــــــــــت األســـــــــــتاذة نـشــــــــــين جمـــــــــــال مـــــــــــدير اإلدارة الماليـــــــــــة والمحاســـــــــــ ية 
  للعـــــــــام 

ــــــــ  2021تقريـــــــــر المراجـــــــــع القـــــــــانو ر ـ والمعتمـــــــــد مـــــــــن مكتـــــــــب را   الخضر
  ومـــــــــــــــــــن مركــــــــــــــــــز التنميــــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــيخ المنصـــــــــــــــــــة 

محاســــــــــــــــــب قــــــــــــــــــانو ر
  اطلــــــــــع علرهــــــــــا أعضــــــــــاء الجمعيــــــــــة العموميــــــــــة

والمنشــــــــــورة  المحاســــــــــ ية،  والــــــــــ ر
 لجمرــــــــــع أعضــــــــــاء 

 
  أرســــــــــلت مســــــــــبقا

، والــــــــــ ر  
و ر عــــــــــم موقــــــــــع الجمعيــــــــــة االل ــــــــــير

الجمعيـــــــــــة العموميـــــــــــة، واســـــــــــتعرض العـــــــــــرض تحليـــــــــــل لقائمـــــــــــة المركـــــــــــز المـــــــــــال  
  األصــــــــــــــــــــول وقائمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــد ل واألنشــــــــــــــــــــطة 

ر
امــــــــــــــــــــات وصــــــــــــــــــــاف ر إلجمــــــــــــــــــــال  االلير

ر   . م2021م و 2020والمضوفات للعامير

 : الثالثالموضوع 
التقديريــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــرض الموازنــــــــــــــــــة 

م 2022للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  
واعتمادهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الجمعيـــــــــــــــــــــة 

 العمومية. 

والمحاســـــــــــ ية استعرضـــــــــــت األســـــــــــتاذة نـشــــــــــين جمـــــــــــال مـــــــــــدير اإلدارة الماليـــــــــــة 
، حيــــــــــــــــــم م2022التقديريــــــــــــــــــة للتشــــــــــــــــــ يل واإلدارة للعــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــال   الموازنــــــــــــــــــة

استعرضـــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــود الـضــــــــــــــــف وااليـــــــــــــــــرادات المتوقعـــــــــــــــــة ومقارنتهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال نود 
 الفعلية. 
م ومقارنـــــــــــــــــــــــــة 2023استعرضـــــــــــــــــــــــــت الموازنـــــــــــــــــــــــــة التقديريـــــــــــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــــــــــام كمـــــــــــــــــــــــــا 

المـضــــــــــــــــــوفات المســـــــــــــــــــتهدفة وفـــــــــــــــــــق بنـــــــــــــــــــود الـضــــــــــــــــــف ومقارنـــــــــــــــــــة اإليـــــــــــــــــــرادات 
ريـــــــــــال  5.450.021المســـــــــــتهدفة حيـــــــــــم مـــــــــــن المتوقـــــــــــع ان تكـــــــــــون اإليـــــــــــرادات 

 ريال.  4.344.271والمضوفات 

 : الموضوع الرابع
عــــــــــــــــــــــــرض  طــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــتثمار 
اتيجية واعتمادهـــــــــــا مـــــــــــن  االســـــــــــير

 موميةالجمعية الع

 الــــــــــــد  واالســــــــــــتثمار المهنــــــــــــدسلجنــــــــــــة المــــــــــــوارد الماليــــــــــــة رئــــــــــــيس اســــــــــــتعرض 
  
أصـــــــــــول  ســـــــــــتثمار اللجنـــــــــــة المعتمـــــــــــدة مـــــــــــن مجلـــــــــــس اإلدارة ال   طـــــــــــةســـــــــــليما ر

اســـــــــــــتعرض وضـــــــــــــع اســـــــــــــتثمارات الجمعيـــــــــــــة الحـــــــــــــال   ا ، كمـــــــــــــأمـــــــــــــوال الجمعيـــــــــــــةو 
حاتهـــــــــا األصـــــــــول الثابتـــــــــة  لوضـــــــــع والمســـــــــتقبم  بنـــــــــاء  عـــــــــم  طـــــــــة اللجنـــــــــة  ومقير

 . استثمار الفائت من أموال الجمعيةقواعد وعرض 
ر  وأشـــــــــــــار ال االســـــــــــــتدامة  طـــــــــــــة التحـــــــــــــول مـــــــــــــن  ـــــــــــــالل مســـــــــــــارين متـــــــــــــوازنير

الماليــــــــــــة وتكثيـــــــــــــف  دمـــــــــــــة المســـــــــــــتفيدين، بنـــــــــــــاء  عـــــــــــــم معـــــــــــــايير قيـــــــــــــاس األداء 
اتيجية التنفيهيـــــــــــــة  المقســـــــــــــمة حســـــــــــــب اللجـــــــــــــان المعتمـــــــــــــدة والخطـــــــــــــة االســـــــــــــير

 . م2023لعام 
أسامه الجفري كما استعرض رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور 

ام  التنموية وفقا لتوصيات لجنة التخطيط و  الخطة  . التطوير  التنفيهية لليخ
 : الخامسالموضوع 

تفــــــــويت مجلــــــــس تجديــــــــد قــــــــرار 
اإلدارة لالســــــــــــــتثمار بالصــــــــــــــناديق 
الوقفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمارية 

لمجلــــــــس اإلدارة الجمعيــــــــة العموميــــــــة تــــــــم اســــــــتعراض تجديــــــــد قــــــــرار تفــــــــويت 
ــــــــاء أو ال رـــــــــع واســـــــــتثمار الفـــــــــائت  ـ   أي مـــــــــن أصـــــــــول الجمعيـــــــــة بالشر

ر
بالتـضــــــــف ف

ــــــــوعات االســـــــــتثمارية وذلـــــــــ  بنـــــــــاء  عـــــــــم  ـ مـــــــــن أمـــــــــوال الجمعيـــــــــة أو إقامـــــــــة المشر
ــــــــ مـــــــــن  التاســـــــــعةال نـــــــــد الثـــــــــامن مـــــــــن المـــــــــادة  ـ الفصـــــــــل الثالـــــــــم مـــــــــن البـــــــــاب عشر
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 د/ محمود محمد العايش

 

واألوراق الماليــــــــــــة واعتمــــــــــــاد مــــــــــــا 
 يتعلق بها. 

  مــــــــــن ا
  الثــــــــــا ر

لالئحــــــــــة األساســــــــــية للجمعيــــــــــة والمعتمــــــــــدة مــــــــــن المركــــــــــز الــــــــــوط ر
 .  لتنمية القطاع غير الربح 

 الموضوع السادس: 
ف  الموافقة عم اســـتقالة المـشــر
المال  األســــــــــــــتاذ عبدالســــــــــــــتار أبو 

 . اف المال 
 العال من االرسر

اســــــــــتعرض رئــــــــــيس مجلــــــــــس اإلدارة الــــــــــدكتور محمــــــــــود العــــــــــايش قــــــــــرار ق ــــــــــول 
ــــــف المـــــــال   ـ

اف المـــــــال  اســـــــتقالة المشر
األســـــــتاذ عبدالســـــــتار أبـــــــو العـــــــال مـــــــن االرسر

ــــــــــــــــف مـــــــــــــــــال   ـ
والموافقـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــم انتخـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدكتور أســـــــــــــــــامه الجفـــــــــــــــــري كمشر

 للجمعية. 

 : لختام ا
شكر سعادة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية 

ين عم حضورهم    . ومشاركتهمالعمومية الحاضر

  تمام الساعة
ر
 ساء  م 8:30 انته االجتماع ف

 :  ما يم  أقرت الجمعية العمومية 

 م. 2021 واإلنجازات للعاماعتماد تقرير األعمال  .1
 م. 2021المال  لقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام ااعتماد  .2
 م. 2022لموازنة التقديرية للعام ااعتماد  .3
 م. 2023لموازنة التقديرية للعام ااعتماد  .4
 استثمار الفائت من أموال الجمعية. الموافقة عم قواعد  .5
 الجمعية. إقرار  طة استثمار أموال  .6
 الموافقة عم ف  المبالغ المقيدة لصالح مقر الجمعية.  .7
مجلس اإلدارة لالســتثمار بالصــناديق الوقفية واالســتثمارية  وافق األعضــاء باإلجماع عم تجديد قرار تفويت .8

 . واألوراق المالية
 عم الخطة التطويرية للوضــــــــــــــع الحال   م2023لعام  التشغغغغغغ يليةالخطة  اعتماد   .9

المعتمدة من مجلس  –بناء 
 . اإلدارة
  أي بند من  .10

ر
الموافقة عم التوصــــــيات مع عدم وجود تعارض مصــــــالح ألحد أعضــــــاء الجمعية العمومية ف

 . ال نود المهكورة
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