
 2من  1الصفحة 

 م52/10/2220اتريخ         (381022)ج ش  جدة   حترير رقم   –مجعية الشقائق اخلريية  

 مدة احلفظ  مكان احلفظ  رقم النموذج  اسم النموذج  
  منوذج حمضر اجتماع

اجلمعية العمومية غري  
 العادية   -العادية  

SHQ-G.M-D.M&V-009-F009  ثالث سنوات  مديرة مكتب اإلدارة العامة 

 م2022لعام ة اجلمعية العمومية غري العاديحمضر اجتماع: 
 (zoomعرب تطبيق )

 الوقت  املوافق التاريخ اهلجري  اليوم  حمضر اجتماع رقم  
نسبة تقييم  
 االجتماع 

 %  94 م9:15إىل  م8:15من  م 25/10/2022 هـ 29/3/1444 ثالاثء ال 1

 املقدمة 

 ( أعضاء ابإلانبة 3وعدد )  ( عضو ابألصالة28مساًء(، حبضور: عدد )  8:20(، يف متام الساعة )zoomمت عقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية، يف غرفة تطبيق )
 األستاذة/ مها اجلهين )احملررة(.   املدير العام، ومديرة مكتب  عبدهللا حممدفاطمة  األستاذة/  املكلف  وحضور مدير عام اجلمعية    ( عضو،38من األعضاء املسددين البالغ عددهم )

 .رئيس اجمللس املهندس/ منصور بن امحد بن كمال صربيترأس اجللسة ولنظامية االجتماع 
 وبدأ جدول األعمال ابآليت: 

 جدول أعمال اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

اتريخ  املسؤول  التوصية   نقاط االجتماع  م
 التنفيذ 

التغذية  
 الراجعة 

 .الوضع املايل للجمعية  1

إطالع األعضاء على الوضع املايل احلايل للجمعية وآاثر جائحة كوروان مت 
 م. 2022م و2021مالية لعامي  اليت تسببت يف تراكم مستحقات

توفري  اآلن  ويتبقى م،2021وبفضل هللا مت سداد مستحقات عام 
م، وتوفري مالءة مالية تضمن االستدامة ملسرية  2022مستحقات عام 
 الشقائق املباركة. 

   جملس اإلدارة 

2 

الستثمار أرض  مقرتحات اجمللس 
 اجلمعية حبي السالمة. 

 644قطعة رقم  •
 645قطعة رقم  •
 646قطعة رقم  •

عرض رئيس اجمللس أربع مقرتحات الستثمار أراضي اجلمعية الثالثة 
 كالتايل: 

واليت مت تقدير قيمتها من مقيميني عقاريني   644البيع لألرض رقم  أواًل:
مخسة ماليني وأربعمائة ألف رايل )مرفق التقييم(، ومن   5400000مببلغ 

 مث يضخ مثنها للبدء يف بناء األرضني األخريني. 
 . التأجري لألراضي الثالثة اثنًيا:
وذلك من خالل بيعها ومن مث الدخول   644االستثمار لألرض رقم  اثلثًا:

بثمنها مع مستثمر )مطور عقاري( حيقق أرابحاً يف هناية املشروع )سنة 
كاملة( مع اسرتداد رأس املال، والذي بدوره سيسهم يف بناء األرضني 
األخريني ويساعد اجلمعية يف سداد ديوهنا ودعم مشاريعها ومبادراهتا  

 . ةالنوعي
وذلك من خالل الدخول أبصل   644االستثمار لألرض رقم  رابًعا:

األرض املقدر مثنها مع مستثمر )مطور عقاري( على أن يقدم للجمعية  
مبلغاً ال يقل عن مليون رايل من قيمة األرض لسداد ديوهنا وتغطية  

مصاريفها التشغيلية ودعم مشاريعها ومبادراهتا النوعية، وهذا االستثمار  
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مع اسرتداد  –إبذن هللا تعاىل–ق للجمعية أرابحاً يف هناية املشروع سيحق
املتبقي من قيمة رأس املال )األرض(، والذي بدوره سيسهم يف بناء  

 . األرضني األخريني
تباع األرض الثالثة وُيشرتى بقيمتها عمارة جاهزة وتُؤجر فورا  :خامًسا
 . االجتماع( حممد احلازمي خالل األستاذ/ )مقرتح 
)مقرتح  بيع األرض وشراء عقار ابلشراكة مع بنك التنمية  :سادًسا

 . أ.عبدالعزيز فتين خالل االجتماع(
 

 وخلص االجتماع ابلقرارات والتوصيات التالية: 
  (644)( بيع أرض اجلمعية رقم %95. اإلقرار ابملوافقة ابألغلبية )نسبة 1

 جملس إدارة اجلمعية بذلك. وتفويض  جبدة،ي السالمة والواقعة حب
. اإلقرار ابإلمجاع تفويض جملس اإلدارة ابالستثمار املناسب ألرضي 2

 جبدة. ي السالمة ( والواقعة حب646( ورقم )645اجلمعية رقم )
. اإلقرار ابإلمجاع بتفويض جملس اإلدارة ابالقرتاض أو الرهن أو التمويل 3

ى أو أي جهة رمسية مصرح هلا  البنوك األخر  من بنك التنمية االجتماعية أو
 يف اململكة العربية السعودية. 

عما مت  . يقدم جملس اإلدارة يف االجتماع القادم للجمعية العمومية تقريراً 4
 إجنازه جلميع هذه القرارات والتوصيات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملس اإلدارة 

 . القرارات أعاله اعتماد  أعلن رئيس االجتماع ختاًما..
 وشكر رئيس جملس اإلدارة األعضاء على احلضور واستجابتهم للدعوة ومسامهتهم بفعالية االجتماع. 

 ( مساًء. 9:20وُختم االجتماع تقريًبا الساعة )
 مندوب الوزارة: 

 
 : رئيس االجتماع 

 منصور بن امحد بن كمال صربي رئيس جملس اإلدارة املهندس/  
 رئيس جملس اإلدارة:

 منصور بن أمحد صربي: والتوقيع االسم
 اخلتم 

 
 : املكلف اجلمعيةعام دير م

 فاطمة عبدهللا حممد والتوقيع: االسم
 هـ29/3/1444 التاريخ:
 م 25/10/2022املوافق: 

 1 من 1 ص  1/1/2020اتريخ      1/0 رقم إصدار    اجلمعية داخل لالستخدام النصوص معاجلة برانمج بوساطة  حتريره أو النموذج  تصوير ميكن
 SHQ-G.M-D.M&V-009رمز الوثيقة    1/1/2020اتريخ اإلصدار   (1/0رقم اإلصدار ) عنوان الوثيقة )إجراء االجتماعات والزايرات(



 2من  1الصفحة 

 م25/10/2220اتريخ         (391022)ج ش  جدة   حترير رقم   –مجعية الشقائق اخلريية  
 مدة احلفظ  مكان احلفظ  رقم النموذج  اسم النموذج  

حضور اجتماع اجلمعية    بيانمنوذج  
 سنوات   3 مديرة مكتب اإلدارة العامة  SHQ-G.M-D.M&V-009-F003 العادية  -غري العادية    العمومية

 ة العاديغري   حضور اجتماع اجلمعية العموميةبيان 
 (zoomاالفرتاضي عرب تطبيق )

 الوقت  املوافق التاريخ اهلجري  اليوم 
 م9:20م إىل 8:20من  م 25/10/2022 هـ 29/3/1444 الثالاثء 

 االسم 
نوع  

 العضوية 
اتريخ االلتحاق  

 ابلعضوية 
 املفوض عنه  احلضور ابإلانبة ابألصالة احلضور 

 - -  م 22/11/2005 عامل  الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن العثيم  1
 االستاذ حممد احلازمي  - معتذر م 22/11/2005 عامل  الشيخ نبيل بن حممد املشيقح  2
 - - مل حيضر  م 22/11/2005 عامل  الدكتور عبد هللا بن سعيد الغامدي  3
 - - مل حيضر  م 22/11/2005 عامل  الدكتور سعد بن صاحل الشهيب  4
 -   م 22/11/2005 عامل  الدكتور حممد بن عبد العزيز الصعب  5
 -   م 22/11/2005 عامل  االستاذ حممد بن حامد احلازمي  6
 - -  م 22/11/2005 عامل  الدكتور ضياء بن اتج الدين حسي  7
 - -  م 22/11/2005 عامل  املهندس سعد بن عبد هللا القرشي 8
 الدكتور حممد الصعب - معتذر م 22/11/2005 عامل  املهندس عبد هللا بن سعد املغذوي 9

 - -  م 29/6/2007 عامل  الدكتور يزيد بن سعيد أبو ملحه  10
 - -  م 29/6/2007 عامل  حممد نوحالدكتور أمين بن  11
 - -  م7/6/2009 عامل  املهندس منصور بن امحد صربي  12
 - - معتذر م5/5/2012 عامل  األستاذ إبراهيم بن سليمان اخلميس  13
 - -  م 11/2/2019 عامل  املهندس كامل بن عبدالرزاق الساعات  14
 - -  م 11/3/2019 عامل  األستاذ طالل بن حممد األمحدي 15
 املاس اهلجن  /األستاذة - معتذرة  م 29/1/2019 عامل  األستاذة سوسن بنت امحد املنيعي  16
 - -  م 29/1/2019 عامل  األستاذة حماسن بنت عباس شرقاوي 17
 - -  م 29/1/2019 عامل  األستاذة فوزية بنت أمحد صيام  18
 - -  م 29/1/2019 عامل  الدكتورة امل بنت عباس جار 19
 - -  م 29/1/2019 عامل  الدكتورة زينب بنت حممد احلرب  20
 - - ضر حتمل  م 10/9/2019 عامل  الدكتورة إنعام بنت صاحل احلرب  21
 - -  م 7/10/2019 عامل  الدكتورة عائشة بنت حممد الكبيدي  22
 - - معتذرة  م 15/10/2019 عامل  الدكتورة وفاء بنت حممد شاهي  23
 - -  م 15/10/2019 عامل  األستاذة هناء بنت غازي جمدل  24
 - - مل حتضر  م 23/10/2019 عامل  الدكتورة جوهرة بنت عبدالرمحن الصبيحي 25



 2من  2الصفحة 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 - - مل حتضر  م 11/11/2019 عامل  الدكتورة وفاء بنت راشد الشربمي  26
 - - مل حتضر  م 30/4/2020 عامل  األستاذة عزيزه بنت عبدهللا رافعه 27
 - -  م8/5/2020 عامل  أمي عمر جادبنت األستاذة حنان  28
 - -  م9/5/2020 عامل  حممد السبيعي  بنت األستاذة هدى 29
 - -  م 10/5/2020 عامل  عبدالرحيم ول بنت الدكتورة فاطمة  30
 - -  م8/6/2020 عامل  عبدهللا السبيعي بنت األستاذة سلوى  31
 - - مل حتضر  م 16/6/2020 عامل  عبدالرمحن اجلميح بنت األستاذة/ ندى  32
 -   م 12/10/2020 عامل  املاس بنت حممد اهلجن /األستاذة 33
 - -  م 23/2/2021 عامل  وليد بن وصل املغامسي الشيخ/  34
 - -  م 23/2/2021 عامل  بشيت بن محد املطرف  /األستاذ 35
 - -  م 22/4/2021 عامل  عبدهللا حممدبنت األستاذة/ فاطمة  36
 - -  م 25/5/2021 عامل  بنت عدانن البار  مسيةاألستاذة/  37
 - -  م 15/9/2021 عامل  صباح بنت قاسم الرفاعي بروفسور/  38
 - -  م 29/9/2021 عامل  روضه بنت سعدو اجلرف ة/ ستاذاأل 39
 - -  م 17/5/2022 عامل  بن صاحل فتن  عبدالعزيزاألستاذ/  40
  :املكلف اجلمعية عام مدير

 فاطمة عبدهللا حممد  االسم والتوقيع:
 م 10/2022/ 25املوافق  هـ29/3/1444التاريخ: 

 1 من  1 ص     1/1/2020 اتريخ    1/0 رقم  إصدار    اجلمعية داخل  لالستخدام  النصوص  معاجلة برانمج بوساطة حتريره  أو   النموذج  تصوير ميكن
 SHQ-G.M-D.M&V-009رمز الوثيقة     1/1/2020اتريخ اإلصدار    (1/0رقم اإلصدار )  عنوان الوثيقة )إجراء االجتماعات والزايرات(  


