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 عاديةغير الاجتماع الجمعية العمومية  محضر 

 لجمعية سند الخيرية لدعم األطفال املرض ى بالسرطان

  الخميس اليــــوم  :

 هـ25/11/1441 :التاريــخ 

افـــق :   م16/07/2020 املو

  (zoom  برنامج زومعد ) عن ب   املكـان :

 والنصف مساء   السابعة الوقــــت :
 

 

 

 الحضور :

      مجلس اإلدارة :من 

  اإلدارة مجلس رئيس - عبدالعزيز بن عبدهللا بنت عادلة / م س ص .1

  اإلدارة مجلس رئيس نائب - املوس ى الرحمن عبد بنت  جوهرة  / السيدة .2

  املالي املشرف  - اإلدارة مجلس  عضو - السميري  عوض هللا عبد/  األستاذ .3

  اإلدارة مجلس  عضو - الفاضل منصور  بن فيصل/  الدكتور  .4

  اإلدارة مجلس  عضو - السناري  الدين بدر محمد آمال/  الدكتورة .5

  اإلدارة مجلس  عضو - الوطبان الكريم عبد هيفاء/  الدكتورة .6

  اإلدارة مجلس  عضو - القحطاني عبدهللا بن أحمد/  األستاذ .7

  اإلدارة مجلس  عضو - الشبيلي احمد مشاعل/  األستاذة .8

   اإلدارة مجلس  عضو - الشواف عبدهللا الدين محي فادية/  السيدة .9

 

   والتنمية اإلجتماعية املوارد البشريةوزارة من: 
 

 سارة الشيحةاألستاذة / 

 وفاء الحسينانألستاذة /  ا

 محمد الحربياألستاذ/  

 
 

 من الجمعية : 
 

   عامالدير امل -ريم الحجيالن  /ألستاذةا

  مدير العالقات العامة والخدمات املساندة –أسماء الراشد  /األستاذة

 رئيس قسم املحاسبة –األستاذة/ الهنوف الصبحي 

 شؤون األعضاء  لو مسؤ  -حصة الهزاع  /األستاذة 
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 مسؤول الشراكات –األستاذة/ ليلى السعيد 

 مسؤول األنشطة –األستاذة/ منيرة العواد 

 مصمم الجرافيك –األستاذة/ منال القحطاني 

 سكرتير مجلس اإلدارة –األستاذة/ أالء الدوسري 
 

 

 

   الجمعية العمومية :األعضاء والعضوات العاملين في من 

 

 

 
 

 

 نورا عدنان األيوبي محمد عبدالرحمن املوس ى  سليمان عبدالرحمن الراشد األميرة عادلة بنت عبدهللا

 عبدالعزيز محمد بوهياء  صالح عبدالرحمن املوس ى  غادة عبدالرحمن الراشد أحمد الشبيليمشاعل 

 هناء عبدهللا الفريح منيرة عبدالرحمن املوس ى  منيرة خالد العذل أحمد عبدهللا القحطاني

 بدرية سالم املدوح عبداللطيف محمد املوس ى  الجوهرة خالد العذل زينب زبير العنزي 

 سارة عبد الرحمن الراشد عبدالرحمن محمد املوس ى  عمران عبدالرحمن الراشد عبدالكريم الوطبانهيفاء بنت ال

 منى حمد الرشودي  شادن صالح املوس ى محمد السديري  األمين شوقي الحازمي

 سارة بنت ناصر الزرعه  لولو صالح املوس ى خالد عبدهللا العذل رندة نديم البارودي

 منيرة فهد بن جمعه فرح صالح املوس ى العنود فهد بن جمعة مالك سمير الثقفي

 اضواء فهد بن جمعه عبداالله صالح املوس ى سلوى عبدالرحمن الراشد انعام عبدالقادر السباعي

 مضاوي فهد بن جمعه منيرة محمد املوس ى  خلود بنت عبد املحسن بن سعود بن عبدالعزيز أملي بهاء الدين رسالن

 نورة محمد الجبر  نورة محمد املوس ى  حمود التويجري  القصيبيسميحة أحمد 

 محمد عبدهللا الجبر  الجوهرة أحمد الضويحي  الجازي محمد الشبيكي ناصر طارق الذكير

 عبدالعزيز محمد الجبر  هنادي عدنان األيوبي  الجوهرة عبداللطيف املانع فيصل منصور آل فاضل

 عبدهللا محمد الجبر  عبير عدنان األيوبي هديل العمير حسن أحمد الرتوعي

 سالم سعيد العلي  نوف اسماعيل الشورى ريم الداعج مها عبدالعزيز العمير

 حمد عبدهللا املدهللا  عمر صالح حمران سارة اسماعيل الشورى فاطمة محمد الجبر

 عبداملحسن بن عبدالرحمن املوس ى  وليد العماري  شيرين جالل كيالي  سعد عمر حمران 

 خالد الوسمي  ريم الحجيالن  سليمان محمد العنبر  جود عمر حمران  

 احمد سعد املدهللا  نورة ابراهيم املهنا  فايزة ابو باشا صيته بن مانع بن جمعة 

 محمد ابراهيم قشقري  عبدهللا املدعج الدوسري  فوزية مرشد الباز منال بنت حمد العسكر 

 محمد عبدهللا املطرود  ثامر أبو خضير  صالحة ناصر الفواز ماجد محمد الجبر 

 خديجة محمد الغنام  طه البراهين  عبدالرحمن سعد الراشد  مالء بنت اسامة جنبي 

 لولوه محمد الحمدان  مها احمد عبدالجبار اسامة عبدالغفور عبيد هناء بنت سعيد ابو راس 

 هيفاء راشد بن دايل سارة بنت بدر آل سعود لطيفة عبد الرحمن الشويعر  عبدالعزيز التركيديما فاروق عوده 

 أمجاد عبدهللا التميمي عبدهللا بن سعد الراشد هناء راشد بن دايل  طيبة خيرهللا شبيب البنعلي 

 لولو محمد الفريح املطلقخلود عبداملحسن عبدهللا  فوزية عبد الباري العبد الكريم  سعاد عبدهللا حميدي الحميدي

  عبدهللا السميري  عبدالرحمن عبداملحسن املوس ى عبير بنت عبد هللا بن سعد الراشد

  دليل القحطاني عايده عبدالرحمن السالم  ديمة بنت بدر ال سعود
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  .عضو عامل ومفوض 111اكتمل النصاب بحضور: 

   12 املفوضين:       99الحضور: 
 

 

 جدول األعمال كالتالي :  
 

 .املوافقة على إضافة فقرة لصالحيات الجمعية العمومية حسب توصية وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية .1

 

 

 املوافقة على إضافة فقرة لصالحيات الجمعية العمومية البند الثامن عشر من الفصل :  الرابعلبند ا

  : وذلك على النحو التاليواعتمادهما الثالث في النظام األساس ي للجمعية 

 إقرار اإلقتراض من البنوك املرخص لها العمل باململكة العربية السعودية ألجل اإلستثمار في أصول عقارية،

 لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو مايتوفر للجمعية من 
 
ورهن العقار للمقرض ضمانا

مجلس اإلدارة باملوافقة عليه و ادارته حسب ما تراه مناسب و في مصلحة و تفويض موارد مالية أخرى. 

 الجمعية.
 

إضافة فقرة لصالحيات الجمعية العمومية البند الثامن عشر من الفصل الثالث في النظام األساس ي اعتماد  :تم وقد

 بموافقة أغلبية األعضاء.للجمعية 

 

 : التصويت وأعتماد األتي 

 عدد األصوات )غير موافق( )موافق(عدد األصوات  البند

 17 88 الرابعالبند 

  

.العاشرة والربعقفل االجتماع الساعة أقد و    

      

 

 
 

 

 

 

 

 الختم الرسمي

 

  

 إعتماد رئيس مجلس اإلدارة   

 /صاحبة السمو امللكي    

 

 األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود      

 

 مديـر عـام الجمـعية                

 /األستـاذة

 
 ريـم بنت صـالح الحـجيـالن

 


