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 الحضور من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة:

 

 االسم # االسم #

ئيس مجلس اإلدارةر  –آل الشيخ د. حصة محمد  1 عضو عامل –فادية محي الدين الشواف أ.   12   

ائب رئيس مجلس اإلدارةن -أ. سامي عبدالرحمن البواردي 2 عضو عامل –جواهر عثمان الصالح أ.  13   

مين الصندوق أ -أ. لين محمد فليفل 3 عضو عامل – فراس عبد الرحمن الدويش أ. 14   

ضو مجلس اإلدارةع -النعيم د. نورة عبدهللا  4 ضو عاملع –م. مساعد عبدهللا العيس ى  15   

ضو مجلس اإلدارةع -د. انتصار سليمان السحيباني  5 ضو عاملع –أ. موض ي راشد البكر  16   

ضو مجلس اإلدارةع -أ. عالء عبدهللا الهاشم  6 ضو عاملع –أ. نورة عبدهللا الخلف  17   

ضو مجلس اإلدارةع -د. علي إبراهيم الفرحان  7 لعضو عام –أ. هدى مكو بخش  18   

ضو مجلس اإلدارةع -أ. نواف مساعد الدهمش 8 ضو منتسبع –أ. فيصل عبدالعزيز امليمي  19   

ضو عاملع –د. نوال صالح الثنيان   9 ضو منتسبع –. لؤي وائل مناع القطان د 20   

ضو عاملع –د. أحمد عبدهللا القحطاني   10  ضو منتسبع –صالح الصانع  أ. ابتسام 21 

ضو عاملع –د. حسن محمد تميم   11    

 

 

 املفوضين من أعضاء الجمعية العمومية:  

 االسم #

ضو عاملع –أ. احمد عبدالرحمن املقبل  1  

و عاملعض –ساميه يوسف البرقاوي  2  

ضو عاملع –نوال عثمان العبدالجبار  3  

بعضو منتس –منى صالح السديس  4  

 

 إجمالي عدد الحضور:

 عضو عامل     21

 عضو منتسب 4 
 

 

 

 دسكا -الجمعية الخيرية ملتالزمة داون 

 محضر االجتماع  – 2020العادية غير الجمعية العمومية 

   م  2020يوليو  05 املوافقهـ  1441ذي القعدة  14 االجتماع: تاريخ / اجتماع افتراض ي عبر برنامج الزوممكان االجتماع: 

 مساءً  07:45وقت االنتهاء:  مساًء / 6:30 املوعد: 

 الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة.و اختتم تمام  السادسة واألربعين دقيقةي تمام الساعة فابتدأ االجتماع 
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 م 2020العادية لعام غير فرز األصوات لقرارات اجتماع الجمعية العمومية 

 2020قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام  

 القرار رقم

1/4/20 

ساسية الفقرة )و( من املادة الثامنة والثالثون في الفصل الرابع من الالئحة األ  تعديلاعتماد موافقة الجمعية العمومية باألغلبية على 

 للجمعية والتي تنص على:

" تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها، تحديث الصكوك وإدخالها 

، وتحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة في النظام الشامل واستخراج صك بدل فاقد

 واملصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية".

 0ال          21نعم 

2/4/20 

 على املادة الثامنة والثالثون من الفصل الرابع للنظام األساس ي للجمعية والتي تنص على:اإلضافة املوافقة باألغلبية على 

ا من قائمة الصالحيات في الالئحة األساسية الصادرة من مجلس الوزراء والالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األه
ً
لية انطالق

جمعية ( وبناًء على قرار اجتماع ال197هـ والنظام األساس ي للجمعية املسجلة لدى الوزارة برقم )18/2/1437( بتاريخ 61بقرار وزاري رقم )

  ج.ع( إضافة للمادة الثامنة والثالثون كاالتي: 4/4/19رقم ) 2019ية العادية لعام العموم

: ملجلس اإلدارة مجتمًعا الحق بتفويض الغير في الصالحيات املمنوحة لهم مما لم يتم تخصيصه حصرًيا من صالحيات كما ذكر 8الفقرة 

 رى تنظيمها لدى كتابة العدل واملوثقين املعتمدين وتشمل:أعاله حق توكيل الغير بموجب تفويضات خطية أو وكاالت شرعية يج

الحق في تمثيل الجمعية امام جميع البنوك واملصارف والشركات االئتمانية وبيوت املال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل  .1

 الحكومية واألهلية بمختلف تخصصاتها ومسمياتها.

ابة عن صناعة وإدارة الشركات وأمام كاتب العدل والجهات املختصة االخرى نيالحق في املراجعة والتوقيع أمام وزارة التجارة وال .2

 الجمعية وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الجمعية وتوقيع االتفاقيات وتعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل.

 التجاري وفتح االشتراك لدى الغرفةالحق في مراجعة وزارة التجارة والصناعة وإدارة الشركات وإدارة السجالت وحجز االسم  .3

 التجارية وتجديد االشتراك واعتماد التواقيع والتوقيع على جميع املستندات لدى الغرفة التجارية وإدارة السجالت وإدارة

األعمال التجارية واإلشراف على السجالت وتعديل السجالت وإضافة نشاط وفتح فروع للسجالت وإلغائها ونقلها، واستخراج 

 ل بدل تالف أو مفقود واستخراج وعمل العالمات والوكاالت التجارية وتعديلها وإلغائها والتنازل عنها.سج

مراجعة األمانات والبلديات وفتح املحالت واستخراج رخص وتجديد الرخص وإلغائها ونقلها واستخراج فسوحات البناء  .4

 والترميم واستخراج شهادات إتمام البناء وتخطيط األراض ي.

الحق في املراجعة والتقديم على قرض من صندوق التنمية العقاري واستالم جميع الدفعات وتوقيع العقد ونقل القرض على  .5

 األرض وطلب إعفاء من القرض والتوقيع على كافة العقود والوثائق واملستندات واالقرارات.

القروض وإبرام العقد مع الصندوق واستالم القرض  الحق في التقديم على صندوق تنمية املوارد البشرية وذلك بالتقديم على .6

 وطلب اإلعفاء من القرض وطلب عدم وجود أي التزامات مادية وتسديد القرض.

التقديم على البنك السعودي للتسليف واالدخار والتقديم على طلب قرض واستالم القرض وطلب عدم وجود أي التزامات  .7

 رض والتوقيع واالستالم والتسليم.مادية وطلب اإلعفاء من القرض وتسديد الق

الرهن وبيع ممتلكات الجمعية من عقارات وأراض ي ومنقوالت سواًء لصالح الجمعية أو لقاء التسهيالت والقروض املمنوحة  .8

 للجمعية أو للغير من قبل البنوك واملصارف أو الشركات أو الصناديق االئتمانية أو مؤسسات التمويل الحكومي أو األهلي.

في النيابة عن الجمعية في الشراء واإلفراغ بعد البيع للمشتري والتنازل واستالم الثمن بشيك باسم الجمعية وقبول الحق  .9

اإلفراغ ودفع الثمن واالستالم والتسليم ودمج الصكوك والتجزئة والفرز واستالم الصكوك وتحديث الصكوك واستخراج 

األراض ي الزراعية إلى سكنية واثبات االطوال واملساحات واستخراج  صكوك بدل فاقد وإدخالها في النظام الشامل وتحويل

 حجج االستحكام وطلب 

قيع تعديل الصكوك وأطوالها واستالمها والتوقيع على كافة العقود والوثائق واملستندات واالقرارات والتأجير واالستئجار وتو  .10

 والتوقيع على كافة االوراق واملستندات التي تخص ذلك. عقود األجرة وتجديد عقود األجرة واستالم األجرة لصالح الجمعية
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     :اعتماد رئيس مجلس اإلدارة

 13/7/2020 :التاريخ

 :الختم

 

 

ملجلس اإلدارة حق التنازل واإلبراء ملديني الجمعية من التزاماتهم طبًقا ملا يحقق مصالحها على أن يتضمن محضر املجلس  9الفقرة 

ن اإلبراء ملبلغ محدد كحد أقص ى لكل عام حيثيات قراره وأن يكون اإلبراء بعد مض ي سنة كاملة على استحقاق الدين كحد أدنى وأن يكو 

 للمدين الواحد وهذا اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.

 0ال        21نعم 

20/4/3 

ة ( للمادة الثامنة والثالثون في الفصل الرابع من الالئح7اعتماد موافقة الجمعية العمومية باألغلبية على إضافة فقرة جديدة رقم )

 على: األساسية تنص

" يجوز ملجلس اإلدارة الحصول على التسهيالت وكافة األوراق التجارية واملستندات وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل 

عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها واستالمها بعد الحصول على موافقة  بأنواعها وتوقيعالحكومي، وعقد القروض الحسنة 

 الجمعية العمومية".

 0ال           21نعم 

4/4/20 

 وافقة باألغلبية على إضافة آلية إنشاء الفروع للمادة الرابعة من الالئحة األساسية للجمعية والتي تنص على:امل

" يكون نطاق خدمات الجمعية في منطقة الرياض ويكون مقرها الرئيس ي الرياض ويجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل اململكة بموافقة 

 عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة املتطلبات اآلتية: وعلى الجمعيةزير أو من يفوضه والجهة املشرفة، الو 

 ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.-

 تحديد مقر الفرع، والنطاق اإلداري لخدماته.-

ن إلدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكِل منهم مع بيانات ملرشحياتحديد اختصاصات الفرع والهيكل اإلداري له وأسماء العاملين -

 التواصل معهم.

 ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته."-

 0ال           21نعم 


