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 جمعية سقيا الماء 

 بمنطقة مكة المكرمة

اف  (1287)مسجلة برقم   تحت إشر

ي لتنمية القطاع غبر الربحي 
 المركز الوطن 

 
 سجل اجتماعات الجمعية العمومية

 القرارات  االجتماع  

يف الذي طلب إعفائه من  -1 األول  الموافقة عىل ترشيح الدكتور/ عبد العزيز محمد الغامدي عضو مجلس إدارة بديال عن األستاذ متعب فيصل الشر

 مجلس اإلدارة. 

 اإلدارة التخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك. الموفقة عىل فتح مكاتب تعريفة وتفويض مجلس -2

اك للعضو المؤسس -3  ريال.  100ريال وللعضو المنتسب  200ريال وللعضو العامل  500الموافقة عىل رفع رسوم االشبر

.  إ الموافقة عىل -2 ي
 نشاء لجنة المتابعة والتقييم برئاسة الدكتور رمزي الزهران 

ي األستاذ مسفر عبد هللا بدران.           نشاء اللجنة االستشار إ الموافقة عىل   -3 
 ية برئاسة المحاسب القانون 

 نشاء لجنة للبحوث العلمية لتنمية مصادر المياه برئاسة الدكتور محمد صالح حريري.    إ الموافقة عىل -4

 الموافقة عىل أنشاء لجنة نسائية برئاسة األستاذة نور سعيد باقادر.     -5 

   0الموافقة عىل استخراج سجل تجاري باسم جمعية سقيا الماء لتصنيع المياه وتكريرها -6



 

 

 

 
Soqia_almaa 8047  يدي  –جده  –أبرق الرغامة  –راجح بن قتادة  www.soqia.org.sa 0126599331 هاتف - 22261الرمز البر

 

 جمعية سقيا الماء 

 بمنطقة مكة المكرمة

اف  (1287)مسجلة برقم   تحت إشر

ي لتنمية القطاع غبر الربحي 
 المركز الوطن 

 
  
ة من -1 الثان   م. 2022/   8/  30إىل  2022/   1/  1االطالع عىل منجزات الجمعية خالل الفبر

ي منطقة مكة المكرمة(. االطالع عىل دراسة -2
 
وع وقف جمعية سقيا الماء )مصنع مياه ف  جدوى مشر

 الموافقة عىل فتح سجل جمعية سقيا الماء التجاري. -3

 تفويض مجلس اإلدارة باستثمار الفائض الماىلي من أموال الجمعية. -4

اء لصالح مشاري    ع وبرامج الجمعية. -5  تفويض مجلس اإلدارة بالبيع والشر

 سيارة الخبر لسقيا الماء. تدشير  -6

ي للجمعية. -7
ون   تدشير  الموقع والمتجر االلكبر

 م.  2020/ 12/ 30التصويت باعتماد تقرير مراجع الحسابات لسنة المالية المنتهية -1 الثالث

ي -2
 
ي تبدأ ف

ي 2021/ 1/ 1التصويت باعتماد الموازنة التقديرية للسنة النر
 
 م.  2021/ 12/ 30م وتنتهي ف

ي   التصويت باعت -3
 
ي تبدأ ف

ي 2021/ 1/ 1ماد الخطة التنفيذية للسنة النر
 
 م.  2021/ 12/ 30م وتنتهي ف

 التصويت باعتماد توصيات زيارة وفد الجمعية اىل وزارة البيئة والمياه والزراعة )وكالة المياه( والمتابعة مع مؤسسة سقاية االهلية. -4

اتيجية -5  للجمعية ومتابعة الخطوات المتبقية مع اإلدارة التنفيذية. التصويت باعتماد توصيات لجنة اعداد الخطة االسبر
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 جمعية سقيا الماء 

 بمنطقة مكة المكرمة

اف  (1287)مسجلة برقم   تحت إشر

ي لتنمية القطاع غبر الربحي 
 المركز الوطن 

 
ي مجلس إدارة الجمعية وقد حصل عىل نسبة -1 الرابع 

 
اعتماد نتيجة التصويت باختيار )د. عبد هللا بن عىلي بن عبد هللا الشهري( عضوا ف

ي %16.7من األصوات كما تم اعتماد أ. محمد بن عيضة المالكي كاحتياط أول )وحصل عىل    61.1%
ماجد .  أ   /  ( أ. سفر بن سلطان الحارن 

ي   ي وثالث )حصل كل منهما عىل كاحتياط بن حامد الحرنر
 (. %11.1ثان 

اء أو البناء فيما يخص أوقاف الجمعية. -2  تفويض مجلس إدارة الجمعية بالبيع والشر

 تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من أموال الجمعية.   -3

يكه( كمراجع ومعتمد للقوائم المالية للجمعية للعام  -4 كة عبد هللا مسفر بدران وشر  م. 2021اعتماد )شر

ي عام -5
 
ي تحققت ف

 م. 2021شكر مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية عىل المنجزات النر

حة للعام -6  م. 2022اعتماد الخطة التنفيذية المقبر

وع الموازنة التقديرية للجمعية للعام -7  م. 2022إقرار مشر
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 جمعية سقيا الماء 

 بمنطقة مكة المكرمة

اف  (1287)مسجلة برقم   تحت إشر

ي لتنمية القطاع غبر الربحي 
 المركز الوطن 

 
ي عام -1 الخامس 

 
ي تحققت ف

 م. 2021شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية عىل اإلنجازات النر

 ـه. 1443نجاح برنامج سقيا الحاج لعام شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية عىل  -2

 م. 2021اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي -3

 م. 2022اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التنفيذية والتشغيلية  -4

يكة( كمراجع ومعتمد للقوائم المالية للجمعية للعام -5 كة عبد هللا مسفر بدران وشر  م. 2022اعتماد )شر

ي لتنمية القطاع غبر الربحي لبناء مقر عليها. تفويض مجلس ا-6
 إلدارة بطلب منح أرض للجمعية من المركز الوطن 

: "تفويض مجلس إدارة الجمعية باالستثمار والحصول عىل قروض  -7 الموافقة عىل تعديل الالئحة األساسية للجمعية بإضافة ما يىلي

دة من بنك التنمية االجتماعية "  حسنة ومنح غبر مسبر

8- . ي
 إبراء ذمة عضو مجلس اإلدارة المستقيل د. رمزي سالم الزهران 

( رئيسا )األستاذ / نايف عىلي عمر باعشن( عضوا. -9 ي
: )األستاذ /عىلي عطية يحنر الزهران   اعتماد تشكيل لجنة االنتخابات عىل النحو التاىلي

 

 


