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محضراالجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية
تم بحمد هللا وتوفيقه عقد االجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في يوم السبت  1442/02/02هـ
املوافق  2020/09/19م عن بعد ( افتراض ي ) عند الساعة 02:00 :بعد الظهر برئاسة الدكتور /محمد أحمد حمزه عمير
 ،رئيس مجلس اإلدارة – الدورة األولى ،وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم " "82عضوا من إجمالي
عدد " "134من األعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية ،و بحضورأمين سر
مجلس اإلدارة للدورة األولى ،وبإشراف من ممثلي مركز التنمية االجتماعية بالرياض:
 -1األستاذ /وليد الرشود.
 -2األستاذة /أمل املطيري.
 -3األستاذة /نورة التميمي
وتم مناقشة البنود التالية:
التصويت على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة االهداف الجديدة بها وفي ترخيص الجمعية:

البند 1

األهداف األولى
-1تقديم الدعم النفس ي واالجتماعي واملعنوي

األهداف الجديدة
-1توفير وشراء وتوزيع األدوية

واملادي ملرض ى الروماتيزم.
 -2تقديم الدعم النفس ي واالجتماعي واملعنوي لذوي
مرض ى الروماتيزم
 -3نشرالوعي باالمراض الروماتيزمية.
 -4دعم البحوث والندوات واألنشطة العلمية
والبرامج اإلعالمية واالجتماعية في مجال األمراض
الروماتيزمية.
 -4تفعيل الشراكات االستراتيجية والتعاون مع
الجهات املتخصصة واملؤسسات الخيرية من كافة
القطاعات ذات العالقة لتحقيق رؤية الجمعية.

 -2إجراء عمليات تغييراملفاصل والعمليات
األخرى املتعلقة بمرض ى الروماتيزم
 -3تقديم الدعم املادي والنفس ي واالجتماعي
 -4دعم البحوث والدراسات
 -5إنشاء املراكزالطبية املتخصصة وتشغيلها
وإدارتها
 -6تقديم الرعاية الطبية املباشرة
 -7تأمين السكن وتأثيثه من خالل شركاء
الجمعية

الصفحة  1من 4

القرار

البند 2

ا
أوال :تم استعراض أهداف الجمعية ،واألهداف الجديدة املقترحة الضافتها في الالئحة األساسية وفي ترخيص
الجمعية.
ا
ثانيا :صوت أعضاء الجمعية العمومية باملوافقة على تعديل الالئحة األساسية للجمعية وإضافة األهداف
الجديدة بها وفي ترخيص الجمعية وهي:
 -1توفير وشراء وتوزيع األدوية
 -2إجراء عمليات تغيير املفاصل والعمليات األخرى املتعلقة بمرض ى الروماتيزم
 -3تقديم الدعم املادي والنفس ي واالجتماعي
 -4دعم البحوث والدراسات
 -5إنشاء املراكز الطبية املتخصصة وتشغيلها وإدارتها
 -6تقديم الرعاية الطبية املباشرة
 -7تأمين السكن وتأثيثه من خالل شركاء الجمعية
حيث بلغت نسبة التصويت ( .) % 97.56
ثالثا :مخاطبة مركز التنمية االجتماعية بالرياض الضافة األهداف الجديدة في الالئحة األساسية وفي
ترخيص الجمعية.
التصويت على اعتماد وضع اسم مختصرللجمعية ((روماتيزم )) ليصبح الجمعية الخيرية لرعاية
مرض ى الروماتيزم  -روماتيزم

ا

القرار

البند 3

القرار

أوال :ناقش أعضاء الجمعية العمومية وضع اسم مختصر للجمعية ليكون شعارا لها.
ا
ثانيا :صوت أعضاء الجمعية العمومية باملوافقة على وضع اسم مختصر للجمعية (روماتيزم) ليصبح
الجمعية الخيرية لرعاية مرض ى الروماتيزم " روماتيزم " حيث بلغت نسبة التصويت ( ) % 95.12
ا
ثالثا :مخاطبة مركز التنمية االجتماعية بالرياض باعتماد كلمة ( روماتيزم) كاسم مختصر لها بعد اسم
الجمعية ليصبح الجمعية الخيرية لرعاية مرض ى الروماتيزم (روماتيزم) وتضمينه في ترخيص الجمعية وفي
الئحتها األساسية.
املوافقة على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة فقرة (إقراراالقتراض من البنوك املرخص لها
ا
العمل باململكة العربية السعودية ألجل االستثمار في أصول عقارية ،ورهن العقار للمقرض ضمانا
لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقارأو ما يتوفرللجمعية من موارد مالية )
ا
أوال :صوت أعضاء الجمعية العمومية باملوافقة على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة فقرة
(إقراراالقتراض من البنوك املرخص لها العمل باململكة العربية السعودية ألجل االستثمارفي أصول
ا
عقارية ،ورهن العقارللمقرض ضمانا لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقارأو ما يتوفر
للجمعية من موارد مالية ) حيث بلغت نسبة التصويت ( ) % 85.37
الصفحة  2من 4

ا

ثانيا :مخاطبة مركز التنمية االجتماعية بالرياض بطلب تعديل الالئحة واضافة الفقرة أعاله في (أوال).

البند 4

القرار

املوافقة على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة استحداث العضويات التالية واعتماد
لوائحها :عضو شرفي – عضو داعم – عضو متطوع – عضو مستفيد (سعودي وغيرسعودي)
عضو إعالمي.
أوال :صوت أعضاء الجمعية العمومية على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة استحداث
العضويات التالية واعتماد لوائحها :عضو شرفي – عضو داعم – عضو متطوع – عضو مستفيد
(سعودي وغيرسعودي) عضو إعالمي ،حيث بلغت نسبة التصويت ( )92.68
ثانيا :مخاطبة مركز التنمية االجتماعية بطلب تعديل الالئحة واضافة العضويات الجديدة

وقد انتىه االجتماع عند الساعة  01 45ظهرا

الصفحة  3من 4

اعتماد محضراالجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية
السبت 1442/2/2هـ املوافق 2020/9/19م
عن بعد ( افتراض ي )
م

االسم

الصفة

1

د .محمد بن أحمد حمزة ُعمير

رئيس مجلس اإلدارة
الدورة األولى

2

األستاذ /وليد الرشود

ممثل مركزالتنمية
االجتماعية بالرياض

3

األستاذة /أمل -املطيري

ممثل مركزالتنمية
االجتماعية بالرياض

4

األستاذة /نورة التميمي

ممثل مركزالتنمية
االجتماعية بالرياض

الصفحة  4من 4

التوقيع

