
 
  محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز األصوات

  م اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني ألعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيز
  م١٩/٠٩/٢٠٢٠هـ الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٢المنعقد يوم السبت 

 

  ٢ من ١ صفحة
  
 

لجمعية الخيرية ل العادية (االجتماع األول)الجمعية العامة  المشكلة بقرار األصوات فرزوجمع اجتمعت لجنة 
ً في االجتماع  وقد بلغ عدد الحاضرون لرعاية مرضى الروماتيزم  .الجمعية أعضاءمن  عضواً ) ٧٥( آليا

)١٣٤ %٥٥٫٩٧) ٧٥         .                                       
  لنتائج التالية:انتهت اللجنة إلى االتصويت جراءات فرز بطاقات إد التأكد من صحة وبع

  

  بنود الجمعية
  غير الموافقون  الموافقون  نص البند

   األول البند 
  م.٢٠١٩الموافقة على تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية للجمعية للعام 

٦٨  
٩٠٫٦٧%  

٧  
٩٫٣٣%  

   الثاني البند 
    للدورة الثانية. -لى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التصويت ع

 األصواتعدد   النسبة  سماء األعضاء المرشحينأ  م
  ٦١  %٨١٫٣٣   . الدكتور/محمد بن أحمد حمزه َعمير   ١

  ٥٧  %٧٦٫٠٠   . /وفاء بنت محمد سعد سويري الدكتورة   ٢

  ٤٦  %٦١٫٣٣   . زياد بن أحمد علي الزهراني / الدكتور   ٣

  ٤٣  %٥٧٫٣٣   . /محمد بن أحمد محمد مظفر الدكتور   ٤

  ٤٠  %٥٣٫٣٣   . /الحسين بن محمد إبراهيم عسيري الدكتور   ٥

  ٣٦  %٤٨٫٠٠   . األستاذة/مي بنت عوض عتيق عايض العتيبي   ٦

  ٣٥  %٤٦٫٦٧   /سهام بنت عبدهللا رشيد الرشيدي الدكتورة   ٧

  ٣٤  %٤٥٫٣٣   . /عبدالعزيز بن ثامر جمعة الخلف الدكتور   ٨

  ٣١  %٤١٫٣٣   . /سعاد بنت صالح بن صالح االحمدي الدكتورة   ٩

  ٢٨  %٣٧٫٣٣   . العرفج طيف بن محمد عبدالعزيزلال عبد / الدكتور   ١٠

  ٢٦  %٣٤٫٦٧   . عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الفريج / الدكتور   ١١

  ٢١  %٢٨٫٠٠   . /ميادة بنت فؤاد بن فيصل باويان الدكتورة   ١٢



 
  محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز األصوات

  م اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني ألعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيز
  م١٩/٠٩/٢٠٢٠هـ الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٢المنعقد يوم السبت 

 

  ٢ من ٢ صفحة
  
 

 
  بنود الجمعية

  غير الموافقون  الموافقون  نص البند
   الثالث البند 

  (للدورة األولى). -التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة
  مالحظة : ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.

٦٣  
٩٥٫٤٥%  

٣  
٤٫٥٥%  

   الرابع البند 
  في كل من: التصويت على افتتاح فروع للجمعية 

  مدينة الدمام  -          المنطقة الشرقية 
  محافظة جدة  -    منطقة مكة المكرمة 

  المدينة المنورة  -   منطقة المدينة المنورة 
  مدينة أبها  -             منطقة عسير 
  مدينة جازان  -            منطقة جازان 

  مدينة عرعر -  منطقة الحدود الشمالية 

٦٩  
٩٢٫٠٠%  

٦  
٨٫٠٠%  

  
  

  رئيس الجمعية    الجمعية أمين سر
  الدكتور/محمد بن أحمد حمزه َعمير    األستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  


