
 
  محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز األصوات

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

 

  ١ من ١ صفحة
  
 

لجمعية الخيرية لرعاية مرضى لغير العادية الجمعية العامة  المشكلة بقرار فرزوجمع اجتمعت لجنة 
   .الجمعية أعضاءمن  عضواً ) ٨٢(آلياً في االجتماع  وقد بلغ عدد الحاضرون الروماتيزم

  لنتائج التالية:انتهت اللجنة إلى االتصويت جراءات فرز بطاقات إوبعد التأكد من صحة 
  بنود الجمعية

  غير الموافقون  الموافقون  نص البند
   األول البند 

  الموافقة على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة االهداف الجديدة بها وفي ترخيص الجمعية
  األهداف الجديدة  األهداف األولى

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والمعنوي -١
  والمادي لمرضى الروماتيزم.

قديم الدعم النفسي واالجتماعي والمعنوي ت -٢
  لذوي مرضى الروماتيزم 

  الروماتيزمية.  باألمراضنشر الوعي  -٣
دعم البحوث والندوات واألنشطة العلمية  -٤

والبرامج اإلعالمية واالجتماعية في مجال 
  األمراض الروماتيزمية. 

تفعيل الشراكات االستراتيجية والتعاون  -٥
ة والمؤسسات الخيرية مع الجهات المتخصص

من كافة القطاعات ذات العالقة لتحقيق رؤية 
  الجمعية. 

  توفير وشراء وتوزيع األدوية  -١
إجراء عمليات تغيير المفاصل والعمليات  -٢

  األخرى المتعلقة بمرضى الروماتيزم 
  تقديم الدعم المادي والنفسي واالجتماعي  -٣
  دعم البحوث والدراسات  -٤
اكز الطبية المتخصصة إنشاء المر -٥

  وتشغيلها وإدارتها 
  تقديم الرعاية الطبية المباشرة  -٦
تأمين السكن وتأثيثه من خالل شركاء  -٧

  الجمعية

  

٨٠  
٩٧٫٥٦%  

٢  
٢٫٤٤%  

   الثاني البند 
التصويت على اعتماد وضع اسم مختصر للجمعية ((روماتيزم )) ليصبح الجمعية الخيرية لرعاية 

  روماتيزم. -مرضى الروماتيزم 

٧٨  
٩٥٫١٢%  

٤  
٤٫٨٨%  

   الثالث البند 
الموافقة على تعديل الالئحة األساسية للجمعية واضافة فقرة (إقرار االقتراض من البنوك 

عربية السعودية ألجل االستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار المرخص لها العمل بالمملكة ال
للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد 

  مالية).

٧٠  
٨٥٫٣٧%  

١٢  
١٤٫٦٣%  

   الرابع البند 
الالئحة األساسية للجمعية واضافة استحداث العضويات التالية واعتماد الموافقة على تعديل 
عضو مستفيد (سعودي وغير سعودي)  –عضو متطوع  –عضو داعم  –لوائحها: عضو شرفي 

  عضو إعالمي.

٧٦  
٩٢٫٦٨%  

٦  
٧٫٣٢%  

  
  

  رئيس الجمعية    الجمعية أمين سر
  مد بن أحمد حمزه َعميرالدكتور/مح    األستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  


