


 
 م10/10/2021

 2/10/21ج

 

 املنعقد يوم األحد الغري عاديكشف حضور اجتماع اجلمعية العمومية 

 )عن بعد(: هـ 26/02/1443 –م  03/10/2021املوافق  

 بيان احلضور الصفة االسم م

 حضر عضو علي حممد مسفر الزهراني 1

 حضر عضو مسفر محيد حامد احلربي 2

 حضر عضو براهيم ابوقازعهإبراهيم حسن إ 3

 حضر عضو محد محدان عبداهلل الشهريأ 4

 مل حيضر عضو منصور حمفوظ حممد الظاهري 5

 مل حيضر عضو فواز سعيد بن علي الزهراني 6

 حضر عضو ممدوح سامل حشيم السلمي 7

 مل حيضر عضو مروان فهاد سويد املعبدي 8

 حضر عضو السلميعبدالرمحن ربيع صالح  9

 مل حيضر عضو سامل مقعد مهدي البقمي 10

 



 
 م15/9/2021

2/15/9 

 

 حفظهم اهلل                     مركز التنمية االجتماعية جبدة       السادة/ 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   وبعد ،،،
 

لجمعية قمم  م2021لسنة  الثاني الغير عادي الجمعية العمومية عاجتماعلماً بأنه سيعقد كم نفيد

ـ في تمام الساعة الواحدة  26/02/1443 –م  03/10/2021الشبابية وذلك يوم األحد الموافق  ه

 م( على منصة زووم. 1:00ظهراً )

 

 حيث سيتم مناقشة عدداً من النقاط وهي كالتالي:

 توسيع نطاق عمل الجمعية من محافظة جدة إلى منطقة مكة المكرمة. -

 ائي.افتتاح فرع نس -

 صالحية االقتراض والرهن. جتعديل الالئحة األساسية فالجمعية بإدرا -

 تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار. -

 

 جزيل الشكر والثناء ،،، ولكم

     

                                                

 مجعية قمم الشبابية إدارةرئيس جملس                                                              

 

 الزهراني علي حممد مسفر                                                               



 
 م15/9/2021

1/15/9 

 

  م2021لعام  الثانيدعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية 
 

 حفظهم الله          السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لجمعية قمم الشبابية     
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته       وبعد ،،

 

جمعية قمم الشبابية ل الجمعية العموميةرئيس  علي محمد مسفر الزهراني/ أنا ويسعدني يسرني

لجمعية قمم الشبابية وذلك يوم األحد الموافق  الثانيالجمعية العمومية  علحضور اجتمادعوتكم 

 م( على منصة زووم. 1:00هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً ) 26/02/1443 –م  03/10/2021

 

 مناقشة عدداً من النقاط وهي كالتالي: حيث سيتم

 توسيع نطاق عمل الجمعية من محافظة جدة إلى منطقة مكة المكرمة. (1

 افتتاح فرع نسائي. (2

 صالحية االقتراض والرهن. جتعديل الالئحة األساسية فالجمعية بإدرا (3

 تفويض مجلس اإلدارة باالستثمار. (4

 

 والثناء،جزيل الشكر  ولكم

     

                                                

 مجعية قمم الشبابية إدارةرئيس جملس                                                              

 

 الزهراني علي حممد مسفر                                                               


