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  محضر اجتماع
  ةالتأسيسيالجمعية العمومية 

  
  

سية      تم عقد   م  2005 مارس   7في يوم االثنين الموافق      ة التأسي اجتماع الجمعية العمومي
ة  كلجمعي ة ، وذل شفافية الكويتي ي ال ة ، حيث اس ف امين الكويتي ة المح ر جمعي تمر مق

   .مساء 8.50 حتى الساعة 6.50الساعة االجتماع من 
  

دأ  اع ب ة ترحيبي االجتم ن ة بكلم سيد    م ضيرية ال ة التح يس اللجن د  / رئ صالح محم
ة  س إدارة جمعي ضاء مجل سادة أع كر ال ضور وش ا بالح ب فيه ث رح ي حي الغزال

ي في          سيد الغزال ا وضح ال اع ، آم ذا االجتم ضافتهم ه ة الست ه المحامين الكويتي آلمت
ة محضر                  سى بكتاب د العي تفاصيل إدارة االجتماع ، ومنها الطلب من السيدة سلمى حم

   .  والتي وافقت مشكورة ) مقرر(االجتماع 
  

  :ونعرض فيما يلي موجزا لما تم مناقشته في االجتماع 
  

  : تقديـم وتعـريف –البند األول 
  

اموا بإعد     ذين ق اد مسودة النظام األساسي    توجيه الشكر ألعضاء اللجنة التحضيرية ال
سى          :ودعوة المؤسسين ، وأعضاء اللجنة هم        د العي  صالح محمد الغزالي ، سلمى حم

صار  شمري ، انت دين ال د ، صالح ال ي ، باسل سعد الراش د عبدالمحسن المليف ، أحم
.عبدالرحيم السويدي 

 
د   :  هذا اللقاء وهم  إدارةآما تم توجيه الشكر للمؤسسين الذين ساهموا في          ردوس خال ف

.المسلم ، حمود عقله العنزي ، دالل خالد البدر 
  

رة      (شرح فك ة وبعد ذلك تم     ة    جمعي شفافية الكويتي التها   )  ال ا ورس أغراضها   و   ورؤيته
  .ووسائلها

 
:األسـاسي النظـام –البند الثاني 
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ى          النظام األساسي     تم توزيع نسخة من مسودة         رح عل ة المقت شفافية الكويتي ة ال لجمعي
واد          مناقشته، ثم جرت    اء،األعض م     النظام، حيث تم إجراء تعديالت على بعض م م ت  ث

.عليه التعديالت الالزمة إدخالاعتماد آامل النظام األساسي بعد 
  

   :اإلدارة انتخـاب مجلـس –البند الثالث 
  

بعة          ار س ة الختي شفافية الكويتي ة ال س إدارة جمعي ضوية مجل يح لع اب الترش تح ب ف
:وهم حيث قدم سبعة أعضاء ترشيحهم األساسي،رر بالنظام أعضاء آما هو مق

صـالح محمـد الغــزالي/ السـيد   )1
أحمـد عبدالمحسـن المليـفي/ السـيد   )2

عبداالله محمد رفيع معـرفي/ السـيد   3( 
عـلي عبدالعزيـز النمــش/ السـيد   )4
انتصـار عبدالرحيم السويدي/ السيدة    )5

حســام صالــح التنيـب/ السـيد   6( 
 صالح الدين طعمه الشمري/ ـيد الس )7

  
وب لعضوية مجلس   دد المطل ق الع دد المرشحين يواف را ألن ع و اإلدارةونظ ا ه  آم

  .تزآيتهم فقد تمت األساسي،مقرر بالنظام 
  

  : إقـــرار –البند الرابع 
  

  :أقر المؤسسين لجمعية الشفافية الكويتية باآلتي 
  .جال الجمعية موضوع التأسيسأن تكون أنشطة جمعية الشفافية الكويتية في م )1
  .االلتزام بأهداف جمعية الشفافية الكويتية  )2
ن وزارة          )3 نوية م ة س ار أو معون دل إيج ع ب ر أو دف وفير مق ة بت دم المطالب ع

  .والعملالشئون االجتماعية 
ي       )4 دخل ف ة والت ة والقبلي ث روح الطائفي دم ب ى ع ل عل د بالعم زام والتعه االلت

  .ةالسياسيالمنازعات الدينية أو 
  

ة األعضاء المؤسسين             الختام،وفي    توجه رئيس اللجنة التحضيرية بجزيل الشكر لكاف
ا    ا ودولي ت محلي سين صورة الكوي ساد وتح ة الف ي محارب ة ف ذه األمان م ه ى حمله عل

  .القادمة متمنيا استمرار التواصل في األيام الشفافية،وتعزيز مفاهيم 
  

ة ا    ي لجمعي ام األساس ى النظ ادق عل د ص ذا وق ن   ه ل م ة آ شفافية الكويتي ر (ل انظ
   ).المرفقالكشف 
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  المقرر            رئيس اللجنة التحضيرية
  ورئيس اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

  
   سلمى حمد العيسى                         صالح محمد الغزالي

  
  
  

  )جمعية الشفافية الكويتية(المؤسسون قائمة أسماء 
  

  المحسين نسعبدا لمح عبدا هللا حسين أحالم
  احمد حمود محمد الدويهيس
  احمد خالد الجاسر العراده

  السميطاحمد سعود فهد 
  احمد طعمه صعفك الشمري

   ترآي المليفينعبدا لمحساحمد 
  احمد محمد سليمان الودعاني
  احمد مصطفى أحمد معرفي
  اعتدال حمد مبارك العيار

  انتصار عبدالرحيم حسن السويدي
  اياد أحمد عبداللطيف الشارخ
  اياد سعدون صالح المطوع

  اياد عبدالحميد عبدالرحمن الحمود
  ايمان بدر سعود العبد الرزاق
  ايمان فؤاد يوسف الشرهان
  باسل سعد عبدالعزيز الراشد
  بسام حمود عبداهللا الشمري

  بسمه عمانويل بنيامين يعقوب
  تسنيم سهيل عبدالحميد أحمد

  تيبيجاسم محمد سحلي الع
  جلوي ناصر جلوي العتيبي
  جواد ياسين مصيب علي
  حسام صالح عبداهللا التنيب

  حسن عبدالرحيم حسن السويدي
  حصة صقر عبدالمحسن ابوعبيد

  حمود عقله صياد العنزي
  حمود فالح حمود الزعبي

  خالد حجر شعوف المطيري
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  خالد حمدان دهام السيف
  خالد سعد ناصر العبيدي
  ديخالد صالح سلطان الخال

  خالد عبدالرحمن أحمد العمار
  خالد عبدالعزيز حمود النغيمشي

  خالد الفي احمير الشمري
  خالد محمد أحمد البشاره
  خلف غالي هجاج العنزي
  خلود زيد خلف الفضلي
  دالل خالد عبداهللا البدر

  زينب محمد إبراهيم الشايع القصيمي
  سالم بطاح سعد الرشيدي

  سعدون  مطر بزيع الخالدي
  اجد عجاب عبداهللاسلطان م

  سلمى حمد يوسف العيسى القناعي
  صالح فجري مسحل الشعالني

  صالح الدين طعمه صعفك الشمري
  صالح عبدالعزيز عبداهللا الحميضي
  صالح عبدالكريم أمين األنصاري

  صالح محمد عيسى الغزالي
  ضاري محمد خليفة عقله

  طارق عبداهللا أحمد الفرحان
  طارق محمد صقر المعوشرجي

  اإلله محمد رفيع معرفيعبد 
  عبدالحميد علي عبدالمنعم عبدالحميد
  عبدالرحمن حميدان ترآي الحميدان

  عبدالعزيز محمد عبدالرزاق العنجري
  عبدالكريم حجر شعوف عبدالكريم
  عبداللطيف محمد سليمان الصريخ

  عبداهللا حمود جعيالن الفضلي
  عبداهللا منسي مطر الشمري

  عبداهللا مهنا سالم غانم
  لهادي عبيد عبدالهادي العجميعبدا

  عبيد سعدي عبيد المطيري
  عبيد منسي مطر الشمري

  عثمان زاحم عبدالعزيز الزاحم
  علي أنور علي الشطي
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  علي عبدالعزيز نمش النمش
  علي غزاي سعد المطيري

  علي فهد راشد الراشد
  عماد عبدالعزيز محمد العسكر

  عمر حمد يوسف العيسى القناعي
  عمرانغدير أحمد ناصر ال

  فارس فايق محمد العياضي
  فاضل حسين علي الدشتي
  فاطمة محمد مفرح المفرح
  فايز عايد شليويح الظفيري

  فردوس خالد عبداللطيف المسلم
  فهد حاآم علي المهيني

  فهد زهير عبدالمحسن الزامل
  فواز أحمد لزام الرشيدي
  فواز عبداهللا عواد السعيد
  فيصل صالح يحي اليحي

  م الدغيشمفيصل محمد ادغيش
  قصي إبراهيم محمد الشطي

  آواآب عبدالرحمن عبداللطيف الملحم
  محمد خالد جاسر العراده

  محمد راشد غازي المطيري
  محمد ربيع الجاسر العراده

  محمد عبدالكريم محمد العيسى
  محمد عبداهللا راضي المياس
  محمد عبداهللا سعد القطان
  محمد ناصر محمد المري

  تيمحمود عبدالصمد محمد دش
  مديحة عبداهللا أحمد بوفتين

  مشاري محمد عيسى الغزالي
  مشعل عبدالرحمن عبداللطيف الملحم

  مشعل عبدالعزيز نمش النمش
  منصور عبداهللا عبد المحسن أبو عبيد

  موضي خالد عبيد العجمي
  ناصر بدر مطر العيدان

  ناصر صبيح براك الصبيح
  نايف عبدالواحد صالح الحساوي

  ق المطوعندى سليمان عبدالرزا
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  نعيمة مصطفى أحمد المرزوق
  نهى يوسف سعود الوقيان

  نواف خلف ناجي الخرينج الرشيدي
  نوال فؤاد عبدالرحمن مال حسين

  هاله عبدالرحمن سليمان الضويحي
  هديل عمانويل بنيامين غريب

  هيام محمد إبراهيم النجران التويجري
  وليد خالد خلف الزمامي

وليد محمد عبداهللا الصقعبي
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