
 

 

 

 الخيرية كنف  لجمعية العادية العمومية الجمعية اجتماع
 

 

 بنــــود االجتمـــاع :  ❖
 

 م.2019املصادقة على القوائم املالية الواردة من املراجع الخارجي للجمعية للعام  أوال :

اإلدارة ومنحه صالحية تسجيل العقارات وقبول إفراغها، وقبول الوصايـا واألوقاف والهبات  تفويض مجلس    ثانيا :

املوارد املالية للجمعية ، واالقتراض  ، وإنشاء األوقاف والصناديق االستثمارية الوقفية ، وأي أمر من شـأنه تعــــزيز

ستثمار في أصول عقارية ، ورهن العقار للمقرض  من البنوك املرخص لها العمل باململكة العربية السعودية ألجل اال 

 لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى . 
ً
 ضمانا

 م .2020املوافقة على املوازنة التقديرية  للجمعية للعام املالي  : ثالثا

مع    :  ابعار  التواصل  في  أب  الواتس  ورسائل  النصية  والرسائل  االلكتروني  البريد  مراسالت  اعتماد  على  املوافقة 

 األعضاء لتزويدهم بما يخص الجمعية من تقارير ودعوات وخطابات ترغب الجمعية إيصالها لهم. 

  . : تحقيق رضا أصحاب العالقة خامسا

 ألسئلة األعضاء ومقترحاتهم. االستماع:  سادسا

 

 القرارات :   ❖

 م.2019املصادقة على القوائم املالية الواردة من املراجع الخارجي للجمعية للعام تم باإلجماع   أوال :

: ت  ثانيا  باإلجماع  الوصايـا  تم  وقبول  إفراغها،  وقبول  العقارات  تسجيل  صالحية  ومنحه  اإلدارة  مجلس  فويض 

 املوارد املالية   وأي أمر من شـأنه تعــــزيز والصناديق االستثمارية الوقفية،وإنشاء األوقاف   واألوقاف والهبات،

 األعضاء إجمالي  الوقت المكان الموافق التاريخ اليوم
 الحضور 

 مفوض  أصالة 

 2 26 47 م  7.00 عن بعد 25/08/2020 06/01/1442 الثالثاء 

  في وقته المحدد تم عقد االجتماع 



 

 

للجمعية ، واالقتراض من البنوك املرخص لها العمل باململكة العربية السعودية ألجل االستثمار في أصول عقارية  

 لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتو 
ً
فر للجمعية من موارد ، ورهن العقار للمقرض ضمانا

 مالية أخرى .

 م . 2020للجمعية للعام املالي  والتقرير السنوي    املوافقة على املوازنة التقديرية تم  باإلجماع  أوال :  •

•    : باإلجماع    ثانيا  في تم  أب  الواتس  ورسائل  النصية  والرسائل  االلكتروني  البريد  مراسالت  اعتماد  على  املوافقة 

 األعضاء لتزويدهم بما يخص الجمعية من تقارير ودعوات وخطابات ترغب الجمعية إيصالها لهم.التواصل مع 

  .ألسئلة األعضاء ومقترحاتهم واإلجابة عليها  االستماعتم ثالثا :  •

 وهللا املوفق ،،

 رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية               والتنمية االجتماعية     املوارد البشريةمندوب وزارة 

 محمد بن سعد بن بطي الفراج                                     موس ى بن جعفر بن صالح الغاوي                      


