
 

 

 

 
 

 الخيرية كنف  لجمعية العادية العمومية الجمعية اجتماع
 

 

 

 االجتمـــاع : بنــــود   ❖

 م. 2020على القوائم المالية الواردة من المراجع الخارجي للجمعية للعام   االطالع أوال : 

 م ( . 2020-2016على ماجاء في تقرير نشاط الجمعية )كنف في خمس سنوات من  االطالع :  ثانيا

 م . 2021ي على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية  للجمعية للعام المال  االطالع: ثالثا

في مجال عملها من خالل الخبرة التي تكونت لديها وذلك    ستثمار اال  طلب الجمعية االطالع على    رابعا : 

بتسهيل حصول موظفي الجمعيات الخيرية التي لديها مستفيدين في جمعية كنف على تأمين طبي مخفض  

لدى شركة التأمين التي تعتمدها جمعية كنف واستثمار هذه الخدمة بعائد يكون للجمعية وبالطريقة التي يراها  

 الدعم والمساندة التي تقدمها للجمعيات الزميلة .  مجلس اإلدارة لقاء

 : االستماع لألسئلة والمقترحات والمالحظات .  خامسا

 :  ات القرار   ❖

 م. 2020على القوائم المالية الواردة من المراجع الخارجي للجمعية للعام باإلجماع   المصادقة   أوال : 

 م ( . 2020-2016الجمعية )كنف في خمس سنوات من  تقرير نشاط ى  علباإلجماع    : المصادقة   ثانيا

 إجمالي األعضاء  الوقت المكان الموافق التاريخ اليوم
 الحضور 

 مفوض  أصالة 

 3 24 47 م  11.00 عن بعد 02/05/2021 20/09/1442 األحد

    في وقته المحدد تم عقد االجتماع 



 

 

 

 

 م . 2021على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية  للجمعية للعام المالي باإلجماع    الموافقة   : ثالثا

في   في مجال عملها من خالل الخبرة التي تكونت لديها  الجمعية على أن تستثمر باإلجماع   الموافقة   رابعا : 

وذلك بتسهيل حصول موظفي الجمعيات الخيرية التي لديها مستفيدين في جمعية  لطبي الخيري  مجال التأمين ا

تم  وتفويض مجلس اإلدارة باآللية المناسبة لهذا االستثمار ، و على التأمين الطبي بأسعار مخفضة ،  كنف  

للقطاع  الحكومية  في الئحة إسناد المشاريع والخدمات    من التنظيم الوارد االستفادة  تفويض مجلس اإلدارة ب

، ولمجلس اإلدارة تفعيلها متى ما رأى  غير الربحي الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  

 قدرة الجمعية على االستثمار وتحقيق عوائد للجمعية من خالل االستفادة مما ورد في الالئحة . 

 واإلجابة عليها . االستماع لألسئلة والمقترحات والمالحظات تم :  خامسا

 وهللا الموفق ،، 

 

 رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية                  والتنمية االجتماعية     املوارد البشريةوزارة  امندوب 
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