
 

 

                    
 بسم الله الرحمن الرحيم                                                  

 
 لجمعية سعف لإلسكان التنموي كشف الحضور الجتماع الجمعية العمومية العادية

 ه 1443رمضان   27الموافق  م2022أبريل  28لمنعقد يوم ا
 

 اسم  #
 العضو  

نوع  
 العضوية 

 تاريخ
 االنضمام  

عدد 
األصوات 

 )أصالة( 

عدد 
األصوات 

 )نيابة( 

مجموع  
 األصوات

 التوقيع 

احمد عايض   1
 ناصر قراش 

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

تميم غازي   2
 شريف  محمد

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

ريم أحمد عايض   3
 قراش

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

أيمن وجيه   4
 الطويل محمد

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

رنا أحمد عايض   5
 قراش

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

حسن   عبد الله 6
 عبدالله خطيب 

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

رشا أحمد عايض   7
 قراش

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

جميل حسن  8
 إسماعيل

 غزنوي

 م 2019/ 09/ 20 عامل
 

1    

نادر حسن عطا   9
 الله العمري 

    1 م 2020/ 08/ 01 عامل

صفية علي  10
 إبراهيم عسيري

    1 م 2021/ 10/ 07 عامل

1

1

رضحي مل

رضحي مل

1

1

1

1

1

1



 

 

محمد عايض   11
 قراش يعل

    1 م 2021/ 10/ 07 عامل

طارق سمير   12
 عوض العوفي 

    0 2021/ 01/ 27 عامل

ماجدة  13
 الرحمنعبد

 حسين متولي

    0 2021/ 01/ 27 عامل

أفنان  14
عبدالمحسن 
 نافع الحربي 

    0 2021/ 01/ 27 عامل

جابر محمد   15
 حمد الحمادي م

    0 2021/ 01/ 27 عامل

 
 على هذا جرى التوقيع،و

 
 

 الجمعية أمين سر       مجلس اإلدارة                                                                             رئيس 
 
 

 االسم: أحمد عايض قراش                                                                      االسم: رشا أحمد قراش 
 
 
 _____________التوقيع: _____________                                                                 _التوقيع: 

رضحي مل

رضحي مل

0

0

0

1



 

 

 

 ه 27/09/1433م الموافق 28/04/2022 : م اليو 
 م.2022للعام األول   الجمعية العموميةاجتماع   محضر الموضوع: 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
رمضان   27الموافق م 2022 أبريل 28خميس يوم الم 2022للعام  اجتماع الجمعية العمومية العادية تم عقد        

 الرابط  إلكترونيًا علىاالجتماع   عبر  ببركة الله وتوفيقهمساًء  1:00 الساعةه  1443
https://meet.google.com/nhq-qrzs-xux 

 
   وقد اكتمل النصاب النظامي بحضور األعضاء الموقعين في كشف الحضور المرفق. 

 
 االجتماع :   جدول أعمال           

  .م واعتمادها بعد مناقشتها2020دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية  .1

إقرار اسناد مراجعة القوائم المالية للجمعية لمكتب المحاسب القانوني )شركة رامي الخضر( بحسب   .2
 االجتماعية.توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية  

 م وإقراره بعد مناقشته. 2021للعام   التقرير المالي االطالع على .3

 .م2022إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية  .4

 م 2021مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية  .5

  .واتخاذ ما تراه في شأنه م،2022االطالع على الخطة المقترحة للسنة المالية للعام  .6

  االطالع على خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجاالتها وإقرارها. .7

  .المشروعات االستثمارية وإقامةالجمعية    استثمار أموالتفويض مجلس اإلدارة في   .8

 االطالع على تقرير الحوكمة الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ومناقشته. .9

 براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين أ. عبد الله خطيب و أ. هاني الغامدي. إ .10

 من أعمال.  دما يستج .11

 وقد أقرت الجمعية العمومية التوصيات التالية: 

 م. 2020  اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية .1

لمكتب المحاسب القانوني )شركة رامي الخضر( بحسب توجيهات  للجمعية  إقرار اسناد مراجعة القوائم المالية .2
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 م. 2021تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية   عتمادا .3

 م. 2022إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية  .4

 م 2021عية ونشاطاتها للسنة المالية تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجم إقرار .5



 

 

  .م2022الخطة المقترحة للسنة المالية للعام   إقرار .6

  االستثمارية.وإقامة المشروعات أموال الجمعية واقتراح مجاالته  ربوضع سياسات استثما تفويض مجلس اإلدارة  .7

 االجتماعية.االطالع على تقرير الحوكمة الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية تم  .8

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين أ. عبد الله خطيب و أ. هاني الغامدي. .9

 . ةالجهات المعني  من الفكريةإقرار نموذج سعف لجمع التبرعات والتوصية بطلب حفظ حقوقه  .10

تم استعراض برنامج كاشف المدعوم من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وإقرار استخدامه لبحث   .11
 احتياجها.الحاالت المتقدمة وتقييم مدى 

 

 

 بارك الله األعمال
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