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 حمضر اجتماع اجلمعية العمومية العادي جلمعية أفياء النسائية مبنطقة عسري

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، وبعد : 

م يف متام الساعة العاشرة 2020/  5/  11هـ املوافق 1441/  9/  18فقد عقد يف مساء يوم االثنني بتاريخ 

يه حسب التوج  zoomاجتماع اجلمعية العمومية جلمعية أفياء النسائية مبنطقة عسري ، وذلك من خالل منصة 

الوزاري املتضمن عدم وجود ما مينع من عقد االجتماعات العمومية عرب وسائل التقنية احلديثة ضمن التدابري 

من إمجالي ( نيابة 1وعدد )( عضوًا ) أصالة ( 25وقد حضر االجتماع عدد )االحرتازية ضد فايروس كورونا ، 

، وذلك برئاسة رئيسة جملس إدارة ( عضوًا 31أعضاء اجلمعية العمومية الذين حيق هلم احلضور وعددهم )

اجلمعية الدكتورة / سلطانة عبد اهلل املشيقح ، ومت اختيار عضوة جملس اإلدارة األستاذة / فاطمة علي 

مركز التنمية االجتماعية بأبها األستاذة / ابتسام سعيد القحطاني  يتالشهري مقررة لالجتماع  وحبضور ممثل

 .لوادعي واألستاذة / نوال حممد ا

 جدول األعمال التالي :  مت استعراضحيث 

 كلمة رئيسة جملس إدارة اجلمعية . .1

 م 2019عرض التقرير املالي لعام  .2

 م2020االطالع على اخلطة واملوازنة لعام  .3

 .ازات اجلمعية ومبادراتها ضمن محلة ) كلنا مسؤول ( جنإاالطالع على  .1

 نظام املتابعة اإلدارية اإللكرتوني . استعراض .4

 ما يستجد من أعمال . .5

 وتفصيل نتائج االجتماع فيما يلي : 

 



 

3 
 

 

 أواًل : كلمة رئيسة جملس اإلدارة 

الدكتورة سلطانة عبد اهلل املشيقح كلمتها بالرتحيب باحلضور والدعاء للجميع  /افتتحت رئيسة اجمللس

من كل مكروه ووباء ، ثم شكرت مقام الوزارة على دعمهم  بالتوفيق والقبول وأن حيفظ اهلل بالدنا

ومساندتهم للجمعية ، والشكر اخلاص ملركز التنمية االجتماعية بأبها على تعاونهم مع اجلمعية وتوجيهاتهم 

املستمرة ، وكذلك الشكر ألعضاء فريق اجلمعية على جهودهم املبذولة خالل هذا العام  وجلميع اللجان 

للنمو والتوسع امللموس يف أداء اجلمعية والذي يعكس األثر  أشارتتعاونات مع اجلمعية ، كما واملتطوعات امل

يف محلة ) كلنا مسؤول ( وختمت املتنوعة ملبادرات اجلمعية اجملتمعية  إضافةاإلجيابي للتخطيط السليم ، 

اإلجنازات اليت حتظى بها اجلمعية عد من اهتمام اجلمعية بالتقنية واألنظمة احلديثة اليت سهلت العمل وُتبيان ب

 يف عمرها القصري .

 م 2019ثانيًا :  عرض التقرير املالي لعام 

م املعد من قبل 2019املالي للجمعية لعام  استعرضت املسؤولة املالية الدكتورة نورة حييى الفيفي  التقرير

مناقشة ذلك مكتب العزق والزيلعي الذي يوضح رأي املكتب املراجع وإمجالي املصروفات واإليرادات ، وبعد 

مت إقرار التقرير واعتماده ) باإلمجاع ( وقد أبرأت اجلمعية العمومية ذمة مجيع أعضاء  من قبل احلاضرات

 . م2019جملس اإلدارة لعام 

 م2020ثالثًا : االطالع على اخلطة واملوازنة لعام 

م ، وبعد املناقشة واإلجابة على كافة األسئلة مت إقرارها  2020مت استعراض خطة اجلمعية وموازنتها لعام 

 واعتمادها باإلمجاع .
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 إجنازات اجلمعية ومبادراتها ضمن محلة ) كلنا مسؤول ( رابعًا : االطالع 

م الذي يوضح اإلجنازات التفصيلية للربامج واألنشطة املنفذة خالل هذا 2019إجنازات اجلمعية لعام مت عرض 

العام ، باإلضافة إىل مبادرات اجلمعية يف املشاركة ضمن محلة ) كلنا مسؤول ( بعد ذلك قدم اجلميع شكره 

مع كافة اجلهات ذات العالقة إلدارة اجلمعية ومنسوباتها على هذه اإلجنازات ، مع التوصية مبد اجلسور 

والشراكة معها للتكامل بني األدوار فيما يعود على اجملتمع بالنفع والفائدة حتقيقًا لرؤية اململكة العربية 

 م .2030السعودية 

 نظام املتابعة اإلدارية اإللكرتوني . استعراضخامسًا : 

مم للجمعية والذي يهدف لتسهيل وضبط العمليات نظام املتابعة اإلدارية اإللكرتوني املصل العرض التعريفيمت 

اإلدارية واملالية وحتويلها من العمل اليدوي إىل العمل اإللكرتوني ، لكون التقنية تعد وسيلة رئيسة يف هذا 

 الوقت ، وقد أبدى اجلميع إعجابه بهذه املبادرة اليت جعلت للجمعية السبق يف أمتتة العمليات اإلدارية واملالية .

 مساء ، واهلل املوفق ،،، 11:30تم االجتماع يف متام الساعة واخت

 

 مركز التنمية االجتماعية بأبها مصادقة رئيسة االجتماع مقررة االجتماع

 نوال حممد الوادعي أ. القحطانيبتسام سعيد إ أ. د. سلطانة عبد اهلل املشيقح الشهري يفاطمة عل أ.
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احلاضرات يف االجتماع املنعقد جلمعية أفياء النسائية مبنطقة عسري بيان بأمساء عضوات اجلمعية العمومية 

 م2020/  5/  11هـ املوافق 1441/  9/  18يوم االثنني 

 مالحظات التوقيع املنصب االسم م

  حاضرة نائبة رئيسة اجمللس أ.لطيفة سليمان ضبعان  .1

  حاضرة املسؤولة املالية د. نورة حييى الفيفي  .2

  غائبة عضو جملس إدارة د. عائشة حييى أبو سبعة  .3

  حاضرة عضو جملس إدارة أ.عائشة عبد اهلل األمسري  .4

  غائبة عضو جملس إدارة أ.فايزة يوسف البابطني  .5

  حاضرة عضو أ.د. خلود سعد أبو ملحة  .6

  حاضرة عضو د. إميان سليمان ميمش   .7

  غائبة عضو مانعد. دولة حممد   .8

  حاضرة عضو د. سلطانة حممد الشهراني   .9

  حاضرة عضو د. حنان أمحد السعيدي  .10

  غائبة عضو د. سهري عيسى القحطاني  .11

  حاضرة عضو د. شنيفاء حممد القرني  .12

  حاضرة عضو د. حليمة إبراهيم السعيدي  .13

  حاضرة عضو د. عائشة مريع عسريي  .14

  حاضرة عضو حييى الغامدي أ.إبتسام  .15

  حاضرة عضو أ.خدجية فايز األمسري  .16

  حاضرة عضو أ.خدجية عامر الربيدي  .17

  حاضرة عضو أ.عائشة فائع احلياني  .18

  حاضرة عضو أ.صباح مسفر األمسري  .19

  حاضرة عضو أ.عهود سعد أبو ملحة  .20
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  حاضرة عضو أ.فاطمة حممد أسلمي  .21

  حاضرة عضو سعيد آل شامر أ.فلوة  .22

 مرفق إنابة خطية أنابت عضو أ.مريم فايز األمسري  .23

  حاضرة عضو أ.هيفاء حممد كاملي  .24

  حاضرة عضو أ.مهرة ناصر آل فارع  .25

  غائبة عضو أ.بدرية مهدي القحطاني  .26

  حاضرة عضو أ.نورة عائض آل الصد  .27

  حاضرة عضو أ. نورة حممد الشمراني  .28

  حاضرة عضو الرنيين اهللعبد خلود أ.  .29

 

 

 رئيسة جملس إدارة                                                                               

 مجعية أفياء النسائية مبنطقة عسري                                                                             

 اخلتم                                       

 ح د. سلطانة عبد اهلل املشيق                                                                            
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