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 بسم هللا الرحمن الرحيم

هـ ، 12/10/1439( املنعقد يوم الثالثاء 3عسير رقم ) محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية أفياء النسائية بمنطقة

 م26/6/2018املوافق 

هـ ، عقد مجلس إدارة جمعية أفياء النسائية 1439/  10/  12ثاء الإنه في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الث

 اجتماعه الثالث بمقر الجمعية ، بدعوة من رئيسة املجلس ، وبحضور كل من :

 الصفة االسم

 رئيسة مجلس اإلدارة نة عبدهللا املشيقحد.سلطا

 نائبة رئيسة مجلس اإلدارة أ.لطيفة سليمان الضبعان

 املسئول املالي للجمعية د.نورة يحيى الفيفي

 عضو املجلس د.عائشة يحيى أبو سبعة 

 عضو وأمينة املجلس أ.فاطمة علي الشهري 

 عضو املجلس أ.عائشة عبدهللا األسمري 

 

 احلضور :املعتذرات عن 

 سبب االعتذار الصفة االسم

 ظرف خاص عضو مجلس إدارة  أ.فايزة يوسف البابطين

 

 جدول أعمال اجللسة :

 االطالع على ما تم إنجازه بعد الجلسة السابقة. .1

 مناقشة فقرات وموعد حفل افتتاح الجمعية. .2

 استعراض برامج الصيف . .3

 الجمعية .مناقشة فكرة استئجار مقر جديد لتقديم أنشطة  .4

 مناقشة مشاركة الجمعية في خيمة أبها الدعوية . .5

 ما يستجد من أعمال . .6
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بدأت رئيسة مجلس إدارة الجمعية االجتماع بالحمد والثناء هلل تعالى ثم بالتهنئة بعيد الفطر املبارك ، سائلة هللا 

ت بالصالة والسالم على محمد بن عبدهللا
ّ
، ثم شكرت الحضور   أن يقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ، وثن

 على تلبية الدعوة لالجتماع ، ثم بدأت مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :

 ، وجاءت كما يلي : بعد اجللسة السابقة أوال : اطلع اجمللس على ما مت إجنازه  

 اجلانب اإلداري :

هـ ، بناء 1439/  8/  1وتاريخ  4وذلك بالقرار رقم  عبدهللا السرحاني مديرة للجمعية ،تعيين الدكتوره / أمل  .1

 وخبراتها ومؤهالتها املرشحة كفاءات لدراسة، وبناء على توصية اللجنة املشكلة على توصية ملجلس السابق 

 . واملجال الحجم في املشابهة الجمعيات في التنفيذيين املديرين رواتب متوسط على بناء راتبها وتحديد ،

 جمعية عضوات) القرني محمد شنيفاء. د     ميمش سليمان إيمان. د    مانع محمد دولة. د)  من كونةوامل

 ( سبعة آالف ريال ، العتبارات منها : 7000والتي جاءت توصيتها بمنحها راتب قدره ) (الجمعية في العموم

 أن الدكتورة أمل من الكفاءات املتميزة في القيادة والعمل اإلداري. •

 لها خبرة طويلة وناجحة في العمل التطوعي . •

 أن حجم العمل كبير جدا ويحتاج إلى جهد وساعات من العمل املتواصل يوميا . •

 وهي تحمل مؤهل علمي عالي )دكتوراه في العقيدة ( . •

ولضرورة االستقرار اإلداري واملالي نظرا لعدم توافر الكفاءات النسائية املتخصصة واملتفرغة حاليا ،  .2

الشؤون املالية و اإلدارية  قسم استقطاب بعض الكفاءات الرجالية للعمل فيمن األهمية فجمعية لل

مديرا متطوعا عارم ليكون ترشيح الدكتور محمد وتم ،  للجمعية بإشراف مباشر من اللجنة االستشارية

  .مدة عام اعتبارا من تاريخ انعقاد هذا املجلس ة للشؤون اإلدارية واملالية للجمعي

مخاطبة مدير مركز التنمية الستئذانهم في برامج الصيف ، وجاءت موافقتهم مشروطة بالرفع إلمارة املنطقة  .3

وإعالمهم بمواعيد البرامج لحضور مندوبة القسم وكذلك موافقة الجهات ذات العالقة ، ألخذ موافقتها ، 

 النسائي . 

 .باإلجراءات املالية من قبل الفريق الرجالياالنتهاء من الالئحة املالية مع النماذج الخاصة تم  .4

 .، وقريبا يتم استالمها من قبل الفريق الرجالي للجمعية البدء في الالئحة اإلدارية تم  .5

 للجمعية ، وتسليمها للمديرة .االنتهاء من إعداد وطباعة سندات القبض  .6

االنتهاء من صياغة عقود التوظيف بناء على الئحة التوظيف الصادرة من وزارة العمل والتنمية  .7

 االجتماعية .
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 االنتهاء من نموذج طلب التوظيف يمكن للجنة التنفيذية االستعانة به عند التوظيف  .8

السطح ،  تم االتفاق مع صاحب املبنى بشأن إزالة الجدار الفاصل بين السطحين لالستفادة من كامل .9

 وجاري العمل على تستير السطح والحوش .

 في هذا الجانب.وقد وافق عضوات املجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات 

 اجلانب املايل :

 ( خمسون ألف ريال .50.000الحصول على دعم من الوزارة مقداره )  .1

 ( مئة ألف ريال 100.000العيس ى مقداره ) الحصول على دعم من مؤسسة عبداللطيف .2

 ( خمسون ألف ريال لدعم برامج الصيف .50.000الحصول على دعم من أوقاف آل مضحية مقداره ) .3

 هذا العام وجاءت كما يلي :لوضع ميزانية الجمعية  .4

 ( ريال للمشتريات والتجهيزات واإليجارات والصيانة واملكافآت .....150.000مبلغ )

 .( ريال للعالقات العامة واإلعالم10.000مبلغ )

 ( ريال للبرامج واألنشطة .50.000مبلغ ) 

 وقد وافق عضوات املجلس على امليزانية املقترحة ، وبنود توزيعها .

 ثانيا : مقرتحات الستقرار العمل يف اجلمعية :

من ( 38) ( من املادة 4الفقرة )نظرا ألهمية تشكيل لجنة تنفيذية يسند لها بأعمال املجلس كما ورد في  .1

الالئحة األساسية للجمعية ، كما يسند إليها توقيع قرارات الصرف املالي ، ومتابعة ما يتعلق بالخطط 

 تشكيل لجنة فقد تمالتنفيذية ، على أن تكون مدة عمل اللجنة متزامنة مع املدة الزمنية ملجلس اإلدارة ، 

 :مكونة من كل من  للقيام بهذه املهام

 عضو مجلس اإلدارة / الدكتورة : عائشة أبو سبعة . /في الجمعيةاملسؤول املالي /  رئيسة املجلس أو نائبتها .

 وقد وافق عضوات املجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية . 

 أوقات العمل في الجمعية : .2

  .يكون من األحد إلى الخميس من الساعة الرابعة عصرا، وحتى التاسعة مساء  

 وقد وافق عضوات املجلس على تحديد أوقات الدوام كما سبق .
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 جلمعية للعام :موعد وفقرات حفل افتتاح ا: مناقشة   ثالثا 

ومجهزا له ، حتى يكون االفتتاح قويا إلى بداية السنة تأجيل حفل االفتتاح باقتراح مديرة الجمعية تقدمت 

ويكون هناك برامج نفذت ، مع استكمال تجهيزات املبنى ، واعتماد الرؤية والرسالة للجمعية تجهيزا مناسبا ، 

يدعى لحضوره شخصيات كبيرة في من فريق الخطة االستراتيجية ، واكتمال الفريق التنفيذي للجمعية ، كما 

 .املنطقة 

 .على أن يحدد الحقاعلى فكرة تأخير حفل االفتتاح املجلس  عضواتوقد وافق 

 

 :  برامج الصيف  مناقشة استعراض و:  رابعا

استعرضت األستاذة / فاطمة الشهري برامج صيف أفياء ، وتّم مناقشتها وتعديل بعض أهداف البرامج فيها حتى 

 )مرفق باملحضر خطة برامج الصيف(تكون جاهزة للرفع بها إلمارة املنطقة .

 والفريق الذي سيدير هذه البرامج. عضوات املجلس على برامج الصيف ،وافق وقد 

 : مناقشة فكرة استئجار مبىن ليكون مقرا لربامج اجلمعية:  خامسا

قاعات مع بهو داخلي ومطبخ وغرف خدمات أخرى ملحقة بجامع ابن صليخة بحي  10عن  يتكون مقر هناك 

 .ومميز للعمل النسائياملوظفين ، املوقع يتميز بكونه في حي مأهول بالسكان 

نفقة متبرع ملدة ثالث سنوات ، وسيكون على باسم الجمعية على أن يكون إيجاره وتأثيثه  املبنى الفكرة : استئجار 

مقرا ألنشطة الجمعية ، ومكتب الدعوة بحكم عقد الشراكة بين الجمعية واملكتب ، أو أي جهة أخرى يكون 

متبرع بأجرة املقر وتجهيزه  وهناك، سنويا ريال ( 40.000بينها وبين الجمعية شراكة ، علما بأن مبلغ اإليجار )

 باألثاث املناسب مدة ثالث سنوات،

مقر لتنفيذ أنشطة الجمعية ، وتّم تكليف الدكتورة عائشة أبو استئجار  فكرة عضوات املجلس علىوافق وقد 

 . سبعة ، واألستاذة فاطمة الشهري بزيارة املقر ، وتقديم تصور كامل عنه 
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 : مناقشة مشاركة اجلمعية يف خيمة أبها الدعوية :سادسا 

، وسيتم التنسيق مع املسؤوالت في الخيمة الدعوية لتخصيص فقرة أو  فيلم تعريفي بالجمعيةكتيب و تم تجهيز 

ركن في الخيمة للتعريف بالجمعية وأهدافها ، وذلك بتشكيل لجنة من مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي 

 .املهمة  للجمعية للقيام بهذه

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء

 والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين محمد بن عبد هللا ، وآله وصحبه وسلم ،،،

 

 ***الثالثة مرفق كشف توقيع العضوات الحاضرات للجلسة 


