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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 هـ،2/1441/ 27األحد  نعقد يوم  امل( 3محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية أفياء النسائية بمنطقة عسير رقم ) 

وافق   م27/10/2019امل

  يوم مغرب  بعد والنصف السادسة   الساعة تمام في  الثالثعقد مجلس إدارة جمعية أفياء النسائية اجتماعه 

 وبحضور كل من :  الجمعية،بمقر  هـ،1441/  2/ 27األحد

 الصفة  االسم 

 رئيسة مجلس اإلدارة  املشيقح  عبد هللا  ةد. سلطان

 نائبة رئيسة مجلس اإلدارة  لطيفة سليمان الضبعان أ. 

 املسئول املالي للجمعية يحيى الفيفي  ةد. نور 

 مجلس اإلدارة  عضو  فاطمة علي الشهري  أ.
 

 االجتماع من إدارة الجمعية كل من: وحضر 

 الصفة  االسم 

 مساعد إداري للجمعية  أميرة الحميدان   أ.

 مشرفة البرامج النوعية  علي حنان  .أ

 سكرتارية وعالقات عامة  هيفاء األسمري  أ.
 

رئيسة املجلس االجتماع بالترحيب بالجميع مع التأكيد على أهمية تحقيق أهداف الجمعية املعتمدة من  افتتحت 

ثم   2030وزارة العمل والتنمية االجتماعية والتي تسعى الجمعية من خاللها لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

 االجتماع وفق جدول األعمال التالي: بدأ  

 .هـ1441 لعام الجمعيةتقرير إنجازات   .1

 م.2020 - 2019خطة الجمعية لعامي  .2

 تنمية املوارد املالية للجمعية.  .3

 ما يستجد من أعمال.  .4
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 تقرير اجلمعية   أوال:

هـ واملجلس يشيد باإلنجازات املتحققة حسب   1440تم استعراض تقرير إنجازات الجمعية خالل العام الهجري 

 ويوص ي بجمع وترتيب اإلنجازات إلعداد التقرير الختامي بشكل مناسب. املعايير واملؤشرات املخطط لها  

 اخلطط التنفيذية   :ثانيا  

م 2019م واملجلس يوص ي باالستمرار في خطة 2020 – 2019تمت مناقشة الخطط التنفيذية للجمعية لعامي 
 وتضمين إنجازات هذه املرحلة في التقرير السنوي. 

 إعدادها وعرضها في جلسة املجلس القادمة.م فيتم  2020خطة أما 

 تنمية املوارد املالية: ثالثا  

يوص ي املجلس بأهمية استقطاب الكفاءات املناسبة للعمل في قسم تنمية املوارد املالية مع التدريب والتطوير  

 على رأس العمل وعقد الشراكات التي تحقق نجاح الفريق. 

: ما يسجد من أعمال  رابعا 

املجلس بدراسة فكرة تأسيس مركز أو معهد تدريب معتمد من املؤسسة العامة للتدريب التقني  يوص ي  -1

 واملنهي. 

 ترشيح مشرفة لوحدة التطوع.  -2

 تفعيل الشراكات مع جامعة امللك خالد بعقد ورش عمل مشتركة وإعداد الخطط التنفيذية املناسبة.  -3

 *************** 

 مساء  الثامنةاختتمت اجللسة يف متام الساعة 

 وآله وصحبه وسلم ،،، اهلل،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين حممد بن عبد 
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 أعضاء جملس اإلدارة

 


