
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
  

 

 

ي يوم أ
لجمعية  العادية العمومية م  ، تم انعقاد اجتماع الجمعية  2021 / 9/  19ـه  الموافق  1443/  2/ 12 األحد نه ف 

ي  دنيانا نور النسائية
الكتمال النصاب حيث تبي    وذلك  عبر برنامج الزوم  مساء الثامنةتمام الساعة الوقت المحدد وهو ف 

ي االجتماع أصالةعدد أن 
ا ( 17وبلغ ) ( 1) ونيابة  ( 16) األصوات المتمثلة ف 

ً
 أجمالي عدد أعضاء الجمعية العموميةمن صوت

ا للمادة  عضو  وهم كامل األعضاء العاملي    17وعدد المسددين 
ً
وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية  نظامًيا طبق

ختيار ـه وتم ا1437/ 2/ 18وتاري    خ  61(من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 17) 
 األستاذة بسمة محمد باسالمة   الجلسة ةرئيس

 م: 2020عمال لجتماع الجمعية العمومية لعام المالي جدول ال 
 كلمة رئيسة مجلس اإلدارة. -1

 كلمة ممثلة مركز التنمية االجتماعية. -2

 م واعتمادها.  2020عرض القوائم المالية للعام -3

 م وإقرارها.  2021موازنة  عرض-4

 .م2020مناقشة تقرير األنشطة للعام المالي -5

حة للسنة 6  .م2021يةالمال. مناقشة الخطة المقبر

 : بدأ االجتماعبذلك 

 

وشكرت حضورهم وأكدت دورهم في إثراء  ءبسمه باسالمه رحبت فيها باألعضا  /كلمة لرئيسة مجلس اإلدارة األستاذة *

 .الجمعية العمومية ووعدت بمواصلة السير وبذل الجهد حتى تتحقق األهداف المنشودة

 األستاذة ريم القحطاني  /التنمية االجتماعية مركز * تال ذلك كلمة ممثلة 

 وعلى آله وصحبه اجمعين   الهادي األمين  األنبياء والمرسلين نبينا محمد  أشرفوالسالم على  والصالةالحمدهلل رب العالمين  

 نور الموقرات العمومية عضوات مجلس اإلدارة ومنسوبات جمعيه دنيانا   الجمعيةعضوات 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته  

بقيادة   2020العمومية للعام المالي  الجمعيةلحضور انعقاد  المشاركةنتشرف اليوم باسم مركز التنميه االجتماعيه بجده 

بدعمهم   الجمعية بسمه باسالمه ، ونحن نتطلع الستمرار الجهود المبذولة من قبل اعضاء  الكريمة األستاذةرئيسة المجلس 

لالرتقاء بالجمعية نحو تنمية مستدامه بما يحقق رؤية الجمعية وأهدافها والعمل على استقطاب مزيد من االعضاء الجدد في 

قادرة على  الجمعيةالمالية ( حتى تصبح  االستدامة و المتطوعين والمانحين واالهتمام باستراتيجية تحقيق ) العمومية لجمعيةا

والتي ترتكز على   2030االستمرار في تحقيق رسالتها الخيرية على المدى الطويل بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 

 يعيش أفراده في بيئة ايجابيه وصحيه تتوافر فيها مقومات جودة الحياه .اهميه بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر 

  واستمرار عطائها فلكم منا الشكر والتقدير على ما  الجمعيةله اكبراألثر بعد توفيق هللا في نجاح عمل  للجمعيةواخيراً دعمكم 

 ان يبارك سعيكم بالتوفيق والسداد. من بذل وعطاء في خدمة المجتمع والنهوض به، ونسأل هللا العلي القدير  هتقدمو

 وبركاته والسالم عليكم ورحمه هللا  

 

 

 

 

 

  اجتماع محض  

 دنيانا نور النسائية  لجمعية  العاديةعمومية الجمعية ال



 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
  

 

تي بلغ فيها رصيد إجمالي التغير في صافي األصول مبلغ  م وال2020  للقوائم المالية لعامايمان تال ذلك عرض األستاذة *

( لاير  3000) االشتراكات لاير وبلغ رصيد إجمالي  (24,097( لاير وبلغ رصيد إجمالي النقدية لدى البنوك )126,507)

لاير وبلغ إجمالي ( 19,635( لاير في حين بلغت مصروفات األنشطة ) 32,096وبلغ رصيد إجمالي إيرادات األنشطة ) 

مة لاير. وتم مداخلة من المشرفة المالية األستاذة / منيرة المعمري بالتأكيد على االستدا( 133,635المصروفات العمومية ) 

 وتقليل المصروفات اإلدارية. المالية للجمعية 

 

( لاير إيرادات 60,000م والتي تقدر ب)2020للموازنة التقديرية لعام  أسماء بارشيد األستاذة *تال ذلك عرض 

 ( لاير مصاريف تشغيله. 27700( الرواتب واألجور و)79,000( لاير مصاريف برامج و ) 37,000و)

 

 : م متمثال2020لتقرير األنشطة لعام  ندى الصبحياألستاذة  *تال ذلك عرض 

 م 2020لعام   ةألهداف االستراتيجي اأوالً: 

 استقطاب الداعمين.  -1

 استقطاب أعضاء جدد.  -2
 المشاركة في الفعاليات.   -3

 أتمتة برامج الجمعية.  -4
 تأسيس وحدة التطوع.  -5
 تطوير فريق العمل.  -6

 توفير المواصالت  -7

 النتائج:

مؤسسة سليمان بن عبد  ,مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية   منها  جهة مانحة لطلب الدعم 16تم التواصل مع   -1

العزيز الراجحي ومؤسسة اعتماد للطباعة والى بنك الجزيرة والتسجيل بالموقع االلكتروني لعدة جهات منها العنود  

اإلنسانية )أحياها( ومؤسسة  ومؤسسة عبد العزيز بن طالل وسرى بنت سعود للتنمية  الخيرية والجميح والراجحي 

 ولم يسفر ذلك عن أي نتائج. ولم يتم أي رد من أي جهة لعدم  موقع السبيعي الجميح الخيرية اوقاف نورة المالحي 
  (2عدد ) ,   ( حسنة احمد عبدهللا زرنوقيأستاذة ) عضو عامل ( 1عدد ) عضو جديد مفصلة كالتالي:   14استقطاب  -2

ريفان  )اشتراكات في عضوية هالة( 3( , عدد ) ساميه سفر سفر الثبيتي ,الفقيه رحمة سعيد محمد )  عضو منتسب 

اشتراكات في عضوية   (8عدد ) (  ميس سعود سويلم الحربي , لمار سعود سويلم الحربي ,  الحربي سعود سويلم 

سندس   , رحمة ناظر حسين  , لجين رضا عبدهللا غندل ,والء وائل باجروان   ,هناء محمد عبدهللا طرموم )رنو

 . ي( رهف علي عبد هللا الشهر . ,نهى عاتق عتيق الحربي   ,سجى محمد سالم باسالمه   , عبدالعزيز سالم بن محفوظ

المشاركة في اليوم العالمي للتطوع المشاركة في اليوم  -المشاركة في فعالية لجمعية كفى والتعريف بالجمعية  -3

 مستفيد  260بالشراكة مع اكاديمية تطوير الذات وعدد المستفيدات كان    العالمي للطفل
 

 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
  

 

التسجيل في برنامج تسكوب  -أتمتة برامج الجمعية: اعتماد منصة الزوم لتفعيل البرامج عن بعد وعقد االجتماعات  -4

 من المركز السعودي لمعلومات الشبكة.   duniananoor.saاعتماد نطاق الجمعية  -لمنح البرمجيات 

تأسيس وحدة التطوع بإشراف مركز إدامة ودعم من مؤسسة الراجحي اإلنسانية وتم توظيف األستاذة أنفال   تم  -5

القحطاني إلدارة الوحدة واعتماد دليل السياسات واإلجراءات والنماذج والتسجيل في منصة العمل التطوعي  

ساعة   2924متطوعة و  150عية و فرصة تطو  65والتشغيل التجريبي للوحدة ثم التشغيل الكامل وتنج عن ذلك 

 تطوعية. 

دورة تطويرية منها: إدارة الوقت وتصميم المشارع واألرشفة اإللكترونية وإدارة   26تم اشراك فريق العمل في  -6

 االجتماعات عن طريق الزوم. 

 تم التعاقد مع شركة نقل لتوفير مواصالت للمتطوعات.  -7

 ( شراكات مجتمعية مفصلة كالتالي: 7تم عقد )  -8
 

 عدد المستفيدين  طريقة الشراكة  الجهة اسم 
 50 إقامة برنامج يوم القهوة الثانوية الستون

 25 إقامة برنامج حبور م 48المتوسطة 

 46 منحهم المقر لتقديم برنامج همم سمت فريق إرفاد التطوعي 

عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك  
 عبد العزيز  

تقديم محور جامعتي من قبل منسوبات وحدة 
الجامعي واصدار شهادات معتمدة من  اإلرشاد

 عمادة شؤون الطالب للمشتركات

74 

التوصية بفتح موقع الكتروني للجمعية عن   جمعية عون للتقنية
 طريق منصة تك

- 

 30 أصفر إقامة برنامج خميس مركز حي الصفا 

 260 لقاء طفولتي عالمي أكاديمية تطوير الذات 

 

 مستفيدة مفصلة كالتالي: ( 1,626ورشة عمل وبلغ عدد المستفيدات ) 34برامج و12تم إقامة -9

عدد  اسم البرنامج  
 المستفيدين 

عدد  اسم البرنامج  
 المستفيدين 

 21 كيف تصنعين سعادتك 12 45 بهيج 1

 85 الميول الدراسية والمهنيةمقياس  13 25 حبور  2

إدارة الذات للوصول الى طريق   14 50 يوم القهوة  3
 النجاح

12 

 35 2 ورشة إدارة الذات 15 30 أنا قائدة   4

 33 انا أستطيع  لقاء 16 45 أثر النور  5

 28 التهيئة على سوق العمل  17 30 شغف )الصيفي(  6

 100 ورشة لغة الجسد  18 26 صاحبة السمو  7

 60 قواعد تصميم الجرافيك 19 33 دفعة  8



 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
  

 

 8 ورشة بالقيم نحيا 20 60 عروس  9

 50 ديناميكية التعامل مع األخطاء  21 74 عتاد 10

 30 صحتك بيدك 22 30 خميس اصفر  11

 38 التعامل مع الشخصيات الصعبة  23 25 نادي ابطال القراءة  12

عدد  ورش العمل  
 المستفيدين

 8 برنامج اإلكسل مهارات  24

 31 ورشة حرك عجلة حياتك 25 3 تصميم الفالتر بالجوال  1

 14 فن تغليف الهدايا  26 7 الصلصال الحراري  2

تصميم الُحلي والمجوهرات    فن 3
 اإلبداعي

 6 ورشة الخزانة الذكية  27 24

 فن الريزين 28 8 رسم الزهور باأللوان المائية 4
 

4 

 الفتاة الملكية 29 8 انشاء الباركود  5
 

17 

 صناعة طفل مبدع 30 6 ورشة تنسيق الزهور  6
 

9 

 الشكوالتة فن صناعة  31 15 فن الديكوباج ثالثي االبعاد  7
 

29 

 فن فهم االخرين وفق نموذج هيرمان 32 8 البدء بحياة أفضل  8
 

14 

 54 لقاء حديث الخامس من ديسمبر 33 12 قواعد تصميم الجرافيك 9

 260 لقاء طفولتي عالمي   34 75 اساسيات تصميم االنفوجرافيك 10

  70 أساسيات الخياطة  11

 

  فتح متجر الكترونيأهمية والتي احتوت على م 2021للخطة السنوية المقترحة لعام  بسمة باسالمةاألستاذة  تال ذلك عرض *

, تطبيق وتنفيذ نظام الحوكمة بشكل دقيق, األرشفة  لسهولة التسجيل للمشتركات ولدعم الجمعية وتحقيق االستدامة المالية 

 .  والئهمعلى وإيجاد طرق للوصول للداعمين والوصول   االلكترونية للملفات 

 األعضاء لتحقيق االستدامة المالية. *تمت مداخلة من األستاذة ريم القحاني ممثلة التنمية بالتأكيد على زيادة عدد 

على  تمت مداخلة من األستاذة حسنة زرنوقي وأثنت على عمل وإنجازات الجمعية وشكرت رئيسة المجلس واألعضاءثم *

  الجمعية.واألنشطة المقدمة من  من خالل البرامج واحتواءها الجهود المبذولة ودور الجمعية على تنمية مهارة الفتيات  

الجهود المبذولة من  حيث شكرت رئيسة المجلس وجميع األعضاء على هاله الحارثي  األستاذةمداخلة من  تمت  واخيرا*

 الجمعية  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
  

 

تخذت 
ُ
 التالية:  العادية(العمومية  )الجمعية قراراتوبالمناقشة ا

 

 ومناقشتها. بعد عرضها  باإلجماعم  2020 المالي  القوائم المالية للعامالمصادقة عىل  تم / 1

 بعد عرضها ومناقشتها.  إلجماعبا م 2020التقديرية للعام المالي  الموازنةإقرار تم / 2

اإلقرار عليه  تم تنفيذه من أنشطة وما  مناقشتهو  م2020للعام المالي الجمعية  نشطةأل التقرير السنوي  عرضتم /  3

   باإلجماع. 

حةمناقشة الخطة استعراض و تم / 4  . عباإلجما  واعتمادها  م 2021  سنه المالية لل المقبر

 

ي تمام ب  هذا و 
 سيدنا محمد.  وصل هللا وسلم عىلوالنصف  8 :الساعةانتىه االجتماع ف 

 

 ةرئ   ي  س ال ج  ل   س       ة                                                                      م  ن   دوب ال      وزار              

ي             
ة  ريم القحطان   هبسمة باسالم                                                       المعمري_ منب 

 


