
 

 محضر اجتماع 

 م 2021 النسائية لعامدنيانا نور الجمعية العمومية العادية لجمعية 

 

ي يوم 
م  ، تم انعقاد اجتماع الجمعية  2022 / 9/  10ـه  الموافق  1444/  2/ 14 السبتأنه فر

ي  العمومية العادية لجمعية دنيانا نور النسائية
اىل السابعة تمام الساعة الوقت المحدد وهو فر

ي مقر الجمعيةالساعة التاسعة مساء 
ر أن وذلك  فر األصوات عدد الكتمال النصاب حيث تبي 

ي االجتماع أصالة) 
ا 15وبلغ ) ( 2) ( ونيابة 13المتمثلة فر

ً
أجماىلي عدد أعضاء الجمعية ن م(صوت

ر وبذلك أصبح انعقاد  17العمومية وعدد المسددين   عضو  وهم كامل األعضاء العاملي 
ا للمادة ) 

ً
(من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر 17الجمعية العمومية  نظامًيا طبق

األستاذة بسمة رئيسة الجلسة ختيار ـه وتم ا1437/ 2/ 18وتاري    خ  61بقرار مجلس الوزراء رقم 
 محمد باسالمة  

 م: 2021جدول االعمال الجتماع الجمعية العمومية لعام المالي 
 كلمة رئيسة مجلس اإلدارة. -1

 م واعتمادها.  2021عرض القوائم المالية للعام  -2

 م وإقرارها. 2022عرض موازنة   -3

 م 2021مناقشة تقرير األنشطة للعام المالي  -4

 م 2022المقترحة للسنة المالية مناقشة الخطة  -5

 . االنتخابات تشكيل لجنة . 6

 : بذلك بدأ االجتماع

رب العالمين والصالة والسالم   الحمدهللا* كلمة لرئيسة مجلس اإلدارة األستاذة/ بسمه باسالمه 

 على أشرف األنبياء والمرسلين أعضاء الجمعية العمومية الموقرين 

بكم في داركم، حضوركم أضاء  بعد، فأهالسعدنا بلقياكم مجددًا بعد عامين من االجتماع عن  

ى وسر النجاح هو وضوح الرؤية والثبات عل  نحو النجاح رحلة النهاية لها رالسي ،دنياناأنوار 

   القيم، والمضي بإصرار نحو تحقيق األهداف

 فنحن في دنيانا نور نسعى للريادة في صناعة التأثير واحتواء الفتيات. 

ورعايتهن، ونهدف لتنمية المهارات الشخصية واالجتماعية لدى الفتيات. وتمكين الموهوبات  

 العمل.، وتمكين مهارات الفتيات من متطلبات سوق االجتماعيةالمحاضن  وتوفير

  اوال زلناألهداف قدمنا العديد من البرامج واألنشطة خالل األربع سنوات الماضية،  لهذهوتحقيقا 

، في تنمية  2030نسعى لبذل المزيد من الجهد للرقي بالفتيات والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 

 المجتمع وتمكين الشابات وتعزيز قدراتهم 

 وهللا نسأل التوفيق والسداد 

 هللا وسلم على نبينا محمد  وصلى

 

م والتي بلغ  2021للقوائم المالية لعام    أسماء بارشيد المشرفة المالية *تال ذلك عرض األستاذة 

( لاير وبلغ رصيد إجمالي النقدية  15,416فيها رصيد إجمالي التغير في صافي األصول مبلغ ) 

,وبلغ المنح  ( لاير 2,300( لاير وبلغ رصيد إجمالي االشتراكات )48,137لدى البنوك ) 

( لاير  30.854وبلغ رصيد إجمالي إيرادات األنشطة )( لاير  80,095دعم القطاع )-الحكومي

( لاير وبلغ إجمالي المصروفات العمومية  56,648في حين بلغت مصروفات األنشطة )

  ,( لاير78,031)



 

 

 

ت م والتي تقدر ب إيرادا2022للموازنة التقديرية لعام  *تال ذلك عرض األستاذة أسماء بارشيد 

التقديرية  واألجور  ب لاير, الروات(  50,000برامج  )  و مصاريف, ( لاير 72,000)

 . لاير  (30,100) التشغيلية مصاريف ,( لاير 16,000)

 

م  2021لتقرير األنشطة لعام  وفاء سمكري المديرة التنفيذية للجمعية*تال ذلك عرض األستاذة 

 متمثال،  

 م 2021لعام  ة األهداف االستراتيجيأوال: 

 األرشفة اإللكترونية للملفات. -1

 فتح متجر الكتروني. -2

 تطبيق وتنفيذ نظام الحوكمة بشكل دقيق.  -3

 اعداد الئحة اإلجراءات التنظيمية. -4

  النتائج:
 م.2022إنجازه خالل الربع األول من عام والمتبقي من العمل سيتم  %70تمت األرشفة بنسبة  -1

 .182تم الحصول على ترخيص تأسيس متجر الكتروني لمدة سنة رقم الترخيص  -2

 . %90تم الحصول على تطبيق نظام الحوكمة بنسبة  -3

بسبب ضعف الموارد المالية وعدم تمكن الجمعية من التعاقد  ةلم يتم اعداد الئحة اإلجراءات التنظيمي -4

 لتنفيذه.  مع جهة استشارية

 ساعة تطوعية. 2170متطوعة و 125فرصة تطوعية و 72انجازات قسم التطوع  -5

 العمل: قتطوير فري -6
 

 عدد الساعات اسم الجهة  القسم

لقاء مفاهيمي حول اإلرشاد المهني في  اإلدارة التنفيذية

 العمل التنموي الشبابي

  مبادرة دارية

 الماليةاالعالم وأثرة وفي تنمية الموارد 

 

  

 ملتقى الجمعيات الناشئة

 

  جمعية الشقائق

 صياغة الخطة االستراتيجية

 

  جمعية تنامي

 التخطيط المالي

 

  جمعية تنامي

  جمعية مرافئ التنمية  إدارة المخاطر في المشاريع

 أيام 4 مركز االختيار األمثل اخصائي الموارد البشرية

تعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة 

للربح لمكافحة غسيل األموال وتمويل 

 اإلرهاب

الجمعية التنموية  

 بالرس

 يوم واحد

 أيام 4 أكاديمية الفوزان مدير البرامج الشبابية البرامج

 ساعات4 صندوق األعمال لقاء ثقافة االبداع واالبتكار في المنظمات

 تأهيل

 

 شهور 5 تباشير الوعيمركز 



تعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة 

للربح لمكافحة غسيل األموال وتمويل 

 اإلرهاب

الجمعية التنموية  

 بالرس

 يوم واحد

 ساعات4 صندوق األعمال لقاء ثقافة االبداع واالبتكار في المنظمات التطوع

  مؤسسة توريف  صناعة الهوية االعالمية 

التخطيط التشغيلي باستخدام مؤشرات 

 األداء 

  شركة بنيان

مؤسسة المجتمع   النقاش االلكتروني حول واقع التطوع

 الوطني

 

ورشة تفعيل التطوع من خالل منصة 

 التطوع

 

  اإلدارة العامة للتطوع

دورة التطوع وفقا للمواصفات القياسية 

 السعودية

  

 أيام 3 إدامة  التطوعيةورشة تصميم المبادرات 

 

 

 شراكة مجتمعية مفصلة كالتالي: 14تم عقد -7

 

 طريقة الشراكة اسم الجهة 

 منح شهادات شكر وتقدير للمدربات اكاديمية تطوير الذات 1

 التسويق لبرامج الجمعية المنصة السعودية للتسويق 2

 ضم الفريق لمظلة الجمعية فريق جنان التطوعي 3

 منحهم المقر لتنفيذ مبادرات للفتيات فريق ارفاد التطوعي   4

 تقديم برنامج أمومة جمعية الشقائق 5

 إقامة برنامج ساعة نور ودق السحاب 6

 مقاعد مجانية في برنامج شغف 5منحهم  دار االيواء لأليتام 7

 منحهم المقر لتنفيذ مبادرة فريق سسمي التطوعي 8

المقرات المهيأة وتقديم التسهيالت لتنفيذ توفير  أمانة جدة 9

 المبادرات

اصدار شهادات معتمدة من وزارة التعليم لمشتركات  مركز عين القيادة 10

 برنامج مفتاح

   

 تدريب عملي لخمسة مستفيدات من برنامج مفتاح جمعية نفع 12

تحقيق االستدامة تأسيس مكتب إدارة مشاريع بهدف  شركة الخبراء المتحدون  13

 المالية للجمعية

دعم راتب موظفتين في برنامج التوطين باالستثمار  شركة كفاءات المعرفة 14

 االجتماعي

 

 :كالتاليمستفيدة مفصلة  2548برامج وبلغ عدد المستفيدات 34تم إقامة -8

 نسبة الرضى عدد المستفيدين اسم البرنامج 

 % 89 13 وارقة  1

  19 لمة 2

  13 صناعة الشموع 3

  23 أنا كبرت 4

 % 84 244 عروس 5



 

 برامج بالشراكة:-9

 

 

 

م والتي احتوت  2022*تال ذلك عرض األستاذة بسمة باسالمة للخطة السنوية المقترحة لعام 

القصوى من المبنى،  ةمصادر الدخل، االستفاد  عالتنظيمية، تنو  ت اعداد الئحة باإلجراءاعلى 

 للجمعية.  قالتسوي 

بي,استاذه *تم تشكيل لجنة االنتخابات حيث تشكلت اللجنة بأسماء العضوتين أستاذة نهى الحر

 على ذلك.  مبدور باسالمة وتم اطالعهم على كيفية إدارة العملية االنتخابية وتوقيعه

 

 

 

 

  10 أهال رمضان  6

  74 احسان  

 % 85 22 هلل  7

 % 91 28 شغف 8

 % 92 22 المغامرة 9

  26 زجاجة موطن 10

  21 الوقفة األولى  11

 % 97 17 مفتاح التأهيل لسوق العمل 12

  10 أال تجيبو له 14

  57 مهمة س+ص 15

  32 نجاححفل  16

  16 الحماية من التحرش  17

 عدد المستفيدين اسم الجهة اسم البرنامج

 9 معهدخصائص المعرفة كيف أكون قدوة وأصنع التغيير

 150 أكاديمية تطوير الذات أنت تستحق السعادة

 55 فريق ودق السحاب ساعة نور

 502 فريق جنان التطوعي أنثى جذابة

 520 فريق جنان وتزودوا

 100 أكاديمية تطوير الذات فن المكرمية

 105 أكاديمية تطوير الذات الملتقى الحرفي )فن المكياج(

 65 أكاديمية تطوبر الذات الملتقى الحرفي )فن الديكوباج(

 80 أكاديمية تطوير الذات الملتقى الحرفي)رسم االكريلك(

 153 أكاديمية تطوير الذات الخياطة( الملتقى الحرفي)فن  

 138 أكاديمية تطوير الذات الملتقى الحرفي)صناعة الصابون(

 8 فريق سسمي التطوعي رحلة في اإلبداع

 300 جمعية الشقائق أمومة

 11 مركز تباشير من أنا

 13 فريق جيالن التطوعي رحلتك

 17 فريق ودق السحاب كالبنيان



 

 

 

 

 

 

تخذت قرارات 
ُ
 التالية:  العادية(العمومية  )الجمعيةوبالمناقشة ا

 

 بعد عرضها ومناقشتها.  باإلجماعم  1220/ تم المصادقة عىل القوائم المالية للعام الماىلي 1

 بعد عرضها ومناقشتها. إلجماع با م 2022/ تم إقرار الموازنة التقديرية للعام الماىلي 2

تم تنفيذه   وما  مناقشتهو  م1220للعام الماىلي الجمعية  نشطةأل التقرير السنوي  عرضتم /  3

   اإلقرار عليه باإلجماع. و  أنشطةمن 

حةتم استعراض ومناقشة الخطة / 4  . عباإلجما  م واعتمادها  2022سنه المالية   لل المقتر

بدور باسالمة واعتمادهم  أ. /تم تشكيل لجنة االنتخابات واختيار عضوتين أ.نهى الحربي ,5

 باإلجماع. 

 

ي تمام 
 التاسعة مساء   :الساعةوب  هذا انتىه االجتماع فر

 سيدنا محمد.  وصل هللا وسلم عىل 

 

            

 

 رئيسة مجلس اإلدارة                                                                             

 بسمة محمد باسالمة                                                                            

 


