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 الثالثة عشر  العادية  الجمعية العموميةمحضر اجتماع 

 

 م   2021 سبتمبر 27 التاريخ:                                                                                    األثنيناليوم:                                         

 م  8:30وحتى  7:30 الزمان:                                                                ( Zoomاملكان: اجتماع إفتراض ي )                                     

 

 اسماء الحضور 

 

 سناء عبداللطيف عبدالوهاب الحمام األستاذة /  .1 منى عبدهللا ال مشيط األستاذة/  . 13

 سارة خالد عبدالرحمن باغنيم األستاذة /  .2 سارة حسن الحسين األستاذة/  .14

 سعود الحماداألستاذ/  .3 لبنى بنت ثنيان ال سعوداألميرة /  .15

 محمد ال مقطوف األستاذ /  .4 شيرين جالل كيال األستاذة/  .16

 منال محمد الراشداالستاذة /  .5 نورة هالل الحسنى األستاذة/  .17

 أمل محمد عبدالوهاب شرف األستاذة/  .6 بتول عدنان الشمرانياألستاذة/  .18

 مي جميل نوري ادريس /األستاذة  .7 سعاد محمد العبدهللااألستاذة /  .19

 شريفة عبدالعزيز العبداملنعم األستاذة/  .8 سعد عبدالعزيز الحسين األستاذ/  .20

 سامر ناهض الصورانياألستاذ/  .9 الجازي عبدالعزيز القرينس األستاذة /  .21

 هنادي محمد العوذةاألستاذ/  .10 هيفاء عبدالوهاب الشامس ي األستاذة/  .22

 أمل البيش ي األستاذة /  .11 ءمنيرة عبدهللا بارجااألستاذة/  .23

 خلود عبداملحسن ال سعود األستاذة/  .12 غسان تاج الدين االستاذ/  .24
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 مي إبراهيم الهويش األستاذة/   .  25                   سامر كردي . األستاذ/ 44

 عواطف محمد الحوشاناألستاذة /  .26 فاطمة العجاجي . األستاذة/ 45

 أميرة إبراهيم الشهيل األستاذة/  .27 نهى عبداللطيف عيد . األستاذة/ 46

 عبدالرحمن سليمان الحماد األستاذ/  .28 سماره مصطفى ظاظا. األستاذة/ 47

 علي سعيد الزهراني األستاذ/  .29 لولوة سليمان الحماد. األستاذة/ 48

 غالية نذير عايدين األستاذة/  .30 محمد سعد الحسين . األستاذ/ 49

 علي بخش األستاذ/  .31 العفالق   سعد عبدالعزيز . األستاذ/ 50

 مها عبدهللا الراكان االستاذة/  .32 سليمان عبدالرحمن الحماد .  األستاذ/ 51

 هالة عبد العزيز اصيلاالستاذة /  .33 االء رضاء ابار . األستاذة/ 52

 سعد محمد الحسين األستاذ/  .34 فارس ابو ملحة . األستاذ/ 53

 نوف محمد الضوياناألستاذة/  .35 لين خالد الحماد. األستاذ/ 54

 فوزية عبدالرحمن بودياألستاذة/  .36 نجود الحسين . األستاذة/ 55

 عفراء عبدالعزبز القرينيس االستاذة/  .37 بسمة سليمان الحماد. األستاذة/ 56

 ميمونة أحمد األسمري األستاذة/  .38 عثمان يوسف القصبي . األستاذ/ 57

 هيفاء فيصل ال سعوداألميرة/  .39 عبدالعزيز الحماد.  األستاذ/ 58

 امل الشهيل األستاذة/  .40 محمد عبدالرحمن العفالق . األستاذ/ 59

 أمل عبدهللا الحماد األستاذة/  .41 هنا الرشيد . األستاذة / 60

 نسرين سليمان الحماداألستاذة/  .42 سارة محمد بودي. األستاذة/ 61

 رباب عبدالعزيز السعيد األستاذة/  .43 
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 االعضاءحضور 

 

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء و بة السمو امللكي االميرة / هيفاء الفيصل حلجمعية زهرة وذلك برعاية صا الثالث عشر بدأ اجتماع الجمعية العمومية 

: رة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ر ممثلي وزا و الجمعية بعد إكتمال النصاب ، وحض  

 

 ممثلي وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  

 

 االستاذة / منى القحطاني االستاذة / نورة السهلي  

 

 وتم بدء جدول االجتماع كما هو اتي: 

 بداية االجتماع : 

 

 .بدأ البرنامج لهذا اليوم بالسالم امللكي وآيات عطرة من القران الكريم 

وحضورهم ملساندة  الدعوة ةتلبيهم على باألعضاء الحاضرين وشكرتكلمتها و رحبت صاحبة السمو امللكي االميرة هيفاء الفيصل ) رئيس مجلس االدارة ( ألقت ثم 

 ومتطوعين .  ن من اعضاء ومنسوبي الجمعيةقدرت جهود جميع القائمين على العمل في  جمعية زهرة، و 

 عدد األعضاء   البيان  

 61 األعضاء الحاضرين عن بعد  
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 جدول االعمال 

    

و  2020فيلم توضيحي عن إنجازات جمعية زهرة خالل العام املالي تم عرض  عرض تقرير أعمال الجمعية البند الرابع: 

 خالل  
ً
التي تمكنا من خاللها من تنظيم العديد املشاريع واألنشطة و خاصة

 فترة الجائحة. 

 إعتماد غالبية األعضاء 

عرض و إعتماد تقرير مراجع  البند الخامس: 

 2020الحسابات للسنة املالية  

تم عرض تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية و الذي أشرف علية مكتب  

عبدالرحمن الشبيشيري محاسبون و مراجعون قانونيون، وقد شرحت نائب  

الية و اإلدارية أ. آالء العليان تفاصيل التقرير مع توضيح  الرئيس للشوؤن امل

ودة  ترشيد اإلنفاق الذي بدأت الجمعية في تطبيقة مع الحفاظ على ج

 .الخدمات

 إعتماد غالبية األعضاء 

عرض امليزانية التقديرية البند السادس: 

  2021للعام 

رغبة الجمعية في  وضحت و  2021 للعام املالي التقديريةثم عرضت امليزانية 

 إمتالك عقار إستثماري يعود جزء من ريعه لدعم املصاريف التشغيلية.

 إعتماد غالبية األعضاء 

تجديد تفويض مجلس اإلدارة  البند السابع: 

 في دورته الرابعة في :

 استثمار اموال الجمعية   •

صالحيات التصرف في أصول   •

 الجمعية بالشراء والبيع 

وضحت أ. هنادي العوذة ضرورة تجديد تفويض مجلس اإلدارة الجديد ومنحة  

صالحية إستثمار أموال الجمعية مع التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو  

.  البيع 
ً
 و ذلك ألهمية جاهزية الجمعية في حال وجود فرص إستثمارية مستقبال

 إعتماد غالبية األعضاء 

ة الجديدة  تدشين االستراتيجيالبند الثامن: 

 2026 – 2022لجمعية زهرة 

ثم تم عرض فيلم وثائقي لتدشين اإلستراتيجية و الذي شمل أعضاء لجنة  

اإلستراتيجية و مستشاريها، و تم توضيح الرؤية و الرساله و األهداف التي  

 إعتماد غالبية األعضاء 
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 من 
ً
 2022سوف يتم العمل عليها للسنوات الخمس القادمة بدأ

 البند التاسع:  

 م 2022الخطة التشغيلية للعام 

و التي من خاللها   2022و شرحت أ. هنادي العوذة الخطة التشغيلية للعام 

سوف يتم تطبيق خطة العام األول من اإلستراتيجية الجديدة و وضحت أهم  

املشاريع التي سوف يتم العمل عليها مع إستحداث مشاريع لتمكين املتعافيات  

 وي املرض ى و مسلندة ذ

 إعتماد غالبية األعضاء 

االعالن عن االعضاء والشركاء  البند العاشر: 

 م2020-2019واملتطوعين الفعالين لألعوام 

عن أسماء األعضاء و  و أعلنت مدير العالقات العامة و اإلعالم أ. أثير القحطاني 

 م. 2020-2019املتطوعين الفعالين مع جمعية زهرة خالل العامين 

 اإلطالع تم 

مراسم ترشيحات  البند الحادى عشر:  

 عضوية مجلس اإلدارة بدورته الرابعة

ثم بدأت مراسم انتخابات مجلس اإلدارة في دورته الرابعة و الذي تم من خالل  

نظام تقني )عن ُبعد( و تم عرض فيديو توضيحي ملراحل التصيت اإللكتروني. 

دقيقة تم   15، و خالل ( إسم29ثم تم عرض األسماء املرشحة و عددها )

 اإلعالن عن النتائج كالتالي:  

 

 

 

   نتائج التصويت إلنتخابات مجلس اإلدارة في دورته الرابعة

 عدد األصوات  األسم  عدد األصوات  األسم 

 27 الحوشان   عبدالعزيز  بن  محمد بنت عواطف/   األستاذة 47 د سعو  آل عبدالعزيز   بن فيصل بنت  هيفاء/   ة األمير 

 27 الراشد  محمد   بن محمد  بنت  منال / األستاذة 40 للا  عبد  آل عامر  بن محمد  بنت سعاد/   الدكتورة

 26 كردي  يوسف بن  ابراهيم  بن سامر  / األستاذ 35 الحماد   عبدالرحمن بن سليمان بنت  نسرين / األستاذة

 25 الزهراني   احمد بن  سعيد بن  علي /الدكتور  34 الضويان  عمر   بن  محمد  بنت نوف / األستاذة

 22 بارجاء  صالح بن عبدللا بنت منيرة / الدكتورة 32 القصبي  عثمان   بن يوسف  بن عثمان / األستاذ
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 7 األستاذة/ الهنوف بنت عبدللا بن محمد الحسيني   28 الشامس ي   محمد بن عبدالوهاب بنت هيفاء /ة  األستاذ

  محمد  بن عبدالعزيز  بنت شريفة / األستاذة

 العبداملنعم 

 6 األستاذة/ سماح بنت حميد بن حامد الرحيلي   27

 6 االستاذة/ سارة بنت عبدللا بن فرحان الجبيري   22 سعود آل   الثنيان محمد بن زكي  بنت  لبنى/   األميرة

 6 بن عبدللا السعيد    األستاذة/ رباب بنت عبدالعزيز  17 األستاذة / االء بنت رضاء بن محمود ابار  

 5 األستاذة/ سارة بنت محمد بن صالح اليوسف  15 األستاذة / منال بنت أحمد بن عامر عسيري  

 4 األستاذة/ بسمة بنت سليمان بن علي الحمدان   11 الدكتور/ فارس بن محمد بن سعيد أبو ملحة  

 2 األستاذة / سارة بنت ممدوح بن سعيد أبو السعود   9 األستاذة/ هدى بن مطلق بن علي الشعالن  

    8 األستاذة / المى بنت بهاء الدين بن رفيق رسالن  

 

أعضاء(، ثم تم   3األسماء الثالثة عشر األولى مجلس إدارة رسمي لجمعية زهرة و ملدة أربعة سنوات، و يليها األعضاء اإلحتياط و عددهم )  يتم إعتمادوبهذا 

 .  بحمد هللا وتوفيقة  الثالثة عشر الجمعية العمومية  اجتماعجلسة اإلعالن عن إختتام  

 

 مساعد اداري تنفيذي     -مي حمد الشقير  :عداد ا

 الرئيس التنفيذي                     -هنادي محمد العوذة   :مراجعه  

  رئيس مجلس االدارة                                                    –عتماد :  هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز ا


