اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للتىظيف والتأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والتىميت الاجتماعيت
بشقم ))1156

محضراجتماع الجمعيت العمىميت العاديت لعام 0202م
بحمذ هللا وجىفيقه ،في جمام الساعت العاششة مً مساء ًىم ألاحذ بتاسيخ  11ماًى 0101م املىافق  17سمضان 1441هـ ،عقذ اجتماع
الجمعيت العمىميت العادًت ،عً بعذ وعبر مىصت صوم ،ورلك بحضىس  17عضى جمعيت عمىميت أصيل ،ودون أي عضى مفىض ،وجم
استعراض املحاورالتاليت:
املحىس ألاول :التعشيف بالجمعيت.
املحىس الثاوي :عشض ومىاقشت القىائم املاليت لعام 0119م.
املحىس الثالث :عشض ومىاقشت املىاصهت التقذًشيت لعام 0101م واملصادقت عليها.
املحىس الشابع :عشض إهجاصاث الجمعيت.
لما استعشض املحىس الخامس :التصىيت على جفىيض مجلس إلاداسة باالستثماس املالي للجمعيت ،وماهت هتيجت التصىيت هي :املىافقت
بعذد ً 17
صىجا ،وجم رلك بحضىس وفذ مً مشلض التىميت الاجتماعيت بالشياض.
وفد مركزالتنميت الاجتماعيت بالرياض:
 .1ألاستارة /وفاء بيت دمحم الحسيىان.
 .0ألاستارة /هىسة بيت دمحم السهلي.

رئيست مجلس إلادارة

أ /هدي بنت سعد الرويشد

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للتىظيف والتأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والتىميت الاجتماعيت
بشقم ))1156

بياناث محضرالاجتماع:
سقم املحضش

ألاول

اليىم

ألاحذ

التاسيخ

 11ماًى 0101م املىافق  17سمضان 1441هـ

مىقع الاجتماع /املقش

عً بعذ ،عبر مىصت صوم

بذاًت الاجتماع

الساعت العاششة مساء

اهتهاء الاجتماع

الساعت الحادًت عششة والشبع مساء
ً
ً
عضىا عامل
17

عذد الحضىس
أمين السش

ال ًىجذ

جدول أعمال اجتماع الجمعيت العمىميت العاديت لعام 0202م:
املحاوس

م
1

املحىس ألاول :التعشيف بالجمعيت.

0

املحىس الثاوي :عشض ومىاقشت القىائم
املاليت لعام 0119م.
املحىس الثالث :عشض ومىاقشت املىاصهت
التقذًشيت لعام 0101م واملصادقت عليها.

4

املحىس الشابع :عشض إهجاصاث الجمعيت.

3

جقذًم

الىقت

فيذًى

11:15م 11:17 -م

املحاسبت ألاستارة /سهاد العصيمي

11:18م 11:18 -م

املحاسبت ألاستارة /سهاد العصيمي

11:01م 11:01 -م

هائبت سئيست مجلس إلاداسة ،الذلتىسة /بذسيت
السذحان
مسؤولت مششوع دًاس الطفل ،ألاستارة /مها

11:04م 11:11 -م

الحقباوي
املششفت املاليت ،ألاستارة /بششي الذسيهم
املحىس الخامس :التصىيت على جفىيض
مجلس إلاداسة باالستثماس املالي للجمعيت.
الختام

املساعذة إلاداسيت ،ألاستارة /غادة البذاح
املساعذة إلاداسيت ،ألاستارة /غادة البذاح

11:11م 11:15 -م
11:16م 11:15 -م

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للتىظيف والتأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والتىميت الاجتماعيت
بشقم ))1156

محضر اجتماع الجمعيت العمىميت العاديت لعام 0202م

التصىيت على جفىيض مجلس إلاداسة باالستثماس املالي للجمعيت ،ونعرض لكم بيانا يىضح مى افقت السادة ألاعضاء من عدمه:
الاسم

م

مى افق

.0
.0

الجىهشة العبذالنشيم
حصت مطش الغامذي
بششي علي الذسيهم

مىافق

.4

الجىهشة الشويتع

مىافق

.5

أسيل الشاشذ الحميذ

مىافق

.6
.7
.8
.9
.11
.11
.10

بذوس الشاشذ الحميذ
بذسيت إبشاهيم السذحان
سىسً عبذالشحمً البلىي
مها عبذهللا الحقباوي
وسيبت دمحم السييذي
هىسة الشاشذ الحميذ
هىسة سليمان السبتي

مىافق
مىافق
مىافق
مىافق
مىافق
مىافق
مىافق

.03

هذي الشاشذ

مىافق

.04
.05
.06
.07

هذي سعذ الشويشذ
هذي عبذالعضيض الىعيم
هىسة سليمان السعيذ
غادة أدًب العبذالجباس

مىافق
مىافق
مىافق
مىافق

.0

مىافق
مىافق

التىقيع

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للتىظيف والتأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والتىميت الاجتماعيت
بشقم ))1156

حضىرالجمعيت العمىميت العاديت لعام 0202م

الىصاسة

أعضاء الجمعيت العمىميت

 .1الجىهشة العبذالنشيم
 .0الجىهشة الشويتع
 .0أسيل الشاشذ الحميذ
 .4بذوس الشاشذ الحميذ
 .5بششي علي الذسيهم
 .6حصه مطش الغامذي
 .7بذسيت إبشاهيم السذحان
 .8سىسً عبذالشحمً البلىي
 .1هىسة السهلي
 .9مها عبذهللا الحقباوي
 .0وفاء الحسيىان
 .11وسيبت دمحم السييذي
 .11هىسة الشاشذ الحميذ
 .10هىسة سليمان السبتي
 .10هذي الشاشذ
 .14هذي سعذ الشويشذ
 .15هذي عبذالعضيض الىعيم
 .16هىسة سليمان السعيذ
 .17غادة أدًب العبذالجباس

املىظفاث

.1
.0
.0
.4
.5
.6
.7

غادة البذاح
لمى الهىيشان
هذي الضغيبي
هيفاء العبذالنشيم
فىصيت هضاصي
سهاد العصيمي
سوان املسيعيذ

املتطىعاث

 .1ابتسام ال مسلمت
 .0امتلك التميمي
 .0شيخت القحطاوي
 .4وداد هاصش الذاود
 .5أفشاح الشهشي

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للتىظيف والتأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والتىميت الاجتماعيت
بشقم ))1156

الاسم

املنصب

1

ألاستارة /هذي بيت سعذ بً عبذالعضيض الشويشذ

سئيست مجلس إلاداسة

0

الذلتىسة /بذسيت بيت إبشاهيم بً سعذ السذحان

هائبت الشئيست

0

ألاستارة /بششي بيت علي بً احمذ الذسيهم

املششفت املاليت

4

ألاستارة /وسيبت بيت دمحم السييذي

املذًشة التىفيزًت

5

ألاستارة /وفاء بيت دمحم الحسيىان

ممثلت الىصاسة

6

ألاستارة /هىسة بيت دمحم السهلي

ممثلت الىصاسة

التىقيع

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للخىظيف والخأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والخىميت الاجخماعيت
بشقم ))1156

محضزلاجتماع ألاول للجمعيت العموميت غيرالعاديت لعام 0202م
بدمذ هللا وجىفيقه ،في جمام الساعت الحادًت عششة والىصف مً مساء ًىم ألاخذ بخاسيخ  11ماًى 0101م املىافق  17سمضان 1441هـ،
عقذ اجخماع الجمعيت العمىميت العادًت ألاوى للجمعيت ،عً بعذ وعبر مىصت صوم ،ورلو بدضىس  17عضى جمعيت عمىميت أصيل،
ودون أي عضى مفىض ،وجم استعزاض املحاورالتاليت:
املحىس ألاوى :الخصىيذ على إضافت فئاث إلى العضىيت ،وماهذ هخائج الخصىيذ ماآلحي:
م
1
0
0
4
5

البىذ
حعذًل سسىم عضىيت املىدسب مً سياى 011إلى  511سياى
حعذًل سسىم عضىيت العامل مً  611إلى  1111سياى
إضافت فئت جذًذة باسم العضىيت الفضيت بمبلغ 1511سياى
إضافت فئت جذًذة باسم العضىيت الزهبيت بمبلغ  0111سياى
إضافت فئت جذًذة باسم العضىيت املميزة بمبلغ  5111سياى

هديجت الخصىيذ
املىافقت باإلجماع
املىافقت باإلجماع
املىافقت باإلجماع
املىافقت باإلجماع
املىافقت باإلجماع

بعذد
 15صىجاً
ً 15
صىجا
ً 15
صىجا
ً 15
صىجا
ً 15
صىجا

لما جم اسخعشاض املحىس الثاوي :إضافت أعضاء إلى مجلس إلاداسة لضيادة العذد مً  7إلى  ،9وماهذ هديجت الخصىيذ هي :املىافقت
ً
باإلجماع بعذد  10صىجا ،وجم رلو بدضىس وفذ مً مشلض الخىميت الاجخماعيت بالشياض.
وفد مزكزالتنميت لاجتماعيت بالزياض:
 .1ألاسخارة /وفاء بيذ دمحم الحسيىان.
 .0ألاسخارة /هىسة بيذ دمحم السهلي.

رئيست مجلس إلادارة

أ /هدى بنت سعد الزويشد

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للخىظيف والخأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والخىميت الاجخماعيت
بشقم ))1156

بياناث محضزلاجتماع:
سقم املحضش

ألاوى

اليىم

ألاخذ

الخاسيخ

 11ماًى 0101م املىافق  17سمضان 1441هـ

مىقع الاجخماع /املقش

عً بعذ ،عبر مىصت صوم

بذاًت الاجخماع

الساعت الحادًت عششة والىصف مساء

اهتهاء الاجخماع

ً
صباخا
الساعت الثاهيت عششة
ً
ً
عضىا عامل
17

عذد الحضىس
أمين السش

ال ًىجذ

جدول أعمال اجتماع الجمعيت العموميت غيرالعاديت لعام 0202م:
م

املحاوس

1

املحىس ألاوى :إضافت فئاث إلى العضىيت

0

جقذًم

الىقذ

املساعذة إلاداسيت ،ألاسخارة /غادة البذاح
املحاسبت ألاسخارة /سهاد العصيمي

11:01م 11:45 -م

ألاسخارة /هيفاء العبذ النشيم
املحىس الثاوي :إضافت أعضاء إلى مجلس
إلاداسة لضيادة العذد مً  7إلى 9

املساعذة إلاداسيت ،ألاسخارة /غادة البذاح

11:46م 11:49 -م

الخخام

املساعذة إلاداسيت ،ألاسخارة /غادة البذاح

11:51م 11:50 -م

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للخىظيف والخأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والخىميت الاجخماعيت
بشقم ))1156

فئاث العضويت ،شزوطها وأحكامها ،مميزاتها
نوع العضويت

العضويت الفضيت
 0022ريال

العضويت الذهبيت
 0222ريال

الشزوط وألاحكام
ً.1هىن العضى مشترك في العضىيت الفضيت إرا جقذم بطلب
الاهضمام إلى العضىيت الفضيت.
ً.0جب على العضى في العضىيت الفضيت في الجمعيت :
دفع اشتراك سىىي  1511سياى.الخعاون مع الجمعيت وميسىبيها لخدقيق أهذافها.عذم القيام بأي أمش مً شأهه أن ًلحق ضشس بالجمعيت.الالتزام بقشاساث الجمعيت العمىميت.ً.0دق للعضى في العضىيت الفضيت ما ًلي:
الاشتراك في أوشطت الجمعيت.جلقي معلىماث أساسيت عً وشاطاث الجمعيت بشهل دوسي مل سىتماليت.
الاطلع على مسدىذاث ووثائق الجمعيت. .4للعضى في العضىيت الفضيت مخاطبت الجمعيت بأي وسيلت مخاخت
وعلى مجلس إلاداسة أو مً ًفىضه جقذًم الجىاب عبر الىسيلت راتها
أو عبر عىىاهه املقيذ في سجل العضىيت.
ً.1هىن العضى مشترك في العضىيت الزهبيت إرا جقذم بطلب
الاهضمام إلى العضىيت الزهبيت.
ً.0جب على العضى في العضىيت الزهبيت في الجمعيت :
دفع اشتراك سىىي  0111سياى.الخعاون مع الجمعيت وميسىبيها لخدقيق أهذافها.مساعذة الجمعيت وإلاعلن عنها وعً مشاسيعها.عذم القيام بأي أمش مً شأهه أن ًلحق ضشس بالجمعيت.الالتزام بقشاساث الجمعيت العمىميت.ً.0دق للعضى في العضىيت الزهبيت ما ًلي:
الاشتراك في أوشطت الجمعيت.جلقي معلىماث أساسيت عً وشاطاث الجمعيت بشهل دوسي مل سىتماليت.
الاطلع على مسدىذاث ووثائق الجمعيت. .4للعضى في العضىيت الزهبيت مخاطبت الجمعيت بأي وسيلت مخاخت
وعلى مجلس إلاداسة أو مً ًفىضه جقذًم الجىاب عبر الىسيلت راتها
أو عبر عىىاهه املقيذ في سجل العضىيت.

املميزاث املمنوحت
ألاجش واملثىبت مً هللا.اسدثماس مبلغ سسىم العضىيت فيالجمعيت وما ًبذس منها.
خصىى العضى على بطاقتعضىيت وسقم عضىيت خاص.
رلش اسم العضى في قائمتألاعضاء في الخقشيش السىىي
للجمعيت.
بطاقت تهىئت باسم العضى فيألاعياد واملىاسباث الشسميت.
جضويذ العضى بخقاسيش دوسيت عًأوشطت الجمعيت ومبادساتها.

ألاجش واملثىبت مً هللا.اسدثماس مبلغ سسىم العضىيت فيالجمعيت وما ًبذس منها.
خصىى العضى على بطاقتعضىيت وسقم عضىيت خاص.
رلش اسم العضى في قائمتألاعضاء في الخقشيش السىىي
للجمعيت.
بطاقت تهىئت باسم العضى فيألاعياد واملىاسباث الشسميت.
جضويذ العضى بخقاسيش دوسيت عًأوشطت الجمعيت ومبادساتها.
إدساج اسم وبشيذ العضى ضمًقائمت املشاسلث في الجمعيت.

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للخىظيف والخأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والخىميت الاجخماعيت
بشقم ))1156

العضويت املميزة
 0222ريال

ً.1هىن العضى مشترك في العضىيت املميزة إرا جقذم بطلب الاهضمام
إلى العضىيت الزهبيت.
ً.0جب على العضى في العضىيت الزهبيت في الجمعيت :
دفع اشتراك سىىي  5111سياى.الخعاون مع الجمعيت وميسىبيها لخدقيق أهذافها.مساعذة الجمعيت وإلاعلن عنها وعً مشاسيعها.عذم القيام بأي أمش مً شأهه أن ًلحق ضشس بالجمعيت.الالتزام بقشاساث الجمعيت العمىميت.ً.0دق للعضى في العضىيت الزهبيت ما ًلي:
الاشتراك في أوشطت الجمعيت.جلقي معلىماث أساسيت عً وشاطاث الجمعيت بشهل دوسي مل سىتماليت.
الاطلع على مسدىذاث ووثائق الجمعيت.ًجىص ملجلس إلاداسة دعىة العضى املميز إلى اجخماعاث املجلس دونأن ًهىن له خق الخصىيذ.
ال ًدق للعضى املميز خضىس الجمعيت العمىميت أو الترشيذ لعضىيتمجلس إلاداسة.
 .4للعضى في العضىيت املميزة مخاطبت الجمعيت بأي وسيلت مخاخت
وعلى مجلس إلاداسة أو مً ًفىضه جقذًم الجىاب عبر الىسيلت راتها
أو عبر عىىاهه املقيذ في سجل العضىيت.

ألاجش واملثىبت مً هللا.اسدثماس مبلغ سسىم العضىيت فيالجمعيت وما ًبذس منها.
خصىى العضى على بطاقتعضىيت وسقم عضىيت خاص.
رلش اسم العضى في قائمتألاعضاء في الخقشيش السىىي
للجمعيت.
بطاقت تهىئت باسم العضى فيألاعياد واملىاسباث الشسميت.
جضويذ العضى بخقاسيش دوسيت عًأوشطت الجمعيت ومبادساتها.
إدساج اسم وبشيذ العضى ضمًقائمت املشاسلث في الجمعيت.
جضويذ العضى بخقاسيش دوسيت عًآخش الاجفاقياث املىقعت مع
الجمعيت.
-دعىجه إلى مدافل الجمعيت.

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للخىظيف والخأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والخىميت الاجخماعيت
بشقم ))1156

حضور لاجتماع ألاول للجمعيت العموميت غيرالعاديت لعام 0202م

الىصاسة

أعضاء الجمعيت العمىميت

 .1الجىهشة العبذالنشيم
 .0الجىهشة الشويخع
 .0أسيل الشاشذ الحميذ
 .4بذوس الشاشذ الحميذ
 .5بششي علي الذسيهم
 .6خصه مطش الغامذي
 .7بذسيت إبشاهيم السذخان
 .8سىسً عبذالشخمً البلىي
 .1هىسة السهلي
 .9مها عبذهللا الحقباوي
 .0وفاء الحسيىان
 .11وسيبت دمحم السييذي
 .11هىسة الشاشذ الحميذ
 .10هىسة سليمان السبتي
 .10هذي الشاشذ
 .14هذي سعذ الشويشذ
 .15هذي عبذالعضيض الىعيم
 .16هىسة سليمان السعيذ
 .17غادة أدًب العبذالجباس

املىظفاث

.1
.0
.0
.4
.5
.6
.7

غادة البذاح
لمى الهىيشان
هذي الضغيبي
هيفاء العبذالنشيم
فىصيت هضاصي
سهاد العصيمي
سوان املسيعيذ

املخطىعاث

 .1ابدسام اى مسلمت
 .0امخلك الخميمي
 .0شيخت القدطاوي
 .4وداد هاصش الذاود
 .5أفشاح الشهشي

اململنت العشبيت السعىدًت
جمعيت لفى للخىظيف والخأهيل
مسجلت بىصاسة املىاسد البششيت والخىميت الاجخماعيت
بشقم ))1156

لاسم

املنصب

1

ألاسخارة /هذي بيذ سعذ بً عبذالعضيض الشويشذ

سئيست مجلس إلاداسة

0

الذلخىسة /بذسيت بيذ إبشاهيم بً سعذ السذخان

هائبت الشئيست

0

ألاسخارة /بششي بيذ علي بً اخمذ الذسيهم

املششفت املاليت

4

ألاسخارة /وسيبت بيذ دمحم السييذي

املذًشة الخىفيزًت

5

ألاسخارة /وفاء بيذ دمحم الحسيىان

ممثلت الىصاسة

6

ألاسخارة /هىسة بيذ دمحم السهلي

ممثلت الىصاسة

التوقيع

