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  �جمعية رعاية الطفولةالعاشر  محضر اجتماع ا�جمعية العمومية

افق هـ 1443صفر  7الثالثاء يوم   م2021سبتم��   14املو

 
 جمعية رعاية الطفولة ة                      ـــــــم ا�جمعيــــاس

 594 ل ـــــم الت�جيـــــرق

 الثالثاءيوم  اعـــــمــوم االجتــــي

 م 2021/  9 / 14املوافق  هـ2/1443 / 7 اع ـــار�خ االجتمــت

   ZOOMعن �عد ع�� برنامج  ان االجتماع ـمك

 مساءً  السادسة والنصف الساعة   االجتماع  تــــــوق

 

 

 : تضمن االجتماع املوضوعات التالية األعمال:جدول 
 

 السالم املل�ي  1

 القرآن الكر�م  2

 افتتاحية ا�جلسة  3

 مجلس اإلدارة   رئيس�لمة  4

 �لمة �جنة االنتخابات  5

 عرض الس�� الذاتية ملرش�� عضو�ة مجلس اإلدارة �� دورتھ الثالثة. 6

 التصو�ت 7

 عرض نتائج التصو�ت  8
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   االجتماع: وقائع 

 بالسالم املل�ي  افتتحت ا�جلسة  .1

 ا�حكيم.  من الذكر آياتو�عدها  .2
 

ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة األستاذة ا�جــوهرة بنــت فهــد ال�جــا�� �لمــة ترحيبيــة نيابــة عــن  .3

 أن نلتقي �� اجتماع ا�جمعية العمومية العاشر �جمعيــة رعايــة   ھبأنبدأ��ا    اإلدارة،أعضاء مجلس  
ً
�سعدنا جدا

 أن نجتمع �� عمل 
ً
 نخدم بھ هذه البالد الطاهرة وأهلها الكرام.الطفولة، ونحمد هللا أن �خر لنا جميعا

اجتماعنــــا اليــــوم مخصــــص النتخــــاب مجلــــس إدارة ا�جمعيــــة لدورتــــھ الثالثــــة، وقــــد تــــم التواصــــل مــــع وأن 

عطــــــــي ا�جــــــــال 
ٌ
ــ�� الذاتيــــــــة �جميــــــــع املر�ــــــــح�ن، اســــــــمحوا �ــــــــ� أن أ ــاء ا�جمعيــــــــة و�حــــــــاط��م بالســــــ جميــــــــع أعضــــــ

 ارة االنتخابات.لألستاذة/حصة بنت عبد العز�ز الدباس لتتو�� إد

 

�لمــة نيابــة جمعيــة رعايــة الطفولــة  ألقــت عضــو �جنــة االنتخابــات األستاذة/حصــة بنــت عبــد العز�ــز الــدباس .4

 فــاعال" �ــ� طبيعــة عن ال�جن
ً
ة، بدأ��ا بأنھ �سعدنا أن نلتقي اليوم بالرغم مــن الظــروف ال�ــي مازالــت تــؤثر تــأث��ا

خــــــر؛ قــــــوة اإلرادة والعز�مــــــة والثبــــــات ع�ــــــ� تنفيــــــذ ا�جمعيــــــة حياتنــــــا االجتماعيــــــة واملهنيــــــة، إال أننــــــا نلمــــــس و�ف

ــا بطر�قــــة مهنيــــة  ــا النظاميــــة الداعمــــة لتنفيــــذ مهامهــ ــا لتطــــو�ر �افــــة أدوا��ــ ــي �ســــ�� ��ــ ل��امجهــــا املتنوعــــة، ال�ــ

ومهــارات متنوعــة وكفايــات تخصصــية لتحقيــق جــودة مخرجا��ــا بمــا �ســهم بدرجــة كب�ــ�ة �ــ� تلبيــة احتياجــات 

ر�قــــة تــــتالءم مــــع معطيــــات ا�جائحــــة ال�ــــي كشــــفت مــــن خاللهــــا قــــدرة ا�جمعيــــة ع�ــــ� إدارة ال�ــــ�امج الوطنيــــة بط 

بمــا يضــمن اســتمرار ا�خــدمات ا�جتمعيــة ال�ــي تحقــق أهــدافها  19األزمات ال�ــي واجه��ــا �ــ� ظــل جائحــة �وفيــد 

 .املنبثقة من التوجهات الوطنية للتنمية املستدامة للطفولة

م�ــان لقاءنــا مهمــة اإلشــراف ع�ــ� العمليــة االنتخابيــة للعــام العاشــر، وفقــا" واليــوم يطيــب لنــا أن نن�ــي �ــ� 

لبنود املادة الثانية والثالثون مــن الالئحــة األساســية للــوزارة، متحــر�ن الدقــة واألمانــة واتخــاذ التــداب�� ال�افيــة 

 نتخابات.لضمان حق املر�ح�ن بطر�قة شفافة و�تاحة الفرصة ل�جميع للتعب�� بحر�ة ونزاهة لعملية اال 

 و�� ا�ختام �سعدنا نحن فر�ق �جنة االنتخابات:   
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أن نتقـــدم بخـــالص الشـــكر والتقـــدير لـــرئيس مجلـــس إدارة جمعيـــة رعايـــة الطفولـــة ع�ـــ� دعمهـــا املتواصـــل، 

 والسادة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء العامل�ن واملنتسب�ن ول�ل من ساهم �� إنجاح عمليات االنتخابات.

توجيھ خالص الشكر والتقدير لفر�ق وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعيــة ع�ــ� حرصــھ كما ال يفوتنا  

ــا يـــد عـــم و�يســـر  واهتمامـــھ ومتا�عتـــھ و�غذيتـــھ املســـتمرة باملســـتجدات التطو�ر�ـــة لالنتخابـــات أوال " بـــأول و��ـــل مـ

 تنفيذ مهام جمعية رعاية الطفولة.

5. / األستاذة  ا�حر�يعرضت  ا�حفل  ��ا�ي  مقدمة  الذاتية،  دورتھ    الس��   �� اإلدارة  مجلس  عضو�ة  ملرش�� 

 للتصو�ت. الثالثة 
ً
 استعدادا

 

بالتصو�ت .6 العمومية  ا�جمعية  أعضاء  الثالثة    عضو�ة   رش��مل  بدأ  دورتھ   �� اإلدارة  (مجلس  ) 16وعددهم 

   تحت إشراف �جنة االنتخابات، ومندو�ات مركز التنمية االجتماعية بالر�اض

 

ا .7 أعضاء  ان��اء  وقرأت �عد  التصو�ت  نتائج  االنتخابات  �جنة  عرضت  التصو�ت  من  العمومية  �جمعية 

وعدد  أعضاء مجلس اإلدارة ا�جديد �� دورتھ الثالثة واألعضاء االحتياطي�ناألستاذة / حصة الدباس أسماء 

 : �عد ترتي��م �عدد األصوات األع���م األصوات ل�ل م�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد األصوات  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  م

 صوت 57 األستاذة / من��ة بنت حمد القنيبط 1

 صوت 57 األستاذة / من��ة بنت عبد هللا ا�حقيل  2

 صوت 56 األستاذة / ا�جوهرة بنت فهد ال�جا��  3

 صوت 48 الدكتورة / مها بنت عبد هللا املنيف  4

 صوت 47 العنقري األستاذة / نادية بنت حمد  5

 صوت 46 األستاذة / نجالء بنت إبراهيم السلطان 6

 صوت 43 األستاذة / سارة بنت جماز ال�حي�ي 7
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 :   أعضاء ا�جمعية العمومية

 عضو  104      األعضاء العاملون:  •

 عضو 66 60         :األعضاء ا�حاضر�ن •

 عضو   63   4 األعضاء العاملون باألصالھ:  •

  أعضاء  9 23 األعضاء العاملون باإلنابة:  •

  أعضاء   3 12  األعضاء املنتسبون:  •

   ال يوجد حضور                 : عضاء الغدأ •

 ضيوف  3        الضيوف:  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد األصوات  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  م

 صوت 40 األستاذة / �سمة بنت فهد بالغنيم 8

 صوت 39 الدكتورة / فادية بنت صا�ح البح��ان 9

 صوت 36 األستاذة / سلوى بنت راشد الراشد  10

 صوت 35 الدكتورة / وفاء بنت حمد التو�جري  11

 عدد األصوات  أسماء األعضاء االحتياطي�ن   م

 صوت 16 األستاذة / فاطمة بنت عبد العز�ز الصا�ح 1

 صوت 16 الدكتورة / هند بنت خالد ا�خليفة 2

 صوت 14 إبراهيم السبيل الدكتورة / وفاء بنت  3

 صوت 14 األستاذ / عبد هللا بن صا�ح املنجم 4

 صوت 13 األستاذ / عبد هللا بن منصور املالك  5
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 :  القرارات 

 .عضو  11دورتھ الثالثة وعددهم  اإلدارة ��أسماء أعضاء مجلس اعتماد  1

 .أعضاء 5 االحتياطي وعددهماعتماد أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  2
 

 مساءً  )7:30�� تمام الساعة ( االجتماعهذا وقد انت�ى     
 

   وع�� ذلك جرى توقيع : 

 اإلدارة  مجلسرئيس 

  التوقيع :              ا�جوهرة بنت فهد ال�جا��                            /االستاذة 
 

 امل�لف  مدير عام ا�جمعية

 التوقيع :                                            فر�ال بنت خالد الدوسري االستاذة /  

 

 : ركز التنمية االجتماعية بالر�اضمندو�ي م
 

 التوقيع: األستاذة / م�ى القحطا�ي                                             

 التوقيع:                                              أمل املط��ي األستاذة / 

 التوقيع:                                              ��ا�ي الدوسري األستاذة / 

 


