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 العادية - الثالث عشر اجتماع الجمعية العمومية  محضر 

 لجمعية سند الخيرية لدعم األطفال املرض ى بالسرطان

  الخميس اليــــوم  :

 هـ25/11/1441 :التاريــخ 

افـــق :   م16/07/2020 املو

  (zoom  عد ) برنامج زومعن ب   املكـان :

 والنصف مساًء  السابعة الوقــــت :
 

 

      في الدورة الرابعهمجلس اإلدارة من: 

  اإلدارة مجلس رئيس - عبدالعزيز بن عبدهللا بنت عادلة / م س ص .1

  اإلدارة مجلس رئيس نائب - املوس ى الرحمن عبد بنت  جوهرة  / السيدة .2

  املالي املشرف  - اإلدارة مجلس  عضو - السميري  عوض هللا عبد/  األستاذ .3

  اإلدارة مجلس  عضو - الفاضل منصور  بن فيصل/  الدكتور  .4

  اإلدارة مجلس  عضو - السناري  الدين بدر محمد آمال/  الدكتورة .5

  اإلدارة مجلس  عضو - الوطبان الكريم عبد هيفاء/  الدكتورة .6

  اإلدارة مجلس  عضو - القحطاني عبدهللا بن أحمد/  األستاذ .7

  اإلدارة مجلس  عضو - الشبيلي احمد مشاعل/  األستاذة .8

   اإلدارة مجلس  عضو - الشواف عبدهللا الدين محي فادية/  السيدة .9

 

   والتنمية اإلجتماعية املوارد البشريةوزارة من: 
 

 سارة الشيحةاألستاذة / 

 وفاء الحسينانألستاذة /  ا

 محمد الحربياألستاذ/  

 
 

 من الجمعية : 
 

   عامالدير امل -ريم الحجيالن  /ألستاذةا

 الخدمات املساندة  و التسويق والعالقات العامةمدير  –أسماء الراشد  /األستاذة

 رئيس قسم املحاسبة –األستاذة/ الهنوف الصبحي 

 شؤون األعضاء  لو مسؤ  -حصة الهزاع  /األستاذة 
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 مسؤول الشراكات –األستاذة/ ليلى السعيد 

 مسؤول األنشطة –األستاذة/ منيرة العواد 

 مصمم الجرافيك –األستاذة/ منال القحطاني 

 سكرتير مجلس اإلدارة –األستاذة/ أالء الدوسري 
 

 

 

   الجمعية العمومية :األعضاء والعضوات العاملين في من 

 

 عبداملحسن بن عبدالرحمن املوس ى  وليد العماري  شيرين جالل كيالي  سعد عمر حمران 

 خالد الوسمي  ريم الحجيالن  سليمان محمد العنبر  جود عمر حمران  

 احمد سعد املدهللا  نورة ابراهيم املهنا  فايزة ابو باشا صيته بن مانع بن جمعة 

 محمد ابراهيم قشقري  عبدهللا املدعج الدوسري  فوزية مرشد الباز منال بنت حمد العسكر 

 محمد عبدهللا املطرود  ثامر أبو خضير  صالحة ناصر الفواز ماجد محمد الجبر 

 خديجة محمد الغنام  طه البراهين  عبدالرحمن سعد الراشد  مالء بنت اسامة جنبي 

 لولوه محمد الحمدان  مها احمد عبدالجبار اسامة عبدالغفور عبيد هناء بنت سعيد ابو راس 

 هيفاء راشد بن دايل سارة بنت بدر آل سعود لطيفة عبد الرحمن الشويعر  ديما فاروق عوده عبدالعزيز التركي

 أمجاد عبدهللا التميمي عبدهللا بن سعد الراشد هناء راشد بن دايل  طيبة خيرهللا شبيب البنعلي 

 لولو محمد الفريح خلود عبداملحسن عبدهللا املطلق فوزية عبد الباري العبد الكريم  سعاد عبدهللا حميدي الحميدي

  عبدهللا السميري  عبدالرحمن عبداملحسن املوس ى عبير بنت عبد هللا بن سعد الراشد

  دليل القحطاني عايده عبدالرحمن السالم  ديمة بنت بدر ال سعود

 

 

 

 نورا عدنان األيوبي محمد عبدالرحمن املوس ى  سليمان عبدالرحمن الراشد األميرة عادلة بنت عبدهللا

 عبدالعزيز محمد بوهياء  صالح عبدالرحمن املوس ى  غادة عبدالرحمن الراشد مشاعل أحمد الشبيلي

 هناء عبدهللا الفريح منيرة عبدالرحمن املوس ى  منيرة خالد العذل أحمد عبدهللا القحطاني

 سالم املدوح بدرية عبداللطيف محمد املوس ى  الجوهرة خالد العذل زينب زبير العنزي 

 سارة عبد الرحمن الراشد عبدالرحمن محمد املوس ى  عمران عبدالرحمن الراشد هيفاء بنت العبدالكريم الوطبان

 منى حمد الرشودي  شادن صالح املوس ى محمد السديري  األمين شوقي الحازمي

 سارة بنت ناصر الزرعه  لولو صالح املوس ى خالد عبدهللا العذل رندة نديم البارودي

 منيرة فهد بن جمعه فرح صالح املوس ى العنود فهد بن جمعة مالك سمير الثقفي

 اضواء فهد بن جمعه عبداالله صالح املوس ى سلوى عبدالرحمن الراشد انعام عبدالقادر السباعي

 مضاوي فهد بن جمعه منيرة محمد املوس ى  خلود بنت عبد املحسن بن سعود بن عبدالعزيز أملي بهاء الدين رسالن

 نورة محمد الجبر  نورة محمد املوس ى  حمود التويجري  سميحة أحمد القصيبي

 محمد عبدهللا الجبر  الجوهرة أحمد الضويحي  الجازي محمد الشبيكي ناصر طارق الذكير

 عبدالعزيز محمد الجبر  هنادي عدنان األيوبي  الجوهرة عبداللطيف املانع فيصل منصور آل فاضل

 عبدهللا محمد الجبر  عبير عدنان األيوبي هديل العمير حسن أحمد الرتوعي

 سالم سعيد العلي  نوف اسماعيل الشورى ريم الداعج مها عبدالعزيز العمير

 حمد عبدهللا املدهللا  عمر صالح حمران سارة اسماعيل الشورى فاطمة محمد الجبر



 

 العادية - عمومية الثالثة عشرلجمعية الا                                                                                                                                                                                                                                            ل. السعيد 

3 

  .ومفوض عضو عامل 111: بحضور  اكتمل النصاب

   12 :املفوضين       99: الحضور 
 

 جدول األعمال كالتالي :  
 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة .1

 .الخامسة للدورةعروض املرشحين وانتخاب مجلس اإلدارة الجديد  .2

 م 2019 التقديرية للعام واملوازنة م2018 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية  عرض واعتماد .3

 م2020التقديرية للعام  واملوازنةم 2019اعتماد امليزانية الفعلية والقوائم املالية للعام  .4

  2019 - 2015عرض ألهم انجازات املجلس لدورتة الرابعة  .5

 
 

  للمرشحين. السير الذاتيةاستعراض ب ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدوره الخامسة: البند األول 

 :و كانت نتيجة التصويت كالتالي 

 

 عدد األصوات االسم م

 101 جوهرة بنت عبد الرحمن املوس ى لسيدة ا 1

 57 صاحبة السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبد هللا بن عبد العزيز  2

 56 هيفاء عبدالكريم ناصر الوطبانالدكتورة  3

 48 حمود عبدهللا مقحم التويجري األستاذ  4

 47 األميرة خلود بنت عبداملحسن بن سعود ال سعودسمو  5

 43  فيصل منصور علي الفاضل الدكتور  6

 43 دكتورة الجازي محمد فهد الشبيكيال 7

 42 الدكتورة مالك سمير جعفر الثقفي 8

 41  األستاذة نوف فهد علي السديري  9

 39 األستاذة مشاعل أحمد مقبل الشبيلي 10

 38 عبداللطيف عبدالعزيز املانعالدكتورة الجوهرة  11

 34 الدكتور أحمد عبدهللا محمد القحطاني 12

 33 األستاذ عبدهللا عوض بكري السميري  13

 33 األستاذ سليمان محمد سليمان العنبر 14

 26 األستاذ األمين شوقي أحمد الحازمي 15

 26 األستاذ حسن أحمد حسن الرتوعي 16

 20 القحطاني الدكتورة دليل مطلق شافي 17
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 وذلك على  واعتمادهمام 2019م وامليزانية التقديرية للعام 2018 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية عرض :  لبند الثانيا

  : النحو التالي

 

 م2018 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية عرض 

 م2019التقديرية للعام  و املوازنة

 

 

 عضاء.م بموافقة أغلبية األ 2019م واملوازنة التقديرية للعام 2018 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية تم اعتماد 

 األصوات )غير موافق(عدد  عدد األصوات )موافق(

103 3 

 

 

 م2020وامليزانية التقديرية للعام  م2019 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية عرض :  الثالثلبند ا 

 وذلك على النحو التالي :واعتمادهما 

 

 م2019 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية عرض 

 م2020التقديرية للعام  و املوازنة

 

 ء.م بموافقة أغلبية األعضا2020م واملوازنة التقديرية للعام 2019 والقوائم املالية للعامامليزانية الفعلية تم اعتماد 

 عدد األصوات )غير موافق( )موافق(عدد األصوات 

103 3 

 

 الفائض املالي  املصروف االيراد البيان

 900,109 21,958,675 22,858,784 2018الفعلي 

 4,033,810  24,741,979 28,775,789  2019التقديري 

 الفائض املالي  املصروف االيراد البيان

  5,163,955  25,161,995 30,325,950  2019الفعلي 

  8,756 32,220,256 32,229,012  2020التقديري 
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 :كما تم

 

  ام عمدير   -لحجيالن امن قبل األستاذة / ريم  2019 - 2015انجازات مجلس اإلدارة للدورة الرابعة  همأعرض

  .الجمعية

 

   عضو  –هيفاء الوطبان  /الدكتورةمن قبل  2019 - 2015عرض أهم خدمات وبرامج الجمعية للدورة الرابعة

 مجلس اإلدارة.

 

 .فتح الباب للمداخالت من األعضاء 

 

 

.العاشرة والربعقفل االجتماع الساعة أقد و         

 

 

 

 
 

 

 

 

 الختم الرسمي

 

 إعتماد رئيس مجلس اإلدارة   

 /صاحبة السمو امللكي    

 
 األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود      

 

 مديـر عـام الجمـعية                

 /األستـاذة

 
 ريـم بنت صـالح الحـجيـالن

 


