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 الخامس أجتماع الجمعية العمومية محضر 

 

 : الثالثةالحضور من مجلس اإلدارة في دورته 
 . /الدكتورة/غالية نذير عابدين )رئيس مجلس اإلدارة( 1 .1
 . األستاذة/أمل حمدي كنانة )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  .2
ن صندوق(  .3  . الدكتورة/مضاوي محمد الضويان )أمي 
 صالح )عضو مجلس إدارة( األستاذة/ديمه عبدالقدوس أبو  .4
 األستاذة/سمراء عبدهللا القويز )عضو مجلس إدارة(.  .5
ي ا .6 ن  ضو مجلس إدارة(. ع)    لدكتور/نايف عبدهللا العنن
ي  .7  عضو مجلس اإلدارة(. ) األستاذ/ابراهيم عبدهللا العسن 
 

 الحضور من مركز التنمية االجتماعية بالرياض:
 األستاذة/ سارة الشيحة.             
  
 . األستاذة/ رحاب القحطانن

 

 

  :الحضور من الجمعية
    األستاذة/هنادي العوذة                          
    األستاذة/عبن  المرشد                            
 األستاذة/معال  الشبعان                            

ي                           األستاذ/عبدالعزيز عسن 
 األستاذة/ نجالء شهاب  
 األستاذة/آمنة الشمري 
 األستاذة/هيفاء الفضل 
 األستاذة/أفنان التمام  
 األستاذة/سارة الحج   

  

 هـ1441/ 12/ 28:التاريخ 

 م2020/ 08/ 18: الموافق

 مساء  8:00-مساء  7:00: الوقت

  :  المكااا 
ا ن برنــام     إجتمــاإ إفنض

 (ZOOMزووم)

i.  تمام جتماإ بدأ اإل  البنود  
ونالسابعة الساعة فن  عامل ( عضو 27حضور ) عد إكتمال النصاب ب بمساء  دقيقه  وعشر
 . البيان(  مرفق ) عضو  ( 44) من أصل 

 . ( أعضاء2وباإلنابة ) ( 25): من األعضاء العاملين رحضو العدد 
 .عضو(  15( عضو منتسب من أصل )4) :األعضاء المنتسبينعدد الحضور 
 (  5) :عدد المتطوعين

 و القرارات:التوصيات 
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 القرا  الكريم/1
 .اإلدارةكلمة سعادة رئيس مجلس /2

 
الدكتورة /  لس اإلدارةرئيس مج ســـــــــــــعادةمن الذكر الحكيم ومن ثم كلمة    آياتب اجتماإ الجمعية العمومية بدء
  نوهـ نـذير عـابـدين   بنـ   غـاليـة

  كـانـ  من أصـــــــــــــــعـب    جمعيـة كيـلإنجـازات )   عن والتض
ة الجـائحـة والتض خالل فنض

  تمر بهـــا الجمعيـــة
ــاء مجلس اإلدارة  ،المراحـــل التض ــاء الجمعيـــة   وشـــــــــــــــكرت جمإلد أعضـــــــــــــــ وفريق العمـــل وأعضـــــــــــــــ
 . العمومية( 

 

 الثالثالبند 
جمعية كيل لألعوام   تقرير أعمالعرض  
2019-2020. 

 
ن الجمعية خالل  تقرير اعمالتقديم عرض ثم تم   : 2020-2019 العامي 

اتيجية كيل •  إعتماد إسنض

 اللجان الدائمة:  إعتماد  •

 . اللجنة التنفيذية .1

 اللجنة العلمية.  .2

 لجنة تنمية الموادر المالية.  .3

 اللجنة اإلعالمية.  .4

ثوتم إختيار شـــــــــــــــعار  م لجمإلد مناطق المملكة2020مارس  4الإلوم العالم  للســـــــــــــــمنة تفعيل   •
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ن فن ونية التوعويةحصائية تفاعل المتابعي   ،اإللكنض

 (. 189.177( التفاعل )  2.487.050( المشاهدات )   10.216.820الظهور)   

يـل عـدد من عـدد من مشــــــــــــــــاريــــد الجمعيـة وكيرادتهـا من جـائحـة كورونـا وتحو   ثم تم التنويـه عم تـرثر  •

ن والعمالء والمستفيدين.   عم سالمة المنسوبي 
ً
 مشاريعها وخدماتها عن بعد، حفاظا

•  :  التوعية الصحية من خالل وسائل التواصل ا جتماع 

1.  .  البث األسبوع 

 مجموعة المساندة حرر.  .2

3.  .  
ونن  مركز الحمية والتغذية اإللكنض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اإلعتماد تم 

Type text here
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وإالتعـاون مد إدارة التعليم بمنطقـة الريـاض لتطبإلق )  • و الـذي كيـل للصـــــــــــــــحـة المـدرســـــــــــــــيـة(    مـشــــــــــــــر

  ( طالب وطالبة   3,402)    للمرحلة اإلبتدائية  ( مدرســـــــــــــــة27)   اســـــــــــــــتهد 
ول فن ن و كان  نســـــــــــــــبة النن

 الطالب.  لدى% (  14)    الطالبات و  لدى%( 12)   األوزان

ن  •   شهر رمضان المبارك وكحصائية تفاعل المتابعي 
 تنظيم حملة صحة وأجر فن

 (.  48.251( التفاعل )   60.976هدات )  ( المشا 620.371)    الظهور  

  تنفيــذ    256( متطوإ بــمجمــال  عــدد    44مشــــــــــــــــاركــة )   •
ســــــــــــــــاعــة تطوعيــة مســــــــــــــــاعــدة جمعيــة كيــل فن

 . المشاريــــد

ادي الســــــــــالم  إلســــــــــتحدا  خطة مكافحة  األســــــــــتاذة/هن مكافحة العدوىالتعاون مد مســــــــــ شــــــــــارة   •

  مقر الجمعية وتطبإلق جمإلد اإلجراءات 
ازية. العدوى فن  اإلحنض

الحصــول عم عضــوية اإلنظام لالتحاد العالم  للســمنة كرول منظمة رســمية تحصــل عم العضــوية   •

  المملكة العربية السعودية. 
 فن

 

ي تفعيلها خالل العام الحالي المشاري    ع 
 
ي نرغب ف

 : 2020الت 

•   : ي
وع الصحة المدرسية الوطت   مشر

  
  لدى الطلبة فن

 المرحلة اإلبتدائيةيهد  إل تقليل نسبة السمنة فن

ي  •  مركز كيل للحمية والتغذية الطت 
ن للتغذية العالجية   توفن  برام  غذائية مد أخصائإلي 

 مركز كيل لإلستشارات التغذوية •
 توفن  تقإليم السعرات الحرارية للمطاعم والمقاه  

ي المستمرمكتب ترخيص  •
 التطوير المهت 

  مجال التغذية والسمنة تدريبيةلتنظيم برام  
 مخصصة فن

 

 البند الرابع :
 .عرض تقرير المحاسب القانوني

 
ــابــات الختــاميــة للعــام المــال      والــذي مشـــــــــــــــمــل عم الحســــــــــــــ

م وملخص  2019عرض تقرير المحــاســــــــــــــــب القــانونن
انية التقديرية لعام  م2019اإليرادات والمرصوفات للعام المال    ن وتم تقديمه من قبل مديرة إدارة  م2020والمن 

 الشؤون المالية واإلدارية أ/ معال  الشبعان. 

 
 تم اإلعتماد 
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 البند الخامس
 طلب الموافقة على تأسيس المشاريع

 
 :  المشاري    ع

ي  •  مركز كيل للحمية والتغذية الطت 

ام  الغـذائيـة الصـــــــــــــــحيـة  – تقإليم لكتلـة الجســـــــــــــــم بـرحـد  األجهزةلتوفن  )   المتـابعـه الـدوريـة    –توفن  الن 

اصات لوجبات صحية  –للحاله الصحية للعميل   يتم توفن  إشنض
 
 . ( مستقبال

  تحقإلق اإلستدامة المالية             
 . سو  مساهم المركز إل توفن  إيراد مناسب للجمعية و المساهمه فن

 

 مكتب كيل للخدمات واألستشارات الغذائية:  •

  –   و المطــاعملتوفن  خــدمــات)تقإليم الســـــــــــــــعرات الحراريــة للمقــاه      
توفن  معلومــات الملصـــــــــــــــق الغــذان 

 التحليل التغذوي للوصفات(.  –للمنتجات الغذائية 
  تحقإلق اإلستدامة المالية          

 . سو  مساهم المركز إل توفن  إيراد مناسب للجمعية و المساهمه فن
 

ي المستمر:  •
 مركز التطوير المهت 

ن توفن  برام  تدريبة لتطوير قدرات               مجالت التغذية والسمنة المتخصصي 
 . فن

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تم اإلعتماد 

 السادس:البند 
األعضااااااء والمتطوعين   عرض أساااااماء
 م.2020الفعالين للعام

 
ن الذين ســــــــاهموا   عرض أســــــــماء ــاء والمتطوعي  ــاندةاألعضــــــ   مســــــ

و شــــــــكرهم عم   م2020الجمعية خالل عام   فن
  رسالة الجمعية. 

 تفانإلهم و إيمانهم الكبن  فن
 

 
 

 

 

       
 

 عتماد رئيس مجلس اإلدارة إ                        الرئيس التنفيذيمراجعة                                             مساعد اداري عداد إ               
 عابدين  نذير د۔ غالية بنت                                  بنت محمد العوذة هنادي                                                      المرشد  بنت إبراهيم عبي               


