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 بوزارة العمل والتنمية االجتماعية  262المسجلة برقم                                                                                                                                           

 

محضر االجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الثالسيميا 

 واالنيميا المنجلية

 م 5/7/2020 االحديوم  التاريخ :

 برنامج زوم  المكان :

 عصرا  4الوقت : 

 الحضور :

 رئيسا            سلوى هنداوي أ.د.  -1

 أمين الصندوق           بدرية الغامديد.  -2

                             د. غازي دمنهوري  -3

                       عبد هللا باحواريث  -4

                الفي السلمي أ.  -5

                                         المدير التنفيذي                  ميسان عطية                       أ.  -6

 المعتذرون :

 أروى اليماني  د. -1

 الغائبون : 

 محمد حسن قاري أ.د.  -1

 أ. أحالم رحيمي  -2

 مهدي أحمدأ. -3

ستهل االجتماع بالحمد هللا والصالة والسالم على الرسول الكريم ثم مناقشة المواضيع ا

 التالية:

 الموضوع األول: 

 عرض مسودة اللوائح واالنظمة والسياسات المقدمة من شركة ركن االستشارة للخدمات التجارية  

 لمراجعتها واعتمادها 
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 لحيثيات:ا

أوضحت سعادة رئيسة الجمعية أ.د. سلوى هنداوي أنه تم استالم مسودة اللوائح و السياسات الخاصة 

ها بعد أن تم مراجعتها من وتم مراجعتها من قبلبالجمعية من شركة ركن االستشارة للخدمات التجارية 

خضر آل وبحضور األستاذ عوض المدير التنفيذي األستاذة ميسان عطية و األستاذة رندا رمضان قبل 

مالحظاتهم على أعضاء مجلس اإلدارة وابداء من قبل المدير التنفيذي وتم ارسالها المدير التنفيذي للشركة 

 وضعها في النموذج الشامل واستكمال متطلبات الحوكمةلء مجلس اإلدارة وذلك العتمادها من قبل أعضا

وأرسلها بأسرع وقت ممكن الى وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية وقد أقترح سعادة د. غازي 

ألبداء مالحظاتهم وان الشركة أيام دمنهوري بأن يتم مراجعتها من قبل األعضاء ونعطي فرصة ثالثة 

 م بتحديد موعد ورشة عمل لعرض متطلبات الحوكمة وكيفية تطبيقها على الجمعيةسوف تقو

 القرار: 

شكر أعضاء مجلس اإلدارة األستاذة ميسان عطية على المجهود المبذول في متابعه الشركة إلنجاز اللوائح 

يتم واألنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية وموافقة األعضاء على اقتراح د. غازي دمنهوري وسوف 

 ات الجمعية في حال عدم وجود أي مالحظئح واألنظمة والسياسات الخاصة باعتماد اللوا

 الموضوع الثاني : 

 متابعة الموقع االلكتروني

 الحيثيات : 

أوضحت سعادة رئيسة الجمعية أ.د. سلوى هنداوي على ضرورة تحديث الموقع االلكتروني للجمعية بناءا 

على متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتم أستالم عرضين وتم ارسالهم الى أعضاء 

 وهو األنسب   Abadi Productionلدراسة العرضين وتم الموافقة على عرض شركة مجلس اإلدارة 

بند أنه  والشركة وتوضيحللجمعية واكد سعادة د. غازي دمنهوري على ضرورة توقيع عقد بين الجمعية 

 انتهاء التعاقد مع الشركة ألي سبب يحق للجمعية استالم الموقع االلكتروني بالكاملفي حالة 

 لقرار: ا

لتأسيس موقع  Abadi Productionموافقة أعضاء مجلس اإلدارة على العرض المقدم من شركة 

ضرورة عمل عقد بين الجمعية و الشركة وموافقة االعضاء على اقتراح د. غازي دمنهوري بالجمعية 

 لحفظ حقوق الجمعية 
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  الثالث:الموضوع 

 للجمعيةالعرض المبدئي للخطة االستراتيجية المستقبلية 

 الحيثيات : 

عرض مبدئي للخطة االستراتيجية المستقبلية  التنفيذي بتقديمالمدير من سعادة رئيس الجمعية طلبت 

وأقترح سعادة د. غازي دمنهوري بأن الخطة االستراتيجية تحتاج لوجود أعداد أكبر من االعضاء للجمعية 

من ثم وصة بالخطة العضاء الجمعية عمل الخطة االستراتيجية وتحديد ورش عمل خا ومتخصصين في

 األستاذة ميسان عطية العرضى المبدئي للخطة االستراتيجية المستقبلية للجمعية من قبل ض ااستعرتم 

 القرار: 

 خطة العرض المبدئي للاألستاذة ميسان على المجهودات المبذولة في  شكر أعضاء مجلس اإلدارة

بضرورة  وموافقة االعضاء على أقتراح د. غازي دمنهورياالستراتيجية المستقبلية للجمعية 

االستراتيجية المستقبلية للجمعية لعمل ورشة عمل الخطة  جميع األعضاء ومتخصصين فيوجود 

   خاصة بالخطة االستراتيجية للجمعية 

  الى جميع أرسال نسخة كاملة بالعرض المبدئي للخطة االستراتيجية المستقبلية للجمعية يتم سوف

 في االجتماع القادم للجمعية مالحظاتهم عضاء مجلس اإلدارة ألبداء أ

  الرابع:الموضوع 

 وتفاصيلهامناقشة تكوين بعض اللجان الخاصة بالجمعية 

  الحيثيات:

أوضحت سعادة رئيسة الجمعية على ضرورة تكوين لجان للجمعية وذلك لتسهيل عمل الجمعية وتم أقتراح 

  التالية:اللجان 

وقد أقترح و د. غازي دمنهوري عضوا على أن تكون رئيستها د. بدرية الغامدي  العلميةاللجنة  -1

د. غازي دمنهوري على االستعانه باالطباء داخل مجلس االدارة أو خارجه وذلك لعمل ندوات 

أوضحت سعادة الدكتورة بدرية الغامدي على مجدولة شهريا وتقدم عن طريق برنامج زوم كما 

بساعات  والتمريض واعتمادهالألطباء  وندوات توعويةضرورة عمل ندوات توعوية للمرضى 

 ميسان عطية بأن الندوات المجانية من الممكن وضع رسوم لمن يرغب  واقترحت االستاذةتعليمية 
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الجمعية في  وتحقيق هدفمالية للجمعية زيادة الموارد الباب  وذلك مناستالم شهادة حضور  في

تقوم د. بدرية الغامدي  رئيسة مجلس االدارة بأن وأسرهم وأوضحت سعادةنشر التوعية للمرضى 

 مجلس اإلدارة في االجتماع القادم  وعرضها علىللجنة  وأضافه أعضاءبأنشاء خطة عمل للجنة 

  من سعادة د. بدرية  واألعضاء كال. سلوى هنداوي على أن تكون رئيستها أ.د اللجنة المالية - 2       

    والعقود المقدمةاألستاذ عبد هللا فقيه وذلك لدراسة جميع العروض  الجمعية الغامدي ومحاسب         

  واعتمادهاللجمعية          

   واالخصائية عطية  واألستاذة ميسانتكون رئيستها د. بدر عرب على أن  لجنة الخدمة االجتماعية -3

  االستاذة عائشة النعيمي من قسم  حمد كما أقترحت د. بدرية الغامدياألستاذة هيام م االجتماعية         

 أعضاء مجلس وسوف تقوم اللجنة بتكوين أعضائها وعرضها على التمريض وتوعية المرضى          

 االجتماع القادم للجمعية  االدارة          

 القرار: 

كل لجنة  وتوضيح مهامموافقة األعضاء على تكوين اللجان المقترحة على أن يتم تكون أعضاء كل لجنة 

 ان شاء هللا في االجتماع القادم 

 


