
 

 بوزارة العمل والتنمية االجتماعية  262المسجلة برقم                                                                                                                                     

 

للجمعية السعودية ألصدقاء مرضى الثالسيميا و  الثاني االجتماعمحضر 

 األنيميا المنجلية

 

عصرا مستشفى جامعة الملك عبد  3:30في تمام الساعة  م 09/03/2020 االثنينيوم  التاريخ :

  العزيز جدة 

 الحضور : 

         أ.د. سلوى إبراهيم هنداوي  -1

      أروى عمر اليماني د.  -2

                             د. بدرية محمد الغامدي  -3

         غازي عبد هللا دمنهوري د.  -4

                                  أ. مهدي أحمد سعد  -5

 

 المعتذرون : 

 عضو         أ.د. محمد حسن قاري        -1

 أ. عبد هللا باحواريث                                عضو  -2

 أ. الفي محمد الزويني                              عضو  -3

 عضوأحالم رحيمي                                        -4

 

 

 

 

 



 

 

 

 الموضوع األول : 

  تكريم أعضاء مجلس اإلدارة السابق 

 الحيثيات : 

بالشكر الجزيل ألعضاء مجلس تقدمت سعادة أ.د. سلوى إبراهيم هنداوي رئيسة مجلس اإلدارة 

وان شاء هللا اإلدارة السابق على مجهودهم الجليل وعطائهم المتميز في خدمة المرضى والمجتمع 

المجلس الجديد يستكمل مسيرة اإلنجازات وقد تم تكريم أعضاء المجلس السابق على مسيرتهم 

 خالل فترة مجلس اإلدارة ومتمنين لهم التوفيق بأذن هللا 

 :  الثانيالموضوع 

 الوضع المالي الحالي للجمعية 

 الحيثيات :

أوضحت سعادة رئيسة الجمعية أ.د. سلوى هنداوي بأن حساب الجمعية في البنك 

تأخر انتخابات مجلس اإلدارة لفترة أكتر من سنة  وبسبب ظروفالتجاري األهلي 

م وان شاء هللا مع تشكيل 2019لذلك لم تتمكن الجمعية من اقفال السنة المالية لعام 

مجلس الجديد سوف يتم موافقتكم بالوضع المجلس الجديد و تحديث بيانات البنك بال

  م 2019المالي للجمعية مع اقفال السنة المالية لعام 

 القرار: 

م بعد تحديث بيانات 2019موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على العمل على تقفيل السنة المالية لعام 

 م 2019بالوضع المالي للجمعية بعد تقفيل السنة المالية لعام  وموافاتناالبنك للمجلس الجديد 

 



 

 

 ع الثالث : والموض

  واألعوام القادمةم 2020خطة الجمعية خالل عام 

 الحيثيات : 

للجمعية التنفيذي أوضحت سعادة أ.د. سلوى إبراهيم هنداوي بأن األستاذة ميسان عطية المدير 

 عية وتنشيط برامج الجمعية وهيا كالتالي: تعمل على الخطة االستراتيجية للجم

  والقطاعات الخاصةبرنامج زيارة عطاء وترتيب زيارات الجهات الحكومية  -1

  والمميزةبرنامج العضوية الفخرية  -2

 برنامج كفالة مريض  -3

 السلة الغذائية للمرضى في شهر رمضان الكريم  -4

 عمل زيارات ميدانية لبعض المرضى  -5

 عقد اتفاقية شراكة مع شركات التأمين الصحي لتغطية تكاليف العالج للمرضى  -6

  والخاصةبرنامج استقطاع الراتب الشهري لموظفي القطاعات الحكومية  -7

 عمل اللقاء العلمي التوعوي األول للجمعية  -8

ة كما أوضحت سعادة الدكتورة بدرية الغامدي عضو مجلس اإلدارة بضرورة تفعيل البرامج الخاص

بالمرضى من الناحية التوعوية أو من الناحية المهنية وذلك من باب مساعدة المرضى واسرهم 

وأوضحت سعادة الدكتورة أروى اليماني بضرورة القيام بزيارة رجال االعمال والشركات والبنوك 

 وتنشطها خاللالعمل على تفعيل البرامج للتعريف بالجمعية ونشاطاتها وبرامج الجمعية وضرورة 

 م 2020عام 

 القرار: 

تنفيذها تدريجيا خالل  والعمل على واألنشطة المقترحةموافقة أعضاء مجلس اإلدارة على البرامج 

 م 2020عام 

 



 

 

 الموضوع الرابع : 

 بدوام كامل للجمعية  اجتماعيةتوظيف محاسب و أخصائية 

 الحيثيات:

وأخصائية سعادة أد. سلوى هنداوي أنه تم عمل مقابالت لعدد من موظفين لوظيفة محاسب  أفاده

  وأخصائية اجتماعيةمحاسب  اختياروتم  اجتماعية

عسيري  واألستاذة شريفةالحسابات  وخبره فيالمحاسب األستاذ عبد هللا فقيه بكالوريوس محاسبة 

 هذا المجال  وخبره فيبكالوريوس خدمة اجتماعية 

 القرار: 

م 1/3/2020موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على تعيين كال من المحاسب المالي وذلك بداية من 

 م 1/3/2020واالخصائية االجتماعية من تاريخ 

 الموضوع الخامس : 

 موظفي الجمعية  ودتجديد عق

 الحيثيات : 

أفادت سعادة رئيسة الجمعية أ.د. سلوى إبراهيم هنداوي بأن عقود الموظفين انتهت بانتهاء مجلس 

 اإلدارة السابق و عليه سوف يتم تجديد عقد كال من : 

 م 31/12/2020م الى 1/1/2020المدير التنفيذي األستاذ ميسان عطية من تاريخ  -1

 م 31/12/2020م الى 1/1/2020طبيبة الجمعية الدكتورة بدر على عرب من تاريخ  -2

العقد بين الجمعية و مؤسسة الرؤية المتخصصة  انتهاءكما أوضحت سعادة رئيسة الجمعية بأنه تم 

وسوف يتم تجديد العقد على ان يتم استعارة الموظفة األستاذة رندا لتنظيم المعارض و المؤتمرات 

رمضان عرفة لذلك تنظيم فعاليات و مؤتمرات وورش العمل الخاصة بالجمعية و العقد مدته سنة 

 م 31/1/2020م الى 1/1/2020ميالدية من 

 



 

 

 

 القرار: 

لعقد مع مؤسسة الرؤية موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على تجديد عقود الموظفين وتجديد ا

م حسب 31/12/2020المتخصصة لتنظيم المعارض والمؤتمرات لمدة سنة ميالدية تنتهي في 

 النظام المتبع 

 

 

 


