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للجمعية السعودية ألصدقاء مرضى الثالسيميا و  الرابع  محضر االجتماع

 األنيميا المنجلية

مساءا بفندق االنتركونتننتال  7:30في تمام الساعة م 28/10/2020االربعاء يوم  التاريخ :

  وبرنامج زوم اون الين 

 الحضور : 

 رئيس الجمعية        سلوى ابراهيم هنداوي د. أ. -1

 نائبا      أروى عمر اليمانيد.  -2

  عضو و أمين الصندوق                              د. بدرية محمد الغامدي  -3

 عضو         د. غازي عبد هللا دمنهوري  -4

 عبد هللا باحواريث                                عضو  .أ -5

 عضو                               الفي محمد الزوينيأ.  -6

 عضو                                    أ. احالم رحيمي  -7

 أحمد                                       عضو أ. مهدي  -8

  المدير التنفيذي                                      ان عطية ميسأ.  -9

 المعتذرون : 

 أ.د. محمد حسن قاري  -1

 الموضوع األول : 

  الخطة االستراتيجية للسنوات االربعة القادمة  مناقشة

 الحيثيات : 

أوضحت سعادة رئيس مجلس االدارة أ.د. سلوى ابراهيم هنداوي بناءا على ايميل المرسل من وزارة 

 ناقشة الخطة االستراتيجية والبرامج و االنشطة الخاصة المرارد البشرية و التنمية االجتماعية بم
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ر التنفيذي للجمعية بالجمعية للسنوات االربعة القادمة كما أوضحت سعادة أ.د. سلوى هنداوي بأن المدي

. ميسان عطية بالتعاون مع فريق العمل وقاموا بأعداد خطة استرتيجية مبدئية للبرامج و االنشطة أ

من قبل رئيس مجلس االدارة و ربع سنوات القادمة وقد تم شرح بنود الخطة المقترحة خالل اال

ح أعضاء مجلس االدارة بضرورة ارسال المدير التنفيذي )مرفق الخطة االستراتيجية ( وقد أوض

وضع التعليقات والمالحظات على الخطة ونتمكن من االنتهاء من الشكل الخطة الى كل عضو ليتم 

 ة العتمادها موارد البشرية والتنمية االجتماعيواعتمادها وارسالها الى وزارة الالنهائي للخطة 

 القرار: 

يجية المبدئية للجمعية وشكر المدير التنفيذي اعضاء مجلس االدارة على الخطة االستراتوافقة م

سال صورة من الخطة الى المجهود المبذول العداد الخطة وسوف يتم ارواعضاء فريق العمل على 

 د الخطة مل التعديالت النهائية العتماضاء حتى يتم ارسال التعليقات الالزمة لعاالع

 :  الثانيلموضوع ا

  مناقشة إعادة هيكلة عضويات الجمعية 

 الحيثيات:

ية أ.د. سلوى هنداوي طلب المدير التنفيذي أ. ميسان عطية بإعادة هيكلة أوضحت سعادة رئيس الجمع

هيكلة الجديدة من قبل المدير التنفيذي أ. ميسان عطية وأوضحت بأنه عضويات الجمعية وتم شرح ال

لاير سنويا )مرفق الشروط و المميزات (  500لاير الى  200تم تعديل مبلغ العضوية العامل من 

لاير سنويا )مرفق الشروط والمميزات ( وتم  200لاير الى  100وتم تعديل عضوية المنتسب من 

لاير وهي عضوية تمنح للطالب و الطالبات  100الناشىء و قيمتها  اضافة عضوية جديدة عضوية

 ة )مرفق الشروط و المميزات ( سن 18الى  15في المدارس من عمر 
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 القرار: 

دة للعضويات على أن يتم تنفيذها حسب أنظمة وزارة يء مجلس االدارة على الهيكلة الجدموافقة أعضا

 ضافتها في النظام االساسي للجمعية وارد البشرية و التنمية االجتماعية واالم

 الموضوع الثالث : 

 م 2019عام  أعتماد ميزانية

 الحيثيات : 

نمية االجتماعية على أوضحت سعادة أ.د. سلوى ابراهيم هنداوي بناءا على تعليمات مركز الت

من م 2019م من قبل مجلس االدارة وتم استعراض ميزانية عام 2019عتماد ميزانية عام ضرورة ا

 عبد هللا فقيه ومراجعتها من قبل أعضاء مجلس االدارة والتي أختتمت  قبل محاسب الجمعية أ.

 القرار: 

 م يوافق مجلس االدارة على اقرارها بصيغتها المرفقة 2019بعد االطالع على ميزانية عام 

 :  الرابعالموضوع 

 زيز و كلية الطب معه الملك عبد الععاون مع جامناقشة عقد الت

 الحيثيات : 

.د. سلوى هنداوي بضرورة عمل اتفاقيات للجمعية مع أوضحت سعادة رئيس مجلس االدارة أ

رة تعاون بين جامعة الملك عبد العزيز كلية مؤسسات حكومية و خاصة وان الجمعية قد وقعت مذك

ع بمختلف لصحية و تثقيف المجتمع ونشر الوعي الصحي في المجتمالطب وذلك لنشر التوعية ا

 الوسائل و االساليب والتدريب و التعليم للعاملين في المجال الطبي

 القرار: 

ن الجمعية و جامعة الملك عبد العزيز كلية الطب موافقة أعضاء مجلس االدارة على مذكرة التعاون بي

 حي في المجتمع بما لها من نفع في نشر الوعي الص

 



 

 

 

 :  مسالخاالموضوع 

 وية الشرفية منح الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل العض

 الحيثيات : 

ة أ. ميسان عطية عن رغبة الجمعية في تكريم الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل أوضحت سعاد

 تبرعه الدائم للجمعية خالل السنوات الماضية بأعطاءه العضوية الشرفية وذلك نظير 

 القرار: 

رة على منح الشيخ يوسق عبد اللطيف جميل العضوية الشرفية نظير داموافقة أعضاء مجلس اال 

 تبرعه الدائم للجمعية لمساعدة المرضى وذويهم ومتمنين له مزيدا من التوفيق و النجاح 

 :  السادسالموضوع 

 غير ( بة الجمعية في بيع أصل من أصول الجمعية )سيارة باص صرغ

 الحيثيات : 

فيذي للجمعية بأن الجمعية تمتلك سيارة باص صغير قديم أوضحت االستاذة ميسان عطية المدير التن

ءا على موافقة اعضاء الجمعية غير وذلك بناو نظرا لعدم استعماله فنرغب في بيع الباص الص

الموارد وزارة  صول الجمعية بعد موافقةويض مجلس االدارة لبيع اصل من االعمومية على تف

 ة البشرية و التنمية االجتماعي

 القرار: 

ضاء مجلس االدارة على بيع باص الجمعية الصغير حسب النظام المتبع في وزارة الموارد موافقة أع

 البشرية و التنمية االجتماعية 

 :  السابغالموضوع 

 الجزيرة نك فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي و ب

 



 

 

 ثيات : الحي

بات بنكية في بنوك متعددة للجمعية وذلك لتسهيل أوضحت سعادة المدير التنفيذي يضرورة فتح حسا

استقطاب المتبرعين والزكاة وقد تم مراسلة مركز التنمية االجتماعية بفتح حساب في بنك الراجحي 

 نك الجزيرة و ب

 القرار: 

نك الجزيرة لتسهيل ية في بنك الراجحي و بة على فتح حساب للجمعة أعضاء مجلس االدارموافق

 ية و التنمية االجتماعية ب النظام المتبع بوزارة الموارد البشرمتبرعين و الزكاة حسال استقطاب


