
 

 

 

العالج اآلمن جمعية  

م0202محضر اجتماع الجمعية العمومية االعتيادية لعام   

 م اجتماع الجمعية العمومية2222يوليو  91هـ الموافق 9441ذو الحجة  91وم االثنين يقد ع      

 م، عبر منصة زووم وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء  2229العالج اآلمن للعام المالي  لجمعيةاالعتيادية 

. وذلك بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية األستاذ/  واالنتهاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء 

عضوا .91 ةتوكيل أي ما مجموع 1ا  وعضو 91منصة زووم  ىالحضور علوقد كان عدد  أحمد القثامي.  

 جدول األعمال:

كلمة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ طالل محمد الناشري. -9  

أحمد القثامي.كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية األستاذ/  -2  

رئيس  ةعفيف نائب/ سعاد بن الدكتورة ةم تقدم2222عرض المحضر السابق للجمعية العمومية لعام  -1

اإلدارة.مجلس   

الدكتورة/ سعاد بن عفيف نائب رئيس مجلس اإلدارة. ةم تقدم2229لعام  السنوي عرض تقرير األداء -4  

عرض التقرير المالي من مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون والموافقة على  -5

.نيابة عن المشرف المالي / دالل الصعبةالمحاسب ةم تقدم2229ميزانية عام  

م تقدمة نيابة عن المشرف المالي األستاذة/ منى إبراهيم بنقش 2222عرض الميزانية التقديرية لعام  -1

 المدير التنفيذي للجمعية.

م تقدمة الدكتورة/ سعاد بن عفيف نائب رئيس مجلس اإلدارة.2222مناقشة الخطة التشغيلية لعام  -7  

ومية على الالئحة األساسية الجديدة.موافقة الجمعية العم -1  

ختام. _ مناقشة عامة -1  

 

 



 

 

 المحضر:

  قدم برنامج الجمعية العمومية عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نهاد ابراهيم الطويرب وذلك بالترحيب بأعضاء الجمعية

 م.2229العمومية للعام المالي 

 ز بمرك الجمعيةوسعادة المشرف على كلمة ترحيبية باألعضاء  ألقى رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ طالل الناشري

                                                                   التقرير المالي من وكذلك استعرضوالمبادرات  والبرامجاإلنجازات اهم  التنمية االجتماعية بجدة. استعرض فيها

من مكتب التنمية االجتماعية في جدة، والذي يوضح جميع  واعتماده م اقرارهمكتب المحاسبون القانونيون والذي ت

كذلك استطاعت الجمعية بفريق  .المجتمعالخدمات التي قام بها فريق عمل الجمعية لمساعدة المرضى وتوعية افراد 

ها تضاعفت خدمات ، حيث انهعملها وإدارتها بتحقيق أهدافها في العالج الخيري والتوعية الصحية والتطوع الصحي

مريض زيادة عن  415عن العام الماضي في جميع المحاور خاصا  في مجال تسجيل المرضى بما يقارب تسجيل 

مريض زيادة عن العام الماضي  217م 2229العام الماضي. وكذلك بلغ عدد المرضى الذين تم عالجهم في عام 

بالمئة عن العام  422ريال سعودي بزيادة  2.975.511م 2229بالمئة. وقد بلغ دخل الجمعية لعام  922نسبة ب

عدد  وزيادةمبادرات  1وعدد برامج  1البرامج  دمتبرع وبلغ عد 111المتبرعين للجمعية  دالماضي. وبلغ عد

واستطاعت أيضا  تحقيق أهدافها وتقليل التكلفة التشغيلية بزيادة عدد  .صحية ومجتمعيةشراكة  42الشراكات الى 

الجزئي في كافة المجاالت  الدوام موظفين بنظام 92المتطوعين بالجمعية في كافة مجاالتها. وتم أيضا توظيف عدد 

ى ين ومتطوعين علواختتم كلمته بالشكر لجميع العاملين بالجمعية من موظف للجمعية.ة ياإلدارمما حقق االستدامة 

بها بتطوعهم بجهدهم  اجهودهم المبذولة. وأيضا الشكر والتقدير ألعضاء مجلس اإلدارة على األدوار التي قامو

موصول لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لدعمها  رووقتهم لتحقيق أهداف الجمعية والشكر والتقدي

 مرفق() للمجتمع.ه الفائدة المستمر وحرصها على تطوير الجمعيات لما في

  ونوه عن إنجازات ، القثامي كلمتهالتنمية االجتماعية سعادة األستاذ/ أحمد  على الجمعية فيالقى سعادة المشرف

الجمعية اإليجابية التي ذكرها سعادة رئيس مجلس اإلدارة وأشار الى قرب موعد الحوكمة للجمعيات، وفي الختام 

 المجتمع. ويخدميفيد د للجمعية وتقدم ما تمنى سعادته التوفيق والسدا

  بما فيه من جدول اعمال وما تم  م2222عرضت الدكتورة/ سعاد بن عفيف المحضر السابق للجمعية العمومية لعام

 )مرفق( استعراضه في االجتماع ومناقشته.

  االنجازات من عرض ، تضمن أهم م2229لعام للجمعية عرضت الدكتورة/ سعاد بن عفيف تقرير األداء السنوي

 2.975.511م الذي بلغ 2229لعام  التبرعاتي عدد اجمالاحصائيات العالج الخيري ومقارنتها بالعام الماضي، و

عرض البرامج المتعددة في التثقيف وريال سعودي، واحصائيات المتطوعين والشراكات الصحية والغير الصحية، 

االلكتروني الخاص بالجمعية،  جرت الصحية المضافة بالمتالصحي، واستعراض دور التسويق في تسويق الحاال

 ()مرفق وغير ذلك. بالجمعيةحتفالية يوم التطوع العالمي وتم فيه تكريم األعضاء والمتطوعين واستعراض ا

 مرفق( م نيابة عن المشرف المالي.2229عرضت المحاسبة دالل الصعب التقرير المالي وميزانية عام( 

  عد وروجع من قبل مكتب رامي أ  م الذي 2229على التقرير المالي لعام  باإلجماععية العمومية موافقة وإقرار الجم

 خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. 

  وتمت الموافقة  م نيابة عن المشرف المالي2222الميزانية التقديرية لعام  شعرضت األستاذة/ منى إبراهيم بنق

 )مرفق( .عليها باإلجماع

  مرفق( .وتمت الموافقة عليها باإلجماع م من قبل الدكتورة/ سعاد بن عفيف2222الخطة التشغيلية لعام عرضت( 

 .مرفق( عرضت الالئحة األساسية من قبل الدكتورة سعاد بن عفيف وتمت الموافقة عليها باإلجماع(  

 .تم شكر الجميع على الحضور والتعاون 



 

 

 

 الحضور من أعضاء الجمعية العمومية:

 طالل محمد الناشري ستاذاال -9

 الدكتورة/ سعاد عبود عفيف -2

 منى ابراهيم بنقش ستاذةاال -1

 علي محسن عقيلي ستاذاال -4

 دكتور عمرو خالد حافظال -5

 عبير سعيد الغامدياألستاذة  -1

 فايزة حسن حلوانياألستاذة  -7

 منال محمد الزبن األستاذة -1

 نهاد بن إبراهيم الطويرب ستاذاال -1

 نبيلة محمد فوزيالدكتورة  -92

 ينب شيخ باوزيرز األستاذة -99

 اطمة سالم عمر يحيىف األستاذة -92

 دكتورة نورة طالل الناشريال -91

 األستاذ طالل الناشري( )توكيلحسن بن سلطان بصفر  ستاذاال -94

 منى بنقش( األستاذة )توكيلاألستاذة هالة فريد عبد الحكي  -95

 األستاذ محمد حماد التميمي )توكيل األستاذ نهاد الطويرب( -91

 

 

 ،،، والله ولي التوفيق                                               

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                           بمركز التنمية االجتماعية بجدة على الجمعيةمشرف ال

 

 أ/ طالل محمد الناشري                                                                       أحمد القثامي أ/  


