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 م2022اجتماع جملس إدارة مجعية عيوني السادس لعام  حمضر

 

 السبت اليوم صباًحا 11الساعة  الزمان

 2022/  6/  25 التاريخ قاعة االجتماعات بالجمعية املكان

 

 الحضور 

 نائب رئيس املجلس –د.سلمان املطيري  رئيس املجلس –د.عبدالرحمن السويلم 

 عضو املجلس –د.عبدهللا الطياش  املشرف املالي –د.فيصل الدغيثر 

 عضو املجلس -أ.عبدالعزيز الحسين  عضو املجلس -د.محمد الشمراني 

 عضو املجلس -د.عبدالرحمن العمران  عضو املجلس -د.يحيى الزهراني 

 عضو املجلس -د.عبدهللا عسيري  املجلس عضو -د.علي الشهراني 

 

 :أعمال االجتماعجدول 

 املقدم البند

 رئيس مجلس اإلدارة -د.عبدالرحمن السويلم  افتتاح االجتماع

 نائب املدير التنفيذي –أ.عبدهللا بن محمد العنزي  م2022عرض تقرير األداء التشغيلي للنصف األول من عام 

 نائب املدير التنفيذي –أ.عبدهللا بن محمد العنزي  للخدمات العالجية للجمعيةعرض دراسة األثر الصحي 

 املحاسب -أ.هشام يحيى  عرض تقرير الربع األول املالي للجمعية

 نائب املدير التنفيذي –أ.عبدهللا بن محمد العنزي  مشروع التوعية الوقائية لألطفال في املدارسعرض ملف 

 نائب املدير التنفيذي –أ.عبدهللا بن محمد العنزي  محاسب الجمعية أ.محمد الراشدموافق املجلس على تعيين 

 نائب املدير التنفيذي –أ.عبدهللا بن محمد العنزي  اعتماد بيانات النموذج الشامل
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ً
 : أوال

 االفتتاح: املوضوع 

 التوجيه / التوصية
  االجتماع  -رئيس مجلس اإلدارة–السويلم بن عبد العزيز  عبد الرحمن الدكتور/  معاليافتتح

 
ً
 حضورهم.مرحبا

ً
 باألعضاء الحاضرين شاكرا

 
ً
 :ثانيا

 م2022 اعتماد تقرير األداء التشغيلي للنصف األول من عام  املوضوع 

 التوجيه / التوصية

 لذألداء التشذغيلي للنصذف األول مذن  للجمعيذةنائب املدير التنفيذذي  عرض 
ً
م فذي 2022العذام ملخصذا

 باملسذم دف للعذام نفسذه وأداء الربذذع األول 
ً
 فيذه اذل اإلنجذالات القذت تحققذة مقارنذة

ً
الجمعيذة موحذحا

 من العام املاض ت.

  لذددارة التنفيذيذة علذى الجهذود املبذولذة  همشذرر  التقريذر معرذرين عذن املجلذساعتمذد مجلذس أعضذاء

 .لهم مزيًدا من التوفيق والسداد متمنين

 
ً
 :ثالثا

 م.2022اعتماد التقرير املالي للربع األول لعام  املوضوع 

 التوجيه / التوصية

  م فذذذذذذذذذذذذذذي الجمعيذذذذذذذذذذذذذذة 2022عذذذذذذذذذذذذذذرض محاسذذذذذذذذذذذذذذب الجمعيذذذذذذذذذذذذذذة التقريذذذذذذذذذذذذذذر املذذذذذذذذذذذذذذالي للربذذذذذذذذذذذذذذع األول مذذذذذذذذذذذذذذن العذذذذذذذذذذذذذذام

 
ً
 :موححا

 إجمالي اإليرادات واملصروفات للجمعية. -

 مقارنة األنشطة باملوالنة التقديرية املعتمدة للربع. -

 اإليرادات واملصروفات واألنشطة مع الربع األول من العام السابق.مقارنة  -

 التقرير.تم اعتماد  من أعضاء املجلس بعد االطالع واملناقشة   

 

 
ً
 رابعا

 مشروع التوعية الوقائية لألطفال في املدارساستعراض  املوضوع 

 التوجيه / التوصية

 وفق نموذج مشروع التوعية الوقائية لألطفال في املدارس  نائب املدير التنفيذي للجمعية عرض

 اإلطار املنطقي للمشاريع التنموية.

 وأوصوا بمزيد مراجعة للمشروع والتأكد من  نال املشروع استحسان أعضاء مجلس اإلدارة

 تحقيقه ألهدافه وتطلعاته.

   لدراسة املشروع الطبية  مع اللجنةاإلدارة بالتنسيق لعقد اجتماع ئيس مجلس وقرر معالي ر

  بشكل تفصيلي.
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 خامًسا

 للجمعية تقرير قياس األثر من الخدمات العالجيةعرض  املوضوع 

 التوجيه / التوصية

 اآلثار  عرض 
ً
نائب املدير التنفيذي للجمعية تقرير قياس األثر من الخدمات العالجية موححا

 املجتمعية والصحية للخدمات العالجية املقدمة للمستفيدين. 

 في مجلس اإلدارة بعد االطالع واملناقشة تمة التوصية بعرض التقرير على اللجنة الطبية 

  لدراسته وتعديل اافة املالحظات الاللمة
ً
 .حسب ما يرونه مناسبا

 سادسا

 

 انتهى،،،

 توصيات أخرى  املوضوع 

 التوجيه / التوصية

 للجمعية بن عبد هللا املوافقة على تعيين األستاذ/محمد 
ً
على أن يتم استرمال  ،الراشد محاسبا

 إجراءات تعيينه حسب اإلجراءات املتبعة.

  .االطالع على بيانات الجمعية في النموذج الشامل واعتماده 


