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املقدمة
مت اعداد هذه الوثيقة لتوثيق أمه قرارات جملس الادارة يف العام 2019م  ,وترتكز عىل حمارض اجللسات اليت
عقدها اجمللس  .وقسمت الوثيقة اىل:
 -1قرارات ادارية وتشغيلية
قرارات ادارة اجمللس
قرارات اللجنة املالية
قرارات جلنة شؤون املوظفني والتطوير
قرارات جلنة تقنية املعلومات
قرارات جلنة العالقات العامة
 -2قرارات تتعلق ابلربامج اخلدمية والتمنوية
اللجنة النسائية
جلنة اخلدمات الاجامتعية واكفل اليتمي
جلنة مركز رعاية املكفوفني
جلنة السالمة اجملمتعية
جلنة التعايف
 -3قرارات تتعلق ابملشاريع الاستامثرية
مبىن الطرازايت
جلنة مركز عني لضيافة الاطفال
جلنة قاعة املكل عبدهللا بن عبدالعزيز الوطنية للمناس بات
جلنة اجملمع الطيب العام والصيدليات
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ادارة اجلمعية











قرارات ادارية وتشغيلية

قدم رئيس اجمللس عرض ًا دلراسة انشاء اندي للفتيات اليافعات من املرحةل املتوسطة اىل
املرحةل الثانوية لإكساهبن املهارات يف العمل التطوعي ومتكني املرأة وتعزيز دورهن يف اجملمتع
والاس تفادة من اوقاهتن فامي يفيدهن وبفيد اجملمتع ,وس يكون هذا النادي حتت ارشاف
مبارش من رئيسة النسائية وقد وافق اجمللس ابلغلبية عىل انشاء النادي ,عىل أن تعرض
خطة تشغيل النادي وبراجمه للعام  2019م يف وقت لحق.
اقرتح رئيس جملس الادارة معل فريق مساند للمجلس لتشجيع أعضاء امجلعية العمومية
للرتحش للمجلس القادم وتكون صلهتم مع رئيس اجمللس بلك من :امحد سلام شوهيني
وهمدي سلامن اجلارودي و غالب طاهر ال الس يد انرص و امحد حبيب املرزوق و جعفر
حبيب املرزوق و ابراهمي عيل العبيدي.
نظر ًا لقرب انهتاء مدة جملس الادارة احلايل بهناية هذا العام  ,متت مناقشة دعوة أعضاء
امجلعية العمومية للرتحش للمجلس القادم وقد اقرتح انئب الرئيس بدء اعالن ادلعوة بتارخي
2019/01/21م وملدة شهرين والبدء بتقدمي أرسال ادلعوات للمشرتكني.
نظر ًا حلاجة امجلعية امللحة لوجود أرض يف وسط القدحي لتكون مقر ًا لإقامة أنشطهتا علهيا,
ونظر ًا لشحة وعدم أرايض مضن خمططات بدلة القدحي ,فقد اقرتح انئب الرئيس رشاء
الرض الواقعة يف غرب القدحي ويه رشحية زراعية واقعة يف الوسط العمراين ابلقدحي
ولمهية املوقع واليت يؤمل لها مس تقب ًال زاهر ًا خيدم امجلعية والهايل مس تقب ًال وبعد تدارس
جملس الادارة للموضو فقد وافق اجمللس عىل رشااها رشيطة موافقة وزارة العمل والتمنية
الاجامتعية.
اقرتح انئب الرئيس اإنشاء فريق لإدارة التطو يف امجلعية بعضوية لك من عيل جعفر
اجلارودي وحسن صاحل اجلارودي لتطوير س ياسات التطو وتنظمي وتنس يق معل
املتطوعني وتطوير نظمت العمل التطوعي يف امجلعية وتسجيل املتطوعني يف البوابة الوطنية
للتطو وتوثيق أعامل املتطوعني.
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اللجنة املالية

 اس تعرض امني الصندوق احلساابت اخلتامية الهنائية للعام املايل 2018م املقدمة من
احملاسب القانوين واملزيانية املقرتحة للعام 2019م.
 اس تعرض امني الصندوق تقليص بعض املوظفني ابحملاس بة لعدم حاجته ونقل املوظف
(امحد موىس جعفر امحلدان) للجنة الاجامتعية ملتابعة العمل احملاس يب.

جلنة شؤون املوظفني والتطوير









اقرتح مقرر شؤون املوظفني تقدمي زايدة س نوية يف الراتب للموظفني السعوديني وبعد
النقاش مت اقرار الزايدة الس نوية للموظفني السعوديني مبا ليتعدى %2من مجمو الرواتب
الاساس ية الشهرية وأن تقوم شؤون املوظفني بتوزيعها عىل املوظفني حسب تقايمي الاداء
ابتداء من شهر يناير 2019م.
الس نوي املقدمة من اللجان ً
اقرتح مقرر شؤون املوظفني والتطوير تشكيل جلنة ملراجعة السري اذلاتية للمتقدمني
لوظفيت مدير مايل ومدير تنفيذي واجراء املقابالت الشخصية وتقدمي التوصية جمللس
الادارة .وتتكون اللجنة من رئيس اجمللس ,انئب الرئيس ومقرر شؤون املوظفني,أمني
الصندوق,د .عباس صاحل اخلاطر,جمتىب علوي ال الس يد انرص.
اس تعرض مقرر شؤون املوظفني والتطوير العروض املقدمة من رشاكت التأمني الطيب
ملوظفي امجلعية وبعد النقاش ,مت التفاق عىل العرض املقدم من رشكة التعاونية للتأمني
الطيب مببلغ وقدره ( )1150000مليون ومائة ومخسون ألف رايل.
كرم اجمللس املوظفني املتقاعدين ومه ريض امحد ال محدان و محمد عيل لس تاد و عبدهللا
عبدالهادي عبدرب النيب و صاحل علوي العلوايت نظري معلهم يف امجلعية.

جلنة العالقات العامة

 اس تضاف اجمللس عضو امجلعية العمومية املواطن جعفر حبيب املرزوق  ,لس تعراض ما
طرحه من فكرة معل فريق تطوعي يكون حتت جلنة العالقات الاعالم واس تعداده للعمل
مع اللجنة يف ابراز أنشطة امجلعية لزايدة عدد املشرتكمي يف امجلعية .وقد شكره اجمللس عىل
ما اقرتحه لتفعيل فكرة ابراز النشطة.
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 من منطلق التعاون وتفعيل الرشاكة اجملمتعية فقد شاركت مجعية مرض اخلريية ممثةل بلجنة
العالقات العامة واللجنة الاجامتعية ومركز رعاية املكفوفني يف برانمج الرعاية الصحية
املزنلية املقام يف مجمع القطيف سييت مول يوم اجلعة 1440/08/28هـ برعاية مستشفى
القطيف املركزي.
الربامج اخلدمية والتنموية
جلنة اخلدمات االجتماعية وكافل اليتيم

 -1اقرار مساعدات برانمج الارس مببلغ  1785704رايل غطت احتياجات  2028حاةل
 -2اقرار مساعدات مرشو السةل الغذائية لشهر رمضان مببلغ  317726ريال غطت
احتياجات 1606حاةل
 -3اقرار مساعدات مرشو العيدية مببلغ  98200ريال غطت احتياجات  22حاةل
 -4اقرار مساعدات مرشو املساعدات الش توية مببلغ  43470ريال غطت احتياجات  70حاةل
 -5اقرار مساعدات برانمج شؤون املساكن مببلغ  1859596ريال غطت احتياجات  228حاةل
 -6اقرار مساعدات برانمج اكفل اليتمي مببلغ  1015369.61ريال غطت احتياجات  22أرسة
 -7اقرار مساعدات برانمج الزواج امليرس مببلغ  277162ريال غطت احتياجات  90حاةل
 -8اقرار مساعدات برانمج املساعدات التعلميية مببلغ  388590ريال غطت احتياجات 181
حاةل
 -9اقرار مساعدات حصية وعالجية طارئة مببلغ  296352ريال غطت احتياجات  709حاةل

املرافق العامة

 تقدمي مساعدة رشاء أهجزة دلور العبادة مببلغ وقدره ( )15000رايل.
 تقدمي رشاء اهجزة تكييف دلور العبادة (املغتسل) مببلغ وقدره ( )10000رايل.
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جلنة مركز رعاية املكفوفني:

 وصلت دعوة من انئب الرئيس التنفيذي للشؤون احلكومية والتواصل املؤسيس ابجملمع
الصحي الاول للمشاركة يف مناشط مركز رعاية املكفوفني لليوم العاملي للبرص املزمع اقامهتا
يف ادلمام والقطيف واجلبيل .ومتت املشاركة يف هذه الفعالية.
 اس تعرض مقرر اللجنة ايرادات مرصوفات املركز وقدم نبذة عن املنتس بني وادلورات اليت
تقام يف املركز

جلنة السالمة اجملتمعية:

 اس تعرض مقرر جلنة السالمة اجملمتعية احلاجة لرصف مبلغ وقدره ( )11000احدى عرش
الف رايل لتفطري املتعافني من الادمان والبالغ عددمه  15خشصا خالل شهر رمضان
املبارك.
 اس تعرض مقرر جلنة السالمة اجملمتعية احلاجة لستئجار مقر للجنة بد ًل عن املقر احلايل
مببلغ وقدره ( )18000رايل.

مركز تأهيل املصابات يف احلريق:

 تقدمي مساعدة لعالج املصابني يف حريق القدحي( زراعة شعر) مببلغ وقدره
()90000رايل.

مركز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة:

 اس مترار ايواء مواطنني يف مركز حصي مجعية س هيات للخدمات الاجامتعية مببلغ وقدره
( )113400رايل.

جلنة التعايف:

 اقرتح مقرر السالمة اجملمتعية املشاركة يف امللتقى الس نوي للمتعافني يف خممي الامل الربيعي
بعربعرة بدمع مبلغ وقدره ( )4000اربعة الف رايل.
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املشاريع االستثمارية
مبىن الطرازيات

 انقش اجمللس اجيار احملالت التجارية ملبىن الطرازايت ومتت املوافقة عىل دراسة ختفيض من
الاجيار وعرض ادلراسة عىل اجمللس رشط الالزتام جبدوةل ادلفع والا سيمت املطالبة ابملبلغ
عرب اجلهات الرمسية لضامن حقوق امجلعية.

جلنة مركز عني لضيافة االطفال

 اس تعرض مقرر مركز عني لضيافة الاطفال الرسوم اجلديدة للمركز حسب الضوابط
التنظميية ملركز ضيافة الاطفال الهلية ,ومت التفاق عىل أن يكون الرسوم الشهري
ابتداء من( )748.75رايل والرسوم الشهري للمس توى الثاين
للمس توى الول مببلغ وقدره ً
مببلغ وقدره ( )798.75رايل والرسوم الشهري للمس توى الثالث مببلغ وقدره
(.)848.75
 اس تعرض مقرر مركز عني لضيافة الاطفال احلاجة لستبدال العاب الاطفال يف مركز عني
بسبب تقادهما وعدم صالحيهتا للعب الاطفال وأوىص ابستبدالها مبجموعة جديدة مببلغ
وقدره ( )40000اربعون الف رايل.

جلنة قاعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الوطنية للمناسبات

 اس تعرض مقرر القاعة لستبدال اكمريات املراقبة بنوعيات مطابقة للسالمة المنية حسب
مواصفات وزارة ادلاخلية مببلغ وقدره( )33000ثالثة وثالثون الف رايل.
 اس تعرض مستشار العقود ابمجلعية الاس تاذ محمد ال مطر نتاجئ ادلراسة لداءالقاعة
والتوصيات اليت قدهما للمجلس ومهنا:
 -1العمل عىل ختفيض السعار ويشمل سعر الرضية.
 -2حتسني الوضع احلايل للقاعتني من أاثث مبا يليب رغبات الزابئن.
 -3التقيمي املس متر لنس بة الاشغال ومعل خطة تسويقية.
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 اس تعرض المني العام للمجلس الطلب املقدم من مكتب التعلمي مبحافظة القطيف
لس تضافة حفل اليوم الوطين ( )89بقاعة امللكل عبدهللا بن عبدالعزيز الوطنية ابلقدحي
يوم الاحد املوافق 1441/01/30هـ.
 اس تعرض مقرر القاعة احلاجة لستبدال أاثث احدى صالت القاعة واوىص برصف مبلغ
وقدره ( )375000ثالمثائة ومخسة وس بعون الف رايل لتجديد واستبدال أاثث القاعة
احلايل عن طريق احد املتعهدين السعوديني من الصني.
جلنة اجملمع الطبي والصيدليات








اس تضاف اجمللس عضو جلنة العقود ابمجلعية محمد ال مطر ,وذكل لطال اجمللس عىل
نوعية العقود مع رشاكت التأمني املتعاقدة مع امجلعية و أوحض أن العمل جار ابلتواصل مع
الرشاكت لتجديد العقود بعقود حمددة املدة ومببالغ ونسب مئوية جمزية للك الطرفني وتصب
يف مصلحة امجلعية.
اس تعرض مقرر اجملمع مبادرة لتقليص تاكليف التشغيل عن طريق نقل سكن املمرضات
اىل املبىن امللحق ابجملمع عىل أن ينقل موظفوا احملاس بة وشؤون املوظفني والتطوير واملركز
الإعاليم التابع للجمعية اىل مقر الادارة مببىن الطرازايت.
اس تعرض مقرر اجملمع والصيدليات احلاجة لإعادة افتتاح قسم حفص العامةل يف اخملترب
والاحتياج لتوظيف طبيب خمتص واهجزة بتلكفة وقدرها ( )304000رايل.
اس تعرض لك من رئيس اجمللس وأخصايئ العالج الطبيعي نزار طاهر اخلرضاوي دراسة
متاكمةل مع اجلدوى لإنشاء قسم عالج طبيعي يف اجملمع الطيب وذكل للحاجة امللحة ملث ه يف
املنطقة يس هتدف مجيع الفئات من الرجال والنساء ويكون جمهزاً ابهجزة حدبثة مطابقة
لرشوط وزارة الصحة بتلكفة مبدئية قدرها ( )300000ثالمثائة الف رايل .وبعد
املناقشة والاس تفسارات من قبل أعضاء اجمللس متت املوافقة عىل ادلراسة لإنشاء قسم
عالج طبيعي يف اجملمع الطيب.
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