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 المقدمة
تم اعداد هذه الوثيقة لتوثيق أهم قرارات 

وترتكز على  م ,2020مجلس االدارة في العام 

 جمعية مضر الخيرية
 للخدمات الاجتماعية بالقديح

  9الاجتماعية برقم  مسجلة بوزارة العمل و التنمية

 الرقـــم: 

 31/12/2020: التاريخ 

       : المرفقات

 م2020قرارات المجلس لعام  الموضوع: 
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محاضر الجلسات التي عقدها المجلس . وقسمت 

 الوثيقة الى:

 قرارات ادارية وتشغيلية -1

 قرارات ادارة المجلس

 قرارات اللجنة المالية

 قرارات لجنة شؤون الموظفين والتطوير

 قرارات لجنة تقنية المعلومات

 قرارات لجنة العالقات العامة

قرارات تتعلق بالبرامج الخدمية  -2

 مويةوالتن

 اللجنة النسائية

 لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم

 لجنة مركز رعاية المكفوفين

 لجنة السالمة المجتمعية

 لجنة التعافي

 قرارات تتعلق بالمشاريع االستثمارية -3

 مبنى الطرازيات

 لجنة مركز عين لضيافة االطفال

لجنة قاعة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 

 الوطنية للمناسبات

 لجنة المجمع الطبي العام والصيدليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارات ادارية وتشغيلية
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 ادارة الجمعية

1 

ي الغرفة التجارية مع بقية رؤساء الجمعيات. ونظرا لزيادة المرصوفات 
 
ي تم مناقشتها ف

استعرض رئيس المجلس بعض النقاط الت 
ح ي وقاعة الملك عبد هللا فقد اقت  ي المجمع الطت 

 
ي إيجاد اليات  عىل اإليرادات ف

 
تكوين فريق استشاري لمساعدة الجمعية ف

ي بعض الفواتتر ودراسة إمكانية تقليل المرصوفات او حت  
 
لتحسير  اإليرادات. كذلك وجه الرئيس األستاذ مؤيد الزين للنظر ف

اير   . 2020الغائها. ان شاء هللا يستطيع األستاذ مؤيد بعرض نتيجة دراسته بنهاية شهر فت 

2 
امج واألنشطة  وس كورونا فيما يتعلق بإيقاف الت  استعرض رئيس المجلس اخر المستجدات والتوصيات المتعلقة بفتر

امج واألنشطة والفعاليات بتاري    خ  ي الجمعية بهذه التوصيات. وقد قرر المجلس إيقاف جميع الت 
رجب  14والفعاليات وتماش 
 حت  اشعار اخر. 

3 

ح رئيس المجلس المبادرة  اكاتهم لهذه السنة وتذكتر األعضاء الذين لم يسددوا اقت 
ي شكر أعضاء الجمعية الذين سددوا اشت 

 
ف

اكاتهم اىل هذا التاري    خ. حيث وضع الجمعية الماىلي غتر مستقر بسبب عدة أسباب من بينها ما يعانيه البلد والعالم من اثار  اشت 
وس كورونا.  كما طلب المجلس من مقرر ت ي االجتماع القادم عىل االلية مرتبطة بجائحة فتر

 
قنية المعلومات اطالع المجلس ف

كير  وإذا كان باإلمكان الحصول عىل احصائيات دقيقة لهذا البند.     
حة للتواصل مع المشت   المتبعة والمقت 

4 
استعرض رئيس المجلس سفر دكتورة العيون لمرافقة والدتها بدون الحصول عىل كفالة مالية كافية تغطي مانص عليه العقد 
. وطلب الرئيس مراجعة احتساب  م بير  الدكتورة والجمعية. حيث تم تثبيت الدكتورة من قبل المجمع وشؤون الموظفير  المت 

 مسؤولية الرئيس فقط.  الكفالة المالية وأوضح بان جميع العقود هي 

5 
ي المغلقة بسبب جائحة 

ي المبان 
 
ي مبت  الطرازيات وذلك باالستفادة من الموظفير  ف

 
ناقش الرئيس وجوب توفتر رجال امن ف

 كورونا. 

6 
ة وتكليف مقرر اللجنة االجتماعية واإلعالمية بعمل  ي المقت 

 
ي المغيسل او ف

 
ازية اثناء تشييع المون  ف ناقش الرئيس خطة احت 
ات توعوية حسب إرشادات وزارة الصحة.       بوست 

7 

اف رئيس مجلس اإلدارة لعمل دراسة شاملة لجميع  ي تحت رئاسة واش  ح رئيس المجلس تكوين لجنة استشارية للمجمع الطت  اقت 
ي 
ي والصيدليات وتقديم الدراسة والتوصيات لمجلس اإلدارة وذلك لتحسير  الوضع العام للمجمع لتالف  أنشطة المجمع الطت 

اكمة. وقد تكونت اللجنة االس , عبد هللا سعيد الخسائر المت  تشارية من األشخاص التالية أسمائهم: احمد سلمان شوي  هير 
 الخاطر, حسن عبد هللا الفرج و الدكتور زكريا صالح سالم. وقد وافق المجلس باإلجماع. 

8 
ي منصة التطوع وكذلك أعضاء اللجان. وإليضاح الخطوات إلتمام 

حث رئيس المجلس بقية األعضاء عىل إتمام التسجيل ف 
ي الجمعية األخ عدنان السادة لعمل 

التسجيل فقد عير  المجلس مقرر شؤون الموظفير  عىل التواصل مع رئيس منصة التطوع ف 
ح اىل اعضاء المجلس عن الخطوات المتبعة إلتمام للتسجيل.   ش 

9 
ي فقد عير  مقرر شؤون  ي المجمع الطت 

ناقش رئيس المجلس الحاجة لتجديد عقود الموظفير  المنتهية وبما ان أكتر العقود هي ف 
ي لمراجعة عقود الموظفير  وتجديدها قبل   ومقرر المجمع الطت 

 .     2020يوليو  18الموظفير 

10 

كنتيجة   95.19, وقد حصلت الجمعية عىل 2019استعرض رئيس المجلس تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية لعام 
ي نقاط الضعف. وسوف يتم 

ي التقرير وذلك لالرتقاء بالجمعية ومحاولة تالف 
ي وردت ف 

عامة. وقد تمت مناقشة جميع النقاط الت 
متضمنة برنامجا للتحسير  والتطوير وفق نتائج تقرير الحوكمة وذلك بهدف رفع كفاءة  رفع خطة الجمعية المعتمدة من المجلس

ي جميع المجاالت.    
 الجمعية ف 

11 
ي السنة المقبلة )

ـه( وان يقوموا بإعداد جميع 1442طلب رئيس المجلس من مقرري اللجان تقديم المناشط المزمع اقامتها ف 
اف عىل اكمال هذا  المعلومات المطلوبة فبل نهاية شهر ذي الحجة من هذه السنة. وقد كلف رئيس المجلس األمير  العام باإلش 

 العمل. 

12 
ي مراجعة التسوية  ي وطلب من مقرر المجمع الطت   الطت 

كة التعاونية للتامير  حة مع ش  ناقش رئيس المجلس التسوية المقت 
 وتقديم اإلجراءات المتخذة من قبل المجمع حيال كل عملية رفض ومن هو المتسبب فيها.  

13 

 شؤون الموظفير  بدون ذكر االسباب وطلبناقش رئيس المجلس وضع مقرر شؤون الموظفير  الذي انقطع عن متابعة قسم 

من األمين العام التواصل مع األستاذ كاظم العبيدان لمعرفة أسباب االنقطاع. ونظرا لغياب العضو كاظم العبيدان وتركه العمل 

فقد أرسل  وحاجة الجمعية الماسة لتسيير العمل وعدم تعطيل التزامات الجمعية من دفع رواتب الموظفين وخالفه 24/8/2020منذ 

لجميع األعضاء يفيد بقيامه بمهام مقرر شؤون الموظفين حتى اشعار اخر. وأيضا  31/8/2020رئيس المجلس ايميل بتاريخ 

طلب من األعضاء الذي لديه الرغبة واالمكانية ليكون المقرر )بشكل مؤقت( قبل موعد االجتماع القادم حتى ال تتعطل أمور 
 الجمعية

14 

كات التامير  والحاجة للمراجعة الجادة لهذه المطالبات من قبل المجمع للرد عىل كل مالحظة  ناقش رئيس المجلس مطالبات ش 
كات ومن ثم محاسبة المقرصين. كما طالب رئيس المجلس بالبت  مة مع تلك الش  ام بالعقود المت   

ي عدم االلت 
ومعرفة المتسبب ف 

ي المواعيد الم
ي المطالبات الحالية والرد عليها ف 

ي ف 
كات التامير  حت  ال يسقط حق الجمعية ف  مة مع ش  ي االتفاقيات المت 

حددة ف 
جاع الحقوق.   الرد واست 
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15 
ي المجمع دراسة وافية بهدف إيجاد 

 
كات التامير  من قبل القسم المختص ف اضات ش  ناقش رئيس المجلس الحاجة لدراسة اعت 

اض من قبل كادر المجمع وأيضا  ي حالة ثبوت اااللية لتفادي نقاط االعت 
 
ام ببنود االتفاقية وف ي عدم االلت  

 
همال دراسة المتسبب ف

 أي موظف فعىل إدارة المجمع اتخاذ اإلجراءات المناسبة. 

ي السنة القادمة قبل نهاية شهر أكتوبر  16
 
 . 2020حث رئيس المجلس جميع األعضاء عىل تقديم المناشط المرغوب القيام بها ف

17 
كير  ومبالغ طلب رئيس المجلس من 

ح األعضاء تقديم مقارنة لعدد المشت  اكات األعضاء وأيضا اقت  مقرر العالقات متابعة اشت 
ي السنوات الماضية مع هذه السنة. 

 
اك ف  االشت 

18 

ي 
ي لما تعان   المتعاقدة مع المجمع الطت 

كات التامير  ناقش رئيس المجلس الحاجة لتكوين لجنة لمراجعة األمور المتعلقة بش 
الجمعية من خسائر متتابعة من جراء المتابعة الغتر دقيقة من قبل الموظفير  المناط بهم هذه المهام. فعىل سبيل المثال 

جعات استطاع رئيس المجلس مع األستاذ احمد  ي المست 
 
كة اكسا ف سلمان شوي  هير  واألستاذ جعفر حبيب المرزوق مناقشة ش 

جاع مبلغا وقدره ) ي بداية 300000( ريال بدال من )473000واستطاعوا است 
 
ي الجمعية ف

 
( الذي اقره ووافق عليه الموظفير  ف

حة من رئيس المجلس وهم اال   خوة التالية أسمائهم: االمر. وقد وافق المجلس باإلجماع عىل االسماء المقت 

19 
تمت مناقشة تعيير  ممثل للجمعية من قبل مجلس اإلدارة بان يكون مخول ومسؤول عن تعبئة النموذج الشامل والحوكمة وقد 

اوي.   تم االتفاق عىل العضو نزار علوي الخرص 

20 
ونية للجمعية وقد تم  االتفاق عل تكليف مقرر لجنة تقنية المعلومات تمت مناقشة تعميم الوزارة بخصوص انشاء المواقع االلكت 

 .العضو نبيل ال سالم بمتابعة الموضوع وتجهتر  الطلب لرفعه للوزارة للموافقة

21 
ي والحاجة الملحة لنقل العمال منه وذلك لسوء وضعه وقد تم تكليف  ي ام خنتر 

 
استعرض رئيس المجلس وضع سكان العمال ف

ي بدراسة الموضوع وإيجاد الحلول البديلةمقرر اللجنة االجتماعية ومقرر   .المجمع الطت 

22 
تقدم السيد عدنان السادة مدير منصة التطوع بالجمعية بطلب اعفاءه من مهمته وعليه طلب الرئيس من المجلس ترشيح 

 شخص لهذه المهمة. 

23 
باإلجراءات االحترازية وعمل الالزم أكد رئيس المجلس على ضرورة استمرار جميع منشئات الجمعية ومرافقها في االلتزام  

 لتفادي اية تجمعات او ازدحام في منشئات الجمعية. ومن ضمن المنشئات مكتب التحصيل الموجود في وسط البلد

24 
ي 
ب الطرازيات" بحيث تدفع الجمعية المبلغ المتبق  اطلع رئيس المجلس األعضاء عىل اخر المستجدات المرتبطة بأرض "ش 

ريال مقابل الحصول عىل توكيل من أصحاب العقار إلنهاء جميع اإلجراءات بتسجيلها باسم الجمعية وقد وافق ( 50000وقدره )
 المجلس باإلجماع. 

25 
ي 
انية والحسابات الختامية للجمعية للسنة المنتهية ف  من مركز  31/12/2019اطلع رئيس المجلس األعضاء عىل وصول المتر 

ا ومراجعتها وقد تم عرض ومناقشة المالحظات المرفقة. وسوف يتم تحديد عقد الجلسة التنمية بعد ان تم االطالع عليه
ي األسبوع القادم. 

 العمومية ف 

26 
ام الجمعية بكافة مستوياتها  تمت مناقشة موضوع أنظمة مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وغسل األموال والتأكيد عىل الت  

ات والسياسات الداخلية. وسوف يتم التوقيع عىل  اإلدارية بمكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وغسل األموال من خالل المؤش 
 هذه السياسات المحدثة خالل األسبوع القادم. 

27 
ي وقتها وتكملة النماذج والتأكد من مراجعة 

حث رئيس المجلس بقية األعضاء عىل متابعة متطلبات الحوكمة مثل رفع المحاض  ف 
 واصدار الخطة التشغيلية. 

28 

انية المالية للسنة  ح رئيس المجلس موعدا النعقاد الجمعية العمومية بتاري    خ  2019بعد استالم المتر  م.  2021يناير  5م, اقت 
كير  العاملير  والمنتسبير  لسنة 

و  2019وطلب الرئيس من مقرر العالقات العمل للتحضتر للجلسة وذلك بإعداد أسماء المشت 
تيبات المتعلقة م ,اعداد خطاب الدعوة وأ 2020 اف عىل جميع الت  سماء الوجهاء الذين سيتم دعوتهم لحضور االجتماع واالش 

ي واإلداري والماىلي للسنة المالية 
ي اعداد التقرير الفت 

 . 2019باالجتماع. كما طلب الرئيس البدء ف 

ح رئيس المجلس شكر األستاذ عدنان أنور السادة لعمله الممتر  المرتبط بمنصة  29  التطوع. اقت 

30 
ناقش رئيس المجلس االستعداد اىل تجهتر  متطلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية, وحث الرئيس األعضاء عىل بذل الجهد 

 إلنجاز المتطلبات بنهاية االسبوع. 

 

 اللجنة المالية

1 

ف الماىلي إيرادات ومرصوفات الجمعية للسنة المالية 
ي اعداد  2019استعرض المش 

وحث مقرري اللجان عىل المسارعة ف 
ي الخطة ان  2020الخطط والمبادرات التشغيلية للسنة المالية 

ض ف  انية الجديدة. يفت  حت  يتم اعتمادها واقرارها ضمن المتر 
ي كل لجنة عىل ان يقدم مقرري اللجان تاري    خ عرض تحتوي عىل اهداف قريبة المدى وبعيدة المد

ى لتحسير  األوضاع المالية ف 
ي االجتماع القادم. 

 الخطط التشغلية للجان ف 
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2 
ات  ي بإمكان اللجان اعتمادها إلعطاء فكرة للمجلس عن أدائها. سيتم متابعة المؤش 

ات الت  ف الماىلي بعض المؤش 
ح المش  اقت 

اير  المعتمدة بشكل دوري.  المتوقع ات بمنتصف شهر فت   م .    2020من اللجان اعتماد المؤش 

3 

ف الماىلي االستعانة بالمهندس احمد عبد الكريم الشاعر )مهندس نظم وخبتر تحسير  اإلجراءات( وذلك لدراسة 
ح المش  اقت 

ي اسناد هذه الدراسة اىل 
 
ي وقسم المحاسبة. وقد وافق المجلس ف ي المبالغ المالية ما بير  حسابات المركز الطت 

 
الفروقات ف

ي المجلس بتقرير 
 
اير  الشخص المذكور وان يواف  .    2020لعرضه عىل المجلس بنهاية شهر فت 

ي اللجان  4
 
ي تسلم اىل األشخاص العاملير  ف

ي طلبات العهد الت 
 
ف الماىلي إيضاح المرصوفات المتوقعة ف

ح المش   اقت 

5 
ي من الجهة الشمالية بمبلغ ال يتجاوز  اء األرض المالصقة للمجمع الطت  ف الماىلي ش 

ح المش  المرب  ع وقد وافق للمت   2000اقت 
 المجلس باإلجماع. 

6 
ف الماىلي ومقرر اللجنة االجتماعية ومقرر لجنة المكفوفير  تقييم لجانهم من بداية السنة الميالدية اىل 

استعرض كل من المش 
تاري    خ إقامة هذه الجلسة. المتوقع من بقية اللجان استعراض تقييم لجانهم وتعبئة نموذج التقييم المخترص فبل نهاية شهر 

 .   2020يوليو 

7 

ف ي السنوات القليلة الماضية حت   استعرض المش 
 
ي ف . وبناء عىل الخسائر 2020الماىلي إيرادات ومرصوفات المجمع الطت 

اتيجية قريبة وبعيدة المدى لتغيتر الخسائر المتتابعة 
ف الماىلي بان المجمع يحتاج اىل إقرار است 

المتتالية للمجمع، اوضح المش 
ف هي  ي تطرق اليها المش 

ي  للمجمع. ومن األمور الت 
قلة المبيعات، الحاجة اىل فتح عيادات جديدة، التسويق اىل الخدمات الت 

ي المجمع. وهنا أوضح رئيس المجلس 
 
ي رواتب الموظفير  ف

 
كز بشكل كبتر ف

يقدمها المجمع ودراسة تقليل المرصوفات والذي يت 
ي مراحلها األختر 

 
ي تقوم بها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المجمع ف

ة حيث من المتوقع ان تقدم اللجنة نتائج بان الدراسة الت 
 الدراسة اىل المجلس خالل األسبوع القادم. 

 

 لجنة شؤون الموظفين والتطوير

1 
ح تكريم عميد االشة بتقديم درع رمزي من الجمعية عرفانا  ة من عائلة المرزوق واقت  اكات المتمتر  استعرض مقرر اللجنة االشت 
ح اتباع الية أفضل للتقييم  .  وأيضا طلب مقرر شؤون الموظفير  اعداد االجازات السنوية للموظفير  واقت  لهذا العمل الممتر 

 السنوي.   

2 
وس كورونا. وعليه استعرض مقرر  ي ظل المستجدات المتعلقة بفتر

لجنة شؤون الموظفير  الحاجة لتقييم األوضاع الحالية ف 
وس كورونا. كما طالب المقرر  اكات حت  تقل القيود المتعلقة بالوضع الصحي المرتبط بفتر ح المقرر تأجيل موضوع االشت  اقت 

 باالستمرار الستخدام جهاز البصمة مع مراعاة استخدام المواد المطهرة. جميع اللجان والموظفير  الذين الزالو عىل راس العمل 

3 
حاتهم وذلك لتحسير   ي الجمعية لالطالع عىل همومهم ومقت 

ي أكملها لمقابلة جميع موظق 
وأيضا استعرض المقرر المرحلة الت 

ي حدود اإلمكانات المتاحة للجمعية. 
 بيئة العمل ف 

4 
ي الجمعية وسيقوم المقرر بعرض الخيارات المتاحة اطلع المقرر المجلس عىل اخر 

المستجدات إلكمال التامير  الصحي لموظق 
ي الجلسة القادمة. 

 وتوصياته ف 

5 
يك او تعزية بالنسبة  تكملة لمنهج المجلس السابق, سل خطابات تت  استعرض مقرر لجنة شؤون الموظفير  بان اللجنة  ست 

تبة عىل المناسبة.  ي الجمعية واكد عىل تحصيل االثباتات الالزمة لحساب االجازات المت 
 لموظق 

6 
ي توصل اليها مع كل من التعاونية، بوبا وميد 

ي استعرض مقرر لجنة شؤون الموظفير  المناقشات الت 
قلف للتامير  الصحي لموظق 

ة مناسبة.  ي إلكمال المناقشات والوصول اىل تسعتر
 الجمعية. وبسبب األوضاع الراهنة، فقد أوضح المقرر الحاجة اىل وقت إضاف 

7 
ي 
 عىلي الجبيىلي والذي يطلب جزء من حقوق نهاية خدمته لمساعدته ف 

استعرض مقرر شؤون الموظفير  طلب الموظف حسير 
 المالية. بعد استعراض الطلب ومناقشة الموضوع توصل المجلس باإلجماع لرفض الطلب. اموره 

ح مقرر شؤون الموظفير  ضف مبلغا وقدره ) 8
 ( ريال اعانة رمضانية للموظفير  والموظفات وقد وافق المجلس باألغلبية. 500اقت 

9 
ي 
ح مقرر شؤون الموظفير  منح إجازة مدتها ثالثة أيام كاملة ف 

حال حصول حالة وفاة اىل اخ او اخت الحد الموظفير  وقد اقت 
 وافق المجلس باإلجماع مع مراعاة عدم تعارض هذا القرار مع األنظمة. 

10 
ي تنطبق عىل الجمعية بالنسبة لتقليل النسبة المدعومة من "ساند" من 

% اىل 70ناقش مقرر شؤون الموظفير  التعليمات الت 
% وتقديم 50مراجعة القائمة المعدة لتحديد الموظفير  الذين سيكونون من ضمن ال % وطلب من مقرري اللجان 50

 2020أغسطس  10توصياتهم قبل 

 

 لجنة تقنية المعلومات
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ي الجمعية 1
 
امج و األجهزة المتعلقة بتقنية المعلومات ف  استعراض بعض المهام واألمور اإلدارية والتشغيلية للخوادم , الت 

2 
اء جهاز حماية )طلب مقرر تقنية   5( للشبكة الداخلية للجمعية بمبلغ اجمالي )Firewallالمعلومات موافقة المجلس عىل ش 

 .س باإلجماعأالف لاير( شامل للتركيب والصيانة والتدريب بغرض حماية الشبكة من الهجمات االلكترونية وتمت موافقة المجل

3 
ي واخر المستجدات عىل التطبيق الجديد 

ون  ات عىل موقع الجمعية اإللكت  استعرض مقرر لجنة تقنية المعلومات بعض التغيتر
ي القريب العاجل بعد استكمال اإلجراءات الالزمة. وقد تم ارساله ألعضاء المجلس إلبداء الراي 

 
للجمعية والذي سيفعل ف

 والمالحظات.     

4 

ي الجمعية وقد تم االتفاق باإلجماع 
ي جميع مرافق ومبان 

 
ات صيانة أجهزة السالمة ف استعرض مقرر لجنة تقنية المعلومات تسعتر

( ريال لمدة سنة واحدة. وقد افاد المقرر بان هذه 14700عىل عرض مؤسسة حسن ال عبد العال بمبلغ اجماىلي وقدره )
الطريقة السابقة حيث كل لجنة تعمل عقدها بمفردها وذلك من حيث السعر الطريقة وهي عمل عقد واحد أفضل بكثتر من 

 والمتابعة.  

5 
ي جميع مرافق 

 
استعرض مقرر تقنية المعلومات العروض الذي حصل عليها من ثالث جهات لصيانة أجهزة المراقبة االمنية ف

( لاير سنويا 10200وبعد استعراض العروض، اقترح المقرر قبول العرض المقدم من مؤسسة العمالق بمبلغ وقدره )  الجمعية. 

 لمدة ثالث سنوات وقد وافق المجلس باإلجماع.

6 
ي شهر 

 
ح المقرر تجديد العقد وزيادة  10/2020استعرض مقرر لجنة المعلومات بان عقد الموظف منيب سينتهي ف وعليه اقت 

ي 
 
 ريال وقد وافق المجلس باألغلبية.  200الراتب مقدارها ف

 

 لجنة العلاقات العامة

1 
واي ,  عىلي الخرص 

يف حسير  نيابة عن مقرر اللجنة األستاذ كاظم عبد الكريم عبيدان , الهيكل التنظيمي استعرض األستاذ ش 
ي تصبو لها اللجنة .   

ح اىل لجنة العالقات, مهام لجنة العالقات واالهداف الت   المقت 

2 
ح تكريم عميد االشة بتقديم درع رمزي من ال ة من عائلة المرزوق واقت  اكات المتمتر  جمعية عرفانا استعرض مقرر اللجنة االشت 

ح اتباع الية أفضل للتقييم  .  وأيضا طلب مقرر شؤون الموظفير  اعداد االجازات السنوية للموظفير  واقت  لهذا العمل الممتر 
 السنوي.   

3 
ي بتكريم الطالب والطالبات من أهاىلي القديح المزمع اقامته هذه السنة 

استعرض مقرر العالقات العامة برنامج "تألق" والمعت 
ي عن 

ون  ي حلته السابعة سوف يقام عت  الفضاء اإللكت 
نامج ف  ازية المرتبطة بجائحة كورونا. والت 

بعد تماشيا مح الظروف االحت 
 . 15/8/2020يوم السبت الموافق 

4 

اكاتهم. وقد عير  المجلس 
اكاتهم السنوية وشكر الذين سددوا اشت  ناقش المجلس الحاجة لتذكتر اعضاء الجمعية بتسديد اشت 

ي هذا 
مقرر العالقات العامة ومقرر لجنة تقنية والمعلومات للعمل سويا عىل هذا البند وموافاة المجلس بالتقدم الذي يحرز ف 

ي الجلسة العمومية 
ي الجمعية وزيادة عدد الحضور ف 

كير  ف 
المجال يشكل شهري. كما أكد المجلس عىل التوجه لزيادة عدد المشت 

 المقبلة. 

5 

ة ناقش مقرر لجنة ال ي دفع مستر
كير  وتكريم األشخاص الذين يساهمون ف 

عالقات بعض تطلعات اللجنة ومنها زيادة عدد المشت 
ي اإلدارة لعمل الشهادات 

ي الوقت المناسب. وهنا وجه رئيس المجلس باإلمكان االستعانة ببعض موظق 
الجمعية بتكريمهم ف 

ي تدفع بشكل اسبوعي مع مقارنة المناسبة للتكريم. وقد طلب المجلس من المقرر موافاة المجل
كير  والمبالغ الت 

س بعدد المشت 
 مع األعوام السابقة. 

6 
اكات اىل  ي الجمعية حيث وصل اجماىلي مبلغ االشت 

كير  ف 
الف ريال  429اطلع مقرر العالقات العامة المجلس عىل أداء المشت 

ك عامل ومنتسب وحث مقرر العالقات اعضاء مجلس االدارة  542وعدد  اكات. كم مشت  عىل حث عوائلهم بتفعيل االشت 
اكات.  ي تفعيل االشت 

 طلب األعضاء من مقرر العالقات عىل عمل مقارنة مع السنوات السابقة لقياس أداء المجلس ف 

7 
اكات األعضاء  كير  وسداد اشت 

اطلع مقرر العالقات العامة المجلس عىل تواصله مع ممثىلي العوائل لتفعيل زيادة عدد المشت 
اك للعضو العامل اىل 2020لهذا العام  ريال سنويا الذي اقرته الجمعية  360.  كما ذكر عدم ارتياح بعض األعضاء من زيادة االشت 

. العمومية. وأيضا كرر المقرر  اكاتهم بشكل ممتر 
عوا او سددوا اشت   الحاجة لشكر األشخاص او العوائل الذين تت 

8 

ة  ي دفع مستر
كير  وتكريم األشخاص الذين يساهمون ف 

ناقش مقرر لجنة العالقات بعض تطلعات اللجنة ومنها زيادة عدد المشت 
ي الوقت المناسب. وهنا وجه رئيس المجلس باإلمكان 

ي اإلدارة لعمل الشهادات الجمعية بتكريمهم ف 
االستعانة ببعض موظق 

ي تدفع بشكل اسبوعي مع مقارنة 
كير  والمبالغ الت 

المناسبة للتكريم. وقد طلب المجلس من المقرر موافاة المجلس بعدد المشت 
 مع األعوام السابقة
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 البرامج الخدمية والتنموية
 اللجنة النسائية

1 
ح مقرر الخدمات االجتماعية تكريم الكوادر  اء هدايا ودروع بمبلغ وقدره ) الفنية للجنةاقت  ( ريال وقد 1900النسائية بش 

 وافق المجلس باإلجماع. 

 

 لجنة الخدمات الاجتماعية وكافل اليتيم
 حالة 113ريال غطت احتياجات   2023031.51اقرار مساعدات برنامج االش بمبلغ   -1
       170ريال غطت احتياجات   254663.13اقرار مساعدات السلة الغذائية لشهر رمضان بمبلغ   -2

 حالة
وع العيدية بمبلغ   -3  حالة  170ريال غطت احتياجات   52350اقرار مساعدات مش 
وع المساعدات الشتوية بمبلغ   -4  حالة 170ريال غطت احتياجات 38371.74اقرار مساعدات مش 
 حالة 150 ريال غطت احتياجات937559.49اقرار مساعدات برنامج شؤون المساكن بمبلغ   -5
 حالة  23ريال غطت احتياجات  374874.09اقرار مساعدات برنامج كافل اليتيم بمبلغ -6
 حالة 48ريال غطت احتياجات 223907.13اقرار مساعدات برنامج الزواج الميش بمبلغ -7
 150ريال غطت احتياجات 272066.34ت التعليمية بمبلغ اقرار مساعدات برنامج المساعدا -8

 حالة
 حالة 99 ريال غطت احتياجات  307064.86اقرار مساعدات  صحية وعالجية طارئة بمبلغ -9

 

 المرافق العامة

1 
ي أمور متعلقة بالمون  

ح مقرر اللجنة االجتماعية تكريم كوادر المرافق العامة لما يقومون به من اعمال استثنائية للبلدة ف  اقت 
ح المقرر مبلغا وقدره ) ( ريال اىل خمسة وستون شخص حيث وافق 22750والمرافق المرتبطة بالمون  وأيضا المساجد. وقد اقت 

 المجلس باإلجماع.  

2 
ميمات بمبلغ وقدره )اقت   كيب لوحات ارشادية لبعض المرافق العامة وبعض الت  ( 6000ح مقرر الخدمات االجتماعية الحاجة لت 

 ريال وقد وافق المجلس باإلجماع

 

 لجنة مركز رعاية المكفوفين:

1 
. وبناء عىل طلب المجلس سيقدم  استعرض مقرر مركز المكفوفير  بعض األمور التشغيلية للمركز ورواتب بعض الموظفير 

   .  المقرر استعراض اخر بعد مراجعة القرارات السابقة والتشاور مع مقرري المركز السابقير 

 إعادة الهيكلة وتضمير  دور للجمعيات األخرى بالمنطقة  2

 

 المجتمعية: لجنة السلامة

1 
ي الحريق وقد وافق 10000استعرض مقرر لجنة السالمة المجتمعية الحاجة اىل مبلغا وقدره )

( ريال وذلك لعالج المصابير  ف 
 المجلس باإلجماع.   

 

 صابات في الحريق:ممركز تأهيل ال

1 
ي الحريق وقد وافق ( ريال وذلك ل10000استعرض مقرر لجنة السالمة المجتمعية الحاجة اىل مبلغا وقدره )

عالج المصابير  ف 
 المجلس باإلجماع.   

 

 المشاريع الاستثمارية
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 مبنى الطرازيات
ي مبت  الطرازيات  1

 
 الرئيس وجوب توفتر رجال امن ف

2 
ح مقرر مبت  الطرازيات تفويضه لتحصيل وتسوية المبالغ المتخلفة من اإليجارات السابقة والمطالبة بسدادها عىل ان ال  اقت 

 % من المبالغ المستحقة وقد وافق المجلس باإلجماع.  30يتجاوز نسبة الخصم 

3 
ي الدور الرابع بعد 

 
. وقد وافق استعرض مقرر مبت  الطرازيات الحاجة لصيانة ثالث شقق ف ي اخالئها من كادر المجمع الطت 

ح للصيانة وقدره )  ( ريال. 15000المجلس باإلجماع عىل المبلغ المقت 

4 
ناقش المجلس ايجار المحالت التجارية لمبت  الطرازيات وتمت الموافقة عىل دراسة تخفيض المتخلف من االيجار وعرض 
ام بجدولة الدفع واال سيتم المطالبة بالمبالغ عت  الجهات الرسمية لضمان حقوق الجمعية.   

ط االلت   الدراسة عىل المجلس ش 

 

 

 لجنة مركز عين لضيافة الاطفال

1 
استعرض مقرر مركز عير  الستضافة األطفال تقرير المتابعة الميدانية المقدم من مركز التنمية االجتماعية بمحافظة القطيف. 
ابدى التقرير الثناء عىل المركز واوىص بتجديد شهادات اإلسعافات األولية للموظفات وتوظيف عاملة نظافة إضافية 

ي المركز. مبدئيا ابدى 
 
ي الجمعية.  للموجودين حاليا ف

 
 المجلس موافقته عىل التوظيف عىل ان تتبع اإلجراءات المعمول بها ف

ي اإلسعافات االولية 2
 
 حصول المربيات عىل شهادات معتمدة ف

اك عضوية الجمعية 3 ي المركز بدفع اشت 
 
ي التسجيل ف

 
 عدم الزام الراغبير  ف

ي اإلسعافات األولية 4
ي المركز بدورة ف 

 إدراج االخوات ف 

ي الجمعية  5
اك ف  ي المركز واالشت 

 فك الربط ما بير  التسجيل ف 

ي المركز  6
 االستفادة من األوقات المسائية والليلية ف 

7 
التعاقد مع مكتب هندشي من اجل عمل خطة السالمة وشهادة بسالمة التمديدات الكهربائية من اجل الحصول عىل رخصة 

ي 
 الدفاع المدن 

ي  تعويض مديرة المركز  8 ي دن 
تها من تلقاء نفسها ف  ي حرص 

 عن الدورة الت 

ي تواجه المكتب االستشاري  9
 استعراض بعض الصعوبات الت 

تبة بالوضع الحاىلي  10
ي حدود القوانير  واألنظمة المت 

 دراسة كيفية دفع رواتب جميع المرتبطير  بالمركز ف 

11 

ي للجنة منذ تكوين المجلس الجديد اىل هذا اليوم. ذكر المقرر ان اللجنة مكونة من 
استعرض مقرر لجنة عير  التقييم المبدن 

اجتماع.  13خمسة اشخاص من ضمنهم مديرة المركز وثالثة اشخاص من خارج المجلس وقد وصل عدد االجتماعات اىل 
ي تطمح اللجنة بإنجازها. كما ذكر المقرر بان اللجنة لم تقدم وبعد ذلك ذكر اهداف اللجنة       قريبة المدى و 

بعيدة المدى الت 
ي تمر بها المنطقة. واختر أوضح المقرر بان 

ي التاري    خ المحدد من قبل المجلس وذلك ألسباب متعلقة باألوضاع الت 
 
انية ف المتر 

ات أداء لمتابعة أداء المركز وأكملت أربعة ) ي 9رات من أصل تسعة )( قرا4اللجنة اقرت أرب  ع مؤش 
( قرارات اقرها المجلس ف 

 . 2020نهاية شهر يونيو  اللجان قبل. من المتوقع اكمال تقييم بقية 2020جلساته من بداية السنة 

12 
ي الوضع الحاىلي لتوزي    ع السائقير  عىل اللجان بما فيه من إيجابيات وسلبيات وأيضا 

استعرض مقرر لجنة مركز عير  بشكل مبدن 
اح  ي الجمعية. وسيقوم مقرر لجنة المجمع االقت 

ي لتكوين لجنة مركزية إلدارة الحركة ف  الذي توصل له مع مقرر المركز الطت 
ي الجلسة القادمة. 

ي بإكمال التوصية ف   الطت 

13 

امج المزعم القيام بها هذه السنة مع خصم وقدره  حة للت 
% لمن 10استعرض مقرر لجنة عير  لضيافة األطفال الرسوم المقت 

وقد وافق المجلس باإلجماع عىل الرسوم ومقدار الخصم. كما استعرض المقرر  2020سجلوا أطفالهم قبل نهاية شهر يوليو 
بوي الذي يتماش  مع عدد األطفال وقد وافق المجلس باإلجماع عىل طريقة التوظيف  الحاجة اىل توظيف الكادر اإلداري والت 

ي التسجيل. مع االخذ بعير  االعتبار الزيادة المتوقع
 ة ف 

14 
ي 
ي حصل عليها من مؤسسة عبد العال للقيام بتحسير  نظام السالمة ف 

ة الت  استعرض مقرر مركز عير  لضيافة األطفال التسعتر
. وقد وافق المجلس  ي سبيل الحصول عىل شهادة السالمة للمبت 

ي وذلك ف 
مبت  المركز بما يتوافق مع متطلبات الدفاع المدن 

حة وقدرها  ة المقت   ( ريال. 28175) باإلجماع عىل التسعتر

15 
ي المركز والذي كان بمقدار 

ي الجمعية عند تسجيل أطفالهم ف 
ي السابق اىل موظق 

استعرض مقرر لجنة مركز عير  الخصم المتبع ف 
ح البقاء عىل نفس النسبة وقد وافق المجلس باإلجماع.  تطرأ % وبما ان لم 25 ات تستدعي تغيتر النسبة فقد اقت     تغيتر
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16 
ي بعض األجزاء من األلعاب 

 
ي المركز لوجود بعض التآكل ف

 
استعرض مقرر مركز عير  لضيافة األطفال الحاجة لتغيتر األلعاب ف

ح مبلغا وقدره  ي حصل عليها المقرر فقد اقت 
ات المبدئية الت  مما قد يكون خطرا عىل األطفال. واعتمادا عىل بعض التسعتر

 اع. ( ريال وقد وافق المجلس باإلجم40000)

 

 

 الوطنية للمناسبات زعبد العزيبن  عبد هللالجنة قاعة الملك 

1 

ي 
ي الموقع من قبل مجلس اإلدارة السابق والمعت 

استعرض مقرر قاعة الملك عبد هللا )رحمه هللا( لالحتفاالت العقد المبدن 
ونية للصالة بإجماىلي مبلغ )

 20حيث تم دفع الدفعة األوىل مبلغ ) ألف ريال( يقدم عىل دفعات 325بتوريد اثاث وأجهزة الكت 
ح إقرار العقد واعتماده. وافق المجلس باإلجماع عىل توقيع العقد مع مفاوضة  ألف ريال( من قبل مجلس اإلدارة السابق واقت 

 .المورد بخصوص مبالغ الدفعات

2 
ي تم اكمالها خالل االسبوعيير  

. وكذلك اطلع المجلس عىل استعرض مقرر قاعة الملك بعض االعمال التجميلية الت  الماضيير 
حاته بالنسبة اىل االتفاقية المبدئية لتأثيث القاعة وحاجة القاعة اىل مدير. رفض المجلس الغاء االتفاقية وكذلك تعيير   مقت 

 مدير.    

3 

استعرض مقرر قاعة الملك عبد هللا )يرحمه هللا( الوضع الحاىلي للقاعة من جهة الحاجة للصيانة وتجديد عقود العمالة ودراسة 
ح أعضاء المجلس الحاجة لتكوين لجنة للعمل مع المقرر قبل  أكتوبر لدراسة  10األسعار بما يتناسب مع الوضع القائم. واقت 

.  10لصوتية وشبكة المرئيات الداخلية قبل تحسير  أنظمة السالمة واألجهزة ا كما تم التأكيد على ضرورة انهاء  ;نوفمت 

 إجراءات صك القاعة لتفادي أي متعلقات سلبية قد يترتب على ذلك في المستقبل.   

الحاجة لصيانة نظام إطفاء الحريق وذلك بتغيتر  هللا(ناقش مقرر قاعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز ال سعود )يرحمه  4
 ( ريال وقد وافق المجلس باإلجماع.  10000المضخة وبعض االنابيب حيث تصل التكلفة اىل )

 

 لجنة المجمع الطبي والصيدليات
ي وقسم المحاسبة 1 ي المبالغ المالية ما بير  حسابات المركز الطت 

 دراسة الفروقات ف 

 إيرادات المجمعإيجاد حلول لتحسير   2

 تطوير المجمع بما يتناسب مع متطلبات وزارة الصحة  3

ي  4
 الحصول عىل مخطط للسالمة من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدن 

ي اإليرادات 5
 معالجة أسباب تدن 

ات مناسبة لقياس أداء اللجان 6  اعتماد مؤش 

 استقدام ممرضات او التعاقد مع بعض المكاتب الذي يقوم بتوفتر الممرضاتاستعراض العرض المقدم بشأن تكلفة  7

 استعراض  الطلب الذي قدمته دكتورة العيون إلجازة اضطرارية 8

 الوضع الحاىلي  9
 مخاطبة الجهات الرسمية للحصول عىل دعم مادي لتحسير 

10 
ي 
ي وصل اليها مع بعض البنوك إلعادة تأجتر الموقع الذي كان مؤجرا ف 

ي المجلس عىل المناقشات الت  اطلع مقرر المجمع الطت 
اح البنك  . وقد اوكل المجلس متابعة هذا الموضوع اىل مقرر المجمع ومقرر تقنية المعلومات القت  ي لرصاف اىلي المجمع الطت 

 الذي يكون عرضه أفضل. 

11 
ح  ي الشهور الماضية، اقت 

اعتمادا عىل زيادة المرصوفات عىل اإليرادات لصيدلية الجمعية الموجودة عىل شارع الرياض ف 
ي  ف الماىلي دراسة عدة خيارات لتحسير  االيراد ومنها تغيتر مكان الصيدلية. وعليه طلب المجلس من مقرر المجمع الطت 

المش 
ف الماىلي عمل الدراسة وتقديمها 

 . 2020اىل المجلس بنهاية شهر أغسطس  مع المش 

12 

حة لتجديد عقود األطباء وذلك بإعطاء زيادة اىل األطباء الذين تزيد ايراد  ي االلية المقت  استعرض مقرر لجنة المجمع الطت 
ض بعض عياداتهم عن مرصوفات العيادة. والمح المقرر اىل الية ثانية وهي اعطاء نسبة من رب  ح العيادة اىل الطبيب ولكن  اعت 

. وبعد ذلك تم التصويت  ي األعضاء وذلك بسبب الوضع الماىلي للمجمع ولكون االلية الثانية كافية فيما لو قبل بها الطاقم الطت 
ح الذي يعطي األطباء زيادة متناسبة مع ايراد الجمعية، او عدم إعطاء زيادة نظرا للوضع المادي للمجمع والذي  عىل المقت 

 الخيار باألغلبية.  صوت األعضاء عىل هذا 

13 

ح اغالق الصيدلية الموجودة عىل شارع  ي عىل أساسها اقت 
ي قدمها األستاذ حسير  خليل الفردان والت 

بعد الدراسة المبدئية الت 
ي محرص  المجلس رقم 

ي  23/1/1442بتاري    خ  32/20الرياض وإيجاد موقع أفضل حسب البند المذكور ف 
ـه، وبعد المهلة الت 

للتفكتر والمشاورة، فقد وافق المجلس عىل اغالق الصيدلية باإلجماع ووافق باألغلبية عىل فتح صيدلية طلبها المجلس 
ي منطقة الشبيىلي بالقطيف. 

 جديدة ف 
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14 
ي 
 
ي بخصوص الخصم اإلضاف  الطت 

كة التعاونية للتامير  ي تمت بينه وبير  ش 
ي المجلس بالمحادثة الت  اطلع مقرر المجمع الطت 

ح ألنه ال يضيف أي فائدة للجمعية.  مقابل الدفع الفوري  وعدم قبوله بالخصم المقت 

ي ابداها ممثل البلدية بمبلغ وقدره ) 15
ي تبديل لوحات المجمع وذلك لتتماش  مع المالحظات الت  ح مقرر المجمع الطت 

( 5000اقت 
 ريال وقد وافق المجلس باإلجماع. 

16 
ي المجلس بحالة الجدار  ي لمبت  المجمع الذي لوحظ عليه تساقط أجزاء منه والحاجة الماسة اطلع مقرر المجمع الطت 

الخلق 
ح مبلغا وقدره  ي حصل عليها اقت 

ات الت  ح المقرر بناء عىل التسعتر
ات المبدئية واقت  إلصالحه. وقد عرض المقرر بعض التسعتر

 ( ريال وقد وافق المجلس باإلجماع عىل ان تعط االولية اىل كادر الجمعية. 8000)

اخيص المطلوبة وقد وافق المجلس  17 ي فتح عيادة تأهيل للغة والنطق والسمع بعد الحصول عىل الت  ح مقرر المجمع الطت 
اقت 

ي الحسبان. 
 
ي فتح عيادة للحجامة وذكر المقرر بانه سيضع ذلك ف

 
ح احد أعضاء المجلس التفكتر ف  باإلجماع. كما اقت 

ي األهداف  18 ي اللجنة.  وبعد تكوين اللجنة ستدرس استعرض مقرر لجنة المجمع الطت 
 
شيحها ليكونوا أعضاء ف العامة مع أسماء لت 
ي ومن ثم ستعرض عىل المجلس إلقرارها. 

 األهداف بشكل مفصل وتوضع لها جدول زمت 

19 
ي بنك االستثمار وتمت الموافقة باإلجماع عىل ان 

 
ي ف ي الحاجة لفتح حساب باسم المجمع الطت  يكون ناقش مقرر المجمع الطت 
 .  المخولير  بالتوقيع هم رئيس المجلس، نائب الرئيس والمقرر الماىلي

 

 

 

 


