
 
 
 

 المجمع الطبي

 القرار  م

1 

بعد عمل بعض الحسابات من قبل المشرف المالي لتقليل خسائر المجمع الطبي والذي يأمل في زيادة اإليرادات على المصروفات في السنوات 

اإلسراع في توقيع العقد مع شركة التامين بوبا بعد االخذ بعين االعتبار تحسين شروط العقد مع  -1القادمة، اقترح المشرف المالي ما يلي:   

كة وذلك بتقليل نسبة الخصم المقترح من قبل الشركة كشرط لرجوعها مع المجمع الطبي. وقد اقترح المجلس تكوين لجنة مكونة من األستاذ الشر

-2  م.                                   2021مهدي الجارودي, األستاذ احمد الخاطر و األستاذ علي ال فردان إلنهاء الموضوع مع نهاية شهر يناير 

راسة أسعار الخدمات مقارنة مع أسعار الخدمات في المجمعات الطبية في المنطقة واقتراح أسعار منافسة. وهنا اقترح المجلس تكوين لجنة د

دراسة  - 3م. 2021مكونة من األستاذ نبيل ال سالم، األستاذ احمد الخاطر واألستاذ علي ال فردان إلنهاء الموضوع مع نهاية شهر يناير 

افي الذي يتكبده المجمع الطبي واقتراح التقليل من اإلضافي ما أمكن. وهنا اقترح المجلس تكوين لجنة مكونة من األستاذ نبيل ال سالم،  اإلض

                    م                                                   2021الموضوع مع نهاية شهر يناير  األستاذ احمد الخاطر واألستاذ محمد الجنبي إلنهاء

اطر اإلسراع في انهاء إجراءات فتح عيادة السمع والنطق. وهنا اقترح المجلس تكوين لجنة مكونة من األستاذ نبيل ال سالم، األستاذ احمد الخ-4

ى المراجعين. وهنا ذكر مراجعة عقد شركة التامين ميد قلف لدراسة إمكانية تقديم خصومات ال-5م.  2021إلنهاء الموضوع مع نهاية شهر يناير 

 األستاذ احمد الخاطر بانه يرغب في تقديم بعض االقتراحات التي من الممكن ان تزيد عدد المراجعين.

2 

بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية )مرفق( على التفويض بإغالق صيدلية شارع القدس، فقد قرر المجلس تكوين لجنة من أعضاء 

خازن  المجلس وهم األستاذ احمد الخاطر، علي ال فردان و نبيل ال سالم لتنظيم عملية االغالق من نقل جميع البضاعة الموجودة في الصيدلية للم

 بالجمعية ومحاولة الحصول على مستأجر جديد للمحل وبيع األصول المتبقية من اثاث وأجهزة تكييف وخالفه. الخاصة 

3 

اطلع مقرر المجمع الطبي المجلس على نتائج المراجعة التي تمت الى المستودعات من حيث القيمة المالية لمحتويات كل مستودع بما فيها  

المجمع، االدوية المنتهية صالحيتها وقيمة االدوية الموجودة في الصيدلية. وسيقوم المجمع بعمل دراسة لتحسين عملية المستودع العام، مستودع 

 شراء وتخزين االدوية والكماليات في المجمع.

4 

نظرا لحاجة المجمع الطبي الى أخصائية طوارئ فقد استعرض مقرر شؤون الموظفين تقدم األخت اسراء علي حسن انصيف الى الوظيفة وقد 

 وافق المجلس باإلجماع على التوظيف.

5 

العمل بعد سفره الى بلده، ناقش المجلس بعض األمور المتعلقة بالمجمع مثل استقالة الصيدلي الذي كان يعمل في صيدلية شارع القدس من 

توظيف طبيبة نساء ووالدة، إمكانية فتح قسم الى العالج الطبيعي، تسويق خدمات المجمع ومشروع فحص العمالة. كما ذكر رئيس المجلس اخر 

لتي تتعامل معهم  المستجدات التي وصل اليها المجلس مع إعادة شركة بوبا للتامين الصحي ليكون المجمع الطبي من ضمن المراكز الصحية ا

 الشركة. 

6 

واالخ جعفر حبيب المرزوق الطالع المجلس على الدراسة التي قام بها الفريق على المجمع الطبي  استضاف المجلس األخ احمد سلمان شويهين

بالنسبة الستقبال المراجعين الذين عندهم تامين طبي. وقد احتوى العرض على الخطوات المقترحة لتحسين أداء المجمع بداية من استقبال 

 م. 2021يقدم الفريق تقريره النهائي للمجلس قبل نهاية شهر ابريل المراجعين والكشف الطبي ومهام فريق التامين. وس

7 

  استعرض مقرر المجمع الطبي التسعيرة التي حصل عليها لتطوير شبكة مكافحة الحريق لتتناسب مع متطلبات الدفاع المدني حيث بلغت التسعيرة

 باألغلبية.( لاير وقد وافق المجلس 35800تقريبا مبلغا وقدره )

8 

( لاير وقد 10700استعرض مقرر المجمع الطبي الحاجة الستبدال الكرسي الخاص بعيادة االسنان حيث حصل على تسعيرة بمبلغا وقدره )

 وافق المجلس باألغلبية.

9 

جديدة وعقود بعض االستشاريين واتفق ناقش المجلس، بمتابعة المشرف المالي، اخر المستجدات بالنسبة الى التامين، التسويق، فتح عيادات 

 المجلس على تخصيص جلسة خاصة للمجمع يوم االربعاء القادم لمناقشة األمور المتعلقة بتحسين وضع المجمع.



 
 
 

1

0 

خصومات على العقد القديم او تجديد العقد بما يناسب وقد تم اسناد المهمة  تم عرض مقترح لمراجعة عقد شركة ميد غلف للتآمين وذلك بأعطاء

 للجنة الخاصة بالتأمين.

1

1 

استضاف المجلس األستاذ شاكر السعيد في هذه الجلسة ليعرض على المجلس نتيجة الدراسة التي قام بها لتحسين وضع المجمع الطبي حيث  

استعرض الوضع  -استعراضه الى أهمية وضع اهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى والسعي لتحقيقها.   تطرق األخ شاكر في  -ابتداء بنبذة  

 الحالي االيجابي للمجمع من إمكانية التوسع واضافة عيادات، افضلية الموقع الجغرافي، موقع الصيدلية، وجود المختبر وقسم االشعة، توفر

تتوفر هذه الخدمة في بعض المستوصفات. تطرق األخ شاكر الى أسباب الخسائر المتعارف  ساعة حيث ال 24الخدمات المساندة وعمل المجمع 

  عليها والتي قد تنطبق على المجمع ومنها النظام المحاسبي، قلة التسويق، تداخل الصالحيات، العالقة مع شركات التامين، والحاجة لتدريب

للمجلس مثل تحويل المجمع الى مشروع اخر، إعطاء المجمع الى مستثمر، بيع  ذكر األخ شاكر بعض الخيارات  -بعض الكوادر الخيارات. 

واستعرض األخ شاكر مقترحات   -المشروع، إعادة التشغيل او إعطاء المجمع الى مؤسسة إلدارة المشروع وذكر إيجابيات وسلبيات كل مقترح.  

رض شكر رئيس المجلس األستاذ شاكر على العرض المميز وطلب الرئيس الى مراحل التنفيذ والوقت المتوقع إلنجاز المقترحات.  في نهاية الع

من األعضاء دراسة المقترحات استعدادا لالتفاق على المقترح األمثل في الوضع الراهن والذي يتناسب مع التفويض الذي حصل عليه المجلس 

 من الجمعية العمومية. 

1

2 

استعرض المشرف المالي تقييم لألداء المتعلق بإدارة المشتريات الطبية والمخزون في المجمع الطبي والصيدلية والمستودع العام واقترح 

ي مجموعة من التوصيات المبنية على الالئحة الجديدة والمعتمدة للمشتريات إضافة لألسس المحاسبية المتبعة. عليه اقترح مقرر المجمع الطب

األستاذ نبيل ال  ضالمالي. استعردليات عقد اجتماع مع قسم المشتريات لمراجعة األداء واستيضاح سلسلة العمليات وبحضور المشرف والصي

سالم الدراسة التي قام بها بخصوص فحص العمالة في المجمع الطبي. وكانت نتيجة الدراسة التي استعرضها هو إمكانية زيادة إيرادات قسم  

بشرط  المختبر عن المصروفات إذا تم استكمال قسم فحص العمالة. وقد وافق المجلس مبدئيا على استكمال فحص العمالة في قسم المختبر 

  19/20الحصول على تأييد من أحد المختصين في هذا المجال. بعد العرض المرئي الذي قدمه األستاذ شاكر السعيد الى المجلس في الجلسة 

بخصوص تحسين أداء المجمع الطبي، ناقش األعضاء الخيارات التي استعرضها األستاذ شاكر وصوت المجلس على ثالثة من الخيارات وهي 

كالتالي: ع الى مستثمر، إعادة التشغيل بتوظيف شخص مؤهل او التعاقد مع شركة مؤهلة إلدارة المجمع. وبعد النقاش جاءت النتائج إعطاء المجم

مدير مؤهل   وهما توظيف مع مستثمر حصل على صوت واحد وبقية األعضاء ارتأوا ان يكون هذا الخيار بعد تجربة الخياران االخران.  التعاقد

وقد حصل على سبعة أصوات.  التعاقد مع شركة إلدارة المجمع ولم يحصل على أي صوت.       وعليه فقد كانت نتيجة  إلدارة المجمع 

التصويت لصالح توظيف شخص مؤهل إلدارة المجمع بشكل مؤقت ليتمكن المجلس من متابعة التغييرات في أداء المجمع ودراسة الخطوات 

 التالية. 

1

3 

عملها األستاذ نبيل ال سالم بخصوص فحص العمالة في المجمع الطبي، فقد تم الحصول على تأييد أحد المختصين في هذا  تكملة للدراسة التي 

 ( لاير.262000المجال وهو اخصائي المختبرات االستاذ نزار الخضراوي. وعليه فقد وافق المجلس على الميزانية المقترحة وقدرها )

1

4 

المجلس على انه بعد استبدال مضخة ماء الحريق بالمجمع لتتناسب مع متطلبات الدفاع المدني، فقد تم الحصول على  اطلع مقرر المجمع الطبي 

( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. كما طلب مقرر مركز عين لضيافة األطفال من مقرر 6000عرض لشراء المضخة القديمة بمبلغ وقدره )

 استبدالها لالستفادة من قيمتها.  المجمع عرض المضخة القديمة التي تم

1

5 

اطلع مقرر المجمع الطبي المجلس على بعض التغييرات والتطورات التي تم استحداثها في المجمع مثل تعيين زي موحد لموظفي االستقبال مع  

التعامل مع شركات التامين، توزيع عمل جلسات تثقيفية لهم في كيفية التعامل مع المراجعين، إقامة ورشة عمل للكادر الطبي في كيفية 

تبدال  الممرضات لتغطية احتياجات العيادات، محاولة توفير أجهزة للمختبر بأقل االسعار او حتى مجانا. كما ذكر المقرر انه تم االنتهاء من اس

 لاير. 6800مضخة مياه الحريق للمجمع وتم بيع المضخة القديمة بمبلغ 

1

6 

الطبي المجلس على بعض التغييرات والتطورات التي تم استحداثها في المجمع مثل العمل على الخطة التشغيلية للمجمع اطلع مقرر المجمع 

وتوجيه إنذارات أولية الى بعض الممرضات المتناعهم من القيام بزيارة الى بعض المرضى الذين ال يمكنهم الحضور الى المجمع حسب 

( في المجمع بتكاليف لتجهيز المكان والتي قد تصل  PCRع مقرر المجمع الدراسة لعمل فحص كورونا )اإلجراءات المنصوص عليها. كما اطل

 ( وقد وافق المجلس باإلجماع. 40000الى مبلغ وقدره )



 
 
 

1

7 

اطلع مقرر المجمع الطبي المجلس على افتتاح مختبر فحص كورونا بعد الحصول على التصريح الرسمي. كما استعرض المقرر الحاجة الى  

 . باألجماع( لاير وقد وافق المجلس 80000جهاز اشعة بانوراما الى عيادات االسنان بقيمة )

1

8 

 ( لاير الستكمال متطلبات السالمة وقد وافق المجلس باإلجماع 6500وقدره )اطلع مقرر المجمع الطبي المجلس الحاجة الى مبلغ 

1

9 

 اطلع المقرر المجلس على زيارة ممثلي وزارة الصحة لقسم فحص 

 م بعد استكمال جميع المتطلبات. 2021العمالة في المجمع وإمكانية عمل القسم بمشيئة هللا ببداية شهر ديسمبر  

2

0 

 تمت الموافقة على عمل استشارية الجلدية الدكتورة وفاء العوامي في

 المجمع كمتطوع في الفترة الحالية وسوف تباشر عملها يوم األربعاء القادم )يوم واحد في األسبوع(. 

2

1 

طلب رئيس المجلس من مقرر المجمع مراجعة أرباح صيدلية المجمع حيث الحظ ان األرباح ال تتناسب مع الزيادة الملحوظة في إيرادات  

األستاذ علي ال فردان، األستاذ نبيل ال سالم واألستاذ مؤيد الزين لدراسة الموضوع وموافاة المجلس بالنتيجة  المجمع. وقد عين المجلس كل من 

 م. 2021قبل نهاية شهر نوفمبر 

2

2 

 م.2021طلب رئيس المجلس من مقرر المجمع الطبي انهاء التعديالت على الخطة التشغيلية للمجمع واستعراضها قبل نهاية نوفمبر 

2

3 

( صيادلة بدال من المنتهية خدماتهم مع الصيدلية، وتمت الموافقة باإلجماع من قبل 2مقرر المجمع الطبي الحاجة إلى توظيف ) استعرض

 المجلس.

عبد للا قاعة الملك   

 القرار  م

1 

القاعة من الكفالة المادية عن فترة االجازة السنوية طلب مقرر قاعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز ال سعود )يرحمه هللا( استثناء أربعة من عمال 

وذلك لعدم إمكانية توفير الكفيل. واقترح المقرر عدم صرف راتب االجازة وعدم دفع سعر تذكرة الرجوع للعمال األربعة وهنا وافق المجلس 

 باإلجماع. 

2 

  2021هللا( األخ حسن مهدي المطرود كعضو في لجنة القاعة خالل هذه السنة )اقترح مقرر قاعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز ال سعود )يرحمه 

 م( وقد وافق المجلس باإلجماع. 

3 

استعرض مقرر قاعة الملك عبد هللا )يرحمه هللا( الحاجة لتغيير مضخة الغطاس حيث حصل على تسعيرات ثالث من مؤسسة المطاوعة بمبلغ 

( لاير, قد وافق المجاس 7732( لاير ومن مؤسسة الغريافي بمبلغ وقدره )6048( لاير ومن مؤسسة الحداد بمبلغ وقدره )5714وقدره )

 المقدم من مؤسسة المطاوعة. باإلجماع على العرض

4 

يس  اطلع مقرر القاعة على الحاجة الى خطاب الستالم األثاث الذي تم شراءه من خارج المملكة ليتسنى انهاء العمليات الجمركية.  وقد طلب رئ

 الشحنة مثال.المجلس من المقرر ان يكون الخطاب محدد الستالم األثاث الخاص بالجمعية فقط كأن يحتوي الخطاب على رقم 



 
 
 

5 

( المقترح اقامته في قاعة الملك عبد هللا يرحمه هللا  4000اقترح مقرر لجنة الخدمات االجتماعية دفع تكاليف التجمع الصحي األول بمبلغ وقدره )

القاعة بعد الحصول على الموافقة  بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية. وقد وافق المجلس باإلجماع على المبلغ ولكن يبقى استخدام 

 من الجهات الرسمية.

6 

اطلع مقرر القاعة أعضاء المجلس على الحاجة لدفع جزء من قيمة شحن األثاث والذي على وشك الوصول من الصين الى ميناء الملك عبد  

 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 29406العزيز بالدمام حيث سيكون المبلغ )

7 

( لاير لتغطية مصاريف تركيب و تشغيل الممر األلكتروني و شاشة العرص الجديدين لقاعة الملك 10000طلب مشرف القاعة مبلغا و قدره )

 عبدهللا الوطنية بالقديح و تمت الموافقة باإلجماع 

8 

نبيل عبد هللا سالم. وقد أقر المجلس هذه  -2مهدي حسن المطرود.  -1مقرر القاعة اللجنة المقترحة لقاعة الملك عبد هللا وهي كما يلي:  إستعرض

 اللجنة باإلجماع. وعليه تمت مراجعة بقية اللجان من حيث رؤساء اللجان واألعضاء في كل لجنة وتم اعتمادهم من قبل المجلس. 

9 

م ووافق أعضاء المجلس   2022مجددا مقرر القاعة خطة أسعار التأجير الجديدة المؤقتة لقاعة الملك عبد هللا الوطنية للربع األول لعام  إستعرض

 لاير لإليجار فقط وتضاف أسعار الخدمات حسب طلب الزبون 7022على سعر 

 مبنى الطرازيات

 القرار  م

1 

نقل األرشيف من مبنى الطرازيات والذي يشغل شقة كاملة وقد وافق المجلس باإلجماع في حالة إيجاد موقع بديل   اقترح مقرر لجنة الطرازيات

 مناسب. 

2 

 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 13000عمل عقد صيانة الى المصاعد الموجودة في المبنى بمبلغ وقدره ) اقترح مقرر مبنى الطرازيات

3 

اطلع مقرر مبنى الطرازيات المجلس على الخيارات التي عرضها على المتخلفين عن سداد االيجار في المبنى وهما المطعم البخاري و دايركت  

لطلب منهم اخالء الموقع في حالة عدم االلتزام بالسداد وقد وافق المجلس باإلجماع. وعرض االستاذ انجلش حيث ذكر من ضمن الخيارات ا

احمد الخاطر استعداده لمشاركة مقرر المبنى في التفاوض مع إدارة دايركت انجلش والرجوع للمجلس بالتوصيات قبل نهاية شهر يناير  

 م. 2021

4 

 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 3500ناقش استعرض مقرر مبنى الطرازيات الحاجة لصبغ شقق في المبنى بقيمة )

5 

 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع 3500المجلس على الحاجة الستبدال قاعدة الخزانات بمبلغ وقدره ) اطلع مقرر مبنى الطرازيات

 

 



 
 
 

 مركز عين

 القرار  م

1 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 23000استعرض مقرر لجنة عين لضيافة األطفال االمكانية لفتح حضانة في المركز بمبلغ تقريبي وقدره ) 

2 

  استعرض مقرر لجنة مركز عين لضيافة األطفال استقالة مديرة المركز لألسباب المذكورة في االستقالة وقد وافق المجلس باإلجماع على قبول

ق االستقالة. وهنا طرح رئيس المجلس الحاجة التخاذ قرار لمطالبة المديرة باالستمرار لمدة شهرين او التنازل عن راتبي الشهرين. وقد واف

 جلس على التنازل عن راتبي الشهرين وعدم الزام المديرة بالعمل وذلك بسبب رغبتها وللمصلحة العامة.الم

3 

اقترح مقرر مركز عين لضيافة األطفال اسناد مهام إدارة المركز بالوكالة الى المساعدة اإلدارية األخت زينب عبد العلي بشكل مؤقت حتى  

 المركز المستقيلة وقد وافق المجلس باإلجماع. يتسنى إيجاد البديل الى مديرة 

4 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع 1564اقترح المقرر شراء طابعة الى المركز بمبلغ وقدره )

5 

استعرض مقرر مركز عين لضيافة األطفال الحاجة لصيانة دورة مياه الدور األول في المركز بما يتناسب مع متطلبات الوزارة حيث حصل  

 ( لاير وقد وافق المجلس باألغلبية.35000على تسعيرات تقريبية بمبلغ وقدره )

6 
 لاير وقد وافق المجلس باإلجماع.  1800الى تغيير اجهزة المراقبة األمنية التالفة من كاميرات و خالفه بمبلغ  استعرض مقرر المركز الحاجه

7 

( يوما والتي 45استعرض مقرر مركز عين لضيافة األطفال خطة المركز للفترة القادمة والتي ستغطي الفتر ة الصيفية لمدة خمسة واربعون )

( لاير لكل طفل. واستعرض ايضا برنامج المركز للسنة الدراسية القادمة حيث ستكون  700القعدة بتكلفة ومقدارها )ستبدأ مع بداية شهر ذو 

الى    %10( لاير مع نسبة خصم وقدره 3400( لاير وبرنامج المعارف )3200( لاير والى برنامج المناهل )3000األسعار لبرنامج البراعم )

 هـ وقد وافق المجلس باإلجماع. 1442شهر شوال المسجلين في البرنامج قبل نهاية 

8 

اطلع مقرر لجنة عين لضيافة األطفال أعضاء المجلس على الحصول على متقدمات الى منصب مديرة للمركز إثر اإلعالن الذي نشر 

بخصوص المنصب الشاغر. واقترح تكوين لجنة لمراجعة الطلبات وهم الدكتور عباس الخاطر، األستاذ عدنان السادة، األستاذ شريف 

 األستاذ مهدي المطرود واالستاذ محمد الجنبي حيث وافق المجلس باألغلبية على األسماء المقترحة. الخضراوي، األستاذ نبيل سالم،

9 

اطلع مقرر لجنة مركز عين لضيافة األطفال المجلس على زيارة ممثلي مكتب التنمية االجتماعية للمركز واستعرض بعض المالحظات 

 متابعة لتحسين عمل المركز.اإليجابية وبعض المالحظات التي تحتاج الى 

 اللجنة االجتماعية 

 القرار  م

1 
لاير وقد   3500صباغين وكان افضل سعر هو  استعرض مقرر اللجنة االجتماعية الحاجة لصبغ مقر اللجنة حيث تم تقييم العمل من قبل اربع

 وافق المجلس باإلجماع. 

2 
جهاز كمبيوتر مكتبي وسيتم التنسيق على آلية   51استعرض مقرر لجنة الخدمات االجتماعية وصول تبرع عيني من جمعية ارتقاء عدد 

 تسليمها لألسر المستفيدة. 

3 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 350000تكاليف السلة الرمضانية لهذه السنة ستكون بمبلغ ) استعرض مقرر لجنة الخدمات االجتماعية بان 

4 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع.100000استعرض مقرر لجنة الخدمات االجتماعية بان تكاليف العيدية لهذه السنة ستكون بمبلغ )

5 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 50000تكاليف شراء العبي لهذه السنة ستكون بمبلغ )استعرض مقرر لجنة الخدمات االجتماعية بان 

6 
 ( لاير وقد وافق المجلس باالجماع 6000استعرض مقرر الخدمات االجتماعية الحاجة الصالح سيارة تحسين المساكن بمبلغ وقدره )



 
 
 

7 
 ( لاير وقد وافق المجلس باألغلبية.10000كهربائية لتوزيعها على المستفيدين بمبلغ وقدره )اقترح مقرر الخدمات االجتماعية شراء أجهزة 

8 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 1700اقترح مقرر الخدمات االجتماعية صيانة المقابر بمبلغ وقدره )

9 

وقد وافق المجلس  1م حسب الجدول المرفق رقم  2021تيم للسنة اقترح مقرر الخدمات االجتماعية أسماء الباحثين للجنة االجتماعية وكافل الي

 باإلجماع على األسماء المقترحة. ستكون مهام أعضاء اللجنة مساعدة المقرر في إدارة شؤون اللجنة بما يتناسب مع امكانياتهم. 

10 
لتوزيعها على المحتاجين من االسر المتعففة وقد وافق ( لاير وذلك 10000اقترح مقرر الخدمات االجتماعية شراء أجهزة كهربائية بقيمة )

 المجلس باإلجماع. 

11 
( لاير وذلك الستخدامها في مسجد المهنا وقد وافق 3500استعرض مقرر اللجنة االجتماعية الحاجة لشراء أجهزة كهربائية بمبلغ وقدره )

 المجلس باإلجماع. 

12 
 ( لاير المهنا وقد وافق المجلس باإلجماع. 10000لشراء أجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ وقدره )استعرض مقرر اللجنة االجتماعية الحاجة 

13 

األوضاع   بعد ارتفاع أسعار المواد االستهالكية وأسعار الخدمات األساسية مثل الكهرباء , الماء و البنزين, فقد قامت اللجنة االجتماعية بدراسة

 عن الكادر القديم وقد وافق المجلس باإلجماع.  %20يادة الكادر األساس الذي يستخدم لصرف اإلعانات بمعدل العامة للمستفيدين  واقترحت ز

14 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 3000استعرض مقرر اللجنة االجتماعية الحاجة لشراء أجهزة كهربائية للمرافق العامة بمبلغ وقدره )

15 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 400000االجتماعية الحاجة لشراء مساعدات مدرسية بمبلغ وقدره )استعرض مقرر اللجنة 

16 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع 32000استعرض مقرر اللجنة االجتماعية الحاجة لشراء أجهزة كهربائية للمرافق العامة بمبلغ وقدره )

 

 تقنية المعلومات 

 القرار  م

1 

( لاير وذلك لشراء جهاز خادم جديد لتخصيصه للبريد االلكتروني 10000مقرر تقنية المعلومات موافقة المجلس على رصد مبلغ )طلب 

 وكذلك بطاريات الطاقة االحتياطية وقد وافق المجلس باإلجماع 

2 
 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع. 1552.5)استعرض مقرر لجنة تقنية المعلومات الحاجة لشراء أسطوانات صلبة الى السيرفر بقيمة 

3 

طة  اقترح مقرر تقنية المعلومات االشتراك في برنامج الرد االلي الذي سيقوم بإرسال رسائل الى المشتركين في الجمعية لتذكيرهم بأمور مرتب

بزياراتهم للمجمع. وقد أوضح المقرر بان االشتراك باالشتراكات والى مستخدمي المجمع الطبي إلرسال بعض التقارير واألمور المتعلقة 

 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع.8590سيكون سنوي بمبلغ وقدره )

4 

 إستعرض مشرف تقنية المعلومات المتطلبات 

 

 تبديل يو بي أس المجمع -1التالية:  

 شراء   -2لاير.  3000الطبي بمبلغ و قدره 

 3لاير.  1200المحاسبة بمبلغ أحبار جديدة لقسم 

 2700تصليح طابعة شؤون الموظفين بمبلغ و قدره  -

 لاير. و قد وافق المجلس باإلجماع. 

 

 

 



 
 
 

ين مركز المكفوفي  

 القرار  م

1 
والصعوبات التي واجهت كل في هذا االجتماع تم تقييم لجنة المكفوفين ولجنة السالمة المجتمعية ولجنة الحركة حيث ذكر المقرر اإلنجازات 

 لجنة.

3 
وقد وافق المجلس  4ورقم  3م حسب الجدول رقم    2021اقترح مقرر لجنة مركز المكفوفين والسالمة المجتمعية أسماء أعضاء اللجنة للسنة 

 يتناسب مع امكانياتهم. باإلجماع على األسماء المقترحة. ستكون مهام أعضاء اللجنة مساعدة المقرر في إدارة شؤون اللجنة بما 

4 
تشغيل المركز والتي أرسلها مسبقا وأفاد بأنه في حاجة إلى مساعدة أعضاء المجلس  إستعرض مقرر مركز المكفوفين طلبه بدراسة إقتراحات

 للمشاركة وتقديم المقترحات والتوصيات حتى يتمكن المجلس من إتخاذ الرأي السديد. 

 اللجنة المالية 

 القرارات  م

1 

شهر يناير للسنة الماضية. كما استعرض إيرادات ومصروفات استعراض المشرف المالي حركة النقد للجمعية لشهر يناير والفارق بينه وبين 

 م.  2021لجنة الحركة لشهر يناير 

2 

طرح المشرف المالي عدة أمور للمناقشة متعلقة بالعمل في المجمع الطبي وتحسين وضع المجمع الطبي وتم طرح عدة نقاط مرتبطة بصيدلية 

 تقنين المصروفات وافتتاح عيادات جديدة. -عقد شركة ميد قلف -تأمين بوبا -شارع الرياض 

3 

( لاير من مؤسسة 10000أخبر المشرف المالي المجلس بان المحاوالت الزالت قائمة لتحصيل المبالغ المتخلفة حيث تم تحصيل مبلغا وقدره )

 وادي األبراج.

4 

أجهزة الحاسوب التي تبرعت بها جمعية ارتقاء حتى يتم تسجيلها  طلب المشرف المالي من مقرر الخدمات االجتماعية انهاء إجراءات استالم 

 وتصنيفها في قسم المحاسبة. وقد طلب المجلس من مقرر لجنة تقنية المعلومات فحص األجهزة للتأكد من صالحيتها. 

5 

الموظفين بما يتناسب مع توقعات المجلس. وقد اقترح ناقش المشرف المالي الحاجة لتأهيل فريق التامين الموجود في المجمع الطبي لتحسين أداء 

المجلس تكوين لجنة تضم بعض المختصين في هذا المجال لدراسة سبل تحسين أداء فريق التامين على ان يتم اختيار األسماء قبل نهاية شهر 

 م. 2021مارس 

6 
 الموافقة عليها. م وتمت  2021استعرض المشرف المالي الميزانية المقترحة لسنة 

7 
رتبط  استعرض المشرف المالي الالئحة المالية المعدلة والتي ستكون األساس في تعيين الصالحيات المالية والمهام لقسم المحاسبة واالفراد الم

 عملهم باألمور المالية في الجمعية وقد وافق المجلس باإلجماع على الالئحة. 

8 

م وتقديم أسماء األخوة المرغوب في انضمامهم الى اللجان وذلك  2021اللجان بتحديد اهداف لجانهم لهذه السنة ذكر األمين العام مقرري 

 للموافقة المبدئية قبل بداية شهر رمضان المبارك من هذه السنة. 

9 

المجلس بعنوان مكافحة غسيل األموال تطرق المشرف المالي لبعض النقاط المهمة والتي تم استعراضها في المحاضرة التي حضرها مع رئيس 

وتمويل اإلرهاب والمقدمة من مركز األساليب المطورة للتدريب بالتعاون مع مكتب التنمية االجتماعية بمحافظة القطيف. هذه النقاط شملت  

خلية بما يواكب ويحقق االمتثال التأكيد على معرفة العمالء، معرفة مؤشرات غسل األموال وكذلك العمل على تطوير األنظمة واإلجراءات الدا

 لألنظمة المعتمدة. 



 
 
 

1

0 

استعرض المشرف المالي على المجلس الموازنة التي تم استالمها من المحاسب القانوني ولم تكن عند األعضاء أي مالحظات وعليه سيتم  

 اعتمادها وارسالها الى الجهات المختصة.

1

1 

 م وحث مقرري اللجان على متابعة مصروفات وايرادات لجانهم.  2021لشهر مايو استعرض المشرف المالي التقرير المالي 

1

2 

وذلك ليتمكن المحاسب من متابعة مبالغ  استعرض مقرر لجنة تقنية المعلومات الحاجة لتطوير برنامج المحاسبة )تطوير حسابات المشتركين(

( لاير وقد وافق 15000المقرر بان المبلغ المطلوب لعمل هذه التحسينات هو )االشتراكات المودعة بشكل دوري او كلما دعت الحاجة. وذكر 

 المجلس باإلجماع. 

1

3 

م حيث تطرق الى االشتراكات، التبرعات العينية، الذمم المدينة  2021استعرض المشرف المالي النتائج المالية للربع األول والثاني من  

 وايرادات ومصروفات اللجان. 

1

4 

 م. 2021سبتمبر  20م والذي سيعرضه في الجلسة العمومية بتاريخ  2020استعرض المشرف المالي التقرير المالي لسنة  

1

5 

م حيث تطرق الى االشتراكات، التبرعات العينية، الذمم المدينة وايرادات   2021استعرض المشرف المالي النتائج المالية للربع الثالث من 

 اللجان. ومصروفات 

1

6 

م وأوضح بشكل عام تحسن إيرادات المستوصف مقارنة 2021استعرض المشرف المالي إيرادات ومصروفات اللجان والجمعية لشهر أكتوبر 

 باألعوام السابقة وأوضح بان التحسن في االيراد لم يتناسب معه أرباح الصيدلية، وعليه حث على دراسة المفارقة. 

1

7 

 . 2021/   12/   15المالي أعضاء مجلس اإلدارة على التعاون إنهاء جرد أصول الجمعية وتقديمها بتاريخ طالب المشرف 

1

8 

 م  وعرضها على مجلس اإلدارة بعد إسبوعين من تاريخ اإلجتماع.  2022طلب المشرف المالي من مقرري اللجان بإعداد الخطة التشغيلية لعام 

1

9 

 طلب المشرف المالي من المقررين بإرسال مهام اللجان بعد إسبوع من االجتماع. 

2

0 

  طلب المشرف المالي من جميع المقررين متابعة الفواتير مع المحالت التي تتعامل مع الجمعية وتسليمها في وقتها تجنبا لتأخيرها واآلثار

 المترتبة على ذلك من الوزارة. 

 العالقات العامة

 القرار  م

1 

 م 2020في هذا االجتماع قيم مقرر العالقات لجنته وذلك بذكر اإلنجازات والتحديات التي واجهة اللجنة خالل السنة 

2 

,تفعيل جوال العالقات, تعريف   ناقش المجلس الحاجة لتفعيل لجنة العالقات مع المقرر الجديد من حيث زيارات لداعمين الجمعية وشركاء العمل

 المجتمع بنشاطات الجمعية, زيادة المشتركين واالشتراكات و اقتراح أعضاء للجنة. 

3 

تلفون العالقات العامة من ناحية سرعة الرد وايصال المعلومة. وقد طلب المجلس من ناقش المجلس ضرورة متابعة االستفسارات التي تصل 

 مقرر العالقات العامة متابعة الموضوع واسناد مهمة الرد على التلفون الى األخ يحيى الشرفاء وخصوصا في شهر رمضان المبارك.



 
 
 

4 

م حيث تم التأكيد على مقرري اللجان ارسال انجاز اللجان الى نائب  2020المالية ناقش المجلس االعداد الى الجلسة العمومية العادية للسنة 

 الرئيس حتى يتسنى له اعداد التقرير الفني مع التأكيد على إنجازات الجمعية في برنامج التطوع. 

5 

ه نظير عمله الدوؤب ونشاطه المستمر اقترح مقرر لجنة العالقات زيارة األستاذ حسن مهدي طحنون في منزله، لالطمئنان على صحته، وتكريم

 في الجمعية لمدة زادت على ربع قرن وقد وافق المجلس باإلجماع. 

6 

م وذكر المقرر بانه سينهي   2020و 2018حث أعضاء المجلس مقرر لجنة العالقات العامة على المبادرة إلكمال التقرير السنوي للعامين 

 أكتوبر. من  20اعداد التقريرين قبل ال 

7 

م واستقطاب أعضاء جدد.  2021كذلك حث األعضاء المقرر على عرض خطته الستيفاء اشتراكات األعضاء المشتركين قبل نهاية السنة المالية 

 وقد وعد المقرر عرض خطته على أعضاء المجلس في الجلسة القادمة العتمادها.

8 

 لتكريم االفراد والجهات المشاركة بدعم الجمعية ماليا ومعنويا وذلك في الجلسة القادمة. طلب أعضاء المجلس من المقرر عرض خطة اللجنة 

9 

نة  عرض مقرر لجنة العالقات العامة خطته لزيادة اعداد المشتركين ليصل مبالغ االشتراك الى مليون لاير وتحديث قاعدة البيانات ورغبة اللج

 م. 2021لتحقيق هذه األهداف بنهاية 

1

0 

 إستعرض مشرف العالقات العامة نتائج حملة

 مشترك. 1100دعم اإلشتراكات حيث أفاد بأن العدد وصل إلى أكثر من  

1

1 

 طالب رئيس المجلس بضرورة عمل لبطاقات

 لمنسوبي الجمعية العمومية حسب متطلبات الحوكمة.  

1

2 

القادم في صالة أفراح   ديسمبر 3و  2الموافق  والجمعة ما يتطلبه ملتقى التطوع الذي سيعقد في يومي الخميس تقدم مشرف العالقات بإستعراض

الغانم. و سوف تشارك الجمعية بركن للتطوع و تم إقتراح تكريم ثالث شخصيات من القديح وهم المرحوم سعيد الخاطر ,عبدالكريم الشيخ, و 

 زام بمتطلبات الوزارة حسن طحنون. وأكد الرئيس على اإللت

1

3 

م التي تضمنت األهداف والفعاليات، وقد طلب األعضاء مراجعتها خالل اإلسبوع   2022إستعرض مقرر العالقات العامة الخطة التشغيلية لعام 

 ومداولتها في اإلسبوع القادم.

1

4 

أعضاء جدد للجنة العالقات العامة وهم: محمد طاهر آل سيد ناصر وعلوي حسين المسجن وعلوي طاهر الخضراوي   أشار المقرر بإنضمام

 وتمت الموافقة باإلجماع. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 االمين العام

 القرار  م

1 

تأخيرها. كما طلب من األعضاء استعرض األمين العام بعض البنود الموجودة في ملخص اعمال الجمعية وذلك بهدف االعداد اليها وتفادي 

اقتراح مؤشرات الى اللجان ومؤشرات الى الجمعية والتي بدورها ستوضح أداء اللجان والجمعية. وهنا ذكر بعض األعضاء اختيار عدد  

 المشتركين مثال كمؤشر للجمعية وعدد األطفال المسجلين في مركز عين كمؤشر للمركز.

2 

م ولكن مقرر العالقات ذكر بان هناك قرار سابق  2019و 2018طلب األمين العام من مقرر العالقات الحاجة إلنهاء التقرير السنوي للعامين 

م. وهنا شرح  2020م حيث علينا االنتظار من االنتهاء من مراجعة التقرير المالي لسنة  2020للمجلس ليشمل التقرير الثالث سنوات بما فيها 

ين العام بان التقرير السنوي هو من متطلبات الحوكمة بحيث يكون موجود في الموقع مع نهاية اجتماع الجمعية العمومية و المصادقة على  األم

 الحسابات الخاصة بها. 

3 

للمحافظة عليهم  بعد مرور سنة على عمل المجلس ولتحسين عمل االعضاء، اقترح األمين العام ان يقيم األعضاء أنفسهم لمعرفة نقاط القوة

ونقاط الضعف للعمل على معالجتها حتى يكون عمل االعضاء بما يتناسب وتطلعات المجلس. وفي هذا االجتماع ابتداء المشرف المالي بتقييم  

 نفسه وسوف يتبع بقية األعضاء تقييم انفسهم في االجتماعات القادمة.

4 

 فبراير ليتسنى لألعضاء االستعداد لألعمال المطلوب تنفيذها قبل نهاية الشهر.استعرض األمين العام جدول اعمال الجمعية لشهر 

5 

كما تابع األمين العام مع أعضاء المجلس بعض القرارات التي تم اتخاذها في الجلسات السابقة وطلب من األعضاء كتابة اخر المستجدات في  

 الملف المخصص على السيرفر الخاص بأعضاء المجلس. 

6 

ناقش األمين العام الحاجة لتحديد مؤشرات ألداء اللجان ليتسنى للمجلس اختيار مؤشرات للمجلس وهنا اقترح مقرر شؤون الموظفين الحاجة  

س  لتحديد اهداف الجمعية واهداف اللجان حتى تسهل عملية تحديد المؤشرات. وقد طلب األمين العام من المجلس تحديد األهداف ببداية شهر مار

 م حتى نحدد المؤشرات قبل نهاية نفس الشهر.  2021

7 

 م. 2021من شهر مارس  26ناقش األمين العام الحاجة لعرض أعضاء اللجان والموافقة عليهم من قبل المجلس. وطلب تقديم األسماء قبل 

8 

التي ستستخدم لقياس انجاز األهداف وأداء  م ومؤشرات األداء 2021طلب األمين العام من مقرري اللجان تحديد اهداف كل لجنة لهذه السنة 

 م. 2021من شهر مارس  26اللجنة قبل  

9 

م يوم االثنين ) ليلة  2020فقد قرر المجلس في هذا االجتماع عقد الجمعية العمومية للعام المالي    م, 2020لإلعداد الى الجلسة العمومية لسنة 

م في تمام الساعة الثامنة. ونظرا للظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كرورنا فقد تقرر عقد 9/2021/ 20هـ الموافق 1443/ 13/2الثالثاء( بتاريخ 

ولإلعداد الى هذا االجتماع فقد طلب الرئيس اعداد جدول االجتماع، اإلنجازات، التقرير المالي، أسماء  االجتماع عن بعد باستخدام تقنية زووم.

 األعضاء العاملين من المشتركين وبقية األمور األخرى.

1

0 

فرز األصوات وقد وافق  اقترح األمين العام تفويض األستاذ عدنان أنور السادة واألستاذ عبد العزيز ناصر الحمام لإلشراف على االجتماع و

 المجلس باإلجماع. 

1

1 

كما  حث األمين العام جميع األعضاء على الرجوع الى جدول اعمال الجمعية للتأكد من إتمام االعمال الشهرية والتحضير الى االعمال الدورية. 

واكمال البيانات المطلوبة مثل تواريخ بداية ونهاية عمل طلب األمين العام من جميع األعضاء تسجيل اللجان المستجدة في الجدول المعد لذلك 

 اللجنة والعمل المناط باللجنة. 



 
 
 

1

2 

ير  ناقش األمين العام الحاجة لدراسة بعض المخاطر التي قد تمر بها الجمعية ومراجعة نسبة درجة الخطورة، نسبة إمكانية حدوث الخطورة، تقر

لتقليل نسبة إمكانية حدوث الخطورة. وعليه عين المجلس األمين العام لمتابعة الدراسة مع مقرري درجة الخطورة والخطوات الممكن عملها 

 م.2021اللجان على ان تكتمل الدراسة بنهاية شهر نوفمبر 

1

3 

على رؤساء اللجان    اطلع األمين العام المجلس على اللجان الحالية التي اعتمدها المجلس خالل الجلسات الماضية وبعد المراجعة وافق المجلس

 وأعضاء اللجان والمهام الموكلة لهم. واتفق المجلس على مراجعة الجدول بشكل ربع سنوي لعمل التغييرات الالزمة ومتابعة انجاز اللجان. 

1

4 

قبل األعضاء وقد اعتمدها م بعد ان تم التعديل فيها من 2021استعرض األمين العام الى المجلس الخطة التشغيلية واالهداف االستراتيجية لعام 

 المجلس.

1

5 

حث األمين العام االعضاء على المسارعة في اكمال ملف المخاطر الممكن حدوثها في مرافق الجمعية الستكمال دراسة المخاطر وسبل التقليل 

 م. 2021من نسبة حصولها بنهاية شهر نوفمبر 

2

6 

جميع مرافق الجمعية واتباع األنظمة والتعليمات في تحديث القائمة التي سترسل من قسم  اقترح األمين العام عمل جرد الى أصول الجمعية في 

 م 2021ديسمبر  15المحاسبة الى كل قسم. كما طلب اكمال التحديث قبل 

 

 رئيس المجلس 

 القرار  م

م بشأن استثمار المجمع 5/1/2021اطلع رئيس المجلس األعضاء على بعض االتصاالت التي وصلته بعد الجلسة العمومية التي عقدت بتاريخ  1

  الطبي وقاعة الملك عبد هللا الوطنية حيث كان موضوع االستثمار من البنود التي طرحت في االجتماع المذكور. كما طلب الرئيس من األعضاء

ظاتهم عل االجتماع واالطالع مع  دراسة المالحظات التي قد تصلنا من االخوة الذين حضروا االجتماع بهدف تحسين االجتماعات  ابدا مالح

 المقبلة مع نشر المالحظات مع الردود عليها على موقع الجمعية. 

واسند المجلس المهمة الى األستاذ نزار الخضراوي، األستاذ عدنان السادة    2019و 2018لقد تم مناقشة اعداد التقرير السنوي للسنة المالية   2

 واالستاذ محمد الجنبي. 

 شعبان من هذه السنة.اطلع نائب الرئيس األعضاء على اخر المستجدات المرتبطة بملتقى جمعيات القطيف والمزمع اقامته في شهر  3

 طلب نائب الرئيس من مقرر االعالم تجهيز فيديو يتكلم عن الجمعية بشكل مختصر. 4

 -نزار علوي الخضراوي  -وهم: عدنان انور السادة  م2021رشح المجلس األساتذة التالية اسمائهم لحضور اللقاء التعريفي لخطة التطوع لعام  5

 محمد تقي الجنبي -حسين علي ال محمود 

 لتوثيق األوقات التطوعية.حث رئيس المجلس األعضاء وأعضاء اللجان على تسجيل الفرص التطوعية من قبل المتطوعين وذلك  6

موقع  استعرض رئيس المجلس البرامج الخدمية والتنموية التي تقدمها الجمعية والموجودة في الالئحة األساسية للجمعية وادراج هذه البرامج على 7

برامج  -3برنامج كافل اليتيم. -2االسرة برنامج اعانات وبرامج شؤون  -1الجمعية االلكتروني وقد وافق المجلس باإلجماع على البرامج التالية:

_  8برنامج ذوي االحتياجات الخاصة.  -7المساعدات التعليمية.   -6برنامج شؤون المساكن.  -5برنامج الزواج الميسر.  -4اللجنة النسائية .

 برنامج المرافق العامة.   -9برنامج التأهيل والتوظيف. 

للموظفين ومراجعة تأمين كل الموظفين واسناد المهمة للمتابعة لألستاذ شريف والتنسيق مع الموظفة طلب الرئيس مراجعة التامين الطبي  8

 المسؤولة.



 
 
 

رئيس المجلس األعضاء على تسجيل  حث رئيس المجلس جميع األعضاء على الدخول على ملف قرارات المجلس وتحديثه بشكل دوري.حث 9

الفرص التطوعية واضافة المتطوعين للمنصة الوطنية للتطوع. وقد طلب الرئيس من األعضاء موافاة المجلس بالتقدم الذي يحرز في هذا  

يات بحث وتقييم  الموضوع مع مالحظة استمرار تفوق الجمعية في الفرص التطوعية.كما طلب رئيس المجلس من مقرر المجمع الطبي والصيدل

المخزون من االدوية وتقييم فعالية إدارة المخزون حيث المالحظ حسب الجرد السنوي وجود كميات كبيرة غير مفعلة.طلب رئيس المجلس من 

في مقرر مبنى الطرازيات وكذلك من مقرر المجمع الطبي اإلسراع في تحويل جميع العقود الى عقود الكترونية.طلب رئيس المجلس اإلسراع 

 نقل عمالة المجمع الطبي الى سكن القاعة وطلب من مقرر لجنة الحركة المساهمة في تسهيل تنقالت العمالة من السكن الجديد لمقر العمل.

1

0 

ناقش رئيس المجلس موضوع المنح المالية وحث األعضاء على مراجعة الكتيبات التي وصلت الجمعية بخصوص هذا الموضوع وابداء الراي  

 الجلسة القادمة. في 

1

1 

ناقش رئيس المجلس موضوع اصالح السيارات بحيث يكون عن طريق او مراجعة لجنة الحركة بالجمعية. كما أكد الرئيس عل ضرورة 

 الحصول على التسعيرات المطلوبة وقرار من المجلس قبل البداية في اإلصالح.

1

2 

م خالل األسبوع القادم حتى يتسنى للجميع مناقشتها وإقرارها في   2021الميزانية المقترحة لعام حث الرئيس أعضاء المجلس على االنتهاء من 

 الجلسة األسبوعية

1

3 

عرض رئيس المجلس الشكوى المقدمة من المواطن حبيب محمد العلوان حيث ذكر في الشكوى بان الجمعية لم تسجله في منصة جود السكنية. 

وبينا فيه بان صالحياتنا محدودة ولم تقبل لنا أي حالة الى   77/42ه ورقم م/ 4/8/1442الشكوى بخطاب لمركز التنمية بتاريخ وقد تم الرد عل 

 تاريخه. وسوف نقوم بتسجيل المواطن ضمن القائمة الموجودة لألسر المستفيدة حسب األولوية واإلمكانيات. 

1

4 

اش  حث رئيس المجلس األعضاء على تقديم رغباتهم في الترشح لدخول االختبار التي تعده هيئة تقويم التعليم والتدريب )مركز قياس( وبعد النق

 رشح كل من األستاذ نزار الخضراوي واألستاذ باسم الستري أنفسهم لالختبار وقد تمت موافقة المجلس.

1

5 

المالي الحاجة لتفعيل عمل مكتب التحصيل ليعمل أيام الجمع من كل أسبوع وذلك ليسهل على األهالي دفع  طلب رئيس المجلس من المشرف 

 المستحقات التي عليهم.

1

6 

استعرض رئيس المجلس الجلسة المبدئية التي تمت مع األستاذ شاكر السعيد وذلك لدراسة وضع المجمع الطبي وتقديم مقترحاته للمجلس وذلك 

ايرادات المجمع او اتخاذ قرارات أخرى بما فيها إيجاد مستثمر للمجمع. وطلب األستاذ شاكر بعض من الوقت لالطالع على بعض  لتحسين 

 األمور المتعلقة بالمجمع قبل استعراض مقترحاته في احدى الجلسات القادمة.

1

7 

رة ذكر رئيس المجلس بان ممثلين عن مركز التنمية االجتماعية )األستاذ نضال الشماسي واألستاذ فتحي الخنيزي( قاما بزيارة الى مكتب اإلدا

هم واطلعا على بعض األمور اإلدارية والتشغيلية كما طلبا معاينة بعض التصاريح والشهادات الرسمية. وفي نهاية الزيارة ذكر االستاذان بأن

 سيقومون بزيارة مماثلة بشكل دوري للجمعية.

1

8 

طلب رئيس المجلس من مقرري اللجان متابعة الحضور والتأخير للموظفين ومن ثم اتخاذ االجراء المناسب. كما حث المقررين متابعة إنتاجية 

 الموظفين بشكل أفضل.

1

9 

المستخدمة حاليا للتأكد من الحاجة الفعلية وأيضا ربط الهاتف المحمول مع طلب رئيس المجلس من مقرري اللجان مراجعة قائمة الهواتف 

 الشخص الذي يستخدمه.

2

0 

 م. 2021طلب رئيس المجلس من مقرر الطرازيات تحديث عقود االجار لتكون الكترونية قبل نهاية شهر يونيو 



 
 
 

2

1 

الترتيب مع الشركة التي زودت الجمعية ببرنامج المحاسبة ليكون البرنامج طلب رئيس المجلس من مقرري العالقات والمحاسبة اإلسراع في 

 قادرا على حفظ بيانات المشتركين ومن حيث دفع االشتراك السنوي وتصنيف المشتركين حسب أنظمة الجمعية.

2

2 

 يرحمه هللا ووافق المجلس باألغلبية.استعرض رئيس المجلس طلب من إدارة مستشفى القطيف المركزي الستخدام قاعة الملك عبد هللا 

2

3 

  اطلع رئيس المجلس األعضاء على نتائج االستبيان الذي طلبت الجمعية من المستفيدين تعبئته حيث جاءت النتائج حسب الجدول المرفق. وبسبب

 تحفيز المستفيدين للمشاركة.قلة عدد المشاركين فقد طلب رئيس المجلس من مقرر العالقات العامة تكرار االستبانة والعمل على 

2

4 

لدراسة بعض المخاطر المتعلقة بالجمعية وسبل التقليل  عين المجلس كل من األستاذ احمد الخاطر, األستاذ علي ال فردان واألستاذ  محمد الجنبي

 من اثارهم على ان تعرض النتائج في الجلسة القادمة. 

2

5 

جنة بعد ان تم استالم مالحظات الوزارة على القوائم المالية، طلب رئيس المجلس االستعداد الى الجلسة العمومية.اقترح رئيس المجلس تكوين ل

لجلسة  ا للعمل على زيادة االشتراكات وقد وافق المجلس على االقتراح. وذكر الرئيس بانه سيقدم أسماء اللجنة المقترحة للمجلس للموافقة عليه في

  القادمة.اطلع رئيس المجلس األعضاء على انه تمت الموافقة على البرامج من لجنة االشراف الفني بالرياض وسوف يتم رفعها للوزارة للحصول

ت على الموافقة على الموقع االلكتروني الخاص بالجمعيةاستعرضت اللجنة التي تكونت لتقييم بعض المخاطر المرتبطة بأعمال الجمعية استعرض

 االخطار واالثر المتوقع لكل خطر والتدابير الوقائية حسب التقرير المرفق.

2

6 

 اطلع رئيس المجلس األعضاء على انه قد تمت الموافقة على تأسيس موقع الجمعية االلكتروني. 

2

7 

يرسلها قسم شؤون الموظفين واخذ  طلب رئيس المجلس من األعضاء متابعة حضور وانصراف موظفي الجمعية عبر مراجعة التقارير التي 

يرات مع  اإلجراءات الالزمة. كم طلب من مقرري اللجان االلتزام بأيام العمل المتعارف عليها اال في الحاالت المستثناة، مع االتفاق على أي تغي 

( لاير. 216000على مبلغ وقدره )الجهات المعنية. اطلع رئيس المجلس األعضاء على قبول حالة رعاية ايتام عبر منصة احسان وتم الحصول 

الساعة الثالثة   2021/ 14/7اطلع رئيس المجلس األعضاء على انه قد تم تحديد موعد لزيارة ممثل الحوكمة لمراجعة اعمال الجمعية بتاريخ 

ات المنح السنوية حتى مساء وطلب من األعضاء االستعداد الى الزيارة. أشار رئيس المجلس الى ضرورة االنتهاء من تجهيز بيانات ومعلوم

 تكون جاهزة ويتم رفعها للوزارة مع استالم نتيجة الحوكمة السنوية.

2

8 

استعرض رئيس المجلس الطلب الذي تقدم به نادي مضر بشأن استخدام األرض التي تملكها الجمعية بشكل مؤقت والتي تقع في منطقة الحضاير  

لقرار بجوار مالعب النادي. وبعد المناقشة، طلب الرئيس من األعضاء التفكير بروية في الطلب والرجوع باالقتراحات العملي والمناسبة التخاذ ا

 الجلسة القادمة.  في

2

9 

حث رئيس المجلس مقرر العالقات بضرورة انهاء عملية ارسال الدعوات ألعضاء الجمعية العمومية بما فيها دعوات أعضاء الشرف والوجهاء. 

 وتم التأكيد على األمين العام بمتابعة بقية ترتيبات الجلسة.

3

0 

غيابه، المسارعة لتحديث البيانات التي قد تحتاجها الجهات الرسمية وتحديث الجداول التي أعدها  طلب نائب الرئيس، الذي يقوم مقام الرئيس اثناء 

 األمين العام لمتابعة قرارات المجلس.

3

1 

منحة السلة الغذائية بمبلغ  -1اطلع رئيس المجلس األعضاء على حصول الجمعية على منحتين من أصل أربع منح قدمت الى الوزارة:

 ( لاير100,000منحة التميز )ربط الجمعية الكترونيا( بمبلغ ) -2( لاير.   102,000)

3

2 

 م. 2021طلب رئيس المجلس من األستاذ نزار الخضراوي اكمال المعلومات المطلوبة على منصة اإلفصاح قبل نهاية شهر أكتوبر 

3

3 

 م 2021المزمع القيام بها قبل نهاية شهر أكتوبر  طلب رئيس المجلس من األعضاء تقديم البرامج واألنشطة 

3

4 

 م. 2021نوفمبر  3اطلع رئيس المجلس األعضاء على الزيارة المزمع القيام بها الى محافظ محافظة القطيف يوم األربعاء 



 
 
 

3

5 

 1رفعها لمركز التنمية يوم االثنين م والتي سوف يتم  2022طلب رئيس المجلس من جميع األعضاء تقديم ما لديهم من برامج وانشطة لعام 

 م. 2021نوفمبر 

3

6 

اطلع الرئيس أعضاء المجلس على اللقاء الذي تم بين رؤساء الجمعيات الخيرية ولجان التنمية االجتماعية مع سعادة محافظ محافظة القطيف 

ابتداء البرنامج بكلمة ترحيبية بالحضور، تلتها كلمة لمدير م. حيث 2021نوفمبر  3األستاذ إبراهيم محمد الخريف في يوم األربعاء الموافق 

مركز التنمية االجتماعية بمحافظة القطيف، وبعده كلمة ممثل الجمعيات الخيرية ولجان التنمية، ثم عرض مرئي الى اهم إنجازات الجمعيات  

 واختتم اللقاء بكلمة لسعادة المحافظ.

3

7 

السالمة المجتمعية التأكد من جدوى العالج الذي تلقته احدى المصابات في حريق القديح في مركز د. زكي عبيد طلب رئيس المجلس من مقرر 

 من قبل دكتور مختص قبل الشروع في اعتماد العالج الى بقية االخوات.

3

8 

 لسكرتير الرئيس لحفظها في الملف المعد لذلك. حث رئيس المجلس جميع األعضاء على توفير محاضر اجتماعات اللجان اول بأول وتقديمها 

3

9 

أوضح رئيس المجلس بان الموظف عبد المعين ال سليمان سوف يتقاعد بنهاية شهر نوفمبر والعمل جاري إليجاد موظف اخر يحل محله مع 

 إضافة بعض المهام الخاصة بلجان الرئيس اليه مثل اإلدارية، االعالم وشؤون الموظفين. 

4

0 

( لاير منحة من منصة احسان لمشروع سداد ايجارات االسر المتعسرة، ومبلغ  120000اطلع الرئيس أعضاء المجلس على انه قد تم إيداع مبلغ )

 ( لاير منحة كفالة االيتام.216300)

4

1 

 للفترة القادمة.طلب رئيس المجلس االجتماع مع لجنة المجمع الطبي في أول إسبوع من ديسمبر لمناقشة الخطة التشغيلية 

4

2 

طلب رئيس المجلس من مقرري األنشطة و البرامج )المكفوفين, العالقات و اإلجتماعية( بتقديم المعلومات المطلوبة للحصول على موافقة  

 المحافظة حيث تم إرسال ذلك باإليميل.

4

3 

 الطبي والخطة التشغيلية للمجمعطلب رئيس المجلس من لجنة المجمع الطبي تقرير عن أداء صيدلية المجمع 

4

4 

بخصوص الشراكة بين القطاع غير الربحي و برنامج التحول  2021نوفمبر   12كرر الرئيس المجلس طلبه بالرد على الرسالة المرسلة يوم 

 خالل إسبوع من اإلجتماع.  2030الوطني لتعزيز رؤية المملكة 

4

5 

 سنة في خدمة الجمعية. وقد حضر نائب شؤون الموظفين. 35تم في بداية الجلسة تكريم الموظف عبد المعين الشيخ لتقاعده بعد خدمة 

4

6 

ي موقع أقر المجلس الئحة تنظيم العمل المحدثة للجمعية وتم توزيع نسخة على المقررين لتكون مرجعا لهم تنفيذا لتعليمات الوزارة، بحيث تكون ف

لجهودهم بارز وفي متناول جميع الموظفين لإلطالع عليها. وسوف يتم تكريم مكتب عبد هللا فواز بوحليقة للمحاماة واإلستشارات القانونية نظيرا 

 رفع الالئحة. 

4

7 

ضرورة زيادة عدد مقدمات   -1ذكر رئيس المجلس بوصول خطاب من مركز التنمية يوضح نتائج الزيارة األخيرة لمركز عين وفيه مخالفتين: 

ضرورة إكمال ملفات األطفال باألوراق المطلوبة. وأفاد المقرر بأنه جاري زيادة عدد مقدمات الرعاية، وقد تم إكمال ملفات األطفال  -2الرعاية.  

 ألوراق المطلوبة. وطلب الرئيس تقرير من مديرة المركز يوضح مدى إلتزامنا بالالئحة الجديدة وكذلك الهيكل التنظيمي. با

4

8 

 طلب الرئيس المجلس من مقرر التقنية مواكبة المتطلبات الوزارية والخاصة بالحوكمة وذلك بالتنسيق مع األستاذ محمد تقي الجنبي. 

4

9 

 جميع أعضاء اللجان إرسال محاضر اللجان للمكتب الرئيسي )السكرتير(. طلب الرئيس من 



 
 
 

5

0 

 ألف( لاير لصرفها على شؤون المساكن.  398أعلن الرئيس حصول الجمعية لمنحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمبلغ وقدره )

5

1 

 المتجر اإللكتروني وتجهيز الطلبات للحصول على موافقة الوزارة. طلب رئيس المجلس من مقرر التقنية العمل على تفعيل 

5

2 

 م.  2021طلب رئيس المجلس من جميع المقررين تسليم تقييم الموظفين مع نهاية سنة 

5

3 

 كرر رئيس المجلس من المقررين التالي: جرد اللجان، مهام اللجان، محاضر إجتماعات اللجان، وتجهيز متطلبات الحوكمة.

5

4 

هيئة  تم في بداية الجلسة تقديم برنامج توعوي داخلي بعنوان مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب قدمه األستاذ عبد هللا محمد الستراوي عضو

اإلدارة العامة وحضرها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة المالية بالجمعية والموظفين المعنيين في باقي اللجان. وحضره  التدريب بمعهد

 ممثل مركز ممثل الخدمة االجتماعية بالقطيف األستاذ إبراهيم القصيمي.

5

5 

 األعمال المنوطة بهم وبالذات التي تكلف الجمعية خسائر مادية.طلب رئيس المجلس من المقررين محاسبة الموظفين المقصرين في أداء 

ن يشؤون الموظ  

 القرار  م

1 

استضاف المجلس كل من األخ علي العوازم واالخ سعيد غزوي بمناسبة تقاعدهما من العمل حيث خدم األخ علي العوازم الجمعية لمدة واحد 

( سنة. وفي البداية رحب مقرر لجنة الحركة باألخ سعيد غزوي 29( سنة وخدم األخ سعيد غزوي الجمعية لمدة تسعة وعشرون )21وعشرون )

ه المتميز وتمنى له دوام الصحة والعافية والتوفيق في المرحلة القادمة. كما رحب مقرر اللجنة االجتماعية باألخ علي العوازم  وأثنى على اداؤ

س المجلس وشكره على الخدمة االستثنائية كما تمنى له التوفيق في المرحلة القادمة ودوام الصحة والعافية. وفي نهاية الفترة االحتفائية قدم رئي 

 اعدين دروعا وهدايا تذكارية متمنيا للجميع الموفقية ودوام الصحة والسعادة. للمتق

2 
اطلع مقرر شؤون الموظفين المجلس على اخر المستجدات المتعلقة بالتامين على موظفي الجمعية. حيث يتم التفاوض مع ثالث شركات تامين  

 ت في االجتماع القادم.وهي مالذ, التعاونية و اكسا. وسيتم اطالع المجلس على التسعيرا

3 
طرح مقرر شؤون الموظفين األوقات المقترحة للعمل في شهر رمضان المبارك وطلب من مقرري اللجان تقديم أي مقترحات التي تناسب  

 اوقاتهم التشغيلية. 

4 

الوزارة وبعض المنح التي من الممكن ان تتحصل  اقترح مقرر لجنة شؤون الموظفين إعادة دراسة رواتب الوظائف التي من الممكن ان تدعمها 

عليها الجمعية وقد طلب المجلس من األعضاء إعادة النظر في المتطلبات وتقديمها الى المجلس. وقد عين المجلس نائب الرئيس للمتابعة مع 

 م. 2021أعضاء المجلس في هذا الموضوع على ان يتم االنتهاء منه بنهاية شهر مايو 

5 
وقد وافق المجلس باإلجماع على األسماء المقترحة.  5م حسب الجدول رقم  2021اقترح مقرر شؤون الموظفين أسماء أعضاء اللجنة للسنة 

 ستكون مهام أعضاء اللجنة مساعدة المقرر في إدارة شؤون اللجنة بما يتناسب مع امكانياتهم. 

6 

ن اسناد مهمة التدقيق الداخلي لمعامالت الى األستاذ عبد المطلب عباس المسجن وقد  لمراجعة معامالت الجمعية, اقترح مقرر شؤون الموظفي

 وافق المجلس باإلجماع. 

7 
تاريخ افاد مقرر شؤون الموظفين بانه تم ارسال نماذج تقييم األداء الوظيفي لجميع المقررين وحثهم بضرورة تسليم التقارير كاملة وجاهزة قبل 

 م. 2022يناير  15

 

 لجنة الحركه 

 القرار  م

الى  طلب مقرر لجنة الحركة المساعدة من بقية األعضاء في اقتراح موظفين زائدين عن لجانهم ليعملوا كسائقين في اللجنة وذلك للحاجة الماسة  1

 هذا الموضوع بنهاية شهر سائقين اضافيين بسبب زيادة األطفال في مركز عين. وتبرع األستاذ نبيل ال سالم للعمل مع مقرر لجنة الحركة لحل

 م 2021يناير 



 
 
 

( الستكمال الصيانة وقد وافق المجلس  10000استعرض مقرر لجنة الحركة اخر المستجدات المتعلقة بصيانة الباصات والحاجة الى مبلغ وقدره ) 2

 باإلجماع. 

اقترح مقرر لجنة الحركة بيع سيارتان عن طريق المزاد حيث ال توجد حاجة لهما. االولى من نوع تويوتا كروال والثانية من نوع جمس  3

 سوبربان. 

وقد اقترح التجديد مع نفس شركة التأمين   16/8/2021استعرض مقرر الحركة نتائج تجديد التأمين الخاص بالسيارات والذي ينتهي بتاريخ  4

لاير.   38036.25الحالية )الدرع العربي للتأمين التعاوني( وذلك لحصول الجمعية على خصم اضافي من الشركة وقد اصبح المبلغ بعد الخصم  

 لمجلس باإلجماع وتم تفويض مدير المحاسبة االستاذ علي حسن العلوان ألتمام عملية التأمين.وقد وافق ا

( 24000( لاير وبيع سيارة شيفروليه سوبر بمبلغ وقدره )7150اطلع مقرر لجنة الحركة المجلس على بيع سيارة تويوتا كوروال بمبلغ وقدره ) 5

 لاير, وقد تمت الموافقة باإلجماع. 

التكاليف وتوزيع السائقين. وهنا اقترح بعض  استعرض مقرر لجنة الحركة إيرادات ومصروفات اللجنة واقترح الحاجة إلعادة دراسة حساب  6

وال األعضاء الحاجة الى دراسة اللجنة في جلسة خاصة مع االخذ في االعتبار اساسيات تكوين اللجنة والذي من أهمها االستفادة من السائقين ط

 فترة الدوام. 

 ( لاير وقد وافق المجلس باالجماع. 8000بمبلغ وقدره ) 21ناقش مقرر لجنة الحركة الحاجة لصيانة باص كوستر رقم  7

استعرض مقرر لجنة الحركة الحاجة الستخراج رخص عمومية لبعض السائقين حتى يتمكنوا من قيادة باصات الجمعية. وبعد المناقشة، أوضح   8

 ( لاير وقد وافق المجلس باإلجماع 3000المطلوب هو ) المقرر بان المبلغ 

 

 


