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 م  املوضوع املناقشة  التوصيات 

ابتدأ االجتماع بالترحيب باألعضاء و فتح املجال   تقديم الشكر لجميع األعضاء لحضورهم 

 للتعريف بالجميع

 ) مرفق طيه تعريف باألعضاء(  

 باالعضاء و التعريف بهم  ترحيبال
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حال   التوجيه باالطالع على الالئحة مرة أخرى و في

 وجود أي مقترحات أو إضافات باإلمكان مشاركتها  

تم طرح أنه تمت مشاركة نسخة من الالئحة في 

الجمعیات واملؤسسات األھلیة   الخاصة بنظام

مع  ( ٦١الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) 

كافة األعضاء و في حال وجود أي استفسار  

 باإلمكان التواصل مع الدكتور بندر الدحيم   

راض الالئحة االساسية لنظام  استع

 الجمعية.
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 عاما  
ً
اصدار قرار بتعيین د. بندر الدحيم أمينا

 للجمعية  

طرح موضوع تعيین  أمین عام للجمعية و تم  

االتفاق باالجماع على ترشيح الدكتور بندر  

 الدحيم 

 تعيین أمین عام للجمعية. 
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وفق املادة الثالثة واألربعون من الفصل الخامس  

)اللجان الدائمة و املؤقتة( تمت املوافقة باإلجماع على  

 تشكيل لجان املؤقتة املوضحة:  

اللجنة العلمية الصحية التوعوية و  .1

 تتكون من :  

األستاذ الدكتور/ فھد محمد عبدهلل   .1.1

 رئيسا   -  الخضیري 

  – الشرم يةالدكتور/ عبدهلل علي عط .1.2

 
ً
 عضوا

  –الدكتور/ علي طالع حسن عسیري  .1.3

 
ً
 عضوا

تنمية املوارد و  لجنة  اإلتصال املؤسس ي و  .2

 تتكون من :  

عبدالرحمن بن محمد بن  األستاذ/  .2.1

   -عبدهللا العيس ى
ً
 رئيسا

 موس ى القباع األستاذ/ موس ى سعود  .2.2

املھندس/ مشاري فھد جارهلل   .2.3

 الجویره

 األستاذ/ فیصل تركي حمد القریني  .2.4

 األستاذ/ فهد بن مشعل العنزي  .2.5

وفق املادة الثالثة و األربعون من الفصل الخامس  

تم املشاركة بمقترح  )اللجان الدائمة و املؤقتة (

من رئيس مجلس االدارة بأن يتم تشكيل لجان  

مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها و  

مدتها و  تشارك في تأسيس الجمعية بالوقت  

إجراءات تعيین املدير   ق الحالي حيث أنه سيستغر 

 التنفيذي القادم  وفق متطلبات وزارة العمل .  

جنة التنفيذية ويكون دور اللجان مساندة الل

عطى صالحيات التصرف  
ُ
ملتابعة سیر العمل وت

تحت إشراف رئيس مجلس االدارة ُتحدد له ميثاق  

وأدوار و مهام يتم االتفاق عليها لتكون بمثابة  

الجهة االستشارية االشرافية لتنفيذ خطة الـمئة  

 ( يوم.  100يوم ) خطة 

كما اقترح ان يتم تشكيل مجلس تنفيذي يتكون  

 ضاء املوضحه مسمياتهم أدناه :  من االع

 رئيس مجلس اإلدارة : أ. بندر املقيل   .5

 املدير التنفيذي. لم يتم تعينه بعد.  .6

 املشرف املالي  : أ. فهد العنزي   .7

 األمین العام. د. بندر الدحيم   .8

تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس إدارة  

 الجمعية.
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اللجنة االجتماعية و النفسية و تتكون   .3

 من : 

الدكتور/ عبدالرحمن محمد   .3.1

    -عبدالرحمن الخراش ي
ً
 رئيسا

السیدة/ حصه سلیمان سعد   .3.2

 عضوا  – السبھان

ھادى بن محمد  ةاألستاذة/ مكی .3.3

 عضوا   -مجرش ى

  -األستاذ/ مبارك بن محمد الدوسري  .3.4

 عضوا

 يتم تحديد ميثاق لكل لجنة لتباشر أعمالها  

وافق أعضاء مجلس االدارة على تكوين  مجلس تنفيذي  

 من االعضاء املوضحه مسمياتهم أدناه :  

 رئيس مجلس اإلدارة : أ. بندر املقيل   .1

 بعد. املدير التنفيذي. لم يتم تعينه  .2

 املشرف املالي  : أ. فهد العنزي   .3

 األمین العام. د. بندر الدحيم  .4

االتفاق على مراجعة البنود في الئحة وزارة العمل ليتم 

 عمل اعالن بهذا الشأن  

و تم   تم مناقشة آلية تعيین املدير التفيذي ،

االتفاق بالرجوع للبنود املوضحة بالالئحة ليتم  

 عمل اعالن عن الوظيفية 

 5 تعيین املدير التنفيذي أو من ينوب عنه. 

التوجيه باالتفاق على الرجوع لتاريخ متعافي في االحدى  

 املاضية ليتم رسم مالمح الخطة  
ً
عشر عاما

 االستراتيجية و عرضها كمقترح على مجلس االدارة  

نوقش ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس اإلدارة  

  لرسم مالمح الخطة االستراتيجية للجمعية

إلى أن يتم تعيین   والخطة التنفيذية للعام األول 

 مدير تنفيذي للجمعية، وإلى أن ي

 تم البت في قرار املدير التنفيذي  

تشكيل لجنه مؤقته لرسم مالمح الخطة   

والخطة التنفيذية  االستراتيجية للجمعية

 للعام األول. 
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لتسليم ملف شعار متعافي إلى   تم االتفاق باالجماع

لجنة  اإلتصال املؤسس ي و املعني بدور العالقات  

 العامة و الصورة الذهنية في هذا الشأن .  

إرسال هذا امللف إلى اللجنة للبت في املوضوع و إرسال  

 املقترحات باالجتماع القادم  

تم استعراض نماذج مختلفة لشعار متعافي الخذ  

يح بأنه يوجد تشابه مع رأي األعضاء  وتم التوض

شعار مؤسسة متعافي كونها الجهة الحاضنة 

لفكرة جمعية رعاية متعافي السرطان الحالية ، و  

طالب أعضاء مجلس االدارة بشرح مفصل لكل  

فكرة حيث سيكون ضمن الصورة الذهنية 

 7 شعار  متعافي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املستقبلية و التي تشمل تسجيل متعافي كعالمة 

 تجارية  

حسابات التواصل اإلجتماعي  باإلجماعتم االتفاق 

و املعني بدور العالقات العامة واملوقع االلكتروني.

 والصورة الذهنية في هذا الشأن .  

  إرسال هذا امللف إلى اللجنة للبت في املوضوع و إرسال

 املقترحات باالجتماع القادم  

حسابات التواصل  تم استعراض موضوع 

 اإلجتماعي واملوقع االلكتروني 

مناقشة حسابات التواصل اإلجتماعي واملوقع 

 االلكتروني. 
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على تحديد موعد االجتماع بعد   االتفاق باالجماع

 شهر من االجتماع الحالي  

تم الطرح عن الية  االجتماع القادمة و تم  

 في الوقت  
ً
االتفاق على أن يتم االجتماع شهريا

 الراهن حتى يتم تعيین مدير تنفيذي  

 ما يستجد من أعمال  
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 محضر االجتماع  موثق مراجعة  تم اعتماده من قبل  تم اعتماده من قبل 

ا. بندر املقيل     

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

د. بندر الدحيم    

 االمین العام لجمعية رعاية متعافي 

 

 فهد العنزي   .أ

   

 مكية مجرش ي  

 

 


