
 

 يف دروته األوىل  التاسعمجعية متعايف السرطان  حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 

 التاسع رقم االجتماع 

 م26/09/2022 املوافق هـ30/2/1444يوم السبت  تاريخ االجتماع 

  مساًء 7:00الساعة  وقت االجتماع 

  ZOOMعرب تطبيق برنامج  -عن بعد  موقع االجتماع

 عضو مكية بنت هادي جمرشي نائب رئيس جملس اإلدارة د. عبدالرمحن بن حممد اخلراشي الحاضرون 

 عضو مبارك بن حممد الدوسري املشرف املالي فيصل بن تركي القريين

  احلاضرون من اإلدارة التنفيذية عضو أ.د فهد بن حممد اخلضريي

 األمني العام د. بندر الدحيم عضو عبداهلل بن علي الشرمد. 

 املدير التنفيذي  إميان الغامدي عضو حصة بنت سليمان السبهان

 احملاسب املالي روان السهلي عضو د. علي بن طالع عسريي

 ةاالخصائية االجتماعي عايدة الرشود عضو عبدالرمحن بن حممد العيسى

   عضو بن عبداهلل العمر عبدالرمحن

 بندر بن فهد املقيل املعتذرون 

 موسى بن سعود القباع

 فهد بن مشعل العنزي

 



 
 

 التوصية املناقشة املوضوع

اعتذار موسى القباع عن عضوية جملس 

االدارة وحل حمله العضو حممد 

الدوسري حسب الرتشيحات السابقة يف 

 السابقاجتماع اجلمعية العمومية 

سب الالئحة األساسية حببأنه وذكر األمني العام 

يف حال للجمعية: يفقد عضو جملس اإلدارة العضوية 

عن حضور جملس اإلدارة تغيب عضو جملس اإلدارة 

بدون عذر يقبله اجمللس لثالث جلسات متتالية، أو ست 

جلسات متفرقة يف الدورة الواحدة، ومبا ان اجلمعية 

ألستاذ موسى القباع يف حاولت التواصل مع ا

االجتماعات الثالث السابقة ولكن دون جدوى، وعليه 

اقرتح األمني العام على اجمللس باستبدال أ. موسى 

القباع بالعضو االحتياطي للمجلس حسب ترشيحات 

 اجتماع اجلمعية العمومية السابق أ. حممد الدوسري.

عتذار  وافق أعضاء جملس اإلدارة على ا -

أ.موسى القباع عن عضوية جملس اإلدارة، 

وحيل حمله العضو أ.حممد الدوسري 

حسب الرتشيحات السابقة يف اجتماع 

 اجلمعية العمومية السابق.

الرفع للوزارة بطلب إعادة تشكيل جملس  -

اإلدارة حبيث يكون األستاذ حممد بن عواد 

موسى بن سعود الدوسري حمل األستاذ 

 القباع.

اعتماد لوائح اجلمعية ألنهاء متطلبات 

 احلوكمة

استعرضت األستاذة إميان الغامدي املدير التنفيذي 

 اللوائح والسياسات على جملس اإلدارة العتمادها.

اعتمد جملس اإلدارة لوائح وسياسات  -

 اجلمعية.

املوافقة على البدء يف اجراءات الوقف 

املناقشات مع  باجلمعية بعداملالي اخلاص 

اللجان يف اجلمعية وحسب ماورد من 

 توصيات جلنة االتصال املؤسسي.

استعرضت اإلدارة التنفيذية أحد املشاريع على -

جملس اإلدارة ) قطعة أرض ويتم االستفادة منها يف 

كسكن للعمالة( لالستفادة منها كوقف  بنائها

للجمعية، وذكر أ. عبدالرمحن العيسى بأنه مت 

 تبدأأن وافق أعضاء جملس اإلدارة على  -

جلنة االتصال املؤسسي وتنمية املوارد 

املالية بوضع تصور للوقف وعرضه على 

 اجتماع جملس اإلدارة القادم.

 



 

االنتهاء من إعداد دراسة جدوى للوقف وميكن 

او مشروع  االستفادة من هذه الدراسة يف املشروع السابق

عمارة جتارية، كما أشار العيسى بأنه ميكن االستفادة 

من جتارب مجعيات أخرى يف جمال الوقف، وسيتم 

التنسيق مع مجعيات أخرى لعمل لقاءات متبادلة بني 

تسهم يف تعجيل خطوات بناء الوقف وتنمية الطرفني 

 املوارد املالية للجمعية.

أعضاء بأنه ينبغي على اخلراشي  ذكر د.كما - 

جملس اإلدارة املساهمة يف رفع املوارد املالية من خالل 

االستفادة من العالقات الشخصية يف التعريف 

 باجلمعية وجلب موارد مالية.

وأشار أ. فيصل القريين بضرورة تعاون أعضاء جملس -

اإلدارة يف رفع املوارد املالية من خالل طرح أمساء لرجال 

على زيارتهم كل  أعمال وشخصيات معروفة والعمل

 شهر مره.

عمل لقاءات وزيارات لرجال أعمال  -

تسهم يف التعريف ومؤسسات ماحنة 

حبث تكون  املاليةباجلمعية وتنمية املوارد 

 لقاءات وزيارات مستمرة وشهريه.

 

 الالئحةعلى تعديل  املوافقةطلب 

من خالل  املوارداألساسية بشأن تنمية 

االقرتاض غري قابل لتفويض جملس 

أشار األمني العام اىل تعميم مركز التنمية 

االجتماعية بالرياض والذي يتضمن التأكد على 

اجلمعيات اخلريية اليت ترغب باالقرتاض من برنامج 

عرض  على وافق أعضاء جملس اإلدارة -

األساسية بشأن تنمية  الالئحةعديل ت طلب

 



 

اإلدارة ويكون فقط باعتماد اجلمعية 

 العمومية

االستدامة املالية )دائم(، وبرنامج حتويل مشاريع 

اجلمعيات اخلريية )ساهم(، بأن يتم التعديل على 

للجمعية  الالئحة األساسية، وذلك لتتضمن )حيق

االقرتاض أو التمويل والرهن من أي جهة(، ويوصي 

اجمللس بأخذ موافقة اجلمعية العمومية بتعديل 

الالئحة األساسية بشأن االقرتاض حبيث ال يكون 

جملس اإلدارة مفوضًا بذلك، ويكون االعتماد عن 

 طريق موافقة اجلمعية العمومية فقط.

على اجلمعية من خالل االقرتاض  املوارد

 العمومية للموافقة واالعتماد. 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  األمين العام  المدير التنفيذي 

 إيمان الغامدي 
 

 د. بندر الدحيم 

 

 بندر بن فهد المقيل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التوقيع  المنصب اسماء الحضور  م

فهد المقيلبندر بن  1 جلس اإلدارةرئيس م    

بن محمد الخراشي   نحمعبد الر د  2   نائب رئيس مجلس اإلدارة  

  المشرف المالي   موسى بن سعود القباع 3

يري أ.د فهد بن محمد الخض  4   عضو مجلس اإلدارة 

بن علي الشرم  عبد هللاد  5   عضو مجلس اإلدارة 

  عضو مجلس اإلدارة د. علي بن طالع عسيري  6

ن السبهان بنت سليما  حصة 7 ةعضو مجلس اإلدار    

  عضو مجلس اإلدارة فهد بن مشعل العنزي  8

ضو مجلس اإلدارةع مكيه بنت هادي مجر شي  9   

01   عضو مجلس اإلدارة م. مشاري بن فهد الجويره  

بن محمد العيسى   نعبد الرحم 11   عضو مجلس اإلدارة 

ارةعضو مجلس اإلد فيصل بن تركي القريني  12   

بن محمد الدوسري  مبارك 13 دارةاإل عضو مجلس     

 

 أعضاء مجلس اإلدارة 


