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 في دورته األولى   العضاء مجلس االدارة لتأسيس جمعية رعاية متعافي السرطان  الثاني االجتماع  نوع االجتماع 

 ُميسر  اإلجتماع  

 موثق االجتماع  

 د. بندر  الدحيم  األمين العام للجمعية: 

   أإيمان الغامدي ا. املدير التنفيذي للجمعية: 

 األستاذ/ بندر فھد ابراھیم بن مقیل  .1 الحضور 

 الدكتور/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الخراش ي  .2

 األستاذة/ فھد مشعل عامق العنزي  . .3

 األستاذ/ فیصل تركي حمد القریني   .4

                        موس ى سعود موس ى القباعاألستاذ/  .5

 ھادى بن محمد مجرش ى  ةاألستاذة/ مكی .6

 السیدة/ حصه سلیمان سعد السبھان  .7

 الدكتور/ علي طالع حسن عسيري،  .8

 األستاذ/ مبارك محمد مبارك الدوسري  .9

 األستاذ/ عبدالرحمن محمد بن عبدهلل العیس ى  .10

     الدكتور/ فھد محمد عبدهلل الخضيري األستاذ  .1 املعتذرين

 الشرم  يةالدكتور/ عبدهلل علي عط .2

 املھندس/ مشاري فھد جارهلل الجویره  .3

 

 

 

 مجلس اإلدارة   اجتماع اسم االجتماع 

 هـ  1442/ 06/ 13األحد   يوم  تاريخ االجتماع 

    26/01/2021املوافق  

 مساء    08.00وحتى الساعة   مساء  06.00من الساعة  وقت االجتماع 

 الدور األول   –قاعة االجتماع  –مؤسسة متعافي الوقفية  موقع االجتماع 

 محضر االجتماع  موثق تم اعتماده من قبل  تم اعتماده من قبل 

بندر املقيل      

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

بندر الدحيم     

 

 إيمان الغامدي

 

 

  



 م  املوضوع املناقشة  القرارات التوصيات 

تحديد موعد اجتماع مع الجمعية العمومية لتفويض مجلس اإلدارة   يتم

   بالقيام بأعماله وعرض الخطة االستراتيجية إلعتمادها.

  حاليا وفي الوضع الراهن يتم ووضع خطة تشغيلية ملدة سنة والعمل بها 

 لحين مايتم توفير كادر وظيفي  

قرر املجلس وضع خطة تشغيلية ملدة سنة والعمل بها  

 . يتم توفير كادر وظيفيلحين 

تم استعراض الخطة اإلستراتيجة على اعضاء مجلس اإلدارة  

  ومناقشتها 

استعراض الخطة 

 اإلستراتيجية

 

1 

 لتسريع العمل واملكونه من:  حددت اللجنة التنفيذية 

 رئيس املجلس، ونائب الرئيس، واملشرف املالي، واألمين العام للجمعية. 

لتسريع   املجلس اللجنة التنفيذية لتسريع العمل اقر  وتعميدها  التنفيذية  اللجنة  تفويض  مناقشة  تم 

 العمل 

 

تفويض اللجنة 

التنفيذية وتعميدها 

 . لتسريع العمل
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حاليا االستفادة  من  املجلس  تمهير    اوص ى  برنامج  و  التطوع  منصة  من 

املادي   الدعم  توفير  يتم  ما  لحين  الحالي  االحتياج  في سد  هدف  وبرنامج 

 للتوظيف.   املناسب

حتى   الحالي  الوقت  في  التوظيف  تأجيل  املجلس  قرر 

 . يتم توفير الدعم املادي املناسب للتوظيف

مناقشة التوظيف    التوظيف واالحتياج على املجلسطرح موضوع 

 .جميعةبال
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 تم طرح مناقشة التدشين ووضع املقترحات  اقر املجلس مقترح التدشين للجمعية  يتم وضع تصور مقترح لتدشين الجمعية ويعرض على املجلس إلعتماده 

  

مناقشة تدشين الجمعية 

 . ووضع املقترحات
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يخدم    أوص ى   بما  الصلة  ذات  الجهات  مع  شراكات  بناء  على  املجلس 

 ويحقق اهداف الجمعية وتطلعاتها 

املهمة العتمدها   اقر املجلس رفع وتحديد الشراكات 

 قبل رفعها للوزارة 

تحديد الشراكات املهمه   ناقش املجلس أهمية الشراكات مع الجهات ذات الصلة   

واعتماد التعاون معها 

 للوزارة لرفعها 
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اوص ى املجلس على البحث عن افضل الشراكات والجهات املسؤولة عن  

 إنشاء املتاجر اإللكترونية، والتطبيقات وعرضها على املجلس.  

املجلس طريق    موافقة  عن  التبرعات  جمع  على  SMSعلى  واملوافقة   ،

لصالح  الريع  من  جزء  لتخصيص  اإللكترونية  التطبيقات  مع  الشراكات 

 الجمعية.

املجلس   االلكترونية    اقر  املتاجر  موضوع  دراسة 

 SMSوالتطبيقات وجمع التبرعات عن طريق 

املتاجر والتطبيقات اإللكترونية     مع  تم استعراض الشراكة 

 لتنمية املوارد املالية للجمعية

مناقشة مشروع الشراكة مع  

املتاجر والتطبيقات  

اإللكترونية لتنمية املوارد  

 املالية للجمعية 
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كل   رفع  يتم  بحيث  للمجلس  الفرعية  اللجان  بتفعيل  املجلس  أوص ى 

 مايتعلق بالجمعية للجنة املختصة ملراجعتها والتوصيه باعتمادها. 

 البرامج واالنشطة، أهم املجلس على تنفيذ اقر

 تشمل البرامج واألنشطه:

اليوم   - ويشمل)  للسرطان  العاملية  األيام 

للسرطان لسرطان    -العاملي  العاملي  اليوم 

الثدي    -طفلال لسرطان  العاملي  اليوم 

 ( وغيرها

 اليوم العاملي للمتعافين من السرطان،  -

 .حمالت التوعية والتثقيف -

 التدريب و التأهيل.  -

إستعراض ومناقشة  تم استعراض اهم البرامج واألنشطة على املجلس   

البرامج واألنشطة وآلية  

 إعتمادها
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