
   

 

 

 

ي دورته األوىل من عام  محضر اجتماع مجلس اإلدارة الخامس عش  
   2022فر

 يوم : السبت  

م 2022/ 11/ 12ـه الموافق : 1444/ 4/ 18تاري    خ :   

م 1الساعة :   

 عبر تطبيق زووم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 بسم هللا الرحمن الرحمن الرحيم 

ي عىل بركة هللا مرحب بجميع أعضاء مجلس اإلدارة   ر فسور فارس بن قليل العبر  ومستعرضافتتح البر
االجتماع :  ألجندة    

 

اكات مع التأهيل والضمان  أوال :   توسيع نطاق الجمعية ليشمل محافظة حفر الباطن وإقامة ش 
ووزارة الصحة ليتم الرفع للمركز  وجمعية البر ومستشفر الملك خالد بعد موافقة الجمعية العمومية  

ي واكمال االجراء الالزم   الوطنر

 قرار المجلس: -

 
تصويت  وتم  حفر الباطن    بمحافظةتأجيل استكمال إجراءات  توسيع نطاق الجمعية 

 باألغلبية
   

 تجديد عقد المدير التنفيذي غادة محمد حسن خياط وفقا للتفاصيل التالية : : ثانيا

اجماىلي  
 الراتب 
شامل 

البدالت 
والنقل  
وخصم  

التأمينات  
ر   من الطرفي 

الراتب 
 األساسي  

بدل  
 السكن 

خصم   بدل النقل  
  التأمينات
الموظف 

10 % 

خصم  
التأمينات  

12 %
نسبة  
تحمل  

 الجمعية  

ي  
صافر

الراتب 
المحول  
 للموظف

17500 10475 4375 2650 1485 1.782 16.015 
 

 قرار المجلس: -

أعاله وتم الموافقة عىل تجديد عقد المدير التنفيذي غادة محمد حسن خياط وفقا للتفاصيل  
 . التصويت باالجماع  
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 السياسات وفقا لمتطلبات الحوكمة . عرض  :  ثالثا

 آلية االجراء الذي يعمل عليها مجلس االدارة 
 ) االلية االنتقالية(.   
 المهام . آلية مهام المدير التنفيذي وتوزي    ع    -
 آلية العضويات.   -
 آلية صالحيات المجلس والتفويض.   -
 اجراء اللجنة العالجية .   -
ر البالغات.   -  سياسة االبالغ للمخالفات وحماية مقدمي 
 سياسة االستثمار.   -
 اجراء االدارة المالية.   -
ية  -  اجراء الموارد البش 
-   .  نظام االجراء الداخىلي
 سياسة السالمة المالية.   -

 ر المجلس: قرا

 .    وتم التصويت باألغلبية.    السياسات وفقا لمتطلبات الحوكمةجميع  الموافقة عىل  

 
 

ي    :   رابعا ر فسور فارس بن قليل العبر حيث توىل رئيس مجلس اإلدارة    مناقشة اهداء كتب البر
   الجمعية ملكيتها بالكامل ورصف ريعها كوقف لمستفيدي الجمعية

 كتب   5  عدد الكتب : 

 أسماء الكتب : 

 مختض األمراض المناعية   -1
 كورونا تجربة وطن   -2
 سب  أعالم الوطن  -3
 المناعة ضد األحياء الدقيقة   -4
 االضداد المناعية وتطبيقاتها التشخصية والعالجية -5
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 قرار المجلس: -

ي   رئيس مجلس اإلدارة حيث   ز فسور فارس بن قليل العبز توىل تالموافقة عىل  اهداء كتب البر
حسب األسماء الموضحة يتها بالكامل ورصف ريعها كوقف لمستفيدي الجمعية  الجمعية ملك

 أعاله. 

 

ة مجلس اإلدارة الحاىلي   :   خامسا   هـ1444/  07/  02لمدة ستة أشهر اعتبارا من  مناقشة تمديد فبر

 قرار المجلس: -

ة مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمدة ستة أشهر تم التصويت باألغلبية   الموافقة عىل تمديد فبر

 

ي الجمعية  اإلدارية والمالية  ملفات الجمعيةحض    : سادسا
 . منذ التأسيس ألرشفتها فر

 قرار المجلس: -

ي الجمعية    حرص  
 . وتم التصويت باألغلبية    ملفات الجمعية منذ التأسيس ألرشفتها فز
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ر الرسمي وفق تفاصيل الراتب   مناقشة  :   سابعا  عىل رفع المحاسب الماىلي اىل المركز للتعي 

اجماىلي  
 الراتب 
شامل 

البدالت 
والنقل  
وخصم  

التأمينات  
ر   من الطرفي 

الراتب 
 األساسي  

بدل  
 السكن 

خصم   بدل النقل  
  التأمينات
الموظف 

10 % 

خصم  
التأمينات  

12 %
نسبة  
تحمل  

 الجمعية  

ي  
صافر

الراتب 
المحول  
 للموظف

4400 2860 1100 440 396 475.20 4.004 
 

 قرار المجلس: -

ز الرسمي   حسب الجدول تم التصويت  الموافقة عىل رفع المحاسب الماىلي اىل المركز للتعي 
 . باألغلبية

 

ي اإلطار الرسمي المخصص من رفع الالئحة  :    ثامنا
المنظمة لجمعية معافاة الصحية بعد وضعها فر

ي ورفعها إىل المركز .   المركز الوطنر

 قرار المجلس: -

ي اإلطار الرسمي رفع الالئحة    الموافقة  
المنظمة لجمعية معافاة الصحية بعد وضعها فز

ي ورفعها إىل المركز  
 تم التصويت باألغلبيةالمخصص من المركز الوطنز

 

ي والرفع اىل المركز  تاسعا ر ي ونوال العبر
 . : مناقشة اإلفصاح عن ابتهال المطرفر

محضر اجتماع مجلس اإلدارة الخامس عشر في دورته األولى من عام 2022 م 
يوم : السبت تاريخ:18/4/1444هـ املوافق : 12/11/2022م الساعة :1م عبر تطبيق زووم (4)



   

 قرار المجلس: -

ي و الموافقة   
ي والرفع اىل  اإلفصاح عن ابتهال المطرفز ز تم التصويت    فصاحموقع ا  نوال العبز

 . باألغلبية

 

 

 

ز مراجع داخىلي األستاذ : أحمد الجارحي . :    عاشرا   مناقشة تعيي 

 قرار المجلس: -

ز مراجع داخىلي األستاذ : أحمد الجارحي  عىل  الموافقة     . تم التصويت باألغلبيةتعيي 

 

 

ي تمام الساعة:  
 م   2:13انتىه االجتماع فر

 
 التوقيع   المنصب   االسم   م

ي   1 ر   رئيس مجلس اإلدارة   أ.د فارس بن قليل العبر

ي  طأ.د عبدهللا الم 2
  نائب الرئيس   رفر

ي  3 ر ف الماىلي   د. خلف العبر   المش 

  عضو مجلس  د. فهد البسي  4

يف  5   عضو مجلس  د. إبراهيم الش 
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