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 4محضر  اجتماع مجلس اإلدارة رقم_

 
، بعد إشعار     عن طريق تطبيق تيمز اون الين التاسعة مساء، عند تمام الساعة م7/4/2021  واملوافق   ه5/8/1442بتاريخ    االربعاءيوم  ملجلس اإلدارة   لرابعاإلجتماع اتم عقد 

 وقد تم النقاش حسب جدول األعمال املرفق بالخطاب، لذا تم اإلتفاق على مايلي:   قبل انعقاد اإلجتماع   أعضاء مجلس االدارة  جميع

 

 تاريخ اإلنجاز  املسؤول النقاش املوضوع

 استقالة املهندسة أفنان املرغالني  

االتفاق على املرغالني   تم  أفنان  املهندسة  املستحق على  التنازل عن دفع 

تم كما  املالية  لظروفها   
ً
العضوية   تقديرا عرض  ويتم  االستقالة  قبول 

 للجمعية في حال رغبت باالنتساب )انتساب(عليها 

  الرئيس التنفيذي 
ً
  حاال

 اعتماد الئحة تشكيل اللجان التخصصية  

املؤقتة من أعضاء مجلس  التخصصية  اللجان  اعتماد الئحة تشكيل  تم 

إلى لجان دائمة   تنفيذها، وتحويلها  في  البدء  اعتمادها  عند  اإلدارة وسيتم 

أقرب   في  العمومية  الجمعية  أعضاء  الالئحة  من  حسب  لها  إجتماع 

 األساسية للجمعية 

  الرئيس التنفيذي 
ً
  حاال

باللجان   االدارة  مجلس  اعضاء  وتعيين  تكليف 

 التخصصية 

 تم تكليف أعضاء مجلس اإلدارة  باإلنضمام للجان التخصصية كمايلي:   

 عضو لجنة سالمة املنشآت الصحية  – عبدالهادي القرني/ م 1

 لجنة املرافق الصحية  عضو  –/ م هاني الضويان 2

 لجنة األمن الصحي  عضو  –عبدالعزيز النعيمي / م 3

 لجنة الجودة وسالمة املرض ى  عضو  –/ أ يزيد املسعود 4

 لجنة العالقات العامة واإلعالم عضو  –/ أ عبدهللا هادي 5

 لجنة األجهزة الطبية عضو  –/ م بندر الشبالني 6

   لجنة مكافحة العدوى عضو  –أ حمد الشمري  /7

   الرئيس التنفيذي 
ً
 حاال



 

   
 

 االطالع واعتماد دليل الرعاية لبرامج الجمعية 

، كما تم تم إعتمادها رسميا و تم عرض الدليل على االعضاء وشرح بنودها  

أي جهة    معاالتفاق والتنويه على حظر استخدام وثائق الجمعية الرسمية  

وميثاقها   الجمعية  لسياسات  مخالف  ذلك  ويعد  الجمعية  خارج  أخرى 

   األخالقي يعرض مرتكبيه للعقوبات املترتبة على ذلك

  الرئيس التنفيذي 
ً
  حاال

للسالمة    العاملي  باليوم  الجمعية  مشاركة 

افق   والصحة املهنية واليوم العاملي الدارة املر

ابداء   االقتراحات  تم اعتماد  مجلس االدارة ملشاركة الجمعية وتم طرح 

 واألفكار التي تساهم في نجاح تفعيل مشاركة الجمعية لهذه املناسبات 
   الرئيس التنفيذي 

ً
 حاال

ادارة    )محترف  تدريبي  برنامج  تنفيذ  اعتماد 

افق وفق املنهجية العاملية(   املر

اعتماد تعميد   تنفيذ  تم  القرني  عبدالهادي  االستاذ  اقتراح  بعد  البرنامح 

تطبيق   الية  وتنفيذ  التكلفة  وتحديد  الدورة  وذلك شهادات  من    البرنامج 

 ه خالل اجتماع يجمع بينه وبين املدير التنفيذي ورئيس مجلس االدارة ونائب

   الرئيس التنفيذي 
ً
 حاال

الجمعيات    لبيانات  الشامل  النموذج  عرض 

 االهلية

النموذج على مجلس االدارة و تم اعتماد تفويض الرئيس التنفيذي عرض  

 على رئيس مجلس االدارة العتماده  ه لتعبئة النموذج  وعرض
  الرئيس التنفيذي 

ً
 حاال

   االطالع واعتماد دليل معيار الشفافية واالفصاح

االطالع    والغاية من  هوتوضيح محتوا  مجلس اإلدارةتم عرض الدليل على  

بيانات(  هعلي افصاح  )نموذج  نموذج  تعبئت  وارفق  االعضاء  من  ه  وطلب 

 في السجالت  هالتنفيذي لحفظ الرئيسالى  هوارسال هوتوقيع

 2021ابريل  20 الرئيس التنفيذي 

 مناقشات اخرى 

م بعد  2020تم االتفاق على اعداد التقرير املالي واقفال السنة املالية لعام   

تقديم كشف حسابات الجمعية الى املشرف املالي واملدير التنفيذي  وكذلك  

لعام   الدوري  املالي  التقرير  مجلس    2021عمل  رئيس  على  وسيعرض  م 

 مجلس االدارة  أعضاء االدارة و 

 

 الرئيس التنفيذي 

 املشرف املالي 

 2021ابريل  20

 

 


