
 
 

 

 

 

 م2020ألعضاء اللجنة التنفيذية بجمعية رعاية مرضى الدم بجازان ) شريان ( لعام  التاسعمحضر االجتماع 

 م 2020/  11/  11الموافق  -هـ  1442/  3/  25بتاريخ  األربعاء  يوم 

 
 المقر عدد المعتذرين  عدد الحاضرين  عدد المدعوين لالجتماع 

 مقر الجمعية  2 3 5
 أواًل : المشاركون في االجتماع من أعضاء اللجنة: 

 دوره في اللجنة / الجمعية  اسم العضو   م
   عضو  الدكتور / حافظ بن موسى ملحان   1
 عضو الدكتور / خالد بن محمد العطاس  2
 المدير التنفيذي  \عضو  المهندس / مصعب بن محمد الحازمي  3

 المعتذرون :   ثانيًا :
 دوره في اللجنة / الجمعية  اسم العضو   م
 رئيس اللجنة التنفيذية   الدكتور / محمد بن موسى بكار   1
 عضو الدكتور / عبدهللا بن احمد معشي   2

 ثالثًا : الحاضرون من غير أعضاء اللجنة : 
 ال يوجد                 

 رابعًا : جدول االعمال : 

 

 

 

 

 

 

 المــــوضـــــــــوع  م
 االطالع على المحضر السابق و ما جرى به من قرارت     1
  Hemotypeمناقشة عرض سعر فحوصات  2
 االطالع على تصميم الواجهة الخارجية لمركز التبرع بالدم في مستشفى األمير محمد بن ناصر   3
 االطالع على تفاصيل مشروع سكون الخيري و خطوات العمل و إقرارها  4
 م التبرع االلكتروني الذاتي  االطالع على نظا 5
 مناقشة مبادرة اليوم العالمي للتطوع   6
 مناقشة توجيه وزارة العمل بخصوص التأمين الطبي لموظفي الجمعية  7
 % من رواتب الموظفين  5مناقشة توجيه صندوق الموارد البشرية بخصوص دعم  8



 

 

 

 

 
 :والقراراتما جرى في االجتماع  خامسًا:

    السابق.االطالع على المحضر   -1
   .وما تم تنفيذه قراراتجرى به من  وماتم االطالع على المحضر السابق  الموضوع:

 
 .  hemotypeمناقشة عرض سعر فحوصات  -2

ريال    18بسعر مقدم    شركة لنا الخليجمن    ةالمقدم  االسعارعرض المدير التنفيذي المهندس / مصعب بن محمد الحازمي عرض     الموضوع:
ريال سعودي للفحص   8.3بسعر مقدم    Hemotypeالشركة االمريكية المصنعة لفحوصات  سعودي للفحص الواحد و العرض المقدم من  

 الواحد شامل الشحن .  
   اآلتي:االطالع تقرر  وبعد

  دوالر.2226فحص بمبلغ  1000تعميد عرض سعر الشركة االمريكية لشراء  -
 

   ناصر.االطالع على تصاميم الواجهة الخارجية لمركز التبرع بالدم بمستشفى األمير محمد بن  -3
   بالدم.عرض المدير التنفيذي التصميم المبدئي لواجهات مركز شريان للتبرع  الموضوع:

   االتي:االطالع تقرر  وبعد
وقت ممكن مع تنفيذ زيارات ميدانية أسبوعية مع    أسرعفي    واعتمادهمناقشة التصميم مع إدارة المشاريع في صحة جازان   -

   المقاول.لمتابعة اعمال  ( االستشاري الهندسيالمكتب  )منالمهندس عاطف 
 

 االطالع على تفاصيل مشروع سكون الخيري  و خطوات العمل و إقرارها . -4
 عرض المدير التنفيذي بالجمعية خطوات عمل مشروع سكون الخيري بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني بالرياض .  الموضوع : 

   االتي:و بعد االطالع تقرر 
  والموافقة وقت ممكن على ان يتم انهاء اجراء تسكين المستفيدين    أقربفي تنفيذ المشروع في    والبدءاعتماد آلية العمل   -

 . من قبل إدارة الجمعية  الساعةعلى طلبهم في مدة ال تتجاوز 
  

   الذاتي.االطالع على نظام التبرع االلكتروني  -5
 نظام ابشر. باصة ناقش المدير التنفيذي فكرة عمل جهاز تبرع الكتروني ذاتي شبيه بأجهزة الخدمة الذاتية الخالموضوع : 

 االتي: االطالع تقرر  وبعد
   حيالها.ولتقديم مرئياتهم للدكتور / خالد العطاس لعرضها على مجلس الجمعيات االهلية لدراستها  الجهازارسال ملفات  -

 
   للتطوع.مناقشة مبادرة اليوم العالمي  -6

مجمع الراشد    م في5/12/2020م الى  3/12/2020تاريخ    العالمي فيعرض المدير التنفيذي فكرة إقامة مبادرة ليوم التطوع    الموضوع:
  مول.

   االتي:و بعد االطالع تقرر 
 التنفيذية. التقارير للجنة  ورفعريال سعودي 15000تنفيذ الفعالية مع جلب دعم لتنفيذها بمبلغ توجيه المدير التنفيذي ل  -

 
 
 
 
 



 

 
 
 
  

   الجمعية.مناقشة توجيه وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية بخصوص التأمين الطبي لموظفي  -7
 عرض المدير التنفيذي توجيه وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية بخصوص الزام الجمعيات لعمل تأمين طبي للموظفين   الموضوع:

   االتي:االطالع تقرر  وبعد
 جلب عروض أسعار للتأمين الطبي لموظفي الجمعية و عرضها على اللجنة التنفيذية العتمادها .   -

 
 الموظفين. % من رواتب 50لبشرية بخصوص دعم مناقشة توجيه صندوق الموارد ا  -8
 % من رواتب الموظفين . 50عرض المدير التنفيذي خطاب صندوق الموارد البشرية بخصوص دعم  الموضوع :

   اآلتي:االطالع تقرر  وبعد               
   االجتماعية.في التأمينات  وتسجيلهمالتأكد من تسجيل جميع الموظفين في دعم صندوق الموارد البشرية  -

 
   اعمال.ما يستجد من  -9

 الشراكة المجتمعية بصحة جازان .  إلدارةمع المدير التنفيذي و المرسلة  كتابتها ناقش الدكتور / حافظ ملحان االتفاقية التي تم  •
   االتي:االطالع تقرر   وبعد

 في اقرب وقت ممكن. جازانالمدير التنفيذي لمتابعة الموضوع مع التنسيق لموعد جديد لزيارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة  توجيه  -
 

   .وصل الخيري ومشروع سكون الخيري( ) مشروع المستفيدين بين  ونشرهاناقش الدكتور / حافظ ملحان أهمية تعزيز تنفيذ مشاريع الجمعية  •
   االتي:االطالع تقرر  وبعد                   

   للمستفيدين.منشورات يتم نشرها في المستشفيات حتى تصل   وطباعة توجيه المدير التنفيذي لتصميم  -
 

   تفعيله. وأهمية لدى الجمعية  والتسويقيناقش الدكتور / خالد العطاس ضعف الجانب اإلعالمي  •
   االتي:االطالع تقرر  وبعد                   
الجانب التسويقي مع وضع    وتفعيلاعمال الجمعية لألعضاء بالجمعية    وإيصال توجيه المدير التنفيذي بتفعيل الجانب اإلعالمي للجمعية   -

 دوري.يتم تحقيقه بشكل هدف مالي 
 

 . نة التنفيذية عضو جديد في اللج إضافة  أهمية قش الدكتور حافظ موسى ملحان نا •
 : الع تقرر االتيبعد االطو

  ةالرجالي األخرىخبرات ة التنفيذية واالستعانة ببعض العوته لالنضمام لعضوية اللجندوني غزواح ر ترشيح الدكتور يحيى بن مفاعتماد  ‑
 جمعية.ؤون الدة من آرائهم في ش لالستفا المقبلة  االجتماعاتفي والنسائية 

 
  إلبرازها الطبية والشخصية الخاصة بالمستفيد  البياناتلمرضى امراض الدم تسجل فيها بعض طباعة بطاقات فكرة  ملحانش الدكتور حافظ ناق •

 . عند الحاجة في المستشفيات
 :  تيقرر االوبعد االطالع ت

ليتم    بيانات المستفيدينزويدها بلتملحان  للتنسيق مع الدكتور حافظ  االخصائية االجتماعية بالجمعية  توجيه  ة وبادرالم  اعتماد تنفيذ  ‑
 وقت ممكنهم في اقرب اعة البطاقات وتسليمها لطب

 
 .والسدادرئيس اللجنة التنفيذية األعضاء على جهودهم متمنيًا لهم التوفيق نائب الختام شكر  فيو

                                                                                                                                  

 

 


