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  30/12/2020  يوم األربعاء الموافق 2020في عام  الرابععقد مجلس اإلدارة اجتماعه 

 اآلتي : اتالقراروأصدر 

 

 مناقشة اللوائح اإلدارية والحوكمة  الموضوع 

 اعتماد اللوائح اإلدارية والحوكمة المقدمة من المدير التنفيذي  القرار 

 

 2021التشغيلية لعام مناقشة الخطة  الموضوع 

 اعتماد الخطة التشغيلية المقدمة من المدير التنفيذي القرار 

 

 2021مناقشة الموازنة التقديرية لعام  الموضوع 

 2021اعتماد الموازنة التقديرية لعام  القرار 

 

 2021االطالع على مبادرات وبرامج الجمعية لعام  الموضوع 

 القرار 

 المبادرات والمشاريع اآلتية : اعتماد إقامة 
 تصميم منصة رقمية للتبرعات العينية للتمور  -1
كل شهر وحمالت تبرعات في رمضان وعشر تنفيذ حمالت تبرعات  -2

 ذي الحجة
تنفيذ مشاريع تفطير الصائمين في رمضان في الحرمين وفي  -3

 مناطق المملكة 
ت العالقة  توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجهات الحكومية ذا -4

 والجمعيات األهلية ومزارع النخيل وغيرهم 
 استقبال وتوزيع التبرعات العينية من التمور   -5
 تنفيذ مشرع زكاة الفطر  -6
 إقامة البرامج التدريبية في مجال االستثمار في التمور  -7
 حشيات من التمور ت والمإقامة برامج تدريبية لتصنيع الحلويا -8
إقامة المحاضرات والملتقيات التوعوية في مجال االستثمار في  -9

 التمور  
 الجمعية تصميم ونشر محتوى علمي ومعرفي وتسويقي عن  -10
 شاك لدعم الشباب واألسر المنتجة تسويقية واألكإقامة معارض  -11
 تنفيذ مشروع تدوير التمور -12
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 مديرا تنفيذياً للجمعية  المحيذيفتعيين األستاذ أديب بن محمد  الموضوع 

 القرار 

اعتماد تعيين األستاذ أديب بن محمد المحيذيف مديرا تنفيذياً  
بداية من   ألف اير  20للجمعية بدوام كامل وراتب مقداره 

لالئحة  وله كافة الصالحيات الممنوحة له وفقاً  1/1/2021
 للجمعية  األساسية

 

 مناقشة عرض الشركة التسويقية  الموضوع 

 ة ميديا أندكساعتماد عرض شرك القرار 

 

 توقيع أعضاء مجلس اإلدارة 

 التوقيع  المنصب االسم

  رئيس المجلس  د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري 

  نائب الرئيس  سامي بن عبدهللا الدريس 

  المشرف المالي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي 

  المجلس عضو  أحمد بن عبدالعزيز الفايز 

 -----  مستقيل  أبراهيم بن علي المحسن 

 

 

 اعتماد المحضر من رئيس مجلس اإلدارة 

 دالعزيز بن عبدالرحمن التويجري د.عب

 

 

 

 


