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  30/03/2021 الموافق يوم الثالثاء 5-2021-1رقم عقد مجلس اإلدارة اجتماعه 

 اآلتي : اتالقراروأصدر 

وبعد مداوالت واستفسارات   2020استعرض المجلس الميزانية الختامية عن العام    أوالً :
 تم اعتماد الميزانية و   توضح بجالء المركز المالي وقائمة الدخل

 
 ألهمية حوكمة العمل والشفافية واإلفصاح والسياسة المالية في الجمعية ثانياً :  

فيذي باالجتماع مع  ن والمدير الت قرر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس والمشرف المالي  
المنفذة  اتفاقية بإشراف الوزارة للمشاريع  بتوقيع  الغويري الخيرية والطلب منهم  مؤسسة 

 بما يحقق الحوكمة الرشيدة للعمل
 ووجه بالتوقف عن استقبال التبرعات من مؤسسة الغويري حتى توقيع االتفاقية

 

 الموافقة على تعيين :ثالثٍا : 

 لاير سعودي  5000تب أساسي برا حمدي بوظيفة أخصائي مشاريع محمد يحي   -1

 سعوديلاير  5000براتب اساسي  أنس بن عبدهللا الغفيص بوظيفة محاسب -2

 

 الموافقة على مشروع )سبع تمرات(  رابعاً : 

يهدف المشروع لتعزيز وصية الرسول صلى هللا عليه وسلم بتناول سبع تمرات وإظهار  

 :  البرامج اآلتيةالفوائد الصحية للتمور ، ويرتبط هذا المشروع 

 .من الحبة السوداء ويستهدف المرضى وكبار السن  7 عجوات مع 7األول :  

لتوزيع عبوة تحوي   الشراكة مع مطاعم اإلفطار في رمضان  حبات تمر مع    7الثاني : 

 وجبات اإلفطار 

 

إعداد دراسة علمية عن أوقاف مزارع النخيل بالشراكة مع مركز  خامساً : الموافقة على  

األوقاف لهيئة  تابعة  الدراسو   الريادة  النخيل  تهدف  مزارع  أوقاف  مأالت  معرفة  إلى  ة 

وسبل   منها  كثير  اندثار  وأسباب  إدارتها  في  الناجحة  التجارب  وأبرز  الحالي  ووضعها 

 المعالجة .

 

 

 



  بسم هللا الرمحن الرحيم  
 اململكة العربية السعودية 

 مجعية التمور للخدمات اإلنسانية
 الرايض 

 (1352)رقم    والتنمية االجتماعيةوزارة العمل  ترخيص  

 The kingdom Of Saudi Arabia 
Dates Society for 

Humanitarian Services 
License of the Ministry of Labor and 

Social Development No. (1352) 
 

 2 من 2
 

 

تنفيذ برنامج البتكار خدمات ومنتجات للجمعية بالشراكة مع شركة  سادساً : الموافقة على  

الخدمات لتصميم  مشاو   هيود  البرنامج البتكار  الذي  يهدف  التمور  مجال  في  تنموية  ريع 

 .يعاني من التقليدية وكيف يمكن توسيع نطاق التنمية المجتمعية من خالل التمور ومنتجاتها

 

 توقيع أعضاء مجلس اإلدارة 

 التوقيع  المنصب االسم

 غائب رئيس المجلس  د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري 

  نائب الرئيس  سامي بن عبدهللا الدريس 

  المشرف المالي  عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي 

  عضو المجلس  أحمد بن عبدالعزيز الفايز

  عضو المجلس  أحمد بن عبدالعزيز الملحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


