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 10-2022-1االجتماع رقم  حمضر
 يف دورته األول   جمللس إدارة مجعية متور للخدمات اإلنسانية

 ا ظهر   2:30 –  1الساعة   12/1/2022املوافق  09/06/1443األربعاء 
 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

العاشر يف دورته األول حضوراي  فقد عقد   اإلدارة اجتماعه  الروايب وعرب منصة زووم برائسة رئيس اجمللس  جملس   مبقر اجلمعية حبي 
 . وحضر االجتماع املدير التنفيذي األستاذ أديب بن حممد احمليذيف د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن التوجيري وحضور أعضاء اجمللس، 

 : لآلت   ااعتمد اجملتمعون جدول األعمال وفق   ،صالة على رسوله الكري وبعد افتتاح اجمللس حبمدهلل وال 
 . عقد املراجع الداخلي ، والئحة اللجنة، و الداخلية  املراجعة جلنة  .1
 . تسويق جتارية للمؤسسة أتسيس جدوى  .2
 . م2021لعام  للجمعية  التقرير السنوي  .3
 . م 2022لعام   للجمعية املوازنة التقديرية و اخلطة التشغيلية   .4
 . ديدة للجمعية العمومية اجلعضوايت ال .5
 . امعة امللك سعودكلية الزراعة جبمذكرة التفاهم مع   .6
 . جلمعية الفوائض املالية لدى ااستثمار  .7
 . تسويقية ال امحالهتم و 2022اجلمعية لعام  مشروعات  .8
 لالستثمار يف شراء وبيع التمور التالفة.   موازنةختصيص   .9

 العالوات السنوية يف اجلمعية  و املكافآت   .10
 : املناقشات والتوصيات •

 : وعقد املراجع الداخلي لجنةالالئحة و   جلنة املراجعة الداخلية : أوال  
أصدر اجمللس القرار رقم    ؛، والئحة اللجنة أمساء املرشحني للجنة املراجعة الداخلية بشان  طالع على ما عرضه املدير التنفيذي  البعد ا

 : واملتضمن  ( 1/22)
.عبدهللا احلمودي  ود   صاحل املنيف )مايل(   : وهم  هم، الرفع للجمعية العمومية العتماد، و أمساء املرشحني لعضوية اللجنة املوافقة على   .1

 . عاصم بن انصر احلمد )قانوين(و   )إداري(
 ابعتمادها. تها، والتوصية للمجلس للجنة ملراجعحالة الالئحة إ .2
 مخسة عشر ألف رايل ال غي ( كتابة  رايل   15000مببلغ ) املوافقة على عرض مكتب الثنيان حماسبون قانونيون  .3

 
 

 : مؤسسة جتارية للتسويق أتسيس جدوى   :اثني ا 
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(  22/ 2أصدر اجمللس القرار رقم )  ؛بعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي خبصوص دراسة جدوى ملؤسسة جتارية للتسويق
 . لدراسة اجلدوى وإعادة رفعها للمجلس لإلدارة التنفيذية   (ستة أشهر )إعطاء مهلة   :واملتضمن 

 م: 2021التقرير السنوي للجمعية لعام  : اثلث ا 
التقرير السنوي    املوافقة على     :( واملتضمن 3/22أصدر اجمللس القرار رقم )م؛  2021عام  ل طالع على التقرير السنوي للجمعية  البعد ا

 . لالعتماد للجمعية العمومية   هورفع م 2021للجمعية عام 
 م: 2022للجمعية لعام املوازنة التقديرية  و اخلطة التشغيلية  :رابع ا 

للجمعية    بشأنالتنفيذي    املديربعد االطالع على ما عرضه   التشغيلية  القرار رقم )م؛  2022عام  لاخلطة  (  4/22أصدر اجمللس 
 : واملتضمن 

 م. 2022املوافقة على اخلطة التشغيلية لعام   .1
 م. 2022للجمعية لعام اعتماد املوازنة التقديرية   .2
  % 50ال يزيد عن  من املخصص للبند املنقول إليه، و   %20ال يزيد عن  صالحية املناقلة بني البنود مبا  ملدير التنفيذي  تفويض ا .3

 للبند املنقول منه. من املخصص  
 ديدة للجمعية العمومية: اجلعضوايت ال :خامس ا

التنفيذي   املدير  عرضه  ما  على  االطالع  العمومية   بشأنبعد  للجمعية  اجلديدة  )  ؛العضوايت  رقم  القرار  اجمللس  (  22/ 5أصدر 
 أمساؤهم يف اجلمعية العمومية:  اآلتية ة املوافقة على قبول عضوي  :واملتضمن 

 احلليب عبداحلميد بن زيد بن حممد  -1
 اخلرجيي بن حممد د.عبدهللا   -2
 حممد بن إبراهيم بن عبدالرمحن اهلويشل -3
 إمساعيل إبراهيم اجلاسر بن عمر  -4
 عبدهللا عامر الغفيلي  بن عامر   -5
 عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز املقرن  -6
 عبداحملسن بن حممد الطويل  -7
 إبراهيم بن انصر املعطش  -8

 : امللك سعود امعة الزراعة جبكلية التفاهم مع  مذكرة  : سادس ا
التنفيذي   التفاهم    بشأن بعد االطالع على ما عرضه املدير  الزراعة  مع  مذكرة  القرار رقم  ؛  امعة امللك سعود جبكلية  أصدر اجمللس 

 صياغتها وتوقيعها. راجعة  مب  واملدير التنفيذي  ض رئيس اجمللسي وتفو املذكورة، تفاهم ال مذكرة توقيع  على  املوافقة  :( واملتضمن 6/22)
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 : تسويقية ال  ا محالهتم و 2022اجلمعية لعام  مشروعات   :سابعا  
  : ( واملتضمن 7/22أصدر اجمللس القرار رقم )م؛  2022اجلمعية لعام  من مشروعات  بعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي  

 : هلااإلذن بتنفيذ محالت تسويقية للموافقة عليها، و والرفع للوازرة م اآلتية، 2022اجلمعية لعام  مشروعات اعتماد  
 األهلية  مشروع شراء التمور وتوزيعها على اجلمعيات  -1
 مشروع كبس التمور  -2
 مشروع نقل التمور للجمعيات  -3
 مشروع خدمات الصرام ملزارع النخيل -4
   مشروع الصناعات الغذائية من التمور -5
   على اجلمعيات األهلية  املواد الغذائية املصنعة من التمور توزيع -6
 مشروع تدوير التمور وتصنيعها   -7
 توزيع التمور على املساجد مشروع   -8
 الشباب والفتيات لالستثمار يف جمال التمور  وتدريب مشروع دعم -9
 مشروع توزيع التمور لتفطي الصائمني يف رمضان   -10
 مبجال اجلمعية. ذات العالقة  واألهلية واخلاصة احلكومية  توقيع اتفاقيات وشراكات مع اجلهات مشروع   -11
 استقبال وتوزيع التربعات العينية من التمور  مشروع  -12
 ع زكاة الفطر من التمور و مشر  -13
 تدريبية لتصنيع احللوايت واحملشيات من التمور الربامج مشروع ال -14
 إقامة احملاضرات وامللتقيات التوعوية يف جمال التمور  مشروع   -15
 وعن التمور  اجلمعية تصميم ونشر حمتوى علمي ومعريف وتسويقي عن مشروع   -16
 تسويقية واألكشاك لدعم الشباب واألسر املنتجة ال عارض املإقامة مشروع   -17

 
 : لالستثمار يف شراء وبيع التمور التالفة  موازنة ختصيص  : منا  اث

  االستفادة من التمور التالفة لدى املركز الوطين للنخيل والتمور والشركات واملصانع   بشأنبعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي  
 . ألف رايل لشراء التمور التالفة وإعادة بيعها 200اعتماد مبلغ   :( واملتضمن 8/22أصدر اجمللس القرار رقم ) ؛ واملزارعني
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 العالوات السنوية يف اجلمعية: و : املكافآت  اتسعا  
(  9/22أصدر اجمللس القرار رقم )  والعالوات السنوية يف اجلمعية؛   التنفيذي خبصوص املكافآت   املدير بعد االطالع على ما عرضه  

 واملتضمن: 
 القادم. املدير التنفيذي إبعادة النظر يف الئحة الرواتب واملكافآت والرفع للمجلس يف االجتماع و تفويض رئيس اجمللس  .1
 رايل.  200رايل والعالوة السنوي لألستاذ أنس الغفيص  1000املوافقة على العالوة السنوية لألستاذ أديب احمليذيف  .2

 

 

 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 

  عضو المجلس  أحمد بن عبدالعزيز الفايز 

  عضو المجلس  أحمد بن عبدالعزيز الملحم 

 

 

 

 


