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 3من  1الصفحة 
 أمحد امللحم              أمحد الفايز               عبدالعزيز الرومي             سامي الدريس               عبدالعزيز التوجيري    

 11-2022- 2االجتماع رقم  حمضر

 يف دورته األول  جمللس إدارة مجعية متور للخدمات اإلنسانية

 اظهر   2:30 – 1الساعة  29/05/2022املوافق  28/10/1443 األحد

 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

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

 : لآليت ااعتمد اجملتمعون جدول األعمال وفق   ،على رسوله الكرميوالسالم حبمدهلل والصالة  وبعد افتتاح اجمللس

 .  يف اجتماعه العاشرأوال  : متابعة قرارات اجمللس 

 .م2021اثنيا : امليزانية العمومية لعام 

 اثلثا  : عقد الشراكة مع شركة تطبيق مرسول. 

   .اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم مذكرة التفاهم مع  رابعا  :

 . عدد من األندية الرايضيةخامسا  : شراكة جمتمعية مع 

   . سادسا  : تعيني عدد من موظفي اجلمعية
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 أمحد امللحم              أمحد الفايز               عبدالعزيز الرومي             سامي الدريس               عبدالعزيز التوجيري    

 : املناقشات والتوصيات

 أوال : متابعة قرارات اجمللس يف اجتماعه العاشر: 

أصدر اجمللس  بشأن متابعة تنفيذ قرارات اجمللس يف اجتماعه العاشر وفق اجلدول أدانه؛  طالع على ما عرضه املدير التنفيذي  البعد ا
تنفيذ القرارات، وأن يتم عرض جدول شامل ملتابعة تنفيذ قرارات    متابعتهاشكر اإلدارة التنفيذية على    واملتضمن:  ( 10/22القرار رقم )

 اجمللس منذ بدء الدورة األول. 
 حالة القرار موضوع القرار  رقم القرار 

 يف انتظار انعقاد اجلمعية العمومية  جلنة املراجعة الداخلية 1/22
 اجلدوى يف انتظار إجراء دراسة  مؤسسة جتارية للتسويقأتسيس جدوى  2/22

5/22 
مت انضمام األعضاء اجلدد املوضحة   ديدة للجمعية العمومية اجلعضوايت ال

 أمساؤهم يف االجتماع العاشر للمجلس 

اعتذرت اجلامعة لعدم رغبتهم توقيع   امعة امللك سعود كلية الزراعة جبمذكرة التفاهم مع   6/22
 مذكرات تفاهم يف الوقت الراهن

 مل حيصل مزاد التمور التالفة ر يف شراء وبيع التمور التالفةلالستثما موازنةختصيص  8/22

 م: 2021العمومية للجمعية عام  امليزانية :اثني ا

ا التنفيذي  البعد  املدير  عرضه  ما  للجمعية عام  طالع على  العمومية  امليزانية  )  م؛2021بشأن  رقم  القرار  اجمللس    ( 11/22أصدر 
 امليزانية العمومية ورفعها لالعتماد يف اجتماع اجلمعية العمومية. املوافقة على  :واملتضمن

 : الشراكة مع شركة تطبيق مرسول :اثلث ا

(  12/22أصدر اجمللس القرار رقم )  ؛ مع شركة تطبيق مرسول  الشراكة  اتفاقيةبعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي خبصوص  
 ها. وتفويض املدير التنفيذي بتوقيع، الشراكة اتفاقيةاملوافقة على  :واملتضمن

 للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم: مذكرة التفاهم مع اهليئة العامة  :رابع ا

؛  هليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهما مذكرة التفاهم مع  بعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي خبصوص  
 يها. على توقيع مذكرة التفاهم وتفويض رئيس اجمللس أو من ينيبه ابلتوقيع علاملوافقة  :( واملتضمن13/22اجمللس القرار رقم )أصدر 
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 : الرايضية شراكة جمتمعية مع عدد من األندية  :خامس ا

أصدر اجمللس  ؛  والشباب والنصر واالحتاد واألهليأندية اهلالل  الشراكة مع    اتفاقيات  بشأنالتنفيذي    املدير بعد االطالع على ما عرضه  
 . رئيس اجمللس أو من ينيبه بتوقيعهاوتفويض  ،االتفاقياتاملوافقة على  :( واملتضمن14/22القرار رقم )

 : املوظفنيتعيني عدد من  :سادس ا

 :( واملتضمن15/22أصدر اجمللس القرار رقم )  ؛تعيني عدد من املوظفني ابجلمعية  بشأنبعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي  
 املوافقة على تعيني كل من:  

 . األستاذ / صاحل بن أمحد الدهش على وظيفة أخصائي مشاريع •
 . األستاذ انيف بن مسعود خنينة على وظيفة أخصائي موارد بشرية •
 . األستاذ / إسحاق بن صاحل السماعيل على وظيفة حماسب •

 
 توقيع أعضاء جملس اإلدارة

 التوقيع املنصب  االسم

  رئيس اجمللس  د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن التوجيري

  انئب الرئيس  سامي بن عبدهللا الدريس 

  املشرف املايل عبدالعزيز بن عبدالرمحن الرومي

  عضو اجمللس  أمحد بن عبدالعزيز الفايز 

  اجمللس عضو  أمحد بن عبدالعزيز امللحم 

 
 
 

 


