
  بسم هللا الرمحن الرحيم  
 اململكة العربية السعودية 

 مجعية التمور للخدمات اإلنسانية
 الرايض 

 (1352)رقم    والتنمية االجتماعية  املوارد البشريةوزارة  ترخيص  

 The kingdom Of Saudi Arabia 
Dates Society for 

Humanitarian Services 
Ministry of human resources and Social 

Development No. (1352) 
 

 2من  1الصفحة 
 أمحد امللحم               أمحد الفايز                 عبدالعزيز الرومي                سامي الدريس                 عبدالعزيز التوجيري     

 12-2022-3االجتماع رقم  حمضر
 يف دورته األول   جمللس إدارة مجعية متور للخدمات اإلنسانية

 ا ظهر   2:30 –  1الساعة  2022/ 28/06املوافق  29/11/1443  الثالاثء
 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

وعرب منصة زووم برائسة رئيس اجمللس   مبقر اجلمعية حبي الروايب  حضوراي  يف دورته األول    عشر   الثاينفقد عقد جملس اإلدارة اجتماعه  
اجمللس،  أعضاء  التوجيري وحضور  عبدالرمحن  بن  احلضور:    د.عبدالعزيز  الفايزواعتذر عن عدم  عبدالعزيز  بن  وحضر    األستاذ أمحد 

 . حممد احمليذيفاالجتماع املدير التنفيذي األستاذ أديب بن 
 : لآليت  ااعتمد اجملتمعون جدول األعمال وفق   ،على رسوله الكري والسالم وبعد افتتاح اجمللس حبمدهلل والصالة 

 م. 2022التقرير املايل للربع األول لعام :   أوال  
 اعتماد اللوائح اإلدارية اآلتية: :  اثنيا  

 الئحة جلنة املراجعة الداخلية  . أ
 الداخلية نظام الرقابة  . ب
 الئحة املشرتايت  . ج
 الئحة الصرف على الربامج واألنشطة  . د
 الئحة االستثمار   . ه

   . مناقشة استباانت تقييم املستفيدين خلدمات اجلمعية :    اثلثا  
 عضوية األستاذ سامي بن عبدهللا الدريس يف جلنة املراجعة الداخلية. :  رابعا  

 الرحبي بطلب منحة أرض للجمعية. الرفع للمركز الوطين لتنمية القطاع غري :  خامسا  
 سادسا   : فتح حساب استثماري يف بنك اإلمناء أو البالد. 

 : املناقشات والتوصيات
 :  2022التقرير املايل اجلمعية عن الربع األول لعام أوال : 
ا التنفيذي  البعد  املدير  ما عرضه  لعام  بشأن  طالع على  الربع األول  للجمعية عن  املايل  القرار رقم  ؛  2022التقرير  أصدر اجمللس 

 . م 2022اعتماد التقرير املايل للجمعية عن الربع األول لعام  واملتضمن: ( 16/22)
 : لوائح وسياسات إدارية ومالية وتنظيمية   :اثني ا 

أصدر اجمللس القرار رقم    ؛ والتنظيميةجمموعة من السياسات واللوائح اإلدارية واملالية  بشأن  طالع على ما عرضه املدير التنفيذي  البعد ا
 : ة آلتيااعتماد السياسات واللوائح اإلدارية واملالية والتنظيمية  :واملتضمن  ( 17/22)

 الئحة جلنة املراجعة الداخلية  . أ
 نظام الرقابة الداخلية  . ب
 الئحة املشرتايت  . ج
 الئحة الصرف على الربامج واألنشطة  . د
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 الئحة االستثمار   . ه
 استباانت تقييم املستفيدين ملشاريع اجلمعية: مناقشة  : اثلث ا 

(  18/22أصدر اجمللس القرار رقم )  ؛استباانت تقييم املستفيدين ملشاريع اجلمعيةمن نتائج  بعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي  
 اجلهود خلدمة اجملتمع واجلمعيات األهلية. اعتماد نتائج التقييم والشكر والتقدير للفريق التنفيذي والتوصية ببذل املزيد من  :واملتضمن 

 : عضوية األستاذ سامي بن عبدهللا الدريس يف جلنة املراجعة الداخلية  :رابع ا 
أصدر اجمللس القرار  ؛  عضوا  يف جلنة املراجعة الداخليةه  ئأعضا قرار اجلمعية العمومية وتفويض اجمللس بتعيني أحد  بعد االطالع على  

 . تعيني األستاذ سامي بن عبدهللا الدريس عضوا  يف جلنة املراجعة الداخلية على املوافقة   : واملتضمن (  19/22رقم )
 : الرفع للمركز الوطين لتنمية القطاع غري الرحبي بطلب منحة أرض للجمعية  :خامس ا

أصدر  ؛  الرحبي بطلب منحة أرض للجمعية الرفع للمركز الوطين لتنمية القطاع غري    بشأن التنفيذي    املدير بعد االطالع على ما عرضه  
ورفع    ، الرفع للمركز الوطين لتنمية القطاع غري الرحبي بطلب منحة أرض للجمعيةاملوافقة على    : ( واملتضمن20/22اجمللس القرار رقم )

 واستكمال اإلجراءات املطلوبة. صل مع املركز الوطين  ااملدر التنفيذي ابلتو وتفويض  لطبيعة عملها،  ا  طلب آخر ملستودعات اجلمعية نظر  
 : فتح حساب استثماري يف بنك البالد أو اإلمناء : سادس ا

أصدر اجمللس القرار رقم   ؛ فتح حساب استثماري للجمعية يف بنك البالد أو اإلمناء بشأن بعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي 
 بنك البالد أو اإلمناء. :  أي من البنوك احمللية؛ ومنها يف فتح حساب استثماري للجمعية املوافقة  :( واملتضمن 21/22)

 ظهر ا 2:30وقد اختتم االجتماع يف الساعة 
 توقيع أعضاء جملس اإلدارة 

 التوقيع املنصب  االسم
  رئيس اجمللس  د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن التوجيري 

  الرئيس انئب  سامي بن عبدهللا الدريس 
  املشرف املايل  عبدالعزيز بن عبدالرمحن الرومي 

 معتذر  عضو اجمللس  أمحد بن عبدالعزيز الفايز 
  عضو اجمللس  أمحد بن عبدالعزيز امللحم

 
 
 

 


