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 13-2022-4االجتماع رقم  حمضر
 يف دورته األول   جمللس إدارة مجعية متور للخدمات اإلنسانية

 ا ظهر   3:30 –  2الساعة  2022/ 07/09املوافق  11/02/1444 األربعاء 
 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

  ، ئه أعضامجيع  وحضور  عرب منصة زووم برائسة رئيس اجمللس    عن بعديف دورته األول    عشر   الثالث فقد عقد جملس اإلدارة اجتماعه  
 . وحضر االجتماع املدير التنفيذي األستاذ أديب بن حممد احمليذيف 

 : لآليت  ااعتمد اجملتمعون جدول األعمال وفق   ،على رسوله الكري والسالم وبعد افتتاح اجمللس حبمدهلل والصالة 
 م. 2022لعام    الثاينالتقرير املايل للربع  : أوال  
 تقرير عن برانمج فوائض التمور.   :اثنيا  
   . عقد شركة احملتوى احملدودة للتسويق : اثلثا  
 . اللجنة التنفيذية للجمعية تشكيل   :رابعا  

 . اتفاقية اجلمعية مع مركز خدمات املاحنني مبؤسسة سليمان الراجحي اخلريية  :خامسا  
 . للشراكات والتسويق تعيني األستاذ عبدهللا بن خالد الودعاين أخصائي  : سادسا  

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

 . م2022لعام  الثاين اعتماد التقرير املايل للجمعية عن الربع  واملتضمن: ( 22/22)
 : تقرير برانمج فوائض التمور  :اثني ا 

االستمرار يف    :واملتضمن   (23/22أصدر اجمللس القرار رقم )  ؛برانمج فوائض التموربشأن  طالع على ما عرضه املدير التنفيذي  البعد ا
 . وخباصة التمور الصاحلة لالستهالك اآلدمي ، الربانمج وتطويره مبا خيدم مصلحة اجلمعية ويعزز من دورها اجملتمعي 

 : عقد شركة احملتوى احملدودة للتسويق : اثلث ا 
  : ( واملتضمن 24/22أصدر اجمللس القرار رقم )  ؛ عن عرض شركة احملتوى احملدودة للتسويقبعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي  

 . إدارة اجلمعية تسويق عمارة عرقة وقفا  للراغبني يف املسامهة فيه   تدرساالعتذار للشركة وأن 
 : اللجنة التنفيذيةتشكيل   :رابع ا 

أصدر اجمللس القرار رقم  ؛  عضو جملس اإلدارة األستاذ أمحد الفايز بشأن أتسيس جلنة تنفيذية للجمعية   على ما عرضهبعد االطالع  
اعتماد تكوين جلنة تنفيذية مؤقتة تنتهي أعماهلا ابنتهاء الدورة األول للمجلس وتكليف املدير التنفيذي إبعداد    : ( واملتضمن25/22)

الئحة اللجنة والتنسيق مع أعضاء جملس اإلدارة لرتشيح أعضاء اللجنة من داخل اجمللس وخارجه، على أن يكون املدير التنفيذي  
 . وتكلف اللجنة من تراه من منسويب اجلمعية أمين ا هلا ،  عضوا  يف اللجنة 
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 : اتفاقية اجلمعية مع مركز خدمات املاحنني مبؤسسة سليمان الراجحي اخلريية  :خامس ا
ابستفادة  اتفاقية اجلمعية مع مركز خدمات املاحنني مبؤسسة سليمان الراجحي املتعلقة    بشأنالتنفيذي    املدير بعد االطالع على ما عرضه  

على توقيع  املوافقة    : ( واملتضمن 26/22أصدر اجمللس القرار رقم ) ؛  مركز خدمات املاحنني من منصة التربعات العينية اخلاصة ابجلمعية
ز  كواملر كما ابرك جملس اإلدارة هذه اخلطوة وخدمات املنصة وحث على تفعيلها مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية    ،االتفاقية 

 الوطين لتنمية القطاع غري الرحبي 
 : تعيني عبدهللا الودعاين : سادس ا

أخصائي الشراكات والتسويق  على وظيفة:  تعيني األستاذ عبدهللا بن خالد الودعاين    بشأنبعد االطالع على ما عرضه املدير التنفيذي  
)  ؛ ابجلمعية القرار رقم  اجمللس  بوظيفة أخصائي  املوافقة على    :( واملتضمن22/ 21أصدر  الودعاين  بن خالد  األستاذ عبدهللا  تعيني 

 . الشراكات والتسويق ابجلمعية
 ظهر ا 3:30وقد 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 
  عضو اجمللس  أمحد بن عبدالعزيز الفايز 
  عضو اجمللس  أمحد بن عبدالعزيز امللحم

 
 
 

 


