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 يف دورته األول   جمللس إدارة مجعية متور للخدمات اإلنسانية

 ا ظهر   2:30 –  1الساعة  2022/ 16/11املوافق  22/04/1444 األربعاء 
 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

  ، ئه أعضامجيع  عرب منصة زووم برائسة رئيس اجمللس وحضور    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   الثالثالتقرير املايل للربع  : أوال  

 الئحة اللجنة التنفيذية وتعديل الئحة الصالحيات مبا يتوافق مع الالئحة اثنيا  : 
 2023رفع توصية للجمعية العمومية ابعتماد اخلطة التشغيلية اثلثا : 
 2023للجمعية العمومية ابعتماد املوازنة التقديرية رفع توصية رابعا : 
 2023رفع توصية للجمعية العمومية ابعتماد برامج وأنشطة اجلمعية  :  خامسا  
 أعضاء .  7أعضاء جملس اإلدارة إل  وزايدة  مناقشة التوسع يف أهداف اجلمعية ورفع توصية للجمعية العمومية غري العادية : سادسا  
 ة النتخاابت اجمللس للدورة الثانية اخلطة الزمني : سابعا  
 .   2023لعام  العالوة السنوية للموظفني : اثمنا  

 . استثمار الفوائض النقدية لدى اجلمعية   :  اتسعا  
 : املناقشات والتوصيات

 : 2022لعام   الثالثالتقرير املايل اجلمعية عن الربع أوال : 
ا على  ال بعد  التنفيذيةطالع  اللجنة  الربع  بشأن    توصية  عن  للجمعية  املايل  رقم  ؛  2022لعام    الثالثالتقرير  القرار  اجمللس  أصدر 

 . م 2022لعام   الثالث اعتماد التقرير املايل للجمعية عن الربع  واملتضمن: ( 28/22)
 : الئحة اللجنة التنفيذية  :اثني ا 

   : واملتضمن  (22/ 29أصدر اجمللس القرار رقم ) ؛ الئحة اللجنة التنفيذيةبشأن  توصية اللجنة التنفيذية طالع على ال بعد ا
 اعتماد الالئحة التنفيذية بعد تعديل املادة الرابعة واستبدال املشرف املايل بعضو جملس إدارة .  -1
 تعديل الئحة الصالحيات للتوافق مع الئحة اللجنة التنفيذية واعتماد اإلصدار الثاين يف االجتماع القادم للمجلس .  -2

 : 2023اخلطة التشغيلية واملوازنة التقديرية وبرامج اجلمعية لعام  : اثلث ا 
أصدر اجمللس القرار    ؛   2023اخلطة التشغيلية واملوازنة التقديرية وبرامج اجلمعية لعام  عن    توصية اللجنة التنفيذية بعد االطالع على  

( واملتضمن 30/22رقم  التوصية    : (  العادية  رفع  العمومية  لعام  للجمعية  اجلمعية  وبرامج  التقديرية  واملوازنة  التشغيلية  اخلطة  ابعتماد 
2023 . 
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 : أعضاء 7وزادة أعضاء جملس اإلدارة إل التوسع يف أهداف اجلمعية  :رابع ا 
أصدر  ؛    أعضاء  7دة أعضاء جملس اإلدارة إل  اي وز التوسع يف أهداف اجلمعية  بشأن    املدير التنفيذي  على ما عرضهبعد االطالع  

 : ( واملتضمن31/22اجمللس القرار رقم )
 .   2022من عام   12الرفع بطلب عقد مجعية عمومية غري عادية للجمعية يف شهر  -1
أهداف اجلمعية ليكون النص )املسامهة يف  تعديل اهلدف األول من  ملوافقة على رفع توصية للجمعية العمومية غري العادية اب -2

 فئات احملتاجة مبستوى صحي وآمن( . لتقدي التمور واملواد الغذائية ل 
 أعضاء .   7ابملوافقة على زايدة أعضاء جملس إدارة اجلمعية إل رفع توصية للجمعية العمومية غري العادية   -3
 :   انيةاخلطة الزمنية النتخاابت اجمللس للدورة الث :خامس ا

(  32/22أصدر اجمللس القرار رقم )؛ اخلطة الزمنية النتخاابت اجمللس للدورة الثانية  بشأن  ما عرضه املدير التنفيذي بعد االطالع على  
 اخلطة الزمنية النتخاابت اجمللس للدورة الثانية  اعتماد  :واملتضمن 

 : 2023العالوة السنوية للموظفني لعام  : سادس ا
االطالع على   التنفيذيبعد  املدير  لعام    بشأن  ما عرضه  للموظفني  السنوية  )،  2023العالوة  رقم  القرار  اجمللس  (  33/22أصدر 

 . تفويض رئيس اجمللس واملشرف املايل واملدير التنفيذي بدراسة الطلب واختاذ القرار املناسب   :واملتضمن 
 : استثمار الفوائض النقدية لدى اجلمعية : سابعا  

التنفيذي االطالع على    بعد  املدير  النقدية لدى اجلمعية ،    بشأن   ما عرضه  الفوائض  القرار رقم )استثمار  (  34/22أصدر اجمللس 
   .تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة سبل استثمار هذه الفوائض النقدية والرفع ابلتوصية جمللس اإلدارة يف االجتماع القادم    واملتضمن:

 
 ظهر ا 2:30وقد اختتم االجتماع يف الساعة 

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

 
 
 

 


