
 
 
 

 

  

 التنظيم اإلداري جمللس إدارة مجعية )إرادة(
 تنظيم عمل اللجان الفرعية الئحة

 

استناداً إلى النظام األساسي للجمعية، وتطبيقاً ألحكام الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة 

وزير هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار 25/06/1410وتاريخ  107بقرار مجلس الوزراء رقم 

، وتنفيذاً هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها30/01/1412وتاريخ  760الشئون االجتماعية رقم 

إدارة ( من النظام األساسي للتنظيم اإلداري بتشكيل لجان فرعية تساعد 38،10ألحكام المادتين )

هـ 16/04/1440بتاريخ المنعقد  اجتماعهوحيث أن مجلس اإلدارة خالل أهدافها،  الجمعية وتحقق

 التالية:الفرعية تشكيل اللجان أقر  م  23/12/2018الموافق 
 

 اللجنة التنفيذية. -1
 جلنة املراجعة والتدقيق. -2
 .املشاريعجلنة  -3
 جلنة االستثمار. -4
 .احلوكمة والشفافيةتشكيل اللجان التي حتقق سياسات  اعتماد  -5

 

 بنود الالئحة
برئاسة عبدالعزيز بن عسكر احلربي وعضوية كل من عبدالعزيز بن عبداهلل املسند  اللجنة التنفيذية:أوالً ـــ 

 وفهد بن زامل الذكري  وسامي بن عبدالعزيز الصويغ. 

 : ـ هااتواختصاص ةنمهام اللج
 

اإلشراف على تطبيق سياسات وخطط الجمعية ولوائحها المالية واإلدارية واقتراح التعديالت  -1

 لمجلس اإلدارة لالعتماد. المناسبة عليها ورفعها

ً لدليل  مجلس اإلدارة بها من المفوضائل سالم عياتخاذ القرارات الالزمة في جم -2 وفقا

 .الصالحيات

 دراسة االتفاقيات التي تعتزم الجمعية ابرامها والرفع بالتوصيات لمجلس اإلدارة. -3
 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة لضمان تحقيق األهداف. -4
مدير عام الجمعية واعتماد تقويم األداء السنوي له وللموظفين في المستوى التالي مراجعة أداء  -5

 له مباشرة.

 



 
 
 

 

 األعمال المحالة من مجلس اإلدارة. عيع وزارة الشئون االجتماعية في جمتنسيق االتصاالت م -6
 س اإلدارة العتمادها.لمراجعة الموازنات المالية التقديرية السنوية والرفع لمج -7
 كاوى الموظفين أو المستفيدين واتخاذ االجراءات الالزمة حيالها.النظر في ش -8
 رفع التقارير الدورية ومحاضر اجتماعات اللجنة إلى رئيس مجلس اإلدارة. -9

 متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الخارجي. -10
 ة.شارين في بعض األمور التي تستدعي مصلحة الجمعييجوز للجنة االستعانة بالمست -11

 
 تع

برئاسة سعيد بن حممد باجوده وعضوية كل من سامي بن عبدالعزيز  ثانيًا: جلنة املراجعة والتدقيق :

 الصويغ وعبدالرمحن بن عبدالكريم السيف.

 : ـ هااتواختصاص ةنمهام اللج
 

ودراسة  ،اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقاللية المراجعين الداخليين -1

نطاق الفحص والتقارير والمقترحات التي  دراسةو ،المراجعة الداخلية في الجمعية عملخطة 

 تصدر عنها. 
 .سة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنهدرا  -2
متابعة أعمال وخطة مراقب الحسابات المعين من قبل وزارة الشئون االجتماعية والتنسيق  -3

 معه.
لجمعية والجهات التي يقدمها مراقب الحسابات الخارجي لوالمالحظات قارير دراسة الت -4

تضمنته هذه  ئمة لمعالجة ماالمن اتخاذ االجراءات الموذلك بغرض التحقق  األخرىالرقابية 

 التقارير والمالحظات.
 ة.دراسة القوائم المالية السنوية واألولية قبل اعتمادها من مجلس اإلدار  -5
مراقب الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة باستمراره أو تغييره وتحديد تقييم أداء  -6

 .االتعاب المالية
 

 
 

برئاسة عبداهلل بن حممد السامل وعضوية كل من عبداهلل بن مبارك املسحل وسعود بن  ثالثا: جلنة املشاريع:

 عبداهلل الصانع 

 : ـ هااتواختصاص ةنمهام اللج
 وتحديد جدواها.دراسة مشاريع الجمعية  -1
 رفع المشاريع المجازة لمجلس اإلدارة العتمادها. -2
 مراجعة خطط ونطاق العمل بعد اعتماد المشاريع. -3
 مراجعة التكاليف التقديرية للمشاريع. -4



 
 
 

 

 العمل مع مجلس اإلدارة  لتوفير الميزانيات الالزمة لتنفيذ المشاريع. -5
 متابعة تنفيذ المشاريع مع اللجنة التنفيذية. -6

 
 

برئاسة عبدالرمحن بن عبدالكريم السيف وعضوية كل من سعيد بن حممد باجوده  :رابعًا: جلنة االستثمار

 وفهد بن زامل الذكري وعبداهلل بن مبارك املسحل 

 على النحو التايل:احلوكمة والشفافية تشكيل اللجان التي حتقق سياسات  اعتمادخامسا : 

بن عبدالعزيز  سامي وعضوية كال منعبدالعزيز بن عسكر احلربي برئاسة  :جلنة حفظ مناذج اإلفصاح  : - 1

  فهد بن زامل الذكري وعبدالعزيز بن عبداهلل املسند والصويغ  

 هسعيد بن حممد باجودوعضوية كال من عبد اهلل بن حممد السامل  برئاسة  جلنة فحص البالغات: : - 2

 الصانعوعبداهلل بن مبارك املسحل وسعود بن عبداهلل 

                                               .عبدالعزيز عبداهلل املسندو فهد بن زامل الذكريوتتكون من  :جلنة التحقيق يف البالغات:  - 3

 

 عضوية اللجان ورئاستهاـــ  سادسًا   
 

أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس اإلدارة مع  5إلى  3تتكون كل لجنة من   -
مالحظة أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه وأن يكون أمين 

 الصندوق أحد أعضائها
 

ً لسر اللجنة من بين أعضائها أو من خارج - ها ليتولى كافة األعمال اإلدارية يتم اختيار أمينا

 .الخاصة باللجنة دون ان يكون لمن هو خارج اللجنة الحق في التصويت
 طريقة عمل اللجانـــ  سابعاً 
بناء على طلب رئيس اجتماعاتها وفق جدول زمني وحسب ما يستجد من أعمال  اللجنةتعقد  -

 .اللجنة
ً عند حضور ثالثة أعضاء  - على األقل، على أن يكون من بينهم يكون اجتماع اللجنة صحيحا

 رئيس اللجنة.
لتصديق لمراجعتها واتدون قرارات اللجنة في محضر خاص وتعرض على مجلس اإلدارة  -

 اجتماع له. اقربعليها في 
يدون فيه  ل اجتماعلك محضراً  يحرر بأنتوثيق أعمال اللجنة عن طريق أمين سر اللجنة  -

تاريخ االجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص 

 .اللجنة ورئيسهاالقرارات والتوصيات، ويعتمد من أعضاء 



 
 
 

 

وفي حالة  تساوي األصوات  ، تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين -

 يرجح الجانب الذي معه رئيس اللجنة.
 دورة اللجانـ ــ  ثامناً  

    مطابقة لدورة مجلس اإلدارة.الفترة الزمنية لدورة اللجنة  تكون     
 ـــ   تاسعاً 

اإلدارة ويتم  مجلسدورة  طيلة فترةمجلس اإلدارة سارية للجان التعتبر الئحة تنظيم عمل   

 مراجعة الالئحة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

 
 


