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 مهام اللجنة دائمة  / مؤقتة اسم اللجنة ورئيسها م

1 

 واالتصال اللجنة اإلعالمية 

 عضو مجلس اإلدارةبرئاسة 

 عبدهللا بن عبدالعزيز المعيوف أ.

بن سليمان وعضوية أ.عبدهللا 

 المهيدب

 دائمة

 اإلشراف على قسم العالقات العامة واإلعالم .  -1

 تحسين مخرجات الجهة وعقد اجتماعات دورية مع القسم .  -2

مستجدات   -3 لمناقشة  المناسبين  والمكان  بالوقت  اللجنة  رئيس  يراه  ما  حسب  دورية  اجتماعات  عقد 

 األعمال والمعوقات وإيجاد المناسبة لها . 

2 

 لجنة الموارد البشرية 

 والشؤون المالية  

 برئاسة المشرف المالي 

 أ.عبدالعزيز بن مشاري المشاري

بن سليمان أ.عبدهللا وعضوية 

 المهيدب

 دائمة

 اإلشراف على قسم الشؤون المالية وقسم الشؤون اإلدارية . -1

 ترأس لجنة المقابالت الوظيفية مع المتقدمين لوظائف الجمعية .  -2

عقد اجتماع ربع سنوي لمناقشة التقرير المالي الربعي للجمعية واستخراج المالحظات وتالفيها ومن  -3

 ومن ثم عرضه على المجلس لإلطالع واالعتماد . ثم اعتماده مبدئياً 

 االعتماد المبدئي للموازنة المالية السنوية . -4

مستجدات   -5 لمناقشة  المناسبين  والمكان  بالوقت  اللجنة  رئيس  يراه  ما  حسب  دورية  اجتماعات  عقد 

 األعمال والمعوقات وإيجاد المناسبة لها .

3 

 لجنة التنمية والتدريب  

 رئيس مجلس اإلدارةرئاسة 

 فيصل بن سعد المويجد أ.

بنت إبراهيم وعضوية: أ.هيلة  

 الطويل 

 

وعضوية من الجمعية العمومية 

 أ.سعاد المخيمر وأ.عبير الخميس

 دائمة

 اإلشراف على متابعة التدريب والتنمية .  -1

 إعداد الخطط التطويرية لمشاريع الجمعية وإبداء المالحظات عليها .  -2

 المجتمع وتحقق أهداف الجمعية .  اعتماد مبدئي لمشاريع ومبادرات وبرامج تخدم  -3

المبدئي للخطط التشغيلية   -4 ومن ثم عرضها على مجلس اإلدارة ليتم مناقشتها واعتمادها من  االعتماد 

 قبل الجمعية العمومية للجمعية . 

لتشغيلية للجمعية وعرضه إعداد تقرير نصف سنوي يوضح عملية سير وتنفيذ الخطط التطويرية وا -5

 على مجلس اإلدارة.
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مستجدات   -6 لمناقشة  المناسبين  والمكان  بالوقت  اللجنة  رئيس  يراه  ما  حسب  دورية  اجتماعات  عقد 

 األعمال والمعوقات وإيجاد المناسبة لها .

4 

   الشراكات وتطوير والجودةلجنة 

 مجلس اإلدارة عضوبرئاسة 

 أ.عبدالرحمن بن حمد العيد

بن  وعضوية : أ. خالد 

 النصار عبدالعزيز

 وعضوية : أ.محمد الشلفان

 حمد السلمانوعضوية : أ.عبدهللا بن 

 دائمة

 .  استثمارات الجمعيةاإلشراف العام على  -1

 اقتراح استثمارات للجمعية .   -2

من   -3 ترد  التي  المالية  اإليرادات  يوضح  سنوي  نصف  تقرير  الجمعية إعداد  واستثمارات  األوقاف 

 .والمصاريف التي تصرف عليها

مستجدات   -4 لمناقشة  المناسبين  والمكان  بالوقت  اللجنة  رئيس  يراه  ما  حسب  دورية  اجتماعات  عقد 

 األعمال والمعوقات وإيجاد المناسبة لها .

5 

لجنة المراجعة الداخلية برئاسة 

رئيس مجلس اإلدارة فيصل بن سعد  

المويجد وعضوية عبدالعزيز بن  

مشاري المشاري وعضوية عبدهللا 

 بن عبدالعزيز المعيوف 

 دائمة

 .مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية -1

 .تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها -2

 .حماية أصول الجمعية -3

 .ع الغش واالخطاء واكتشافها إذا ما وقعتمن -4

تحديد مدى االعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر   -5

 .بدقة عن الواقع

مجلس   -6 الى  والتوصيات  بالنتائج  تقارير  ورفع  المختلفة  لألنشطة  ودولية  منتظمة  بمراجعات  القيام 

 .اإلدارة

 .المحافظة على سالمة السجالت والمستندات والملفات العادية وااللية المعتمدة في الجمعية -7

 .تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام -8

 .التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجاالت المراجعة الخارجية -9

 .المحافظة على نظام الضبط الداخلي -10
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 وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة عالجية هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في  -11

 وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج اإليجابية والسلبية -12

 ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس اإلدارة وتزويده بالبيانات  -13

 والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية. -14

6 

للجنة التنفيذية برئاسة نائب رئيس  ا

مجلس اإلدارة األستاذ فيصل بن 

سعد المويجد وعضوية كل من  

عبدهللا بن سليمان المهيدب وعبدهللا 

 بن عبدالعزيز المعيوف 

 دائمة

تعمل هذه اللجنة في اتخاذ القرارات الحاسمة والعاجلة التي ال تقبل التأخير لعقد اجتماعات مجلس   -

 اإلدارة . 

 اقتراح برامج ومشروعات وإعداد الدراسة الالزمة والرفع لمجلس اإلدارة لإلطالع واالعتماد . -

 تعمل هذه اللجنة بالعمل على المبادرات المستعجلة وتحديد سقف ميزانية لكل مشروع .  -

 أن تكون المبادرات تخدم أهداف الجمعية بشكل رئيسي . -

 لمجلس اإلدارة الحق في إضافة أو تعديل أو حذف أي من المهام أو الصالحيات أعاله .  -

 لها مع تحديد المستهدف . أن تكون هذه الصالحيات المفوضة للجنة وفق بداية أعما -

وموافاة   - المالي  الجانب  يخص  فيما  لدراستها  المالية  للجنة  الصالحيات  إحالة  المجلس  رأى  وقد 

 المجلس في االجتماع القادم وتحديد السقف األعلى للصرف المالي ليتم االعتماد النهائي .  

 


