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 واختصاصاتها  (ةالدائمة والمؤقت)لجان بيان ال
 

 اختصاصات اللجنة الصفة اءـــــاألعض نوع اللجنة اسم اللجنة م

 دائمة واملراجعة الداخليةالتدقيق   1
 مونس سليمان الشمري .1
 خملد حممد العطوي .2
 علي حممد علي احلربي. .3

 الرئيس
 عضو
 عضو

 :املالية التقارير
 ةاجلمعية العمومي على عرضها قبل للجمعية املالية والبيانات القوائم مراجعة .1
 الدورية وتقاريرها للجمعية املالية البيانات سالمة مراقبة .2
  احملاسبية باملعايري التقيد من لتأكد .3
 .املالية التقارير الواردة يف اجلوهرية املسائل يف احملاسبية التقديرات من التحقق .4

 الداخلية املراجعة 
  الداخلية الرقابة نظم وفاعلية كفاءة من التحقق .1

 تنفيذها ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .2

 يالداخل املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة .3

 اخلارجي احلسابات مراجع

 أتعابه، وعزله وحتديد اخلارجي، احلسابات مراجع بتعيني العمومية للجمعية التوصية .1

 فعالية ومدى أدائه وتقييم .معه وشروط التعاقد عمله نطاق ومراجعة استقالله، من والتأكد

 .الصلة ذات واملعايري االعتبار القواعد يف األخذ مع أعماله،

 أو فنية أعماًلا تقدميه عدم من والتحقق وأعماله، اخلارجي احلسابات مراجع خطة مراجعة .2

  .ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق عن خترج إدارية

 .اخلارجي احلسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة .3

 االلتزام ضمان

 .بشأنها الالزمة اجلمعية لإلجراءات اختاذ من والتحقق الرقابية اجلهات تقارير نتائج مراجعة

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة اجلمعية التزام من التحقق
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 اختصاصات اللجنة الصفة اءـــــاألعض نوع اللجنة اسم اللجنة م

 مؤقتة املوارد املالية واالستثمار  2

 عبد اهلل اهلاجريناصر  .1
 حممد خلف العتييب .2
 عجاب حممد املري .3

 مشاري عبد هللا العتيبي .4

 الرئيس
 عضو
 عضو
 عضو

 داد وصياغة السياسة االستثمارية والوقفية وعرضها على جملس اإلدارةإع .1

 .االستثمار يف اجلمعيةاملوارد املالية واالشراف على تأسيس وحدة  .2

 .املساهمة يف تأسيس األوقاف وحتسني أداءها  .3

 تنفيذ السياسة االستثمارية والوقفية والتوصية بالتعديل عند احلاجة.متابعة  .4

 .دراسة خطط احتواء اخلسائر احملتملة يف املشاريع االستثمارية للجمعية .5

ودراسة من إدارة املوارد املالية واالستثمار باجلمعية دراسة الفرص االستثمارية والوقفية املقدمة  .6
 فية اليت تنوي اجلمعية االستثمار فيهاجدوى املشاريع االستثمارية والوق

 تقييم مشاريع اجلمعية االستثمارية ومالئمة العائد الرحبي وعدم الدخول يف املضاربات املالية  .7

 توفري البيانات الالزمة لتحقيق قرارات استثمارية ووقفية فعالة ودقيقة. .8

وقدرتها على حتمل مراجعة مالئمة السياسة االستثمارية العامة يف ضوء أنشطة اجلمعية  .9
 املخاطر بصورة عامة.

 مؤقتة املخاطر إدارة  3

 العنزيعبد اهلل مهدي  .1
 خملد حممد العطوي .2
 العبيدان.فوزية عبد اهلل  .3

 الرئيس
 عضو
 عضو

 وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة اجلمعية .1
 تقييم فعالية نظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة املخاطر اليت قد تتعرض هلا اجلمعية .2
 تقييم قدرة اجلمعية على حتمل املخاطر وتعرضها هلا بشكل دوري .3
 رحة إلدارة هذه املخاطإعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر واخلطوات املقرت .4
 اجلمعية لبعض مشاريعهادراسة وحتليل املخاطر اليت قد تنشأ من تنفيذ  .5
 تقييم املخاطر احملدقة بالبيانات املالية واملتمثلة يف وجود معامالت مالية مل حتدث فعًلا .6
 ة يف اململكة ذات الشق املاليمراعاة األحكام اليت تقضي بها األنظمة الساري .7
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 اختصاصات اللجنة الصفة اءـــــاألعض نوع اللجنة اسم اللجنة م

 مؤقتة التخطيط والتطوير  4
 مشاري عبد اهلل العتييب  .1
 حمسن ماجد العجمي .2
 ثاني ثويين احلارثي .3

 الرئيس
 عضو
 عضو

 اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .1
إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة  .2

 التنفيذية.
لسنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة ووظائف املراجعة ا .3

 اإلدارة التنفيذية.
مراجعة هيكل جملس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغيريات اليت  .4

 ميكن إجراؤها.
 إعداد سلم رواتب موظفي اجلمعية واملزايا املمنوحة هلم  .5
 غل وظائف اإلدارة التنفيذية.وضع وصف وظيفي لش .6
وضع اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار  .7

 اإلدارة التنفيذية.
وضع اإلجراءات اخلاصة بتعريف أعضاء اجمللس اجلدد بعمل اجلمعية خاصة اجلوانب املالية  .8

 والقانونية.
وضع اإلجراءات املناسبة اليت تكفل توفري املعلومات الوافية عن شؤون اجلمعية ألعضاء  .9

 اجمللس.
مع مصلحة  حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق .10

 اجلمعية.
 

 

 

 


