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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 

 خطاب تكليف اللجنة التنفيذية 
 

 سلمه اهلل          املكرم األستاذ: حممد بن أمحد الغامدي        
 سلمه اهلل        املكرم األستاذ: حاسن بن سعود العويف             
 سلمه اهلل        املكرم األستاذ: عادل حممد السليماني          
 سلمه اهلل         املكرم األستاذ: عبداهلل علي الغامدي           

 سلمها اهلل               سحاري               قاسم ملكرمة  األستاذة : مريم ا

 األمني العام
 املدير التنفيذي

 رئيس قسم خدمات املستفيدين
 قسم الشؤون اإلدارية واملالية

 سم العالقات واالعالمق

 عضو اللجنة 
 رئيس اللجنة 
 عضو اللجنة 

 اللجنة  مقرر
 اللجنة  ةعضو

 يعد :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                       و

باملوافقة على م 21/28/8282هـ املوافق 82/4/2448تاريخ إشارة إىل توصية اجتماع جملس اإلدارة املنعقد ب       

م  2/2/8282ن تاريخ عضاء باللجنة التنفيذية ملدة عام كامل مفقد مت تكليفكم أ تكوين جلنة تنفيذية للجمعية ،

ع بتقرير شهري عن بدوركم املعهود واستكمال خطة اللجنة والرف مللجنة املرفقة ، نأمل منكم القياوفق مهام ا

 منجزات اللجنة ومهامها لرئيس جملس اإلدارة .

 . أنها االرتقاء خبدمات اجلمعية وتطويرهاششاكرين ومقدرين لكم جهودكم اليت سيكون من 

 ،،،واهلل حيفظكم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 رئيس جملس اإلدارة
 

 حممد بن سيحان القريين
 

 

 

 

 ورة لكل عضو مكلف باللجنة .ص 

 . األصل مللف التكاليف 

 . صورة مللف اللجان 
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 

 هام اللجنة التنفيذية وصالحياتهام
وى متميز من معية يف حتقيق أهدافها والوصول ملستتعترب اللجنة التنفيذية هي الركيزة األساسية يف جناح اجل

 عضائها ومهامها .األداء لذلك حرصت اجلمعية على تشكيل هذه اللجنة وحتديد أ

 هدافها.أية وتتابعها لتساعدها على حتقيق وتؤدي هذه اللجنة مهامها مبشاركة املوظفني واللجان الفرع

 مهام اللجنة التنفيذية باجلمعية :

معية العمومية لس اإلدارة وتتلقى تعليماتها من اجلتكون اللجنة التنفيذية مسئولة أمام اجلمعية العمومية وجم

 تالية :وجملس اإلدارة وحتدد صالحياتها ومسئولياتها يف األمور ال

 ة .تصنيفها وعرضها على رئيس جملس اإلداركافة املراسالت اليت ترد للجمعية وتسجيلها و استالم -2

 ليت ترفع من أو على اجلمعية .متثيل اجلمعية أمام اجلهات املختصة يف مجيع القضايا ا -8

 و غري ذلك بعد موافقة اجمللس عليها .التوقيع على ما يصدر عن اجلمعية من قرارات أو عقود أ -1

لباقي على التصرف فيما يدخل ضمن صالحياتها وعرض اتلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام باستالمها و -4

 اجمللس .

 اتقدم .رة من أعمال تدخل ضمن اختصاصها خالف مالقيام بكل ما تطلبه اجلمعية العمومية أو جملس اإلدا -5

 اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنهما . ستنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية أو جمل -6

 املالي اجلديد. براجمها وميزانيتها التقديرية للعاماملشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة اجلمعية و -7

 راراتهإقرار جداول األعمال ومتابعة تنفيذ قالتحضري الجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية و -2

 ود ومساهمة أكرب عدد ممكن من األعضاء .وية باجلمعية لالستفادة من جهالسعي لتنمية العض -9

 غري املنقولة .ة واحملافظة على أمواهلا املنقولة وإدارة أعمال اجلمعية على الوجه الذي حيقق هلا املصلح -22

دات والعقود ة واالحتفاظ بكافة الوثائق واملستنمتابعة وجتهيز مجيع السجالت وامللفات اخلاصة باجلمعي -22

 وأختام اجلمعية وحنوها يف مقر اجلمعية 

 ۰مناقشتها مع اجمللس تقديم التقارير الدورية عن كيفية سري أعمال اجلمعية و -28

 ة .الية وفقا ملا هو معتمد يف امليزانيتنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت امل -21

 . زاتهموإجاترقيتهم وفصلهم وعالواتهم  واقرتاحإدارة وتنظيم أعمال موظفي اجلمعية  -24

 لق بها تلك القرارات .تبليغ قرارات جملس اإلدارة إىل كافة اجلهات اليت تتع -25
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 . مكاتباتن اجلمعية من املشاركة يف إعداد التقارير واخلطابات وكل ما يصدر ع -26

 احملافظة على معامالت اجلمعية وسجالتها وترتيبها . -27

 يع عليها من قبل املختصني بذلك .تسجيل حماضر االجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوق -22

 امها .توجيه الدعوة ملساعدة اجلمعية ومعاونتها على أداء مه -29

 رف .التوقيع على الشيكات واألوراق املالية و مستندات الص -82

ومن  ية خمتومة خبامت اجلمعية وموقعة منهاستالم املبالغ الواردة للجمعية مبوجب سندات قبض رمس -82

 األشخاص املكلفني بذلك من قبل اجمللس .

 ل معه اجلمعية .إيداع تلك األموال فور تسليمها لدى البنك الذي تتعام -88

جلمعية سندات الصرف اليت تتم من صندوق ا التوقيع مع املختصني على كافة السجالت املالية وكذلك -81

 تتعامل معه . أو من البنك الذي

ليت هلا صرف ودفاتر الشيكات وكافة األوراق ااالحتفاظ لديها مبقر اجلمعية بسندات القبض وسندات ال -84

 ية .قيمة مالية ومجيع دفاتر وسجالت ومستندات اجلمعية احملاسب

 تندات الدالة على ذلك .صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها مع االحتفاظ باملس -85

ندما يطلب مرة على األقل كل ثالثة أشهر أو ع ميزان مراجعة حلسابات اجلمعية وحساب الصندوقإعداد  -86

 منه ذلك .

تخراج امليزانية على احملاسب القانوني لتدقيقها واس حتضري حسابات اجلمعية يف نهاية السنة املالية وعرضها -87

 العمومية واحلساب اخلتامي .
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 

  التدقيق والرقابة الداخليةجلنة خطاب تكليف 
 

 رئيس اللجنة املشرف املالي سلمه اهلل            املكرم األستاذ: نايف حممد العصيمي     
 عضو اللجنة عضو جملس اإلدارة سلمه اهلل       املكرم األستاذ: أمحد عثمان باموسى            

 عضو اللجنة عضو اجلمعية العمومية سلمه اهلل                 املكرم األستاذ: خالد سعيد الشهراني 
 عضو اللجنة عضو اجلمعية العمومية سلمه اهلل                         املالكي            رده املكرم األستاذ / سعد  

 

 يعد :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                       و

م باملوافقة على 21/28/8282هـ املوافق 82/4/2448تاريخ إشارة إىل توصية اجتماع جملس اإلدارة املنعقد ب       

ملدة   ةلتدقيق الداخليجنة الرقابة واكليفكم أعضاء بلتكوين جلنة التدقيق والرقابة الداخلية للجمعية ، فقد مت ت

ال خطة بدوركم املعهود واستكم ملقيام  وفق مهام اللجنة املرفقة ، نأمل منكم ا2/2/8282عام كامل من تاريخ 

 يس جملس اإلدارة .اللجنة والرفع بتقرير شهري عن منجزات اللجنة ومهامها لرئ

 خبدمات اجلمعية وتطويرها . شاكرين ومقدرين لكم جهودكم اليت سيكون من شأنها االرتقاء

 ،،، واهلل حيفظكم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 رئيس جملس اإلدارة
 

 حممد بن سيحان القريين
 

 . صورة لكل عضو مكلف باللجنة 

 . األصل مللف التكاليف 

 . صورة مللف اللجان 
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 وصالحياتها التدقيق والرقابة الداخلية جلنةمهام 
 

راجعتها كجزء لسنوية و نصف السنوية وربع السنوية( وممراقبة سالمة البيانات املالية للجمعية وتقاريرها )ا -أ

 ى ما يلي:من عملها العادي خالل السنة، وعليها الرتكيز بشكل خاص عل

 أية تغيريات يف السياسات واملمارسات احملاسبية.   (2) 

 إبراز النواحي اخلاضعة لتقدير اإلدارة.   (8)

 التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق.   (1)

 افرتاض استمرارية عمل اجلمعية.   (4)

 التقيد باملعايري احملاسبية.   (5)

 تقارير املالية.ن املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد المالتقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغريها    (6)

فس املهام يف اجلمعية واملدير املالي أو املدير القائم بن التنسيق مع جملس إدارة اجلمعية واإلدارة التنفيذية   -ب

رة على األقل يف لقانوني املكلف من الوزارة للجمعية ميف سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع احملاسب ا

 السنة.

إيالء االهتمام  ها يف تلك التقارير واحلسابات، وعليهاالنظر يف أية بنود هامة وغري معتادة ترد أو جيب إيراد-ج

ال أو مدقق احلسابات ير القائم بنفس املهام أو ضابط االمتثالالزم بأية مسائل يطرحها املدير املالي للجمعية أو املد

 اخلارجي.

 إدارة املخاطر يف اجلمعية.راجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية وم     -و

 ل للرقابة الداخلية.من أدائها لواجبها يف إنشاء نظام فعا مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، والتأكد -ز

لس اإلدارة أو تتم مببادرة بها جم بة الداخلية اليت يكلفهاالنظر يف نتائج التحقيقات الرئيسية يف مسائل الرقا -ح

 من اللجنة وموافقة جملس اإلدارة.

 توفر املوارد الالزمة جلهاز التدقيق الداخلي . -ط

 اجلمعية. مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية يف -ي

ية يطرحها املدقق على رخطة عمله وأية استفسارات جوهمراجعة رسالة احملاسب القانوني املكلف من الوزارة و -ك

 ها.أنظمة الرقابة وردها وموافقتها علي اإلدارة خبصوص السجالت احملاسبية أو احلسابات املالية أو
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

ة يف رسالة الستيضاحات واملسائل اجلوهرية املطروحالتأكد من رد جملس اإلدارة يف الوقت املطلوب على ا -ل

 مدقق احلسابات اخلارجي.

ير املالية أو الرقابة الغ عن أية خمالفات حمتملة يف التقاريت متكن موظفي اجلمعية من اإلبوضع الضوابط ال   -م

 .تلك املخالفاتات مستقلة وعادلة لبإجراء حتقيق الداخلية أو غريها من املسائل بشكل سري واخلطوات الكفيلة

 مراقبة مدى تقيد اجلمعية بقواعد السلوك املهين. -ن

 دارة.حيات املوكلة إليها من قبل جملس اإلعد العمل اخلاصة مبهامها والصالضمان تطبيق قوا   -ص

 هذا البند. تقديم تقرير إىل جملس اإلدارة عن املسائل الواردة يف -ع

 النظر يف أية موضوعات أخرى حيددها جملس اإلدارة.       -ف
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 

 

 

  ومراجعة اللوائح والسياسات اخصائي احلوكمةخطاب تكليف 
 

 

 رئيس اللجنة األمني العام املكرم األستاذ: حممد بن أمحد الغامدي             سلمه اهلل
 يعد :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                       و

 

م باملوافقة على 21/28/8282هـ املوافق 82/4/2448تاريخ إشارة إىل توصية اجتماع جملس اإلدارة املنعقد ب       

دة عام كامل فقد مت تكليفكم بهذه املهمة  مل تكليفكم أخصائي حوكمة للجمعية ومراجع للوائح والسياسات  ،

ل والرفع بتقرير ام بدوركم املعهود واستكمال خطة العميم  وفق املهام املرفقة ، نأمل منكم الق2/2/8282من تاريخ 

 شهري عن منجزاتكم لرئيس جملس اإلدارة .

 خبدمات اجلمعية وتطويرها . شاكرين ومقدرين لكم جهودكم اليت سيكون من شأنها االرتقاء

 واهلل حيفظكم ،،،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 رئيس جملس اإلدارة
 

 القريينحممد بن سيحان 
 

 

 

 

  للمكلفاألصل . 

 . صورة مللف اللجان 

 صورة مللف التكاليف 
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 يةاململكة العربية السعود

 يةالتنمية االجتماعوزارة املوارد البشرية و

 

 واللوائح اجلمعية سياسات ومراجع احلوكمة اخصائي مهام
 

 ( )مكني الرشيدة ةماحلوك وأنظمة سياسات تالئمل معيةاجل ولوائح وأنظمة سياسات تطوير .2

 . رحبية الغري باملنظمات اخلاصة

 .اجلمعية يف ةاحلوكم بتطبيق املتعلقة الدراسات إعداد .8

 .لرشيدةا احلوكمة خيص فيما اجلمعية داءأ وتقييم واملراقبة واملراجعة التدقيق .1

 فيما اجلمعية نسوبيم لتوعية املخصصة العمل وورش تواملؤمترا الندوات يف واملشاركة االعداد .4

 .الرشيدة احلوكمة خيص

 أفضل على همواطالع يةاجلمع يف الشائعة؛ األسئلة لىع واالجابة ةالرشيد احلوكمة ثقافة نشر .5

 .شيدةالر احلوكمة جمال يف والتطورات املمارسات

 .بها ةاملتعلق واملواضيع باحلوكمة صةاخلا التقدميية والعروض التقارير إعداد .6

 .متطلباتهاو احلوكمة حيال اجلمعية سوبيمن استفسارات على والرد املشورة تقديم .7

 تعلقة بها .م والتحقق من سالمة اإلجراءات املبعة تنفيذ اجلمعية ملعايري احلوكمة خالل العامتا .2

 ف بها .تدريب منسوبي اجلمعية على معايري احلوكمة والتعري .9

 

 

 

 


