
دليـلاللجـــــان



دليـلاللجـــــاناللجنة المـــــــالية

المنصباعضاء اللجنة #
فواز محمد

فهد سلمان
عطا اهللا صالح

 رئيس اللجنة
عضو
عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 اإلشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق
 من سالمته والمشاركة في وضع الخطط
المالية وتنمية الموارد المالية للجمعية

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وتقديمهـــا لمجلس اإلدارة العتمادهــا.

- تنفيذ الالئحة المالية للجمعية وفقًا لألصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- إعداد وتسجيل وتبويب جميع العمليــــات الخاصة بالمصروفات واإليرادات وعقـــود

   التوريد بالسجالت المحاسبية.
- إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

- إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية.
- إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين و إمدادهم بها.

- متابعة االستقطــــاعات الشهرية والتواصل مع المتبرعين، البنوك التجــــارية،حركة
   األموال واألمور التي لها عالقة بالميزانية العامة، اإلقراض واإلعفاءات

   والتسهيالت المالية، المحاسبة والمحاسبون القانونيون. التأمين، السوق المـاليــة،
   الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها التأمينات االجتماعية.

- مراقبة النفقات النقدية للجمعية.
- مراقبة الصرف واإلنفاق والتقيد ببنود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب االنحراف.

- التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.
- إدارة استثمارات الجمعية واإلشراف عليها.

- وضع خط لتنمية الموارد المالية للجمعية.
- متابعة المشتريات وعروض األسعار وتقرير المحاسب القانوني.

- العمل على تالفي كافة المالحظات المحاسبية المسجلة على الجمعية.
- تطوير األداء المالي للجمعية بما يضمن لها االستقرار.

- متابعة الحمالت العامة واإلعالمية لجمع التبرعات.
- وضع الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.

- اختيار المستشار المالي لتأكيد جودة األعمال الداخلية.

ثانيًا: الرقابة وضبط العمل الماليأوًال : اإلشراف على العمل المالي



اللجنة االجتمـــاعية دليـلاللجـــــان

المنصباعضاء اللجنة #
عبدالرحمن مسند

فهد عايد
 عطا اهللا صالح

حامد عايد
عبد الرحمن سليمان

رئيس اللجنة
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 اإلشراف على الرعاية االجتماعية بتسجيل
 المستفيدين وتصنيفهم ووضع خطط
وبرامج للمستفيدين ومتابعة تنفيذها

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- اإلشراف على توفير المعلومات وتقويم االحتياجات الضرورية إلجراء البرامج.
- المساهمة في تنفيذ البرامج االجتماعية بالتعاون مع المختصين والمتطوعين

   والموظفين في الجمعية
- المساعدة في تخطيط البرامج واألنشطة.

- استقبال المنتفعين ودراسة حالتهم االجتماعية بالتعاون مع الباحث االجتماعي.
- العمل على تحفيز المتطوعين ضمن مبادئ خدمة الجمعية.

- اإلشراف على جميع المستنفيدين من الجمعية ومتابعة إضافتها.
 - تقوم هذه اللجنة باقتراح المعايير الخاصة بمنح مختلف اإلعانات وبحث الحاالت
   التي تتطلب إيضاحها وإبداء الرأي بشأنها وفق معاييرها النظامية لدى الجمعية.

 - بحث األسر المستفيدة من الجمعية وما يستجد من أنشطة وبرامج يحتاجها
   المجتمع لدراستها ووضع التوصيات المنظمة لها.

- متابعة إعداد بيانات وتحديث بيانات المستفيدين بشكل سنوي، قبل صرف الدفعات
   المالية والعينية بوقت كاف حول من يحتاج زيادة أو نقص أو حذف.

- اإلشراف على توفير المعلومات وتحديد االحتياجات الضرورية للمستفيدين.
- اإلشراف على  البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.

- فرز ملفات المستفيدين ودراسة حاالتهم مع الباحث االجتماعي.
- تصنيف المستفيدين وفق احتياجاتهم

- متابعة تطبيق الئحة الرعاية االجتماعية الخاصة بالمستفيدين وتحسينها وتجويدها
  وتطويرها 

- متابعة قبول وتسجيل المستفيدين وفق نطاق تصريح الجمعية والنظام األساسي للجمعية.
- تطبيق معيار الحوكمة في ما يتعلق بالمستفيدين.

- اإلشراف على توزيع السالل الغذائية وفق النظام .



دليـلاللجـــــانلجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المنصباعضاء اللجنة #
حامد عايد

عطا اهللا صالح
أحمد  سعود

 رئيس اللجنة
عضو
عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 تحديد إطار عمل للجنة وحوكمتها بما
 يتماشى مع النظام

متابعة األعمال و توعية وترشيد عمل اللجان

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.
- متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.

- مراقبة سالمة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي

أي تغييرات في
السياسات

والممارسات
 المحاسبية

إبراز النواحي
الخاضعة لتقدير

 اإلدارة

التعديالت
الجوهرية الناتجة

 عن التدقيق

التقيد
بالمعايير

المحاسبية

التقيد بقواعد العرض
واإلفصاح وغيرها من
المتطلبات القانونية

المتعلقة بإعداد التقارير
المالية.



دليـلاللجـــــان

- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية والمدير المــالي أو المدير القـــائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهــامها، وعلى اللجنة االجتمـــــــاع مع مدقق
   الحسابات الخارجي للجمعية مرة على األقل في السنة

- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها يولى االهتمام الالزم بأي مسائل يطرحها المدير المــــالي للجمعيـــة أو المدير المــــالي
   بنفس المهام أو ضابط االمتثال أو مدقق الحسابات الخارجي

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية

- النظــر في نتـــــائج التحقيقــــــات الرئيسيـــــة في مســــــائل الرقـــــابة الداخليــــة التي يكلفهــــا بهــــا مجلــــس اإلدارة أو تتم بمبـــــــادرة من اللجنــــة وموافقــــــة مجلـــس اإلدارة
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز

- مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة بخصوص السجالت المحاسبيـة أو الحسابــــات المالية أو أنظمـــــــة

   الرقابة وردها وموافقتها عليها
- التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي

- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل ســـري والخطـــوات الكفيلـــة
   بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات

- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة

- دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها



اللجنـة التنفيذيــة
دليـلاللجـــــانلجنـــــة الــتخطيـط

المنصباعضاء اللجنة #
     فهد مسند
أحمد سعود

عطا اهللا صالح
حامد عايد

فواز محمد

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 تعتبر اللجنة التنفيذية هي السلطة التنفيذية
لسياسات وأهداف الجمعية

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- حصر بيانات العضويات – جدولتها – التنظيم العام
- تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية 



لجنة تنمية الموارد المالية  دليـلاللجـــــان

المنصباعضاء اللجنة #
فهد مسند
فهد سلمان
أحمد سعود

حامد عايد
فهد سليمان

رئيس اللجنة
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 توفير الموارد الالزمة لجميع األنشطة في
 الجمعية وإيجاد مصادر تمويل متعددة

لتنمية الجمعية اقتصاديا

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- التواصل مع الداعمين – الزيارات الميدانية إعداد قاعدة بيانات بالمتبرعين
   والمستفيدين - استثمار المشاريع

- إعداد الخطط والمهام التسويقية 
- متابعة تحقيق مستهدفات الخطة والتواصل مع التجار ورجال األعمــال

   والجهات المانحة
- رفع التقارير لتحقيق المستهدفات التسويقية

- االهتمام بالداعمين وتطوير اآلليات والسبل لذلك
- فهم سلوك المتبرع



دليـلاللجـــــانلجنة االستثمــــار

المنصباعضاء اللجنة #
فواز محمد
 نايف فهيد

فهد سليمان
أحمد سعود
فهد سلمان

رئيس اللجنة
عضو
 عضو
عضو
عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 هي اللجنة المسؤولة على متابعة المشاريع االستثمارية
 وابتكار المشاريع االستثمارية واعتمادها من مجلس اإلدارة

ودراسة المشروع والمتابعة للمشاريع االستثمارية

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- التأكد من االستثمار الصحيح موارد المنظمة المالية
- إدارة االستثمارات

- مراجعة تنبؤات العائد من االستثمار وخطط التنفيذ المقدمة من قبل اإلدارة
 - دراسة الجدوى االستثمارية وتقديم مقترحات االستثمار المناسبة

- عمل التوصيات الخاصة باالستثمار
- عمل التوصيات للمجلس من أجل أخذ الموافقة على الموازنة السنوية

- مراقبة العــــائدات والنفقـــات الحقيقيـــة مقابل تنبؤات المــــوازنة وتقديم
   التوصيات للمجلس بخصوص التعديالت الالزمة 

- مراجعة البيانات الخاصة بتدقيق الحسابات السنوية مع مدقق الحسابات



لجنة التطوير والجودة دليـلاللجـــــان

المنصباعضاء اللجنة #
عطا اهللا صالح
أحمد سعود

حامد عايد
فهد سلمان
نواف حمود

رئيس اللجنة
 عضو
عضو
 عضو
  عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 و تختص بتخطيط مختلف البرامج واألنشطة
 التدريبية التي تخدم أهداف الجمعية والتي

تصب في خدمة المجتمع

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

- تكمن مسؤولية هذه اللجنة على التدريب والتخطيط للجمعية 
- تطوير أعمال الجمعية التنفيذية

- العمل على رفع جودة األداء والمخرج
- تأهيل الجمعية لجوائز  التميز والجودة

- إعداد تقارير خطط التطوير المطبقة



دليـلاللجـــــانلجنة المخــــاطر

المنصباعضاء اللجنة #
-
-
-
-
-

رئيس اللجنة
عضو
 عضو
عضو
عضو

١
٢
٣
٤
٥

جدول االجتماعاتاالرتباط التنظيميالهدف العام للجنةمدة اللجنة

٤ سنوات
20222025

 تختص هذه اللجنة بوضع إستراتيجية شاملة حالية ومستقبلية
 حول نوع ومستوى المخاطر لكافة أنشطة الجمعية واعتمادها

 من مجلس اإلدارة , والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل
دوري في ضوء المتغيرات المحيطة

شهري مجلس اإلدارة

مهام اللجنة واختصاصاتها

مراقبة حدود المخاطر المقبولة ورفع تقارير بالتجاوزات عن هذه الحدود
واإلجــــــــــــراءات المتخــــــــذة لـمعـــــالجتهــــــــــــــا إلى مجلـــــس اإلدارة



دليـلاللجـــــان

التوصيـــات
المحور 

السبب متحفظ غير مؤيدمؤيد القرار
المكلف
بالتنفيذ  #

التوقيع المنصب اسم العضو 

توقيع االعضاء

نمــــوذج محضـــر اجتمـــــاع اللجنــــة ................................          رقم (     ) يوم   .....   الموافق           /      /    . ٢٠٢م



دليـلاللجـــــان
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