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 11من  3الصفحة 
 

 تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة    اءإجر

 الهـــــــدف :.1

الحرص على مشاركة جميع أعضاء المجلس في أعمال اللجان , لضمان تحقيق اللجان  -1.1

 ألهدافها بما يتوافق مع خطط الجمعية . 

 :قـاق التطبيـنط.9

ان دائمة أو جميع اللجان التي يتم تشكيلها سواء كانت لجتسري أحكام هذه الالئحة على  -9.1

 مؤقتة   . 

  ات:ــعريفــالت.3

 اللجان الدائمة : هي اللجان التي تقوم بمهامها بشكل مستمر طيلة دورة مجلس اإلدارة   .  -3.1

اللجان المؤقتة : هي اللجان التي يتم تشكيلها لمشروع معين أو دراسة ظاهرة أو تحليل  – 3.9

 .   نتائج وغيرها وينتهي دورها بانتهاء المهمة

الئحة اللجان الفرعية : الئحة تضم اللجان المتفرعة من مجلس اإلدارة بصفة دائمة طيلة -3.3

 دورة المجلس .

 ات :ــؤوليــالمس.4

 مالك العملية ) رئيس مجلس اإلدارة (  -4.1

 أعضاء  مجلس اإلدارة : تشكيل اللجان وتحديد أعضاءها ورئيس كل لجنة.  -4.9

 رة : تصدير قرار إداري رسمي بتشكيل اللجان    .رئيس مجلس اإلدا - 4.3

 المدير التنفيذي : اضافة اللجنة المشكلة إلى الئحة اللجان الفرعية ومهامها  .    -4.4

 ة :ــليـمـعـال.5

 المهام التفصيلية للعملية :  5.1

عمال يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتحديد اللجان الدائمة التي يحتاجها المجلس لمتابعة أ -1

 . الجمعية , وتشكل اللجان في بداية دورة المجلس   
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 11من  4الصفحة 
 

 يقوم المجلس بتطوير اللجان أو تغيير أعضاءها حسب حاجة العمل .  -9

يمكن لمجلس اإلدارة تشكيل لجان عمل مؤقتة لبعض المشاريع أو المهام التي يرى  -3

 المجلس ضرورة تشكيل لجنة خاصه بها  .

ل اللجنة بتحديد اسم اللجنة وعدد أعضاءها ورئيسها , يقوم المجلس في حال تشكي -4

 وتضمين ذلك في محضر االجتماع .

بعد تشكيل اللجنة يتم تصدير قرار إداري باسم رئيس المجلس , ويتم تزويد أعضاء  -5

 اللجنة بنسخة من القرار  . 

عضاء في حال كانت اللجنة دائمة مقرة سابقاً وتم تغيير أعضاءها فقط , يقوم األ -6

 بالحصول على بنود عمل اللجنة من الئحة اللجان الفرعية . 

في حال كانت اللجنة مستحدثة ودائمة يقوم المدير التنفيذي بإضافة اللجنة وبياناتها  -7

 ومهامها في الئحة اللجان الفرعية ومهامها   . 

 يوم عمل  .   41تستغرق هذه العملية مدة 

 :الوثائق المتعلقة .6

 .   iso2111:9115اصفة القياسية المو -6.1

 النظام األساسي لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا .  – 6.9

 .   ( 91إجراءات مجلس اإلدارة ) الهدا /الئحة  – 6.3

 سجالت الجودة:.7    

 النماذج : محضر اجتماع مجلس اإلدارة .  -
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 11من  1الصفحة 
 

     اجتماع جلنة داخلية إجراء

 الهـــــــدف :.1

 .  أعمال اللجنة بشكل يضمن تقديم للجنة أداء مهامها بكفاءة وفاعلية   تسيير -1.1

 :قـاق التطبيـنط.9

 تسري أحكام هذه الالئحة على :  -9.1

 جميع اللجان التي يتم تشكيلها سواء كانت لجان دائمة أو مؤقتة   . 

  ات:ــعريفــالت.3

 .  جنة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة هو الشخص الذي تم تعيينه رئيساً لل:  رئيس اللجنة  -3.1

 ات :ــؤوليــالمس.4

 (  اللجنة الداخليةمالك العملية ) رئيس  -4.1

 عرض توصيات اللجنة على مجلس اإلدارة . –رئيس اللجنة : الدعوة لالجتماع  -4.9

أعضاء  مجلس اإلدارة : االطالع على قرار اللجنة الداخلية والمصادقة عليها أو  - 4.3

 ذار عنها . االعت

 ة :ــليـمـعـال.5

 المهام التفصيلية للعملية :  5.1

رئيس اللجنة بتحديد موعد اجتماع اللجنة على أن يكون االجتماع بحسب طبيعة يقوم  -1

 .    عمل اللجنة أو ما يوكل لها من مهام 

 .% من إجمالي األعضاء  51يعقد اجتماع اللجنة في حال تجاوز عدد الحضور  -9

 .  تدوين توصيات اللجنة في نموذج : محضر اجتماع لجنة داخلية يتم -3

من قبل مجلس اإلدارة ,  لمصادقةفي حال كان القرارات الصادرة من اللجنة تحتاج  -4

 . رئيس اللجنة بعرض توصيات اللجنة على  المجلس في أقرب اجتماع يقوم 
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 11من  6الصفحة 
 

اذ القرار حاليها بالقبول أو يقوم مجلس اإلدارة باالطالع على توصيات اللجنة , واتخ -5

 .   االعتذار 

 . يدون قرار مجلس اإلدارة في محضر االجتماع الخاص بمجلس اإلدارة  -6

 يوم عمل  .   31تستغرق هذه العملية مدة 

 :الوثائق المتعلقة .6

 .   iso2111:9115المواصفة القياسية  -6.1

 حرم والهدا . النظام األساسي لجمعية البر الخيرية بوادي م – 6.9

 (  .  91الئحة إجراءات مجلس اإلدارة ) الهدا / – 6.3

 سجالت الجودة:.7    

 . نموذج اجتماع لجنة داخلية  –النماذج : محضر اجتماع مجلس اإلدارة  -

 

 



   ام اللجان وامله -الئحة اللجان الفرعية ومهامها                                                                      

 

 11من  7الصفحة 
 

 اهليكل التنظيمي جمللس إدارة اجلمعية للدورة الرابعة

 م 9102  -هـ  0440
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 11من  8الصفحة 
 

 هـ 0440ساندة ألعمال اجمللس اللجان الفرعية امل
 

 جلنة التخطيط والتطوير -0

 جلنة تنمية املوارد املالية -9

 جلنة القوى العاملة -3

 جلنة اجلرد -4                               

 جلنة املخصصات -5

 جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية  -6        
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 11من  9الصفحة 
 

 أوالً : جلنة التخطيط والتطوير
 : األعضاء

 التوقيع الصفة السما م
  رئيسا   عبد اهلادي خلف الطويرقي  1
  عضوا   خالد محود الطويرقي  2
  عضوا   حممد صاحل الطويرقي 3
  عضوا   بندر مطر الرسامسة  4
  منسقا   حممد عبدالاله املنصوري  5

 كانيات املتاحة.التخطيط والتطوير للربامج واللوائح واألنظمة لرفع مستوى األداء وفق اإلم اهلدف:

 املهام:

قرتاح التعديالت الالزمة عليها  او م  31/12/2121-م  1/1/2112مراجعة اخلطة االسرتاتيجية احلالية  -1
 للتطوير وعرضها على جملس اإلدارة للتصويت .

وعرضها على جملس اإلدارة ألخذ املوافقة القادمة اإلشراف على إعداد اخلطة االسرتاتيجية لألربع سنوات  -2
 يها.عل

متابعة تنفيذ اخلطط التشغيلية املنبثقة من اخلطط االسرتاتيجية وتقدمي التقارير الالزمة جمللس اإلدارة كل ربع  -3
 سنة .

شراف عليها بعد موافقة اجمللس على االقرتاحات زمة لتطوير اللوائح واألنظمة واإلاقرتاح الدراسات الال -4
 املقدمة.

برامج التدريب الالزمة لرفع كفاءة  معية من القوى العاملة واقرتاحرفع التوصيات للمجلس عن احتياجات اجل -5
 العاملني. 

 أي مهام أخرى تكلف هبا يف جمال التخطيط والتطوير من جملس اإلدارة. -6
 .التنسيق بني اللجان يف مهامها  -7
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 11من  11الصفحة 
 

 ثانيًا : جلنة تنمية املوارد املالية 
 : األعضاء

 التوقيع الصفة االسم م
  رئيسا   خالد محود عبد اهلل الطويرقي 1
  عضوا   منصور عبداهلل الطويرقي  2
  عضوا   حممد حامد الطويرقي 3
  عضوا   بندر مطر الرسامسة  4
  منسقا   ياسر عبداهلل النجمي   5

ن خالل م االسرتاتيجيةاستدامة مالية متكن اجلمعية من تقدمي براجمها وأنشطتها  املعتمدة يف اخلطط  اهلدف:
 زيادة اإليرادات وعقد الشراكات.

 املهام:

اإلشراف على إعداد خطة للتربعات النقدية والعينية من التجار وعرضها على جملس اإلدارة ألخذ املوافقة  -1
 عليها .

 , واعتمادها من جملس اإلدارة. عداد امللفات التسويقية للمشاريعإاإلشراف على  -2
وأخذ موافقة اجمللس عليها  وإعداد   االسرتاتيجيةمبا  يتناسب واخلطط خطة للشراكات  اإلشراف على عمل -3

 العقود الالزمة هلا واإلشراف على تنفيذها.
اإلشراف على إعداد احلمالت التعريفية واإلعالنية وحتديد تكاليفها وعرضها على جملس اإلدارة  للتصويت  -4

 عليها.
 تجار إذا لزم األمر.لني والو املشاركة يف الزيارات امليدانية للمسؤ  -5
 متابعة تنفيذ اخلطط واحلمالت . -6
 أي مهام أخرى تكلف هبا يف جمال املوارد املالية   . -7
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 11من  11الصفحة 
 

 ثالثًا : جلنة القوى العاملة  
 : األعضاء

 التوقيع الصفة االسم م
  رئيسا   طارق عبدالرمحن الطويرقي 1
  عضوا   سامي عبداهلل الطويرقي  2
  عضوا   عبداهلل خلف الطويرقي 3
  عضوا   بندر مطر الرسامسة  4
  منسقا   ماجد محد الربدي   5

 .اختيار أفضل الكفاءات الوظيفية  للعمل يف اجلمعية وفق نظام احلوكمة املعتمد يف اجلمعية اهلدف:

 املهام:

طط دراسة السري الذاتية وملفات املتقدمني لشغل الوظائف وإجراء املقابالت الشخصية معهم حسب اخل -1

 املعتمدة ورفع التوصيات جمللس اإلدارة لالعتماد.

 دراسة الشكاوى والتظلمات من املوظفني واملوظفات وتقدمي التوصيات حياهلا. -2

 إجراء التحقيق الالزم ملرتكيب املخالفات والرفع للمجلس بتطبيق العقوبات الالزمة حسب الالئحة . -3

 ق العاملني يف اجلمعية وفق الئحة القوى العاملة املعتمدة.دراسة حاالت االستقاالت والفصل والعقوبات حب -4

 اقرتاح احلوافز والرتقيات مبا يتناسب والئحة القوى العاملة املعتمدة وأخذ موافقة جملس اإلدارة عليها. -5

 أي مهام أخرى تكلف هبا من اجمللس يف جمال التوظيف. -6
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 11من  12الصفحة 
 

 رابعًا : جلنة اجلرد  
 : األعضاء

 قيعالتو  الصفة االسم م
  رئيسا   حممد عواض الطويرقي 1
  عضوا   عبداهلادي خلف الطويرقي  2
  عضوا   سامل محيد الطويرقي 3
  عضوا   بندر مطر الرسامسة  4
  منسقا   أمحد عبداهلل القرشي  5

 احملافظة على ممتلكات اجلمعية و تاليف حدوث أي تالعب قد حيدث من أصحاب العالقة. اهلدف:

 املهام:

 أكد من حصر مجيع ممتلكات اجلمعية وحفظ بيانات احلصر يف أكثر من موقع وبأكثر من طريقة .الت -1

التأكد من وجود عهد على كل موظف وعدم ترك أي أجهزة أو معدات أو أثاث معد لالستخدام دون  -2

 تسليمه ملسؤول عنه .

 متابعة ربط إخالء الطرف لكل صاحب مصلحة من تسليمه للعهد اليت حبوزته. -3

على سالمة وصحة إيصاالت االستالم والتسليم وسندات القبض والصرف من خالل اجلرد  اإلشراف -4

 املفاجئ.  

 شراف على متابعة  ما يتم استالمه من تربعات عينية مع ما يتم صرفه فعليا.اإل -5

 أي مهام أخرى تكلف هبا من جملس اإلدارة يف جمال اجلرد.  -6
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 11من  13الصفحة 
 

 خامسًا : جلنة املخصصات   

 : اءاألعض

 التوقيع الصفة االسم م
  رئيسا   بندر مطر الرسامسة  1
  عضوا   طارق عبدالرمحن القثامي  2
  عضوا   الطويرقي حممد عواض 3
  عضوا    سامي عبداهلل الطويرقي 4
  منسقا    طارق فهد الطويرقي  5

يق مبدأ املساواة بني مساعدة الباحث االجتماعي يف تطبيق اآلليات املعتمدة يف البحث وحتق اهلدف:
 .املستفيدين وطاليب اإلعانات الطارئة 

 املهام:

مراجعة مجيع ملفات املستفيدين اجلديدة واحملدثة للتأكد من تصنيف الفئات واكتمال مستنداهتا و إجراءاهتا  -1

 املطلوبة.

 دراسة حاالت اإلعانات الطارئة بعد وضع رأي الباحث االجتماعي عليها. -2

 املستحق لكل حالة طارئة معتمدين على الئحة اإلعانات الطارئة.حتديد املبلغ  -3

 التأكد من صرف التغذية الشهرية لألسر والتوقيع على كشوفات الصرف . -4

 أي مهام أخرى تكلف هبا من اجمللس يف جمال عملها. -5
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 11من  14الصفحة 
 

 : جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية     سادساً 
 : األعضاء

 التوقيع الصفة االسم م
  رئيسا   أبو رأس اهيم عبداهلل عبد الغين إبر  1
  عضوا   إبراهيم مسعد اجلهين 2
  عضوا   عبد الكرمي عبداهلل الدهان  3
  عضوا   يخالد عبدالعزيز الطويرق 4
   عضوا   سامي عبداهلل حسان الطويرقي 5

التأكيد على االلتزام حتقيق احلماية لذوي املصلحة ومنع استغالل السلطة يف غري مصلحة اجلمعية و  اهلدف:
 .باألنظمة والتعليمات

 املهام:

 . ةمتابعة األداء جلميع املؤشرات وعرضها على جملس اإلدارة بصفة دورية ربع سنوي -1

 تفعيل جملس اإلدارة والتزام األعضاء مبسئولياهتم وتقييم أداء اجمللس كل ستة أشهر. -2

 .التأكد من إعداد التقارير املالية وتقارير األداء  -3

 حتديد املخاطر املتوقعة املرتبطة بأعمال اللجنة واالستعداد هلا وإدارهتا بعد موافقة اجمللس . -4

متابعة تنفيذ سياسة عدم تعارض املصاحل وسياسة سرية املعلومات حسب الئحة احلوكمة املعتمدة من اجلمعية  -5

 العمومية.

 ول اجلمعية .مراجعة نظم املراقبة الداخلية , ومدى تطبيقها ,ومحاية أص -6

 التحقق من التزام اجلمعية باملتطلبات احلكومية وتطبيقها ضمن أعمال اجلمعية . -7
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   املرفقات  -الئحة اللجان الفرعية ومهامها                                                                            

 

 11من  11الصفحة 
 

  

 

( للجنة يف عام  ...م عقد االجتماع ) .....21بعون اهلل وتوفيقه يف يوم ............. املوافق:   /   /   

 -...............  وذلك ملناقشة األجندة التالية :  ( بتمام الساعة..........)

- 

- 

- 

 , قررت اللجنة التالية : األجندة املدونة أعاله  ومدارسة وبعد النظر 

- 

- 

- 

 وقد كان ذلك حبضور األعضاء املوقعني أدناه . 

 التوقيع االسم التوقيع االسم

    

    

    

 ومت حبمد اهلل اختتام االجتماع الساعة ...............

 به وسلموصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصح

 ..............لجنة محضر اجتماع 


