
 

 اللجنة التنفيذية إعادة تشكيل  قرار  
على ااقرار اإلداري الرئيس اا نفيةيي المرز   مبنةو   هةدية  ااجةوا ماامع مر ااييرية   جمعية    إن رئيس مجلس إدارة

 هة .1443 /11 /20( م وريخ 377864) اامطني ا نمي  ااقطوع غير ااربجي رقم

هةةةةةة مقرار  1443  /12/06( م وريخ    64  -03  -10مجلس إدارة )ثواثوً( في االج موع رقم )    اتبوانظر ااى قرارم

 .ةه1443 /09 /25( م وريخ 68 -4 -2مجلس اإلدارة ااثواث في االج موع رقم )

 .ةه1444 /02 /7م وريخ  (73 -4 -7) رقم االج موعمبنو  على قرارات مجلس اإلدارة في 

 

 يقرر مو يلي: 
 

 م جديد مهومهو ممدة عملهو مأعضةةةةوئهوالجن  اا نفييي  اجمعي  هدي  ااجوا ماامع مر ااييري   شةةةةزي  ا إعودة أمالً:  
 على اانجم اا واي:

 

 

 ً  هة 1444 /11 /21إاى  من  ورييه : مدة عم  االجن ثونيو

 ً   منح االجن  اامهوم مااصالجيوت اا واي  ميلغى مو ي عورض معهو من قرارات اامجلس:: ثواثو

 ، ووفق قواعد حوكمة الجمعيات األهلية.تمنح اللجنة المهام والصالحيات وفق الالئحة األساسية للجمعية .1
خطاب مركز التنمية  تكلف اللجنة بتنفيذ ومتابعة ما يخصههها ح ههص تو ههيات اللجنة المشههكلة مة الوبارة بح ههص  .2

 م. 2021/  12/ 19هه الموافق  1443/ 05/  15بتاريخ  
مة مجلس اإلدارة دون غيرهم برئاسهههههههة رئيس المجلس ويناال بها التهههههههرا  التنفيذ  عل  اإلدارة  تكون اللجنة    .3

وتعيية مة التنفيذية، وتفوض ببعض  ههههههالحيات المجلس مالع مراوعة عمود الموآفية وللية التوآيه، وا ها   
 ترتئيه لإلدارة التنفيذية بما يضمة سرعة اإل جاب وسالمة الورا .

 
 

 اامهم   ااعم  االسم م

 رئيس االجن    رئيس اامجلس  أسوم  عبدااع ي  اا ام  .م معواي  1

 عضم االجن   اامجلس نوئب رئيس  مجممد بن مجمد سنزي سعودة أ.  2

 عضم االجن   اامشرف اامواي  يوسر بن عبدهللا بو يد  سعودة د. 3

 عضم االجن   عضم اامجلس  عبدهللا بن راشد ااراشدسعودة أ.   4

 عضم االجن   عضم اامجلس  مجدي بن مجمد جريري سعودة د. 5



 

تعيية مدير تنفيذ  متفرغ للجمعية وتحديد  الحياته وم ؤولياته وتزويد الوبارة باسمه وقرار تعيينه و ورة مة  .4
 .هويته الوطنية مع بيا ات التوا ل معه

  الحياتهم وم ؤولياتهم.  تعيية الموآفية القياديية في الجمعية وتحديد .5
 الترا  عل  إعداد التمرير ال نو  للجمعية واعتماده. .6
 عل  رئيس اللجنة تمديم خطة عمل مزمنة للجنة. .7
 لرئيس اللجنة الستعا ة بمة يراه مة أهل الخبرة كم تشار أو عضو عل  أن يصدر قرار مة المجلس بذلك. .8
 اللجنة والصعوبات التي تواوهها.عل  رئيس اللجنة تمديم تمرير للمجلس عة أعمال   .9
 تعيية اللجنة الشرعية لمراوعة أعمال الجمعية. .10
 متابعة أعمال وميع اللجان. .11
وضهههع معايير لعضهههوية الجمعية العمومية بما يحمق الخطة التصهههحيحية للمركز الوطني وي ههههم في دعم أعمال   .12

المناسهههص وبيادة العدد المطلوب لتحميق م هههتهدفات  الجمعية وتطبيمها عل  قائمة المتمدمية للعضهههوية لختيار  
 قرار المركز الوطني.

      
 ,,, قة ااممف مهللا 

 رئيس مجلس اإلدارة           
 

 أسامة بة عبدالعزيز الزاملم.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مراوعة الماليةلجنة الإعادة تشكيل   قرار
ااييرية  مبنةو  على ااقرار اإلداري الرئيس اا نفيةيي المرز   إن رئيس مجلس إدارة جمعية  هةدية  ااجةوا ماامع مر 

 هة .1443 /11 /20( م وريخ 377864اامطني ا نمي  ااقطوع غير ااربجي رقم )

هةةةة مقرار  1443  / 12/06( م وريخ    64  -03  -10)    ) أمالً ( في االج موع رقممبوانظر ااى قرارات مجلس إدارة  

 .ةه1443 /09 /25( م وريخ 68 -4 -2قم )مجلس اإلدارة ااثواث في االج موع ر

 .ةه1444 /02 /7( م وريخ 73 -4 -7مبنو  على قرارات مجلس اإلدارة في االج موع رقم )

 

 يقرر مو يلي: 

 اجمعية  هةدية  ااجةوا ماامع مر ااييرية  م جةديةد مهةومهةو ممةدة عملهةواجنة  اامراجعة  اامةواية    شةةةةةزية   إعةودة  أمالً:  

 مأعضوئهو على اانجم اا واي:
 

 

 ً  هة.1444 /11 /21 ج ى: مدة عم  االجن  من  ورييه ثونيو

 ً  :  منح االجن  اامهوم مااصالجيوت اا واي  ميلغى مو ي عورض معهو من قرارات اامجلس:ثواثو

 تمنح اللجنة المهام والصالحيات وفق الالئحة األساسية للجمعية، ووفق قواعد حوكمة الجمعيات األهلية. .1
تكلف اللجنة بتنفيذ ومتابعة ما يخصههها ح ههص تو ههيات اللجنة المشههكلة مة الوبارة بح ههص خطاب مركز التنمية   .2

 م .2021/  12/ 19هه الموافق  1443/ 05/  15بتاريخ  
 يم خطة عمل مزمنة للجنة.عل  رئيس اللجنة تمد .3
 لرئيس اللجنة الستعا ة بمة يراه مة أهل الخبرة كم تشار أو عضو عل  أن يصدر قرار مة المجلس بذلك. .4
 عل  رئيس اللجنة تمديم تمرير للمجلس عة أعمال اللجنة والصعوبات التي تواوهها. .5
 مراوعة دورية للتحمق مة فاعليتها.وضع أ ظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلترا  عليها وإورا    .6
ورفعها لمجلس اإلدارة لمراوعتهههههههههها والرفع للجمعية  اإلترا  عل  إعداد المواب ة التمديرية لل نة المالية الجديدة   .7

 إلقرارها.  العمومية
 .تطبيق معيار ال المة المالية وفق معايير الحوكمة الرتيدة عل  وميع اعمال اإلدارة المالية .8
 مراوع داخلي مة المكاتص المعتمدة، وا ها  إورا ات التعاقد معه.  تفويض لجنة المراوعة المالية لختيار مكتص .9

 اامهم   ااعم   االسم م

 لجن  اا رئيس   رئيس اجن  اامراجع  اامواي   مجدي بن مجمد جريري سعودة د. 1

 عضم االجن   نوئب رئيس اامجلس  مجممد بن مجمد سنزي سعودة أ.  2

 عضم االجن   اامشرف اامواي  يوسر بن عبدهللا بو يد  سعودة د. 3



 

وبالنماذج  التأكد مة التميد بالمعايير المحاسهههههبية الصهههههادرة مة الهيئة ال هههههعودية للمحاسهههههبية الما و يية   .10
 والتمارير المحاسبية التي تصدرها الوبارة.

 في التمارير المالية.التحمق مة التمديرات المحاسبية في الم ائل الجوهرية الواردة   .11
التحمق مة احتوا  التمرير المالي ال هههنو  عل  اإليضهههاحات الضهههرورية حول البيا ات المالية بما في ذلك   .12

 عة ال ياسات المحاسبية الرئي ة التي تتبعها الجمعية في إعداد ح اباتها.اإلفصاح  
المالية في  الم تندات    لكافة -  دور  بشكل   –مة ووود  ظام متمدم يعمل عل  حفظ   خ إضافية    التحمق .13

 مكان لمة بما يمكة مة استخدامها في الحالت الطارئة.
 شأ ها.دراسة ال ياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وابدا  الرأ  والتو ية لمجلس اإلدارة ب .14
تزويد الوبارة بح هههههههههاب الجمعية الختامي لل هههههههههنة المنتهية بعد اعتماده مة الجمعية العمومية خالل مدة   .15

 أتهر مة  هاية ال نة المالية.أقصاها أربعة  
للتحمق    وودت،الرقابة واإلتههرا  عل  أدا  وأ شههطة المراوع الداخلي أو إدارة المراوعة الداخلية في الجمعية إن   .16

 مة توفر المواد الالبمة وفعاليتها في أدا  األعمال والمهام المنوطة بها.
اسههههههتمالله،  مة    أتعابه، والتأكدالح ههههههابات الخاروي، وعزله وتحديد    التو ههههههية للجمعية العمومية بتعيية مراوع .17

ي العتبهار المواعهد  مع األخهذ ف  أعمهالهه، طها  عملهه وتهههههههههروال التعهاقهد معهه، وتمييم أدائهه ومهد  فعهاليهة    ومراوعهة
 والمعايير ذات الصلة.

 اإلوابة عة استف ارات مراوع الح ابات الخاروي. .18
 دراسة تمارير مراوع الح ابات الخاروي ومالحظاته عل  الموائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأ ها. .19
 بشأ ها.مراوعة تمارير الجهات الرقابية والتحمق مة اتخاذ الجمعية اإلورا ات الالبمة   .20
تر  ضهرورة اتخاذ إورا  بشهأ ها، وإبدا  تو هياتها  الرفع للجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة بما تراه مة م هائل   .21

   يلزم اتخاذها.بالخطوات التي  
 ق,,, ة مهللا ااممف

 رئيس مجلس اإلدارة 
 

 أسامة بة عبدالعزيز الزاملم.  
 
 



 

 الماليةلجنة الستدامة إعادة تشكيل   قرار
إن رئيس مجلس إدارة جمعية  هةدية  ااجةوا ماامع مر ااييرية  مبنةو  على ااقرار اإلداري الرئيس اا نفيةيي المرز   

 هة .20/11/1443( م وريخ 377864اامطني ا نمي  ااقطوع غير ااربجي رقم )

ً مبةوانظر ااى قرارات مجلس إدارة ) مقرار    ه1443  /12/06( م ةوريخ    64  -03  -10( في االج مةوع رقم )  ثةونيةو

 ه.25/09/1443( م وريخ 68 -4 -2مجلس اإلدارة ااثواث في االج موع رقم )

 .ةه7/02/1444( م وريخ 73 -4 -7مبنو  على قرارات مجلس اإلدارة في االج موع رقم )

 

 يقرر مو يلي: 
 

 ااييرية  م جةديةد مهةومهةو ممةدة عملهةواجمعية  هةدية  ااجةوا ماامع مر  اجنة  االسةةةةة ةدامة  اامةواية   شةةةةةزية   إعةودة  أمالً: 

 على اانجم اا واي: مأعضوئهو
 

 

ً ثوني  هة 1444 /11 /21: مدة عم  االجن  من  ورييه إاى و

 ً  اامهوم مااصالجيوت اا واي  ميلغى مو ي عورض معهو من قرارات اامجلس::  منح االجن  ثواثو

 تمنح اللجنة المهام والصالحيات وفق الالئحة األساسية للجمعية، ووفق قواعد حوكمة الجمعيات األهلية. .1
التنمية  تكلف اللجنة بتنفيذ ومتابعة ما يخصههها ح ههص تو ههيات اللجنة المشههكلة مة الوبارة بح ههص خطاب مركز  .2

 م.2021/  12/ 19هه الموافق  1443/ 05/  15بتاريخ  
 عل  رئيس اللجنة تمديم خطة عمل مزمنة للجنة. .3
 لرئيس اللجنة الستعا ة بمة يراه مة أهل الخبرة كم تشار أو عضو عل  أن يصدر قرار مة المجلس بذلك. .4
معيههة ورفعها لمجلس اإلدارة لمراوعتههها والرفع  اإلتههرا  علهه  إعههداد المواب ة التمديرية لل نة الماليههة الجديدة للج .5

 إلقرارها.  للجمعية العمومية
 

 اامهم   ااعم   االسم م

 رئيس االجن   رئيس االجن  االس دام  اامواي  بندر بن إبراهيم اامعورك . مسعودة  1

 عضم االجن   عضم اامجلس  إبراهيم بن صواح اام يني سعودة أ.  2

 عضم االجن   عضم اامجلس  بن راشد ااراشد  عبدهللاسعودة أ.  3

 عضم االجن   مس شور اا طمير اإلداري جمدان بن مجمد اامعبديسعودة أ.  4

 عضم االجن   مس شور اا طمير مااجمزم  يواد بن جمعون اا هراني  سعودة د. 5



 

إعداد و ههياغة ال ههياسههة السههتامارية للجمعية وعرضههها عل  مجلس اإلدارة لمراوعتها والرفع للجمعية العمومية   .6
 إلقرارها.

 متابعة تنفيذ ال ياسة الستامارية، والتو ية بالتعديل عند الحاوة. .7
 لحتوا  الخ ائر المحتملة في المشاريع الستامارية للجمعية.وضع خطة  .8
السهههتامارية التي تنو  الجمعية السهههتامار    البحث عة الفرص السهههتامارية المالئمة، ودراسهههة ودو  المشهههاريع .9

 فيها.
والمالية    العمل عل  متابعة وضههبط سههير المشههاريع السههتامارية للجمعية أننا  التنفيذ، واتخاذ الخطوات اإلدارية .10

 الالبمة إل هائها.
 .الوقه والستامار ومتابعة واعتماد خططهاعل  إدارة    المباتر  اإلترا  .11
 تمييم مشاريع الجمعية الستامارية ومالئمة العائهد الربحي منها وعدم الدخول في استامارات عالية المخاطر. .12
 توفير البيا ات الالبمة لتحميق قرارات استامارية فعالة ودقيمة. .13
راوعههههة مالئمة ال ياسههههة السههههتامارية العامة في ضو  أ شههههطة الجمعيههههة وقدرتها عل  تحمل المخاطر بصورة  م .14

 األول المتعلمة بالمخاطر واإليرادات.  عامة والمتطلبات طويلة
 للجمعية.  إ هدار تمارير دوريهة وفي وقت مالئم عة النشاال الستامار   .15
ت ههههههجيل العمارات وإفراغها وقبول الو ههههههايا واألوقا  والهبات ودما  ههههههكوز أمالز الجمعية وتجزئتها وفربها،   .16

وتحديث الصهكوز وإدخالها في النظام الشهامل، وتحويل األراضهي الزراعية إل  سهكنية، وإورا  أ  تصهرفات محممة 
 موافمة الجمعية العمومية.المجلس و للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد  

 تنمية الموارد المالية للجمعية وال عي لتحميق الستدامة لها. .17
 إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها. .18
 إعداد قواعد استامار الفائض مة أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها مة المركز. .19
 عل  رئيس اللجنة تمديم تمرير للمجلس عة أعمال اللجنة والصعوبات التي تواوهها. .20

 

 ق,,,ـوهللا الموف   

 رئيس مجلس اإلدارة       

 أسامة بة عبدالعزيز الزاملم.   
 



 

 تطوير والحوكمةال لجنةإعادة تشكيل قرار  

إن رئيس مجلس إدارة جمعية  هةدية  ااجةوا ماامع مر ااييرية  مبنةو  على ااقرار اإلداري الرئيس اا نفيةيي المرز   

 هة .1443 /11 /20( م وريخ 377864اامطني ا نمي  ااقطوع غير ااربجي رقم )

ً مبوانظر ااى قرارات مجلس إدارة ) هةةةةة مقرار  1443  /12/06( م وريخ    64  -03  -10( في االج موع رقم )  رابعو

 ه.1443 /09 /25( م وريخ 68 -4 -2مجلس اإلدارة ااثواث في االج موع رقم )

 ه.1444 /02 /7 وريخ ( م73 -4 -7مبنو  على قرارات مجلس اإلدارة في االج موع رقم )

 يقرر مو يلي: 
 

 اجمعية  هةدية  ااجةوا ماامع مر ااييرية  م جةديةد مهةومهةو ممةدة عملهةو   اا طمير مااجمزمة  شةةةةةزية  اجنة   إعةودة  أمالً:  

 مأعضوئهو على اانجم اا واي:

 

 ً  هة 1444 /11 /21: مدة عم  االجن  من  ورييه إاى ثونيو

 ً  :من قرارات اامجلس وميلغى مو ي عورض معه :  منح االجن  اامهوم مااصالجيوت اا واي ثواثو

 تمنح المهام والصالحيات للجنة وفق الالئحة األساسية للجمعية، وقواعد حوكمة الجمعيات األهلية. .1
تكلف اللجنة بتنفيذ ومتابعة ما يخصههها ح ههص تو ههيات اللجنة المشههكلة مة الوبارة بح ههص خطاب مركز التنمية   .2

 م .2021  /12 /19هه الموافق  1443/ 05/  15بتاريخ  
 .حاوة لتعديل بعضها او الغائه او إضافة براما أخر  والرفع بمد  الستفادة منها وال الجمعية وتمييم براماإعادة دراسة  .3
الموافمة عل  اسهههتفادة الجمعية مة أفضهههل الممارسهههات المووودة لد  الجمعيات الخيرية عل  م هههتو  المملكة   .4

 بالتن يق مع الرئيس التنفيذ  للمركز الوطني ح ص توويه سعادته.
الموافمة عل  السههههههههتفادة مة خبرات العاملية بوبارة الحا والعمرة ووبارة الموارد البشههههههههرية والتنمية الوتماعية   .5

 والجهات التي تم التعاقد معها بمذكرات تفاهم ضمة اللجان العاملة بالجمعية عند الحاوة.
 دراسة الالئحة األساسية للجمعية وإعادة  ياغتها. .6

 

 اامهم   ااعم   االسم م

1 
 االجن  رئيس   اا طمير مااجمزم رئيس االجن   إبراهيم بن صواح اام يني سعودة أ. 

2 
 عضم االجن   عضم اامجلس  بندر بن إبراهيم اامعورك  .مسعودة 

3 
 مس شور اا طمير اإلداري جمدان بن مجمد اامعبديسعودة أ. 

 عضم االجن  

4 
 مس شور اا طمير مااجمزم  يواد بن جمعون اا هراني  سعودة د.

 عضم االجن  



 

 ية.ت لم ملف الهوية البصر  .7
 عل  رئيس اللجنة تمديم خطة عمل مزمنة للجنة. .8
 لرئيس اللجنة الستعا ة بمة يراه مة أهل الخبرة كم تشار أو عضو عل  أن يصدر قرار مة المجلس بذلك. .9
 عل  رئيس اللجنة تمديم تمرير للمجلس عة أعمال اللجنة والصعوبات التي تواوهها.  .10
 واإلدارة التنفيذية.  للعضوية في مجلهس اإلدارةاقتراح سياسهات ومعاييهر واضحهة    .11
 اإلدارة وتغل وآائف اإلدارة التنفيذية.  إعهداد و هف للمهدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس  .12
 لعضوية مجلس اإلدارة ووآائف اإلدارة التنفيذية. المراوعهة ال نوية لالحتياوات الالبمهة مهة المهارات المناسبة  .13
 ورفع التو يات بشأن التغييرات التي يمكة إوراؤها. للجمعية،ورية للهياكل التنظيمية والوآيفية المراوعة الد  .14
 إعداد سلم رواتص موآفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها لمجلس اإلدارة للنظر فيها واعتمادها.  .15
 وضع و ف وآيفي لشغل وآائف اإلدارة التنفيذية.  .16
 اإلوهرا ات الخا هة في حال تهغور مركز أحد أعضا  مجلس اإلدارة أو أحد كبار اإلدارة التنفيذية.وضهع    .17
 الجمعية خا ة الجوا ص المالية والما و ية.  وضهع اإلوهرا ات الخا هة بتعريهف أعضا  المجلس الجهدد بعمل  .18
 الجمعية ألعضا  المجلس.تؤون    وضع اإلورا ات المناسبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عة  .19
 لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.  تحديد ووا ص الضعف والموة في مجلهس اإلدارة، واقتراح الحلول  .20
اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة السهههتراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها مة خطط العمل الرئي هههة،  بنا  و   .21

 للمجلس لالعتماد  عوالرف  تنفيذها.ومتابعة  
وضهههع أسهههس ومعايير لحوكمة الجمعية ل تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، واإلتهههرا     .22

   فاعليتها وتعديلها عند الحاوة.عل  تنفيذها ومراقبة مد
 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع الم تفيدية مة خدمات الجمعية تضمة تمديم العناية الالبمة لهم، واإلعالن عنها.  .23
وضهههع ال هههياسهههات واإلورا ات التي تضهههمة التزام الجمعية باأل ظمة واللوائح، إضهههافة إل  اللتزام باإلفصهههاح عة    .24

المعلومات الجوهرية للم تفيدية والمركز والجهة المشرفة وأ حاب المصالح اآلخرية، وتمكية اآلخر مة الطالع  
 عل  الح اب الختامي والتمارير المالية واإلدارية، و شرها عل  الموقع اإللكترو ي للجمعية

 للتحمق مة فاعليتها.وضع أ ظمة وضوابط للرقابة الداخلية والترا  عليها وإورا  مراوعة دورية    .25
        مع األ ظمة والموا ية.  تهاموائمالتأكد مة  دراسة مصفوفة الصالحيات و   .26

 ق,,, ة مهللا ااممف

 رئيس مجلس اإلدارة  

 أسامة بة عبدالعزيز الزاملم.   


