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 مقدمة

 الرقابة ضوابط متطلبات من أساسياً  متطلباً  تعد التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس صالحيات لئحة إن
 اإلدارية الوظائف لشاغلي والصالحيات المسئوليات تحديد على تعمل أنها حيث الجمعية في الداخلية
 وحوكمة ضبط من تعزز أن شأنها من والتي الجمعية، في والمعامالت القرارات لعتماد العليا التنفيذية
 .والحتيال الفساد مخاطر لتمنع واإلجراءات، المعامالت تدفق مسارات

 
 النطاق

 في وتطوعية تعاقدية عالقات لهم ومن العاملين كافة على العامة المسؤوليات السياسة ىذه تحدد
 .لألنظمة وفقاً  خاصة وظيفية سياسات لهم تصدر من ذلك من ويستثنى الجمعية،

 
 البيان

 :اإلدارة مجلس صالحيات: أولً 
 .تنفيذىا على واإلشراف للجمعية الرئيسية واألىداف األساسية التوجيهات اعتماد
 للمهام تحديد من ذلك يتبع وما عليها، واإلشراف الداخلية للرقابة والضوابط واللوائح األنظمة اعتماد

 .المختلفة الوظيفية المستويات بين والمسؤوليات والواجبات والختصاصات
 الحاجة، دعت إن وتعديلو فاعليتو مدى ومراقبة عليو العام واإلشراف بالجمعية خاص للحوكمة نظام وضع

 .الجمعية على الشراف جهة تقرره ما مع يتعارض ل بما
 .حقوقهم وحفظ حمايتهم أجل من المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة واعتماد وضع
 .التنفيذية باإلدارة المنوطة األعمال وتنفيذ لتفويض سياسة واعتماد وضع



 

 عن باإلفصاح والتزامها واللوائح باألنظمة الجمعية التزام تضمن التي واإلجراءات السياسات واعتماد وضع
 .الجمعية مع المصالح ألصحاب الجوىرية المعلومات

 .وتطويرىا الجمعية بعمل المتعلقة الداخلية السياسات اعتماد
 اتخاذ وإجراءات التنفيذية، لإلدارة تفويضها يتم التي والمسؤوليات والختصاصات الصالحيات تحديد
 .فيها البت بصالحية يحتفظ التي الموضوعات المجلس يحدد كما. التفويض ومدة القرار
 .لالستثمارات عامة ومعايير موجهات وضع
 .للجمعية العقارية واألنشطة الستثمارات إدارة

 .الجمعية تواجو التي للمخاطر العام التصور تحديد
 .لو الدعم وتوفير التنفيذي المدير/الرئيس أداء وتقييم مراجعة

 .والشيكات الصرف أوامر على والتوقيعات المالية العتمادات
 .العليا اإلدارية الوظائف لشاغلي والفصل التعيين في البت
 .عليو الطارئة والتعديالت التنظيمي الهيكل واعتماد إقرار
 التنفيذية اإلدارة صالحيات: ثانياً 

 .متطورة مرحلية معايير خالل من العمل لفريق المثلى القيادة
 .الدوري والتقييم والخطط بالستراتيجيات األىداف ربط
 .بها المفوضة للصالحيات ممارساتها بشأن اإلدارة لمجلس دورية تقارير رفع
 .لعتماده التقديرية الموازنة ومشروع المالية التقارير رفع
 .لعتماده للعاملين الوظيفي التقويم رفع

 .العمل بسير الخاصة والتعليمات التعاميم إصدار
 .لعتمادىا الشاغرة للوظائف التعيين في التوصية

 .اإلدارة لمجلس الوظيفية العقود بإنهاء تقرير رفع



 

 :التنفيذية واإلدارة المجلس أعضاء بين والتواصل الرؤساء تجاه الواجبات: ثالثاً 
 .المجلس عن الفرعية اللجان أحد أو المجلس رئيس قبل من اجتماع لعقد الدعوة توجيو يتم

 .اللجنة رئيس أو المجلس رئيس مع والتشاور التنسيق بعد إل المجدولة الجتماعات تأجيل أو إلغاء عدم
 أعضاء من طلب على بناءً  أو ذلك، ضرورة رأى متى مجدول غير طارئ لجتماع يدعو أن المجلس لرئيس

 .المجلس
 أعمال جدول وضع عند التنفيذي والرئيس واألعضاء السر وأمين المجلس رئيس بين التنسيق يتم أن

 .الجتماع
 .أدائها يتضمن شهري بتقرير اإلدارة مجلس تزويد التنفيذية اإلدارة على يتوجب

 مجلس بشؤون المتعلقة األمور في اإلدارة مجلس أعضاء مع التواصل جهة ىو اإلدارة مجلس أمين
 المجلس بأعمال وخبرة عالقة لهم ممن التنفيذية اإلدارة من مفوض مقامو يقوم غيابو حال وفي اإلدارة،
 .المجلس أمين عودة حين إلى بالمهمة بالقيام التنفيذي المدير من توجيو بموجب
 اإلدارة أعضاء من أي أو المالي والمدير التنفيذي المدير مع التواصل واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء
 .لذلك الحاجة عند التنفيذية

  
 المسؤوليات

 إدارة تحققت يعملققون الققذين والمنتسققبين العققاملين جميققع وعلققى الجمعيققة أنشققطة ضققمن الالئحققة ىققذه تطبققق
 عليهقا، والتوقيقع بهقا واإللمقام السياسقة ىقذه وعلى بعملهم المتعلقة األنظمة على الطالع الجمعية واشراف
 تزويقد التنفيذيقة اإلدارة وعلقى. الوظيفيقة ومسقؤولياتهم واجبقاتهم أداء عنقد أحكقام مقن فيهقا ورد بمقا واللتزام

 .منها بنسخة واألقسام اإلدارات جميع
 



 

 نموذج اعتماد
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ل نبي بعده   وبعد: 

جلسقتو العتياديقة فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة القدرب فقي  
 الممنوحققة والصققالحيات اإلدارة مجلققس صققالحيات لئحققةعلققى  ىققق 21/12/1441 الموافققق يققوم الثالثققاء

وقققرر اعتمادىققا والعمققل بموجبهققا ونشققرىا علققى الموقققع اإللكترونققي للجمعيققة وفققق الصققيغة المرفقققة  للمجلققس
  بالعتماد واهلل الموفق .

 مجلس اإلدارة( )أعضاء

 التوقيع الصفة السم

 الرئيس حسين بن أحمد بن موسى مرياحي
 

  نائب الرئيس حسن بن ثابت بن يحيى عداوي

  المسؤول المالي األصممحمد بن فتح الدين بن محمد 

  عضو بندر بن أحمد بن إبراىيم عنبري

  عضو عيسى بن محمد بن عيسى الشعبي

  عضو إبراىيم بن أحمد بن علي فارسي

  عضو علي بن أحمد بن فايع ثروان

  عضو عبدالرحمن بن ناصر بن محمد شبلي

  عضو مهدي بن إبراىيم بن موسى آل حمود

  عضو الدين بن محمد األصمأحمد بن فتح 


