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 وبعد وصحبه ومن واالهسيدنا محمد وعلى آله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

إجتماع محضر  إلى  رقم      إشارة  االدارة   على     20/6/2022وتاريخ  5/22/38مجلس  وبناء  اللجان  دليل  املمنوحة  باعتماد  الصالحيات 

 -مايلي : للمدير العام املكلف وملا تقتضيه مصلحة العمل فقد قرر 

 -:  كالتاليوأعضائها   لجنة الشؤون املالية والقانونيةتحديد   -1

 لجنة دائمة نوعها

 هـ 21/12/1440بداية كل دورة مجلس من  تاريخ بدايتها 

 هـ21/12/1444نهاية كل دورة مجلس الى  تاريخ نهايتها 

 أربع سنوات مدتها 

 االعضاء  املسميات  اسم اللجنة 

 لجنة الشؤون املالية والقانونية

 األستاذ: سلطان املسعودي  رئيس اللجنة: املشرف املالي

 األستاذ: جزاء الدهاس ي عضو اللجنة: املدير العام 
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 والقانونية املالية الشؤون لجنة اختصاصات

 املالية الشؤون -1

 .  العتمادها اإلدارة ملجلس وتقديمها  السنوية التقديرية امليزانية إعداد -

  للجمعية املالية الالئحة تنفيذ -
 
 .عليها املتعارف املحاسبية واملبادئ لألصول  وفقا

 . التشغيلية والخطة الجمعية موارد مع يتناسب  بما  وتحديثها املساعدات لصرف آلية اعتماد -

  جميع  عن  إيصاالت  واستخراج  املحاسبية  بالسـجالت  التوريـد  وعقـود  واإليـرادات  باملصـروفات  الخاصـة  العمليـات  جميـع  وتبويـب  تقييد    -

 . واستالمها العمليات

  صرفها تقرر  التي  املبالغ جميع صرف -
 
اقبة الصرف لصحة املوثقة باملستندات  االحتفاظ مع نظاما  . وحفظها املستندات ومر

 وتزويد  التقديرية  واملوازنات  الخطط  مع  ومقارنتها  املالية  الناحية  من  الجمعية  أنشطة  نتائج  لتحليل  الربعية  املالية  التقارير   إعداد  -

 . الالزمة والتوصيات باالقتراحات العليا اإلدارة

 .الطلب عند بها وتزويدهم املتبرعين بكبار  الخاصة التقارير  إعداد -

اقتراح السابقة املالية للسنة االيرادات فائض تقرير  اعداد -  .املجلس من واعتمادها الفائض معها للتعامل خطة و

اقبة -  . االنحراف وأسباب أوجه وبيان املوازنة وعناصر  ببنود والتقيد واإلنفاق الصرف مر



 

 

 

 . املشرفة والجهات الحوكمة تقرير  في الجمعية على املسجلة املحاسبية املالحظات كافة تالفي على العمل -

 .النظامية األصول  حسب على عليها والرد الخارجي املراجع من الواردة املالحظات بحث -

 .الداخلية األعمال جودة لتأكيد  املالي املستشار  اختيار  -

 .الجمعية وبرامج أنشطة على ريعه وتوزيع االستثمار  حيث من الوقف أموال متابعة -

 . الجمعية لدى واالستثمارات العقارات عن التفصيلي الكشف اعداد -

 . عليها واإلشراف الجمعية وممتلكات عقارات إدارة -

 .ينبغي كما للجمعية املالية املوارد استثمار  ضمان مع املالية املوارد لتنمية خطط وضع -

 .للخطر الجمعية أموال يعرض تصرف أو   مخالفة أي اكتشاف عند املناسبة اإلجراءات اتخاذ -

 .املالية باملعامالت يتعلق فيما اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ -

 .املخاطر إدارة وأنظمة ضوابط وتطوير  الضعف نقاط  على للعثور  الحالية اإلجراءات تقييم -

 .الجمعية ارشيف في منها نسخه حفظ من التأكد بعد  املالية املستندات واتالف جرد -

  اللجنة قرارات جرد -
 
 . الحوكمة ملدير  االعتماد بعد التقرير  ورفع تنفيذها ومتابعة سنويا

 .توفيرها ومتابعة واألدوات واألجهزة العاملة القوى  من املالية اإلدارة احتياجات تحديد -

 القانونية الشؤون -2

 . الغير من الجمعية حق الستيفاء القضائية االجراءات ومتابعة الشرعية واملحاكم القضاء امام الجمعية تمثيل -

 . العمل مكتب من املوجهة والشكاوى   الخالفات وحل متابعة -

 . وجدت  ان القانونية واملخالفات للقضايا املناسبة الحلول  ايجاد -

 .لالعتماد املجلس على وعرضها الصالحيات حدود  في التحقيقات بنتائج  قرارات اعداد -

 .االداري  التحقيق لجنة من تحال  التي  املوضوعات في االدارية التحقيقات اجراء -

  املناسبة االدارية الجزاءات اقتراح -
 
 . الدولة في بها املعمول  القوانين ألحكام وفقا

 .املالية والتعامالت  بالجمعيات  املتعلقة واالرشادات األنظمة تطبيق -

  اللجنة قرارات جرد -
 
                                                                          .       الحوكمة ملدير  االعتماد بعد التقرير  ورفع تنفيذها ومتابعة سنويا

                                                                                        
 . توجيه قرارانا هذا لألعضاءالمعنيين -2

  

 رئيس مجلس االدارة

 
 

   محمد جابر حكمي             
 


