
 

  

 لجان الجمعية



 

 لجان جمعیة ركن الحوار األھلیة

 �جنة االستثمار 

 األهداف: 

تطو�ر موارد ا�جمعية وتنمي��ا وتوحيد ا�جهد والعقل والروح والعمل كفر�ق واحد وقادر ع�� توجيھ ا�جمعية ملواكبة   .1

 التحول الوط�ي. 

ع�� االستدامة وتأم�ن مصادر دخل ممتازة ل�جمعية وأعمالها  ةبناء برامج ومشاريع استثمار�ة بفكر اقتصادي وقادر  .2

 وفق دراسات وخطط واقعية.  

وال�ي من  2030األهداف واالس��اتيجية ال�ي أعد��ا وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية لتحقيق الرؤ�ة  �عز�ز .3

 بي��ا:  

    توسيع القطاع وتوج��ھ للعمل �� مجاالت التنمية.   •

 

 :مهام ال�جنة

 إدارة ا�حفظة أو ا�حافظ االستثمار�ة ل�جمعية بطرق علمية اح��افية.   .1

 االستثمارات املالية األخرى).   –العقارات  -املدرة للدخل والتطو�ر تحتوي ع�� (األسهم  ا�حفظة أو ا�حافظ .2

 استالم االق��احات واألف�ار ودراس��ا.   .3

 شاريع). تصنيف املق��حات واألف�ار وتحو�لها إ�� (برامج أو م .4

إ�شاء فر�ق عمل أو أك�� ينبثق عن ال�جنة من موظفي ا�جمعية أو خارجها أو (مختلط) وت�ليفهم بمهام وا�حة   .5

 ملساندة أعمال ال�جنة إذا دعت ا�حاجة لذلك. 

آلية   –جهة التنفيذ  –تقدير�ة  (موازنةوضع دراسة وتصور ل�ل برنامج أو مشروع، مع األخذ �ع�ن االعتبار أن �شمل  .6

 . تار�خ البداية وال��اية)، أو إحالة امللف إ�� جهة مق��حة أو الفر�ق ا�ختص ب�ل ذلك أو جزء منھ –التنفيذ 

 العمومية والوزارة.  إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال ا�جمعية وتفعيلها �عد اعتمادها من ا�جمعية .7

 

 أعضاء ال�جنة:

 :
ً
 :�س�ى (�جنة االستثمار) م�ونة من السادة التالية أسما��م�شكيل �جنة أوال

 

 املنصب االسم  م

  حمد بن صا�ح الوابل 1
ً
 رئيسا

  البشر  محمد بن عبد هللا 2
ً
 عضوا

  ع�� بن شا�ع الشا�ع  3
ً
 عضوا

  مو�ىى املو�ىى   4
ً
 عضوا

  العو�� عبدهللا  5
ً
 عضوا

 

 :
ً
الكفاءات ومن أ�حاب ا�خ��ات �� مجال االستثمار من داخل ا�جمعية أو خارجها  االستعانة بمن تراهم ال�جنة من ذو  ثانيا

 �أعضاء دائم�ن �� ال�جنة أو استشار��ن و�صفة مؤقتھ. 
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:
ً
تقديم الدراسات والتوصيات �� ت�ليف أو �عي�ن من يلزم �أفراد أو شر�ات لتحس�ن الدخل املا�� ل�جمعية ونمو ا�حفظة  ثالثا

 االستثمار�ة لها. 

: را
ً
 يبلغ هذا القرار ل�جهات ذات العالقة والعمل بموجبھ و�ل�� ما �ان قبلھ  �عا

 

 :املراجع
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 السياسة املوضوعة سابقا. 
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 �جنة التدقيق واملراجعة 

 

 :مهام واختصاصات �جنة التدقيق واملراجعة

ضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق ا�حسابات ا�خار��، ورفع تقر�ر �جلس اإلدارة تحدد فيھ املسـائل التـي ترى  .1

 تقديم توصيا��ا با�خطوات الالزم اتخاذها. أهمية اتخاذ إجراء �شأ��ا مع 

متا�عة ومراقبة استقاللية مدقق ا�حسابات ا�خـار�� ومـدى موضوعتيھ، ومناقشـتھ حـول طبيعـة ونطـاق عمليـة  .2

 التدقيق ومدى فعالي��ا وفق معاي�� التدقيق املعتمدة. 

ـنو�ة ور�ـع السنو�ة) ومراجع��ـا كجـزء من عملها  مراقبة سالمة البيانات املالية ل�جمعية وتقار�رها (السنو�ة ونصف الس .3

 العادي خالل السنة، وعل��ا ال��ك�� �ش�ل خاص ع�� ما ي��:

 .أي �غي��ات �� السياسات واملمارسات ا�حاسبية 

  .إبراز النوا�� ا�خاضعة لتقدير اإلدارة 

  .التعديالت ا�جوهر�ة الناتجة عن التدقيق 

   .اف��اض استمرار�ة عمل ا�جمعية 

   .التقيد باملعاي�� ا�حاسبية 

  .التقيد بقواعد العرض واإلفصاح وغ��ها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقار�ر املالية 

التنسيق مع مجلس إدارة ا�جمعية واإلدارة التنفيذية واملدير املا�� أو املدير القائم بنفس املهام �� ا�جمعية �� سبيل  .4

 ال�جنة االجتماع مع مدقق ا�حسابات ا�خار�� ل�جمعية مرة ع�� األقل �� السنة.أداء مهامها، وع�� 

النظر �� أي بنود هامة وغ�� معتادة ترد أو يجب إيرادها �� تلك التقار�ر وا�حسابات، وعل��ا يو�� االهتمام الالزم بأي  .5

 االمتثال أو مدقق ا�حسابات ا�خار��.   مسائل يطرحها املدير املا�� ل�جمعية أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر �� ا�جمعية. .6

 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، والتأكد من أدا��ا لواج��ا �� إ�شاء نظام فعال للرقابة الداخلية. .7

الرقابة الداخلية ال�ي ي�لفها ��ا مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من   النظر �� نتائج التحقيقات الرئيسية �� مسائل .8

 ال�جنة وموافقة مجلس اإلدارة. 

التأكد من وجود التنسيق فيما ب�ن مدقق ا�حسابات الداخ�� ومدقق ا�حسابات ا�خار��، والتأكد من توفر املوارد  .9

 هاز. الالزمة �جهاز التدقيق الداخ�� ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك ا�ج

 مراجعة السياسات واإلجراءات املالية وا�حاسبية �� ا�جمعية.  .10

مراجعة توج��ات مدقق ا�حسابات ا�خار�� وخطة عملھ وأي استفسارات جوهر�ة يطرحها املدقق ع�� اإلدارة  .11

 بخصوص ال�جالت ا�حاسبية أو ا�حسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافق��ا عل��ا.

واملسائل ا�جوهر�ة املطروحة �� تقر�ر مدقق  االستيضاحلس اإلدارة �� الوقت املطلوب ع�� التأكد من رد مج .12

 ا�حسابات ا�خار��.
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وضع الضوابط ال�ي تمكن موظفي ا�جمعية من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة �� التقار�ر املالية أو الرقابة الداخلية  .13

 بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك ا�خالفات.أو غ��ها من املسائل �ش�ل سري وا�خطوات الكفيلة 

 مراقبة مدى تقيد ا�جمعية بقواعد السلوك امل�ي.  .14

 ضمان تطبيق قواعد العمل ا�خاصة بمهامها والصالحيات املو�لة إل��ا من قبل مجلس اإلدارة. .15

 تقديم تقر�ر إ�� مجلس اإلدارة عن املسائل الواردة �� هذا البند. .16

 أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  النظر �� أي موضوعات .17

�� حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة ع�� توصيات �جنة التدقيق �شأن اختيار أو �عي�ن أو استقالة أو فصل مدقق  .18

ا�حسابات ا�خار��، فع�� مجلس اإلدارة أن ُيضمن �� تقر�ر ا�حوكمة بيانا �شرح توصيات �جنة التدقيق واألسباب 

 األخذ ��ا. ال�ي دعت مجلس اإلدارة لعدم 

متا�عة أعمال ا�جمعية، بما �� ذلك إدارة السلوك امل�ي واالل��ام من أجل التحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ أعمالها   .19

 ومهامها. 

دراسة أي قيود ع�� أعمال ا�جمعية من شأ��ا التأث�� �� قدر��ا ع�� أداء أعمالها ومهامها، وتقديم املق��حات   .20

 والتوصيات ملعا�ج��ا. 

 اسة نظام الرقابة �� ا�جمعية و�عداد تقر�ر يتضمن املق��حات والتوصيات �� شأنھ. در  .21

 دراسة خطة عمل جميع ال�جان للتأكد من مدى فاعلي��ا. .22

التأكد من مالئمة ترتيبات ا�جمعية وكفاي��ا فيما يخص قيام موظف��ا باإلبالغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة  .23

 ن اتخاذ اإلجراءات الالزمة �شأ��ا. داخل ا�جمعية، والتأكد م

التوصية لصاحب الصالحية بتشكيل فر�ق للتحقيق �� األ�شطة ا�خالفة املشتبھ ف��ا داخل ا�جمعية والرفع ل�جنة   .24

 . بالنتائج والتوصيات

األساسية واإلشراف ع�� تنفيذها ومراقبة   والالئحةوضع أسس ومعاي�� �حوكمة ا�جمعية ال تتعارض مع أح�ام النظام  .25

 . ا�حاجة مدى فاعلي��ا و�عديلها عند

 أعضاء ال�جنة:

 :
ً
 :) م�ونة من السادة التالية أسما��ماملراجعة والتدقيق�شكيل �جنة �س�ى (�جنة أوال

 املنصب االسم  م

  محمد ا�جيدل  1
ً
 رئيسا

  مشاري بن فهد ا�جو�رة  2
ً
 عضوا

  يز�د خالد الرشيد  3
ً
 عضوا

 

 :
ً
 ثالثا لها.  ثانيا

ً
 �ع�ن ال�جنة عضوا

:
ً
من داخل ا�جمعية أو   املراجعة والتدقيقبمن تراهم ال�جنة من ذو الكفاءات ومن أ�حاب ا�خ��ات �� مجال  االستعانة ثالثا

 خارجها �أعضاء دائم�ن �� ال�جنة أو استشار��ن و�صفة مؤقتھ. 

 :
ً
 . تحس�ن أداءها ل�جمعية و  ا�حوكمةالدراسات والتوصيات �� ت�ليف أو �عي�ن من يلزم �أفراد أو شر�ات لتحس�ن  تقديم را�عا
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ً
 .و�ل�� ما �ان قبلھيبلغ هذا القرار ل�جهات ذات العالقة والعمل بموجبھ  : خامسا

 

 

 :املراجع
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 السياسة املوضوعة سابقا. 
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 ال�جنة االستشار�ة الفنية 

 

 األهداف: 

 

 التا�عة ل�جمعية وتحس�ن إجراءات عمليا��ا. تطو�ر أداء أعمال ال��امج الفنية  .1

   .ل�جمعيةاألهداف السنو�ة تحقيق األهداف االس��اتيجية و �� ة عقادر  فنيةبناء برامج ومشاريع  .2

 

 :مهام ال�جنة

 وضع خطة ومس��دفات سنو�ة لل��امج واإلشراف ع�� تنفيذها من ناحية فنّية  .1

 فنية و�دار�ة لل��امج التا�عة ل�جمعية.  عمل م��انية .2

 البحث عن أفضل املمارسات العاملية �� تنفيذ ال��امج وتطو�رها. .3

 تصنيف املق��حات واألف�ار وتحو�لها إ�� (برامج أو مشاريع).  .4

إ�شاء فر�ق عمل أو أك�� ينبثق عن ال�جنة من موظفي ا�جمعية أو خارجها أو (مختلط) وت�ليفهم بمهام وا�حة   .5

 ساندة أعمال ال�جنة إذا دعت ا�حاجة لذلك. مل

 

 أعضاء ال�جنة:

 :
ً
 :) م�ونة من السادة التالية أسما��مال�جنة االستشار�ة�شكيل �جنة �س�ى (أوال

 املنصب االسم  م

  ماجد بن سعد العصي�ي  1
ً
 رئيسا

  أحمد بن عمر آل مديحج  2
ً
 عضوا

  حس�ن بن ع�� القحطا�ي  3
ُ
 عضوا

  جعفر شيخ إدريسيوسف بن  4
ً
 عضوا

  سامي محمد رفا��  5
ً
 عضوا

  �اشف خواجة  6
ً
 عضوا

  الفردوس أسامة حر�ري  7
ً
 عضوا

 

 :
ً
من داخل ا�جمعية أو خارجها �أعضاء   ا�جال الف�ي االستعانة بمن تراهم ال�جنة من ذو الكفاءات ومن أ�حاب ا�خ��ات ��  ثانيا

 دائم�ن �� ال�جنة أو استشار��ن و�صفة مؤقتھ. 

:
ً
  وتطو�ر األداء وتحقيق املس��دفاتتقديم الدراسات والتوصيات �� ت�ليف أو �عي�ن من يلزم �أفراد أو شر�ات لتحس�ن   ثالثا

 أثرها. ونمو ل�جمعية 

 :
ً
 العالقة والعمل بموجبھ و�ل�� ما �ان قبلھ يبلغ هذا القرار ل�جهات ذات  را�عا
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 :املراجع
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 السياسة املوضوعة سابقا. 

 

 توقيعات أعضاء مجلس اإلدارة:

 
 التوقيع االسم  م

  عبد الرحمن آل فر�انعبد العز�ز بن د.  1

  حمد بن صا�ح الوابلالشيخ /   2

  محمد عبد هللا البشرالشيخ/   3

  ع�� بن شا�ع الشا�عأ.  4

  مشاري فهد ا�جو�رة م.  5

  ع�� محمد الشهري أ. 6

  الفردوس أسامة حر�ري د.  7


