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   ه  
اإلدارة ف  بمجلس  المناطة  بتنفيذ األعمال  القيام  تتوىل  اإلدارة  تنفيذية منبثقة من أعضاء مجلس  لجنة    الجوانب  

 : عىل النحو التاىل   اختصاصاتها ، و  اإلدارية والمالية . 

بالموازنة المالية للرصف منها ) نقل بي   المخصصات ، استحداث أو زيادة أو  اصدار القرارات االستثنائية المتعلقة   •

 خفض للمخصصات(. 

 التعيينات للوظائف العليا ) مدير إدارة ، رئيس قسم (.  •

 سكنية ، عقارات تجارية ( .  جلب االستثمارات المالية للجمعية ) عقارات •

اكات مع الجهات األخرى والموافقة عليها.  •  دارسة عقود الشر

 متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات مجلس اإلدارة الجمعية.  •

 وتتكون اللجنة التنفيذية من :  

 خليل بن إبراهيم بخاري (د. رئيس مجلس اإلدارة )  -

  ( ) د. مسعود بن محمد القحط  ةنائب رئيس مجلس اإلدار  -
 ان 

- )  
 عضو مجلس اإلدارة ) د. عبداإلله بن يح  الحيف 

ف الماىل  ع -
 الح بن محمد الشيخ (رة ) د. صضو مجلس اإلداالمشر
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أهداف  ن تحقيق  لضمان  بفعاليةظام  وإصدار    الجمعية  ماليةوكفاءة  واللوائح   تقارير  للقواني    واالمتثال  بها،  موثوق 

، واختصاصاتها  الداخلية مفهوم واسع، يتضمن كل ما يسيطر عىل المخاطر المحتملة للجمعية    والسياسات. فالرقابة

 عىل النحو التاىل  : 

  تعكس مصداقية  التحكم والتوجيه ألنشطة الجمعية نحو ما ترم  إليه الجمعية ووضع السياسات   •
واإلجراءات الت 

 الوضع وحقيقته . 

  الجوانب المادية   •
  تمكن الجمعية من البقاء والمحافظة عىل أصولها من كل حماية أصول الجمعية ف 

والمالية الت 

 األخطار المحتملة . 

  ظل نظام معلوماتت    ، فضمان نوعية جيدة للمعلومات •
  اختيار دقة ودرجة االعتماد عىل البيانات المحاسبية ف 

ينبغ 

 . يعالج البيانات من أجل الوصول إىل نتائج معلوماتية صحيحة ودقيقة

لموارد  • والكفء  األحسن  االستعمال  من ضمان  يمكن  الجمعية  داخل  وسائلها  بكل  الداخلية  الرقابة  نظام  أحكام 

  التكاليف بتخفيضها عند حدودها الدنيا. 
 الجمعية، ومن تحقيق فعالية نشاطاتها من خالل التحكم ف 

  تطبيق أوامرها ألن جميع واحكام السياسات تشجيع   •
ام بالسياسات اإلدارية المرسومة من قبل اإلدارة تقتض  االلت  

األمثل  التطبيق  التنظيمية من أجل  الخطة  المرسومة بوضوح إطار  أهدافها  للجمعية  يكفل  أن  اإلدارية من شأنه 

 لألوامر.   

 وتتكون لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية من :  

   رئيسا عبدالجبار بن ضيف هللا السلم  ـ  -

 عادل بن محمد عىل  حسب هللا ـ عضوا  -

 أحمد بن عىل  العتيت   ـ عضوا   -

-  
ً
 داخليا

ً
 عايد بن عودة السفري عضوا ومراجعا


