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6اللجنة التنفیذیة

اعتماد السیاسات العامة ، وسیاسات العمل الداخلي ، السیاسات اإلعالمیة واللوائح 
التنظیمیة لألعمال الداخلیة وتشكیل اللجان الفرعیة ، اإلستعانة بمستشارین متفرغین أو 
غیر متفرغین والخطط التشغیلیة السنویة والتقاریر الدوریة ( مالیة ، تشغیلیة ، فنیة )

والتوظیف ، الفصل ، الترقیات تحت مستوى المدیر العام واعتماد قوائم المشاریع ( التنفیذ، 
التأھیل ، الصیانة والتشغیل ) وعقود المشاریع ومذكرات التعاون أو التفاھم مع الجھات 

الحكومیة أو الخیریة أو القطاع الخاص وسیاسات وتوجھات تنمیة الموارد المالیة ، وتطویر 
مسار األوقاف والتوصیة بما یلي للمجلس الخطة االستراتیجیة والمیزانیة السنویة والتقریر 
السنوي النھائي والتوظیف ، الفصل ، الترقیات للمدیر العام وفتح الفروع وإلغائھا وتشكیل 

اللجان في المناطق و تعیین مراجع الحسابات الخارجي

عبر خطط استراتیجیة من مجلس اإلدارة وعبر أھداف محددة10

8المجلس الوقفي

1. دراسة ورفع التوصیة لمجلس اإلدارة العتماد: أ-اإلطار االستراتیجي للمجلس الوقفي. 
ب-الخطة التنفیذیة للمجلس، على أن تكون مدتھا ال تقل عن 24 شھراً. ت-اللوائح واألدلة 

المختصة بعمل المجلس الوقفي. ث- اإلجراءات ونظم العمـل الداخلیـة للمجلس الوقفي 
ومقاییس أدائھ.2.تقییم البدائـل المقترحـة بعد خصم المصروفات المقدرة للعام المالي في 

األمور التالیة:أ-استثمارات الوقف.ب-تنمیة موارد الجمعیة.ت-اصدار القرارات بتنفیذ 
العملیات االستثماریة.3.تشكیـل اللجـان الدائمـة أو المؤقتة التابعة للمجلس الوقفي وتحدید 

مھماتھا واختصاصاتھا وصالحیاتھا وأسماء أعضاءھا ومناقشـة برامجھـا والتقاریر الواردة 
منھـا بشأن أنشطتھـا وإنجازاتھـا ومكافآتھا.4.اإلشـراف على تنفیـذ ومتابعة:4-1 السیاسات 

العامة لألوقاف واستثمارات المعتمدة من مجلس اإلدارة.4-2 قرارات وبرامج المجلس 
الوقفي.4-3 الموازنة التقدیریة المقترحة من المجلس الوقفي.5.أي مھـام أخرى یكلفھ بھا 

مجلس اإلدارة في حدود اختصاصھ.
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لجنة تأكید ضبط 
عبر خطط استراتیجیة من مجلس اإلدارة وعبر أھداف محددةاإلشراف على برنامج ضبط الجودة وشریك التمیز4الجودة

اللجنة االستشاریة 
7بالمنطقة الشرقیة

أ. مراجعة الخطة االستراتیجیة التي أعدھا مدیر المكتب وتحدید األدوار التي تساھم بھا 
لتحقیق المستھدفات قبل رفعھا للمدیر العام. ب.العمل على تنمیة الموارد المالیة للجمعیة 
بشكل عام ومكتب الجمعیة بالمنطقة بشكل خاص لتغطیة المصاریف التشغیلیة والمشاریع 

وفقاً للخطة االستراتیجیة. ج.السعي إلیجاد أوقاف للجمعیة بالمنطقة.د.ترشیح مقاولین 
ومكاتب استشاریة لتنفیذ مشاریع الجمعیة بالمنطقة. ه.مقابلة المسؤولین بالمنطقة ومنھم 
أمراء المناطق للتعریف بالجمعیة وإبراز أعمالھا وإنجازاتھا. و.العمل على خلق شراكات 

مجتمعیة مع الجھات ذات العالقة بالمنطقة. ز.التنسیق مع الجھات المختصة لتسھیل أعمال 
الجمعیة بالمنطقة وإیجاد حلول لمعوقات تحد مكتب الجمعیة بالمنطقة من القیام بأعمالھ. ح.

تقدم اللجنة الخبرات والدراسات وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة. ط.تقدم اللجنة اآلراء 
والمقترحات لتطویر العمل لمجلس اإلدارة. ي.تشكیل لجان فرعیة یرأسھا أحد أعضاء اللجنة 

إن دعت الحاجة ورأى رئیس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعھا لمجلس اإلدارة للموافقة علیھا.
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اللجنة االستشاریة 
5بمنطقة مكة المكرمة

أ. مراجعة الخطة االستراتیجیة التي أعدھا مدیر المكتب وتحدید األدوار التي تساھم بھا 
لتحقیق المستھدفات قبل رفعھا للمدیر العام. ب.العمل على تنمیة الموارد المالیة للجمعیة 
بشكل عام ومكتب الجمعیة بالمنطقة بشكل خاص لتغطیة المصاریف التشغیلیة والمشاریع 

وفقاً للخطة االستراتیجیة. ج.السعي إلیجاد أوقاف للجمعیة بالمنطقة.د.ترشیح مقاولین 
ومكاتب استشاریة لتنفیذ مشاریع الجمعیة بالمنطقة. ه.مقابلة المسؤولین بالمنطقة ومنھم 
أمراء المناطق للتعریف بالجمعیة وإبراز أعمالھا وإنجازاتھا. و.العمل على خلق شراكات 

مجتمعیة مع الجھات ذات العالقة بالمنطقة. ز.التنسیق مع الجھات المختصة لتسھیل أعمال 
الجمعیة بالمنطقة وإیجاد حلول لمعوقات تحد مكتب الجمعیة بالمنطقة من القیام بأعمالھ. ح.

تقدم اللجنة الخبرات والدراسات وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة. ط.تقدم اللجنة اآلراء 
والمقترحات لتطویر العمل لمجلس اإلدارة. ي.تشكیل لجان فرعیة یرأسھا أحد أعضاء اللجنة 

إن دعت الحاجة ورأى رئیس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعھا لمجلس اإلدارة للموافقة علیھا.
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اللجنة االستشاریة 
7بمنطقة القصیم

أ. مراجعة الخطة االستراتیجیة التي أعدھا مدیر المكتب وتحدید األدوار التي تساھم بھا 
لتحقیق المستھدفات قبل رفعھا للمدیر العام. ب.العمل على تنمیة الموارد المالیة للجمعیة 
بشكل عام ومكتب الجمعیة بالمنطقة بشكل خاص لتغطیة المصاریف التشغیلیة والمشاریع 

وفقاً للخطة االستراتیجیة. ج.السعي إلیجاد أوقاف للجمعیة بالمنطقة.د.ترشیح مقاولین 
ومكاتب استشاریة لتنفیذ مشاریع الجمعیة بالمنطقة. ه.مقابلة المسؤولین بالمنطقة ومنھم 
أمراء المناطق للتعریف بالجمعیة وإبراز أعمالھا وإنجازاتھا. و.العمل على خلق شراكات 

مجتمعیة مع الجھات ذات العالقة بالمنطقة. ز.التنسیق مع الجھات المختصة لتسھیل أعمال 
الجمعیة بالمنطقة وإیجاد حلول لمعوقات تحد مكتب الجمعیة بالمنطقة من القیام بأعمالھ. ح.

تقدم اللجنة الخبرات والدراسات وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة. ط.تقدم اللجنة اآلراء 
والمقترحات لتطویر العمل لمجلس اإلدارة. ي.تشكیل لجان فرعیة یرأسھا أحد أعضاء اللجنة 

إن دعت الحاجة ورأى رئیس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعھا لمجلس اإلدارة للموافقة علیھا.

عبر خطط استراتیجیة من مجلس اإلدارة وعبر أھداف محددة

اللجنة االستشاریة 
بمنطقة المدینة 
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أ. مراجعة الخطة االستراتیجیة التي أعدھا مدیر المكتب وتحدید األدوار التي تساھم بھا 
لتحقیق المستھدفات قبل رفعھا للمدیر العام. ب.العمل على تنمیة الموارد المالیة للجمعیة 
بشكل عام ومكتب الجمعیة بالمنطقة بشكل خاص لتغطیة المصاریف التشغیلیة والمشاریع 

وفقاً للخطة االستراتیجیة. ج.السعي إلیجاد أوقاف للجمعیة بالمنطقة.د.ترشیح مقاولین 
ومكاتب استشاریة لتنفیذ مشاریع الجمعیة بالمنطقة. ه.مقابلة المسؤولین بالمنطقة ومنھم 
أمراء المناطق للتعریف بالجمعیة وإبراز أعمالھا وإنجازاتھا. و.العمل على خلق شراكات 

مجتمعیة مع الجھات ذات العالقة بالمنطقة. ز.التنسیق مع الجھات المختصة لتسھیل أعمال 
الجمعیة بالمنطقة وإیجاد حلول لمعوقات تحد مكتب الجمعیة بالمنطقة من القیام بأعمالھ. ح.

تقدم اللجنة الخبرات والدراسات وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة. ط.تقدم اللجنة اآلراء 
والمقترحات لتطویر العمل لمجلس اإلدارة. ي.تشكیل لجان فرعیة یرأسھا أحد أعضاء اللجنة 

إن دعت الحاجة ورأى رئیس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعھا لمجلس اإلدارة للموافقة علیھا.
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