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اعتماد السياسات العامة ، وسياسات العمل الداخلي ، السياسات اإلعالمية واللوائح التنظيمية لألعمال  
مبستشارين متفرغني أو غري متفرغني واخلطط التشغيلية السنوية   االستعانةالداخلية وتشكيل اللجان الفرعية ،  

، الرتقيات حتت مستوى املدير العام واعتماد    والتقارير الدورية ) مالية ، تشغيلية ، فنية (والتوظيف ، الفصل
قوائم املشاريع ) التنفيذ، التأهيل ، الصيانة والتشغيل ( وعقود املشاريع ومذكرات التعاون أو التفاهم مع 

اجلهات احلكومية أو اخلريية أو القطاع اخلاص وسياسات وتوجهات تنمية املوارد املالية ، وتطوير مسار األوقاف 
ا يلي للمجلس اخلطة االسرتاتيجية وامليزانية السنوية والتقرير السنوي النهائي والتوظيف ، الفصل ،  والتوصية مب

 الرتقيات للمدير العام وفتح الفروع وإلغائها وتشكيل اللجان يف املناطق و تعيني مراجع احلساابت اخلارجي 

 

عرب خطط اسرتاتيجية  
من جملس اإلدارة وعرب  

 أهداف حمددة

اجمللس  
 لوقفي ا
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25 /11 /
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اخلطة التنفيذية   -اإلطار االسرتاتيجي للمجلس الوقفي. ب   -. دراسة ورفع التوصية جمللس اإلدارة العتماد: أ 1
اللوائح واألدلة املختصة بعمل اجمللس الوقفي.    -شهرًا. ت  24للمجلس، على أن تكون مدهتا ال تقل عن  

. تقييم البدائـل املقرتحـة بعد خصم  2دائه.اإلجراءات ونظم العمـل الداخليـة للمجلس الوقفي ومقاييس أ  -ث 
اصدار    -تنمية موارد اجلمعية.ت   -استثمارات الوقف.ب   -املصروفات املقدرة للعام املايل يف األمور التالية:أ 

. تشكيـل اللجـان الدائمـة أو املؤقتة التابعة للمجلس الوقفي وحتديد 3القرارات بتنفيذ العمليات االستثمارية. 
واختصاصاهتا وصالحياهتا وأمساء أعضاءها ومناقشـة براجمهـا والتقارير الواردة منهـا بشأن أنشطتهـا  مهماهتا  

السياسات العامة لألوقاف واستثمارات املعتمدة من    1-4. اإلشـراف على تنفيـذ ومتابعة:4وإجنازاهتـا ومكافآهتا. 
. أي  5التقديرية املقرتحة من اجمللس الوقفي.املوازنة    3-4قرارات وبرامج اجمللس الوقفي.  2-4جملس اإلدارة. 

 مهـام أخرى يكلفه هبا جملس اإلدارة يف حدود اختصاصه.

 

عرب خطط اسرتاتيجية  
من جملس اإلدارة وعرب  

 أهداف حمددة



جلنة أتكيد 
 ضبط اجلودة

19222225 
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  اإلشراف على برانمج ضبط اجلودة وشريك التميز  4

عرب خطط اسرتاتيجية  
ن جملس اإلدارة وعرب  م

 أهداف حمددة

اللجنة 
االستشارية 
ابملنطقة 
 الشرقية 
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أ. مراجعة اخلطة االسرتاتيجية اليت أعدها مدير املكتب وحتديد األدوار اليت تساهم هبا لتحقيق املستهدفات قبل  
ب. العمل على تنمية املوارد املالية للجمعية بشكل عام ومكتب اجلمعية ابملنطقة بشكل رفعها للمدير العام.  

ج. السعي إلجياد أوقاف للجمعية ة االسرتاتيجية.  خاص لتغطية املصاريف التشغيلية واملشاريع وفقاً للخط
ه. مقابلة املسؤولني ابملنطقة د. ترشيح مقاولني ومكاتب استشارية لتنفيذ مشاريع اجلمعية ابملنطقة.  ابملنطقة.

ات  و. العمل على خلق شراكات جمتمعية مع اجلهومنهم أمراء املناطق للتعريف ابجلمعية وإبراز أعماهلا وإجنازاهتا.  
ز. التنسيق مع اجلهات املختصة لتسهيل أعمال اجلمعية ابملنطقة وإجياد حلول ملعوقات  ذات العالقة ابملنطقة.  

ح. تقدم اللجنة اخلربات والدراسات وتقدمي املشورة جمللس حتد مكتب اجلمعية ابملنطقة من القيام أبعماله.  
ي. تشكيل جلان فرعية يرأسها أحد لعمل جمللس اإلدارة.  ط. تقدم اللجنة اآلراء واملقرتحات لتطوير ااإلدارة.  

 أعضاء اللجنة إن دعت احلاجة ورأى رئيس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعها جمللس اإلدارة للموافقة عليها. 

 

عرب خطط اسرتاتيجية  
من جملس اإلدارة وعرب  

 أهداف حمددة

اللجنة 
االستشارية 
مبنطقة مكة  

 املكرمة 
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أ. مراجعة اخلطة االسرتاتيجية اليت أعدها مدير املكتب وحتديد األدوار اليت تساهم هبا لتحقيق املستهدفات قبل  
ب. العمل على تنمية املوارد املالية للجمعية بشكل عام ومكتب اجلمعية ابملنطقة بشكل رفعها للمدير العام.  

ج. السعي إلجياد أوقاف للجمعية يع وفقاً للخطة االسرتاتيجية.  خاص لتغطية املصاريف التشغيلية واملشار 
ه. مقابلة املسؤولني ابملنطقة د. ترشيح مقاولني ومكاتب استشارية لتنفيذ مشاريع اجلمعية ابملنطقة.  ابملنطقة.

تمعية مع اجلهات  و. العمل على خلق شراكات جمومنهم أمراء املناطق للتعريف ابجلمعية وإبراز أعماهلا وإجنازاهتا.  
ز. التنسيق مع اجلهات املختصة لتسهيل أعمال اجلمعية ابملنطقة وإجياد حلول ملعوقات  ذات العالقة ابملنطقة.  

ح. تقدم اللجنة اخلربات والدراسات وتقدمي املشورة جمللس حتد مكتب اجلمعية ابملنطقة من القيام أبعماله.  
ي. تشكيل جلان فرعية يرأسها أحد حات لتطوير العمل جمللس اإلدارة.  ط. تقدم اللجنة اآلراء واملقرت اإلدارة.  

 أعضاء اللجنة إن دعت احلاجة ورأى رئيس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعها جمللس اإلدارة للموافقة عليها. 

 

عرب خطط اسرتاتيجية  
من جملس اإلدارة وعرب  

 أهداف حمددة



اللجنة 
االستشارية 

مبنطقة  
 القصيم 
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أ. مراجعة اخلطة االسرتاتيجية اليت أعدها مدير املكتب وحتديد األدوار اليت تساهم هبا لتحقيق املستهدفات قبل  
ب. العمل على تنمية املوارد املالية للجمعية بشكل عام ومكتب اجلمعية ابملنطقة بشكل رفعها للمدير العام.  

ج. السعي إلجياد أوقاف للجمعية واملشاريع وفقاً للخطة االسرتاتيجية.    خاص لتغطية املصاريف التشغيلية
ه. مقابلة املسؤولني ابملنطقة د. ترشيح مقاولني ومكاتب استشارية لتنفيذ مشاريع اجلمعية ابملنطقة.  ابملنطقة.

راكات جمتمعية مع اجلهات  و. العمل على خلق شومنهم أمراء املناطق للتعريف ابجلمعية وإبراز أعماهلا وإجنازاهتا.  
ز. التنسيق مع اجلهات املختصة لتسهيل أعمال اجلمعية ابملنطقة وإجياد حلول ملعوقات  ذات العالقة ابملنطقة.  

ح. تقدم اللجنة اخلربات والدراسات وتقدمي املشورة جمللس حتد مكتب اجلمعية ابملنطقة من القيام أبعماله.  
ي. تشكيل جلان فرعية يرأسها أحد ء واملقرتحات لتطوير العمل جمللس اإلدارة.  ط. تقدم اللجنة اآلرااإلدارة.  

 أعضاء اللجنة إن دعت احلاجة ورأى رئيس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعها جمللس اإلدارة للموافقة عليها. 

 

عرب خطط اسرتاتيجية  
من جملس اإلدارة وعرب  

 أهداف حمددة

اللجنة 
االستشارية 

مبنطقة  
 املدينة املنورة 
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أ. مراجعة اخلطة االسرتاتيجية اليت أعدها مدير املكتب وحتديد األدوار اليت تساهم هبا لتحقيق املستهدفات قبل  
ب. العمل على تنمية املوارد املالية للجمعية بشكل عام ومكتب اجلمعية ابملنطقة بشكل رفعها للمدير العام.  

ج. السعي إلجياد أوقاف للجمعية ملصاريف التشغيلية واملشاريع وفقاً للخطة االسرتاتيجية.  خاص لتغطية ا
ه. مقابلة املسؤولني ابملنطقة د. ترشيح مقاولني ومكاتب استشارية لتنفيذ مشاريع اجلمعية ابملنطقة.  ابملنطقة.

. العمل على خلق شراكات جمتمعية مع اجلهات  وومنهم أمراء املناطق للتعريف ابجلمعية وإبراز أعماهلا وإجنازاهتا.  
ز. التنسيق مع اجلهات املختصة لتسهيل أعمال اجلمعية ابملنطقة وإجياد حلول ملعوقات  ذات العالقة ابملنطقة.  

ح. تقدم اللجنة اخلربات والدراسات وتقدمي املشورة جمللس حتد مكتب اجلمعية ابملنطقة من القيام أبعماله.  
ي. تشكيل جلان فرعية يرأسها أحد تقدم اللجنة اآلراء واملقرتحات لتطوير العمل جمللس اإلدارة.  ط.  اإلدارة.  

 أعضاء اللجنة إن دعت احلاجة ورأى رئيس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعها جمللس اإلدارة للموافقة عليها. 

 

عرب خطط اسرتاتيجية  
من جملس اإلدارة وعرب  

 أهداف حمددة

 


