
 

 

 

 

 

 

 
 مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية  

 سعودية  بالجمعية ال
  

 جنسسة تنفيذيسسة تمسسب  مسسي السس  ياللمجلسسا اادا أ  ي يفسسو  لسسو بسس   و بعسس  اختصاصسسات  ل
  عضسساا المجلسسا  مسسيوثالثسسة    الصسسندو  و مسسيي    )وينوب عن  لي حالسسة ايابسس  نا سسب السس  يا 

عي خمسة  عضسساا   اللجنة التنفيذية  ال يزيد عدد  عضاا لو  المجلا مي بيي  عضا   ع  مينتخبه
السسستع ا  حالسسة العمسس  بالجمعيسسة ممسسا يسسدخ  لسسو   مسسه وتجتمع اللجنة مسس أ علسسو اكلسس  بسس   
متو حض ه ثالثسسة  عضسساا علسسو اكلسس  وتسسدوي لسس ا ات   اختصاصها ويبوي اجتماعها صحيحا  

 بأو .  أ  وال  اللجنة لو سج  خاص وتع   هذه الق ا ات علو مجلا اادا 
 

 التنفيذية بما يأتو:  اللجنةوتختص 
 
 اعتماد التص لات المالية لو الحدود التو يق  ها مجلا اادا أ. .1
اعتماد ت ميح العامليي وتعيينهم ومجازاتهم لو حدود القواعد التسسو يضسسعها مجلسسا اادا أ  .2

 الال حة.و حبام هذه 

 متابعة سي  العم  اادا ي والمالي بالجمعية. .3

 المقدمة مي اكمانة العامة للجمعية وإل ا ها والب امج سة المما يعد ا .4
 اعتماد محاض  الج د السنوى. .5
 لحاجة وظ وف العم .  ااذي بالص ف مي السلفة المستديمة  و المؤلتة تبعا   .6
وبذا مم وع الميزانيسسة ود اسسسة  وااللت احات الجديدأد اسة السياسة التنفيذية للمم وعات   .7

 اادا أ.تقديمها لمجلا   د ب  مي مالحظات لب   حسابات وال د علو ما و تق ي  م الب ال
 اعتماد ل ا ات اللجاي اكخ ى لب  ع ضها علو مجلا اادا أ. .8

تحديد سقف ااعانات والمساعدات وتحديد الف ات والحاالت المستحقة لها وحسسدود الصسس ف  .9
مع  حبام النظسسام االساسسسي   المعتمدأ لب  حالة وبحسب االمبانيات المتاحة وبما ال يتعا  

 .للجمعية والال حة الداخلية

  لبو  طلبات العضوية بالجمعية ولق الم وط المتعلقة بها. .10
 ع   ل ا ات اللجنة علو مجلا اادا أ لالعتماد ليما يستلزم ل ا  تفويضها. .11

 
 اتخاذ الق ا ات الالزمة لو جميع المسا   التو يفوضها ليها مجلا اادا أ. .12



 

 

 

 

 

 

تمهيسسدا    سسسات وااجسس ااات التسسي تضسسمي التسسزام الجمعيسسة باكنظمسسة واللسسوا حوضع السيا .13
إضسسالة إلسسو االلتسسزام باالصسساع عسسي المعلومسسات   لع ضها علسسو مجلسسا اادا أ ال ا هسسا 

وتمبسسيي  اآلخسس يي الجوه ية للمسسستفيديي والسسوزا أ والجهسسة الممسس لة و صسسحاب المصسسالح 
ونم ها علو المولسسع  واادا ية قا ي  المالية اآلخ  مي االطالع علو الحساب الختامي والت 

 للجمعية.االبت وني  

 .تحديد البنوك التي تودع ليها  موا  الجمعية .14

بالتعسساوي مسسع المسسدي   تصنيف وت تيب الوظا ف )المسميات والم اتب ومتطلبات مغلها  .15
 التنفيذي.

 .العاللة التع يف بالجمعية والعم  علو إب از  هدالها و نمطتها لي اكوساط ذات .16

  لع تقا ي  عم  اللجنة إلو مجلا اادا أ. .17
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