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بعون اهلل تعاىل:
في يوم الجمعة الموافق 1441/02/26هـ عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالفويلق إجتماعه بصالة
اإلجتماعات بمقر الجمعية وقد تم عرض جدول األعمال المطروح من إدارة الجمعية وتم مناقشة وإقرار النقاط
التالية :ـ

.1
.2
.3
.4
.5

تم إطالع أعضاء املجلس الجديد على املشاريع التي تقوم بها الجمعية خالل السنوات املاضية 0
تكليف األستاذ  /عبدالرحمن محمد ناصر القحطاني بوظيفة مراجع داخلي بجانب عمله.
اإلطالع على الئحة املوارد البشرية للجمعية واعتمادها.
اإلطالع على امليثاق األخالقي للعاملين بالجمعية واعتماده.
إعتماد اللجان الدائمة بالجمعية ومهامها وواجباتها على النحو التالي :
اللجان الدائمة

 )1اللجنة التنفيذية واإلدارية:
 المهام والواجبات:
 .1البت في األمور العاجلة التي ال تحتمل التأجيل.
 .2مراجعةةة ترةةارإلر اة ارد الة رإلةةة ي تري ة و األ اة مراجعةةة االلةةتدما ار الدة ةةةد م اتةةا د االلةةتدما ار

الم ةةا ة

تليها بل ترةيمها للمدلس للموافرة تليها.
 .3مراجعة الموازنا

الخطط السنوإلة التحريق في الفر ا

الدوهرإلة المتعلرة بالموازنا

ان جةة

بةل من ةتو

ترضها تلى مدلس اة ارد.
 .4متابعة التالم ترارإلر حول تنفيذ إنداز المشارإلع ان جة

.

 .5متابعة م اة الدمع ة السعي راة الح ول تلى تفسي ار ألي انحرافا

تن الخطط الموازنة التو عا .

 .6مساتةد المدلس في تنفيذ مسؤ ل اته ي الل ما بالنسبة للمهام الموكلةة اليهةا مةن بةل الدمع ةة العموم ةة تنةةما
يكون تامل الو ت حالما .

 .7ال ةةتالم تر ةةارإلر رإل ةةة م ةةن ا ارد الدمع ةةة ت ةةن تمل ةةا
اةجراةا

ا ارد المخ ةةاقر ف ةةي الدمع ةةة بم ةةا فيه ةةا ترية ة و المخ ةةاقر

الموضوتة لمعالدة متابعة هذه المخاقر.

 .8التأكة من من اللدان اة ارإلة في حال جو ها في الدمع ة تعمل بشكل فعال.
 .9الةةتالم ترةةارإلر اة ارد بشةةكل ري مةةن يةةالل المةةة ر التنفيةةذي حةةول م اة الدمع ةةة ليةةتو ترةةةيمها فةةي اجتماتةةا
اللدنة التنفيذية لمنا شتها مراجعتها بل ترةيمها للمدلس اذا تت الحاجة لذلك.
 .10مراجعة المحاضر السابرة متابعة الر ار ار التي تو اتخاذها توث رها في محاضر االجتماتا

السابرة من مجةل

ضمان من المسائل العالرة ة تو حلها.
 .11مراجعة إتا د تري و مةى مالئمة الالئحة التوص ة بأي تغيي ار مرترحة للمدلس للموافرة تليها.
 .12رالة منظمة ضوابط الر ابة الةايل ة المراجعة الة رإلة لها التحرق من فاتليتها.
 .13اةشراف تلى األتمال اة ارإلة التحرق من التزامها باللوائح األنظمة.
 .14مراجعة تحة ث اللوائح الس الا

الةايل ة ا تراح تعة ل م اضافة ما تراه منالبا.

 أعضاء اللجنة:
 1ـــ سيف نهار جديع " رئيساً "

 2ـــ مقبل نهار جديع

 3ـــ سيف عايض القحطاني

 4ـــ سالم عايض القحطاني

 5ـــ نهار جديع القحطاني

 6ـــ سعود عبدهللا بطي القحطاني

 )2اللجنة االجتماعية:
 المهام والواجبات:
 .1ارلةةة الحالةةة االجتماس ةةة لالةةر األف ة ار المترةةةمين لطلةةم المسةةاتةد النظةةر فةةي مةةةى احت اجاتهةةا ل تانةةا
النرةية العين ة التي ترةمها الدمع ة.
 .2البحث التحري تن الفرراة المحتاجين

ارلة محوالهو مةى حاجتهو للرتاية المساتةد.

 .3ا تراح نوع مرةار المساتةد لكافة الحاال
 .4رالة قلبا

المساتةا

المساكن فواتير الخةما

إتةا ترارإلر تنها رفعها لمدلس اة ارد للموافرة تلى مساتةتها.

الطارئة كالحوا ث الحرائق مضةرار السةيول المسةاتةا

فةي لةةا اةيدةار تحسةين

العامة ا تراح مساتةتها.

 .5العنايةةة بشةةؤ ن األل ةرد م ال هةةا مةةن الن ةواحي االجتماس ةةة السةةلوك ة الة ن ةةة ترةةةيو الح ةوافز الما يةةة المعنوإلةةة
لالر المتميزد في االنضباط السلوك المحافظة تلى ال لوا .
 .6اةشراف تلى مشارإلع بناة ترم و بيو الفرراة المحتاجين.
 أعضاء اللجنة:
 1ـــ سيف عايض القحطاني " رئيساً "

 2ـــ حمود علي سالم القحطاني

 4ـــ مفلح حمد درعان القحطاني

 5ـــ تميم عايض القحطاني

 3ـــ سالم عايض الحميدي

 )3لجنة التدقيق والمراجعة المالية :
 المهام والواجبات:
 .1رالة منظمة ضوابط الر ابة المال ةي المراجعة الة رإلة لها التحرق من فاتليتها.
 .2اةشراف تلى اتةا الميزان ة العموم ة الحسابا

الختام ة متابعة تةق رها من بل مراجع الحسابا .

 .3اةشراف تلى اتةا مشر ع الميزان ة الترة رإلة للدمع ة.
 .4جر جم ع موجو ا
الكشوفا

الدمع ة مستو تاتها النرة الموجو بال نة ق العهة في نهاية السنة المال ة إتةةا

الالزمة لذلك.

 .5مراقبة اة ار ا

الم ر فا

السدال

المحالب ة.

الالزمةةة لتسةةيير متمةةال منشةةطة الدمع ةةة تةةةق رها تس ةوإلة ذلةةك محالةةب ا تنةةة

 .6الموافرةةة تلةةى صةةرف السةةل

انتهاة السلفة ا تراح تدة ةها تنة الحاجة.
 .7رالة حاجة الدمع ة من المشترإلا

تر ض األلعار ا تراح المنالم منها متابعة تأمينها.

 أعضاء اللجنة:
 1ـــ مقبل نهار جديع " رئيساً "

 2ـــ سالم عايض الحميدي

 4ـــ قبالن وهف قبالن القحطاني

 5ــ عبدهللا سعيد عبدهللا

 3ـــ سيف عايض القحطاني

 )4لجنة الموارد البشرية :
 المهام والواجبات:
 .1رالة احت اج الدمع ة من الموظفين إجراة المرابلة لهو ايت ار المنالم للعمل ا تراح تعيينه.
 .2اةشراف تلى العرو الخاصة بالموظفين.
 .3رالة حاجة العاملين للبةال

الحوافز المكافآ

التشد ع ة ا تراح المنالم.

 .4رالة تروإلو األ اة الوظ في للموظفين اتتما ه.
 .5اةشراف الترتيم الجتماع الدمع ة العموم ة للدمع ة.
 .6اتةا

مراجعة مهام ايت اصا

الموظفين.

 .7ا تراح منح العال د السنوإلة لموظفي الدمع ة.
 .8تحة ة مراتم

رجا

الموظفين تنة التعيين في الدمع ة فق للو الر اتم المعتمة..

 أعضاء اللجنة:
 3ـــ سيف عايض القحطاني

 1ـــ سيف نهار جديع " رئيساً "

 2ـــ مقبل نهار جديع

 4ـــ عبدالرحمن عيد القحطاني

 5ـــ سعود عبدهللا بطي القحطاني

 )5لجنة االستثمار وتنمية الموارد:

 المهام والواجبات:

 .1العمل تلى زإلا د تة المشتركين في الدمع ة حث الناس تلى ذلك.
 .2حث مهل الخير تلى الو

الوص ة ل الح مشارإلع الدمع ة.

 .3زإلارد مهل الدراة الوجهاة بطلم تو الدمع ة.
 .4الةرالة اةتةا

ترةيو المرترحا

ة امة شراة ب ع المشارإلع االلتدمارإلة األ اف.

 .5اةشراف تلى اتةا الت ام و لمشارإلع الدمع ة.

 .6المتابعة اةشراف تلى اجراة المنافسة الخاصة بمشارإلع الدمع ة من اةتةا الطرح الترلة ة التعا ةة التنفيةذ
ال

انة اةشراف تلى التنفيذ.

 .7اةشراف تلى تمل ة االلتئدار ألغراض الدمع ة متابعة توق ع إنهاة ترو اةيدار.
 .8اتةا

مراجعة ملعار ايدا ار م اف مباني الدمع ة.

 .9رالة ا تراح ترم و تعة ل مباني م اف الدمع ة.
 أعضاء اللجنة:
 1ـــ جديع نهار القحطاني " رئيساً "

 2ـــ قبالن وهف القحطاني

ح يث مل تستجد موضوعات أخرى مت اقفال احملضر للتوقيع عليه

 3ـــ مبارك صقر القحطاني

