
 
 

  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ( 196تصريح ) 
 

 والتطوير التخطيطجلنة 

 التعريف :

مع تطوير أداء اجلمعية  لوزارةمن ا توافق مع اللوائح العامةهي اللجنة املعنية بوضع كافة األنظمة لعمل اجلمعية مبا ي

 يف كافة النواحي .

 األهداف :

 وضع اللوائح التنظيمية لعمل اجلمعية . .1

 تطوير أداء عمل اجلمعية . .2

 دراسة اخلطط والربامج . .3

 تقييم عمل اجلمعية ومنجزاتها . .4

 األعضاء :

 حممد سيحان القريين  .1

 أمحد عثمان باموسى .2

 املهام :

 اجلمعية . أعمالاللوائح لكافة  إعداد .1

 وضع األنظمة اخلاصة بعمل اجلمعية . .2

 متابعة اإلدارة التنفيذية وتقييم أدائها . .3

 متابعة تنفيذ اخلطط وفق املؤشرات . .4

 اجلمعية .تشكيل جلان وهيكلة  .5

 تطوير أداء العمل باجلمعية . .6

 دراسة املشاريع والربامج . .7

 متابعة سري العمل . .8

 دراسة اخلطط ومتابعة تنفيذها . .9

 إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للجمعية . .11

 وضع خطة اللجنة السنوية ومتابعة سري عملها . .11

 اإلدارة . التنسيق بني عمل اللجان األخرى املشكلة من أعضاء جملس .12

 

 



 
 

  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ( 196تصريح ) 
 

  واملشاريعاف نة األوقجل

 التعريف :

ووضع األنظمة اليت من شأنها ع ودراسة املشاريفع من إيرادات اجلمعية هي اللجنة املعنية بدارسة آلية عمل اللجنة املالية واحملاسب والر

 ضبط أعمال املالية مع تنمية األوقاف  .

 األهداف :

 زيادة مدخالت اجلمعية املالية والعينية . .1

 تطوير مشاريع اجلمعية وبراجمها . .2

 العناية مبا خيص األوقاف وتنمية املوارد . .3

 تطوير آليات عمل املالية يف اجلمعية وضبط عمليات الصرف. .4

 األعضاء :

 حممد سيحان الزهراني .1

 نايف حممد العصيمي . .2

 عبداللطيف عبدالقادر اندجاني .3

 املهام :

 دراسة مصادر دخل اجلمعية . .1

 دراسة تطوير مصادر الدخل . .2

 الرفع من مصادر الدخل وتنمية املوارد . .3

 زيادة عدد أوقاف اجلمعية . .4

 دراسة النظام املالي . .5

 إعداد املوازنات السنوية واعتمادها من جملس اإلدارة  . .6

 .إعداد خطة لتنمية املوارد والرفع من اإليرادات سنويًا .7

 . منهادراسة املشاريع احلالية ومدى االستفادة  .8

 دراسة آليات التنفيذ وكيفية التطوير . .9

 دراسة مصادر التمويل هلذه املشاريع . .11

 الرفع مبوازنات املشاريع . .11

 إعداد خطة التنفيذ هلذه املشاريع سنويًا . .12

 ئها .االشراف على عمل األقسام املختصة بعمل اللجنة وتطوير أدا .13

 



 
 

  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ( 196تصريح ) 
 

 العالقات العامة واإلعالم جلنة 

 التعريف :

 ت باجلمعية والتعريف برباجمها .هي اللجنة املعنية بدارسة ما خيص اإلعالم والعالقا

 

 األهداف :

 . التعريف باجلمعية وبراجمها لكافة شرائح اجملتمع .1

 إبراز دور اجلمعية واثرها التنموي . .2

 تفعيل قسم العالقات العام واإلعالم باجلمعية . .3

 األعضاء :

 عصام عبدالعزيز الشايع  .1

  سعيد الزهرانيعبداهلل .2

 أمحد عثمان باموسى .3

 

 املهام :

 معية .دراسة آلية تفعيل العالقات العامة واإلعالم باجل .1

 معية .وضع النظام اخلاص بتفعيل العالقات واإلعالم باجل .2

 وضع اخلطة السنوية لعمل اللجنة . .3

 البحث عن رعاة للخطة . .4

 وضع الربامج اليت من شأنها تفعيل هذه الربامج . .5

 معية .دراسة الشراكات اجملتمعية اليت من شأنها نفع اجل .6

 وضع خطة إلدارة التطوع وتفعيل براجمها . .7

 . التعريف باجلمعية ومشاريعها على كافة املستويات .8
 

 



 
 

  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ( 196تصريح ) 
 

 خطة جلان جملس اإلدارة

 م0202................... ( للعام اخلطة املقرتحة للجنة ) ............................

 أواًل / اجتماعات اللجنة :

 خبصوص التاريخ عاالجتما

   

   

   

   

 ثانيًا : خطة تنفيذ مهام اللجنة :

 مهام اللجنة :

 ................................................................................ 

 ................................................................................ 

 ................................................................................ 

 مهام اللجنة :جدولة متابعة 

 االحتياجات حةاخلطة املقرت ةآلية املتابع املهمة

    

    

    

    

 

 هـ:61تاريخ :      /    /       املهام الطارئة املكلفة بها اللجنة من جملس اإلدارة ب

 ................................................................................ 

 ................................................................................ 

 ................................................................................ 

 

 



 
 

  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ( 196تصريح ) 
 

 :نتيجة دراسة اللجنة ملهمة )                                                           (

.................................................................................................................................
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