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 املقدمة :

 

مهمة من أدوات  اجلمعية حمورًا رئيسًا وأداًةالعمل بوجمالس تعد جلان         

 تنفيذ خطط اجلمعية وبراجمها ومشاريعها .

للجان س اإلدارة إىل تفعيل هذه الإنطالقًا من تلك األهمية سعى جم      

طة سنوية ملكلفة بها من خالل إعداد خوحتقيق دورها املناط بها وإجناز املهام ا

 لعملها ومتابعة املهام املكلفة بها .

أعضائها مهامها و أبرزم مع 0202ان للعام هذه اللج اجتماعاتبني يديكم خطة 

 عاىل .ومستهدفاتها خالل هذا العام بعون اهلل ت

 يه اخلري والفالح ،،،سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد ملا ف

 

 األمني العام 
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طوي ر
ي  طي ط وال

 
خ
 
ي ة الت  لج 

 التعريف :

لعامة من الوزارة مع تطوير امبا يتوافق مع اللوائح  هي اللجنة املعنية بوضع كافة األنظمة لعمل اجلمعية

 أداء اجلمعية 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 :

 ضو جملس اإلدارة ع          حممد سيحان القرييناألستاذ/  .1

 ضو جملس اإلدارةع            أمحد عثمان باموسى األستاذ/ .2

 لعام ) مقرر ( األستاذ: حممد بن أمحد الغامدي        األمني ا .3

 املهام :

 إعداد اللوائح لكافة أعمال اجلمعية . .1

 وضع األنظمة اخلاصة بعمل اجلمعية . .2

 متابعة اإلدارة التنفيذية وتقييم أدائها . .3

 ات .متابعة تنفيذ اخلطط وفق املؤشر .4

 تشكيل جلان وهيكلة اجلمعية . .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

 ضاء جملس اإلدارة .عالتنسيق بني عمل اللجان األخرى املشكلة من أ .12
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ارث ع  مج لس اف والمش   األوق 
 التعريف :

دراسة املشاريع ة واحملاسب والرفع من إيرادات اجلمعية وبدارسة آلية عمل اللجنة املالي هو اجمللس املعين

 ية األوقاف  .ووضع األنظمة اليت من شأنها ضبط أعمال املالية مع تنم

 األهداف :

 والعينية . زيادة مدخالت اجلمعية املالية .1

 تطوير مشاريع اجلمعية وبراجمها . .2

 العناية مبا خيص األوقاف وتنمية املوارد . .3

 دراسة املشاريع وجدوى االستفادة منها . .4

 األعضاء :

 ضو جملس اإلدارةع                                  نايف حممد العصيمي .األستاذ/  .1

 ضو جملس اإلدارةع                       عبداللطيف عبدالقادر اندجانياألستاذ/  .2

 ملدير التنفيذي ) مقرر (األستاذ/ حاسن حامد العويف                                       ا .3

 املهام :

 دراسة مصادر دخل اجلمعية . .1

 دراسة تطوير مصادر الدخل . .2

 الرفع من مصادر الدخل وتنمية املوارد . .3

 زيادة عدد أوقاف اجلمعية . .4

 ام املالي .دراسة النظ .5

 ة  .إعداد املوازنات السنوية واعتمادها من جملس اإلدار .6

 يًا.إعداد خطة لتنمية املوارد والرفع من اإليرادات سنو .7

 دراسة املشاريع احلالية ومدى االستفادة منها . .8

 دراسة آليات التنفيذ وكيفية التطوير . .9

 دراسة مصادر التمويل هلذه املشاريع . .11

 ريع .الرفع مبوازنات املشا .11

 إعداد خطة التنفيذ هلذه املشاريع سنويًا . .12

 ير أدائها .االشراف على عمل األقسام املختصة بعمل اللجنة وتطو .13
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ات العامة واإلعالم  ي ة العالق   لج 
 التعريف :

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

 األهداف :

 جملتمع .راجمها لكافة شرائح االتعريف باجلمعية وب .1

 إبراز دور اجلمعية واثرها التنموي . .2

 تفعيل قسم العالقات العام واإلعالم باجلمعية . .3

 تمع .إيصال رسالة اجلمعية وبراجمها لكافة شرائح اجمل .4

 األعضاء :

 ضو جملس اإلدارةع                    عصام عبدالعزيز الشايع األستاذ/  .1

 ضو جملس اإلدارةع                      عيد الزهرانيعبداهلل ساألستاذ/  .2

 لعالقات العامة ) مقررة (األستاذة/ مريم قاسم سحاري                            ا .3

 املهام :

 معية .دراسة آلية تفعيل العالقات العامة واإلعالم باجل .1

 معية .وضع النظام اخلاص بتفعيل العالقات واإلعالم باجل .2

 لسنوية لعمل اللجنة .وضع اخلطة ا .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
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ف
 
ي
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ل
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 :التعريف
الوصول ملستوى يف جناح اجلمعية يف حتقيق أهدافها و هي الركيزة األساسية يعترب اجمللس التنفيذي

 . للجنة وحتديد أعضائها ومهامهامتميز من األداء لذلك حرصت اجلمعية على تشكيل هذه ا

 حتقيق الفرعية وتتابعها لتساعدها على وتؤدي هذه اللجنة مهامها مبشاركة املوظفني واللجان

 أهدافها.

 :  األهداف 
 مومية .متابعة تنفيذ توصيات جملس اإلدارة واجلمعية الع .1

 تنفيذ اخلطة السنوية للجمعية وفق مؤشراتها . .2

 متابعة األعمال الدورية للجمعية . .3

 تطوير أداء العمل وخمرجاته . .4

 النهوض باجلمعية يف كافة الربامج واملشاريع. .5

 :   األعضاء
 لغامدي               ااألستاذ: حممد بن أمحد  .1

 لعويف                   األستاذ: حاسن بن حامد ا .2

 ليماني                 األستاذ: عادل حممد الس .3

 لغامدي                   األستاذ: عبداهلل علي ا .4

 حاري                              األستاذة : مريم قاسم س .5

 األمني العام

 املدير التنفيذي

 ملستفيدينقسم خدمات ارئيس 

 يةرية واملالقسم الشؤون اإلدا

 عالمقسم العالقات واال

  لساجملعضو 

 لساجملرئيس 

 لساجملعضو 

 لساجملمقرر 

 لساجملعضوة 

 : املهام 
ن اجلمعية العمومية وجملس تلقى تعليماته ميية وجملس اإلدارة وأمام اجلمعية العموم مسؤول يكون اجمللس التنفيذي

 حتدد صالحياته ومسئولياته يف األمور التالية :اإلدارة و

 يفها وعرضها على رئيس جملس اإلدارة.استالم كافة املراسالت اليت ترد للجمعية وتسجيلها وتصن -1

 يت ترفع من أو على اجلمعية .متثيل اجلمعية أمام اجلهات املختصة يف مجيع القضايا ال -2

 ها .و عقود أو غري ذلك بعد موافقة اجمللس عليرارات أالتوقيع على ما يصدر عن اجلمعية من ق -3

باقي على تصرف فيما يدخل ضمن صالحياتها وعرض التلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام باستالمها وال -4

 اجمللس .

 تقدم .من أعمال تدخل ضمن اختصاصها خالف ما القيام بكل ما تطلبه اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة -5

 إلدارة أو اللجان املنبثقة عنهما .تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية أو جملس ا -6
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 ملالي اجلديد.راجمها وميزانيتها التقديرية للعام ااملشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة اجلمعية وب -7

 راراتهول األعمال ومتابعة تنفيذ قرار جداالتحضري الجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية وإق -8

 همة أكرب عدد ممكن من األعضاء السعي لتنمية العضوية باجلمعية لالستفادة من جهود ومسا -9

  املنقولة واحملافظة على أمواهلا املنقولة وغري إدارة أعمال اجلمعية على الوجه الذي حيقق هلا املصلحة -11

ستندات والعقود وأختام ة باجلمعية واالحتفاظ بكافة الوثائق واملفات اخلاصمتابعة وجتهيز مجيع السجالت واملل -11

 اجلمعية وحنوها يف مقر اجلمعية 

 ۰مناقشتها مع اجمللس تقديم التقارير الدورية عن كيفية سري أعمال اجلمعية و -12

 يزانية . املالية وفقا ملا هو معتمد يفتنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت امل -13

 . وإجازاتهمصلهم وعالواتهم إدارة وتنظيم أعمال موظفي اجلمعية واقرتاح ترقيتهم وف -14

 ق بها تلك القرارات .تبليغ قرارات جملس اإلدارة إىل كافة اجلهات اليت تتعل -15

 . مكاتباتاجلمعية من  املشاركة يف إعداد التقارير واخلطابات وكل ما يصدر عن -16

 افظة على معامالت اجلمعية وسجالتها وترتيبها .احمل -17

 ع عليها من قبل املختصني بذلك.تسجيل حماضر االجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقي -18

 مها .توجيه الدعوة ملساعدة اجلمعية ومعاونتها على أداء مها -19

 ف .التوقيع على الشيكات واألوراق املالية و مستندات الصر -21

من األشخاص ة خمتومة خبامت اجلمعية وموقعة منه وستالم املبالغ الواردة للجمعية مبوجب سندات قبض رمسيا -21

 املكلفني بذلك من قبل اجمللس .

 معه اجلمعية . إيداع تلك األموال فور تسليمها لدى البنك الذي تتعامل -22

معية أو من الصرف اليت تتم من صندوق اجل نداتالتوقيع مع املختصني على كافة السجالت املالية وكذلك س -23

 البنك الذي تتعامل معه .

ليت هلا قيمة رف ودفاتر الشيكات وكافة األوراق ااالحتفاظ لديها مبقر اجلمعية بسندات القبض وسندات الص -24

 مالية ومجيع دفاتر وسجالت ومستندات اجلمعية احملاسبية .

 تفاظ باملستندات الدالة على ذلك .ع االحصرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها م -25

ا يطلب منه ة على األقل كل ثالثة أشهر أو عندمإعداد ميزان مراجعة حلسابات اجلمعية وحساب الصندوق مر -26

 ذلك .

راج امليزانية لى احملاسب القانوني لتدقيقها واستخحتضري حسابات اجلمعية يف نهاية السنة املالية وعرضها ع -27

 واحلساب اخلتامي . العمومية
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لي ة 
اب ة الداخ 

ي ق والرق 
 
دق ي ة الت   لج 

 التعريف : 
ة مع التدقيق افة العمليات اليت تنفذ يف اجلمعيهي اللجنة املعنية بعمليات الرقابة الداخلية على ك

 ومتابعة تطبيق إجراءات احلوكمة فيما خيص اللحنة .

 األهداف :
 عتها .بالرقابة على عمليات اجلمعية الداخلية ومتا .1

 ا .تدقيق اإلجراءات املعمول بها والتحقق من سالمته .2

 مه .تطوير اإلجراءات والعمليات مبا يسهل العمل وخيد .3

 جنة .متابعة تطبيق إجراءات احلوكمة فيما خيص عمل الل .4

 األعضاء : 
 ةرئيس اللجن املشرف املالي لعصيمي                 األستاذ: نايف حممد ا .1

 عضو اللجنة ارةعضو جملس اإلد ان باموسى                   ماألستاذ: أمحد عث .2

 عضو اللجنة لعموميةعضو اجلمعية ا لشهراني                  األستاذ: خالد سعيد ا .3

 عضو اللجنة لعموميةعضو اجلمعية ا ملالكي                                     األستاذ / سعد  رده ا .4

 ةمقرر اللجن ياحملاسب املال                                           األستاذ/ عمر الثمالي .5

 عضو اللجنة يةية واملالالشؤون اإلدار الغامدي األستاذ: عبداهلل علي .6

 

 املهام : 
لسنوية( ومراجعتها رها )السنوية و نصف السنوية وربع امراقبة سالمة البيانات املالية للجمعية وتقاري -أ

 يز بشكل خاص على ما يلي:ها العادي خالل السنة، وعليها الرتككجزء من عمل

 ة.أية تغيريات يف السياسات واملمارسات احملاسبي   (1) 

 إبراز النواحي اخلاضعة لتقدير اإلدارة.   (2)

 التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق.   (3)

 افرتاض استمرارية عمل اجلمعية.   (4)

 ري احملاسبية.التقيد باملعاي   (5)
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 د التقارير املالية.تطلبات القانونية املتعلقة بإعداالتقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغريها من امل   (6)

لقائم بنفس املهام يف نفيذية واملدير املالي أو املدير االتنسيق مع جملس إدارة اجلمعية واإلدارة الت   -ب

ف من الوزارة االجتماع مع احملاسب القانوني املكل ةاجلمعية يف سبيل أداء مهامها، وعلى اللجن

 للجمعية مرة على األقل يف السنة.

ات، وعليها إيالء إيرادها يف تلك التقارير واحلساب النظر يف أية بنود هامة وغري معتادة ترد أو جيب-ج

هام أو ضابط االمتثال مللجمعية أو املدير القائم بنفس ااالهتمام الالزم بأية مسائل يطرحها املدير املالي ل

 أو مدقق احلسابات اخلارجي.

 اخلية وإدارة املخاطر يف اجلمعية.مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الد     -و

ظام فعال للرقابة لتأكد من أدائها لواجبها يف إنشاء نمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة، وا -ز

 الداخلية.

ها جملس اإلدارة أو ائل الرقابة الداخلية اليت يكلفها بج التحقيقات الرئيسية يف مسالنظر يف نتائ -ح

 تتم مببادرة من اللجنة وموافقة جملس اإلدارة.

 توفر املوارد الالزمة جلهاز التدقيق الداخلي . -ط

 ية يف اجلمعية.مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسب -ي

ت جوهرية ن الوزارة وخطة عمله وأية استفساراسب القانوني املكلف ممراجعة رسالة احملا -ك

ة الرقابة وردها ة أو احلسابات املالية أو أنظميطرحها املدقق على اإلدارة خبصوص السجالت احملاسبي

 وموافقتها عليها.

طروحة ة امللى االستيضاحات واملسائل اجلوهريالتأكد من رد جملس اإلدارة يف الوقت املطلوب ع -ل

 يف رسالة مدقق احلسابات اخلارجي.

لتقارير بالغ عن أية خمالفات حمتملة يف اوضع الضوابط اليت متكن موظفي اجلمعية من اإل   -م

قيقات شكل سري واخلطوات الكفيلة بإجراء حتاملالية أو الرقابة الداخلية أو غريها من املسائل ب

 مستقلة وعادلة لتلك املخالفات.

 هين.دى تقيد اجلمعية بقواعد السلوك املمراقبة م -ن

 لس اإلدارة.الحيات املوكلة إليها من قبل جمضمان تطبيق قواعد العمل اخلاصة مبهامها والص   -ص

 ردة يف هذا البند.تقديم تقرير إىل جملس اإلدارة عن املسائل الوا -ع

 دارة.النظر يف أية موضوعات أخرى حيددها جملس اإل       -ف
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ي ة  ي ف لج 
 
 الي وظ

 
 التعريف : 

رشحني وترشيحهم ه إضافة إىل إجراء املقابالت للمدهي اللجنة املعنية بدراسة االحتياج الوظيفي واعتما

 . وتطوير أدائهم خيص املوظفني ، ودراسة كل ماوفق اجلدارة  

 
 األهداف :

 دراسة االحتياج الوظيفي وإمكانية اجلمعية . .1

 ت .إجراء املقابالت والرتشيح وفق اجلدارة واملؤهال .2

 للوائح .اختاذ اإلجراء الالزم حيال ماخيص املوظفني وفق ا .3

 ية .تطوير أداء العاملني ودراسة االحتياجات التدريب .4

 األعضاء : 
 نةرئيس اللج دارةرئيس جملس اإل                  حان القريينحممد سياألستاذ:  .1

 ةعضو اللجن دارةعضو جملس اإل مان باموسى                   ثاألستاذ: أمحد ع .2

 ةعضو اللجن  األمني العام                   د الغامديحممد أمحاألستاذ:  .3

 لجنةال مقرر  يذياملدير التنف                                      يفالعو دن حامحاسن باألستاذ /  .4

 املهام : 
 ظيفي واعتماده .دراسة االحتياج الو .1

 إجراء املقابالت للمرشحني وترشيحهم . .2

 ذيها .دراسة االحتياجات التدريبية للموظفني وآلية تنف .3

 تطوير أداء العاملني باجلمعية . .4

 دراسة لوائح التوظيف وماخيص املوارد البشرية . .5
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ي ة الصرف   لج 
 

 التعريف : 
خيص أعمال عتمدة من جملس اإلدارة ومتابعة ماهي اللجنة املعنية باعتماد الصرف وفق املوزانة امل

 . الصرف يف كافة برامج اجلمعية وأنشطتها ومشاريعها .

 
 األهداف :
 ياهلا .متابعة أوامر الصرف واستكمال اإلجراء الالزم ح .1

 لمشاريع .الصرف وفق ميزانية اجلمعية واألرصدة احملددة ل .2

 مراقبة اعمال الصرف وسريها ودقتها . .3

 ر الصرف واملسريات املخصصة له .اعتماد أوام .4

 

 األعضاء : 
 للجنةا رئيس املشرف املالي                    مد العصيمينايف حماألستاذ:  .1

 نةعضو اللج  املدير التنفيذي امد العويف                                     األستاذ / حاسن بن ح .2

 جنةمقرر الل ملستفيدينرئيس قسم خدمة ا السليماني األستاذ/ عادل حممد .3

 املهام : 
 دراسة طلبات الصرف وإمكانية تنفيذها . .1

 وضع خطة للصرف على مدار العام وفق اإليرادات . .2

 اعتماد أوامر الصرف . .3

 صرف .التحقق من سالمة اإلجراءات املنفذة ألوامر ال .4

 نة .اللج ألعمالإعداد التقارير الالزمة  .5
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ي ة  الفلج    االت 
 

 التعريف : 
 لنظام .حال وجود ما حيتاج إىل اتالف وفق ا باعتماد حماضر االتالف يفاللجنة املعنية  هي

 األهداف :
 تنفيذ أوامر االتالف . .1

 معاينة طلبات االتالف واختاذ الالزم حياهلا . .2

 لغري مطلوبة نظامًاالتخلص من املواد الغري صاحلة أو املستندات ا .3

 

 األعضاء : 
 جنةرئيس الل رئيس اجمللس                    يينحان القرحممد سياألستاذ:  .1

 لجنةال عضو  املدير التنفيذي امد العويف                                     األستاذ / حاسن بن ح .2

 جنةمقرر الل احملاسب املالي ماليعمر الثاألستاذ/  .3

 
 املهام : 

 ألقسام .دراسة الطلبات الواردة يف االتالف من كافة ا .1

 عاينة املواد املراد اتالفها .م .2

 اعتماد حماضر االتالف . .3
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ي ة  اطر لج    إدارة المج 
 

 التعريف : 
 .  منها للوقايةط املناسبة ووضع اخلط د تتعرض هلام اجلمعيةاليت ق بدراسة املخاطراللجنة املعنية  هي
 

 األهداف :
 دراسة املخاطر اليت قد تتعرض هلا اجلمعية . .1

 تقييم املخاطر . .2

 وضع اخلطط الوقائية ملواجهتها . .3

 

 األعضاء : 
 جنةرئيس الل عضو اجلمعية ن باموسىاألستاذ: أمحد عثما .1

 لجنةال عضو أمني اجلمعية                    محد الغامديحممد أاألستاذ:  .2

 للجنةا مقرر  املدير التنفيذي امد العويف                                     األستاذ / حاسن بن ح .3

 لجنةأعضاء ال - رؤساء األقسام .4

 
 املهام : 

 ا .حتديد املخاطر اليت ميكن للجمعية أن تتعرض هل .1

 . املخاطرتقييم هذه  .2

 وضع اخلطط الوقائية ملواجهة هذه املخاطر . .3

 وضع احللول يف حال وقوع هذه املخاطر . .4

 ر .ة ملواجهة هذه املخاطبناء منظومة متكامل .5
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ا  ن اللج 

الس  راوالمج   اإلش 
 
 ي ةف

 ( م 0202خطة االجتماعات ومحاور االجتماعات ) 
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طوي ر
ي  طي ط وال

 
خ
 
ي ة الت  لج 

 خطة االجتماعات :

 .مرات يف العام ) كل شهرين (  6يعقد اجتماع اللجنة مبعدل 

 

 م :0202املقرتحة للعام  حماور االجتماعات

  م .2121إعداد خطة اللجنة للعام 

 ختاذ الالزم بشأنها .دراسة اللوائح واألنظمة الداخلية والعمليات وا 

 لني .تطوير أداء األقسام باجلمعية ورفع قدرات العام 

 . وضع خطة تطويرية ملشاريع اجلمعية 

 . دراسة مشاريع اجلمعية وجدواها 

 . متابعة سري اخلطة السنوية وتقاريرها الدورية 

 هم .تطوير أداء العاملني باجلمعية والرفع من قدرات 

 ة النواحي .اقرتاح ما من شأنه الرقي مبعلم اجلمعية يف كاف 

 متابعة تقييم مؤشرات اخلطة وعالج نواحي القصور . 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 م  :0202اخلطة الزمنية لالجتماعات للعام 

 املوعد املقرتح االجتماع

 هـ19/7/1442- م3/3/2121ربعاء  األ 1

 هـ16/9/1442-م 28/4/2121األربعاء  2

 هـ21/11/1442-م31/6/2121األربعاء  3

 هـ24/1/1443-م1/9/2121األربعاء  4

 هـ21/3/1443-م27/11/2121األربعاء  5

 هـ25/6/1443-م29/12/2121األربعاء  6
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ارث ع مج لس اف والمش   األوق 

 خطة االجتماعات :

 مرات يف العام ) كل شهرين ( . 6مبعدل  اجمللساجتماع  يعقد

 

 م :0202املقرتحة للعام  حماور االجتماعات

  م .2121للعام  اجمللسإعداد خطة 

 . دراسة مشاريع االستدامة املالية للجمعية 

 . متابعة انشاء وقف اجلمعية األول واجنازه 

 . دراسة إنشاء أوقاف أخرى لصاحل اجلمعية 

 ريع احلالية والعوائد واألثر .دراسة املشا 

 قيق أهدافها .استحداث مشاريع نوعية خلدمة برامج اجلمعية وحت 

 . البحث عن استثمارات نوعية للجمعية 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 : م 0202للعام  اخلطة الزمنية لالجتماعات

 املوعد املقرتح االجتماع

 ـه18/7/1442-م 2/3/2121الثالثاء   1

 هـ15/9/1442-م 27/4/2121الثالثاء  2

 هـ19/11/1442-م29/6/2121الثالثاء  3

 هـ23/1/1443-م31/8/2121الثالثاء  4

 هـ21/3/1443-م27/11/2121الثالثاء  5

 هـ24/6/1443-م28/12/2121الثالثاء  6
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ي ة  ات العامة واإلعالملج   العالق 

 خطة االجتماعات :

 مرات يف العام ) كل شهرين ( . 6 يعقد اجتماع اللجنة مبعدل

 

 م :0202املقرتحة للعام  حماور االجتماعات

  م .2121إعداد خطة اللجنة للعام 

 رها إعالميًا .دراسة الصورة الذهنية للجمعية وكيفية إبراز دو 

 . التسويق ملشاريع اجلمعية 

 إعداد برامج نوعية إعالمية إلبراز دور اجلمعية . 

  اخلاصة باجلمعية .تفعيل وسائل التواصل 

 . استغالل منصات إعالمية للتعريف باجلمعية 

 . إعداد عروض لربامج اجلمعية ومشاريعها 

 . إعداد التقارير للمشاريع 

 . تنفيذ عقود شراكة للجمعية 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 م  :0202اخلطة الزمنية لالجتماعات للعام 

 املوعد املقرتح االجتماع

 هـ17/7/1442-م 1/3/2121نني  االث 1

 هـ14/9/1442-م 26/4/2121االثنني  2

 هـ18/11/1442-م28/6/2121االثنني  3

 هـ22/1/1443-م31/8/2121االثنني  4

 هـ19/3/1443-م26/11/2121االثنني  5

 هـ23/6/1443-م27/12/2121االثنني  6
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ت ذي
 
ف
 
ي
 
مج لس الت

ل
 ا

 خطة االجتماعات :

 مرة  يف العام ) كل شهر  ( . 12مبعدل  اجمللسيعقد اجتماع 

 م :0202حماور االجتماعات املقرتحة للعام 

  م .2121للعام  اجمللسإعداد خطة 

 . متابعة سري مشاريع وبرامج اجلمعية 

 . متابعة تنفيذ اخلطة 

 . متابعة الصرف وفق االعتمادات 

 . متابعة أعمال املوظفني واألقسام 

 . تقييم أداء العاملني 

  بعمل اجلمعية عمومًا . من شأنه تطوير أداء العمل والرقي مااقرتاح 

 . مناقشة املستجدات الشهرية 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 م  :0202اخلطة الزمنية لالجتماعات للعام 

 موعد االجتماع م

 م8/2/2121االثنني  1

 م2/3/2121الثالثاء  2

 م5/4/2121االثنني  3

 م3/5/2121االثنني   4

 م7/6/2121االثنني  5

 م5/7/2121االثنني  6

 م3/8/2121االثنني  7

 م6/9/2121االثنني  8

 م4/11/2121االثنني  9

 م1/11/2121االثنني   11

 م29/11/2121االثنني   11

 م27/12/2121االثنني  12
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ي ة  لي ةلج 
اب ة الداخ 

ي ق والرق 
 
دق  الت 

 خطة االجتماعات :

 ( . رثالثة أشهمرات يف العام ) كل  4عدل يعقد اجتماع اللجنة مب

 

 م :0202املقرتحة للعام  حماور االجتماعات

  م .2121إعداد خطة اللجنة للعام 

 . تدقيق اإلجراءات الداخلية والتحقق من صحتها 

 . التحقق من مطابقة اإلجراءات للوائح واألنظمة 

 رارات أو جملس اإلدارة من قالعمومية و التحقق من االلتزام مبا مت اعتماده يف اجلمعية

 توصيات .

 . تطوير أداء العمليات 

 . الرقابة على كافة اإلجراءات 

 ا .التحقق من سالمة اإلجراءات والعدالة يف تنفيذه 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 : م 0202للعام  اخلطة الزمنية لالجتماعات

 املوعد املقرتح االجتماع

 هـ16/8/1442-م 29/3/2121االثنني   1

 هـ18/11/1442-م 28/6/2121االثنني  2

 هـ21/2/1443-م27/9/2121االثنني  3

 هـ23/6/1443-م27/12/2121االثنني  4
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ي ة  ي فلج 
 
 الي وظ

 خطة االجتماعات :

 ( . رثالثة أشهمرات يف العام ) كل  4يعقد اجتماع اللجنة مبعدل 

 

 م :0202املقرتحة للعام  حماور االجتماعات

 م .2121اد خطة اللجنة للعام إعد 

 . اعتماد االحتياج الوظيفي السنوي وفق الواقع 

 . دراسة سلم الرواتب والئحة املوارد البشرية 

 . حصر االحتياج التدرييب للموظفني 

 . تنسيق الربامج التدريبية للموظفني 

 ختبارات للوظائف .إعالن االحتياج الوظيفي وإجراء املقابالت واال 

 ذي .م األداء الوظيفي للمدير التنفياعتماد تقوي 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 

 : م 0202للعام  اخلطة الزمنية لالجتماعات

 املوعد املقرتح االجتماع

 هـ18/8/1442-م 31/3/2121األربعاء   1

 هـ21/11/1442-م 31/6/2121األربعاء  2

 هـ22/2/1443-م29/9/2121األربعاء  3

 هـ25/6/1443-م29/12/2121األربعاء  4
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ي ة   الصرفلج 

 خطة االجتماعات :

 ( . رثالثة أشهمرات يف العام ) كل  4يعقد اجتماع اللجنة مبعدل 

 

 م :0202املقرتحة للعام  حماور االجتماعات

  م .2121إعداد خطة اللجنة للعام 

  م .2121إعداد املوازنة التقديرية للصرف لعام 

 ن جملس اإلدارة .واالعتمادات م متابعة الصرف وفق البنود 

 عتماده .متابعة اإليرادات والصرف وفق ما يرد والرفع با 

 . متابعة املهام املكلفة بها اللجنة 

 

 : م 0202للعام  اخلطة الزمنية لالجتماعات

 املوعد املقرتح االجتماع

 هـ17/8/1442-م 31/3/2121الثالثاء   1

 ـه19/11/1442-م 29/6/2121الثالثاء  2

 هـ21/2/1443-م28/9/2121الثالثاء  3

 هـ24/6/1443-م28/12/2121الثالثاء  4
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 خطة جلان جملس اإلدارةمنوذج 

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

 أواًل / اجتماعات اللجنة :

 خبصوص التاريخ عاالجتما

   

   

 ًا : خطة تنفيذ مهام اللجنة :ثاني

 مهام اللجنة :

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

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

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

 جدولة متابعة مهام اللجنة :

 االحتياجات حةاخلطة املقرت عةآلية املتاب املهمة

    

    

 هـ:21ة بتاريخ :      /    /       املهام الطارئة املكلفة بها اللجنة من جملس اإلدار

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

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

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

 :(              نتيجة دراسة اللجنة ملهمة )                                             

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

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

 أعضاء اللجنة :

 ....................................... التوقيع : .................................................... .2

 ....................................... التوقيع : .................................................... .0

 ...................................................... التوقيع : ..................................... .3
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 حمضر اجتماع جلنة )                               (

م وذلك 2121لعام للجنة )                  ( ل حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه مت عقد االجتماع )             (

 ة النقاط التالية:هـبحضور أعضاء اللجنة وذلك ملناقش14افق :    /   /      ..  املويوم : .......................

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

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

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

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

 وقد مت اخلروج بالتوصيات التالية :

 

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

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

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

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

 ،،وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،

 

 أعضاء اللجنة

 التوقيع االسم

  

  

  

  

  

 

 


