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 مهام اللجنة االدارية واملالية :

 

االشررفاع ى ررف ذ االررا االىدررية االقافالررا ح ررال ام ررحااد حاال  دررا ام رريقف  ىرر    -1

  . امدج س

 ذطحالف اال  دا االقافالا بيمجدعالا . -2

قفاسررا ايذاليجرريج امجدعالررا درر  امدررح اال  حىدررة دارريبرج دع رر  حا ذالرريف درر   -3

 ال يسب امك حاقذفاح ذعالال ه .

 دفاجعا امعاحق ام ي ا بيمدح اال  حاىذديقهي . -4

   .اح امعرح  امذي السذيا ي امدح عقفاسا ذايفالف االقاء امح الاي م دح اال  حاقذف -5

ح  رة  ذأقالبال ز  مامك د   دذيبعا دييسبا امدح اال  ى ف ذا الفه  حاقذفاح دي -6

 يسب الايا امجزاءاج حامد يمايج .

 امجدعالا امعدحدالا . االىقاق حامذفذالب الجذديىيج -7

 االىقاق حامذفذالب الجذديىيج دج س االقاف  يسب امب حق امدسذجق  بيمعدة . -8

 د  ذ االا كي ا امافافاج . حامذأكقدفاجعا دييضف دج س االقاف  امسيباا  -9

االشفاع ى رف اىرقاق امدالزا الرا امعدحدالرا حاميسريبيج ام ذيدالرا حدذيبعرا ذرققالا ي  -11

 بيج بيمجدعالا .د  قبة دفاجع اميسي

االشفاع ى ف جفق كة ددذ كيج امجدعالا حدسذحقىيذ ي حامع ق  ري   يالرا امسر ا  -11

 امديمالا .

 ا د فح يذ ي حامسجرج امدييسبالا .باقفدذيبعا االفاقاج امجدعالا حد -12

قفاسرررا ييجرررا امجدعالرررا دررر  امدشرررذفاليج حط رررب ىرررفح  االسرررعيف حاقذرررفاح  -13

  . امد يسب د  ي حىفض ي ى ف دج س االقاف 
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 : العالقات العامة واإلعالم مهام جلنة 

 
 اإلشراف المستمر على موقع الجمعٌة وحسابات التواصل االجتماعً .  -1

 متابعة التغطٌة اإلعالمٌة لجمٌع أنشطة واخبار الجمعٌة .  -2

 اإلشراف ومتابعة أنشطة وبرامج الجمعٌة والتعرٌف بالجمعٌة .  -3

تزوٌد مجلس اإلدارة بتقرٌر دوري عن إنجازات الجمعٌة ومعالجة نقاط الضععف  -4

 فٌها . 

المسععاةمة فععً نشععر اقافععة العمععل التطععوعً واسععتقطا  أعضععا  فععاعلٌن للجمعٌععة  -5

 والترتٌ  لعمل الملتقٌات بالجمعٌة .

وزات واألخطععا  المترععررة مععن الرفععع بتقععارٌر دورٌععة إلدارة الجمعٌععة عععن التجععا -6

 فات االقسام التابعة للجنة العالقات العامة لتالفٌها مستقبالً .  موظ
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 مهام جلنة العناية باملستفيدين :

 رعاية األيتام وأسرهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وصحياً .  -1

 البرامج التعليمية والتوعوية لأليتام. إلقامةعقد الشراكات المجتمعية  -2

 السعي لتوفير فرص البرامج الحرفية والمهنية لأليتام وأسرهم التي تأهلهم لسوق العمل. -3

 تمكين األيتام ودعم مواهبهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا . -4

توعيةة المجتمةةأ بأهميةة عمةةل الجمعيةة فةةي مجةةال رعايةة ا سةةر المحتاجةة وا يتةةام مةةن  و   -5

 الظروف الخاصة .

 اعتماد او رفض قبول انضمام ابناء او فتيات للدور التابعة للجمعية . -6

 ابعة سير العمل بدور ا يتام .لمت يهإشرافا نتظام في عمل جو ت  -7

 تقتضيه مصلحة العمل .   تعيين او اقالة الموظفين بدور ا يتام حسب ما -8

 اعتماد مصروفات الدور التابعة للجمعية ومتابعة صرف كل مبلغ لما خصص له . -9

 لفتح حساباتهم ا دخارية . المؤهلينتزكية ا بناء والفتيات من ا يتام  -11

 لس ا دارة .جدة والرفأ بالتوصيات المناسبة لمطلبات ا سر للمساعدراسة  -11

 او توقف المساعدة . باستمرارمتابعة تحديث ملفات ا سر والنظر في امرها  -12

 اعتماد او رفض تقديم المساعدات ا ستثنائية العينية لغير المسجلين بالجمعية . -13

العمل على تفعيل دور الجمعية تنمويا في مساعدة ا سر وحثهم وتسهيل اجراءات تةدريبهم  -14

 على ا  حرفة او عمل .

 ت او معوقةةةات العمةةةل بلجنةةةة العنايةةةةجةةةازانتزويةةةد مجلةةةس ا دارة بتقريةةةر دور  عةةةن ا -15

  بالمستفيدين .
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 مهام جلنة املشاريع واالستثمار :
 

 دراسة مشارٌع الجمعٌة ومدى الحاجة لها وامكانٌة تنفٌذها ومتابعتها . -1

 اعداد الخطة الزمنٌة لمشارٌع الجمعٌة .  -2

 دراسة المبادرات المتعلقة بالجمعٌة والمشاركة مع ذوي الخبرة لتطوٌرها . -3

 متابعة تنفٌذ المشارٌع وتقدٌم المالحظات ان وجدت . -4

 تقدٌم االقتراحات التً تهدف الى تنمٌة موارد الجمعٌة المالٌة . -5

حضوووور االجتماعوووات موووع الخبووورا  والمتخييوووٌن والمهتموووٌن لبووود  او اكموووا   -6

 مشروع من مشارٌع الجمعٌة .

 واعتمادها . إلقرارها تقدٌم تقارٌر مفيلة عن مشارٌع الجمعٌة المستقبلٌة -7
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