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 اللجنة اإلدارية واملالية
م تشكيل اللجنة 72/1/7277( وتاريخ : 11تقرر يف اجتواع اجلوعية العوىهية العادية رقن )

 اإلدارية واملالية واختصاصاتها كوا يلي : 
 

  . وفك اللوائح واالنظمة الصادرة عن المجلساالشراف على تنفٌذ االعمال االدارٌة  -1

 تطوٌر االنظمة االدارٌة بالجمعٌة .  -2

 دراسة احتٌاجات الجمعٌة من الموظفٌن وعمل ممابالت معهم واختٌار من ٌناسب ذلن والتراح تعٌٌنه . -3

 مراجعة العمود الخاصة بالموظفٌن واعتمادها . -4

  .العالوة التً ٌستحمها الموظفدراسة تمارٌر االداء الوظٌفً للموظفٌن والتراح  -5

  . وفصل حسب الئحة الجزاءات والمخالفات تأدٌبٌلزم لذلن من  متابعة محاسبة الموظفٌن على تمصٌرهم والتراح ما -6

 االعداد والترتٌب الجتماعات الجمعٌة العمومٌة .  -7

 االعداد والترتٌب الجتماعات مجلس االدارة حسب البنود المستجدة بالعمل . -8

 من تنفٌذ كافة المرارات . والتأكدمراجعة محاضر مجلس االدارة السابمة  -9

 االشراف على اعداد المٌزانٌة العمومٌة والحسابات الختامٌة ومتابعة تدلٌمها من لبل مراجع الحسابات بالجمعٌة . -11

 االشراف على جرد كل ممتلكات الجمعٌة ومستودعاتها والعهد فً نهاٌة السنة المالٌة . -11

 ة مصروفاتها والسجالت المحاسبٌة .بالرة اٌرادات الجمعٌة وممتابع -12

 .دراسة حاجة الجمعٌة من المشترٌات وطلب عروض االسعار والتراح المناسب منها وعرضها على مجلس االدارة -13
 

 اللجنة اإلدارية واملالية  :  عضىات
 املركز باللجنة املركز باجلوعية االسن

 رئٌسة اللجنة عضو جمعٌة عمومٌة العدوانًاجح رمها 

 نائبة رئٌسة اللجنة عضو جمعٌة عمومٌة الحارثً حسن شهد

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة الحارثًحسن وجود 

 عضوة نائبة سمو رئٌسة الجمعٌة العدوانًراجح منى 

 عضوة المشرف المالً العصٌمً عبدهللا نورة

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة نورة الثبٌتً

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة لمى بابصٌل
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 العناية باملستفيدينجلنة 
م تشكيل جلنة العناية 72/1/7277( وتاريخ : 11تقرر يف اجتواع اجلوعية العوىهية العادية رقن )

 باملستفيدين واختصاصاتها كوا يلي : 
 

 رعاٌة األٌتام وأسرهم ودعمهم مادٌاً ومعنوٌاً وصحٌاً . -1

 البرامج التعلٌمٌة والتوعوٌة لألٌتام. إللامةعمد الشراكات المجتمعٌة  -2

 هلهم لسوق العمل.ؤالسعً لتوفٌر فرص البرامج الحرفٌة والمهنٌة لألٌتام وأسرهم التً ت -3

 تمكٌن األٌتام ودعم مواهبهم وتأهٌلهم نفسٌا واجتماعٌا . -4

 ف الخاصة توعٌة المجتمع بأهمٌة عمل الجمعٌة فً مجال رعاٌة االسر المحتاجة واالٌتام من ذوي الظرو -5

 اعتماد او رفض لبول انضمام ابناء او فتٌات للدور التابعة للجمعٌة . -6

 لمتابعة سٌر العمل بدور االٌتام . إشرافٌهاالنتظام فً عمل جوالت  -7

 تمتضٌه مصلحة العمل .   لالة الموظفٌن بدور االٌتام حسب ماإو أتعٌٌن  -8

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

 لفتح حساباتهم االدخارٌة . المؤهلٌنتزكٌة االبناء والفتٌات من االٌتام   -11

 لس االدارة .جدراسة طلبات االسر للمساعدة والرفع بالتوصٌات المناسبة لم  -11

 او تولف المساعدة . باستمرارمتابعة تحدٌث ملفات االسر والنظر فً امرها   -12

 دات االستثنائٌة العٌنٌة لغٌر المسجلٌن بالجمعٌة .اعتماد او رفض تمدٌم المساع  -13

 العمل على تفعٌل دور الجمعٌة تنموٌا فً مساعدة االسر وحثهم وتسهٌل اجراءات تدرٌبهم على اي حرفة او عمل . -14

  بالمستفٌدٌن . جازات او معولات العمل بلجنة العناٌةنتزوٌد مجلس االدارة بتمرٌر دوري عن ا  -15
 

 : العناية باملستفيدين  جلنةعضىات 
 املركز باللجنة املركز باجلوعية االسن

 رئٌسة اللجنة عضو جمعٌة عمومٌة العدوانًراجح مها 

 نائبة رئٌسة اللجنة عضو مجلس إدارة  كاتبصالح ثرٌا 

 عضوة نائبة سمو رئٌسة الجمعٌة العدوانً راجح منى

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة العدوانًراجح مرام 

 عضوة عمومٌةعضو جمعٌة  الحارثً حسن شهد

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة الحارثًحسن وجود 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة لمى بابصٌل
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 جلنة املركز اإلعالهي
 

املركز م تشكيل جلنة 72/1/7277( وتاريخ : 11تقرر يف اجتواع اجلوعية العوىهية العادية رقن )
 واختصاصاتها كوا يلي : اإلعالهي 

 

 الجمعٌة وحسابات التواصل االجتماعً .اإلشراف المستمر على موقع  -1

 متابعة التغطٌة اإلعالمٌة لجمٌع أنشطة واخبار الجمعٌة .  -2

 اإلشراف ومتابعة أنشطة وبرامج الجمعٌة والتعرٌف بها .  -3

 تزوٌد مجلس اإلدارة بتقرٌر دوري عن إنجازات الجمعٌة ومعالجة نقاط الضعف بها .  -4

 واستقطاب أعضاء فاعلٌن للجمعٌة والترتٌب لعمل الملتقٌات بها .المساهمة فً نشر ثقافة العمل التطوعً  -5

وزات واألخطاء المتكررة من موظفات االقسام التابعة للجنة الرفع بتقارٌر دورٌة إلدارة الجمعٌة عن التجا -6

 العالقات العامة لتالفٌها مستقبالً .  
 

 : املركز اإلعالهي جلنة عضىات 
 باللجنةاملركز  املركز باجلوعية االسن

 رئٌسة اللجنة عضو مجلس إدارة المرشً سلٌمان انتصار 

 نائبة رئٌسة اللجنة عضو مجلس إدارة  عٌد حسن أفراح 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة العدوانً  راجح مها 

 عضوة نائبة سمو رئٌسة الجمعٌة العدوانًراجح منى 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة العدوانًراجح مرام 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة المرشً سلٌمان نجاة 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة الحارثًحسن شهد 

 عضوة عضو مجلس إدارة العصٌمً  مطر أمل

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة نوال محسن 
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 جلنة املشاريع واالستثوار

 

م تشكيل جلنة املشاريع 72/1/7277( وتاريخ : 11تقرر يف اجتواع اجلوعية العوىهية العادية رقن )
 واالستثوار واختصاصاتها كوا يلي : 

 
 

 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

 نمٌة موارد الجمعٌة المالٌة .تقدٌم االقتراحات التً تهدف الى ت -5

 اكمال مشروع من مشارٌع الجمعٌة . االجتماعات مع الخبراء والمتخصصٌن والمهتمٌن لبدء او حضور -6

 واعتمادها . إلقرارهاتقدٌم تقارٌر مفصلة عن مشارٌع الجمعٌة المستقبلٌة  -7
 

 :  املشاريع واالستثوار جلنةعضىات 
 باللجنةاملركز  املركز باجلوعية االسن

 رئٌسة اللجنة عضو مجلس إدارة العصٌمًعبد هللا سارة 

 نائبة رئٌسة اللجنة عضو مجلس إدارة  الشاعر سعٌد الهام 

 عضوة نائبة سمو رئٌسة الجمعٌة العدوانً راجح منى

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة  أمل الثمفً 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة الحارثًحسن شهد 

 عضوة إدارة  عضو مجلس الجعٌد زائد نورة 

 عضوة عضو مجلس إدارة لمٌاء برٌن 

 عضوة عضو جمعٌة عمومٌة نوال محسن 

 


