
 

 

  حومكة مجعية حصيت بطلعة المتياط
 سياسة انشاء جلان 

 هـ 1442/ 5/   4( بتاريخ    12بطلعة التمياط يف االجتماع رقم )   صحيتفقد اقر جملس اإلدارة جبمعية   بطلعة التمياط صحيتمعية جب
 جلان انشاء سياسةم  2020/   12 /20املوافق 

 
 

 

 



 

 

  حومكة مجعية حصيت بطلعة المتياط

 

 بطلعة التمياط صحيتمهام اللجان العاملة يف مجعية 

 :اللجنة املالية واإلدارية 

 .إعداد السجالت املالية واحملاسبية ( 1

 .مساعدة أمني الصندوق يف األمور املالية ( 2

 .استالم مجيع التربعات العينية والنقدية وإدخاهلا حساابت اجلمعية و املستودع ( 3

 .إصدار ميزان املراجعة الدوري وامليزانية التقديرية ( 4

 .دوري  متابعة املستودع واإلشراف على أعماله بشكل( 5

 .متابعة تسديد اشرتاكات األعضاء ( 6

 .إعداد وإرسال خطاابت طلب التربع وخطاابت الشكر للمتربعني ( 7

 .اإلشراف على صرف املبالغ للمحتاجني والتأكد من استالمهم ملستحقاهتم (  8

 .متابعة عمل املوظفني وحصر احتياجات اجلمعية من املوظفني ( 9

 .الرد على اخلطاابت الواردة للجمعية وتنظيم امللفات اإلدارية ( 10

 .العمل على تطوير أنظمة العمل يف اجلمعية ( 11

 

 

 

 

 



 

 

  حومكة مجعية حصيت بطلعة المتياط

 

 :جلنة العالقات العامة وتنمية املوارد 

 .مجع التربعات النقدية والعينية ( 1

 .االتصال أبصحاب رؤؤس األموال واهليئات اخلريية وأهل البذل واإلحسان ( 2

 .التواصل املستمر مع الداعمني للجمعية ( 3

 .التخطيط واإلعداد إلجياد مصادر دخل اثبتة للجمعية ( 4

 .إنشاء املشروعات ذات العائد االجتماعي واالستثماري ( 5

 .اإلشراف على أوقاف اجلمعية وصيانتها و استثمارها فيما خصصت له ( 6

 :اللجنة النسائية 

 .املستفيدات حتديث معلومات  – 1

 .حصر االحتياجات التدريبية والنأهيلية اخلاصة ابملستفيدات  – 2

 .حبث احلاالت ودراستها وتقدمي التوصيات الالزمة  – 3

 .العمل كحلقة وصل بني إدارة اجلمعية واجملتمع النسائي  – 4

 :اللجنة االجتماعية واملساعدات 

 .الشروط املقرة يف الالئحة جتهيز النماذج اخلاصة بطلب املساعدات وفق ( 1

 .استقبال احلاالت اليت تتقدم للجمعية بطلب املساعدات املختلفة ( 2

دائمة ، ) اقرتاح نوع ومقدار اإلعانة املقدمة من قبل اجلمعية للمحتاجني حسب الفئات والفرتات الزمنية ( 3
 (.اخل .. مقطوعة ، شهرية ، سنوية ، نقدية ، عينية 

 .التنسيق مع اللجنة املالية ملعرفة املبالغ املرصودة واملتاحة للتوزيع من حساابت اجلمعية ( 4



 

 

  حومكة مجعية حصيت بطلعة المتياط

 

 .تنظيم ملفات املستفيدين وترتيبها وتنظيمها حسب الفئات أو احلاالت ( 5

جتهيز كشوفات خاصة بصرف املساعدات للمستفيدين حسب الفئات أو احلاالت تشمل اسم املستفيد ورقم ( 6
 .حوال ونوع املساعدة واترخيها واملبلغ املصروف والتوقيع ابالستالم ورفعها جمللس اإلدارة إلقرارها بطاقة األ

ملعرفة مدى االستحقاق وما يطرأ من مستجدات ( مرة على األقل سنوايً )حبث احلاالت ودراستها دورايً ( 7
 .وتقدمي التوصيات الالزمة 

 .حصر االحتياجات التدريبية والتأهيلية اخلاصة ابملستفيدين (  8

 .البحث عن ذوي احلاجة يف منطقة خدمات اجلمعية وتقدير مدى احتياجهم ( 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


