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 تكوين اللجان وتحديد اعضائها واختصاصاتها
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 اللجنة

 
 رئيس اللجنة وأعضائها

 
 مهام اللجنة

 
االشراف على 

 اللجان

 
 د / سعاد عبود بن عفيف

 مراقبة سير عمل اللجان.  -1
 االشراف على اللجان.  -2

 
 
 
 
 
 

لجنة تنمية 
 الموارد المالية

 والتسويق
  

 السيدة/ فايزة حسن حلواني-
 )رئيسة اللجنة(

 السيدة/ عبير سعيد الغامدي-
 )نائبة رئيسة اللجنة(

 السيدة / فاطمة فؤاد غالم -
 )عضو(

  

جمع الهبات الرئيسية من األفراد والمسؤولين في المؤسسات  -1
 .الداعمة للعمل الخيري

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة الجدد على عملية تنسيق طلب   -2
  .الدعم من خالل اصطحابهم لحضور االجتماعات بالمتبرعين

ء سوا كتابة خطابات الدعم الموجهة إلى المتبرعين المحتملين  -3
 .أو مؤسسات أفرادا 

  .المساعدة في التخطيط لعملية جمع التبرعات  -4
 .بات االجتماعيةتمثيل الجمعية في النشاطات والمناس  -5
 تزويد الجمعية بأسماء وعناوين المتبرعين المحتملين  -6

 .والمؤسسات الداعمة
إنشاء برامج لجمع التبرعات في الجهات التي يعملون بها   -7

  .التي يرتبطون بها والجماعات
تنسيق مهام االعضاء الجدد كمقابلة أو مهاتفة أو مكاتبة المتبرعين  -8

 .من أجل شكرهم على تبرعهم

 
 

 
 
 

 
 

لجنة العالقات 
 العامة واالعالم

رئيس حافظ )د/ عمرو خالد -
 اللجنة(

 األستاذ/ نهاد إبراهيم الطويرب -
 )نائب رئيس اللجنة(

س محمد بن يون حسانالسيدة/إ-
 )عضو( هوساوي

 الممكنة. العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل  -1
وتقديم متابعة أنشطة الجمعيات والصناديق الخيرية األخرى  -2

 االقتراحات التي يمكن االستفادة منها في عمل الجمعية. 
 إصدار نشرات وكتيبات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية.   -3
اإلعالن عن األنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية من خالل  -4

 اللجان العاملة. 
 إقامة األنشطة والفعاليات اإلعالمية التي تبرز دور الجمعية.   -5
يق مع الجمعيات الخيرية في المنطقة لطرح مشاري    ع التنس  -6

 مشتركة. إعالمية 
العمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة للجمعية تحوي جميع   -7

 بيانات األعضاء. 
تصوير وارشفة فعاليات الجمعية في جميع المجاالت وانشطة   -8

 اللجان. 
متابعة الجرائد والمجالت للحصول على المعلومات التي تفيد في  -9

 عمل الصندوق. دعم 
الشراف والدعم الفني على الموقع اإللكتروني للجمعية واالجهزة ا  -11

 االخرى ومتابعة احتياجات الجمعية من البرامج. 

 
 

لجنة العمل 
 التطوعي

 األستاذ/ نهاد إبراهيم الطويرب-
 )رئيس اللجنة(

 السيدة/ منى إبراهيم بنقش   -
 )نائبة رئيس اللجنة(

 السيدة/ امال عبد القادر     -
 )عضو(

 .تفعيل دور التطوع ونشر قيم وثقافة العمل التطوع -1
 .عاليةتعزيز روح العطاء والمبادرة واألداء بجوده   -2
 .وتدريب المتطوعين بالعمل التطوعي تأهيل -3
 .المقدمةتطوير مجال التطوع الصحي عن طريق البرامج   -4
 .جديده بالمجال الصحي العمل على تقديم وتفعيل برامج تطوعية -5
والعمل على تطويرها حسب متطلبات  المقدمةتقييم البرامج  -6

 .العمل
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 اللجنة اإلدارية

 السيد/ علي محسن عقيلي -
 )رئيس اللجنة(  

 السيدة / هالة فريد حكيم -
 )نائبة رئيس اللجنة(

تقديم المشورة اإلدارية والتنظيمية للمدير التنفيذي التي تساعده  -1
 على اتخاذ القرارات المناسبة. 

التنسيق بين جميع اللجان األخرى وتسهيل نفاذ األنظمة  -2
 والتعليمات بين المستويات اإلدارية. 

السعي الى تطوير بيئة العمل الداخلية ورفع مستوى اإلنتاجية في   -3
 الجمعية. 

دام األمثل للموارد البشرية والمالية في سبيل تحقيق االستخ -4
 أهداف الجمعية. 

 
 
 
 
 
 

 
 اللجنة الصحية

 السيد/طالل بن محمد الناشري-
 )رئيس اللجنة(

د/ نبيلة محمد أحمد فوزي -
 )نائبة رئيس اللجنة(

 األستاذة / زينب شيخ باوزير -
 )عضو(

المستشفيات الحكومية والمستشفيات  المجتمعية معالمشاركة  -1
الخاصة والمستوصفات لتقديم الخدمة العالجية للحاالت 

 المحولة. 
المشاركة في الفعاليات الصحية التي تعلن عنها الوزارة وتوضيح  -2

 رسالة الجمعية ودورها في خدمة المجتمع. 
العمل الميداني وذلك بتقديم التثقيف الصحي والبيئي على  -3

 والجماعة. مستوى الفرد 
من خالل  االجتماعينشر الثقافة الصحية عن طريق التواصل  -4

 رسالة الجمعية وتوضيح دورها في العالج األمن. 
تعزيز الشركات المجتمعية مع الجهات ذات العالقة واالستفادة  -5

 منها في دعم العالج األمن. 
عمل الشراكات المجتمعية مع رجال األعمال والبنوك لتحقيق  -6

 ة. أهداف الجمعي
التنسيق مع الجمعيات الخيرية وطرح مبادرة االستفادة لتحقيق  -7

 الجمعية. رسالة وأهداف 

 
 
 

لجنة التوعية 
 والتثقيف الصحي

 السيدة/ منال محمد الزبن   -
 )رئيسة اللجنة(

 د/ نبيلة محمد فوزي  - 
 )نائبة رئيسة اللجنة(

 

 اقتراح ودراسة برامج صحية توعوية تستهدف المرضى وأسرهم.  -1
عمل دورات تدريبية للمرضى تساعد على رفع ثقافتهم الصحية   -2

 وتقبل التشخيص الخاص بحالتهم. 
نشر مطبوعات ورقية، ومنشورات على مواقع التواصل االجتماعي   -3

 عندما يستلزم األمر. 
لمشاركة في جميع األيام الصحية المحلية والعالمية وعمل برامج ا -4

 المجتمع. مرئية بالصوت والصورة لتوعية 
 

 
 
 

 اللجنة االجتماعية 
 
 

 السيدة/ منى إبراهيم بنقش  -
 )رئيسة اللجنة(

 د/ عمرو خالد حافظ -
 )نائب رئيسة اللجنة(

 تسجيل طلب العالج للمرضى.  -1
 دراسة الحالة. عمل  -2
كد من صحة الوثائق الرسمية.  -3  مراجعة وتدقيق دراسة الحالة للتأ
 عرض الحالة في المتجر.  -4
 متابعة حالة المرضى.  -5
 

 
 

لجنة المراجعة 
 الداخلية

 األستاذة / هالة فريد -
)رئيسة بد الحكيم حكيم ع

 اللجنة(
باوزير األستاذة / زينب شيخ -
 (عضو)
ألستاذة/ منال محمد ا-

 )عضو( الزبن
 
 

 المالية.  حساباتالومراجعة متابعة  -1
 متابعة ودراسة آليات الصرف.  -2
 رب  ع فصلي كل ثالثة أشهر.  ر تقديم تقري -3
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 لجنة الحوكمة 
 

 علي األستاذ / طالل محمد -
 رئيس اللجنة(الناشري )

 عفيف بنالدكتورة/ سعاد عبود -
 )نائبة الرئيس(

إسماعيل األستاذة /سناء -
 ي)عضو(الجعل

 سكرتيرة)احمد محمد  وفاء احمد -
 اللجنة( 

 السياسات واللوائح العامة للجمعية.  مراجعة -1
 الموافقة على اللوائح والسياسات في الجمعية.  -2
كد من التزام الجمعية بإتباع األنظمة واللوائح.  -3  التأ

 
 
 
 

 
 لجنة األوقاف 

 د / عمرو خالد عبد القادر حافظ-
 )رئيس اللجنة(

 عقيلي محسن علي سيد / ال-
 )نائب الرئيس(

عبد الرحمن  حسن فايزة سيدة/ ال
 )عضو(حلواني 

الطويرب إبراهيم األستاذ نهاد -
 )عضو(

جمل الليل  األستاذ محمد جنيد -
 )عضو(

أمينة الغامدي )ابتسام عيد -
 اللجنة( 

 إيجاد الوقف المناسب للجمعية.  -1
 

 
اللجنة 

االستشارية 
الصحية 

 االجتماعية

 
 السيد/طالل بن محمد الناشري

 )رئيس اللجنة( 

 االطالع على تقارير المرضى الذين بحاجة الى عالج.  -1

 
اللجنة 

االستشارية 
 اإلدارية

 
 السيد/ علي محسن عقيلي

 )رئيس اللجنة( 

 .دراسة ميزانية الجمعية وتقديم تقرير عنها -1
تقديم المشورة إلى الجمعية بشأن المسائل المحالة إليها التي  -2

 تتعلق باإلدارة والميزانية. 
النظر في تقارير مراجعي الحسابات وتقديم تقارير عنها إلى    -3

 الجمعية. 
 

 
 
 
 

لجنة إدارة 
 المخاطر 

األستاذة / منى إبراهيم بنقش 
 )رئيسة اللجنة(

 دالل محمد الصعب )عضو(
 ابتسام عيد الغامدي )عضو(

مستاه هالبتول عبد الل  
)أمينة اللجنة(    

المتعلقة  والدراساتالمخاطر بعد إجراء البحوث  إدارةخطة  إعداد  -1
 الجمعية.  إدارةمن مجلس  واعتمادها نها أبش

 الداخلية. المخاطر والرقابة  بإدارةنفيذ الخطة الخاصة ت -2
 هاألهدافتحقيق الجمعية  د مراقبة المخاطر الكبيرة التي قد تهد -3

 االستراتيجية. 
ا. سنو  اإلدارةالمخاطر لمجلس  بإدارةة الخاصة ير الدور يرفع التقار  -4

ً
 ي

الخارجيين في الجوانب  ناالستشارييبخدمات  االستعانة -5
 .ت الجمعيةالتخصصية لعمليا

المخاطر بالجمعية  إدارةر حول مراجعتها لفعالية ريتق د إعدا -6
 .اإلدارةوإجازتها من مجلس  سنويةوترتيبات الرقابة بصورة 

 


