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 اللجان الدائمة 
  
 

 

 ة أصدقاء ذوي اإلعاقةجمعي
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 تنفيذية جنة الللا

 التعريف: 

ا  يه المخولة  حتبعنية  ملاللجنة  والصالحيات  السلطات  جمعية    للجانديد  إدارة  مجلس  قبل  ذوي    أصدقاءمن 
 حدد أدوار ومسؤوليات وعضوية عمل اللجنة تاإلعاقة كما 

 : تشكيل اللجنة

 اء  عضأ بعةرأ تكون من عدد أعضاء اللجنة ت -1

 لخاصة باللجنة  ت ااعامتممثالً عن اللجنة في االجيكون أحد االعضاء رئيساً و  -2

   والموظفين والمتطوعين   تشكيل اللجنة يكون من أعضاء مجلس االدارة والجمعية العمومية  -3

   اللجنة قرار رئيس يتم الترشيح بناء على   -4

 : مهام ومسؤوليات اللجنة

  جنةباللة الخاصة العمل اعداد خط -1

   اللوائح واألنظمة ووضعوضع التخطيط االستراتيجي للجمعية  -2

 التنفيذية  دارية عمال اإلالااف على شرالا -3

   المشاركة في اختيار الموظفين وتدريبهم وتقييمهم  -4

   متابعة المتطوعين وادارتهم في األنشطة  -5

 للجمعية  تنمية الموارد البشرية والمالية -6

 وتفعيلها درات  مباوالالشراف على االتفاقيات  ا -7

   :االجتماعاتعدد 

 شهري اجتماع

 كيفية تشغيلها:

 ية اعات دورعقد اجتم ▪

 الجمعية  عمل خطط وضع  ▪

 البرامج ومتابعتهاوتطوير تنفيذ  ▪

 معية بمؤشرات أداء واضحة اضحة للجشغيلية وإعداد خطة إستراتيجية وت  ▪

 اللجنةأعضاء 

 التوقيع  في الجمعية الصفة ةفي اللجن المنصب االسم 

  ةرارئيس مجلس اإلد جنة رئيس الل بنت عبد هللا بن سعود آل سعود غديراألميرة 

  المدير التنفيذي  عضو ن سعود آل سعودبنت عبد هللا باألميرة دانية 

  عضو عامل عضو إبراهيم بن عبد هللا الشايع خلوداألستاذة 

  موظف عضو إبراهيم بن عبد هللا الشايع عهوداألستاذة 

 

 



                                                                                                                                                                           
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

2 

 

 لمشاريع وا  واألنشطة  جرامالبلجنة 

 : التعريف

وتحقيق   للجمعية من أجل تحقيق االهداف العامة  الجمعية تطوير    ومشاريع  بالتخطيط لمبادراتهي اللجنة المعنية  
 لية لموارد الماللبرامج وا مة االستدا

 : تشكيل اللجنة

 أعضاء   أربعةتكون من عدد أعضاء اللجنة ت -1

 ة  جتماعات الخاصة باللجنعن اللجنة في اال الً ممثيكون أحد االعضاء رئيساً و  -2

   والموظفين والمتطوعين   االدارة والجمعية العمومية سعضاء مجلتشكيل اللجنة يكون من أ  -3

   اللجنة قرار رئيس  يتم الترشيح بناء على  -4

 : مهام ومسؤوليات اللجنة

  باللجنةالخاصة ة العمل اعداد خط -1

 وتنفيذها  الجمعية صة بالخا للمبادرات والمشاريع ط وضع خط -2

   مجلس االدارةل عنهاالمناطة باللجنة ورفع التقرير  متابعة االعمال  -3

 مميزة   مبادرات ومشاريعمن خالل  أداء الجمعية   تطوير وتحسين العمل على   -4

 للجمعية يها الترتيب لزيارات القائمين علو لمؤسسات للشركات واتنظيم زيارات ميدانية  -5

 مج والجمعية يجاد المتبرعين لدعم البرا إ -6

 اسبة لها  لول المنحاليجاد التقارير الالزمة لمواجهة التحديات والصعوبات وااعداد  -7

 ة الجمعي  والتغطية اإلعالمية لمبادرات وأعمالاإلعالم  التواصل مع  -8

   :االجتماعاتعدد 

 شهري اجتماع

 كيفية تشغيلها:

 عقد اجتماعات دورية  ▪

 الجمعية  مبادرات ومشاريعوضع   ▪

 ومتابعتها   عشاريالمبادرات والمتنفيذ  ▪

   العمل على اتفاقيات مع المراكز الرياضية والترفيهية وتفعيلها ▪

 اللجنةأعضاء 

 التوقيع  في الجمعية الصفة في اللجنة المنصب االسم 

  عضو مجلس إدارة رئيس اللجنة  بنت حسام بن بدر آل سعود جوهرةرة الاألمي

  عضو عامل عضو هللا آل سعود بد العزيز بن عبداألميرة مضاوي بنت ع

  عاملعضو  عضو آل سعود عبد هللابن  نواف بنت ألميرة سارة ا

  عضو عامل عضو نورة بنت حسام بن بدر آل سعوداألميرة 
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 ية  ة االجتماعاللجن

 : التعريف

على حصولهم  لضمان    ص ذوي اإلعاقة وأسرهم ألشخامن ا  ينعلى شؤون المستفيد   بالقيام   هي اللجنة المعنية 
 ة الخدمات التي تقدمها الجمعي

 : تشكيل اللجنة

 اء  أعض ةث ثالتكون من  عدد أعضاء اللجنة ت -1

 ات الخاصة باللجنة  جتماعممثالً عن اللجنة في االيكون أحد االعضاء رئيساً و  -2

   والموظفين والمتطوعين   تشكيل اللجنة يكون من أعضاء مجلس االدارة والجمعية العمومية  -3

   اللجنة قرار رئيس رشيح بناء على يتم الت   -4

 : مهام ومسؤوليات اللجنة

  ةباللجنالخاصة ة العمل اعداد خط -1

 عية ل الجمراسات والبحوث االجتماعية التي يتطلبها عم القيام بالد -2

 دارة اإلات المناسبة بشأنها لمجلس طلبات المساعدة ورفع التوصيلطارئة والحاالت ادراسة  -3

 دين الجمعية إيجاد المتبرعين لدعم مستفي -4

 تفيدين تقديم الرعاية المتميزة للمس من خالل الجمعية   خدمات  حسين تطوير وتالعمل على   -5

 نشطة ات واألفيما يخص الفعالي  خرىلجان الجمعية األلتنسيق مع ا -6

 للجمعية  عليهاالترتيب لزيارات القائمين االجتماعية و للمؤسساتميدانية تنظيم زيارات   -7

 االدارة  للجنة ورفع التقرير عنها لمجلس متابعة االعمال المناطة با -8

   :االجتماعاتعدد 

 شهري اجتماع

 كيفية تشغيلها:

 قد اجتماعات دورية ع ▪

 الجمعية  مبادرات ومشاريعوضع   ▪

 ها ومتابعت  ت والمشاريعمبادراالتنفيذ  ▪

 معية بمؤشرات أداء واضحة اضحة للجشغيلية وإعداد خطة إستراتيجية وت  ▪

 اللجنةأعضاء 

 قيع التو في الجمعية الصفة ي اللجنةف  المنصب االسم 

  عضو مجلس إدارة يس اللجنة رئ األميرة ريم بنت عبد هللا بن عبد القادر آل سعود 

  ؤسسعضو م عضو مشاعل بنت نواف بن عبد هللا آل سعوداألميرة 

  موظف عضو خالد ناصر العويدي    افنان األستاذة 
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 تطوع ة اللجن

 التعريف: 

ة  رص التطوعية الفوكتاب   ة التطوعي  االحتياجاتد  ر تحدية، عبجمعي ي الن ف بشـؤون المتطوعيعنية  ملاهي اللجنة  
ن  ب المتطوعيل وتدريوع بتأهي التط   لجنة   وم ا تقة، كمات الجمعيم وحاجب قدراتهن حسلهـا واسـتقطاب المتطوعي

 األداء اء م أثنة، ومتابعتهب المهمحس

 : تشكيل اللجنة

 اء  عضأ ةث ثالتكون من  تعدد أعضاء اللجنة   -1

 اعات الخاصة باللجنة  متممثالً عن اللجنة في االجأحد االعضاء رئيساً ويكون   -2

   والموظفين والمتطوعين   تشكيل اللجنة يكون من أعضاء مجلس االدارة والجمعية العمومية  -3

   اللجنة قرار رئيس ترشيح بناء على يتم ال  -4

 : مهام ومسؤوليات اللجنة

  جنةباللالخاصة لعمل ة ااعداد خط -1

   تأهيل المتطوعين لكافة لجان وبرامج الجمعية وتفعيل دورهماستقطاب و -2

   لمشاريع الخاصة بالتطوع والمتطوعين في الجمعيةدارة البرامج واإ -3

   تفعيل دور أعضاء الجمعية على   واإلشراف إدارة شؤون العضوية بالجمعية  -4

   :االجتماعاتعدد 

 شهري اجتماع

 :كيفية تشغيلها

 عقد اجتماعات دورية  ▪

 الجمعية  فعاليات أنشطةخطط ووضع  ▪

 تنفيذ البرامج ومتابعتها ▪

 للجمعية  ة التشغيليلبرامج تطوير ا ▪

 معية بمؤشرات أداء واضحة اضحة للجشغيلية وإعداد خطة إستراتيجية وت  ▪

 اللجنةأعضاء 

 التوقيع  في الجمعية الصفة ةفي اللجن المنصب االسم 

  جلس إدارةمعضو  للجنة رئيس ا  بن عبد القادر آل سعود لمى بنت عبد هللااألميرة 

  موظف عضو عبد هللا بن عبد العزيز اليمني األستاذ

  متطوع عضو ي جميل الضانينفاتن ها األستاذة 

 
 


