اللجان وأعمالها
لمجلس اإلدارة الحق في تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعماله وتحقيق اهدافه طوال سنوات خدمته.
اللجان نوعان :دائمة ومؤقته
 .1اللجااان الئاةما أهدددافها مسددتديمة وتسددوي لتطددوير الجمويددة علددي المدددت القودديري والمتوسددط والطويددل.
وتستمر في عملها الي حين انتخاب مجلس جديد مع إمكانية التجديد لها أو إعادة تشكيلها بما يخدددم موددلحة
الجموية وأهدافها.
 .2اللجن المؤقت هي لجنة ذات اهداف قويرة المدت وتحدد أعمالها بفترة زمنية أو مهام محددة
وفي حال اتخذ مجلس اإلدارة قرار تكوين لجنة متخووةي يتوجب عليه أن يحدد بشكل رسمي:
•
•
•
•

مسمي ومهام اللجنة باإلضافة لنوعها (دائم أو مؤقت)
والحيات اللجنة (في القرار والميزانيات ان وجدت)
أعضاء اللجنة (من عضوات مجلس اإلدارة ) علي ان ال يتجاوز عدد األعضاء أربع
رئيسة اللجنة

إن كانت اللجنة مؤقته فيجب أيضا تحديد فترة عملها أو األهداف التي يجددب أن تنجزهددا (م ددال :لجنددة مؤقتدده لتويددين
المديرة تنفيذية او لمتابوة دراسة الخ) .
مسؤوليات رةيس للجن
تعيين رةيس اللجن من قبل مجلس اإلئارة بناء على ترشيح عضوات اللجن  .وتتضمن مسؤولياتها:
•
•
•
•
•
•
•

تنسيق مهام اللجنة مع رئيسة مجلس اإلدارة
تحديد اهداف اللجنة واولوياتها في الومل بالتنسيق مع مجلس اإلدارة
تحديد موعد الجتماعات اللجنة واقتراح جدول أعمالها
رئاسة اجتماعات اللجنة وضمان االلتزام بالمهام والوالحيات الموكلة إليها
التأكد من تو يق االجتماعات والقرارات وتدقيقها
تلخيص وتو يق إنجازات اللجنة والتحديات التي تواجهها في القيددام بمهامهددا فددي اجتماعددات مجلددس اإلدارة
بشكل دوري
التنسيق والتواول مع المديرة التنفيذية لمتابوة قرارات اللجنة مع الجهاز التنفيذي للجموية

ينطبق علي كل اللجان وبغض النظر عن نوع اللجنة ما يلي:
•
•
•
•
•

توتبر رئيسة مجلس اإلدارة عضوا فددي اللجددان بموجددب المنوددب بددالرضم مددن أن حضددورها لالجتماعددات
اختياري
توتبر المديرة التنفيذية عضوا في جميع اللجان وهددي مسددؤوله عددن متابوددة األمددور التنفيذيددة المطلوبددة مددن
الجموية لتحقيق اهداف اللجان – وحضورها او من ينوب عنهددا اجبدداري علمددا اندده ال يحددق لهددا المشدداركة
بالتوويت علي القرارات
مشاركة أي مديرة أدارة في اللجان يوتبر إنابة عن المديرة التنفيذية ويتم من خددالل قددرار مجلددس إدارة وال
يحق لها المشاركة كوضوه او التوويت علي أي قرار
يحق لرئيسة اللجنة الطلب من المديرة التنفيذيددة او أي مددن الحضددور مددن مم لددي الجهدداز التنفيددذي مغددادرة
االجتماع لمناقشة أمور ذات وبغة حساسة
يحددق ألي لجنددة مددن اللجددان دعددوة الموظفددات لحضددور اجتماعددات محددددة مددن خددالل المددديرة التنفيذيددة
وبحضورها اال في حاالت است نائية توضحها اللجنة او المديرة (م ل – لجان التحقيق  -ظددروف خاوددة –
ارتباطات أخرت)
1

•
•
•
•
•
•
•

يجب موافقة مجلس اإلدارة علي خطط عمل اللجان قبل البدء في تنفيذها
يحق ألي لجنة االستوانة بمستشارين متخووين للقيام بمهام محددة بود موافقة المجلس (اما بشددكل مباشددر
او من خالل الخطة) ووفقا إلجراءات تويين المستشارين المتبوة في الجموية.
مسؤوليات المئيرة التنفيذي في مسانئة أعمال للجان :
التنسيق مع رئيسة اللجنة لضمان جداول اجتماعات اللجنة واحتياجاتها
التنسيق مع رئيسة اللجنة لتحديد دور الموظفات المشاركات في اللجنة ومتابوة عملهم – وهذا يشددمل كتابدده
المحاضر او تحضير المولومات والمواد المختلفة الالزمة ألعمال اللجنة
التأكد من واالشراف علي اإلجراءات اإلدارية والتو يقة ألعمال كل لجنة وبما فيهددا ضددمان حفددظ محاضددر
اجتماعات اللجنة واية مولومات إضددافية تتولددق بوملهددا (اال السددري منهددا فلرئيسددة اللجنددة ورئيسددة مجلددس
اإلدارة القرار في تحديد مكان حفظ األوراق السرية)
متابوة تنفيذ توويات اللجنة وتسهيل األمور لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع رئيسة اللجنة

2

أوالً  :لجن االستثمار (تنمي الموارئ المالي واألوقاف)

اللجان الئاةم
يشكل مجلس اإلدارة عند انتخابه خمسة لجان دائمة وهي لجنة االست ماري لجنة تنمية الموارد الماليددةي لجنددة وددندوق
عوني ولجنة االعالمي ولجنة التدقيق المالي وفيما يلي مهام ومسؤوليات اللجان:نوعها :لجن ئاةم
الهئف منها  :تنمي وتطوير استثمارات الجمعي
النتيج  :تحقيق االستئام المالي للجمعي وزيائة ئخلها من عواةئ االستثمارات
االجتماعات :لرةيس اللجن الحق في تحئيئ مواعيئ االجتماعات على ان ال تقل عن  8اجتماعات سنويا
المهام األساسي :
• دراسة وتحديد مجاالت االست مار للجموية
• البحث في وتحديد موادر متنوعة الست مارات الجموية
• تطوير ووف المهام للمستشارين /المستشارات المكلفين بدراسة فرص االست مار
• مناقشة المقترحات الخاوة باالست مار وإجراء التحليل المالي الالزم لها (اشراك المديرة المالية)
• تقديم ملخص بالمقترحات االست مارية للمجلس التخاذ القرار بشأنها
• متابوة االست مارات المالية والدخل الناتج عنها وتقديم المقترحات لتطويرها وتوسيوها
• التدقيق المالي في إيرادات وموروفات االست مارات المالية
• تقديم مقترحات للمجلس حول الفرص االست مارية في مجاالت موينة او تلددك الواجددب االنسدحاب منهددا بمددا
يضمن حقوق الجموية المالية وسالمة موقفها القانوني واإلشراف علي تنفيذ هذه االست مارات أو االنسحاب منهددا
وفقا لقرارات مجلس اإلدارة وبما يضمن حقوق الجموية المالية والقانونية.
أعضاء اللجن
االسم
1
2
3
4
5

سعادة األستاذة  /لطيفة بنت حمد بن سعيدان
سعادة األستاذة  /نوف بنت ابراهيم بن سعيدان
سعادة األستاذة  /نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
سعادة األستاذة  /هناء بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الفريح
إيمان محفوظ باخريصه

3

املسمى
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
مدير الشؤون املالية واإلدارية

ثانيا ً  :لجن تنمي الموارئ المالي
نوعها :لجن ئاةم
الهئف منها :زيائة ئخل الجمعي وضمان تنوعه
النتيج  :وفرة الموارئ المالي لضمان تحقيق اهئاف الجمعي
االجتماعات :لرةيس اللجن الحق في تحئيئ مواعيئ االجتماعات على ان ال تقل عن  8اجتماعات سنويا
المهام األساسي :
•

تحديد الهدف والحد األدني من المبالغ التي يجب توفيرها لضمان استمرارية عمل الجموية وتغطية تكاليفهددا
التشغيلية (أي التكلفة اإلدارية والبرامج األساسية)
تطوير خطة الفواليات السنوية المتنوعة لتوفير الوائد المالي الذي تتضمنه الخطة
تحديد مهام أعضاء اللجنة والترتيبات الخاوة بالفواليات بالتودداون مددع المددديرة التنفيذيددة ومددديرة الوالقددات
الوامة
تطوير خطة عمل لتوفير الموارد الالزمة للبرامج االستراتيجية والمشاريع طويلة األمد (م ال بيت مودة )
االشراف علي فواليات اللجنة وضمان سيرها وفقا لخطة الومل
التنسيق مع الشركاء وضمان توفير الرعاية لفواليات الجموية
متابوة ميزانية الفواليات واإليرادات الناتجة عنها
تو يق النتائج وتقييمها بشكل دوري

•
•
•
•
•
•
•

أعضاء اللجن
االسم
1
2
3
4
5

سعادة األستاذة  /لطيفة بنت حمد بن سعيدان
سعادة األستاذة  /نوف بنت ابراهيم بن سعيدان
سعادة األستاذة  /نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
سعادة األستاذة  /هناء بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الفريح
إيمان محفوظ باخريصه

4

املسمى
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
مدير الشؤون املالية واإلدارية

ثالثا ً  :لجن صنئوق عون
نوعها :لجن ئاةم
الهئف  :ئراس بيانات الحاالت وإقرار اإلعانات المائي و العيني لهاام واعتمااائ البااراما التنمويا حسااة توصااي
اإلئارة المختص
النتيج  :ضمان تقئيم كاف أنواع الئعم والتمكين لمساعئة الفةات المستفيئة باالنتقال ماان االحتياااو واالعتمااائ إلااى
االستقاللي و االنتاو .
االجتماعات :اجتماع فريق اللجنة بمودل  8اجتماعات خالل الوام الميالدي الواحد في مقر جموية مودة بفريق عمل
المساندة االجتماعية و الخدمات التنموية
المهام األساسي :
• مناقشة ودراسة الحاالت الموروضة خالل االجتماع و توويات الخدمات الخاوة بهم .
• إقرار ورف اإلعانات المادية و الوينية حسب الموايير الموتمدة الختيار الفئات المستفيدة .
• دراسة طلب اإلعانات المالية و الوينية للمستفيدات للظروف الطارئة و التووية بشأنها .
• دراسة ما يحال للجنة من المدير التنفيذي .
• اعتماد خطط البرامج التدريبية و التأهيلية للمستفيدات وأسرهم .
• المساهمة و السددوي لجلددب المسدداعدات و التبرعددات الوينيددة و الماديددة عددن طريددق مناقشددة الشددراكات مددع
الجهات الداعمة وعقد االتفاقيات موها بود موافقة المجلس وبالتنسيق مع المديرة التنفيذية .
• عقد شراكات واتفاقيات مع جهات داعمة ذات عالقة .
• متابوة ميزانية المساعدات المخووة للورف دوريا ً.
• القيام بزيارات ميدانية للحاالت إذا تطلب االمر .
• حور إنجازات اللجنة النوف سنوية .
أعضاء اللجن

االسم
1
2
3
4
5
6
7

املسمى

سعادة الدكتورة  /هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير
سعادة الدكتورة  /سارة بنت عبداملحسن بن سعد بن سعيد
سعادة األستاذة  /لطيفة بنت حمد بن سعيدان
سعادة األستاذة  /مضاوي آل الشيخ
سعادة األستاذة  /نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
سعادة األستاذة /ابتسام العباس ي الهاشمي
ساره عبدالرحمن الدهمش

رئيس اللجنة
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو
مدير إدارة املساندة االجتماعية والتنموية

5

رابعا ً  :لجن اإلعالم
نوعها :لجن ئاةم
الهئف  :تعزيز وتوحيئ الهوي اإلعالمي
النتيج  :تعريف المجتمع السعوئي بجمعي موئة واهئفها وبرامجها
االجتماعات :لرةيس اللجن الحق في تحئيئ مواعيئ االجتماعات على ان ال تقل عن  8اجتماعات سنويا
المهام األساسي :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وضع استراتيجية لتطوير وتك يف الظهور اإلعالمي للجموية بشكل مناسب بالتنسيق مع المديرة التنفيذية
تنظيم وتوحيد أسلوب الظهور اإلعالمي من خالل تطوير أسس يلتزم بها الجميع
توحيد الهوية اإلعالمية للجموية في المطبوعات والمقابالت الوحفية (الوياضة)
اعتماد أسس واضحة لضمان متابوة وقع الجموية علي شبكات التواول االجتماعي والتفاعل مع التوليقات
دعم إدارة الوالقات الوامة في تطوير عالقتها مع الوحافة واإلعالم
مراجوة النشرات الوحفية التي تودرها وضمان التزامها بالموايير المتفق عليها
التنسيق مع لجنة تنمية الموارد ومجلس اإلدارة حول التغطية اإلعالمية
مراجوة الظهور اإلعالمي بشكل دوري وتطوير مقترحات حول سبل تحسينه
متابوة برنامج سفراء المجتمع والمشاركة في ترشيح األسماء والتنسيق مع المديرة التنفيذية حول أي ظهور
اعالمي للسفراء

أعضاء اللجن
االسم
1
2
3
4

املسمى

سعادة األستاذة  /نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
سعادة األستاذة  /لطيفة بنت حمد بن سعيدان
سعادة األستاذة  /أمل بنت عبدالفتاح بن عبدهللا الشريف
حصه ثقل العتيبي

6

رئيس اللجنة
عضو
عضو
مديرإدارة العالقات العامة

خامسا ً  :لجن التئقيق المالي وإئارة المخاطر
نوعها :لجن ئاةم
الهئف  :متابع الشؤون المالي للجمعي
النتيج  :ضمان التزام الجمعي بالممارسات الفضلى في إئارة أموال الجمعي
االجتماعات :لرةيس اللجن الحق في تحئيئ مواعيئ االجتماعات على ان ال تقل عن  3اجتماعات بحضور المئقق
(مرة كل  4اشهر) باإلضاف الى  3اجتماعات متابع
المهام األساسي :
•

استدراج عروض لمدققين داخليين وترشيح األك ر كفاءة بناء علي أسس واضحة ومحددة ليددتم اعتمدداده مددن
قبل مجلس اإلدارة باإلجماع
وضع ووف وظيفي للمدقق الداخلي وتبيان المهام الموكلة إليه
متابوة التقارير المالية الربوية ومراجوتها مع المديرة التنفيذية ومديرة الشؤون المالية واإلدارية
مراجوة المالحظات /التوويات المقدمة من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
االجتماع مع المدقق الداخلي بشكل دوري (كل اربوة شهور) لمناقشة تقاريره
متابوة اإلجراءات المتبوة لتنفيذ توويات كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال وجود أي مؤشرات لإلهمال أو التقوير او سوء في اإلدارة المالية
تدقيق الميزانية السنوية وتوديلها مع الفريق التنفيذي والمدقق الداخلي قبل عرضها علي مجلس اإلدارة

•
•
•
•
•
•
•

مالحظ  :تتكون اللجن من  3أعضاء  :رةيسا مجلااس اإلئارة (ورةيسا اللجنا ) أمينا الصاانئوق وعضااو اخاار.
ويعتبر حضور المئيرة التنفيذي ومئيرة الشؤون المالي واإلئاري مرن وبناء على طلة اللجن
أعضاء اللجن
االسم
1
2
3
4

صاحبة السمو األميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود
سعادة األستاذة  /أمل بنت عبدالفتاح بن عبدهللا الشريف
سعادة األستاذة  /نوف بنت ابراهيم بن سعيدان
إيمان محفوظ باخريصه

7

املسمى
رئيس اللجنة
عضو
عضو
مدير الشؤون املالية واإلدارية

ً
سادسا  :لجنة البرامج الحقوقية ومبادرة شمل
لجنة دعم البرامج الحقوقية
مهام اللجنة:
• متابعة الوضع الحقوقي لألسرة واملرأة واقتراح تقديم أبحاث وأوراق عمل تتضمن مقترحات الستحداث أو
تعديل أنظمة أو لوائح أو إجراءات للتعامل مع القضايا األسرية.
• تقييم البرامج والخدمات الحقوقية املقدمة واقتراح تطويرها وتقييم أداء القائمين عليها واالشراف على
برامج التدريب التي يتم إلحاقهم بها لتطوير مهاراتهم.
• اقتراح تنفيذ برامج أو خدمات حقوقية تخدم أهداف الجمعية.
• اقتراح اآلليات الفعالة لحشد الدعم والتأييد للمقترحات التي تقدمها الجمعية والتي تستهدف تعديل أو
استحداث األنظمة واللوائح واإلجراءات.
• اإلشراف على توثيق منجزات الجمعية الحقوقية.
• إبداء الرأي القانوني للتعامل مع اإلشكاالت التي تواجه الجمعية.
• املشاركة في اقتراح أو تنظيم أو حضور الفعاليات اللقاءات الخاصة بالبرامج الحقوقية التي تقيمها
الجمعية إلبراز املنجزات وتكريم املوظفات.
• املشاركة بتحديث ومراجعة تقرير رصد التطورات الحقوقية الحاصلة لصالح املرأة.
• اإلشراف على تنفيذ مذكرة التعاون مع وزارة العدل وحل االشكاليات وتذليل العقبات الخاصة بتنفيذ
املذكرة.
لجنة البرامج الحقوقية ومبادرة شمل
1
2
3
4
5
6
7
8

صاحبة السمو امللكي سمو األميرة ساره بنت مساعد بن عبدالعزيز
صاحبة السمو امللكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان
سعادة الدكتورة  /سارة بنت عبداملحسن سعد بن سعيد
سعادة الدكتورة  /هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير
سعادة الدكتور /أحمد الصقيه

سعادة الدكتور /نقاء العتيبي
سعادة الدكتورة  /حنان األحمدي
أ.شهد عبدالعزيزالخليفي
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رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
مدير مبادرة شمل

