
1



2

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية 

لجنة الترشيح اللجنة االجتماعية اللجنة المالية 
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اللجنة التنفيذية 

مجلس اإلدارة 

لجنة المخاطر  لجنة التدريب والتطويرلجنة البرامج أو الخدمات
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ما المقصود باللجنة؟

أن اللجنة المنبثقة عن المجلس هي عبارة عن 
مجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة ممن يقومون 
بواجبات معينة نيابة عن المجلس بأكمله وغالبا ما 
تكون هذه المجموعة عبارة عن مجموعة فرعية 
منبثقة عن المجلس نفسه ولكنها يمكن أن تضم 
أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة كخبراء 

خارجيين أو حتى متطوعين .
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 فريق مشكل للقيام بمهمة 
معينة وهي لجنة تشكل للقيام 

بوظيفة محددة ضمن وقت 
محدد،كإعادة الظرفي األنظمة 

الداخلية مثال والتخطيط 
الجتماعات مغلقة لإلدارة 

بعيدًا عن المؤثرات أو البحث 
عن مكاتب جديدة للمنظمة.

  لجنة مؤقتة:

 وهي لجنة طويلة األجل، 
وغالبا ما يتم تحديدها في 

األنظمة الداخلية للمنظمة 
وهي تضطلع بمسؤولية 
مستمرة لدى المجلس 
اإلشراف المالي أو جمع 

التبرعات

هناك نوعان رئيسيان 
يمثالن هذه اللجان هما:

لجنة دائمة:
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اللجنة 
التوجيهية
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لجنة جمع 
التبرعات

4

اللجنة 
التنفيذية

3

اللجنة المالية

 والتي يمكن أن تتصدر جهود مجلس 
اإلدارة لجمع التبرعات واألموال لصالح 

المنظمة 

والتي تضم في العادة امين الصندوق 
وتكون برئاسته ويتم تشكيلها تحديدا 
من أجل المساعدة وتقديم المشورة 

واإلشراف على اإلدارة المالية للمنظمة 
وميزانيتها وهي التي تقوم بتحليل 

المعلومات والبيانات المالية لتقديمها 
لباقي أعضاء مجلس اإلدارة 

وعادة ما يتم تشكيلها من أعضاء مجلس اإلدارة لتقوم 
باالهتمام بالشؤون اإلدارية لعمل المجلس وأعضاءه و 

تتمتع بصالحية كاملة التخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ 
قرارات المجلس في الفترات الواقعة ما بين اجتماع وآخر 
للمجلس وغالبا ما تكون هذه اللجنة هي األساس في 

عملية تقييم المدير التنفيذي 

وغالبا ما يتم تشكيلها في األيام األولى 
من عمر المنظمة لتكون بمثابة مجموعة 

قيادية تعمل على وضع الهيكل التنظيمي 
للمنظمة واستراتيجيتها ومالي هنالك
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التعريف: 

 تعتبر اللجنة التنفيذية انها  السلطة التنفيذية لسياسات 
وأهداف الجمعية 

األدوار:

حصر بيانات العضويات – جدولتها – التنظيم العام

مكونات اللجنة: 

اللجنة التنفيذية:

المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة  أ.د . عبدالرحمن الشيخ

نائب الرئيس  أ.د عبدالغني ميرة 

أمين الصندوق  د. تارة فطاني 

عضو المجلس أ . لمياء ميره

المدير التنفيذي  أ. محمد الشنقيطي

أمين سر مجلس اإلدارة د. غياث النعمان
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المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة  أ.د. عبدالرحمن عبدالمحسن الشيخ

أمين الصندوق د. تارة حسان فطاني

المدير التنفيذي أ. محمد محمود الشنقيطي

التعريف :

 مباشرة كافة أعمال الشؤون المالية

األدوار : 

إعداد خطة مالية متكاملة–توفير عروض األسعار– 
جدولة المصروفات واإليرادات -توزيع الميزانية -الصرف 

مكونات اللجنة  :

اللجنة المالية: 
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التعريف :-

تقوم بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص الترشيح .

األدوار :- تطوير وتقديم التوصية  للمجلس بخصوص المهارات والخبرات ومعايير 
التنوع المختلفة الالزمة لألمناء من أجل التأكد من تمثيل المجتمع وفاعلية 
الحوكمة – تحديد مرشحين ومقابلتهم والتأكد من معرفتهم من أجل شواغر في 
المجلس – التوصية بالمرشحين المناسبين بناء على المعايير من أجل ملء الفراغ 
ضمن شواغر األمناء -التأكد من االطالع المناسب ألعضاء المجلس على 

 مسؤولياتهم – مراقبة حضور أعضاء المجلس 

مكونات اللجنة:- 

لجنة الترشيح:

المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة  أ.د. عبدالرحمن عبدالمحسن الشيخ

عضو  . ناصر الزاحم

عضو  د. أماني الهزلي

المدير التنفيذي  . محمد الشنقيطي
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التعريف :-

 تختص هذه اللجنة بدراسة وبحث حاالت المستفيدين المستوفية 
لديهم الشروط .

األدوار:- تكمن مسؤولية اللجنة في مطابقة المستفيدين للشروط 
وبحث حالتهم وإمكانية قبولهم بما يتوافق مع سياسة وأنظمة 

الجمعية .

مكونات اللجنة:- 

اللجنة االجتماعية: 

المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة  أ. د / عبدالرحمن الشيخ

عضو   أ. لمياء ميره

عضو  د. تاره فطاني

عضو   أ. لمياء ميره

باحث اجتماعي  أ. دعاء كلنتن
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التعريف :-

هي اللجنة المسؤولة على البرامج والخدمات للمنظمة 

األدوار :-

 تكمن مسؤولية هذه اللجنة على اإلشراف العام على برامج المنظمة 
والخدمات ،ومراقبة وتقييم أداء هذه البرامج مقابل األهداف المتفق 

عليها وابتكار برامج تلبي احتياج المستفيد

مكونات اللجنة:- 

 لجنة البرامج أو الخدمات: 

المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة   أ.د/ عبدالرحمن الشيخ

عضو   د. تاره فطاني

عضو  د . أماني الهذلي

المدير التنفيذي   أ. محمد الشنقيطي

مسؤول البرامج واألنشطة   أ. حنان سرحان
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التعريف :-

 تختص هذه اللجنة بوضع إستراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول 
نوع ومستوى المخاطر المقبولة لكافة أنشطة الجمعية واعتمادها 
من مجلس اإلدارة , والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل دوري 

في ضوء المتغيرات المحيطة

األدوار:-

 مراقبة حدود المخاطر المقبولة ورفع تقارير بالتجاوزات عن هذه 
الحدود واإلجراءات المتخذة لمعالجتها إلى مجلس اإلدارة.

مكونات اللجنة:- 

لجنة المخاطر : 

المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة   أ.د/ عبدالرحمن الشيخ

عضو   د/ تاره فطاني

عضو  أ/ لمياء ميره

عضو   أ/ ياسر عبد يماني

عضو  أ/ ناصر الزاحم
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التعريف :

تهدف هذه اللجنة إلى وضع الخطة 
 االستراتيجية

األدوار:تقوم بعملية التخطيط االستراتيجي 
الناتجة عن الخطة االستراتيجية - اإلشراف 
على عملية تنفيذ الخطة االستراتيجية من 
خالل خطط العمل السنوية وموازناتها – 

إجراء التقييم السنوي ألداء المنظمة 
ومراجعة الخطة االستراتيجية 

مكونات اللجنة :-

المدير التنفيذي ●
عضو مجلس اإلدارة ●
عضو مجلس اإلدارة●
رئيس مجلس اإلدارة ●

التعريف :-

تقوم بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص الترشيح .

األدوار :- تطوير وتقديم التوصية  للمجلس بخصوص 
المهارات والخبرات ومعايير التنوع المختلفة الالزمة 

لألمناء من أجل التأكد من تمثيل المجتمع وفاعلية 
الحوكمة – تحديد مرشحين ومقابلتهم والتأكد من 
معرفتهم من أجل شواغر في المجلس – التوصية 
بالمرشحين المناسبين بناء على المعايير من أجل 

ملء الفراغ ضمن شواغر األمناء -التأكد من االطالع 
المناسب ألعضاء المجلس على مسؤولياتهم – 

 مراقبة حضور أعضاء المجلس 

  مكونات اللجنة :- 

المدير التنفيذي ●
عضو مجلس اإلدارة ●
عضو مجلس اإلدارة ●
رئيس مجلس اإلدارة ●

لجنة التخطيط االستراتيجي وتفعيل 
االستراتيجيات:

لجنة الترشيح:

التعريف :-

 و تختص بتخطيط مختلف البرامج واألنشطة التدريبية التي تخدم 
أهداف الجمعية والتي تصب في خدمة المجتمع.

األدوار :-

 تكمن مسؤولية هذه اللجنة على التدريب والتخطيط للجمعية 

مكونات اللجنة :- 

لجنة التدريب والتطوير:

المنصب  اسم العضو 

رئيس مجلس اإلدارة  أ.د. عبدالرحمن الشيخ

عضو  أ.لمياء ميره

عضو د. اماني الهذلي

المدير التنفيذي  أ.محمد الشنقيطي
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 العنوان
المقر الرئيسي مستشفى جامعة الملك عبد 

العزيز بجدة

sdpfj2016@gmail.com
اإليميل اإللكتروني 

ھاتف وفاكس: 6408012

ص.ب 112141 جدة 21371

@diabfriendsj@Diabfriendsj@Diabfriendsj

https://ar-ar.facebook.com/diabfriendsj/#

