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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

مقدمة

لقـــد أتـــاح نظام الجمعيات االهلية تشـــكيل لجـــان دائمة او مؤقته للمشـــاركة في بعض 
االعمـــال في الجمعية، وجمعية تكاتف للخدمات االجتماعية جمعية غير ربحية وتســـعى 
الـــى التميز فـــي تقديم الخدمات االجتماعية بجودة عالية بما يحقق التنمية المســـتدامة 
مـــن خـــالل فريق عمـــل عالـــي القـــدرات والتوافق مـــع توجهـــات رؤيـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية 2030 حصلـــت جمعيـــة تكاتف على ترخيـــص وزارة الموارد البشـــرية والتنمية 
االجتماعيـــة رقـــم ( 2179 ) وتاريـــخ 10 / 4 / 1443ه لتمـــارس مهامهـــا وفـــق أهدافهـــا 
وشـــخصيتها االعتباريـــة بمنطقة الرياض لتوســـيع دائـــرة المشـــاركة االجتماعية من كافة 
المهتميـــن بالخدمات االجتماعية بالمنطقة وانطالقا من رغبة مجلس اإلدارة الى تفعيل 
دور اللجـــان المؤقتة التي تســـهم في تقدم عمل العمل تم أعداد هذه السياســـة وذلك 
لتشـــكيل اللجنان للمشـــاركة في القـــرار بما يعزز دور وأثر الجمعيـــة. بحيث تكون تخصصية 
تحـــت مظلة الجمعية وضم ن أنشـــطتها في مجـــاالت مختلفة تصب في مجال الخدمات 
والتوعية واســـتثمار كافة القدرات بما يحقق تطلعات الجهات المختصة. وجمعية تكاتف 
ترحـــب وتدعـــوا الجميـــع لالنضمام الـــى اللجان التخصصيـــة، وفق منهجيـــة إدارية حددتها 
الجمعية من خالل تفعيل العمل التعاوني والتشاركي مع الجميع للمساهمة في خدمة 

التنمية انطالقا من أهداف الجمعية في الالئحة األساسية هي:

1 - اقتراح المشروعات والبرامج الالزمة لتنمية المجتمع المحلي
2 - تنفيذ ودعم المبادرات التي تعني بخدمة المجتمع وتنميته

3 - بناء حزمة من البرامج المختلفة والخدمات المتكاملة لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع
4 - المساهمة في تنمية الموارد البشرية للمجتمع واكتشاف القيادات

5 - تمكين الشباب من المهارات التي يحتاجها سوق العمل

هذا ونسأل الله العلي القدير التوفيق للجميع
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

أوال: آلية تشكيل اللجنة:
1. تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد 

عن تسعة أعضاء
2. فترة عضوية اللجنة ســـنة قابلة للتجديد بقرار من 

صاحب الصالحية
3. يتم تعيين رئيس اللجنة بأغلبية أعضاء اللجنة ذاتها

4. يجـــوز لرئيـــس اللجنـــة تعيين أحد األعضـــاء نائب له 
في حالة غيابة وتبلغ اإلدارة بذلك

5. يتـــم االجتماع باللجنة في مقر الجمعية والتوقيع 
على مواثيق العمل

6. يصدر قرار بأســـماء ومهام أعضاء اللجنة من رئيس 
مجلس اإلدار ة

والمســـؤوليات  المهـــام  ثانيـــا: 
العامة ألعضاء اللجنة:

1. العمل على حضور اجتماعات اللجنة
2. تكريس الوقت الكافي لعمل اللجنة

3. الفاعلية في المشاركة في قرارات اللجنة
4. المحافظة على سرية االعمال

5. تنفيذ المهام التي تسند له من اللجنة

ثالثا مهام رئيس اللجنة:
1. ترشـــيح أعضاء اللجنة بالتنســـيق مع بالتنسيق مع 

المدير التنفيذي
ربـــع ســـنو ي للجنـــة ومتابعـــة  2. وضـــع خطـــة كل 

تنفيذها بعد اعتمادها.
3.  تنسيق وتنظيم اجتماعات أعضاء اللجنة.

4. اقتـــراح الحلـــول والمبـــادرات فـــي مهـــام اللجنـــة 
واقتراح الشراكات

5.  التواصـــل مـــع الجهات واللجان األخرى بالتنســـيق 
مع الجمعية

6. رفـــع تقرير نصف ســـنوي عن االعمـــال الى اإلدارة 
التنفيذية.

رابعا: تعويضات اللجنة
األصل فـــي العمل في اللجنـــة العمل التطوعي، 
ويمكـــن لرئيس مجلـــس اإلدارة صـــرف مكافئات 
تقديريـــة للجـــان الفاعلة فـــي عمـــل الجمعية من 

المجلس في حال توفر ميزانية كافية لذلك.

12
34

آليات عمل وتكون اللجان
في الجمعية على النحو التالي :
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

خامسًا: شـــروط عامة 
لالشتراك باللجان:

1. أن يكون مهتم في نشاط الجمعية وأهدافها
2. االلتزام بضوابط وأنظمة الجمعية

3. موافقه إدارة الجمعية على االنضمام للجنة
4. لدية رغبة في بالخدمات االجتماعية
5. لدية معرفة في التطوير المؤسسي

6 -لدية رغبة في االعمال التطوعية

سادسًا: التقارير:

ترفـــع جميع اللجان اعمالهـــا وتقاريرها الى المدير 
التنفيـــذي الذي بـــدوره يعد لعرض تقاريـــر اللجان 
وتناقش جميع االعمال المقدمة اللجان باجتماع 

يحدد لذلك بالتنسيق مع اللجنة
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

اللجان 
التخصصية 
في جمعية تكاتف 

االجتماعية



8

جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

1

2

1 - اقتراح الشراكات االجتماعية مع الجهات المناسبة ألعمال الجمعية

2 - العمل على تكوين شراكات وتعاون مع الجهات التي تخدم الجمعية

3 - االشراف على الشراكات وتقييم أداء الشراكات القائمة وتطويرها

4 - تصميم المبادرات والبرامج التي تعزز جوانب الشراكات مع الجهات األخرى

5 - التسويق لمبادرات اللجنة للجهات المانحة والشركات

6 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

7 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

أوال: لجنة الشراكات والتعاون
أهداف اللجنة

- اقتراح البرامج التدريبية المناسب ألعمال الجمعية

2 - اقتراح الجهات التدريبية التي يتم التعاون معها

3 - تصميم البرامج التدريبية وتقييمها

4 - االشراف على البرامج التدريبية

5 - التسويق لمبادرات اللجنة للجهات المانحة والشركات

6 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

7 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

ثانيا: لجنة التدريب والتطوير
أهداف اللجنة
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

3

4

- اقتراح المشاريع المستدامة المناسب ألعمال الجمعية

2 - اقترح الجهات المناسبة التي تخدم اهداف المشاريع

3 - دراسة الجدوى في جانب االستدامة للمشاريع

4 - االشراف على تنفيذ المشاريع المستدامة

5 - التسويق لمبادرات اللجنة للجهات المانحة والشركات

6 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

7 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

ثالثا: لجنة المشاريع المستدامة
أهداف اللجنة

1 - المساهمة في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية بالمنطقة

2 - اقتراح المبادرات التي تعزز تمكين المسؤولية االجتماعية

3 - االشراف على تنفيذ المبادرات التي تخصص المسؤولية االجتماعية

4 - التسويق لمبادرات المسؤولية االجتماعية

5 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

6 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

رابعا: لجنة المسؤولية االجتماعية
أهداف اللجنة
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

5

6

1 - دراسة االستثمار المناسب ألهداف الجمعية

2 - اقتراح المشاريع التي تحقق االستدامة المالية

3 - اقترح الجهات التي يتم التعاون معها في االستثمار

4 - االشراف على تنفيذ مشاريع الجمعية

خامسا: لجنة االستثمار
أهداف اللجنة

1 - اقتراح الدراسات االجتماعية المناسب ال هداف الجمعية

2 - اقتراح التعاون مع المراكز والجهات االكاديمية التي تهتم باألبحاث

3 - اقتراح الباحثين في تنفيذ األبحاث او االستطالعات االجتماعية

4 - االشراف على تنفيذ الدراسات التي يتم اعتمادها من الجمعية

5 - التسويق ألعمال اللجنة الى القطاع الخاص والمانحين

6 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

7 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

سادسا: لجنة الدراسات واالبحاث
أهداف اللجنة
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

7

8
9

1 - اعداد البرامج واألنشطة التي تخدم أهداف الجمعية

2 - المشاركة في المناسبات االجتماعية والوطنية

3 - العمل على تفعيل جميع األيام العالمية والوطنية

4 - المساهمة في تنفيذ االعمال التطوعية مع الجهات واالفراد

5 - التسويق ألعمال اللجنة الى القطاع الخاص والمانحين

6 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

7 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

سابعا: لجنة البرامج واالنشطة
أهداف اللجنة

1 - اقتراح الشخصيات التي ممكن أن تقدم الدعم للجمعية

2 - العمل على تفعيل وجلب دعم رجال االعمال لبرامج الجمعية

3 - العمل على استقطاب أعضاء عاملين ومنتسبين وأعضاء شر ف

4 - زيادة التبرعات العينية والمالية للجمعية من خالل قنواتها الرسمية فق ط

5 - تسويق اوقاف الجمعية ان وجدت والعمل على إيجاد إيقاف لها

6 - العمل على توفير تبرعات خدمية للجمعية سواء قاعات او مباني

7 - العمل على التسويق أعمال الجمعية وبرامجها الى القطاع الخاص والمانحين

8 - إعداد التقارير والتوصيات التي تعزز عمل اللجنة وأهدافها

9 - المساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتسويق لبرامجها

ثامنا: لجنة تنمية الموارد المالية
أهداف اللجنة

تضطلع بنفس مهام جميع اللجان ولكن حســـب القدرات 
واالمكانيات المتاحة بالمحافظة

تاسعا: لجان المحافظات
أهداف اللجنة
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جمعية تكاتف االجتماعية
  اللجان في الجمعية

استمارة بيانات عضو لجنة

االسم رباعي

رقم الهوية /االقامة

العمل الحالي

الحالة االجتماعية

المستوى التعليمي

النوع

تاريخ الميالد

جهة العمل

عضوية اللجنة

التخصص

الحي المدينة

البريد االلكتروني

رقم الجوال

لجنةاللجنة المشترك بها

إقرار
اعلم أن العمل في اللجنة عمل تطوعي، ويكون عمل هذه اللجنة وفق أهداف ورسالة الجمعية 
وسوف اسعى أن احقق المصلحة المرجوة للجمعية ضمن فريق العمل، وفق ما تقرر ه الجمعية 
مـــن سياســـات وانظمـــة، وأســـعى للتعاون مع جميـــع اللجان حتى تســـاند بعضهـــا البعض لخدمة 

أهداف ورسالة جمعية تكاتف.

اسم العضو     التار يخ      /        / 1443 ه      التوقيع:

اعتماد رئيس مجلس اإلدارة

اعتماد اإلدارة                                           التار يخ                                          التوقيع

أنثى ذكر

حكوميخاصأخرى

أعزبمتزوجأخرى

دكتوراهماجستير
ثانوي 
أخرىومادون

....................................................................

بكالوريوس



11

solidarity2179@gmail.com 0505 48 1840 - 055 046 2224

جمعيـــة تكاتف للخدمـــات االجتماعية
المملكـــة العربيـــة الســـعودية - الرياض


