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 مسميات اللجان ومهامها 

 اإلعالمية اللجنة  . 1

 االجتماعية  اللجنة . 2

  العامة لجنة العالقات . 3

 لجنة تقنية المعلومات  . 4

 لجنة التخطيط والتطوير  . 5

ي شؤون المتقاعدي . 6
 ن لجنة الدراسات والبحوث ف 

7 .  : امج وتشمل التالي امج ، األنشطةاألنشطة الرياضية لجنة األنشطة والبر امج األنشطة الثقافية، والبر   والبر

فيهيةالصحية امج البر  . ، األنشطة والبر

o  يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة او من أحد الكفاءات من األعضاء   :  اإلعالمية من مهامها اللجنة

ن بالجمعية   العاملي 

o  ي
ها ف  ي وجميع  االهتمام ومتابعة جميع أخبار الجمعية ونشر

ون  االجتماعية وسائل التوصل الموقع االلكبر

 الخاصة بالجمعية 

o  ي تقدمها الجمعية
ي توثيق جميع الفعاليات التر

 والفيديو وأرشفتها بالتصوير الفوتوغراف 

o   كتابة التقارير الصحفية المتعلقة بشؤون المتقاعدين 

o  ها إلبراز أعمال الجمعية للمجتمع والمتقاعدين ليستفيد منها كل من أراد انتاج برامج وثائقية للجمعية ونشر

 االنتساب للجمعية واالستفادة من خدماتها 

o  ونية. وذلك لنشر أخبار   – المرئية -المقرؤة  -التواصل والتعاون مع وسائل األعالم الرسمية المسموعة االلكبر

 ق واسع الجمعية عىل نطا

o    وشورات اتاصدار البر  . واالعالنات لخاصة بالجمعية ا والنشر

o   اصدار مجلة دورية عن الجمعية ومنجزاتها. قد تكون رب  ع سنوية أو نصف سنوية أو حتر سنوية حسب

 اإلمكانات المتاحة والمادة اإلعالمية المناسبة 

o اعداد خطط وبرامج اللجنة لرفعها لمجلس اإلدارة 

o  عقد اجتماع شهري للجنة للمراجعة ومتابعة الخطط والمهام وما تم إنجازه 
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o من أحد الكفاءات من األعضاء  اإلدارة او يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس  : من مهامها   االجتماعية اللجنة

ن بالجمعية   العاملي 

o ي أفراحهم وأتراحهم  تفعيل دور التواصل االجتماعي بي   كافة المتقاعدين
 من حيث المشاركة الرمزية ف 

o   ي األعضاء وزيارة المرض  منهمبي   المتقاعدين الودية  االجتماعية الزيارات تنظيم
 بوفد يمثل بافر

o  ي حكمهم من المتقاعدين الذين تسمح ظروفهم لزيارتهم وتقديم هدية رمزية
تنظيم زيارات لدور العجزة ومن ف 

 باسم الجمعية 

o عىل مدار العام  المختلفة لمن يحتاجها من المتقاعدين  تالجهات المانحة لتقديم وتوفب  المساعدا السعي مع

 من زوجات المتقاعدين وأبنائهم واأليتام وخاصة فئة األرامل 

o  تفعيل دور التكافل االجتماعي 

o  تنظيم الرحالت الداخلية للمتقاعدين عىل مستوى مملكتنا الحبيبة 

o  انشاء ديوانيات للمتقاعدين 

o   ي المساعدات االجتماعية وعمل التقارير والسجالت الالزمة عن الحاالت المتقدمة
استقبال طلبات الراغبي   ف 

 بشية تامة وتحديث البيانات سنويا  

o اعداد خطط وبرامج اللجنة لرفعها لمجلس اإلدارة 

o  ما تم إنجازه المهام و الخطط و لمراجعة ومتابعة لعقد اجتماع شهري للجنة 

o ن   :  العامة لجنة العالقات يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة او من أحد الكفاءات من األعضاء العاملي 

 بالجمعية 

o  اكات  بناء جش تواصل  مع المؤسسات الحكومية واألهلية الخاصة والمجتمعيةوشر

o ي التأكد من أن أهداف الجمعية وأعمال
بعمل فئات المجتمع كافة لدى  ها تلقر االهتمام والقبول الكاف 

 االستبيانات الالزمة 

o عي    وتعزيز عالقات الجمعية مع كسب ثقة  والتواصل معهم الطالعهم عىل المنجزات  والجهات المانحة المتبر

o  التعريف بأنشطة الجمعية , واستقبال المعلومات من المجتمع للعمل عىل تطوير عمل الجمعية 

o   العمل عىل تلبية رغبات وحاجات المجتمع الداخىلي وهم : )المتقاعدون (، ورسم صورة ذهنية إيجابية

ي   للجمعية لدى المجتمع الخارجر

o العمل عىل االستفادة من اإلمكانات المتاحة لدى بعض الجهات 

o امج المناسبة لهم  استقبال ضيوف الجمعية واعداد البر
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o المعلومات لتفعيل دور وسائل التواصل االجتماعية مع المستفيدين الداخليي    ن مع لجنة تقنية و التعا

 والخارجيي   للجمعية بشكل فاعل ومنضبط 

o  التعاون مع اللجنة اإلعالمية واعداد مطوية وملخص عن أنشطة الجمعية وتوزيعها عىل المؤسسات واألفراد 

o  بأنشطة الجمعية تقديم كافة المعلومات واالجابة عىل االستفسارات المتعلقة 

o من األعضاء  المتخصصة يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة او أحد الكفاءات  :  تقنية المعلومات لجنة

ن بالجمعية   العاملي 

o  ي عىل الموقع
اف الفت  ي االشر

ون  نت وتحديثه وصيانتهللجمعية  اإللكبر ي شبكة االنبر
 ف 

o  ي تسيب  أعمال
ونية تسهل ف   الجمعية داخليا وارتباطها بفروعها مستقبال تجهب   برامج الكبر

o  والحاسبات وملحقاتها لها تحديد االحتياجات والسعي لتأمينها من نظم االتصاالت واألجهزة المطلوبة 

o جاعها اف عىل جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات الالزمة وتطوير نظم حفظها واسبر  االشر

o  ي تقنية
 المعلومات استقطاب الكفاءات المتخصصة ف 

o  رفع التقارير الدورية والشهرية عن احصائيات أعمال الجمعية المختلفة 

o يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة او أحد الكفاءات المتخصصة من   : التخطيط والتطوير  لجنة

ن بالجمعية  . األعضاء العاملي 

o  ي و اعداد
 للجمعية الهيكل التنظيمي وتطوير الميثاق األخالفر

o  للجمعية والنماذج المتعلقة بهاواألنظمة اإلدارية اعداد وتطوير نظم ولوائح العمل الداخلية 

o ي تكون الجمعية طرفا فيها
اف عىل اعداد وصياغة العقود التر  االشر

o  اتيجية والتنفيذية  تطوير الخطط االسبر

o ي شؤون المتقاعدين  لجنة الدراسات والبحوث
ن
دارة او أحد الكفاءات يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس اإل : ف

ن بالجمعية  . المتخصصة من األعضاء العاملي 

o  عمل استبيانات لدراسة أحوال وأوضاع المتقاعدين من الناحية االقتصادية واالجتماعية والصحية 

o ورش عمل متخصصة للوقف عىل اهم احتياجات المتقاعدين حسب األولوية القصوى 

o ة من المتقاعدين وتسويق خ ي االستفادة من خدماتهم تشكيل بيوت الخبر
اتهم لدى الجهات الراغبة ف   بر

o حات ي  المختصةحلول آللية تنفيذ متطلبات المتقاعدين المختلفة لرفعها ال الجهات و  وضع مقبر
للسعي ف 

 تحقيقها 

o  ي من شأنها رفع مستوى التنفيذ للمتطلبات من خالل عملية التقويم والمتابعة
 تقديم التوصيات التر
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: لجنة  . 8 امج وتشمل التالي امج ، األنشطةاألنشطة الرياضية األنشطة والبر امج األنشطة الثقافية، والبر   والبر

فيهية. الصحية امج البر  ، األنشطة والبر

o  :األنشطة الرياضية 

o 1-  تالئم قدرات وأعمار المتقاعديناعداد برامج رياضية 

o 2- ة عىل كافة بالتعاون مع لجنة العالقات العامة إيجاد تخفيضات للمتقاع دين مع المراكز الرياضية المنتشر

ي لمنطقة مكة المكرمة 
 النطاق الجغراف 

o 3-  اكات مع رعاية الشباب واألندية الرياضية بالمنطقة لتسهيل استخدام المتقاعدين للمرافق الرياضية عمل شر

 التابعة لهم

o امج الثقافية  : األنشطة والبر

o 1-    المتقاعدين تعزيز وتنمية الثقافة بي 

o 2-  اتيجية متكاملة ي وضع اسبر
 للنشاط الثقاف 

o 3- ي الجمعية تنظيم األمسيات والندوات والمسابقات الثقافية
تيبات الالزمة الدورية ف  اف عىل البر  واالشر

o ي المنطقة  ةتوطيد العالقة مع الشخصيات الثقافية والهيئات العلمية واألكاديمي
 ف 

o 4-ي بناء  تشجيع األعمال والمشاركات وااله
تمام بقيم الوالء واالنتماء للوطن واالهتمام بهذه القيم ودورها ف 

 الفرد والمجتمع

o 5-  هم  انشاء ديوانية أدبية واستقطاب األدباء والمثقفي   من المتقاعدين وغب 

o 6-  كة معهمبناء عالقات ي المنطقة وعمل األمسيات األدبية المشبر
 مع األندية األدبية ف 

o 7-  ي
 لالطالع والمعرفةتوفب  منهل ثقاف 

o 8- توعية األعضاء بخدمات الجهات الحكومية وأنظمتها وخدماتها 

o 9- استقطاب المثقفي   والكتاب واألدباء من المتقاعدين 

o  امج الصحية  األنشطة والبر

o 1-  ي رفع الوعي الصحي لدى المتقاعدين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات
إقامة ندوات صحية تساهم ف 

 العالقة

o 2- ي منها كبار السن وضع
ي يعان 

 آلية للتنسيق مع الصحة لعمل الكشف لبعض األمراض التر

o 3- ي تقدمها وزارة الصحة
 والتنسيق من أجل ذلك.  االستفادة من بطاقات األولوية التر
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o        فيهية امج البر  األنشطة والبر

o 1-  عىل مستوى المنطقة وكافة أرجاء مملكتنا الحبيبة الداخلية للمتقاعدينتنظيم الرحالت 

o 2-  تنسيق رحالت للعمرة والزيارة 

o 3-  لألنشطة والحرف اليدوية البسيطة مسابقات، ورش ،ترفيهيةملتقيات ، 

حات للجان الحالية   هذه بعض المقبر

 وهناك لجان أخرى عىل سبيل المثال ال الحرص: 

 لجنة تنمية الموارد -1

 التطوعية بالجمعية لجنة الفرق  -2

 لجنة التدريب والتأهيل -3

 لجنة استشاريه  -4

 

 

 

 

 

 

 رئيس جمعية متقاعدى منطقة مكة المكرمة 

 محمد صالح باهميم أ. 

 


