مهامها

اسم اللجنة
.1
التوظيف والتقييم .2
(.3 )88/22/21
.4
لجنة المكافآت
()88/22/21

الجرد واالتالف
()39/42/13

 .1اعتماد المكافآت العامة والموسمية.
 .2تقييم أداء العاملين في جمع التبرعات بالجمعية وقياس أثر عملهم على
المردود المالي للجمعية.
.1
.2
.3
.4

التصرف
بمبالغ الزكاة
()19/40/05

المقابالت الشخصية والتوظيف
تقييم أداء الموظفين.
اختيار ( )3موظفين متميزين شهرياً.
ت حسين وتطوير العاملين في الجمعية في المجال االداري

جرد األصول الثابتة.
مطابقة قوائم الجرد بسجالت إدارة الشؤون المالية.
اعتماد اتالف المواد بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية بموجب نموذج
الجرد السنوي.
اثبات وتقدير القيمة الشرائية للتبرعات العينية

صرف المبالغ للمستفيدين حسب آلية الصرف المعتمدة بالجمعية

تاريخ
االعتماد

الرئيس

أعضاء اللجنة
عضو اللجنة
نائب الرئيس

عضو اللجنة

2022/07/23

شاكر بن أحمد الريشي

احمد بن حربي المطرفي

فهد سعد العتيبي

خالد مقبول المالكي

2022/07/23

شاكر بن أحمد الريشي

هاني بن مقبل القرشي

احمد بن حربي المطرفي
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2021/01/02

2019/05/02

هاني بن مقبل القرشي

هاني بن مقبل القرشي

احمد بن حربي المطرفي

أحمد بن حربي المطرفي

فهد سعد العتيبي

فهد بن سعد العتيبي

نايف عبيد العبود
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التدقيق
والمراجعة
الداخلية
()78/22/11

التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة اوامر وقرارات الصرف الداخلية
ومراجعة تطابق قرارات االدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية
المعتمدة

لجنة المشاريع
وتنمية الموارد
()78/22/11

 .1دراسة وتقييم مشاريع الجمعية.
 .2متابعة تنفيذ المشاريع.
 .3تنمية موارد الجمعية وتحسين اإليرادات.
 .4اعتماد ميزانية الحمالت التسويقية عبر منصات التواصل االجتماعي.
 .5قياس اثر مشاريع الجمعية
 .6دارسة العروض المقدمة لتنفيذ الوجبات وتسويقها .
 .7رفع تصويت للمجلس العتماد افضل العروض .
 .8اعداد التقرير الختامي للمشاريع المنفذة .
 .9صياغة عقد الشراكة مع الجهات.
 .10التفاوض مع الجهات الراغبة في ابرام الشراكة مع الجمعية.
 .11توقيع الشراكة مع الجهات الراغبة فيها.
 .12قبول دعم ومساهمة الجهات المتعاقدة مع الجمعية وفق ما تراه

لجنة حاويات
جمع االثاث
المالبس
المستعملة
()26/41/03
تطبيق إكرام
()17/40/03

.1
.2
.3
.4

تفعيل شراكة أمانة العاصمة المقدسة مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بشأن
الحفاظ على البيئة.
تحديد احتياج المشروع من الحاويات بالتعاون مع امانة العاصمة
المقدسة.
تحديد مواقع وضع الحاويات.
اعتماد آلية توزيع المالبس واالثاث على المستفيدين.

دراسة وتطوير التطبيق

2022/04/24

2022/04/24

2020/01/29

2019/01/13

د /محمد بن سراج الناصري

هاني بن مقبل القرشي

شاكر بن أحمد الريشي

هاني بن مقبل القرشي

أحمد بن حربي المطرفي

أحمد بن حربي المطرفي

أحمد بن حربي المطرفي

شاكر بن أحمد الريشي

فهد سعد العتيبي

وليد محمدعلي بن عبود

مشعل عبيد المطرفي

أحمد بن حربي المطرفي

خالد مقبول المالكي
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