
الئحة تنظيم الفعاليات 
للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 



أوالً: تعريف الفعاليات 

هـي أي نـشاط تـقوم بـه الجـمعية مـنفردة, أو بـمشاركـة جـهات أخـرى أو تـدعـى لـلمشاركـة فـيه, 
وتـشمل: الـمؤتـمرات والـندوات, وورش الـعمل والمهـرجـانـات, واألسـواق الـخيريـة, واالحـتفاالت 

وغيرها على أن تكون ذات صلة بالنشاط الرئيس للجمعية. 

ثانياً: اإلجراءات: 

1. تـقديـم طـلب مـن عـضو الجـمعية أو الـفرع أو الـمركـز يـتضمن تحـديـد الـفعالـية المسـتهدفـة, 
واألهـداف مـنها, ومـحاورهـا, والـمشاركـون فـيها والجـمهور المسـتهدف مـنها، والـوقـت المحـدد ( أو 

المقترح ) إلقامتها ومدتها ومكانها, والتكلفة المقدرة للمشاركة أو التنظيم. 

2. يرفع الطلب إلى رئيس مجلس اإلدارة. 

3. يـحال الـطلب إلـى الـلجنة الـتنفيذيـة لـلبت فـيه، ولـها أن تـرفـع الـطلب لمجـلس اإلدارة، إن رأت 
حاجة لذلك. 

4-بـعد الـبت فـي الـطلب، يـعاد إلـى الـجهة الـتي قـدمـته فـإن كـان بـالـموافـقة فـعليها الـبدء فـي إجـراءات 
الـتنفيذ، وإن كـان بـغيرهـا فـإمـا أن تـحفظ الـطلب أو أن تـعيد رفـع الـطلب بـمسوغـات تـرى أهـمية 

عرضها، بما يؤكد أهمية الفعالية والمشاركة فيها. 

5-بعد الموافقة على الطلب، تتبع اإلجراءات األتية: 

-تـقوم الـجهة صـاحـبة الـطلب بـإعـداد مشـروع خـطاب بـتوقـيع رئـيس مجـلس اإلدارة يـوجـه إلـى وزارة 
الـعمل والـتنمية االجـتماعـية (مـركـز الـتنمية االجـتماعـية بـالـريـاض) يـتضمن طـلب الـموافـقة عـلى 

إقامة الفعالية، ومدتها, ومكانها، والمشاركين فيها، وأهدافها. 

أ/ تتولى الجهة صاحبة الطلب البدء في التحضير للفعالية من حيث: 

@ الرفع للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ألخذ الموافقة الكترونياً. 

@ اقــتراح تــكويــن الــلجان الــالزمــة لــلفعالــية ( مــثل الــلجنة الــعلمية،  الــلجنة الــتنظيمية،  الــلجنة 
اإلعالمية... ). 

@البحث عن المكان المالئم. 

@ تحديد الوقت المالئم لها. 

@ تحديد رئيس (أو مشرف) لهذه الفعالية. 
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@ اقــتراح أســماء الــمشاركــين مــمن يــمكن لــهم تــقديــم أوراق عــمل (عــند الــحاجــة) بــعد تحــديــد 
المحاور من قبل اللجنة العلمية للفعالية. 

@ تحديد ميزانية مفصلة للفعالية، ترفع لرئيس مجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

@ الـعمل عـلى تـوفـير رعـاة لهـذه الـفعالـية، عـن طـريـق تحـديـد جـهات مـعينة و التنسـيق مـعهم ثـم 
الكتابة لهم لرعاية الفعالية. 

@ تسمية أعضاء اللجان المقترحة, وتحديد رئيس كل لجنة. 

@ تقديم قوائم بأسماء المشاركين في التنظيم من المتطوعين وغيرهم، عند الحاجة لهم. 

ب/ بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة يبدأ العمل الفعلي للفعالية. 
ج/ إعـداد تـقريـر دوري يـرفـع مـن المشـرف عـلى الـفعالـية إلـى رئـيس مجـلس اإلدارة – يـوضـح مـراحـل 
سـير الـعمل فـي الـتحضير لـلفعالـية، ومـا تـم إنـجازه, ومـا هـو تـحت اإلنـجاز والـمتوقـع إنـجازه، وأي 
مـقترحـات أو صـعوبـات تـواجـه الـعمل، وكـذا الخـطوات الـتي تـمت بـالـتفصيل، والـجهات الـتي تـمت 

مخاطبتها، وغير ذلك مما يرى المشرف تدوينه فيه. 

د/ يـرفـع المشـرف عـلى الـفعالـية طـلباً بـالـموافـقة عـلى بـعض اإلجـراءات الـرئـيسة، لـلفعالـية مـثل 
مـخاطـبة الـجهات الـراعـية, وتحـديـد درجـات الـرعـايـة, وقـيمتها وأسـلوب الـدفـع, وشـروط الـرعـايـة, 
والــجهات الــتي وافــقت عــلى ذلــك, والــمبالــغ الــمقدرة والــمحصلة, وكــذا الــجهات الــتي يــمكن 

االستعانة بها للتنظيم إن كان هناك حاجة, وتكلفة ذلك والشروط والمواصفات والعقد. 
هـ/ اقتراح الضيوف الذين يمكن دعوتهم للمشاركة بالحضور. 

و/ اقـتراح الـجهات الـرسـمية الـحكومـية, وغـير الـحكومـية الـراعـية لـلفعالـية, ثـم إعـداد مشـروعـات 
الخطابات لهم بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة بعد موافقة اللجنة التنفيذية. 

ز/ طــلب الــحصول عــلى ســلفة مــناســبة لــلبدء فــي الــتحضير والــعمل لــلفعالــية, يــرفــع لــلمديــر 
التنفيذي محدد فيه المبلغ واسم من تسلم له السلفة. 

ح/ التركيز  في العمل اإلعالمي للفعالية, بما يبرز دور الجمعية في خدمة مرضى الروماتيزم. 
ط/ العمل على استقطاب ذوي االختصاص لمجال الفعالية قدر اإلمكان. 

ثالثاً: اإلجراءات أثناء الفعالية: 

أ-عـلى الـجهة الـمنظمة لـلفعالـية الـتأكـد مـن اكـتمال جـميع اإلجـراءات لـلفعالـية, ومـن سـالمـة 
الترتيب للمكان واكتمال التجهيزات والمعدات واألدوات، وكل الوسائل المطلوبة للفعالية. 

ب-الـتأكـد مـن تـواجـد جـميع الـمشاركـين فـي الـتنظيم وفـي الـفعالـية مـن مـقدمـي األوراق ورؤسـاء 
الجلسات والمشرفين وغيرهم. 

ج-التأكد من وجود المسئولين اإلعالميين للتغطية الالزمة. 
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رابعاً: اإلجراءات بعد الفعالية: 

@ رفع تقرير موجز عن الفعالية, ونتائجها األولية وأي صعوبات أو مقترحات وجدت. 

@ إعداد تقرير تفصيلي عن الفعالية، يشمل كل التفاصيل الالزمة ونتائج الفعالية. 

إعـداد كـشف مـالـي محـدد يـوضـح مـا تـم صـرفـه مـن مـبالـغ، وأيـن صـرفـت ولـمن، وكـذا مـا تـم @
تحصيله من اإليرادات و مبالغ الرعاية وغيرها. 

إعداد مشروعات خطابات شكر لمن ساهم في الفعالية, بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة @

ترفع التقارير لرئيس مجلس اإلدارة. @

خامساً:  

تعرض هذه التقارير على اللجنة التنفيذية لتبدي فيها ما تراه وترفع رأيها لمجلس اإلدارة. 

-تـحفظ نـسخة مـن الـتقريـر (الـموجـز والـمفصل) فـي مـلف الـفعالـية, ونـسخة لـملف الـتقريـر الـسنوي 
للجمعية، إلضافته إلى التقرير. 

-تـرسـل نـسخة مـن الـتقريـر الـمفصل إلـى مـركـز الـتنمية االجـتماعـية بـالـريـاض, وأي جـهة ذات عـالقـة 
بالفعالية. 

 @@@@
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