
 

 دارةاللجان الدائمة واملؤقتة املنبثقة من جملس اإل

 
 اسم اللجنة م

 أعضاء اللجنة 
 الدائمة 

 عدد 
 أعضائها 

 تاريخ بداية
 اللجنة 

 اختصاصها 

هل يوجد  
عضو مجلس  

إدارة في  
اللجنة  
 الدائمة 

 )نعم / ال( 

1 
 الداخلية  رقابةلجنة ال

 

 شبيب بن محمد ال فهيد 
 الهادي  العبد سعد بن محمد 

 الواحد بن ابراهيم الخميس عبد 
 هـ  1442/ 9/ 2 4

 
 تشجيع العمل بكفاءة   -1

حماية أصول الجمعية من خالل فرض حماية    -2
 مادية وحماية محاسبية 

 نعم 

2 
لجنة العالقات  
 العامة واإلعالم 

 هللا بن راجح آل راجح   عبد 
 الواحد بن ابراهيم الخميس عبد 

 نادية بنت عوض الرشيدي 
 هـ  1442/ 9/ 2 4

ابراز الجمعية كأحد الوجهات المميزة في المجال   -
 االجتماعي 

مد جسور الشراكات والتعاون االعالمي مع   -2
 الجهات االعالمية المتخصصة 

حضور الجمعية إعالمياً في وسائل االعالم    -٣
لعمل والجهد المبذول  المختلفة بفترات تعكس حجم ا

 في أنشطة وبرامج الجمعية . 

 نعم 

 لجنة الشؤون المالية  ٣

 أبودجين بن عبدهللا الرحمن  عبد /رئيس المجلس  
 راشد بن محمد العصفور 
 جمعان بن علي الهويدي 

 عبدالرحمن بن محمد الحماد 

 هـ   1442/ 1/ 27 6
 الالئحة المعتمدة حسب 

 من قبل الجمعية 
 نعم 
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4 
لجنة البرامج  

 واألنشطة 

 سعود ال سعيد بن سعود 
 عبدهللا بن راشد الهزاع 

 ليلى بنت محمد آل مريف 
 هـ  1442/ 9/ 2 4

المساهمة في تثقيف ورفع المستوى الديني   -1
الجمعية بعمل البرامج  والثقافي للمستفيدين من 

 واألنشطة 
تمكين وبناء القدرات التأهيلية والوظيفية    -2

 للمستفيدين 
 تقديم البرامج بوسائل مبتكرة فنيا وتقنيا   -٣

 نعم 

5 
لجنة اإلشراف على  

برنامج اإلسكان  
 التنموي 

 أبودجين بن عبدهللا الرحمن  عبد /رئيس المجلس  
 ل سعود عيد بن سعود اس

 بن ابراهيم الخميس  عبدالواحد 
 نادية بنت عوض الرشيدي 

 هـ   1442/ 2/ 12 4
/ توفير وحدات سكنية لألسر المستحقة واألشد  1

 حاجة 
 نعم 

6 
لجنة المشتريات  

 بالجمعية 

 راشد بن محمد العصفور 
 راشد بن سعد الحديبي 

 عبداإلله بن محمد العثيمين 
 هـ  11/1441/ 28 5

 اعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية 
 دراسة اسعار التوريد بصفة مستمرة 

 والمفاوضة على ذلكاألسعار ضل أفالشراء ب
 االحتفاظ بعالقة ممتازة مع الموردين 

 نعم 

7 
لجنة البحث  
 االجتماعي 

 شبيب بن محمد آل فهيد 
 فهد بن محسن اللحيان 

 راشد بن مبارك الحبشان 
 عبداإلله بن محمد العثيمين 

 حسن بن وحيد الوحيد 
 عبدالواحد إبراهيم الخميس 

 هـ   1442/ 1/ 27 8

 جتماعي األشراف على آلية البحث اال/
 معية /التعديل واالضافة في شروط القبول لدى الج2

 استثناءات /النظر في الحاالت التي تحتاج على ٣
/اقتراح االفكار والمشاريع التي تخدم اللجنة  4

 االجتماعية 

 نعم 


