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 اللجان المؤقتة المنبثقة من مجلس اإلدارة و رئيس و أعضاء  و مهام كل لجنة 

 المهام األعضاء منصبه  رئيس اللجنة  اسم اللجنة م
تاريخ  
 تشكيلها

تاريخ انتهاء  
 عمل اللجنة 

1 

لجنة مقابلة  
المتقدمين على  
وظيفة المدير  

 التنفيذي 

 الرحمن عبد هللا أبو دجين   عبد
عضو مجلس  

 اإلدارة 

 عبد الرحمن بن درعان الحامد 1

 ـ فهد بن ظافر الشكرة 2
مقابلة جميع المتقدمين لشغل وظيفة مدير تنفيذي و اختيار ما  

 28/1/2021 28/1/2021 يتناسب مع  متطلبات الوظيفة و عرضه على المجلس 

2 
لجنة لمقابلة  

المتقدمين على  
 محاسب وظيفة 

 عبد الرحمن عبد هللا أبو دجين 
مجلس   عضو

 ارة اإلد
 الرحمن بن درعان الحامد بدعـ  1

 ـ احمد بن عبد هللا الحديثي  2

 مقابلة جميع المتقدمين لشغل وظيفة محاسب  
 و اختيار ما يتناسب مع متطلبات الوظيفة 

 و عرضه على المجلس  

25/9/2021 25/10/2021 

3 
لجنة دراسة وضع  
 المكاتب االشرافية 

 مشنان عبد هللا المبارك 
عضو مجلس  

 اإلدارة
 ـ إبراهيم مسلم الزعير  1
 محمد عبد هللا ناصر البشرـ  2

االشرافية في كل من الهدار و   ـ زيارة  المكاتب  1
البديع و األحمر و سويدان لمعرفة احتياجاتها و  
 المشاكل التي تعترضها و عرضها على المجلس 

 

20/10/2021 5/11/2021 

4 
لجنة تقييم شامل عن  

 موظفي الجمعية 
 إبراهيم فهد الخرعان 

المدير  
 التنفيذي 

 محمد عبد هللا البشر  ـ 1
 من حيث األداء  تقييم جميع موظفي الجمعية

 و الكفاءة و الرفع للمجلس   
29/11/2021 10/12/2021 

 عبد االله بن عبيد الخميسة لجنة الجرد  5
عضو مجلس  

 اإلدارة

 ـ ناجي محمد الحقباني  1
 ـ مبارك بن محمد العاتي   2 
 

 ـ جرد جميع أصول الجمعية من 1
ـ األراضي  ـ أجهزة الحاسب     لمباني   ـ  السياراتـ ا

االلي  ـ أجهزة التكيف و التبريد  ـ األثاث المكتبي  ـ 
 0اللوحات المضيئة  و غيرها من األصول الثابتة 

 ـ جرد الصندوق   3 0ـ جرد المستودع  2

22/12/2021 31/12/2021 

6 
جنة مراجعة  ل

ايجارات فندق  
 االلماسة 

 إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق 
رئيس مجلس  

 اإلدارة
 ـ ناجي بن محمد الحقباني 1
 عبد االله بن عبيد الخميسةـ  2

راسة وضع االيجار المتأخر على  فندق االلماسة  ـ د 1
 0للشقق المفروشة  في ضوء تداعيات كورونا 

ـ توقيع اتفاق بين اللجنة و صاحب شقق فندق  2
 المستحقات المتأخرة   االلماسة  لتسوية

 
 

1/1/2022 15/1/2022 
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 المهام األعضاء منصبه  رئيس اللجنة  اسم اللجنة م
تاريخ  
 تشكيلها

تاريخ انتهاء  
 عمل اللجنة 

7 
لجنة وضع اللوائح و  

 األنظمة للجمعية  
 إسماعيل بن عبد الرحمن ال عتيق 

رئيس  
مجلس  
 اإلدارة

 ناجي بن محمد الحقباني ـ  1
 عبد االله بن عبيد الخميسة ـ  2
 إبراهيم بن فهد الخرعان ـ  3

 لوائح و أنظمة الجمعية  مراجعة ـ 1
العمل على تطوير اللوائح و األنظمة بما يتمشى مع   ـ   2

 سياسة وزارة العمل و الموارد البشرية
ـ مراجعة مكافأة  المعلمين و الطالب في ضوء موارد   3

 الجمعية المالية  
ـ مراجعة  اللوائح الداخلية بما يتعلق  بشروط   4

روط المطلوبة التوظيف في اقسام الجمعية  و الش
 للتوظيف  

 ما يستجد من أعمال  ـ   5
 

24/2/2022 24/4/2022 

8 
لجنة لدراسة مبنى  
الجمعية ) فندق  

 االلماسة ( 
 عتيق بن مسفر العزمة 

عضو  
مجلس  
 اإلدارة

 ـ ضيف هللا بن حسن ال هيف 1
 ـ إبراهيم بن فهد الخرعان  2

راسة وضع مبنى الجمعية الواقع في شارع الملك عبد  د
العزيز و ما يحتاجه من إصالحات عاجله و عرضها  

 على المجلس
27/3/2022 7/4 /2022 

9 
لجنة لتسويق وقف  

 النور بالرياض 
 إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق 

رئيس  
مجلس  
 اإلدارة

 ـ إبراهيم بن مسلم الزعير  1
 هيف ـ ضيف هللا بن حسن ال  2
   ـ إبراهيم بن فهد الخرعان  3

ـ العمل على تسويق المشروع لدى كافة الجهات و   1
 0المؤسسات المانحة

ـ اإلعالن عن المشروع و الترويج  له عبر وسائل   2
 االعالم المختلفة  

ـ ابراز أهمية المشروع في مساعدة الجمعية على   3
توفير مورد مالي ثابت يساعدها على استكمال مسيرتها  

   0و تحقيق االستدامة المالية 
 

8/4 /2022 
مستمر ة حتى  
االنتهاء من 

 البناء


