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 1الصفحة 

 

ية بمركز وادي عمود محافظة الريث منطقة جازان اإلدارة مجلس قبل من المكّونة المؤقتة/الدائمة اللجان -ج  بجمعية البر الخبر

 
 م

 اسم
 اللجنة

نوع اللجنة 
)دائمة او 
 مؤقتة(

 رئيس اسم
 اللجنة

 عدد
 أعضائها

 اختصاصها
 بداية تاري    خ
 اللجنة عمل

 نهاية تاري    خ
 عمل اللجنة
حال  كانت
 اللجنة
 مؤقتة

 يوجد هل
 عضو

 إدارة مجلس
  
 
 ف

 الدائمة اللجنة
 (ال / نعم)

إرفاق 
 قرار

 تشكيل
 اللجنة

1 
 

جلنة املساعدات النقدية 
 والعينية

 دائمة
مسفر امحد حيان 
 السلمي الريثي

3 
املستحقني واملفاضلة واالختيار بني املستفيدين تقدمي وتوزيع املساعدات على 

 من املساعدات العينية وإقرارها وحتديد الفئات املستهدفة
  نعم  م42/1/4119

 دائمة جلنة األوقاف واالستثمار 4
حيي بن علي 

شوعان السلمي 
 الريثي

3 
إقامةةةة وتنفيةةةف اوقةةةاف للضمعيةةةة ونياةةةا الجحةةة  عةةةن اوقةةةاف للضمعيةةةة وعةةةن 

للضمعية وجلب املوارد الفاتية للضمعيةة حسةب القواعةد واألن مةة االستثمار 
 ابجلمعيات اخلريية

  نعم  م42/1/4119

حيي دمحم مفرح  دائمة جلنة الجح  االجتماعي 3
  السلمي

الجحةةةةة  وتقبةةةةةي الجيةةةةةابت و اعقةةةةةائد والجيةةةةةابت عةةةةةن املسةةةةةتفيدين و ةةةةة   3
 احتياجاهتم الفعلية

  نعم  م42/1/4119

2 
التطوع  جلنة إدارة

 واملتطوعني
 دائمة

راعي بن حسني 
صةةةيااة الفةةةرو التطوعيةةةة وجةةةفج املتطةةةوعني للضمعيةةةة وإدارة منبةةةة التطةةةوع  3 مفرح الريثي

 واالعالن عن الفرو التطوعية واعداد التقارير عن اجنازها
  نعم  م42/1/4119

 دائمة اللضنة التنفيفية 5
مفرح دمحم امحد 

 3 السلمي
اإلدارة والتوصةةةيات وإجنةةةاز املهةةةام اإلداريةةةة والتنفيفيةةةة تنفيةةةف قةةةرارات  لةةة  

  نعم  م42/1/4119 ومتابعة األقسام املختلفة للضمعية مع املدير التنفيفي

6 
 

 جلنة اإلسكان والرتميم
 

 دائمة
مجعان  حيي 
 مداوي السلمي

3 
حتديد االحتياج من الوحدات السكنية والرتميم املنازل لألسر الفقرية وحتسةني 

 االسكان
  نعم  م42/1/4119
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 دائمة جلنة املوارد الجشرية والتوظيف 7
امحد بن ماواح 
علي السلمي 

 الريثي
3 

اسةةةةتقطاج املةةةةوارد الجشةةةةرية للضمعيةةةةة والتوظيةةةةف واالعةةةةالن عةةةةن الوظةةةةائف 
الشةةاارة لالحتياجةةات الجشةةرية ألقسةةام اجلمعيةةة وإجةةراش املقةةابالت الشخبةةية 

 مع املتقدمني واملفاضلة بينهم
 م62/0/6109

 
 نعم

 

8 
 

وتشغيل  جلنة االسر املنتضة
 الشجاج 

 دائمة
قاسم حيي امحد 

 السلمي
3 

تقةدمي الةدعم الةالزم لألسةر املنتضةة مةن تةدريب وعهيةل ودعةم االسةر اجلديةةدة 
 ،  وعهيل وتدريب الشجاج على فرو العمل يف السوق   وفتح اسوق هلم

 م62/0/6109
 

 نعم
 

 دائمة جلنة اعوكمة والتمكني 9
مجطي طاوي 
 شوعان السلمي

3 
االشراف على ملف اعوكمةة للضمعيةة والقيةام بقابلةة جلنةة الةللرات للضمعيةة 

 من قجل مركل التنمية االجتماعية بفرع الوزارة
 م62/0/6109

 
 نعم

 

 المراجع:
 التشكيل اجلديد للجان الدائمة باجلمعية كما هو موضح باجلدول بعالية.، م22/01/2012  يف السياسة هذه  يف(    1)   االجتماع يف اجلمعية إدارة جملس اعتمد

 من مجلس ادارة الجمعية :نموذج اعتماد 

 علدددددي  شدددددكيل اللجدددددان ال رعيدددددة الدائمدددددة   ،  م 22/01/2012بتددددداري   (1)رقددددد   اجتماعددددد يف   الدددددي ابويدددددة بدددددواد  عمدددددود  فقدددددد اللدددددة جملدددددس ادارة  عيدددددة   

 .اعتماد التشكيل اجلديد وحتديد اختصاص كل جلنةوقرر ، عمود بواد  ابوية الي جلمعية
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 (جلنة املوارد البشرية والتوظيفقرار  شكيل )

علددددددي  شددددددكيل  ،  م 22/01/2012بتدددددداري   (1)رقدددددد   اجتماعدددددد يف   الددددددي ابويددددددة بددددددواد  عمددددددود   جملددددددس ادارة  عيددددددة   وافدددددد فقددددددد 

 كما يلي: ، عمود بواد  ابوية الي جلمعية (جلنة املوارد البشرية والتوظيفاللجنة الدائمة  )

ية والتوظيف اسم اللجنة  لجنة الموارد البشر
عدد 
 اعضائها

 اختصاصها أعضاء اللجنة رئيس اللجنة نوع اللجنة

 دائمة 3
احمد بن مضواح 
  
 عل  السلم  الريث 

اس  تقطاا الم  وارد البشر  ية للجمعي  ة والتوظي  ف  مسفر احمد حيان السلم  
واالع      ان ع      ن الوظ      ائف الش      ا رة لاحتياج      ا  
البشر        ية جقس        ام الجمعي        ة و ج        راء المق        ابا  

 الشخصية مع المتقدمير  والمفاضلة بينهم
 عل  جابر السلم  

 


