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اللجان المنبثقة من مجلس ا�دارة

اللجان المنبثقة من مجلس ا�دارة هي لجان تتكون من أعضاء 
مجلس ا�دارة ومن أصحاب االختصاص لتساهم في ا�شراف 
على سير أعمال الجمعية والتأكد من تطبيق القرارات المتخذة 

من مجلس ا�دارة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية

١- اللجنة التنفيذية: 

وهي اللجنة التي تشرف على تنفيذ القرارات المعتمدة من المجلس كما 
تقوم اللجنة بمسؤولية أجراء المراجعة، وتقديم التوجيه الالزم للجمعية 

المتعلق بأنشطة العمل الرئيسية.

تتكون اللجنة التنفيذية من التالي:
• الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم المحيش ( نائب رئيس مجلس ا�دارة ).

• ا¯ستاذ أحمد بن سلطان العويد ( عضو مجلس ا�دارة أمين الصندوق ).
• الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر ( ا¯مين العام ).

• ا¯ستاذ عبدالرحمن بن خضير الخضير ( المدير التنفيذي ).



٢- اللجنة الشرعية: 

وهي اللجنة التي تعمل على دراسة الموضوعات المتعلقة با¯مور الشرعية 
والتي تتطلب حكما من أصحاب االختصاص والمحالة من إدارات الجمعية 

للبت فيها.

تتكون اللجنة الشرعية من التالي:

• الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم المحيش (نائب رئيس مجلس ا�دارة).
• الشيخ ناصر السويدان.

• الشيخ الدكتور طارق الفارس. ( عضو مجلس ا�دارة )
• الشيخ عبدالحميد البديع.

•  الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر. ( ا¯مين العام )
• ا¯ستاذ عبدالرحمن خضير الخضير. ( المدير التنفيذي )



٣- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: 

البيانات المالية  هي لجنة منبثقة من مجلس ا�دارة تعنى مراقبة سالمة 
الجوانب  حول  ا�دارة  لمجلس  بالتوصيات  والرفع  وتقاريرها  للجمعية 

المالية للجمعية.

تتكون لجنة التدقيق والمراجعة من ا�سماء التالية:

• ا¯ستاذ أحمد بن سلطان العويد ( عضو مجلس ا�دارة أمين الصندوق ).
• الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر. ( ا¯مين العام )

• ا¯ستاذ عبدالرحمن خضير الخضير. ( المدير التنفيذي )
• ا¯ستاذ ياسر بن سليمان العتمي. ( مراجع داخلي )

والموارد  ا�دارية  الشؤون  مدير   ) القحطاني.  مشبب  بن  عبدا¹  ا¯ستاذ   •
البشرية )



٤- لجنة االستثمار: 

ذات  االستثمارية  الفرص  وتنمية  تحسين  في  تسهم  التي  اللجنة  وهي 
العوائد االقتصادية وفق¼ لما تمليه أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية.

تتكون لجنة االستثمار من ا�سماء التالية:

• ا¯ستاذ أحمد بن سلطان العويد ( عضو مجلس ا�دارة أمين الصندوق ).
• ا¯ستاذ أحمد بن سالم بالحمر ( عضو مجلس ا�دارة )

• الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر. ( ا¯مين العام )
• ا¯ستاذ عبدالرحمن خضير الخضير. ( المدير التنفيذي )


