
 

(1) 

 

ية بمحافظة بدر      الخير      الجمعية 
 
 

 

 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىـ 1431  
 

 
 سئُس ِجٍس اإلداسج              ٔائة اٌشئُس                  األُِٓ اٌعاَ                     أُِٓ اٌصٕذوق                  

 

 
حٍ    فهذ عٍُاْ اٌصثحٍِحّذ عثذهللا اٌصثحٍ      سعذ سعُذ اٌصثحٍ     اتشاهُُ عىدج اٌصث  

 اللجنة التنفيرية
 

 جلنة التدزيب والتطويس

 اللجنة االجتماعية
 

 جلنة اصالح ذات البني

 اللجنة الثقافية
 

 سكز السعايةجلنة م
 

 جلنة تنمية املوازد
 

  الئحة

العاملة   اللجان 
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ية بمحافظة بدر      الخير       الجمعية 

 

 اللجنة التنفيرية
 
 متابعة وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة . -
 االلتزام بتطبيق الخطة السنوية . -
متابعة المشروعات والبرامج  والحرص على تنفيذها والوقوف على  -

 االيجابيات والسلبيات . 

 
 * األعضاء هم :

 
 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس صثحٍفهذ تٓ عٍُاْ اٌ 1

  عضو اتشاهُُ عىدج اٌصثحٍ 2

  " سعذ سعُذ اٌصثحٍ . 3

  " عثذاٌشحّٓ عثذاٌّعطٍ 4

  " ِحّذ عثذهللا اٌصثحٍ 5

  " وائً ِثاسن اٌششَف 

  المدير التنفيذي ِحّذ تٓ ساشذ اٌصثحٍ     
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ية بمحافظة بدر      الخير       الجمعية 
 

 جلنة التدزيب والتطويس
 

 االهتمام بتدريب الموظفين . -
 امج ودورات تدريبية داخلية وخارجية .بر وتنفيذ اقتراح -
 التطوير الدائم للعمل لمواكبة التغيرات . -
اقتراح وتنفيذ برامج للخريجين والخريجات واعدادهم لسوق العمل  -

 ورفع كفاءتهم .
 

 * األعضاء هم :
 

 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس سعذ سعُذ اٌصثحٍ  1

  عضو لاسُ ِحّذ اٌششَف 2

  " جاء هللا اٌصثحٍفهذ عٍٍ س 3

  " غاصٌ ِحٍُ اٌذَٓ اٌسُذ 4

  " عىدج اٌسٕأٍٔذي  5

  سكرتير اللجنة    /َاسش اٌعضب  
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ية بمحافظة بدر      الخير       الجمعية 
 اللجنة االجتماعية

 

 : بتحقيق اليدف األساسي للجوعية ًىٌ اللجنةتقٌم 

 

اٌرعشف عًٍ اٌّحراجُٓ وذفمذ أحىاٌهُ  وذمذَش حاجرهُ ِٓ خالٌها ِعشفح ٔوى   -1

عُووح ورٌووه وفووك ِووا َصووً ةٌُهووا ِووٓ اٌّسوواعذج وِمووذاسها حسووة ةِىأُووح اٌجّ

 اٌّحسُٕٓ  .

دساسووح اٌحووارخ وسفعهووا ٌّجٍووس اإلداسج تعووذ  دساسووح اٌطٍثوواخ اٌّعشوظووح   -2

 عٍُها وَجشٌ تحثها  ِىرثُاً وُِذأُاً وِٓ ثُ َرخز األجشاء اٌالصَ  .

 ذىصَع جُّع اٌّساعذاخ سىاء إٌمذَح أو اٌعُُٕح  . -3

ء ِع  ذششوُ  ِٕوذوب ٌىوً ِٕطموح ذصوٍها ارسرعأح تأئّح اٌّساجذ  فٍ األحُا   -4

 خذِاخ اٌجّعُح  .

ٌثعط اٌّشظوٍ اٌوزَٓ ٌوُ َروىفش ٌوذَهُ اٌّواي  اٌىوافٍ  طثُحصشف ِساعذاخ   -5

 ٌٍعالج  .

 : ي. وه* واللجان االجتماعية 
 :والعينية  جلنة املساعدات النقدية –أ 
 .الدائمة  الشهريةاآلسر الفقيرة ـ مساعدات  1  
 األيتام الشهرية الدائمة .ـ مساعدات كفالة  2
 .ـ مساعدات أسر السجناء  3
 نقدية الشهرية الدائمة للمطلقات .المساعدات ال . 4
 .شهر رمضان المبارك لـ المساعدات النقدية المقطوعة  5
 للطالب المتزوجين . ـ المساعدات النقدية المقطوعة 6
 تدريب وتأهيل الطالب . . 7
 المساعدات العينية .. 8

 عضاء هم :* األ
 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس اتشاهُُ عىدج اٌصثحٍ 1

  عضو سعذ سعُذ اٌصثحٍ  2

  " سعىد عثذاٌعضَض اٌششَف  3

  " سظاء ِحّذ خُّس اٌصثحٍ 4

  " .فهذ عٍٍ سجاء هللا اٌصثحٍ 5

  سكرتير اللجنة حسٓ سصَك اٌصثحٍ     
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ية بمحافظة بدر      الخير       الجمعية 
  

 
 جلنة املساعدات الصحية :  – ج
 

ًإجددد ا  العوليدددا   الددد اي م اول دددٌى دودددي الددددًا   عدددٌى للو  ددد تقددددان ال

 .الج احية 

 

 * األعضاء هم :
 

 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس فهذ عٍُاْ عٍٍ اٌصثحٍ 1

  عضو سظاء ِحّذ خُّس  2

  " غاصٌ ِحٍُ اٌذَٓ اٌسُذ 3

  سكرتير اللجنة حسٓ سصَك اٌصثحٍ     
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ية بمحافظة بدر      الخير       الجمعية 

 ة املساعدات السكنية : نجل – د
 
وذصووشف ٌووثعط اٌحووارخ اٌرووٍ ر َوورّىٓ أصووحاتها ِووٓ ذسووذَذ اإلَجوواساخ  

% وهووُ األشووخاذ اٌووزَٓ ٌووُس ٌهووُ ِسووىٓ أو ر 25اٌّسوورحمح عٍووُهُ تٕسووثح 

األساِوً اٌّحرواجُٓ ِوٓ ٍَّىىْ دفع ةَجاس ِٕضي ِوٓ اٌّسورحمُٓ ِوٓ اٌفموشاء و

شض وّووا ٌووٕفس األشووخاذ ت ووواٌطٍثووح اٌّروضوجُٓ   واألَرواَ وعائٍووح اٌسووجٕاء 

% ِووٓ ذىوواٌُف اإلذّوواَ أو 11ةذّوواَ ذشووُُذ أو ذووشُُِ ِثٕووً تٕسووثح ر ذضَووذ عووٓ 

 . تعذ تحث اٌحاٌحاٌصُأح وذمذس رٌه اٌٍجٕح اٌسىُٕح 

 * األعضاء هم :
 

 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس عثذاٌشحّٓ عثذاٌّعطٍ اٌصثحٍ 1

  عضو غاصٌ ِحٍُ اٌذَٓ اٌسُذ 2

  " خاٌذ احّذ عٍُثح 3

  " ّىد اٌصثحٍِحّذ ح 4

  " احّذ عىدج ِفشج اٌصثحٍ 5

  سكرتير اللجنة حسٓ سصَك اٌصثحٍ     
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ية بمحافظة بدر      الخير      الجمعية 
 

  

 

 

 :  جلنة مساعدة الشباب علي الزواج – هـ
 

اهرّود اٌجّعُوح تّسواعذج اٌّروضوجُٓ ذحمُموا ٌٍرىجُوو إٌثوىٌ وذٕفُوزاً  ٌٍرىافووً  

هو  حُوث 1411  ولذ ذُ ذٕفُز هزا اٌّششو  اعرثاساً ِٓ تذاَح عواَ   ارجرّاعٍ

 ذمىَ اٌجّعُح ترمذَُ اٌفشش وتعط األجهضج اٌىهشتائُح ٌٍّرضوجُٓ

 * األعضاء هم : 
 

 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس سعذ سعُذ اٌصثحٍ  1

  عضو سعىد تٓ عثذاٌعضَض اٌششَف 2

  " عثذاٌشحّٓ عثذاٌّعطٍ اٌصثحٍ  3

  " لاسُ ِحّذ اٌششَف 4

  " .فهذ عٍٍ سجاء هللا اٌصثحٍ 5

  سكرتير اللجنة حسٓ سصَك اٌصثحٍ     
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ية بمحافظة بدر      الخير       الجمعية 
 جلنة إصالح ذات البني

 

تضن ى ه اللجنة بعد  عضضدا  هجلدد إةاال الجوعيدة بوةدااية عضيداى ال لدد 

 ًتختص باآلتي:ًعىل العلن ًهةااخ الق ائل هي عبنا  الوحافظة 

 

اقعــة نــمن  طــاا المبالصــة لاليــلذ الــويت وكــلله مــا يــت   حالتهــا مــن حــل القضــايا الو   -1
 المبالصة والمبكمة والشرطة  .

 حل جميع المشاكل األسرية والخاصة  .  -2

 * األعضاء هم :
 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس فهذ عٍُاْ عٍٍ اٌصثحٍ 1

  عضو اٌششَف ِثاسن تٓ حّىد اٌصثحٍ 2

  " اٌششَف حُّذ حّىد آي ٔاٍِ 3

  " اتشاهُُ عىدج اٌصثحٍ 4

  " سعذ سعُذ اٌصثحٍ 5

  " حّذاْ عثذاٌشحّٓ اٌصثحٍ 6

  " عرُك هللا عثذهللا ساشذ اٌصثحٍ 7

  " غاصٌ ِحٍُ اٌذَٓ اٌسُذ 1

  سكرتير اللجنة َاسش اٌعضب     
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ية بمحافظة بدر      الخير      الجمعية 
 

 

 والتطويس : اللجنة الثقافية واإلعالمية 
  ) الشساكة االجتماعية (

 

التــت تخــدم جميــع واإلعالميــة لدراســة ولبــم الموانــيع المتعلقــة لالناحيــة ال قاليــة  اللجنــةتقــوم  -1
 شرائذ المجتمع  .

ــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــت الجمعيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن  األ شــــــــــــــــــطةاألشــــــــــــــــــرا  علــــــــــــــــــ  جميــــــــــــــــــع   -2  :ال قالي
 ولقاءات ترلوية هايلة ومسالقات ثقالية عامة ( . -مبانرات  -) دوات 

  حداث مكتبة للجمعية مع تزويدها لالكتب  والمراجع . -3

  قامة الدروس الشهرية لت قاعة المبانرات لالجمعية لالتعاون مع مكتب الدعوة واإلرشاي  . -4

 المشاركة لت أساليع التوعية  .  -5
 تقدي  الخدمات العامة لألهالت  .  -6
 تبفيز األهالت للمشاركة التطوعية لت أعمال الجمعية  .   -7
 ومكاتب العمل لتهيئة لرص عمل للشباب   . مخاطبة الشركات والمؤسسات  -8
  قامة يورات مختلفة  لجميع لئات المجتمع  . -9

 عمل  شرات  يف سنوية عن الجمعية  .  -11
 . عداي التقرير السنوت عن الجمعية    -11

 * األعضاء هم : 
 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس سعذ سعُذ اٌصثحٍ 1

  عضو لاسُ اٌششَف 2

  " اٌصثحٍ فهذ عٍٍ سجاء هللا 3

  " غاصٌ ِحٍُ اٌذَٓ اٌسُذ 4

  " وائً ِثاسن اٌششَف 5

  د عىدج اٌسٕأٍٔذي  6

  سكرتير اللجنة َاسش اٌعضب / فاَضج اٌصثحٍ 
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ية بمحافظة بدر      الخير      الجمعية 
 

 (( جلنة السعاية االجتماعية)) 
 

ية  الرعا يةمركز   النهار

 

لدد ً  ضددداة ةااسددة  ياهلددة  ًه ددتٌفال ضددي ه يددل  ال ضااددة النياااددة إـ   1

لددي ييةيددة تٌ دديل الوعلٌهددة لددد  ًلددي عهدد  هةددتولة ض  امحتياجددا  الخا ددة

  1الوعاق ًإضطائين ف  ل ضي الو يل ًها اقدهو هي خدها  

 

  1ضداة  ةااسة شاهلة ضي الو ني ًتجييله ًهتابعة تطٌا ه إ   – 2

 

ضداة ةااسة ضي ف اق العول ال   اقٌم بخدهة الو يل ًهدا الدلم ل فد  إ  – 3

   1يةا تو
 

 * األعضاء هم :
 

 ِالحظاخ صفةال العضو م

  رئيس اتشاهُُ عىدج اٌصثحٍ 1

  عضو وائً ِثاسن اٌششَف 2

  " عثذاٌشحّٓ عثذاٌّعطٍ 3

  سكرتير اللجنة ٔذي اٌسٕأٍ اٌجهٍٕ         
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ية بمحافظة بدر      الخير      الجمعية 
 

 (( جلنة املشازيع وتنمية املوازد)) 
 

 األششاف عٍٍ جُّع ِشاسَع اٌجّعُح  . -1

 . دساسح ِشاسَع ِسرمثٍُح ٌجٍة ةَشاداخ ٌٍجّعُح   -2

 ِخاطثح اٌُّسىسَٓ ٌٍرثش  ٌٍجّعُح . -3

صَاسج اٌذوائش اٌحىىُِح واٌششواخ وسجاي األعّاي ٌٍّساهّح فٍ ذذعُُ   -4

 اٌجّعُح  .

 * األعضاء هم :
      

 ِالحظاخ الصفة العضو م

  رئيس فهذ عٍُاْ عٍٍ اٌصثحٍ 1

  عضو اتشاهُُ عىدج اٌصثحٍ 2

  " سعذ سعُذ اٌصثحٍ 3

  " حٍِحّذ عثذهللا اٌصث 4

  " ِحّذ حّىد اٌصثحٍ . 5

  " ساظٍ تشوح هللا اٌصثحٍ 6

  سكرتير اللجنة    /ٔذي عىدج اٌسٕأٍَاسش اٌعضب  

 

  


