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أ. مراجعة اخلطة االسرتاتيجية اليت أعدها مدير املكتب وحتديد األدوار اليت 
 تساهم هبا لتحقيق املستهدفات قبل رفعها للمدير العام. 

ب. العمل على تنمية املوارد املالية للجمعية بشكل عام ومكتب اجلمعية   
ة ابملنطقة بشكل خاص لتغطية املصاريف التشغيلية واملشاريع وفقاً للخط 

 االسرتاتيجية. 
 ج. السعي إلجياد أوقاف للجمعية ابملنطقة. 

 د. ترشيح مقاولني ومكاتب استشارية لتنفيذ مشاريع اجلمعية ابملنطقة. 
ه. مقابلة املسؤولني ابملنطقة ومنهم أمراء املناطق للتعريف ابجلمعية وإبراز   

 أعماهلا وإجنازاهتا. 
 ات ذات العالقة ابملنطقة. و. العمل على خلق شراكات جمتمعية مع اجله

 ملنصور. عدانن ا -1
 . صاحل بن علي احلميدان -2
 صالح بن حممد الزامل.  -3
 ين. عماد بن عبدهللا اجلريفا -4
 عثمان بن ملحم امللحم. -5
 حممد بن أمحد املسيعيد. -6
 بن عبدهللا احلازمي. بندر   -7
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 عبدهللا بن داود الفايزأ.   -1
 . مساعد بن عبدهللا العيسى. م -2
 دهللا بن حممد القرين. . عبم -3
 دل عقيل. م. حممد بن عا -4
 أ. حممد بن عبدهللا العمري.  -5
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ز. التنسيق مع اجلهات املختصة لتسهيل أعمال اجلمعية ابملنطقة وإجياد    
 حلول ملعوقات حتد مكتب اجلمعية ابملنطقة من القيام أبعماله. 

 ح. تقدم اللجنة اخلربات والدراسات وتقدمي املشورة جمللس اإلدارة. 
 لعمل جمللس اإلدارة.ط. تقدم اللجنة اآلراء واملقرتحات لتطوير ا

ي. تشكيل جلان فرعية يرأسها أحد أعضاء اللجنة إن دعت احلاجة ورأى   
 رئيس اللجنة مناسبة ذلك، ورفعها جمللس اإلدارة للموافقة عليها. 

 السلطان. ن صاحل  م. أمحد ب -1
 د. سليمان بن عبدهللا املهنا.  -2
 صقري. عبدالرمحن الد. خالد بن   -3
 سام. زيز بن عبدهللا البم. عبدالع -4
 القاضي. عبداحملسن بن عبدالرمحن   -5
 حممد بن عبدالعزيز الفريح. -6
 أ منصور بن علي الرجيعي. -7
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  بن عبدالرمحن احمليسن. م. صاحل -1
 سهلي.ال  د. انفع بن عوض هللا -2
 العمري. ض  حممد بن عو د.   -3
 د. عبدهللا بن حممد كابر.  -4
 أ. شاكر بن انهر العلوي. -5

 


