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اللجنة التنفيذية

حد من المخاطر والمتابعة الخطة التنفيذية و تذليل العقبات التي تواجه الفريق التنفيذي و مراقبة وتقييم األداءالهدف

المهام

متابعة الجدول التنفيذي-

توقيع الخطابات الرسمية والمتعلقة صالحيتها باللجنة-

فيذيةاتخاذ القرارات الالزمة التي تتعلق بالخطة التنفيذية وتسهيل العقبات التي تواجه اإلدارة التن-

دراسة العروض المقدمة من الشركات و المؤسسات للخدمات التي تحتاجها الجمعية-

توقيع العقود التي يقررها المجلس -

والتأكد من توافق عمليات المنظمة مع األنظمةاإلجراءتاعتماد اللوائح التنظيمية و -

والحد من المخاطرمراقبة وتقييم األداء والتوجيه المناسب لرفع معدالت التقييم-

أعضاء اللجنة

(رئيس ) د عاطف سرور -

باهمامأريج -

د سلطان الزهراني-

محمد الرويسأ -



لجنة البرامج واألنشطة

الهدف
على تنظيم عمليات استقطاب األفكار و وضع آليات النسيابية االبتكار بحسب الالئحة التي تضعها اللجنة و اإلشراف

البرامج و المشاريع التي يتم تنفيذها

المهام

ار اجتماعي وضع الئحة البتكار البرامج و المشاريع تتضمن منهجية خاصة بالجمعية تعتمد على أدوات ابتك-

ن المجلسمحكمه  و أدوات لقياس األثر االجتماعي و آلية لالستثمار االجتماعي و التقيد بموجبها بعد إقرارها م

اعداد البرامج و المشاريع و الرفع للجنة االستثمار ألخذ الموافقة-

اإلشراف على البرامج و المشاريع التي يتم الموافقة عليها وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية -

أعضاء اللجنة

(رئيس ) باهمامأريج -

عبد الرحمن البراك-

السكيريسارة -

فالودةحنان -

باسنبلشروق -

عمر القحطاني-



لجنة تنمية الموارد المالية

الهدف
تنمية الموارد المالية و إيجاد الحلول االستثمارية لتحقيق مفهوم االستدامة و العمل بموجب الالئحة المعتمدة 

المهام

ية و أثر أعمق تتضمن منهجية خاصة بالجمعية لتحقيق االستدامة في كافة موارد الجمعلتنمية الموارد المالية وضع الئحة -

في االستثمار األمثل للموارد  و التقيد بموجبها بعد إقرارها من المجلس

لتوصية أو التي ترد من لجنة البرامج و المشاريع  مع االمقترحة لتنمية الموارد الماليةالرفع بالبرامج و المشاريع -

إلقرارها من المجلس

اإلشراف على البرامج و المشاريع التي يتم الموافقة عليها من المجلس -

أعضاء اللجنة

(رئيس اللجنة ) د سلطان الزهراني-

محمد الرويس -

الشويمانمحمد -

لجين البيشي-



لجنة بناء الشراكات

.تطوير وتحسين العالقات لدى شركاء حياتنا ومدى أهميتها وقياس أثرهاالهدف

المهام

.عمل تخطيط ودراسة للشراكات الحالية والسابقة ومدى االستفادة منها-

.دراسة الشراكات المستقبلية ومدى أهمية التعاقد مع الشريك-

.دراسة تقارير قياس الرضا للشركاء وإصدار التقارير بذلك-

أعضاء اللجنة

(رئيس ) عبد الرحمن البراك -

عبد هللا االحمري-

باهمامسلمان -



المراجعة الداخليةلجنة 

.ضمان سير المعامالت المالية وفق األنظمة والقوانين الهدف

المهام

.مراجعة القوائم والبيانات المالية -

.التأكد من التقيد من المعايير المحاسبية وفق األنظمة والقوانين-

.التأكد من فعالية وكفاءة العمل واإلجراءات المالية واإلدارية-

أعضاء اللجنة

(رئيس ) محمد الرويس -

سلطان الزهراني. د-

فالودةحنان -

باسنبلشروق -


