
 

 

 

 قائمة باللجان املشكلة
 مهامها  أعضاؤها  تاري    خ تشكيلها  اسم اللجنة  م

1 
دارية  ل اللجنة ا

 والمالية 
27/5 /1441 

 ماهر عبدهللا السليم  
 سليمان محمد الزكري 
 عمر إبراهيم الصقعب   

 محمد عبدالرحمن العبدالكريم 

 اعداد الخطة التشغيلية السنوية •

 السنويةتحديد الموازنة المالية  •

 مراقبة التدفقات النقدية للجمعية •

 مراقبة الرصف والنفاق والتقيد ببنود وعنارص الموازنة   •

انيات والتقارير المالية • ز  مراجعة المي 

 تقديم التقارير الدارية والمالية لمجلس الدارة  •

  تسيي  أعمالها  ا •
ات الخارجية فز  الستعانة بالخي 

2 
اللجنة  

اتيجية  االسير
27/5 /1441 

 سليمان محمد الزكري 
 فهد نارص الزكري 

 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  
 عبدالعزيز محمد المفلح

اتيجية •  للجمعية  اعداد الخطة االسير

 الجمعية   برامج لتطوير  اعداد  •

 بالجمعية المعتمدة متابعة تطبيق النظم والسياسات  •

إبداء المشورة للمدير التنفيذي حول السياسات  •
يعات  والقراراتالتعليمات و  والتشر

اتيجيةتقديم التقارير  •  لمجلس الدارة  االسير

  تسيي  أعمالها  •
ات الخارجية فز  االستعانة بالخي 

3 
 لجنة

مبادرة سفي    
 الوقاية 

11/8 /1441 

 بندر عبدهللا النذير 
 عمر إبراهيم الصقعب   

 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 المبادرة واعتمادهامراجعة وثائق  •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 

4 

 لجنة  
ز   مبادرة تمكي 
الجمعيات 
 الناشئة

19/10/1441 

 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  
 عمر إبراهيم الصقعب   
 فهد نارص الزكري 

 مساعد عبدهللا الفاضل 

 واعتمادهامراجعة وثائق المبادرة  •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 

5 
 لجنة تنمية

 الموارد المالية 
19/10/1441 

 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 إعداد خطة لتنمية موارد الجمعية •

 استكمال إجراءات تنفيذ الخطة  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

  اعداد  •
 التقرير النهائ 

6 
 لجنة  

مبادرة التحول  
 الرقم  

29/11/1441 
 محمد عبدالرحمن العبدالكريم 

 عمر إبراهيم الصقعب   
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 مراجعة وثائق المبادرة واعتمادها •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 



 

 

7 
لجنة مبادرة  

المبادرات صناعة 
 الصحية

29/11/1441 
 ماهر عبدهللا السليم  

 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 مراجعة وثائق المبادرة واعتمادها •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 

8 
 لجنة مبادرة 
 حزمة التدخل

29/11/1441 
 عبدهللا الراجح   عبدالعزيز 

 مساعد عبدهللا الفاضل 

 مراجعة وثائق المبادرة واعتمادها •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 

9 

 لجنة  
ز   مبادرة تمكي 
الجمعيات 
 المهنية 

29/11/1441 
 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  

 فهد نارص الزكري 
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 مراجعة وثائق المبادرة واعتمادها •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 

10 
لجنة مبادرة مركز  
ريادة األعمال  

 التنموي 
22/2 /2021 

 عبدالعزيز عبدهللا الراجح  
 محمد عبدالعزيز العثيم 
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 واعتمادهامراجعة وثائق المبادرة  •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

•   
 اعداد التقرير النهائ 

11 
لجنة المنتجات  

 العالمية 
22/2 /2021 

 فهد نارص الزكري 
 محمد حمد الهويدي
 مساعد عبدهللا الفاضل 

 مراجعة وثائق المبادرة واعتمادها •

 استكمال إجراءات تنفيذها  •

اف عىل التنفيذ •  االشر

  اعداد  •
 التقرير النهائ 

 

 

 
 

 

 

 


