
 
 

 

 م 2021قائمة اللجان الدائمة واملؤقتة لعام 

 

 نوعها  اسم اللجنة 

 دائمة اللجنة التنفيذية 

 مؤقتة  لجنة إنهاء كافة إجراءات تعيين املوظفين واعتمادهم 

 

 الصفة ء اللجنة التنفيذيةعضا أ

 رئيس اللجنة  األميرة نوف بنت سعود العبد هللا الفيصل آل سعود 

 عضو تركي الفيصل آل سعود األميرة نورة بنت 

 عضو األميرة نورة بنت تركي بن عبد هللا بن محمد آل سعود 

 عضو األستاذ خالد بن حمود البقمي 

 عضو الدكتور صادق مالكي 
 

 

 الصفة نهاء إجراءات التعيين  إلجنة ء عضا أ

 رئيس اللجنة  األميرة نوف بنت سعود العبد هللا الفيصل آل سعود 

 عضو بنت تركي الفيصل آل سعود األميرة نورة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م2022قائمة اللجان الدائمة واملؤقتة لعام 

 

 نوعها  اسم اللجنة 

 دائمة اللجنة التنفيذية 
 

 م 2022اللجنة التنفيذية لعام 

 الصفة ها ؤ عضاأ

 رئيس اللجنة  األميرة نوف بنت سعود العبد هللا الفيصل آل سعود

 عضو الحمدان   زالعزياملستشار احمد بن عبد 

 عضو الدكتور عمر بن زهير حافظ 

 مقرر اللجنة  األستاذة ندين مروان راسم 
 

 اختصاصاتها: 

املوافقة على الخطة التشغيلية لإلدارة التنفيذية للجمعية لتنفيذ أعمال البرامج املمولة من جهات   -

 مانحة أو منصات حكومية )البرامج املقيدة(. 

الصالحية للصرف املالي على هذه البرامج املقيدة، على ضوء التبرعات املستلمة في  تعيين أصحاب  -

 حسابات الجمعية، وعدم تجاوزها بأي حال من األحوال.

فتح حساب مصرفي للمصروفات الخاصة بالبرامج املقيدة في أحد البنوك السعودية، يتم التحويل له   -

ايداعات أخرى، ويتم الصرف منه بتوقيع مزدوج من أي  من حسابات الجمعية فقط وال يستقبل أي 

 اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية، بناء على قرارات اللجنة التنفيذية.

املوافقة على إصدار التقارير للمانحين عن تنفيذ البرامج املقيدة، التي تعدها إدارة الجمعية كل ثالثة   -

 ، وتزويد مجلس اإلدارة بصورة من هذه التقارير.أشهر )التقرير ربع السنوي عن البرامج املقيدة(

(، ملناقشة أعمالها، ويعد محضر   -
ً
 )حضوريا أو افتراضيا

ً
 شهريا

ً
تعقد اللجنة التنفيذية على األقل اجتماعا

 عن هذه االجتماعات للعرض على أقرب  
ً
يوقعه أعضاء اللجنة، وتحتفظ إدارة الجمعية به، وتعد تقريرا

 لالطالع والتوجيه إن لزم. اجتماع ملجلس اإلدارة،  

يقوم املدير التنفيذي للجمعية بمهمة املقرر للجنة التنفيذية، ويدعو الجتماعاتها املنتظمة وله الحق في   -

 تفويض من ينوب عنه إذا تعذر حضوره.

ترشيح أعضاء اللجان املتخصصة التي يشكلها مجلس اإلدارة، والتوصية بهم بعد مراجعة مؤهالتهم  -

 .وافقتهم واستعدادهم للعطاءوالتأكد من م


