
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة اجلنة التنفيذية للجمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الئحة عمل اللجنة التنفيذية وتفصيلها

 الغرض األول: الباب

 متهيد األوىل: املادة 

 .باجلمعية اإلدارة جملس قبل من التنفيذية اللجنة تعيني يتم  •

 .الالئحة بهذه وموضح اإلدارة جملس قبل من به ومصرح حمدد هو كما إليها املوكلة والسلطات الصالحيات بكافة التنفيذية اللجنة تتمتع •

 يف املتبعة احلوكمة إرشادات مبوجب بها تفويضها يتم أو اجمللس قبل من آخر إىل وقت من إسنادها يتم إضافية وظائف بأداء التنفيذية اللجنة تلتزم •

 اجلمعية

 :الثاني الباب 

 املادة األوىل: تشكيل اللجنة التنفيذية 

 جملس أعضاء عضوية لفرتة مساوية اللجنة أعضاء عضوية فرتة وتكون أعضاء سبعة عن يزيد وال األقل على أعضاء ثالثة من التنفيذية اللجنة تتشكل •

 عضويتهم مدة انتهاء عند انتخابهم إعادة وجيوز اإلدارة جملس عضوية مدة بانتهاء عضويتهم وتنتهي اإلدارة

 اجمللس أعضاء أصوات بأغلبية يسهارئ وتعيني اللجنة تشكيل يتم  •

 .غيابه يف اللجنة اجتماعات رئاسة لغايات له نائبا التنفيذية اللجنة أعضاء أحد تعيني اللجنة لرئيس جيوز  •

 .اجتماعهم يف اجمللس أعضاء أغلبية عن صادر قرار خالل من اإلدارة جملس قبل من التنفيذية اللجنة أعضاء استبعاد أو عزل جيوز •

 العضوية مؤهالت :الثانية املادة

 جملس بأعضاء املتعلقة واملسؤوليات واألدوار للمؤهالت شامل فهم إىل باإلضافة العملية، واخلربة والكفاءة باملعرفة التنفيذية اللجنة أعضاء يتمتع أن جيب 

 .مهامهم لتأدية الالزم الوقت تكريس من يتمكنوا وأن التنفيذيني، وكبار اإلدارة

 :الثالثة املادة

 على املصادقة ويتم اجلمعية يف عام خالل رداتوالوا املصروفات كل عن تفصيل العمومية اجلمعية اجتماع إىل املقدم اإلدارة جملس تقرير يتضمن سوف

 .العمومية اجلمعية أعضاء قبل من التقديرية وامليزانية السنوية املالية املوازنة

 التنفيذية اللجنة ومسؤوليات مهام: الرابعة املادة

 للموافقة للمجلس تقدميها قبل عليها واملصادقة االستثمارات إعادة أو اجلديدة االستثمارات ومراجعة األداء وتقييم الدورية، اإلدارة تقارير مراجعة •

 .عليها

 .اإلدارة جملس على عرضها يتم أن قبل وجدت إن باملوازنات املتعلقة اجلوهرية الفروقات يف والتحقيق السنوية واخلطط املوازنات راجعةم •

 وجدت إن املشاريع وإجناز تنفيذ حول قاريرت واستالم متابعة •

 املوافق والتوقعات واملوازنة اخلطط عن احنرافات ألي تفسريات على احلصول وراء والسعي اجلمعية مشاريع وتطوير وجتويد وتنفيذ أداء متابعة •

 .عليها

 حامسا. الوقت عامل يكون عندما العمومية اجلمعية قبل من إليها املوكلة للمهام بالنسبة والسيما مسؤولياته، تنفيذ يف اجمللس مساعدة •

 هذه ومتابعة ملعاجلة املوضوعة واإلجراءات املخاطر تقييم فيها مبا اجلمعية يف املخاطر إدارة عمليات عن اجلمعية إدارة من دورية تقارير استالم •

 املخاطر

 فعال بشكل تعمل اجلمعية يف وجودها حال يف داريةاإل اللجان أن من التأكد •

 ومراجعتها ملناقشتها التنفيذية اللجنة اجتماعات يف تقدميها ليتم اجلمعية أداء حول التنفيذي املدير خالل من دوري بشكل اإلدارة تقارير استالم •

 لذلك احلاجة دعت إذا للمجلس تقدميها قبل

 جلنة املشاريع باجلمعية العتمادها ورفعها جمللس اإلدارة.مراجعة مقرتحات املشاريع املقدمة من  •

 



 

 

 :األخرى املسؤوليات

 .حلها مت قد العالقة املسائل أن ضمان أجل من السابقة االجتماعات حماضر يف وتوثيقها اختاذها مت اليت القرارات ومتابعة السابقة احملاضر مراجعة .1

 .عليها للموافقة للمجلس مقرتحة تغيريات بأي والتوصية الالئحة مالئمة مدى تقييم وإعادة مراجعة .2

 .عنها منبثقة فرعية جلنة إىل مهامها التنفيذية اللجنة تفوض أن جيوز ال .3

 التنفيذية: اللجنة أعضاء ومسؤوليات مهام

 .اللجنة اجتماعات حضور على العمل .4

 .واجتماعاتها اللجنة شؤون تنفيذ يف للمشاركة الكايف الوقت تكريس .5

 واجتماعاتها اللجنة شؤون تنفيذ يف النزاهة ضمان .6

 .عليها والتصويت اللجنة قرارات يف املشاركة .7

 .اللجنة شؤون تنفيذ يف للمشاركة الالزم والتدريب الكافية املهارات على احلصول  .8

 بها. املوكلة األمور كل يف والشفافية املعلومات سرية على اللجنة أعضاء حيافظ أن جيب  .9

 التنفيذية اللجنة رئيس اخلامسة: املادة

  اإلدارة جملس من واعتماده تاألصوا أغلبية على بناء اللجنة أعضاء قبل من اللجنة رئيس ترشيح يتم ▪

 :يلي فيما اللجنة رئيس وصالحيات دور تمثلي

 .االجتماعات وحماضر األعمال جداول على املوافقة ذلك يف مبا اللجنة اجتماعات وعقد ختطيط على اإلشراف ▪

 مبسؤولياتها القيام من لتمكينها اإلدارة من املناسبة باملعلومات اللجنة تزويد ▪

 .مناسب بشكل للمجلس توصياتها أو اللجنة موافقة تتطلب اليت البنود مجيع جدولة من التأكد ▪

 اإلدارة جملس قبل من طلبها حال يف اللجنة أنشطة عن تقارير عدادإ ▪

 السادسة: املادة

 التعيني إعادة حبق االحتفاظ مع اللجنة عضوية لفرتة مساوية عضويته فرتة تكون حبيث هلا سر أمني تعيني التنفيذية اللجنة على جيب التنفيذية اللجنة سر أمني

 :اآلتي عن مسئوال ويكون

 اجلمعية. أنشطة خيص فيما اللجنة ألعضاء والتوجيه املشورة وإسداء للمعلومات ومصدر رئيسية اتصال كنقطة العمل •

 .القرارات اختاذ لدى االعتبار بعني تؤخذ معلومات أي على تام بشكل اللجنة أعضاء إطالع وضمان اللجنة ألعمال احلثيثة املراقبة •

 الئحة على التعديالت إجراء حول للجنة املشورة تقديم ذلك ويتضمن العمل، لالئحة طبقا تنفيذها ليتم أنشطتها وتوجيه اللجنة عمل بالئحة االحتفاظ •

 الضرورة تقتضي عندما العمل

 املراسالت إعداد ذلك ويتضمن اللجنة، أعضاء إىل وتوجيهها ،لذلك احلاجة تدعو عندما االجتماعات لعقد اللجنة رئيس مع بالرتتيب املراسالت إعداد •

 .إليها الدعوة أو اللجنة اجتماعات مواعيد لتحديد املطلوبة

 .اجتماعاتها يف اللجنة أعضاء على تعميمها جيب اليت املعلومات حزم إعداد •

 االجتماعات تلك انعقاد من كاف موعد قبل للجنةا أعضاء على وتعميمها اللجنة اجتماعات جداول وإعداد وضع يف اللجنة رئيس مساعدة •

 احملاضر حفظ ثم ومن عليها، للموافقة اللجنة أعضاء كافة على احملاضر هذه وتعميم االجتماعات، حماضر إعداد بهدف اللجنة اجتماعات حضور •

 سالمتها على واحملافظة

 .الالحقة اللجنة اجتماعات يف طرحها حني ومتابعتها معني إجراء اختاذ اللجنة من تقتضي اليت العالقة القضايا توثيق •

 .آخر طرف أي أو القانونيني املستشارين أو االستشاريني األطراف هذه وتشمل اجتماعاتها، حلضور دعوتها اللجنة تطلب اليت األطراف مع الرتتيب •

 .املعنية األطراف على اللجنة قرارات تعميم •

 .التنظيمية واإلجراءات القانوني االلتزام توجب اليت اللجنة بقرارات يتعلق فيما املعنية اإلدارات مع التنسيق •

 



 

 

 االجتماعات السابعة: املادة

 .السنة يف األقل على واحدة مرة جتتمع أن اللجنة على يتعني •

 اللجنة اجتماعات حلضور خارجها من أو اجلمعية موظفي من أو اإلدارة جملس من آخرين أعضاء دعوة رئيسها وموافقة اللجنة تقدير على بناء جيوز •

 .التصويت حق ميلكون ال ولكنهم فيها، واملشاركة

 اللجنة أعضاء إىل كاف وقت قبل األعمال جداول إرسال وينبغي االجتماعات، أعمال جداول إعداد مسؤولية اللجنة سر أمني عاتق على يقع •

 .اجلمعية لدى دائمة سجالت يف بها واالحتفاظ اللجنة أعضاء من وتوقيعها اللجنة اجتماعات حماضر توثيق ينبغي •

 اجلانب يرجح األصوات تساوي وعند احلاضرين أصوات بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حبضور للجنة اجتماع ألي القانوني النصاب يكتمل •

 .االجتماع رئيس معه صوت الذي

 عنه بالنيابة باحلضور اللجنة أعضاء نم آخر عضو أي أو آخر شخص أي عضو أي يفوض أن جيوز ال •

 .اللجنة رئيس تقدير على بناء التمرير خالل من اللجنة توصيات أو قرارات على املوافقة جيوز •

 التقارير: الثامنة ملادةا

 .الدوري اجمللس الجتماع املقبل املوعد أقصاها فرتة خالل اإلدارة جملس رئيس إىل قبلها من املتخذة واإلجراءات والقرارات املقدمة التوصيات اللجنة رفع •

 .عليها اجمللس موافقة بعد التطبيق نطاق السياسة هذه تدخل •

 مع يتوافق مبا التعديالت تلك تكون أن على العمومية، اجلمعية من تفويض مبوجب اإلدارة جملس صالحية من السياسة هذه على تعديالت أي إجراء إن •

 .االجتماعية والتنمية العمل وزارة يف واللوائح األنظمة

 


