
الئحة اللجنة التنفيذية

المملكة العربية السعودية

جمعيـــة التنميـــة األســـرية بالمنطقـــة الشـــرقية )وئـــام(
ــة ــة االجتماعيـ ــرية والتنميـ ــوارد البشـ ــوزارة المـ ــجله بـ مسـ

رقم )496(



المحتويات 

الغرض من الالئحة. 	
محتوى الالئحة. 	
المهام والمسؤوليات. 	
االجتماعات. 4
التقارير. 	



	 الئحة اللجنة التنفيذية ـ جمعية وئام

الئحة اللجنة التنفيذية

المادة األولى: الغرض من الالئحة

الغـــرض مـــن هـــذه الالئحـــة توفيـــر التوجيـــه المالئـــم لتشـــكيل وأداء 
اللجنـــة التنفيذيـــة المنبثقـــة عـــن مجلـــس إدارة الجمعيـــة لتنفيـــذ مهامهـــا 

ــة ــة المطلوبـ ــاءة والفعاليـ بالكفـ

المادة الثانية: محتوى الالئحة

1- التعريف باللجنة:

الغـــرض الرئيســـي مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة المنبثقـــة مـــن المجلـــس هـــو 
مســـاعدة مجلـــس اإلدارة باعتبارهـــا مفوضـــة بالكامـــل علـــى اإلشـــراف علـــى 
ـــؤولية  ـــة بمس ـــوم اللجن ـــا تق ـــس كم ـــن المجل ـــدة م ـــرارات المعتم ـــذ الق تنفي
ـــطة  ـــق بأنش ـــة المتعل ـــالزم للجمعي ـــه ال ـــم التوجي ـــة، وتقدي ـــراء المراجع إج

ـــية.  ـــل الرئيس العم

2- التشكيل:

تشـــكل اللجنـــة مـــن ثـــالث أعضـــاء علـــى األقـــل مـــع مراعـــاة األنظمـــة 	 
ــادات المعتمـــدة. واالرشـ

يعيـــن أعضـــاء اللجنـــة بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة لمـــدة أربـــع ســـنوات 	 
قابلـــة للتجديـــد لفتـــرات إضافيـــة أقصاهـــا أربـــع ســـنوات، ويتوقـــف عمـــل 

ـــس اإلدارة. ـــل مجل ـــم ح ـــرة إذا ت ـــة مباش اللجن
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المادة الثالثة: المهام والمسؤوليات

المهام:

مراجعـــة تقاريـــر اإلدارة الدوريـــة، وإعـــادة االســـتثمارات والمصادقـــة . 	
عليهـــا قبـــل تقديمهـــا للمجلـــس للموافقـــة عليهـــا. 

مراجعـــة الموازنـــات والخطـــط الســـنوية والتحقـــق مـــن الفروقـــات . 	
ــا  ــل ان يتـــم عرضهـ ــات )إن وجـــدت( قبـ ــة بالموازنـ ــة المتعلقـ الجوهريـ

علـــى مجلـــس اإلدارة. 

متابعـــة واســـتالم تقاريـــر تنفيـــذ وإنجـــاز المشـــاريع الرئيســـية أو أعمـــال . 	
التوســـعة الخاصـــة بالجمعيـــة.

ـــال، . 	 ـــكل فع ـــل بش ـــة تعم ـــي الجمعي ـــة ف ـــن أن اإلدارة التنفيذي ـــد م التأك
وذلـــك باســـتالم تقاريـــر أداء اإلدارات واألقســـام بشـــكل دوري مـــن المديـــر 
ــة  ــت الحاجـ ــس اإلدارة )إذا دعـ ــا لمجلـ ــتها ورفعهـ ــذي ومناقشـ التنفيـ

ـــك(. لذل

متابعة اإلدارة التنفيذية في العمل بتوصيات مجلس اإلدارة.. 	

المسؤوليات:

1 - رئيس اللجنة التنفيذية:

ـــة 	  ـــى أغلبي ـــاء عل ـــس اإلدارة بن ـــل مجل ـــن قب ـــة م ـــس اللجن ـــن رئي ـــم تعيي يت
ـــي: ـــا يل ـــة فيم ـــس اللجن ـــات رئي ـــل دور وصالحي ـــوات يتمث األص

اإلشـــراف علـــى التخطيـــط والمتابعـــة وعقـــد اجتماعـــات اللجنـــة واعتمـــاد 	 
محاضـــر االجتماعـــات. 

تزويد اللجنة بالمعلومات التي تمكنها من القيام بواجباتها.	 
التأكـــد مـــن جدولـــة جميـــع البنـــود التـــي تحتـــاج لموافقـــات ورفعهـــا 	 

لمجلـــس اإلدارة.
إعـــداد تقاريـــر عـــن أنشـــطة اللجنـــة فـــي حـــال طلبهـــا مـــن قبـــل مجلـــس 	 

اإلدارة.
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2- أمين سر اللجنة التنفيذية 

ــرة  ــون فتـ ــث تكـ ــا بحيـ ــر لهـ ــن سـ ــن أميـ ــة تعييـ ــى اللجنـ ــب علـ يجـ
ــق  ــاظ بحـ ــع االحتفـ ــة )مـ ــة اللجنـ ــرة عضويـ ــاوية لفتـ ــه مسـ عضويتـ

ــي: ــن اآلتـ ــؤوال عـ ــون مسـ ــن( ويكـ ــادة التعييـ أعـ

وإســـداء 	  للمعلومـــات  ومصـــدر  رئيســـية  اتصـــال  كنقطـــة  العمـــل 
ــة.   ــطة الجمعيـ ــص أنشـ ــا يخـ ــة فيمـ ــاء اللجنـ ــه ألعضـ ــورة والتوجيـ المشـ

المراقبـــة الحثيثـــة ألعمـــال اللجنـــة وضمـــان اطـــالع أعضـــاء اللجنـــة 	 
ــاذ  ــدى اتخـ ــار لـ ــن االعتبـ ــذ بعيـ ــات تؤخـ ــى أي معلومـ ــام علـ ــكل تـ بشـ

القـــرارات. 
ــا 	  ــه أنشـــطتها ليتـــم تنفيذهـ ــة وتوجيـ ــل اللجنـ ــة عمـ ــاظ بالئحـ االحتفـ

ـــول  ـــة ح ـــورة للجن ـــم المش ـــك تقدي ـــن ذل ـــل، ويتضم ـــة العم ـــا لالئح طبق
إجـــراء التعديـــالت علـــى الئحـــة العمـــل عندمـــا تقتضـــي الضـــرورة 

ــات 	  ــد االجتماعـ ــة لعقـ ــس اللجنـ ــع رئيـ ــب مـ ــالت بالترتيـ ــداد المراسـ إعـ
عندمـــا تدعـــو الحاجـــة لذلـــك، وتوجيههـــا إلـــى أعضـــاء اللجنـــة، ويتضمـــن 
ذلـــك إعـــداد المراســـالت المطلوبـــة لتحديـــد مواعيـــد اجتماعـــات اللجنـــة 

ـــا.  ـــوة إليه أو الدع
إعـــداد حـــزم المعلومـــات التـــي يجـــب تعميمهـــا علـــى أعضـــاء اللجنـــة 	 

فـــي اجتماعاتهـــا.
ـــة 	  ـــات اللجن ـــداول اجتماع ـــداد ج ـــع إع ـــي وض ـــة ف ـــس اللجن ـــاعدة رئي مس

وتعميمهـــا علـــى أعضـــاء اللجنـــة قبـــل موعـــد كاف مـــن انعقـــاد تلـــك 
االجتماعـــات 

حضـــور جميـــع االجتماعـــات وإعـــداد المحاضـــر واعتمادهـــا وتعميمهـــا 	 
ـــا.  ـــة وحفظه ـــة للموافق ـــاء اللجن ـــى أعض عل

توثيـــق القضايـــا العالقـــة التـــي تقتضـــي مـــن اللجنـــة اتخـــاذ إجـــراء معيـــن 	 
ومتابعتهـــا حيـــن طرحهـــا فـــي اجتماعـــات اللجنـــة الالحقـــة.

الترتيـــب مـــع األطـــراف التـــي تطلـــب اللجنـــة دعوتهـــا لحضـــور اجتماعاتهـــا 	 
ـــن أو أي  ـــارين القانونيي ـــاريين أو المستش ـــراف االستش ـــذه األط ـــمل ه وتش

طـــرف آخـــر.
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تعميم قرارات اللجنة على األطراف المعنية.	 
ــي 	  ــة التـ ــرارات اللجنـ ــق بقـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــع اإلدارات المعنيـ ــيق مـ التنسـ

توجـــب االلتـــزام القانونـــي واإلجـــراءات التنظيميـــة.

المادة الرابعة: االجتماعات

يتعيـــن علـــى اللجنـــة أن تجتمـــع كل ثالثـــة أشـــهر، بحيـــث تســـبق . 	
اجتماعاتهـــا اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة بشـــهر، وبذلـــك تكـــون أشـــهر 

االجتماعـــات كالتالـــي: ينايـــر، أبريـــل، يوليـــو، أكتوبـــر مـــن كل عـــام.

ــر اللجنـــة وموافقـــة الرئيـــس يجـــوز دعـــوة مـــن تـــراه . 	 بنـــاء علـــى تقديـ
مناســـبًا مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموظفيـــن لحضـــور اجتماعـــات 

اللجنـــة والمشـــاركة فيهـــا دون حـــق التصويـــت فـــي القـــرارات.
يلتـــزم أميـــن ســـر اللجنـــة بإعـــداد جـــدول اعمـــال االجتماعـــات وإرســـاله . 	

لألعضـــاء قبـــل موعـــد عقـــد االجتمـــاع بوقـــت كاٍف.  
ينبغـــي توثيـــق محاضـــر اجتماعـــات اللجنـــة وتوقيهـــا مـــن أعضـــاء اللجنـــة . 	

واالحتفـــاظ بهـــا فـــي ســـجالت دائمـــة لـــدى الجمعيـــة.
يكتمـــل النصـــاب القانونـــي ألي اجتمـــاع للجنـــة بحضـــور أغلبيـــة أعضائهـــا، . 	

وتصديـــر قرارتهـــا بأغلبيـــة أصـــوات الحاضريـــن وعنـــد تســـاوي األصـــوات 
ـــاع.  ـــس االجتم ـــه رئي ـــوت مع ـــذي ص ـــب ال ـــح الجان يرج

ال يجـــوز أن يفـــوض أي عضـــو أي شـــخص أو أي عضـــو آخـــر مـــن أعضـــاء . 	
اللجنـــة بالحضـــور بالنيابـــة عنـــه.

يجـــوز الموافقـــة علـــى قـــرارات أو توصيـــات اللجنـــة مـــن خـــالل التمريـــر . 	
بنـــاء علـــى تقديـــر اللجنـــة.

المادة الخامسة: التقارير 

ـــاع  ـــد اجتم ـــل موع ـــس اإلدارة قب ـــات لمجل ـــرارات والتوصي ـــة الق ـــع اللجن ترف
المجلـــس بوقـــت كاٍف. 
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