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الئحة اللجنة التنفيذية
المادة األولى :الغرض من الالئحة
الغـــرض مـــن هـــذه الالئحـــة توفيـــر التوجيـــه المالئـــم لتشـــكيل وأداء
اللجن ــة التنفيذي ــة المنبثق ــة ع ــن مجل ــس إدارة الجمعي ــة لتنفي ــذ مهامه ــا
بالكفـــاءة والفعاليـــة المطلوبـــة
المادة الثانية :محتوى الالئحة
 -1التعريف باللجنة:
الغـــرض الرئيســـي مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة المنبثقـــة مـــن المجلـــس هـــو
مســاعدة مجلــس اإلدارة باعتبارهــا مفوضــة بالكامــل علــى اإلشــراف علــى
تنفي ــذ الق ــرارات المعتم ــدة م ــن المجل ــس كم ــا تق ــوم اللجن ــة بمس ــؤولية
إج ــراء المراجع ــة ،وتقدي ــم التوجي ــه ال ــازم للجمعي ــة المتعل ــق بأنش ــطة
العم ــل الرئيس ــية.
 -2التشكيل:
>تش ــكل اللجن ــة م ــن ث ــاث أعض ــاء عل ــى األق ــل م ــع مراع ــاة األنظم ــة
واالرشـــادات المعتمـــدة.
>يعيـــن أعضـــاء اللجنـــة بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة لمـــدة أربـــع ســـنوات
قابلــة للتجديــد لفتــرات إضافيــة أقصاهــا أربــع ســنوات ،ويتوقــف عمــل
اللجن ــة مباش ــرة إذا ت ــم ح ــل مجل ــس اإلدارة.
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المادة الثالثة :المهام والمسؤوليات
المهام:
1.مراجعـــة تقاريـــر اإلدارة الدوريـــة ،وإعـــادة االســـتثمارات والمصادقـــة
عليهـــا قبـــل تقديمهـــا للمجلـــس للموافقـــة عليهـــا.
2.مراجعـــة الموازنـــات والخطـــط الســـنوية والتحقـــق مـــن الفروقـــات
الجوهريـــة المتعلقـــة بالموازنـــات (إن وجـــدت) قبـــل ان يتـــم عرضهـــا
علـــى مجلـــس اإلدارة.
3.متابع ــة واس ــتالم تقاري ــر تنفي ــذ وإنج ــاز المش ــاريع الرئيس ــية أو أعم ــال
التوس ــعة الخاص ــة بالجمعي ــة.
4.التأك ــد م ــن أن اإلدارة التنفيذي ــة ف ــي الجمعي ــة تعم ــل بش ــكل فع ــال،
وذلــك باســتالم تقاريــر أداء اإلدارات واألقســام بشــكل دوري مــن المديــر
التنفيـــذي ومناقشـــتها ورفعهـــا لمجلـــس اإلدارة (إذا دعـــت الحاجـــة
لذل ــك).
5.متابعة اإلدارة التنفيذية في العمل بتوصيات مجلس اإلدارة.
المسؤوليات:
 - 1رئيس اللجنة التنفيذية:
>يت ــم تعيي ــن رئي ــس اللجن ــة م ــن قب ــل مجل ــس اإلدارة بن ــاء عل ــى أغلبي ــة
األص ــوات يتمث ــل دور وصالحي ــات رئي ــس اللجن ــة فيم ــا يل ــي:
>اإلشــراف علــى التخطيــط والمتابعــة وعقــد اجتماعــات اللجنــة واعتمــاد
محاضــر االجتماعــات.
>تزويد اللجنة بالمعلومات التي تمكنها من القيام بواجباتها.
>التأكـــد مـــن جدولـــة جميـــع البنـــود التـــي تحتـــاج لموافقـــات ورفعهـــا
لمجلـــس اإلدارة.
>إعــداد تقاريــر عــن أنشــطة اللجنــة فــي حــال طلبهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة.
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 -2أمين سر اللجنة التنفيذية
يجـــب علـــى اللجنـــة تعييـــن أميـــن ســـر لهـــا بحيـــث تكـــون فتـــرة
عضويتـــه مســـاوية لفتـــرة عضويـــة اللجنـــة (مـــع االحتفـــاظ بحـــق
أعـــادة التعييـــن) ويكـــون مســـؤوال عـــن اآلتـــي:
>العمـــل كنقطـــة اتصـــال رئيســـية ومصـــدر للمعلومـــات وإســـداء
المشـــورةوالتوجيـــهألعضـــاءاللجنـــةفيمـــايخـــصأنشـــطةالجمعيـــة.
>المراقبـــة الحثيثـــة ألعمـــال اللجنـــة وضمـــان اطـــاع أعضـــاء اللجنـــة
بشـــكل تـــام علـــى أي معلومـــات تؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار لـــدى اتخـــاذ
القـــرارات.
>االحتفـــاظ بالئحـــة عمـــل اللجنـــة وتوجيـــه أنشـــطتها ليتـــم تنفيذهـــا
طبق ــا لالئح ــة العم ــل ،ويتضم ــن ذل ــك تقدي ــم المش ــورة للجن ــة ح ــول
إج ــراء التعدي ــات عل ــى الئح ــة العم ــل عندم ــا تقتض ــي الض ــرورة
>إعـــداد المراســـات بالترتيـــب مـــع رئيـــس اللجنـــة لعقـــد االجتماعـــات
عندمــا تدعــو الحاجــة لذلــك ،وتوجيههــا إلــى أعضــاء اللجنــة ،ويتضمــن
ذل ــك إع ــداد المراس ــات المطلوب ــة لتحدي ــد مواعي ــد اجتماع ــات اللجن ــة
أو الدع ــوة إليه ــا.
>إع ــداد ح ــزم المعلوم ــات الت ــي يج ــب تعميمه ــا عل ــى أعض ــاء اللجن ــة
ف ــي اجتماعاته ــا.
>مس ــاعدة رئي ــس اللجن ــة ف ــي وض ــع إع ــداد ج ــداول اجتماع ــات اللجن ــة
وتعميمه ــا عل ــى أعض ــاء اللجن ــة قب ــل موع ــد كاف م ــن انعق ــاد تل ــك
االجتماع ــات
>حض ــور جمي ــع االجتماع ــات وإع ــداد المحاض ــر واعتماده ــا وتعميمه ــا
عل ــى أعض ــاء اللجن ــة للموافق ــة وحفظه ــا.
>توثيــق القضايــا العالقــة التــي تقتضــي مــن اللجنــة اتخــاذ إجــراء معيــن
ومتابعتهــا حيــن طرحهــا فــي اجتماعــات اللجنــة الالحقــة.
>الترتيــب مــع األطــراف التــي تطلــب اللجنــة دعوتهــا لحضــور اجتماعاتهــا
وتش ــمل ه ــذه األط ــراف االستش ــاريين أو المستش ــارين القانونيي ــن أو أي
ط ــرف آخ ــر.
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>تعميم قرارات اللجنة على األطراف المعنية.
>التنســـيق مـــع اإلدارات المعنيـــة فيمـــا يتعلـــق بقـــرارات اللجنـــة التـــي
توجـــب االلتـــزام القانونـــي واإلجـــراءات التنظيميـــة.
المادة الرابعة :االجتماعات
1.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.
2.بنـــاء علـــى تقديـــر اللجنـــة وموافقـــة الرئيـــس يجـــوز دعـــوة مـــن تـــراه
مناســـبًا مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموظفيـــن لحضـــور اجتماعـــات
اللجنـــة والمشـــاركة فيهـــا دون حـــق التصويـــت فـــي القـــرارات.
3.يلت ــزم أمي ــن س ــر اللجن ــة بإع ــداد ج ــدول اعم ــال االجتماع ــات وإرس ــاله
كاف.
لألعض ــاء قب ــل موع ــد عق ــد االجتم ــاع بوق ــت
ٍ
4.ينبغــي توثيــق محاضــر اجتماعــات اللجنــة وتوقيهــا مــن أعضــاء اللجنــة
واالحتفــاظ بهــا فــي ســجالت دائمــة لــدى الجمعيــة.
5.يكتمــل النصــاب القانونــي ألي اجتمــاع للجنــة بحضــور أغلبيــة أعضائهــا،
وتصدي ــر قرارته ــا بأغلبي ــة أص ــوات الحاضري ــن وعن ــد تس ــاوي األص ــوات
يرج ــح الجان ــب ال ــذي ص ــوت مع ــه رئي ــس االجتم ــاع.
6.ال يجـــوز أن يفـــوض أي عضـــو أي شـــخص أو أي عضـــو آخـــر مـــن أعضـــاء
اللجن ــة بالحض ــور بالنياب ــة عن ــه.
7.يج ــوز الموافق ــة عل ــى ق ــرارات أو توصي ــات اللجن ــة م ــن خ ــال التمري ــر
بن ــاء عل ــى تقدي ــر اللجن ــة.
المادة الخامسة :التقارير
ترف ــع اللجن ــة الق ــرارات والتوصي ــات لمجل ــس اإلدارة قب ــل موع ــد اجتم ــاع
كاف.
المجل ــس بوق ــت
ٍ
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