اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
(اللجنة التنفيذية)

ِّ
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
ّ
يركز مجلس اإلدارة ف اجتماعاته عىل تنفيذ ر
إستاتيجية الجمعية وتصحيح مسارها ،وينجز أعماله بواسطة اللجان
ي
الت تساعده ف ر
الدائمة و/أو المؤقتة ،ر
اآلت:
ي
ي
ي
-

تحمل بعض أعباء األعمال.
دراسة القضايا المعقدة.
الخيات والعالقات.
توفي ر
ر
ن
المتطوعي واألعضاء الجدد.
تدريب وتطوير مهارات
ر

تشكيل اللجان:
أ – يقر المجلس ن
اليامه بالمواد الثالثة واألربعون ،الرابعة واألربعون ،والخامسة األربعون ن يف الفصل الخامس –
اللجان الدائمة والمؤقتة  -من الالئحة األساسية والخاصة بتشكيل اللجان.
ّ
ضوابط تشكيل اللجان الدائمة:

ّ
أ  -حدد المجلس ضوابط لتشكيل اللجان الدائمة:
-

-

-

وتنته بانتهاء دورته.
تشكل اللجنة مع تشكيل المجلس
ي
َّ
تتكون اللجنة من ثالث أعضاء عىل األقل.
ّ
ّر ن
يعي رئيس المجلس رئيس اللجنة.
ّ
يرشح المجلس أعضاء ِللجنة من ر ن
بي أعضائه.
ال يجوز ألعضاء أي لجنة الحصول عىل أي رسوم أو رواتب أو مكافآت من أي نوع مقابل خدماتهم المقدمة إىل
اللجنة او الجمعية ،إال أنه يجوز تعويضهم عن أي نفقات معقولة متكبدة بموافقة مجلس اإلدارة عند تقديم
ما يثبتها.
بحكم منصبه يمكن للجان دعوة المدير التنفيذي الجتماعاتها إن تطلب األمر.
ّ
ً
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري  -شهريا عىل األقل  -ويمكنها أن تعقد اجتماعات طارئة إذا دعت
الحاجة.
ّ
ّ
ن
ن
محاض اجتماعات اللجنة يف سجالت اللجنة ،وتقدم نسخة منها لرئيس المجلس.
يتم توثيق كل
يتاح لكافة رؤساء اللجان ،الفرصة إلبالغ المجلس عن قضايا ومسائل اللجنة المهمة وتقديم تقاريرها خالل
اجتماعات مجلس اإلدارة.
ً
ً
ن
يقدم رئيس اللجنة تقريرا سنويا عن اللجنة يف االجتماع السنوي للمجلس.
ّ
لضمان عدم تجاوز اللجنة الدائمة أسباب وجودها ،أو قيامها بمهام ليست ضمن مسؤولياتها ،يقوم

المجلس بـ:
•
•

ّ
ربط الخطة االسياتيجية للجمعية بعمل اللجنة ،تحديد تخصصها ،وتحديد جداولها الزمنية وفرق عملها
إلنجاز الخطة.
ّ
التقییم المستمر للجان وإعادة ھیکلتها إن تطلب األمر.

حدود الصالحيات الخاصة باللجان الدائمة:
أ – أقر المجلس حدود صالحيات اللجنة الدائمة:
ّ
 .1ال يمكن للجنة ..
تغيي أو إلغاء أي بند من أحكام اللوائح الداخلية للجمعية.
 -استحداث أو ر

-

-

انتخاب أو ر ن
تغيي أي عضو مجلس إدارة أو عضو يشغل منصب قيادي ن يف المجلس.
تعيي أو ر
تعديل أو إلغاء أي قرار سبق أن اعتمده مجلس اإلدارة.
اتخاذ أي إجراء ،واتخاذ أي قرار ،أو التحدث باسم الجمعية او المجلس ما لم يأذن لها ضاحة من قبل مجلس

اإلدارة.
ّ
 .2للجنة الحق يف..
 اتخاذ القرارات الداخلية المتعلقة بهيكلتها وعملياتها.ً
رن
رن
رن
متطوعي.
عاملي،
موظفي ،أعضاء
 اختيار أعضائها واالستعانة بمن تراه مناسبا – تشكيل فرق عمل تساعدها ن يف تحقيق أهدافها ومهامها. .3للمجلس الحق يف..
 ملء شواغر أي لجنة دائمة.ّ
ن
 إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة يف أي وقت مع أو بدون سبب. قبول ،تعديل ،أو رفض توصيات اللجنة.ّ
 تقييم نتائج أعمال اللجنة. إلغاء أي لجنة.واجبات ومسئوليات رئيس اللجنة الدائمة:
وه:
أ  -حدد المجلس واجبات ومسئوليات رئيس اللجنة الدائمة ي
-

ّ
التواصل المستمر مع رئيس المجلس ،والتشاور معه ن يف شئون اللجنة.
ّ
ن
واالليام بتنفيذها بعد اعتمادها من المجلس.
رسم التوجهات العامة للجنة  -وضع خططها السنوية
ن
المحاض والتقارير عىل أعضاء اللجنة.
وضع أجندة اجتماعات اللجنة ،وإدارة االجتماعات ،وضمان توزي ــع
ّ
الت يحتاجونها للقيام بوظائفهم.
تكليف أعضاء اللجنة باألعمال
وضمان أن لديهم المعلومات ي
ّ
تحديث وتنظيم سجالت وتقارير اللجنة وتزوي د المجلس بها وقت الحاجة.
ّ
رن
رن
المتعاوني مع اللجنة.
الموظفي
وغيه من
العمل عن كثب مع المدير التنفيذي ر
ّ
الت تواجهها ،أعمالها األخرى،
إعداد التقارير الدورية عن قرارات وتوصيات اللجنة ،إنجازاتها والتحديات ي
ومقيحات الحلول وتطوير األداء ،ورفع التقارير إىل مجلس اإلدارة.
ّ
إعداد التقرير السنوي ألنشطة اللجنة.
ّ
رن
وتحسي ما يتطلب تحسينه.
قيادة عملية التقييم السنوي للجنة لمراجعة إنجازاتها ومدى تحقيقها ألهدافها

ّ
واجبات ومسئوليات عضو اللجنة الدائمة:
كالتال:
أ  -حدد مجلس اإلدارة واجبات ومسئوليات عضو اللجنة الدائمة
ي
-

االليام الجاد والمشاركة ّ
ن
الفعالة والموضوعية ن يف اجتماعاتها ومناقشاتها.
ن
وف الوقت المحدد.
قبول المهام المكلف بها من قبل رئيس اللجنة واستكمالها بدقة ي
ن
المحاض والتقارير ،وإبداء الرأي حولها.
اإلعداد الجيد الجتماعات اللجنة ،ومراجعة
بناء عالقات عمل إيجابية مع األعضاء اآلخرين للوصول لتوافق اآلراء.
الحفاظ عىل رسية وخصوصية المعلومات.
ّ
المشاركة ن يف التقييم السنوي للجنة.

ّ
اللجان الدائمة المشكلة يف المرحلة الراهنة:
-

-

ه اللجنة التنفيذية لمساندته عىل القيام بأعماله ن يف المرحلة
أ – شكل مجلس اإلدارة لجنة واحدة دائمة ي
ن
للمتغيات والمستجدات يف بيئة عمل الجمعية ،عىل أن
أكي واستجابة أرسع
ر
الراهنة والمرتقبة وتحقيق مرونة ر
ّ
تكملها فرق عمل لمعالجة أي قضايا أو مسائل طارئة.
ب  -قد يشكل المجلس لجان أخرى إضافية مت رأى نضورة لذلك.

صالحيات ومهام اللجنة التنفيذية:
أ  -تشكل اللجنة التنفيذية بموافقة مجلس اإلدارة.
ب  -يكلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية بأي من مهامه أو مسئولياته ،وتجتمع بالنيابة عنه عندما ال يستطيع
ً
كامل المجلس االجتماع أو ال يكون متطلبا اجتماعه بالكامل.
كالتال:
ج  -حدد المجلس ضوابط اللجنة التنفيذية
ي
 ييأسها رئيس مجلس اإلدارة.ر
الماىل.
شاغىل المناصب القيادية للمجلس – النائب ،المشف
 تتكون من األعضاءي
ي
ن
خبي يرشحه رئيس مجلس اإلدارة.
 يمكن أن يشارك يف عضويتها أي عضو أو رّ
اللجنة بناء عىل طلب رئيس المجلس ،ويجوز لها أن تجتمع كلما دعت ن
الضورة.
 تجتمعً
ً
 يشكل صوت أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية نصابا قانونيا لصحة قراراتها.ً
ن
الت تنظر فيها اللجنة التنفيذية إما شخصيا أو
 يجوز ألعضاء اللجنة التنفيذية أن يدلوابأصواتهم يف المسائل ي
ً
عي وسائل التواصل المعتمدة رسميا.
اإلرسال ر
ن
ن
 تبلغ اللجنة توصياتها وقراراتها للرئيس يف حالة انعقادها يف غيابه.ن
الت حققتها اللجنة
التاىل ،بجميع األنشطة واإلنجازات ي
 يتحمل الرئيس مسؤولية إبالغ ً المجلس ،يف اجتماعه يالت قامت بها وفقا لمهامها ومسئولياتها وصالحياتها الموضحة ن يف هذه الالئحة.
واإلجراءات ي
كالتال:
د – حدد المجلس صالحيات اللجنة التنفيذية
ي
-

-

-

اليامج الممولة من جهات مانحة
الموافقة عىل الخطة التشغيلية لإلدارة التنفيذية للجمعية لتنفيذ أعمال ر
(اليامج المقيدة).
أو منصات حكومية ر
تعيي أصحاب الصالحية للضف الماىل عىل هذه اليامج المقيدة ،عىل ضوء التيعات المستلمة فن
رن
ر
ر
ي
ي
حسابات الجمعية ،وعدم تجاوزها بأي حال من األحوال.
ن
ن
باليامج المقيدة يف أحد البنوك السعودية ،يتم التحويل له من
فتح حساب
مضف للمضوفات الخاصة ر
ي
ن
اثني من
حسابات الجمعية فقط وال يستقبل أي ايداعات أخرى ،ويتم الضف منه بتوقيع مزدوج من أي ر
أعضاء اللجنة التنفيذية ،بناء عىل قرارات اللجنة التنفيذية.
رن
الت تعدها إدارة الجمعية كل ثالثة أشهر
الموافقة عىل إصدار التقارير
للمانحي عن تنفيذ ر
اليامج المقيدة ،ي
اليامج المقيدة) ،وتزويد مجلس اإلدارة بصورة من هذه التقارير.
(التقرير ربــع السنوي عن ر
ً
ً
ً
ن
محض
تعقد اللجنة التنفيذية عىل األقل اجتماعا شهريا (حضوريا أو افياضيا) ،لمناقشة أعمالها ،ويعد
ً
يوقعه أعضاء اللجنة ،وتحتفظ إدارة الجمعية به ،وتعد تقريرا عن هذه االجتماعات للعرض عىل أقرب
اجتماع لمجلس اإلدارة ،لالطالع والتوجيه إن لزم.
يقوم المدير التنفيذي للجمعية بمهمة المقرر للجنة التنفيذية ،ويدعو الجتماعاتها المنتظمة وله الحق فن
ي
تفويض من ينوب عنه إذا تعذر حضوره.
الت يشكلها مجلس اإلدارة ،والتوصية بهم بعد مراجعة مؤهالتهم
ترشيح أعضاء اللجان المتخصصة ي
والتأكد من موافقتهم واستعدادهم للعطاء.

ـه  -كلف المجلس اللجنة التنفيذية بالمسئوليات التالية:
-

 .1اختيار المدير التنفيذي ودعمه ومتابعته من خالل:
البحث عن أفضل من يشغل هذا المنصب.
وغي المالية ،ومراجعة تعويضاته.
اقياح راتبه ومنافعه المالية ر
التعيي.ن
توفي المشورة ،والنصح ،والدعم له بعد
ر
ر
ر
تقصي أو إخالل.
اإلرساف عىل أعماله ومراجعة أداءه ومحاسبته عىل أي
ر

-

إجراء التقييم السنوي للمدير التنفيذي وتقديم تقرير عن نتائج التقييم للمجلس.
رن
موظفي لديهم القدرات الالزمة لقيادة
وضع خطة إحالل وتعاقب للمدير التنفيذي ،مع ضمان وجود
الجمعية ن يف حال فراغ المنصب.

ر
التأخت مثل:
الت ال تحتمل
ر
 .2اتخاذ القرار يف المسائل العاجلة والحاالت الطارئة ي
غي متوقعة للمدير التنفيذي ،الشكاوى والبالغات).
 حل أزمة إدارية أو تنظيمية (كاستقالة ر البت ن يف األعمال الروتينية اليومية للجمعية.ً
ن
الت
 مع االليام بإخطار كل أعضاء المجلس فورا بأي حالة طارئة وإبالغهم بالقرارات والتوصيات أو اإلجراءات يستتخذ.
ً
ر
الت تتوالها اللجنة من وقت آلخر وفقا لما يكلفها أو يفوضها به مجلس اإلدارة.
و .قد ر
تتغت المسئوليات ي

-

اللجان المؤقتة والخاصة:
ن
أ  -يتوىل رئيس المجلس مسئولية تشكيل لجنة مؤقتة أو لجنة خاصة لتلبية احتياج طارئ أو البت يف مسائلة
الت تم تشكيلها بعد تلبيتها لالحتياج الذي شكلت من أجله بشكل مناسب.
أو قضية محددة .ويتم حل اللجنة ي
ً
ً
ن
وبمجرد وصولها للحلول ،تقدم اللجنة تقريرا رسميا إىل مجلس اإلدارة يحتفظ به يف سجالت المجلس.

المسؤوليات:
والمنتسبي الذين يعملون تحت إدارة ر
رن
رن
وإرساف
العاملي
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع
ن
الجمعية االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها ،واالليام بما ورد فيها
من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
المراجع:
ن
(الثان لعام 2022م) ن يف دورته (الثانية) هذه السياسة
اعتمد مجلس إدارة الجمعية ن يف االجتماع
ي
ً
ن يف 2022/6/28م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات اللجان المنبثقة الموضوعة سابقا.

