
 

 

 نظام اللجنة التنفيذية واختصاصاتها

 في جمعية بيوت النسائية بعنيزة

 

( من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية , وبناء عليه قرر مجلس اإلدارة 33بموجب املادة )

م تشكيل لجنة تنفيذية لإلشراف على أعمال 2016/ /2 /7هـ املوافق 28/4/1437( وتاريخ 6في الجلسة رقم )

الحيات تنفيذ قراراتها, والبت في األمور الجمعية وتسريع العمل فيها , وتكون اللجنة التنفيذية مفوضة بص

واملسائل العاجلة , وصرف املساعدات, وبمقتض ى القرار " يكون لها صالحية دراسة املشاريع واإلشراف على 

تنفيذ الخطة اإلسترتيجية, وكل ما يتعلق بالقضايا االستراتيجية للجمعية ثم تعرض على املجلس لإلعتماد", 

ات اللجنة التنفيذية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة للتصديق عليها وذلك في على أن تعرض أعمال وقرار 

 أقرب جلسة ملجلس اإلدارة , وبناء على ذلك, تم إصدار هذا النظام .

 

 ( الغرض من الالئحة :1البند رقم )

ضاح مهامها الغرض من هذه الالئحة هو تنظيم عمل اللجنة التنفيذية املنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية, وإي

فيذية من خدمة الجمعية بكفاءة وفعالية وفقا وواجباتها ومسؤولياتها وصالحياتها, لكي تتمكن اللجنة التن

 ألحكام اللوائح واألنظمة الداخلية للجمعية,وكذلك القوانين واألنظمة والتعليمات الرسمية ذات العالقة .

 

 ( التعريفات :2البند رقم )

 لنسائية بعنيزةالجمعية  : جمعية بيوت ا

 املجلس  : مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية بعنيزة 

 النظام     : نظام اللجنة التنفيذية

 اللجنة     : اللجنة التنفيذية في جمعية بيوت .

 الرئيس    : رئيس اللجنة التنفيذية.

 املقرر     :  مقرر اللجنة التنفيذية 

 العضو     :  عضو اللجنة التنفيذية .

 

 ( تعريف املجلس :3البند رقم )



 

اللجنة التنفيذية هي لجنة يشكلها مجلس إدارة الجمعية ويحدد صالحياتها ومسؤولياتها بموجب هذه 

الالئحة, وتهتبر هذه اللجنة مفوضة بالكامل لإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة, واإلشراف على أعمال 

واملستعجلة  ذية في أداء مهامها , وإصدار القرارات في األمور الطارئةالجمعية بشكل عام, وتوجيه اإلدارة التنفي

 لتسهيل إجراءات العمل .

 

 ( تشكيل اللجنة التنفيذية :4البند رقم )

وملجلس اإلدارة زيادة العدد إلى ستة أعضاء إذا رأى مصلحة في ذلك  تتشكل اللجنة من أربعة أعضاء , .1

على أن يكون األعضاء من ذوي الخبرة في العمل اإلداري والخيري , ولديهم املعرفة باألنظمة والقوانين 

 واإلرشادات الحكومية , ولديهم اإلستعداد والشغف لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية .

التنفيذية بقرار من مجلس إدارة الجمعية ملدة تعادل مدة مجلس اإلدارة القائم, يعين أعضاء اللجنة  .2

وتنتهي أعمال اللجنة التنفيذية بإنتهاء مدة مجلس اإلدارة, ويمدد عملها في حال تمديد عمل مجلس 

 اإلدارة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ملدة إضافية .

اختيار أعضاء اللجنة خارج أعضاء مجلس اإلدارة, على أال يقل عدد أعضاء  ملجلس اإلدارة الحق في .3

 مجلس اإلدارة املشاركين باللجنة التنفيذية عن النصف .

 اللجنة التنفيذية املنتهية أعمالها مرة أخرى . ملجلس اإلدارة الجديد الحق في إعادة تعيين أعضاء .4

 ة :( مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذي5البند رقم )

 التأكد من كفاءة وفعالية اإلدارة التنفيذية , وأن اإلدارة التنفيذية سائرة في تحقيق أهداف الجمعية. .1

التأكد من التزام اإلدارة التنفيذية باألنظمة والتعليمات الداخلية وكذلك القوانين واللوائح واألنظمة  .2

 الحكومية .

ة , وإجراء مايلزم من تعديل أو إضافة عليها قبل دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذي .3

 رفعها ملجلس اإلدارة لإلعتماد .

 اإلشراف على إعداد املوازنات والخطط السنوية للجمعية ومراجعتها. .4

مراجعة التقارير الدورية للجمعية وكذلك تقارير املشاريع واألنشطة والبرامج التي تعدها اإلدارة  .5

 التنفيذية .

اسات الجدوى االجتماعية واإلقتصادية واإلستشارية ألية مشاريع أو استثمارات اإلشراف على در  .6

 جديدة ورفع توصياتها بشأنها إلى مجلس اإلدارة .

 متابعة تنفيذ برامج نظم املعلومات املتكاملة للجمعية . .7

 دراسة وضع التمويل وتدبير اإلحتياجات املالية الالزمة للجمعية . .8

 ألنشطة الحالية للجمعية ومراجعتها باستمرار ,ومتابعة تنفيذها .دراسة الخطط املتعلقة با .9

 دراسة الوضع املالي والتنافس ي للجمعية, وإيجاد الحلول ألية مشاكل طارئة . .10

 متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية . .11



 

اإلدارة ,أو يتم تفويضها تلتزم اللجنة بأداء أية مهام إضافية يتم إسنادها لها من قبل مجلس  .12

 به بموجب أدلة وإرشادات الحوكمة في الجمعية .

 

 ( صالحيات اللجنة التنفيذية :6البند رقم )

البت في جميع الحاالت اإلستثنائية للمستفيدين ممن ال تنص على أحوالهم الئحة املستفيدين  .1

 املعتمدة .

 للجمعية .توصية مجلس اإلدارة باملوافقة على املوازنة السنوية  .2

 توصية مجلس اإلدارة باملوافقة على استراتيجيات الجمعية . .3

 التوصية باملوافقة على القرارات اإلستثمارية , وفق للصالحيات املمنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة . .4

تعيين أو إنها خدمات أي مستشار خارجي , واملوافقة على أية شروط من هذا القبيل وإطالع املجلس  .5

 .على ذلك 

لرئيس وأعضاء اللجنة الحق في االجتماع مع أي مستشار خارجي أو أي موظف داخل الجمعية ,  .6

 ملناقشة القضايا املتعلقة بعمل الجمعية .

 

 ( رئيس اللجنة التنفيذية :7البند رقم )

 يعين رئيس اللجنة التنفيذية بناء على قرار مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات . .1

 لجنة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين .يشترط أن يكون رئيس ال .2

 

 ( صالحيات ومسؤوليات رئيس اللجنة التنفيذية :8البند رقم )

 رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية واعتماد جدول األعمال ودعوة األعضاء لإلجتماع . .1

 إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة . .2

 ارة التنفيذية حول آلية تنفيذ قرار مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ومتابعتها .التنسيق مع اإلد .3

 التأكد من جدولة جميع القرارات والتوصيات التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة عليها . .4

 يجوز لرئيس اللجنة تكليف أحد أعضاها لإلنابة عنه في حال غيابه . .5

 

 ( مقرر اللجنة التنفيذية :9البند رقم )



 

يجب على اللجنة التنفيذية تعيين مقرر له ) أمينا للسر( وتكون فترة عضويته مكافئة لفترة عضوية 

اللجنة التنفيذية, مع احتفاظ اللجنة التنفيذية بحق إعادة التعيين إذا دعت الحاجة لذلك, ويكون املقرر 

 مسؤوال عما يلي :

ومتابعة بين أعضاء اللجنة التنفيذية من جهة وبين كل من مجلس  العمل كضابط اتصال وتنسيق .1

 اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى .

متابعة مهام وأعمال اللجنة التنفيذية والتأكد من اطالع األعضاء على أية بيانات أو معلومات تتطلبها  .2

 اجتماعات اللجنة وتقتض ي اتخاذ قرارات أو توصيات بشأنها .

التأكد من قرارات اللجنة متوافقة مع هذا النظام ومع جميع اللوائح واألنظمة الداخلية وأية قوانين  .3

 ولوائح وأنظمة حكومية ضابطة لعمل الجمعية .

إعداد جدول أعمال اجتماعات املجلس ورفعه لرئيس املجلس لإلعتماد , وإبالغ األعضاء بعد ذلك  .4

 إنعقاد الجلسات. بجدول األعمال ومواعيد وأماكن وآليات

إعداد محاضر اجتماعات اللجنة , والتأكد من توقيع األعضاء عليها , ومتابعة تنفيذ القرارات الواردة  .5

 في محضر االجتماع .

 استعراض محضر االجتماع السابق, واستعراض أية موضوعات عالقة وأسباب ذلك . .6

إلجتماعات السابقة وأية موضوعات ما إعداد تقرير موجز ملجلس اإلدارة عما تم إنجازه من قرارات ا .7

 زالت عالقة .

في حال توجيه دعوة ألطراف خارجية لحضور االجتماع, يقوم املقرر بالتنسيق مع هذه األطراف  .8

 وإجراء الترتيبات الالزمة لذلك .

اإلحتفاظ بمحاضر اجتماعات اللجنة في ملفات خاصة , وكذلك أية وثائق متعلقة باللجنة التنفيذية  .9

. 

 

 ( التزامات أعضاء اللجنة التنفيذية :10لبند رقم )ا

 الحرص على حضور اجتماعات اللجنة . .1

 تكريس الوقت الكافي للمشاركة في أعمال اللجنة واجتماعاتها. .2

 ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ كافة مهام وأعمال اللجنة . .3

 مناقشة بنود جدول األعمال أو مستجدات جدول األعمال بموضوعية . .4

 املشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها . .5

 التزام عضو اللجنة بالقرارات الصادرة من اللجنة بعد اتخاذ القرارات بالتصويت . .6

 الحصول على املهارات الكافية والتدريب الالزم للمشاركة في تنفيذ مهام اللجنة . .7

 عضاء .املحافظة على سرية املعلومات في كل األمور التي تتطلب ذلك من األ  .8

 



 

 ( التعويضات واملكافات :11)رقم البند 

 عمال تطوعيا غير مدفوع األجر . يعتبر عمل عضو مجلس اإلدارة املشارك بعضوية اللجنة .1

لعضو اللجنة الحق في الحصول على التعويضات املكافئة للمصروفات التي يتحملها العضو أثناء  .2

 اللجنة التنفيذية .قيامه بالواجبات املوكلة له من مجلس اإلدارة أو 

على عضو اللجنة املكلفة بمهمات خارجية أن يتقدم بطلب تعويض مشفوع بسندات ومبررات  .3

 الصرف.

 

 ( انتهاء العضوية :12)رقم البند 

 تنتهي العضوية في اللجنة التنفيذية في أي من الحاالت التالية :

 أن تكون بناء على طلب خطي من العضو . .1

أن يتم إعفاء العضو بقرار من مجلس اإلدارة بموجب مسببات معتبرة ,كصدور حكم قضائي بحقه  .2

مالم يرد له اعتبار أو ظهور تعارض مصالح له مع الجمعية ولم يبلغ عنها أو غير ذلك من املسببات 

 املعتبرة .

 الوفاة . .3

 

 ( األطراف الخارجية :13)رقم البند 

ذية وموافقة رئيسها, يجوز دعوة أي من ذوي الخبرة سواء من موظفي الجمعية أو بناء على تقدير اللجنة التنفي

 من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة أو املشاركة فيها دون أن يكون له حق التصويت .

 

 ( اجتماعات اللجنة التنفيذية :14) رقم  البند

1.  
 
 . في الظروف العادية تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا واحدا إسبوعيا

في حال ظهور أي حدث يتطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي, فلرئيس املجلس دعوة األعضاء  .2

 لعقد االجتماع قبل يوم واحد من املوعد .

جوز لرئيس اللجنة التنفيذية إلغاء االجتماع في ود مهم على قائمة جدول األعمال , يفي حال عدم وج .3

 . ذلك اإلسبوع

ة وجدول األعمال إلى األعضاء قبل يوم من موعد انعقاد االجتماع يقوم مقرر اللجنة بإرسال الدعو  .4

 على األقل .



 

يتم توثيق محاضر اجتماعات وتوقيعها وحفظها في ملف خاص باسم اجتماعات اللجنة  .5

 التنفيذية ويكون تحت مسؤولية مقرر مجلس . 

تصدر القرارات بأغلبية  يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع بحضور نصف األعضاء على األقل , .6

حضورهم إلى مكان الحاضرين , وتجوز مشاركة األعضاء عبر تقنيات الصوت أو الفيديو إن تعذر 

 االجتماع . 

 ال يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية اإلنابة بالحضور أو التصويت عن أي عضو أخر .  .7

 للجنة التنفيذية . تبلغ اإلدارة التنفيذية بجميع القرارات التي تتخذها ا .8

 يجوز املوافقة على قرارات املجلس أو توصياته من خالل التمرير , شريطة إجماع األعضاء   .9

  

 ( التقارير  :15البند رقم )

يتولى مقرر اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع الرئيس واألعضاء عمل التقارير التي تتضمن قرارات املجلس 

وتوصياته واإلجراءات املتخذة بشأنها على أن يتم رفع تقرير شامل ملجلس اإلدارة قبل موعد اجتماع مجلس 

 اإلدارة بمدة ال تقل عن أسبوع . 

   

  

 ( أحكام عامة :16البند رقم )

 ئحة سارية املفعول بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها وصدور قرار بذلك . عتبر هذه الال ت -1

ملجلس اإلدارة فقط الحق في إجراء التعديل على هذه الالئحة , ويجوز للمجلس التنفيذي أو اإلدارة  -2

 التنفيذية الرفع إلى مجلس اإلدارة بالتوصيات واملقترحات املوجبة للتعديل .  

 

 

 

 

 




