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مسجلة في وزارة الموارد البشرية
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 الئحح عًم انهجنح انتنفيذيح وتفصيهها :
 

 ويجع  التنفيذيعة اللجنعة لبعل معن التععديل اعتمعتد بععد التنفيذيعة اللجنعة سع  أمعين ععتتك علع  تمع  الالئحة هذه تعديل صالحية إن

 .بذلن تفويضه يتم من أو اإلدا ة مجلس لبل من الالئحة من المعدلة النسخة عل  الموافمة
 

 انغزض األول: انثاب

 متهيد األوىل: املادج 
 

 . بتلجمعية اإلدا ة مجلس لبل من ( التنفيذية اللجنة تعيين يتم ) - أ

 اإلدا ة مجلس لبل من به ومص ح محدد هو كمت إليهت الموكلة والسلطتت الصالحيتت بكتفة التنفيذية اللجنة تتمت  ) -  

 . ) الالئحة بهذه وموضح

 بموج  بهت تفويضهت يتم أو المجلس لبل من آخ  إل  ولت من إسنتدهت يتم إضتفية وظتئف بأداء التنفيذية اللجنة تلتزم ) - ت

 . ( الجمعية في المتبعة الحوكمة إ شتدات

   :انثاني انثاب 

 مستوية اللجنة أعضتء عضوية فت ة وتكون أعضتء خمسة عن يزيد وال األلل عل  أعضتء ثالثة من التنفيذية اللجنة تتشكل . أ

 انتهتء عند انتختبهم إعتدة ويجوز اإلدا ة مجلس عضوية مدة بتنتهتء عضويتهم وتنتهي اإلدا ة مجلس أعضتء عضوية لفت ة

 . عضويتهم مدة

 . المجلس أعضتء أصوات بأغلبية  ئيسهت وتعيين اللجنة تشكيل يتم .  

 .غيتبه في اللجنة اجتمتعتت  ئتسة لغتيتت له نتئبت التنفيذية اللجنة أعضتء أحد تعيين اللجنة ل ئيس يجوز . ت

 في المجلس أعضتء أغلبية عن صتد  ل ا  خالل من اإلدا ة مجلس لبل من التنفيذية اللجنة أعضتء استبعتد أو عزل يجوز . ث

 .اجتمتعهم
 

 انعضىيح  يؤهالخ:  انثانيح املادج
التنفيذية بتلمع فة والكفتءة والخب ة العملية بتإلضتفة إل  فهم شتمل للمؤهالت واألدوا  يج  أن يتمت  أعضتء اللجنة  -1

 .والمسؤوليتت المتعلمة بأعضتء مجلس اإلدا ة وكبت  التنفيذيين , وأن يتمكنوا من تك يس الولت الالزم لتأدية مهتمهم

 :املادج انثانثح

  الجمعية العمومية تفصيل عن كل المص وفتت والوا دات خالل عتم سوف يتضمن تم ي  مجلس اإلدا ة الممدم إل  اجتمتع

 . في الجمعية ويتم المصتدلة عل  الموازنة المتلية السنوية والميزانية التمدي ية من لبل أعضتء الجمعية العمومية
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 يهاو ويسؤونياخ انهجنح انتنفيذيح :املادج انزاتعح
 

األداء وم اجعة االستثمت ات الجديدة أو إعتدة االستثمت ات والمصتدلة عليهت لبل تمديمهت  م اجعة تمت ي  اإلدا ة الدو ية وتمييم . أ

 للمجلس للموافمة عليهت .

إن وجدت لبل أن يتم ع ضهت عل   م اجعة الموازنتت والخطط السنوية والتحميك في الف ولتت الجوه ية المتعلمة بتلموازنتت .  

  .مجلس اإلدا ة

  . حول تنفيذ وإنجتز المشت ي  إن وجدت متتبعة واستالم تمت ي  . ت

 .متتبعة أداء الجمعية والسعي و اء الحصول عل  تفسي ات ألي انح افتت عن الخطط والموازنة والتولعتت الموافك عليهت . ث

الولت عندمت يكون عتمل  مستعدة المجلس في تنفيذ مسؤوليتته والسيمت بتلنسبة للمهتم الموكلة إليهت من لبل الجمعية العمومية . ج

 .حتسمت

استالم تمت ي  دو ية من إدا ة الجمعية عن عمليتت إدا ة المختط  في الجمعية بمت فيهت تمييم المختط  واإلج اءات الموضوعة   . ح

 لمعتلجة ومتتبعة هذه المختط  .

 التأكد من أن اللجتن اإلدا ية في حتل وجودهت في الجمعية تعمل بشكل فعتل . . خ

دو ي من خالل المدي  التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تمديمهت في اجتمتعتت اللجنة التنفيذية  استالم تمت ي  اإلدا ة بشكل . د

 لمنتلشتهت وم اجعتهت لبل تمديمهت للمجلس إذا دعت الحتجة لذلن .

 :املسؤونياخ األخزي

الستبمة من أجل ضمتن أن م اجعة المحتض  الستبمة ومتتبعة الم ا ات التي تم اتختذهت وتوثيمهت في محتض  االجتمتعتت  .1

 .المستئل العتلمة لد تم حلهت

والتأكد من م ونة الالئحة للتكيف م  الظ وف المتغي ة  إدا ة الئحة عمل اللجنة واالحتفتظ بهت من لبل أمين س  اللجنة .2

  .والمتطلبتت التنظيمية بشكل أفضل

 .ت حة للمجلس للموافمة عليهتم اجعة وإعتدة تمييم مدى مالئمة الالئحة والتوصية بأي تغيي ات مم .3

 .ال يجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهتمهت إل  لجنة ف عية منبثمة عنهت .4
 

 : يهاو ويسؤونياخ أعضاء انهجنح انتنفيذيح

 . أ. العمل عل  حضو  اجتمتعتت اللجنة

 . . تك يس الولت الكتفي للمشت كة في تنفيذ شؤون اللجنة واجتمتعتتهت

 . تنفيذ شؤون اللجنة واجتمتعتتهت ج. ضمتن النزاهة في

 .د. المشت كة في ل ا ات اللجنة والتصويت عليهت

 .هـ. الحصول عل  المهت ات الكتفية والتد ي  الالزم للمشت كة في تنفيذ شؤون اللجنة

 . و. يج  أن يحتفظ أعضتء اللجنة عل  س ية المعلومتت والشفتفية في كل األمو  الموكلة بهت

 رئيس انهجنح انتنفيذيح :  املادج اخلايسح

 يتم تعيين  ئيس اللجنة من لبل مجلس اإلدا ة بنتء عل  أغلبية األصوات. 

  : يتمثل دو  وصالحيتت  ئيس اللجنة فيمت يلي

 .اإلش اف عل  تخطيط وعمد اجتمتعتت اللجنة بمت في ذلن الموافمة عل  جداول األعمتل ومحتض  االجتمتعتت -1

 المنتسبة من اإلدا ة لتمكينهت من الميتم بمسؤوليتتهت .تزويد اللجنة بتلمعلومتت  -2

 .التأكد من جدولة جمي  البنود التي تتطل  موافمة اللجنة أو توصيتتهت للمجلس بشكل منتس  -3

 إعداد تمت ي  عن أنشطة اللجنة في حتل طلبهت من لبل مجلس اإلدا ة . -4
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 : املادج انسادسح

اللجنة التنفيذية تعيين أمين سر لهب بحيث تكىن فترة عضىيته مسبوية أمين سر اللجنة التنفيذية يجب على 

 :  مع االحتفبظ بحق إعبدة التعيين ويكىن مسئىال عن اآلتي لفترة عضىية اللجنة
 

 . العمل كنمطة اتصتل  ئيسية ومصد  للمعلومتت وإسداء المشو ة والتوجيه ألعضتء اللجنة فيمت يخص أنشطة الجمعية - أ
الحثيثة ألعمتل اللجنة وضمتن إطالع أعضتء اللجنة بشكل تتم عل  أي معلومتت تؤخذ بعين االعتبت  لدى اتختذ الم البة  -  

 .الم ا ات
االحتفتظ بالئحة عمل اللجنة وتوجيه أنشطتهت ليتم تنفيذهت طبمت لالئحة العمل ويتضمن ذلن تمديم المشو ة للجنة حول  - ت

 الض و ة.تمتضي إج اء التعديالت عل  الئحة العمل عندمت 
 إعداد الم اسالت بتلت تي  م   ئيس اللجنة لعمد االجتمتعتت عندمت تدعو الحتجة لذلن وتوجيههت إل  أعضتء اللجنة   - ث

 .ويتضمن ذلن إعداد الم اسالت المطلوبة لتحديد مواعيد اجتمتعتت اللجنة أو الدعوة إليهت
 .نة في اجتمتعتتهتإعداد حزم المعلومتت التي يج  تعميمهت عل  أعضتء اللج - ج
مستعدة  ئيس اللجنة في وض  وإعداد جداول اجتمتعتت اللجنة وتعميمهت عل  أعضتء اللجنة لبل موعد كتف من انعمتد  - ح

 االجتمتعتت.تلن 
حضو  اجتمتعتت اللجنة بهدف إعداد محتض  االجتمتعتت وتعميم هذه المحتض  عل  كتفة أعضتء اللجنة للموافمة عليهت   - خ

 .  لمحتض  والمحتفظة عل  سالمتهتومن ثم حفظ ا
 .توثيك المضتيت العتلمة التي تمتضي من اللجنة اتختذ إج اء معين ومتتبعتهت حين ط حهت في اجتمتعتت اللجنة الالحمة - د
وتشمل هذه األط اف االستشت يين أو المستشت ين  الت تي  م  األط اف التي تطل  اللجنة دعوتهت لحضو  اجتمتعتتهت - ذ

 .و أي ط ف آخ المتنونيين أ
 .تعميم ل ا ات اللجنة عل  األط اف المعنية  -  
 .التنسيك م  اإلدا ات المعنية فيمت يتعلك بم ا ات اللجنة التي توج  االلتزام المتنوني واإلج اءات التنظيمية - ز

 االجتًاعاخ : املادج انساتعح

 .يتعين عل  اللجنة أن تجتم  م ة واحدة عل  األلل في السنة . أ
يجوز بنتء عل  تمدي  اللجنة وموافمة  ئيسهت دعوة أعضتء آخ ين من مجلس اإلدا ة أو من موظفي الجمعية أو من   .  

 .خت جهت لحضو  اجتمتعتت اللجنة والمشت كة فيهت ولكنهم ال يملكون حك التصويت
ول األعمتل لبل ولت يم  عل  عتتك أمين س  اللجنة مسؤولية إعداد جداول أعمتل االجتمتعتت وينبغي إ ستل جدا . ت

 . كتف إل  أعضتء اللجنة
 .ينبغي توثيك محتض  اجتمتعتت اللجنة وتوليعهت من أعضتء اللجنة واالحتفتظ بهت في سجالت دائمة لدى الجمعية . ث
وتصد  ل ا اتهت بأغلبية أصوات الحتض ين وعند  يكتمل النصت  المتنوني ألي اجتمتع للجنة بحضو  أغلبية أعضتئهت . ج

 . األصوات ي جح الجتن  الذي صوت معه  ئيس االجتمتعتستوي 
 . بتلنيتبة عنه ال يجوز أن يفوض أي عضو أي شخص آخ  أو أي عضو آخ  من أعضتء اللجنة بتلحضو  . ح
  . يجوز الموافمة عل  ل ا ات أو توصيتت اللجنة من خالل التم ي  بنتء عل  تمدي   ئيس اللجنة . خ

 انتقاريز : املادج انثاينح 

اللجنة التوصيتت الممدمة والم ا ات واإلج اءات المتخذة من لبلهت إل   ئيس مجلس اإلدا ة خالل فت ة ألصتهت ت ف   .1

 .الموعد الممبل الجتمتع المجلس الدو ي

 .تدخل هذه السيتسة نطتق التطبيك بعد موافمة المجلس عليهت .2

  تفويض من الجمعية العمومية عل  أن إن إج اء أي تعديالت عل  هذه السيتسة من صالحية مجلس اإلدا ة بموج .3

 . والتنمية االجتمتعيةالموا د البش ية تكون تلن التعديالت بمت يتوافك م  األنظمة واللوائح في وزا ة 
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 م22   /   /  ( يوم ..........الموافك :   لم )   التنفيذيةلجنة النموذج محض  اجتمتع 

 املكهف تانتنفيذ انتىصياخ احملىر و
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 انتنفيذيح هجنح ان عضىاخ تىقيع                             

 

 انتىقيع املنصة اسى انعضى و
 اللجنترئيستالعدوانيمها .أ 1
  نائبتالكاتبثزيا .أ 2
 عضوةالقزش يانتصار .أ 3
 عضوةالعصيميسارة .أ 4
 التنفيذيتاملديزةخورشيدفزيدة .أ 5
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