


 

 الئحة اللجنة التنفيذية جبمعية خريكم

 أواًل : متهيد:

ـ " اللجنة " من قبل جمل. يتم تعيني اللجنة التنفيذية ويشار إليها فيما ب1 س إدارة مجعية خريكم عد بــــ

 جمللس ".ا جبدة ويشار إليه فيما بعد بـــــــ "

 اء كحد أقصى.. يتم تشكيل اللجنة من ثالثة أعضاء إىل مخسة أعض2

 لس واملدير العام للجمعية .. يكون أعضاء اللجنة من أعضاء اجمللس وخارج اجمل3

 ه الالئحة.لة إليها كما هو حمدد وموضح بهذ. تتمتع اللجنة التنفيذية بكافة الصالحيات املوك4

جمللس أو يتم تفويضها إلضافية اليت يتم إسنادها هلا من قبل اية بأداء املهام ا. تلتزم اللجنة التنفيذ5

 بها.

 منبثقة عنها. . ال جيوز أن تفوض اللجنة مهامها إىل جلنة فرعية6
 

 ثانيًا: أهداف اللجنة التنفيذية:

 ودة.ملنشاملدير العام( لتحقيق األهداف ا. حتقيق التكامل بني اجمللس واإلدارة التنفيذية )1

 إلشرايف للمجلس وجانب التنفيذ.. تذليل الصعوبات والتحديات اليت تواجه اجلانب ا2

 .لواقعالعمل وتقييم أثرها على أرض ا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اجمللس على مستوى . 3

 .ت الصحيحةفيذية ملساعدتها يف اختاذ القرارام املشورة والدعم الالزمني لإلدارة التني. تقد4
 

 :ثالثًا: أعضاء اللجنة ورئيسها

 األصوات. . يتم تعيني أعضاء اللجنة من قبل اجمللس بأغلبية1

 كحد أقصى. . تكون فرتة عمل اللجنة مساوية لفرتة عمل اجمللس2

 لس.. يتم تعيني رئيس اللجنة بأغلبية أصوات أعضاء اجمل3

 نائبًا له.نفيذية . حيوز لرئيس اللجنة تعيني أحد أعضاء اللجنة الت4

 لس.قرار صادر عن أغلبية أعضاء اجمل ه. جيوز إيقاف عمل اللجنة من قبل اجمللس من خالل

ضاء ن خالل قرار صادر عن أغلبية أع. جيوز استبدال أحد أعضاء اللجنة من قبل اجمللس م6

 اجمللس.
 



 

 

 

 :: نطاق الصالحياتًارابع

 موافقة اجمللس النهائية. . املصادقة على اخلريطة االسرتاتيجية للحصول على1

 على موافقة اجمللس النهائية. . املصادقة على املوازنة املالية السنوية للحصول2

 موافقة اجمللس النهائية. . املصادقة على القرارات االستثمارية للحصول على3

 ة.جلمعيارجي يف أي جمال من جماالت عمل ا. املوافقة على تعيني أو إنهاء خدمات أي مستشار خ4

 رتشيح هلا )مدير إدارة فأعلى(. اعتماد برامج تدريب وتطوير قيادات اجلمعية وال5

 

 خامسًا: املهام واملسؤوليات:

 لعام للجمعية وعرضها على اجمللس.. مراجعة تقارير األداء الدورية وتقييم األداء ا1

 ادها.عتملي وعرضها على اجمللس ال. مراجعة املوازنات املالية وتقارير األداء املا2

 .ني العمل يف مسارات اجلمعية. تقديم التوصيات خبصوص أي مقرتحات من شأنها حتس3

 ًا أو توصية.. دراسة امللفات الي يطلب رئيس اجلمعية فيها رأي4

 عتمادها.مة للعمل يف اجلمعية والتوصية با. مراجعة وتعديل واقرتاح اللوائح واالنظمة املنظ5

 ها.ملوظفي اجلمعية والتوصية باعتماد املكافآت واحلوافز. اعداد ومراجعة برامج 6

 صلحة العامة.. استقطاب القيادات وتعديل عقود الوظائف وفق امل7

  .ملصلحة العامة. اختاذ القرار املناسب يف القضايا الطارئة وفق ا8
 

 سادسًا: التزامات أعضاء اللجنة:

 . العمل على حضور اجتماعات اللجنة.1

 فاعلة.اللجنة الوقت الكايف لتحقيق املشاركة ال. منح 2

 ا.. ضمان النزاهة يف تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاته3

 . جيب أن حيافظ أعضاء اللجنة على سرية أعماهلم.4
 



 

 

 

 :سابعًا: االجتماعات

 ل كل شهر.. يتعني على اللجنة أن جتتمع مرة واحدة على األق1

جها حلضور لس أو من موظفي اجلمعية أو من خاراجمل. جيوز للجنة دعوة أعضاء آخرين من 2

 ن حق التصويت.اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها ولكنهم ال ميلكو

ت كاف ماعات وإرساهلا لألعضاء قبل وق. أمني اللجنة مسؤول عن إعداد جداول أعمال االجت3

 من موعد االجتماع.

ها ملكتب عضاء اللجنة وإرسال نسخة منن أ. ينبغي توثيق حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها م4

 رئيس اجلمعية.

ها بأغلبية أغلبية أعضائها وتصدر قرارات . يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع للجنة حبضور5

 لذي صوت معه رئيس اللجنة.أصوات احلاضرين وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب ا

بالنيابة  ر من أعضاء اللجنة باحلضورخ. ال جيوز أن يفوض أي عضو أي شخص آخر أو أي عضو آ6

 عنه.

 ئيس اللجنة.خالل التمرير بناء على تقدير ر . جيوز املوافقة على قرارات أو توصيات اللجنة من7
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