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نبذة عن اإلصدار األول
عند اعدا هذه الالئحة تم االعتما على الالئحة األساسية للجمعية وأفضل الممارسات في الجمعيات المماثلة.

تنبيه:
إن هذه الوثيقة مراقبة الكترونيا ،ويعتد فقط بالنسخ الورقية المطابقة في رقم اإلصدار مع ما هو منشور في المكتبة
االلكترونية للسياسات واإلجراءات.

الصفحة2

يجب تحديث هذه الوثيقة بعد مضي ( )36شهرا على تاريخ االعتما على األكثر.
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الالئحة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس اال ارة
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جمعية بر الوالدين (أبرار) بمنطقة الرياض
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تمهيد:
تم تشكيل اللجنة اال ارية بقرار من مجلس اإل ارة في اجتماعه الثالث لعام 2019م والمنعقد في يوم
الثالثاء 1441/03/01هـ الموافق 2019/10/29م.

األهداف:
تهدف هذه الالئحة لتوضيح آلية عمل اللجنة التنفيذية.

النطاق:
تطبق هذه الالئحة على أعضاء اللجنة واإل ارة التنفيذية.

أعضاء اللجنة:
األستاذ  /منصور بن محمد المقرن عضو مجلس اإل ارة المنتدب (رئيسا)
المهندس  /خالد بن ناصر الغنام عضو مجلس اإل ارة (عضوا)
األستاذ  /عمر بن إبراهيم العوشن المشرف المالي (عضوا)

حضور الجلسات:
حضور الجلسات والتصويت مقتصر على األعضاء وللجنة الحق في استضافة المدير التنفيذي أو غيره
بشكل ائم او حسب الحاجة ون ان يكون له حق التصويت وال يكمل به النصاب.
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مدة عمل اللجنة:
تبدأ من تاريخ تشكليها وتنتهي بانتهاء ورة المجلس الحالية او بإنهاء تكليفها من قبل المجلس (أيهم
أقرب).
اختصاصات اللجنة:
تختص اللجنة باألعمال التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

مراجعة السياسات واللوائح واألنظمة واأل لة اإلجرائية والرفع للمجلس لالعتما .
مراجعة وتقييم الخطط والمبا رات والبرامج والمشاريع والموازنات والرفع للمجلس لالعتما .
مراجعة التقارير والقوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير المراجع المالي والرفع للمجلس
للموافقة
اجراء المقابالت للمرشحين لوظيفة المدير التنفيذي والرفع للمجلس بالتوصيات
مراجعة التقارير الدورية وتقرير مجلس اإل ارة وتقارير أ اء المدير التنفيذي والرفع للمجلس
بالتوصيات.

أمانة اللجنة:
تسند امانة اللجنة ألمين سر مجلس اإل ارة وللجنة الحق في تعيين أمين من أعضائها او من غيرهم.
اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على عوة مكتوبة من رئيس اللجنة أو من يفوضه يوجهها لألعضاء قبل
( )7أيام على األقل من موعد االجتماع على ان تشتمل الدعوة على جدول األعمال وتاريخ ووقت
ومكان االجتماع.
تعقد اجتماعات اللجنة بصفة ورية منتظمة بحيث ال يقل عد ها عن أربعة اجتماعات في السنة.

الصفحة6

يعد اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره اثنان من األعضاء.
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تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الجمعية ولها ان تعقدها خارج المقر ولها عند الحاجة استخدام
وسائل التواصل المباشر للتواصل مع عضو او أكثر اثناء االجتماع ويثبت به اكتمال النصاب.
للجنة االستعانة بالخبراء وجهات االختصاص وال يكتمل بهم النصاب وال يحق لهم التصويت.
قرارات وتوصيات اللجنة
تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات فيعد صوت
الرئيس مرجحا.
تدون وقائع االجتماع وقراراته وتوصياته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرين وترفع للمجلس
لالعتما .
تقارير اللجنة:
ترفع اللجنة تقريرا احصائيا لمجلس اإل ارة في كل اجتماع من اجتماعاته عن الفترة من االجتماع
السابق إلى الحالي ،يوضح فيه االعمال المنظورة لدى اللجنة وما اتخذ فيها من قرارات وتوصيات.
يعد امين سر اللجنة التقارير وتوقع من رئيس اللجنة ثم ترفع لمجلس اإل ارة في أقرب اجتماع له.

النفاذ
تنفذ أحكام هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتما ها من مجلس اال ارة
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