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  ماذا تبحث اهليئة العامة يف اجتماعاهتا 
  وصالحياهتا 

  

  

  :18املادة / تبحث اهليئة العامة يف اجتماعها السنوي باألمور التالية 
  

  .التصديق على احلساب اخلتامي للجمعية   - أ

 .تقرير مدقق احلسابات   -  ب

  .ديدة  إقرار مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية اجل-ج

 تقرير هيئة اإلدارة عن أعمال اجلمعية وحالتها خالل العام املنصرم وجيب أن يتـضمن هـذا التقريـر                   -د
  .استعراض حالة العضوية 

 من النظام   22 انتخاب أعضاء هيئة اإلدارة بطريقة االقتراع السري على أن ال يتعارض مع نص املادة                -و
  . من القانون 17األساسي واملادة 

  .ر إنشاء فرع أو فروع للجمعية وحلها إقرا-ز

 حتديد ماهية املصاريف وقيمتها اليت جيوز للعضو استردادها واليت حتملها العضو خالل قيامه بـشؤون                -ح
  .اجلمعية 

  : أي مسائل تعرضها هيئة اإلدارة -ط

  .ز من القانون /16 من النظام األساسي واملادة 34حل اجلمعية املادة  .1

 . من القانون 19إلدارية املادة عزل أعضاء اهليئة ا .2

 . من النظام األساسي 37بيع ورهن وتأجري األموال غري املنقولة املادة  .3



 مـن النظـام     37 من القانون،  و    9 من القانون واملادة     2/أ/15تعديل النظام األساسي املادة      .4
 .األساسي 

  توثيق اجتماعات اهليئة العامة يف سجل اجتماعاتها
  يئة العامةمنوذج اجتماعات اهل

  الــــرمحــــــن الرحــــــيمبســـــم اهللا                 
  :اسم اجلمعية     

  

  حمضــر اجتـمــاع اهليــئــة العــامـــة             

  
 .........: .......................................املكان  : ................................................رقم اجللسـة 
  .................................................:الساعة  : ................................................اليوم والتاريخ 

  

  
 .....: .................عدد أعضاء اهليئة العامة املسددين  : ............................عدد أعضاء اهليئة العامة املسجلني 

 .....................................:عدد اإلنابات اخلطية  :............................احلضور : عدد أعضاء اهليئة العامة 
 ....: ........................................................................... .......................مندوب التنمية االجتماعية 

 : ............................................. ................................ .................................قانونية االجتماع 
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 .............. ........................................................: الرئيس   ...........................................:أمني السر 

  ................ .....................................................................................:مندوب وزارة التنمية االجتماعية 



تعترب االجتماعات من األعمال اليت تقوم هبا هيئة اإلدارة باستمرار متشياً مع أحكام النظام األساسي لتسيري 
  .أمور اجلمعية وحتقيق أهدافها وتقدمي خدماهتا

  أمهيه االجتماعات
انونية والفنية وتنشيط اجلمعية التداول والتواصل للوصول إىل قرار األغلبية حول األمور اإلدارية واملالية والق

  .وتفعيل دورها مرتبطة بغاياهتا وأهدافها 
  

  اجتماعات اهليئة اإلدارية الناجحة
  .جعل جو االجتماع بقدر اإلمكان يشجع على املناقشة احلرة  .1

 .أن يكون الرئيس ملماً بالقواعد واإلجراءات اخلاصة بعقد االجتماعات  .2

 .حتضر جدول أعمال واضح  .3

 . على احلصول على إمجاع مجيع األعضاء ال حتاول .4

ميكن للهيئة اإلدارية اجليدة أن يستمر اجتماعها يف جو أخوي رغم وجود خالف يف وجهات النظر                 .5
 .طاملا منح األعضاء الفرصة الكافية للتعبري عن أراءهم 

 .إدارة االجتماع بلباقة واحترام حىت ميكن جلميع األطراف املسامهة بفاعلية يف احلوار  .6

 .جتنب حدوث الصراعات والتكتالت واحترام الرأي والرأي اآلخر  .7

احترام الوقت واستغالله االستغالل األمثل أي حتديد وقت معني لبدء االجتماع وإهنائـه وتقـسيم                .8
 .الوقت على البنود 

 .حيضر املدير التنفيذي ومن يراه الرئيس مناسباً من كبار املوظفني  .9

  . واملدير التنفيذي بعد االجتماع لالتفاق على تنفيذ القرارات ومتابعتها يلتقي رئيس اهليئة اإلدارية .10
  
  
  

  ماذا تبحث اهليئة اإلدارية يف اجتماعاهتا
  

إن النظام األساسي وصالحياهتا هو منطلق عمل اهليئة اإلدارية خالل مدة واليتها ومبا يتوافق وأحكام قـانون                 
  : وتعديالته 1966 لسنة 33اجلمعيات واهليئات االجتماعية رقم 



 من النظام األساسي وإجـراءات اسـتالم االشـتراكات          5قبول أو رفض طلبات انتساب األعضاء املادة         .1
  . من النظام األساسي 6السنوية أو الشهرية املادة 

 . من النظام األساسي 7فصل أعضاء اهليئة العامة املادة  .2
 مـن النظـام     8االشتراكات حسب املادة    إعادة عضوية األعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع           .3

 .األساسي
 .أ من النظام األساسي/10اعتماد املصرف الذي تودع فيه أموال اجلمعية املادة  .4
 مـن   10إنفاق أموال اجلمعية لتحقيق الغايات اليت أسست من أجلها اجلمعية يف املادة الرابعة وفقاً للمادة                 .5

 .النظام األساسي 
 12ماعات السنوية وألي اجتماع استثنائي وتنظيم االجتماعات وفقاً ألحكام املواد           دعوة اهليئة العامة لالجت    .6

 .ب  من النظام األساسي /27 ، 13، 
 . من النظام األساسي25متثيل اجلمعية لدى كافة اهليئات احلكومية واألهلية والقضائية املادة  .7
 .إعداد األنظمة املالية واإلدارية  .8

  .ط اجلمعية إعداد التقرير السنوي لنشا
  .إعداد مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية املقبلة 

  إعداد احلساب اخلتامي للسنة املالية احلالية ومراجعة تقرير احلسابات
  .تعيني املوظفني الالزمني للجمعية والنظر يف تأديبهم وفصلهم وعزهلم   

  .ظام األساسي  من الن29توزيع املناصب بني أعضاء اهليئة اإلدارية املادة  .9
 . من النظام األساسي37امتالك العقارات واألراضي وغري ذلك من األموال املنقولة وغري املنقولة املادة  .10
البحث عن سبل متويل اجلمعية وتسيري أمورها واستقطاب التمويل واستثمار األموال واحملافظة على ممتلكات               .11

 .اجلمعية 
  تقوم به يف سجل اجتماعات اهليئة اإلدارية توثيق اجتماعات اهليئة اإلدارية وكل ما 

  منوذج سجل اجتماعات اهليئة اإلدارية



  ســـــم اهللا الــــرمحــــــن الرحــــــيم
  :اسم اجلمعية 

  حمضــر اجتـمــاع اهليــئــة اإلداريـــة
  

 .................................: ..........املكان  : ...............................................رقم اجللسـة 
  ............................................:الساعة  : ......................................... اليوم والتاريخ 

  :احلضـــــور   
 املنصـــــب االســــــــــــــــــم الرقم
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   

  :     املتغيبون بعذر أو بدون عذر 
  أســـباب التغــيــب  املنصـــــب االســــــــــــــــــم الرقم
1        
2        
3        
4        

  ............. .............................................................................................:  إعالن قانونية االجتماع 
  .....................................................................................  جدول األعمــــال 
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  ........................................................................................................: ساعة انتهاء االجتماع 

  

 أمني الصندوق أمني السر نائب الرئيس الرئيس

  

  

  عضـــــو  عضـــــو  عضـــــو  عضـــــو  عضـــــو
     



  اجتماعات هيئة اإلدارة
جيب اإلعداد جيداً الجتماعات اهليئة وذلك بإعداد جدول أعمال واضح واالتفـاق علـى كيفيـة                 -

  :صياغة القرارات، وهناك سبع قواعد إلدارة االجتماع 
جعل االجتماع بقدر اإلمكان يف جو يشجع على املناقشة احلرة واألمينة، وعلى رئيس اجمللـس أن                 .1

  . جيداً للقواعد واإلجراءات اخلاصة بعقد االجتماعات يكون ملما إملاما
 .ال حتاول احلصول على إمجاع مجيع األعضاء على القرارات  .2
ميكن هليئة اإلدارة اجليد أن يستمر يف جو أخوي رغم وجود اختالفات يف وجهات النظر طاملا مـنح                   .3

 .األعضاء الفرصة الكافية للتعبري عن آرائهم 
 .هليئة بلباقة واحترام حىت ميكن جلميع األطراف املسامهة بفاعلية يف احلوار جيب إدارة اجتماعات ا .4
 . جتنب حدوث الصراعات والتكتالت واحترام الرأي والرأي اآلخر  .5
تعترب إدارة الوقت من األمور احليوية واهلامة ، وإذا مسح للمناقشة أن متتد أكثر مما جيب فإن ذلـك                    .6

لتناول البنود األخرى يف جدول األعمال كما أنـه جيعـل مـن             يؤدي إىل عدم توفر الوقت الكايف       
الصعب التوصل إىل قرارات هنائية ، ومن مث يلزم حتديد وقت معني لتناول كل بند من بنود جـدول                   

 .األعمال حىت ميكن بدء وإهناء االجتماع يف املوعد احملدد له 
 والوجدانية وذلك باجلمع بني إلقاء      إن االجتماعات اجليدة جيب أن تتضمن مزجيا من األمور العقلية          .7

 .الكلمات وعرض التقارير واملناقشة واحلوار 
                حيضر املدير التنفيذي ومن يراه رئيس اللجنة مناسبا من كبار املسؤولني اجتماعات هيئـة اإلدارة

  .ملناقشة سري العمل والوقوف مع واقع األمور ومعاجلتها مبوضوعية واختاذ القرارات املناسبة 
 ي رئيس اهليئة اإلدارية واملدير التنفيذي بعد االجتماع لالتفاق حول ما مت وحول كيفيه تنفيـذ           يلتق

القرارات اليت اختذت، واملعلومات األخرى الواجب توفريها لالجتماع القادم واليت تتعلق بـالبنود             
نتهاء اجتمـاع   اليت مل تتم مناقشتها وحتتاج إىل متابعة الواجب حتضريها يف أقرب فرصة ممكنة بعد ا              

ائج االجتماع وعرض انطباعـه     ـل طرف من مراجعة نت    ـه يتيح الفرصة أمام ك    ـاجمللس ، إذ أن   
  . حول ما مت 

  :اخلالصة 
من الصعب وضع حتديد دقيق ملسؤوليات وأدوار أعضاء هيئة إدارة اجلمعية  فمن ناحية يعمل اهليئة علـى                     

 ومداخل جديدة وفعالة ، ومن ناحية أخرى عليه أن حيرص دائما    قيادة اجلمعية إىل األمام من خالل استراتيجيات      
على اختاذ القرارات الرشيدة، ودعم اجلهود الرامية إىل حتقيق االستمرارية ، واألخذ بعني االعتبار العوامل الـيت                 

  .تؤثر على عمل اجلمعية من قيود عملية وقانونية وأخالقية 



ة اإلدارة مالئمة الحتياجات اجلمعية واجملتمع الذي ختدمه وألعضاء         جيب أن تكون الطريقة اليت تعمل هبا هيئ         
اهليئة ذاهتم، وبالرغم من أن طريقة عمل هيئة اإلدارة قد ختتلف من مكان آلخر، إال أهنا جيب أن تتضمن مخـسة                     

 النقـاط   عناصر رئيسية لضمان توفري التوجيه واإلشراف املناسبني للربامج احلالية واخلطط املستقبلية ، وهـذه             
  " .التخطيط االستراتيجي ورسم السياسات ، واإلشراف ، والدعوة ، وتنمية املوارد : اخلمس هي 

غالباً ما يكون ألعضاء هيئة اإلدارة روابط وثيقة مع اجملتمع احمللي من خالل ما حيظون به من احترام ونفوذ                   
س تنوع الفئات السكانية اليت ختدمها اجلمعية       بني أفراد اجملتمع ، وباإلضافة إىل ذلك فإن تشكيلهم جيب أن يعك           

زيادة متثيل اجملموعات ذات التمثيل املنخفض على مستويات اختاذ القرارات يف االحتاد وعلى مستوى اجلمعية               " 
فإن تشكيل هيئة اإلدارة من أعضاء ينتمون إىل خمتلف فئات اجملتمع ال يضفي النشاط والتنوع علـى عمليـة                   " 

  .إمنا يهم كذلك يف تيسري عملية قبول اجملتمع للجمعية ودعمهم هلا القيادة فقط ، و
وخالصة القول ، فإنه بالرغم من صعوبة املهام وتداخل األدوار، فإن عملية تطوير هيئة إدارة نـاجح مـن                   
 شأهنا توفري قاعدة راسخة تستند عليها اجلمعية وتساعدها على حتديد هوية خاصة هبا داخل إطار اهليكل العـام                 

 .لالحتاد ككل 

  
  واجبات رئيس اهليئة اإلدارية

  املتطلبات 
  

  معرفة شاملة باجلمعية وأنظمتها وأهدافها وااللتزام الشخصي برسالتها ومهمتها.  
 توفر مسات قيادية فعالة يف جمال العمل االجتماعي والتنمية االجتماعية. 

  اجلمعية والعمل مع املدير التنفيذيختصيص القدر الكايف من وقته لقيادة اهليئة اإلدارية ومتثيل. 

  القدرة على إثارة محاس أعضاء هيئة اإلدارة للقيام باألدوار املنوطة هبم. 

  القدرة على إثارة محاس أعضاء هيئة اإلدارة للقيام باألدوار املنوطة هبم. 

  القدرة على اإلدارة الفعالة الجتماعات اهليئة وفقا جلدول األعمال املتفق عليه. 
  
  ملسؤوليات ا
  

  تنشيط وتقييم وظائف هيئة اإلدارة.  

  اإلعداد لعملية التقييم السنوي للمدير التنفيذي واملشاركة فيها. 

  دعوة اهليئة العامة لالجتماعات السنوية ومتابعة تنفيذ قراراهتا. 

  متابعة تنفيذ خطة اجلمعية السنوية ومشاريعها وبراجمها ومراقبة الصرف اليومية وإجازهتا. 



                 العمل على تعريف أعضاء اهليئة اجلدد بكل ما يتعلق مبسؤولياهتم وتزويدهم بكافة الوثائق الالزمة ، منها
 .على سبيل املثال اخلطط االستراتيجية وسياسات اجلمعية، وصوراً من حماضر آخر اجتماعات اهليئة 

  أن يقدم النموذج األمثل يف تدبري التمويل والعالقات العامة. 

 جتماع هيئة اإلدارة وإعداد جدول أعماهلا وترؤس اجللسات وإدارهتا الدعوة ال. 

  
  العالقات 

  

             التشاور والتعاون مع املدير التنفيذي والعمل معه على حل املشكالت ، األمر الذي يتطلب درجة عالية
  .من الشفافية والثقة والدعم 

 موعات العمل وسائر أعضاء اجمللس إجياد ذات النوع من العالقة مع املنتخبني من رؤساء اللجان وجم. 
  

  قيادة اجلمعية 
إن املهام السابقة الذكر شأهنا شأن املهام اليت يتضمنها أي وصف وظيفي هي أمور مثالية إىل حد ما ،                    -

  :مبعىن أنه يصعب إجياد من يتقنها ، إن ما يعنينا هنا هو أن يتسم رئيس اهليئة مبا يلي 
 تماعية أن يتمتع بسمعة طيبة ومكانة اج.  
  التعامل بسهولة وفاعلية مع الناس. 
 إقامة عالقة من االحترام املتبادل مع املدير التنفيذي للجمعية. 
  القدرة على القيادة واالستعداد لتحمل تبعاهتا. 
                 أن تكون لديه خربة كافية من األمور املتعلقة بالعمل التطوعية ومفهومـه وقـضايا التنميـة

 .باإلضافة إىل املعرفة الضرورية بنظام اجلمعية وأهدافها ومبادئها االجتماعية واالقتصادية، 
                  ال يشترط أن يكون رئيس اجلمعية قادراً على اإلجابة عن كافة ما يطرح من أسئلة وإمنا جيب

أن يكون قادراً على وضع األسئلة االستراتيجية يف إطارها الصحيح وكيفية احلكـم علـى               
 .ئة حيال ما يطرح من أمور ختص اجلمعية وجهات نظر املوظفني وأعضاء اهلي

                إن رئيس هيئة اإلدارة الناجح هو الذي يوجه اهتمامه حنو القضايا اهلامة باجلمعية والوصول إىل   
القرارات املناسبة بعد إجراء املشاورات الكافية ، ويبين عالقات طيبة من التفاهم والتعـاون              

لدولية العاملة يف جمال أهـداف واختـصاصات        والتنسيق مع املؤسسات الرمسية واألهلية وا     
اجلمعية ، وقادر على بناء جسور وعالقات طيبة مع اجلهات ذات االختصاصات كما ميكنـه               

 .دفع األمور إىل األمام 



  
 إدارة االجتماعات الفعالة

  

  بعض أنواع االجتماعات
  

  اجتماع لدراسة مشكلة أو مسألة مطروحة   - أ
  

  : الشروط 
  .هداف حتديد اهلدف أو األ -
 .طرح املسألة أو املشكلة  -
 .إدارة اجللسة وإحياء النقاش  -
 .اعتماد منهجية واضحة للتدرج يف حتليل املشكلة وأسباهبا ، واملؤثرات عليها  -
 .حتفيز اجملموعة للمشاركة ولتبين احللول  -
 .التوصل إىل حلول ممكنة  -
 .حوصلة اجللسة  -

  
  اجتماع لتبادل املعلومات 

   تقصي معلومات –ستقبال معلومات  ا–إرسال معلومات 
  

  :شروط 
  .أهداف واضحة  -
 .فترة زمنية غري بعيدة عن زمن املعلومة املطلوبة  -

  
  :املهارات املطلوبة 

  .اإلصغاء اجليد  -
 .طرح األسئلة  -
 .حتليل علمي ومنطقي للمعلومات  -
 .تدوين جيد  -
 .املساعدة على تدرج وتطور األفكار  -
  . طرحت استخالص األفكار األساسية اليت -



  اجتماعات اهليئات العامة أو اإلدارية يف اجلمعيات اخلريية
  
  

  . التقيد بنظام اجلمعية األساسي يف دعوة األعضاء للحضور :الشروط 
  .وضع جدول األعمال  -
 .احلضور والنصاب القانوين  -

  
  

  :املهارات املطلوبة 
  .االطالع على نظام اجلمعية والتعليمات  -
 .ة بالدعوة دراسة األوراق املرفق -
 .التحضري لكل بند من بنود جدول األعمال  -
 .احلضور يف املوعد احملدد  -
 .االستماع اجليد لآلخرين  -
 .احترام آراء اآلخرين  -
 .عدم اإلطالة يف املناقشة  -
 .التقيد ببنود جدول األعمال  -
 .التحدث عندما يسمح لك  -
 

  ةاملتـابعـ
  

  ؟؟؟ما هي املتابعة 
    

 جبمع وحتليل وكتابة تقرير حول املعلومات املستخلصة من سري نشاطات اخلطة ضمن             تتعلق عملية املتابعة    
  .فترة زمنية حمددة من أجل التعرف على االخفاقات واإلجنازات يف تطبيق خطة العمل التطبيقية 

جيب أن تكون عملية املتابعة بشكل مستمر ، وتأيت املتابعة حسب التسلسل الزمين يف اجلدول املوضح يف                   
خطة العمل التطبيقية ، وجيب أن يتكون نظام املتابعة من آليات وإجراءات متكن من وصول املعلومة إىل الـشخص                   

  .املناسب لتساعده يف اختاذ القرار



  
  ؟؟؟ع ملـاذا نتاب

  

  
  : لكي تتوفر للهيئة اإلدارية املعلومات اليت حتتاجها حىت متكنها من 

  .اليت أجنزت ، وأين حنن من إجناز خطة العمل التطبيقية حتليل املوقف احلايل وما هي النشاطات  -
 .حتديد املشاكل وإجياد احللول املناسبة هلا  -
 .املساعدة يف تطبيق النشاطات حسب اجلدول الزمين  -
 .تساعد يف قياس مدى النجاح يف حتقيق األهداف ومراجعتها  -
 .اختاذ القرارات فيما يتعلق باملوارد البشرية واملالية  -

  
ن مجع معلومات عملية املتابعة من خالل الزيارات امليدانية ، السجالت، التقارير،وهنـا ال بـد للهيئـة                  وميك

  :اإلدارية أن تضع آلية وإجراءات لعملية املتابعة توضح فيها 
  . الشخص املسؤول عن متابعة كل هدف من أهداف اجلمعية  .1
 .أن تكون عملية املتابعة بناء على مناذج متابعة  .2
 .ملف خاص للمتابعةختصيص  .3
  .يتم عرض نتائج عملية املتابعة خالل االجتماع الشهري للجمعية  .4

  
  التقييـــــم 

  

   ؟؟؟ما هو التقييم
  

  :هو عملية منظمة ومرحلية هتدف إىل مجع البيانات وحتليلها لتحديد 
  .هل مت حتقيق األهداف املرجوة  .1
 املخططة أم ال ؟فيما إذا كانت األهداف مت تنفيذها من خالل النشاطات  .2

  
  ؟؟؟ما هو  اهلدف من التقييم 

  .قياس مدى حتقيق األهداف  -
معرفة املراحل اليت مت تنفيذها من خطة العمل بالشكل املطلوب واحملدد سلفاً واالسـتفادة منـها لتالشـي                   -

  .العقبات يف املستقبل 
  

  ؟؟؟ما الذي جيب تقييمه 
  .حتقيق األهداف، مدى فعالية األهداف 



  
  

  ؟؟؟) عناصر ، خطوات التقييم ( يم  كيف نق
  وملاذا ؟. حتديد ما هو اهلدف من التقييم ماذا تريد أن نعرف 

  :    مثالً 
  معرفة العائد من مشروع مصنع األلبان على املستفيدين.  
  معرفة املشاكل اليت تعترض عمل اجلمعية. 

  
  :حتديد من يقوم بالتقييم  .2

  :مثالً   
  هل جيب تشكيل جلنة تقييم.  
  أم تقييم داخلي من قبل املستفيدين أنفسهم. 
  أم تقييم خارجي لتقييم مدى حتقيقنا ألهدافنا. 

  
  حتديد مىت يتم التقييم  .3

  :هناية العام   - أ
 ) .تقييم شهري، تقييم فصلي ، تقييم نصفي (خالل العام   -  ب
 

  :حتديد املصادر اليت سوف يتم مجع املعلومات منها  .4
  سكان اجملتمع احمللي .  
 القائمني على تنفيذ اخلطة ( اإلدارية  اهليئة. ( 

  
  ما هي األداة اليت جيب استخدامها جلمع املعلومات .5
  املالحظة– جمموعات النقاش - االستبانة–املقابلة  -
   

.حتليل البيانات اليت يتم احلصول عليها . 6



  الفرق بني
  

 التقييم  املتابعة

 مرحلي أو هنائي  الوقت على مدار املشروع 
 األهداف اخلاصة والعامة التركيز )التفاصيل(كونات املشروع على م

  االهتمام بالنتائج   التفاصيل  تفاصيل العمل اليومية 
  

  االجتماعات
  

  االرتقاء مبستوى اجتماعات هيئة اإلدارة
  

اخلـرباء  وينصح  . إن االرتقاء مبستوى اجتماعات اهليئة اإلدارية هو بعد رئيسي لتطوير فاعلية اهليئات اإلدارية              
  :باختيار فاعلية كل اجتماع من خالل استبيان موجز لألعضاء لتقييم األبعاد التالية 

  أمهية املوضوعات على جدول األعمال.  
  املوارد والتقارير املقدمة كأوراق خلفية.  
  عالقة املناقشات باملوضوعات.  
  مدى احلرية والدميقراطية يف التعبري عن الرأي.  
 اء اهليئة للوصول إىل القرارات مدى التوافق بن أعض.  

  

  الوقت يف االجتماعات 
إن أسلوب استخدام كامل الوقت يف االجتماعات هو الفيصل الذي حيدد مستوى اجتماعـات اهليئـات                  

  .اإلدارية للمنظمات األهلية وهو عنصر مهم لضمان اإلنتاجية والنجاح التنظيمي 
على القضايا العامة والسياسات وليـست املـسائل املتعلقـة    إن اجتماعات اهليئات اإلدارية جيب أن تركز     

  .باإلدارة التنفيذية كما جيب أن تتميز االجتماعات حبسن استغالل وقت أعضاء اهليئة اإلدارية 
  

  ومن هنا فإن ثالثة أمور تبدو لنا مهمة
عد القانونية ينص على أن     فدور أعضاء اهليئة اإلدارية كما حتدده النظم األساسية والقوا        : االتفاق مع املهام     .1

  :تكون مرشدا وموجهاً لقضايا وقرارات االجتماع وهي ثالثة جماالت
  . الفلسفة واملبادئ والسياسات :أوهلا 
  .  اختاذ القرارات :ثانيها 
  . املستقبل والتطوير والبيئة السياسية واالجتماعية والثقافية :ثالثها 



  

ل توفري معلومات وبيانات خلفية كافية الحتاد القرار وأن يهتم          االستعداد لعقد اجتماعات هادفة ، من خال       .2
االجتماع مبعاجلة املشكالت اليت تطرأ بني األفراد واألطراف األخـرى ويتـضمن دراسـة االجتاهـات                
االستراتيجية وحفز املناقشة بصفة دائمة على أن تراعى عملية ختصيص الوقت أو ميزانية الوقت لتقسيمها               

  .جدول األعمال بني خمتلف بنود 
  

ويساعد التخطيط اجليد جلدول األعمال على استفادة اهليئة اإلدارية من املعلومات اليت يتلقاها بصورة منظمة 
  :حىت يتمكن األعضاء من الوصول لقرارات مجاعية منظمة حىت يتمكن من الوصول لقرارات مجاعية 

  :وهناك أربع خصائص حتدد مستوى االجتماع 
 واألغراض الرئيسية له ؟.  مضمون هل االجتماع ذو  
 هل االجتماع مفيد جلميع أو غالبية املشاركني ؟ 
 هل االجتماع مفتوح أمام األفكار اجلديدة ؟ 
 مدى التطور يف املنظمة والذي حيققه االجتماع ؟ 

  

اهلـدوء  عقد االجتماع ، يراعى فيه متطلبات النجاح ، أبرزها املشاركة الفعالة اإلجيابية من جانب اجلميع،                 .3
واحلكمة والدميقراطية يف إدارة االجتماع ، اإلدالء بالتعليقات يف األوقات املناسبة ودون قطع حديث أحد               

  .األعضاء 
  

إن املفتاح األول لنجاح قيادة االجتماع هو عدم التحيز وإدارة االجتماع يف ضوء جدول األعمال لكـي                 
س االجتماع وتوثيق حماضر اجللسات بأمر منهم ، يؤرخ لتطور يقود إىل قرارات يقوم ببلورهتا والتأكيد عليها رئي       

املنظمة ، ويلخص القرارات استعداداً لتنفيذها ، وهي مسؤولية أحد أفراد اجلهاز التنفيذي وأحياناً هي مسئولية                
وائح املنظمة  وكلها أمور يتفق عليها وحتددها أحياناً ل      ) سكرتاريا اهليئة أو أمني السر      (أحد أعضاء اهليئة اإلدارية     

  .اجلمعية / 
إن االرتقاء مبستوى اجتماعات اهليئة اإلدارية يقع يف صميم فاعلية اهليئة اإلدارية وتطورها الـدائم والتخطـيط                 

  .اجليد لالجتماع من حيث التاريخ وجدول األعمال وإدارة االجتماع بفعالية تعكس إجياباً على اهليئة 



   جـــدول األعمــــــال 
  
  
  
  

  .ع على وارد اهليئة اإلدارية االطال .1

  .31/12/2005حصر اجلمعيات املسددة اللتزاماهتا لغاية  .2

 .حصر ممثلي اجلمعيات اخلريية يف اهليئة العامة لالحتاد  .3

حتديد موعد اجتماع اهليئة العامة لالحتاد وتوجيه الدعوات ملمثلي اجلمعيات اخلريية املسددة اللتزاماهتا املالية               .4
. 

 .الية لالحتاد النفقات امل .5

  .ما يستجد من أعمال  .6



  اإلجراءات التنظيمية يف عقد اجتماعات اهليئة
   العامة  للجمعيات واهليئات االجتماعية

   وكيفية تسيريهـــــــــــــــا 

  

  

  : قبل بدء االجـــتماع -أ

  .تدقيق الكشف املتضمن أمساء أعضاء اجلمعية الذين حيق هلم حضور االجتماع  .1

ضر إىل االجتماع يوقع قبالة امسه، أما العضو الذي حيمل إنابة فيثبت امسه وتوقيعه قبالة اسـم العـضو                   كل عضو حي   .2
 .وتؤخذ اإلنابة وتدقق وحيتفظ هبا " الغائب"املنيب 

عندما يتأكد مندوب الوزارة من اكتمال النصاب أو يتأكد من مضي الوقت املسموح به بعد حلول موعد االجتماع                   .3
 .إعالن افتتاحها، ويعترب هنا فقط االجتماع منعقداً ) رئيس اجلمعية أو نائبه ( اجللسة يطلب إىل رئيس 

 .يعلن رئيس اجللسة عدد أعضاء اهليئة العامة الذين حيق هلم احلضور وعدد احلاضرين أصالة وإنابة  .4

 .يقر احلاضرون جدول األعمال وال جيوز بعد إقراراه إضافة أي بند آخر  .5

 .دول األعمال بنداً وال يترك أي بند إال بعد اختاذ قرار بشأنه يناقش احلاضرون ج .6

  : خطوات سري االنتخاب -ب

استقالة اهليئة اإلدارية ويتنحى عن املنصة ليتركها إىل مندوب الوزارة الذي ) رئيس اجلمعية أو نائبه(يعلن رئيس اجللسة   
  :يتوىل اجللسة فيبدأ 

من اهليئة العامة الذين ال يرغبون بترشيح أنفسهم للهيئة اإلداريـة           ) 3-2(تشكل جلنة إشراف على االنتخابات من        .1
  .وجيلسون على املنصة 

فتح باب الترشيح لعضوية اهليئة اإلدارية، كل مرشح يثىن عليه من قبل عضوين من األعضاء وبدون اسم املرشـح                    .2
 .....على اللوح وهكذا 

 .تقر قائمة املرشحني مث يغلق باب الترشيح  .3

  :يع أوراق االقتراع السري  توز-ج



  ) .ينصح بأن يقوم املرشد االجتماعي رئيس اجللسة بتوضيح كيفية تعبئة أوراق االقتراع السري قبل توزيعها (
  ) .1/الكشف املشار إليه سابقاً يف         أ(التوزيع يتم مبوجب كشف األعضاء احلاضرين أصالة وإنابة  .1
 .الوزارة قبل توزيعها ختتم ورقة االقتراع وتوقع من مندوب  .2

 .ينادى على كل عضو كما ورد يف الكشف املشار إليه، ويسلم ورقة اقتراع أو اثنتني إذا كان مناباً .3

 .تعباً أوراق االقتراع السري من قبل األعضاء وجتمع يف الصندوق املخصص لذلك  .4

  : الفـــــرز -د
 فيه لعدد احلاضرين أصالة وإنابة ، وكل ورقة تزيد          يفتح الصندوق أمام اجلميع وتتم عملية مطابقة عدد األوراق         .1

  .عن ذلك تلغى مبعرفة اجلميع 
يقوم مندوب الوزارة بتالوة األصوات من كل ورقة واحدا واحدا بشكل واضح ومسموع ليتم تسجيلها على                 .2

ـ                   راف اللوح أمام اجلميع بشكل شرطة لكل صوت أمام اسم املرشح املستفيد ، بينما يقوم أعضاء جلنـة اإلش
 .باإلجراء ذاته على أوراق خاصة 

بشكل جمموعات أربعـة شـرطات عموديـة        ) الشرطات  (يتم تسجيل األصوات    : لتسهيل عملية األصوات  ( 
  .فيدل ذلك على أن املرشح قد حصل على مخسة أصوات (          ) وخامسة أفقية من الوسط هكذا 

 .ة اإلدارية املطلوب انتخاهبم يشطب كل اسم يرد يف الورقة يزيد عن عدد أعضاء اهليئ .3

... أي التباس يظهر يف ورقة االقتراع السري من مثل عدم الوضوح أو االختالف يف مقاطع االسم أو غري ذلك           .4
 .تعرض على جلنة اإلشراف أمام اهليئة العامة ويزال هذا االلتباس يف حينه ويكون قرارها هبذا الشأن قطعياً 

 .ناهلا كل مرشح تنازلياً ويكتب العدد قبالة امسه حتصر عدد األصوات اليت  .5

 .إعالن عدد األصوات مرتبة تنازلياً وإعالن أمساء الفائزين وأعضاء االحتياط .6

 :إذا تساوى أكثر من مرشح يف عدد األصوات جتري القرعة بينهم لتقرير من يتقدم منهم على اآلخر  .7

يئة العامة إال إذا كان اجتماعاً ثانياً فيصار إىل اتباع نـص            تراعى مجيع اإلجراءات السابقة يف كل اجتماع لله       ( 
  )النظام األساسي بشأن النصاب فقط 



   تشكيل اللجان
  

مـن النظـام    ) 31املادة  (وز هليئة اإلدارة تشكيل جلان فرعية تتوىل متابعة نشاط اجلمعية يف ميادين معينة              جي  
  .األساسي

  .أهداف اجلمعية خيتلف عدد ونوعية اللجان وفقاً لطبيعة و  
  

  أمهية اللجان 
إهنا إسلوب منهج يتيح مشاركة أعضاء اهليئة اإلدارية يف صنع السياسات وصنع القرارات وعدم  .1

  .تركزها يف يد شخص واحد أو عدد قليل 
  .إن اللجان تؤدي إىل مزيد من فعالية إدارة احلكم ومباشرة مهام السلطة  .2
خلربات واملهارات املختلفة واملتوفرة ألعضاء هيئة اإلدارة إهنا تسمح باالستفادة بشكل متساو من ا .3

.  
  .أسلوب يؤدي إىل فهم أفضل لطبيعة املنظمات اليت ينشط فيها أعضاء هيئة اإلدارة  .4

o  إن اللجان تقوم بوضع اخليارات السياسية أمام هيئة اإلدارة وتقوم بطرح توصيات العمل
  .رة خبصوص السياسات هبدف خلق اتفاق وتوافق بني أعضاء هيئة اإلدا

o                إن حجم اللجنة وخربة أعضائها وتكليفها مبهام حمددة ميكنها من التعامل بصورة فعالة وتفـصيلية
أكثر من تصدي هيئة اإلدارة ككل للمهمة فاجملموعات الصغرية تكـون أكثـر مهـارة يف حـل         

اصيل والوصـول   املشكالت من اجملموعات الكبرية فهي أكثر قدرة على التحليل والدخول إىل تف           
 .إىل التوصيات 

  
إن اللجان مع أمهيتها ال حتل حمل هيئة اإلدارة وقدرهتا على صنع القرارات ، إال أهنا تضع توصيات أمام هيئة " 

ومن مث فإن هيئة اإلدارة تظل حمتفظة مبسؤوليتها اجلماعية يف . اإلدارة تيسر من صنع القرارات وختلق االتفاق حوله
وكون اللجنة قد مهدت الطريق وأوصت خبيار سياسي ما ، ال يعفي أعضاء . النهائية اليت تصدرها مواجهة القرارات 

  "هيئة اإلدارة من مسؤوليتهم والتزامهم بالقرار 
  



  مىت تنشئ اللجان
  

ال توجد قاعدة ثابتة لذلك، إال أن اللجان تنشأ عند نقطة ما تشعر فيها هيئة اإلدارة أن العمل قد تـراكم                       
  . وأنه جيب جتزئة السلطة واملسئولية، وهنا تكون اللجان هي احلل األمثل وتعقد

إن اهليئة اإلدارية قد تقوم بتشكيل جلان تضطلع مبشروعات خاصة حمددة سواء حديثة التأسيس أو تلك اليت                
داد ملؤمتر أو حدث    تعيد النظر يف خطتها واستراتيجيتها ، قد تشكل جلنة التخطيط االستراتيجي أو مثالً يف حالة اإلع               

  .ضخم قد تشكل جلنة لإلعداد للمؤمتر 
  
  

  أنواع اللجان 
  
 تقوم بوظائف ثابتة ودائمة ، ترتبط باستمرارية اجلمعية ومن ذلك اللجنـة املاليـة ، اللجنـة            :جلان دائمة     - أ

  .التنفيذية، جلنة الربامج 
. د وتنتهي مهمتها بتحقيـق اهلـدف     توكل إليها مهام حمددة ويتم تشكيلها هلذا الغرض احملد         :جلان خاصة     -  ب

ومن ذلك تشكل جلنة لترشيح املدير التنفيذي أو تشكيل جلنة لإلعداد ملؤمتر ، وحتل اللجنة بعد أداء املهمة                  
. 

  

 -من املهم وضوح االختصاصات ومنع تداخل الوظائف وعليه فإن اللجنة سواء كانت دائمـة أو خاصـة        
لداخلية أو النظام األساسي للهيئة أو ببيان يوضح األهـداف واالختـصاصات            عليها أن تلتزم مبا ورد يف الالئحة ا       

  .والوظائف 
  

يتوقف حجم اللجنة يف املقام األول على التقييم السليم لعدد األفراد املطلوبني إلجناز عملها  وهو يرتبط     
  .حبجم العمل واحتياجات هيئة اإلدارة واجلمعية 

  

  .مهها العمل بروح الفريق وتوافر مشاركة يف املعلومات واخلربات من أهم شروط فاعلية اللجان وأ    
ينبغي يف تشكيل اللجان مراعاة خربات أعضاء هيئة اإلدارة واخليارات املفضلة لديهم ومشاركة املتطوعني   

  .من أفضل اآلليات اليت توسع دائرة املشاركة يف صنع السياسات
  
  
  
  


