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 والتقارير الدورية رزنامة اجتماعات اإلدارة العليا
 تمهيد 

الجمعية   اجتماعات  رزنامة  يوضح  والذي  الدليل  هذه  إعداد  من    العموميةتم  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  ومجلس 
نظمة واللوائح والسياسات  األ المجلس الدورية، والتقارير المتداولة بين هذه األطراف بناء على ما ورد في كل من  

 التالية: 
بقرار   (1 الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  )نظام  رقم  الوزراء  بتاريخ  61مجلس  ه 18/02/1437( 

 م.30/11/2015الموافق 
بتاريخ   (2 وزاري  بقرار  الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  لنظام  التنفيذية  ه  11/06/1437الالئحة 

 م.20/03/2016الموافق 
 . الالئحة األساسية للجمعية (3
 .في الجمعيةحوكمة الدليل   (4
 .الحوكمة أفضل الممارسات في  (5
 قرارات مجلس اإلدارة وممارسات الجمعية الحالية.  (6
 

  



 

 اجتماع عادي  - رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

أو عزل  أو إعادة تعيين تعييناعتماد 
محاسب قانوني  مراجع حسابات خارجي )

؛ لمراجعة حسابات الجمعية، (مرخص له
 وتحديد أتعابه

   اجتماع عادي 

      

 مرة كل سنة مالية 

تقرير مراجع الحسابات  مناقشة واعتماد 
 سنة مالية مرة كل          اجتماع عادي  عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية

مشروع الميزانية التقديرية  مناقشة واعتماد 
   اجتماع عادي  للسنة المالية الجديدة 

      
 مرة كل سنة مالية 

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  
الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 

للسنة المالية والخطة المقترحة المنتهية، 
 الجديدة

   اجتماع عادي 

      

 كل سنة مالية مرة 

إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح 
وتفويض المجلس في استثمار  مجاالته، 

الجمعية أو إقامة  الفائض من أموال  
 المشروعات االستثمارية

   اجتماع عادي 

      

 عند الحاجة

التصرف في أي من أصول الجمعية 
بالشراء أو البيع وتفويض مجلس اإلدارة 

 إتمام ذلك في 
   اجتماع عادي 

      
 عند الحاجة

االطالع على ومناقشة ما ورد في  
مخاطبات الوزارة أو الجهة المشرفة  

 ومالحظاتها على الجمعية
   اجتماع عادي 

تناقش في أول اجتماع       
 بعد ورودها للجمعية 

 تكملة  - اجتماع عادي - رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

التصويت على التعديالت المقترحة من 
الجمعية  مجلس اإلدارة على ميثاق

أو  مجلس اإلدارةأو ميثاق  العمومية
مواثيق أي من اللجان المنبثقة من 

   اجتماع عادي 

      

 عند الحاجة



 

 المجلس
وإبراء ذمة  ، انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة السابق
 مرة كل أربعة سنوات         اجتماع عادي 

 تشكيل لجنة االنتخابات
   اجتماع عادي 

في االجتماع الذي يسبق       
أعضاء مجلس انتخاب 

 اإلدارة

 
  



 

 اجتماع غير عادي  – رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية  
 مالحظات  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فبراير  يناير  الــبــنــد

البت في استقالة أي من أعضاء مجلس  
اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه، 

الشاغرة في يشغل المراكز  وانتخاب من  
 عضوية مجلس اإلدارة 

            

 عند الحاجة 

البت في إلغاء ما تراه من قرارات مجلس  
 اإلدارة 

            
 عند الحاجة 

التصويت على اقتراح اندماج الجمعية 
حل الجمعية  ، أو في جمعية أخرى 

 اختياريا  

            
 عند الحاجة 

 عند الحاجة              الالئحة األساسية للجمعيةإقرار تعديل 
 

  



 

 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات الجمعية العمومية العادية  
العمومية (1 الجمعية  )  تعقد  واحدة  مرة  عاديا   اجتماعا   يعقد  1العادية  أن  على  مالية،  سنة  كل  األقل  على   )

 . ( األولى منها4األول لكل سنة خالل األشهر األربعة )االجتماع 
رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس  العادية    يرأس اجتماعات الجمعية العمومية (2

 اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 
العمومية   (3 الجمعية  رئيالعادية  تنعقد  من  دعوة  بدعوة  له  يحق  من  أو  يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  س 

 . الجمعية نظاما  
خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن عن موعد  العادية  يجوز للجمعية تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية   (4

 . الجمعية وموعد انعقادها الفعلي، على أن تعلن الجمعية عن ذلكانعقاد 
العادية  ع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية  على مجلس اإلدارة إفراد كل موضو  (5

 . الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا  تحت بند واحدمستقل، وعدم في بند 
أعمالها، وال يجوز لها  أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول    العادية  الجمعية العمومية   يجب على   (6

 . مسائل غير مدرجة فيهتنظر في أن 
 محضر.  العادية  يجب أن يحرر باجتماع الجمعية العمومية  (7
 

 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية  
اجتماعا  غير عاديا  إال بطلٍب ُمَسبٍَّب من الوزارة أو من مجلس اإلدارة، أو بطلب  ال تعقد الجمعية العمومية   (1

 . % من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية  25عن عدد ال يقل 
العمومية (2 الجمعية  اجتماعات  ينتدبه  العادية    غير  يرأس  من  أو  غيابه  عند  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس 

 مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 
على   (3 العمومية  يجب  جدول    العاديةغير    الجمعية  في  المدرجة  الموضوعات  بنظر  تتقيد  وال  أن  أعمالها، 

 . تنظر في مسائل غير مدرجة فيهيجوز لها أن 
 محضر.  العادية غير يجب أن يحرر باجتماع الجمعية العمومية  (4

  



 

 رزنامة اجتماعات مجلس اإلدارة
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  إقرار جدول األعمال 
 مرة كل سنة مالية     1اجتماع  اعتماد التقرير السنوي للجمعيةمناقشة و 
الموازنة التقديرية للسنة مسودة اعتماد مناقشة و 

رفعها للجمعية العمومية قبل المالية الجديدة 
 العتمادها

 مرة كل سنة مالية  4اجتماع    

تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراجع مناقشة 
قبل  حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية

 رفع توصية للجمعية العمومية العادية
 مرة كل سنة مالية  4اجتماع    

 عند الحاجة     تعيين الموظفين القياديين في الجمعية
الجمعية  أعضاء جدد فيالبت في قبول 

بقرار   ة أي عضوالعمومية أو إلغاء عضوي
 مسبب

 الحاجةعند  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع 

اللجان   ريرااستعراض ومناقشة واعتماد تق
  المنبثقة من المجلس الدورية 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  وأنشطتها هابرامجو  متابعة سير أعمال الجمعية
ومناقشة التقارير الدورية المالية وغير استعراض 

المالية المعدة من اإلدارة التنفيذية بشأن التقدم 
المحرز في نشاط الجمعية في ضوء خطط  

 وأهداف الجمعية االستراتيجية 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع 

تقارير نشاط أبرز ما ورد في استعراض ومناقشة 
 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  جعة الداخلية  المرا

خطط و اعتماد معايير تقييم أداء اإلدارة التنفيذية،  
الهياكل التنظيمية  و التعاقب على إدارة الجمعية، 

 والوظيفية للجمعية 
    

عند تطويرها ألول مرة أو عند  
 إدخال تعديالت عليها 

اإلدارة مجلس اإلدارة ولجان المجلس و  تقييم أداء
 مرة كل سنة مالية    2اجتماع   التنفيذية  

مناقشة واعتماد سياسات الجمعية اإلدارية 
 عند الحاجة     والمالية، وأي تعديالت الحقة عليها 



 

 
  



 

 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات مجلس اإلدارة 
مقامه  أو من يقوم حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس في   (1

 . الدعوة النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب
لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند إلى  ، و يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده  (2

 المجلس. محضر اجتماع اض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في وفي حال اعتر  ،جدول األعمال 
 للمجلس أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين.  (3
 ُتثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر.  (4
(  3( كل ثالثة )1في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد )  ( اجتماعات4يعقد المجلس أربعة ) (5

 . أشهر
 . ال يكون االجتماع صحيحا  إال بحضور نصف عدد أعضاء المجلس على األقل (6
 

  



 

 رزنامة اجتماعات لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

 النصف سنوي استعراض ومناقشة تقرير اللجنة 
 لمجلس اإلدارة

 في كل اجتماع 2اجتماع   1اجتماع 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ 
 في كل اجتماع 2اجتماع   1اجتماع  اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على  
 اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها  مجلس

 مرة واحدة في السنة    1اجتماع 

تقييم أداء مراجع الحسابات خالل السنة المالية  
السابقة، وإعداد توصية لمجلس اإلدارة بخصوص  

 تعيينه أو تغييره إعادة 
 مرة واحدة في السنة    1اجتماع 

االطالع على ومناقشة نتائج تقارير الجهات 
 الرقابية )إن وجدت( وما اتخذته الجمعية بشأنها 

في أول اجتماع بعد ورودها     
 للجمعية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية 
 مرة واحدة في السنة  2اجتماع    وإدارة المخاطر في الجمعية 

االطالع على ومناقشة خطة المراجعة الداخلية 
 السنوية ومن ثم إقرارها

 مرة واحدة في السنة  2اجتماع   

 مرة واحدة في السنة  2اجتماع    تقييم أداء نشاط المراجعة الداخلية 
  



 

 
 
 

 اجتماعات لجنة المراجعةمالحظات هامة بخصوص  
وتوثيق توصيات   (1 ومداوالت،  نقاشات  من  دار  ما  لها تتضمن  محاضر  وإعداد  اللجنة  اجتماعات  توثيق  يجب 

اللجان ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي  
 ضاء الحاضرين. ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األع–إن وجدت   –أبدوها 

خالل السنة المالية للجمعية، ويجب أن    ينتجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن اجتماع (2
، ومع المراجع الداخلي للجمعية، ولهما  مرة واحدة على األقل في السنة  تجتمع مع مراجع حسابات الجمعية

 طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
 
 

 

 

 

 



 

 رزنامة اجتماعات اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس اإلدارة
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

التنفيذية االطالع على ومراجعة أولويات اإلدارة 
السنوات  العمل متعددة االستراتيجية وخطة 

 واألهداف السنوية 
  2اجتماع  1اجتماع 

االطالع على ومتابعة أداء أعضاء اإلدارة  
التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي 

 مجلس اإلدارةوضعها  
  2اجتماع  1اجتماع 

االطالع على ومراجعة الموازنة العامة )الرأسمالية  
والمشاريع المقترحة من اإلدارة والتشغيلية(، 

والخطط، واألساليب  التنفيذية، وكذلك الدراسات،  
 التمويلية المتعلقة بها

  2اجتماع  1اجتماع 

مراجعة المعامالت الجوهرية التي تقترحها اإلدارة 
قبل عرضها واعتمادها من مجلس  التنفيذية

 اإلدارة
  2اجتماع  1اجتماع 

المستجدات بخصوص أبرز االطالع على آخر 
  2اجتماع  1اجتماع  القضايا القانونية الخاصة بالجمعية

مراجعة أبرز عقود التوريدات و االطالع على  
  2اجتماع  1اجتماع  والخدمات 

 
  



 

 
 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات اللجنة التنفيذية 

 خالل السنة المالية للجمعية.  اجتماعين تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن   (1
يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات   (2

األعضاء   أسماء  وبيان  ومنظم،  خاص  سجل  في  وحفظها  التصويت،  ونتائج  والتحفظات  اللجان  الحاضرين 
 ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين. –إن وجدت   –التي أبدوها 


