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 جلنة التخطيط والتطويرالئحة 

 

 

 االعتماد

الئحة   م 2022/   02 /09تاريخ  األربعاء  يف دورته الرابعة يوم     (15ة اجلمعية يف االجتماع رقم )    اعتمد جملس إدار 

 .جلنة التخطيط والتطوير
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 :للجنة العام اهلدف

 مع السنينيياسنينيات العامة للجمعية تا يتوا    ظم واألهداف وحتديثالتطوير والتحسنينيو والتخطيط للن بأعمالالقيام 

 .االشرافاملتعارف عليها ومتطلبات جهات  واملعايري األنظمة

 

 التعريفات:

 املدينة املنورة )أسرتي(نطقة سرية تاجلمعية: مجعية التنمية األ

 اجلمعية العمومية: اجلمعية العمومية جلمعية التنمية األسرية تنطقة املدينة املنورة )أسرتي(

 املدينة املنورة )أسرتي(نطقة سرية تلس: جملس إدارة مجعية التنمية األاجمل

 التخطيط والتطوير.اللجنة: جلنة 

 

 ملادة األوىل: أحكام عامة: ا

أعمال اللجنة ونطاق مسنينينيئولياتها تا يف  لي ييفية تنفيل تلي  التخطيط والتطويرجلنة توضنينينيئ الئحة  (1

 املسئوليات وإجراءات عملها وشروط عضويتها. 

التعديالت والتحديثات الالزمة عليها يلما رأى            إجراء  واقرتاحتراجعة هله الالئحة      جملس اإلدارة يقوم  (2

وزارة املوارد  لي ضنينينينينينينينينينيروريات وتكو  التعديالت والتحديثات باحلد املطلوب لتتماشنينينينينينينينينيني  مع األنظمة وتعليمات  

 .البشرية والتنمية االجتماعية

أعضنينيائهاو و    تغيرياقرتاح يتوىل جملس اإلدارة سنينينويات تقييم أداء اللجنة ويقدم توجيهاته لتحسنينيو األداء أو  (3

 االتي:

 أ. التزام األعضاء حبضور اجتماعات اللجنة.

 ب. أداء املهام املنصوص عليها يف املادة احلادية عشر من هله الالئحة.

  ج. نتائج قرارات اللجنة السنوية.

 

 املادة الثانية: تشكيل اللجنة: 

من ثالثة أعضنينينياء عل  األقلو عل  أ  تتكو   إدارة اجلمعية جلنة التخطيط والتطويرجملس تشنينينيكل بقرار من  (1

ويتم تسنينينينينينينيمية رئيس اللجنة عل  أ  يكو  أحد أعضنينينينينينينياء جملس اإلدارةو  أحد أعضنينينينينينينياء جملس يكو  من بينهم

 اإلدارةو وله زيادة عدد أعضاء اللجنة مت  ما دعت احلاجة لللي بعد موا قة جملس إدارة اجلمعية.

 ونطاق ومسنينينينيؤولياتها اللجنة تهام العالقة  ات ملؤهالتوا املناسنينينينيبة باخلربة اللجنة أعضنينينينياء يتمتع أ  جيب (2

 عملها.

ويتم االلتزام باللوائئ واالنظمة  اسنينيتقالليتهموعضنينياء اللجنة أع عالقة نكن أ  تتعارم مع يكو  أل أالجيب  (3

 عضاء.األاملعمول بها لتقييم مدى استقاللية 
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 املادة الثالثة: رئيس اللجنة: 

 .وبقية أعضاء اللجنةونائبة  رئيس اللجنة باختيار جملس اإلدارةقوم ي (1

واالطالع عل  ينينيا نينية املعلومنينيات   اجنينيدول أعمنينياهلنيني اجتمنينياعنينيات اللجننينية و  بتحنينيدينينيدلجننينية أو ننينيائبنينية  اليقوم رئيس  (2

 حفظها وارشفتها. والتأيد منوالوثائ  الالزمة لتنفيل مسئولياتها 

 

 املادة الرابعة: سكرتري اللجنة: 

 التصنينيويت ح  له يكو  أال عل  اجلمعية موظفي من أو أعضنينيائها بو من سنينيكرتري( (هلا سنينير أمو اللجنة ختتار
 وأنشنينينينينيطة الجتماعات باإلعداد القيام عن مسنينينينينيؤوالت يكو و) اللجنة أعضنينينينينياء غري من حال يا  يف (قراراتها عل 

 أعضنينينينينيائها بو والتواصنينينينينيل وقراراتهاو وتوجيهاتها توصنينينينينيياتها تنفيل ومتابعة احماضنينينينينيرها وتوثيقه وإعداد اللجنة
   األخرى.واللوجستية  اإلدارية واإلجراءات

 

 املادة اخلامسة: النصاب: 

و   يكو  من بينهم رئيس اللجنة أأ أعضنينينياء اللجنة عل  أغلبيةاللجنة حبضنينينيور  الجتماعاتيتحق  النصنينينياب القانوني 

 نائبه يف حالة غيابه.

 

 املادة السادسة: مدة عمل اللجنة: 

  .باجلمعيةجملس اإلدارة  دورةاللجنة مع مدة  دورةمدة تكو  

 

  :التغيري يف عضوية اللجنة املادة السابعة:

جيوز بقرار يصوت عليه أغلبية أعضاء جملس إدارة اجلمعية استبدال أعضاء اللجنة بالكامل أو أحد أعضائها  (1

 .مت  ما رأى  لي مناسبات

ورئيس اللجنة بإمكا  أع عضنينينينيو من أعضنينينينياء اللجنة االسنينينينيتقالة و لي بتسنينينينيليم إشنينينينيعار خطي لرئيس اجمللس   (2

اعتمادها املتعلقة بالعضو املستقيل ومن ثم     واملهام إنهاء يا ة األعمالوتصبئ االستقالة سارية املفعول بعد     

 .البديل العضو وترشيئ جملس اإلدارة من

 

  :املاليةاحلقوق املادة الثامنة: 

مع العضنيو املرشنيئ للجنة من خارج   (  رمسي عقد )التفاقية تعاقدية  وااللتزامات املالية ختضنيع يا ة احلقوق 

 .أو موظفو اجلمعية اجلمعية العمومية وجملس اإلدارةأعضاء 
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 املادة التاسعة: إجراءات االجتماعات: 

يلما دعت احلاجة إىل  ليو  وأعل  األقلو  أشهر(  ستة بصفة دورية يل )  التخطيط والتطوير جلنةجتتمع  (1

 اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها. وجيب إعداد حماضر

 ال ميكن لعضو اللجنة توييل عضو آخر حلضور االجتماع بالنيابة عنه أو التصويت عنه يف االجتماعات.  (2

 يؤخل بالقرار اللع صوت له رئيس اللجنة يف حالة تساوع األصوات.  (3

دعوة أشخاص أخرين حلضور يل أو جزء من االجتماع    حضور اجتماعاتها وجيوز اللجنة  ألعضاء حي   قط  (4

 .و لي حسب احلاجة
 إال اجتماعاتها حضنينيور اللجنة أعضنينياء غري من التنفيلية اإلدارة أو اإلدارة جملس يف عضنينيو ألع حي  ال (5

 .مشورته عل  احلصول أو رأيه إىل االستماع اللجنة إ ا طلبت
احملا ظة  تخطيط والتطويرألشخاص احلاضرين الجتماعات جلنة ال   أعضاء اللجنة وغريهم من ا جيب عل   (6

 نقاشنينياتهم يف االجتماعات وعدم إ شنينياء أسنينيرار   و حوىعل  سنينيرية االجتماعات واملسنينيتندات الل حصنينيلوا عليها   

  اجلمعية.

 تقوم اللجنة تتابعة تنفيل نتائج االجتماعات السابقة وأية مواضيع عالقة منل آخر اجتماع هلا.   (7

عن طري  مكاملة مجاعية باهلاتف أو الفيديو املرئي أو أية وسنينينينينينينييلة اتصنينينينينينينيال  اجيوز للجنة أ  تعقد اجتماعاته (8

 يما بعضنينينيات والتحد   مشنينينيابهة إ ا يا  باسنينينيتطاعة يا ة األعضنينينياء املشنينينياريو يف االجتماع مساع بعضنينينيهم   

 .بينهم خالل انعقاد االجتماع

ن حمسنينينيوب من ضنينينيم ويعترب عضنينينيو اللجنة املشنينينيارر عن طري  هله الوسنينينييلة حاضنينينيرات شنينينيخصنينينييات يف االجتماع      (9

 النصاب املقرر وحي  له التصويت.

 أعمال االجتماع وأية وثائ  أخرى. يتم إرسال دعوات االجتماع قبل االجتماع بوقت ياف مع جدول  (10

يتوىل سنينينينينينينينيكرتري اللجنة يتابة يا ة القرارات الل اختلتها اللجنة خالل االجتماع املنعقد بطريقة املكاملة     (11

اعتمادها  ويصنينيئالتقارير إلكرتونية  تكو رئي أو أية وسنينييلة اتصنينيال مشنينيابهة و اجلماعية باهلاتف أو الفيديو امل

 باستخدام التواقيع االلكرتونية.

وحتفظ هله احملاضنينينينير بعد التوقيع عليها من قبل أعضنينينينياء  يف حماضنينينينير االجتماعات تسنينينينيجل قرارات اللجنة   (12

عمال سنينينينينيكرتري أاللجنة اللين حضنينينينينيروا االجتماع يف سنينينينينيجالت حماضنينينينينير اجتماعات اللجنة وتكو  من ضنينينينينيمن 

 اللجنة.

 ر ع حماضر اجتماعات اللجنة بعد التوقيع عليها من قبل مجيع األعضاء إىل جملس اإلدارة.  (13
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 اللجنة:  متطلباتلعاشرة: املادة ا

  .حي  للجنة احلصول عل  يا ة التجهيزات واملعلومات الالزمة هلا ألداء واجباتها ومسئولياتها (1

ة االسنينينينينيتعانة تن تراه من اخلرباء واملختصنينينينينيو من داخل اجلمعية أو خارجها بعد موا قة جملس  للجن ميكن (2

باجلمعية أو اإلدارة التنفيليةو وإ ا انتهت اللجنة يف اإلدارةو عل  أ  يتضنينينينينينينيمن تقريرها اسنينينينينينينيم اخلبري وعالقته   

 توصياتها إىل رأع مغاير آلراء اخلرباء أو املختصوو  عليها بيا   لي بالتفصيل.

 

 : التخطيط والتطوير : مسئوليات واختصاصات جلنةاحلادية عشراملادة 

يف املهام واالختصاصات املنصوص عليها يف املادة التاسعة والثالثو  من قواعد  التخطيط والتطوير جلنةختتص 

 :اآلتيحويمة اجلمعيات األهليةو وهي ي

 .اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيلية (1
 .التنفيلية وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارةإعداد  (2
 .املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيلية (3
 .مراجعة هيكل جملس اإلدارةو واإلدارة التنفيليةو ور ع التوصيات بشأ  التغيريات الل ميكن إجراؤها (4
 .هلم ور عها جمللس اإلدارة للنظر  يها واعتمادها إعداد سلم رواتب موظفي اجلمعية واملزايا املمنوحة (5
 .وضع وصف وظيفي لشغل وظائف اإلدارة التنفيلية (6
 .جملس اإلدارة أو أحد يبار اإلدارة التنفيلية وضع اإلجراءات اخلاصة يف حال شغور مريز أحد أعضاء (7
 .املالية والقانونية وضع اإلجراءات اخلاصة بتعريف أعضاء اجمللس اجلدد بعمل اجلمعية خاصة اجلوانب (8
 .وضع اإلجراءات املناسبة الل تكفل تو ري املعلومات الوا ية عن شؤو  اجلمعية ألعضاء اجمللس (9
 .( حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارةو واقرتاح احللول ملعاجلتها تا يتف  مع مصلحة اجلمعية10

 

 والتعديل()النشر ختاميه  عشر: احكام الثانيةاملادة 

و جملس اإلدارةمن  اعتمادها تاريخ من اداره اجلمعية اعتبارات قبل من بها االلتزام ويتم الالئحة هله يف جاء تا يعمل

مراجعة  اعتمادهاو ويتم بعد عليها االطالع اجلميع من لتمكو اجلمعية اإللكرتوني موقع عل  يتم نشنينينينينينينينينينينينيرها يما

 جملس اإلدارة. قبل من احلاجة حسب دورية بصفة الالئحة هله حمتوى

 


