
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختاذ القراراو  اللجانسياسة انشاء  

الدعوة واإلرشاد وتوعية معية جب
 اجلاليات يف رفحاء

 ( 3يف االجتماع رقم )  اإلدارة جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة رفحاءفقد اقر جملس  

 سياسة انشاء اللجان واختاذ القرار م23/2/2021ه املوافق 11/7/1442بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :أهداف السياسة

 قبل جملس اإلدارة أو  اعتماد آليات عمل موحدة لتشـــكيل اللجان وحتديد مهامها وقياس أدائها من
 .رة التنفيذيةاإلدا

.  احلرجة يف اجلمعية اعتماد ســــياســــة واضــــحة وعملية آللية اختاذ القرارات ومعاجلة األزمات. 

 :جمال التطبيق

 جملس اإلدارة. 

  املدير التنفيذي. 

  مدراء اإلدارات. 

 السياسات ذات العالقة:

 .الئحة جملس اإلدارة 
 .سياسة إدارة املعرفة 

 حكام عامة:ا

 .جمللس اإلدارة ابجلمعية إنشاء ما يراه من اللجان الضرورية للقيام بوظائفها 
 .تنتخب كل جلنة رئيسية رئيسا هلا، وانئباً للرئيس، ومقررا 
 ترفع اللجان الرئيسية تقاريرها بشكل دوري جمللس اإلدارة الطالعه على 
 ل اللجنة والنتائج اليت توصلت هلا ابستمرار.سري اعما 
  .وتني على األقل  تتخذ اللجان قراراهتا أبغلبية األعضاء احلاضرين املص ِّ

 

 



 

 

 

 

 

 أنواع اللجان:

 ة اإلدارة وحتدد فت  جلان دائمة: وهي اليت تكون مذكورة ضمن اللوائح الداخلية ويشكلها جملس
 هذه اللجان بفتة الدورة االنتخابية للمجلس.

 جملس اإلدارة أو  جلان مؤقتة: وتشكل ألجل معاجلة مهمة خمصصة حتدد بفتة حمددة ويشكلها
 اإلدارة التنفيذية.

 خطوات تشكيل اللجان :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة 
اداء وتقيمي

اللجنة
يقالتوث 

حتديد 
آ ليات 
الالتواصلو 
تقارير 
ادلورية

حتديد 
آ عضاء 
اللجنة 
وادوارمه
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اهداف 
اللجنة
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 اخلطوة األوىل: حتديد الغرض من اللجنة:

 يتم فيها وضع وصف دقيق لعمل اللجنة ويوضح فيه مهام اللجنة 
 .ومسئولياهتا وصالحياهتا 
 .التوافق على اسم اللجنة 
 وعد االنتهاء.حتديد موعد البدء وم 
  .حتديد عدد االجتماعات املطلوبة إلهناء املهمة 

 اخلطوة الثانية: حتديد أهداف اللجنة: 

 .وضع قائمة ابألهداف املرجو حتقيقها من تشكيل اللجنة 
 .وضع قائمة مبؤشرات أداء ومؤشرات النتائج اللجنة 

 اخلطوة الثالثة: حتديد أعضاء اللجنة وأدوارهم:

   يتم اختيار أعضاء اللجنة وحتديد رئيس اللجنة واملقرر ويفضلوفيها 
 .أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء جملس اإلدارة 
 :وضع معايري اختيار أعضاء اللجنة مثل 

 خربهتم يف القضية احملددة ومؤهالهتم.  -
 والتخصصات. أن ميثل أعضاء اللجنة ككل التنوع املطلوب من حيث اخلربات -
 ت الكايف لتأدية املهمة بشكل جيد.لديهم الوق -

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اخلطوة الرابعة: حتديد آليات التواصل والتقارير الدورية:

 أبداء اللجنة والنتائج اليت  يد مواعيد لقاءات أعضاء اللجنة وموعد التقارير املتعلقةويتم فيه حتد
 حمددة. توصلت إليها اللجنة خالل فتات زمنية

 .حتديد آلية للتواصل بني أعضاء اللجنة 

 اخلطوة اخلامسة: التوثيق

  لجنة كما يتابع أعضاء ال يقوم مقرر كل جلنة بكتابة حماضر اجتماعات اللجنة وتوزيعه على
 القرارات املقرر تنفيذ قرارات اللجنة ونتائج تنفيذ

 ابجتماعات اللجنة يف ملف خاص  يقوم مقرر اللجنة حبفظ احملاضر والواثئق واملرفقات اخلاصة
 .ابللجنة وحيفظ لدى سكرتري اجلمعية

  واملعوقات يف ملف اللجنة  يوثق املقرر كافة أعمال اللجنة والنجاحات واالخفاقات واألسباب
 .وحتفظ وتوثق كدروس مستفادة

 اخلطوة السادسة: متابعة وتقييم أداء اللجنة:

 .يتم تقييم أداء اللجنة حسب مؤشرات األداء اخلاصة بكل جلنة 
 .يتم تقييم النتائج حسب مؤشرات النتائج اخلاصة بكل جلنة 
 انئب رئيس جملس االدارةدارة مسؤولية متابعة أداء اللجان املشكلة من قبل جملس اإل. 
 متابعة أداء اللجان املشكلة من اإلدارة التنفيذية مسؤولية املدير 
 .التنفيذي للجمعية ويرفع تقارير األداء جمللس اإلدارة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التزامات أعضاء اللجان:

 :يلتزم أعضاء اللجنة جبميع االلتزامات التالية 
 كل دائم ومنتظم.احلرص على حضور اجتماعات اللجنة بش  -
 املسامهة الفعالة مع أعضاء اللجنة لتحقيق أهداف اللجنة. -
 التقيد مبا يصدر عن اللجنة من قرارات أو تعليمات.  -

 آليات التصويت على القرارات:

 يتم التصويت على كافة القرارات ابالعتماد على مبدأ الشورى ويتم البت يف القرار 
 :حسب التتيب التايل 

 اإلمجاع: حيث يصوت مجيع احلضور على القرار احملدد. -
 احملدد. األغلبية: حيث يصوت أغلب احلضور )النصف + واحد( على القرار -
 حالة تساوي عدد األصوات وعنده يرجح كفة رئيس اللجنة. -

 ماهي القرارات احلرجة:

 القرارات احلرجة هي القرارات اليت تتعلق إبحدى القضااي التالية:
 .استثمارات اجلمعية 
 .التوجه االستاتيجي للجمعية 
  .بناء اخلطة االستاتيجية 
   .اخنفاض االحتياطي النقدي 
  .املشاريع الكبرية 
 .أزمات تعرقل حتقيق األهداف االستاتيجية 
 .فرص كبرية حتتاج سرعة الستغالهلا 

 



 

 

 

 

 

 أهداف اختاذ القرارات احلرجة:

 .حتقيق االستاتيجية 
 .تقليل املخاطر 
 .زايدة الفائدة وتعظيم األثر 
  .ضمان االستدامة 

 مراحل عملية حل املشاكل وبناء القرارات احلرجة:

 كلة وموضوع القرار:املرحلة األوىل: تشخيص املش

ودرجة أمهيته والوقت  واملقصود هبا التعرف على املوضوع األساسي وأبعاده وحتديد طبيعة املوقف،
 املالئم الختاذ القرار، ونستخدم يف ذلك أدوات مثل:

 .جمموعات التكيز 
 .العصف الذهين 

 املرحلة الثانية: تشكيل فريق أو جلنة خمتصة:

 نوع املشكلة  بعد التشخيص األويل للموضوع يتم تشكيل جلنة أو فريق متخصص حسب
 وموضوع القرار.

  .يتم تشكيل الفريق أو اللجنة حسب اخلطوات السابقة 

 يتم حتديد جدول أعمال للفريق أو اللجنة يتضمن: 

 توزيع املهام على األعضاء. -
 خطة التواصل بني األعضاء. حتديد -
 حتديد جدول زمين للمهام. -

  



 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثالثة: مجع البياانت واملعلومات:

 املختلفة مثل: مجع البياانت واملعلومات ذات الصلة ابملوضوع حمل القرار من مصادرها 
 الدراسات املشاهبة ملوضوع القرار.  -
 دراسة جدوى للمشاريع الكبرية. -
 يئة احمليطة والتوقعات املستقبلية.دراسة الب  -
 الدروس واخلربات املعرفية املستفادة سابقاً. -
 مؤشرات األداء الرئيسية ومؤشرات النتائج الرئيسية. -
 نتائج استطالعات رأي املستفيدين. -
  ًواخلروج من ذلك م دقيقاً ومقارنة احلقائق واألرقا القيام بتحليل البياانت واملعلومات حتليال

 علومات تساعد على الوصول إىل القرار املناسب.مب

 املرحلة الرابعة: حتديد احللول املتاحة واختيار أفضل احللول:

 املمكنة والكفيلة  طلب اقتاح حلول مبتكرة من املشاركني وإعداد قائمة جبميع الوسائل
 ابلوصول إىل اهلدف ومن مث فرزها وتصنيفها.

 االختيار وأهم  واختيار البديل األنسب وفًقا ملعايري يف عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة
 هذه املعايري:

 التوافق مع االستاتيجية. -
 مالئمته ملصاحل املستفيدين. -
 اجلدوى االقتصادية. -
 نسبة عوامل اخلطر اليت قد متنع التنفيذ السليم.  -
 خربتنا يف املوضوع قيد القرار. -

  

 



 

 

 

 

 

 

 املرحلة اخلامسة: متابعة تنفيذ القرار وتقوميه:

  عالن القرار حىت يؤدي القرار أحسن النتائج.حتديد الوقت املناسب إل 
  .اعتماد مؤشرات حمددة لقياس تنفيذ القرار 
 .متابعة تنفيذ القرار مع اجلهات ذات العالقة 
 .تقييم خمرجات القرار وآاثره 
  القرار، وإذا كانت  فحص املخرجات والنتائج فإذا كانت حتقق اهلدف يتم االستمرار بتنفيذ

 الثالثة. تائج مغايرة يتم إعادة العملية من املرحلةاملخرجات والن
  .توثيق العملية كدروس من دورس املعرفة 


