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االجتمـاع الرسمـي

لكل نوع من االجتماعات قوانينو اإلجرائية الخاصة ،فاالجتماعات السنوية العامة يجب أن تعقد وفق
مقتضيات القانون الخاص بذلك .أما النوعيات األخرى من االجتماعات ،فيي اختيارية ،ويدعى النعقادىا من

أجل اتخاذ قرار معين أو طرح موضوع ما لممناقشة.

االجتماعات الرسمية
خصائصه

نوع االجتماع

تنعقد عمى فترات زمنية منتظمة ،ربما مرة كل
اجتماع مجلس اإلدارة

يحضره أعضاء مجمس إدارة المنظمة.

شير لمناقشة أعمال المنظمة.

يترأس ىذا االجتماع العضو المنتخب طبقاً
لقوانين الشركة وقواعدىا.

تجتمع ىذه المجنة دورياً إلنجاز الميام الموكمة
إلييا.

اللجنة الدائمة

ىي مجموعة فرعية من مجمس إدارة المنظمة .وقد

يعيد إلييا مسؤولية الميام المتواترة.

قد يقوم مجمس إدارة المنظمة بتفويض المجنة
بالعمل والتصرف باسم المجمس.

قد ترفع المجنة الدائمة تقارير لمجمس إدارة

المنظمة الذي يبادر بدوره إلى اتخاذ الق اررات

المناسبة.

تجتمع ىذه المجنة عند الضرورة لمناقشة
اللجنة الفرعية

قد يتجو مجمس إدارة المنظمة لتشكيل لجنة فرعية

موضوعات خاصة تحتاج لخبراء متخصصين

أو لمنظر بالتفصيل في المشكلت المعقدة.

كثير من مجالس اإلدارة يجدون صعوبة في

لمنظر في مسألة تحتاج إلى اىتمام وتركيز خاص .وقد

االجتماع أكثر من مرة في الشير ،بينما يمكن

المجمس مكتملً.

األمر مشاركة األفراد الضروريين لمموضوع قيد

تجتمع ىذه المجنة بشكل منتظم أكثر مما يحدث مع

*

لمجنة الفرعية أن تجتمع بشكل منتظم ،ويقتضي
البحث والمناقشة.
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االجتماع العام

ىو اجتماع مفتوح لمجميع.

يدعى جميع األعضاء لحضور ىذا االجتماع

الذي عادة ما يعمن عنو مسبقاً في مراكز
التجمعات المحمية والمكتبات العامة.

عدة مواضيع لمناقشتيا.
يتضمن جدول أعمالو ّ

اتِّباع القوانين
تتسم القوانين التي تحكم االجتماعات الرسمية بالتعقيد واالختلف من بمد إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى،

وقد تحدد القوانين المقدار الزمني لإلخطار مقدماً بالموعد المحدد للجتماع ،ومن لو حق الحضور واإلجراءات

التي يجب اتباعيا عند التصويت .واذا ما كنت مرشحاً أو مدعواً لممشاركة في اجتماع ،فإنو يتعين عميك القيام

مسبقاً تحديد القوانين التي يجب أن تتبعيا.

خصائصه

نوع االجتماع

ىذا النوع من االجتماعات يعد مثالياً لتوصيل
المعمومات لحشد كبير من الناس مباشرة

المؤتمر
ىو اجتماع يشتمل عمى اقتراحات متعددة في إطار

واحد .وأحياناً تقتصر المشاركة عمى جماعة معينة مثل

موظفي المنظمة فقط.

وخلل وقت قصير.

نظ اًر لطبيعة المؤتمرات ،ال تسمح بتداول
النقاش عمى نطاق واسع أو مشاركة الجميور

بشكل كبير.
تشكل السرية جانباً ميماً في االجتماعات

الخارجية ويتعين عمى المشاركين التفكير ممياً

االجتماعات الخارجية
تضم مجموعة من األفراد ينتمون إلى مؤسسة

واحدة ،باإلضافة لمجموعة أخرى من خارج المؤسسة.

فيما يختص بالمعمومات التي يجب إبقاؤىا

طي الكتمان ،وتمك التي يمكن اإلفصاح عنيا
خلل االجتماع لتحقيق األىداف المرجوة.

قد تنعقد االجتماعات الخارجية في أماكن
عامة.

االجتماع السنوي العام
يعقد سنوياً بشكل ممزم .لمناقشة سير العمل خلل

يسمح خللو لألعضاء بتوجيو األسئمة لمجمس
اإلدارة.

يستغل مجمس اإلدارة ىذه الفرصة العتماد
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السنة المنقضية ،وكذلك مناقشة الخطط المستقبمية.

االجتماع االستثنائي العام
وىو اجتماع يمكن أن يمتئم في أي وقت عند

احتياج إدارة المنظمة إلى موافقة األعضاء بشأن اتخاذ

الحسابات السنوية وتعيين المراجعين ومناقشة

الخطط والسياسات المستقبمية.

ينصح بإخطار األعضاء بموعد االجتماع قبل
التاريخ المحدد بفترة كافية.

يحكم ىذا النوع من االجتماعات نفس
اإلجراءات التي تحكم االجتماع السنوي العام.

ق اررات عاجمة.
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