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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة بيان 

 3 مقدمة

 3 تمكين العضو من أدواره  : 1مادة

 3 بالنواحي المالية الخاصة بالجمعيةتعريف العضو  : 2مادة

 4 تمكين العضو بالسياسات واألنظمة التالية:  3مادة

 4 تعريف العضو بالكادر الوظيفي:  4مادة
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 مقذمة 

توفر الجمعية لألعضاء الجدد بمجلس اإلدارة برنامجا تعريفيا لتعريفهم بنشاط الجمعية وتوجهاتها  -

والمحاسبية  وأخالقيات العمل  والتي من شأنها تمكن عضو مجلس اإلدارة الجديد والموضوعات المالية 

   . في االنخراط  في الجمعية وممارسة أعماله كعضو فعال في المجلس

 
 

  -:تمكين انعضو من أدواره / 1مادة 

من خالل انالئحة األساسية نهجمعية وانمعتمذة من وزارة انعمم وانتنمية االجتماعية يطهع كم عضو 

  -عهى:

 اختصاصاخ ٔصالحياخ يجهس اإلدارج. -

 ٔاجثاخ ػضٕ يجهس اإلدارج.  -

 اختصاصاخ رئيس انًجهس. -

 يا يجة تجُثّ كؼضٕ يجهس إدارج.  -

 آنيح اَؼماد جهساخ انجًؼيح انؼًٕييح.  -

 آنيح اَؼماد جهساخ يجهس اإلدارج.  -

 آنيح اَتخاب يجهس اإلدارج. -

 آنيح تكٕيٍ انهجاٌ انذاخهيح.  -

 يسؤٔنياخ انجًؼيح انؼًٕييح تجاِ يجهس اإلدارج.  -

 يسؤٔنياخ يجهس اإلدارج تجاِ انجًؼيح انؼًٕييح. -

 اختصاصاخ انًشزف انًاني.  -
 

  -تعريف انعضو باننواحي انمانية انخاصة بانجمعية.  من خالل ما يهي:/ 2مادة

 إطالع كم ػضٕ ػهى ييشاَيح انجًؼيح نألػٕاو انساتمح. -

 انًٕاسَح انتمذيزيح نهؼاو انجذيذ.   -

 لائًح تاستثًاراخ ٔأٔلاف انجًؼيح.  -

 إجزاءاخ انًانيح. -

 

 



 

 

 4انصفحح  جًؼيح لذرج انُسائيح - تأػًال انجًؼيحتؼزيف االػضاء انجذد  آنيح
 

 م 2021 عنيزة -قدرة النسائية جمعية  – الجمعية بأعمال الجدد االعضاء تعريف آلية

 

 

  -انتانية:تمكين انعضو بانسياسات واألنظمة  / 3مادة

 

 الئحة الموارد البشرية. -

 .وحماية مقدمي البالغات سياسح اإلتالؽ ػٍ انًخانفاخ   -

 سياسح االحتفاظ تانٕثائك ٔإتالفٓا. -

 سياسح خصٕصيح انثياَاخ.  -

 سياسح تؼارض انًصانح. -

 سياسح جًغ انتثزػاخ. -

 سياسح لٕاػذ انسهٕن ٔانًيثاق األخاللي نهؼايهيٍ. -

 إدارج انًتطٕػيٍ.سياسح  -

 سياسح انتؼأٌ يغ انشزكاء انًُفذيٍ ٔاألطزاف انثالثح. -

 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.   -

 سياسح االشتثاِ تؼًهياخ غسم األيٕال ٔجزائى تًٕيم اإلرْاب.  -

 سياسح يصفٕفح انصالحياخ تيٍ يجهس اإلدارج ٔاإلدارج انتُفيذيح. -

 آنياخ انزلاتح ٔاإلشزاف ػهى انًُظًح ٔفزٔػٓا ٔيكاتثٓا ٔتمييًٓا.سياسح  -

 
 

 -تعريف انعضو بانكادر انوظيفي: /  4مادة
 

 االطالع ػهى سجم انًٕظفيٍ ٔانًتطٕػيٍ. -

 االطالع ػهى آخز تمييى ألداء انًٕظفيٍ. -

 االجتًاع تاأللساو ٔانتؼزف ػهى يٓاو األلساو.  -

 األلساو.ػًم جٕالخ ييذاَيح ػهى  -

 

 


