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 إجراءات

 رة تعريف أعضاء جملس اإلدا



 

 

 مقدمة
 ما األخص وعلى باجلمعية العضوية حقوق فةبكا اإلدارة جملس عضو ويتمتع خيتص

 :يلي

 حضور اجتماعات جملس اإلدارة 

  قراراتهاملشاركة يف مناقشاته واختاذ. 

 لعمومية واملشاركة يف عضويتها.رئاسة اللجان اليت يشكلها اجمللس أو اجلمعية ا 

 

 التزامات عضو جملس اإلدارة
 

ــزم ــو يلتــ ــس عضــ ــع اإلدارة جملــ ــات جبميــ ــة االلتزامــ ــى املرتتبــ ــويته علــ ــة عضــ  باجلمعيــ

 :يلي ما منها واليت

 احلرص على حضور اجتماعات اجمللس بشكل دائم ومنتظم. .1

 املشاركة الفعالة مع أعضاء اجمللس إلدارة اجلمعية وحتقيق أهدافها.  .2

املســــاهمة يف إعــــداد خجــــر وبــــرامة ومشــــروعات اجلمعيــــة ومتابعتهــــا واإل ــــرا   .3

 على تنفيذها.

التقيــــد صــــا يجلــــدر عــــة اجلمعيــــة العموميــــة أو جملــــس اإلدارة مــــة قــــرارات أو          .4

 تعليمات.

ــام جبميـــع الواجبـــات واالختجلا ـــات املنجلـــ     .5 وص عليهـــا يف النظـــام األساســـي   القيـ

واخلا ــــة بــــرئيس اجمللــــس و ائبــــهذ املشــــر  املــــاليذ إذا تــــو  العضــــو أيــــا  مــــة   

 هذه املنا ب.

ــاء عضـــــويته      .6 ــة لقـــ ــة رواتـــــب أو مكافـــــ ت أو امتيـــــا ات ماليـــ ــة بأيـــ عـــــدم املجالبـــ

 باجمللس.

 احملافظة على أسرار اجلمعية وعدم إفشائها.  .7



 

 

 

 

 
 

 االجراءات املتبعة 

 جلدد بعمل اجلمعيةاعضاء جملس االدارة التعريف 
 

 

 

 

 

 

 

 االجراء

 املسؤول

 عة التنفيذ
 موعد التنفيذ

وائح السياسات واللتعريف األعضاء اجلدد ب

 واأل ظمة

 دارةرئيس جملس اإل

 ذياملدير التنفي

ل مة خالل الشهر األو

 اال ضمام للمجلس

فظ اللوائح تعريف األعضاء بأماكة ح

 اجلمعية والسياسات واأل ظمة يف
 ذياملدير التنفي

ل مة خالل الشهر األو

 اال ضمام للمجلس

ت وائح والسياساإطالع األعضاء على الل

 ومناقشتها
 لمجلساالجتماع األول ل دارةرئيس جملس اإل



 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء

 املسؤول

 عة التنفيذ
 موعد التنفيذ

 ت تعريفيةعقد ورش عمل ولقاءا
 دارةرئيس جملس اإل

 نفيذيالتاملدير 

  مة خالل السنة األو

 اال ضمام للمجلس

 يذياملدير التنف األقسامالتعريف باإلدارات و
 ي مة خالل الشهر الثا

 اال ضمام للمجلس

 ياملشر  املال حلاليةالتعريف بالقضايا ا
 ي مة خالل الشهر الثا

 اال ضمام للمجلس

لقا و ية التعريف بالقضايا ا

 مواحلوكمة والتعـامي
 اإلدارة

 ي مة خالل الشهر الثا

 اال ضمام للمجلس
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