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 :مقدمة

 والسياسات واللوائح وادارتهاشاماًل عن اجلمعية  برناجمًايتلقى األعضاء املرتشحون لعضوية جملس اإلدارة 
املرتبطة بعمل اجلمعية للمساعدة يف اندماج األعضاء  والقانونيةاملالية  والقضايااملعتمدة لديها  واألنظمة

تقديم هذا الربنامج يف األسبوع  يبدأعن أية استفسارات لديهم حول إجراءات جملس اإلدارة.  واإلجابةاجلدد 
 اإلدارة. الشهر األول من انضمامهم جمللس حتى نهابة  ويستمراألخري قبل انعقاد جلسة اجلمعية العمومية 

 الربنامج يشمل على سبيل املثال ال احلصر على التالي:وهذا 

 اجلمعية. وقيم ورسالة ورؤيةتاريخ  -1

 الالئحة األساسية املعتمدة للجمعية. -2

 السياسات واللوائح واألنظمة واإلجراءات املعتمدة واالمتثال ملعايري احلوكمة. -3

 دور وهيكل ووظائف جملس اإلدارة. -4

 اجتماعات جملس اإلدارة. -5

 سرتاتيجية والتشغيلية للعام احلالي من دخوله اجمللس.اخلطة اال -6

 أبرز املشاريع والربامج املقدمة. -7

 جولة ميدانية على منشأت اجلمعية والتعرف على القياديني من املوظفني. -8

 
 وفيما يلي جدول يبني إجراءات الربنامج املتبعة لتعريف أعضاء جملس اإلدارة املنتخب:
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 موعد التنفيذ  المنفذ  االجراء 

والتعريف   الجدد  باألعضاء  للترحيب  عمل  ورشة 

وأهدافها وأنشطتها ومكوناتها وآلية سير   بالجمعية 

 العمل فيها. 

 رئيس مجلس اإلدارة 
قبل   األخير  األسبوع 

 . انعقاد الجمعية العمومية

بالجمعية   العاملة  باللجان  للتعريف  عمل  ورشة 

وأنشطتها وسير عملها وتقديم نبدة  وأهدافها ومهامها  

 مختصرة عن كل لجنة. 

األمين العام وأعضاء  

 مجلس اإلدارة السابق 

خالل   األولى  الجلسة 

انتخاب   من  األول  الشهر 

 المجلس  

للتعريف   عمل    والهياكل   واللوائح   باألنظمة ورشة 

األعضاء    ة التنظيمي  اطالع  تشمل  بالجمعية  الخاصة 

الجدد بشكل مختصر على الالئحة األساسية بالجمعية  

العمل    والئحة   ومكوناتها  صالحيات    والئحة تنظيم 

مجلس اإلدارة وسياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين  

 الخدمات وبعض اللوائح المهمة. 

نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة السابق 

خالل   الثانية  الجلسة 

انتخاب   من  األول  الشهر 

 المجلس  

الثالثة   بالحوكمة ومعاييرها  للتعريف  ورشة عمل 

"الشفافية   ومعيار  وااللتزام"  االمتثال  "معيار 

المالية"   السالمة   " ومعيار  وأهمية  واإلفصاح" 

بها.   والعمل  على    وذلك االلتزام  األعضاء  اطالع 

وقرارات   ومحاضر  العمومية  سجالت  الجمعية 

الخاصة   السابقة  المالية  والقوائم  اإلدارة  ومجلس 

العمومية   الجمعية  اجتماعات  ومحاضر  بالجمعية 

اإلدارة   مجلس  ومحاضر  العادية  وغير  العادية 

 األسبوعية وأماكن تخزينها. 

مسؤول الحوكمة  

 بالجمعية  

الثالثة     خالل الجلسة 

انتخاب   من  األول  الشهر 

 المجلس 

ل  عمل  وعرض  ورشة  الجمعية  ببرامج  لتعريف 

والتعريف   لها  التشغيلية  والخطة  المالي  التقرير 

عرض التقرير السنوي  ثم يتم  و   . بالبرامج واألنشطة 

النهاية عرض موقع   الجمعية وفي  المفصل ألنشطة 

 الجمعية االلكتروني والتعريف به وبمحتوياته. 

المشرف المالي  

 السابق للجمعية 

الرابعة     خالل الجلسة 

انتخاب   من  األول  الشهر 

 المجلس 

 

مجلس   تحديث    تم اإلدارة:  اعتماد  الجدداعتماد  األعضاء  تعريف  وإجراءات  مضر    بجمعية  برنامج 
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