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جمعية   النسائية  تسىع  إدارتها  بيوت  بمجلس  والبيانات ممثلة  المعلومات  تقديم  إىل  التنفيذية  وإدارتها 

ي الجمعية ومما
ي االنخراط فن

ن عضو مجلس اإلدارة الجديد فن ي من شأنها تمكي 
رسة أعماله كعضو والتطبيقات الت 

ي 
ي المجلس والمنصوص عليها   المجلس،فعال فن

تبة عىل عضويته فن امات المت  ن م عضو مجلس اإلدارة بااللت  ن ويلت 

ي الالئحة ا
امات،وكان واجبا عىل الجمعية تعريفه بهذه  للجمعية،ألساسية فن ن : ومنها ما  االلت  ي

  يأت 

القرارات -1 عىل  والتصويت  مناقشاتها  ي 
فن والمشاركة  اإلدارة  مجلس  اجتماعات    حضور 

ن عضو مجلس اإلدارة من أدواره ومعرفته بما والتأكيد عىل  : تمكي    يىلي

ي اجتم •
   المجلس. اع ال يجوز له تفويض الحضور والتصويت فن

   متتالية. ال يجوز له التغيب عن حضور االجتماعات لثالث مرات   •

  األعضاء. تصدر قرارات المجلس بتصويت أكتر من نصف  •

  فقط. تصدر قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير باإلجماع  •

ن عمل الجمعية ورفع كفاءتها  • ي من شأنها تحسي 
  وفعاليتها. أهمية طرح المبادرات واألفكار الت 

   المجلس. آلية وبروتوكوالت اجتماعات  •

 

ي يكلفه بها   -2
 المجلس. رئاسة وعضوية اللجان الت 

وطبيعة   وألية  اإلدارة  مجلس  ي 
فن اللجان  وجود  بأهمية  الجديد  العضو  تعريف  وتشكيلها   عملها،يتم 

 واختصاصاتها: عيتها ومهامها ومرج

  اللجنة. عىل أن يحدد القرار اسم رئيس  نفسه،تشكل لجان مجلس اإلدارة بقرار من المجلس  •

   المجلس. أي لجنة يشكلها مجلس اإلدارة ال بد أن يرأسها أحد أعضاء  •

ي أي لجنة يشكلها  •
   المجلس. يمكن لعضو مجلس اإلدارة أن يكون عضوا فن

ي مجلس اإلدارة  •
ي يشكلها مجلس اإلدارة فن

   نفسه. مرجعية اللجان الت 

  محددة. تتشكل لجان مجلس اإلدارة لغاية وأهداف  •

  ومكتوبة. ال تباشر اللجان أعمالها إال بوجود مهام وأدوار واختصاصات محددة  •

  

  

  

  آلية تعريف العضو 
 
 مجلس إدارة   الجديد ف

 
ة  جمعية بيوت النسائية بمحافظة عني  

 



 

  

 

  العالقة: تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات  -3

ن العضو الجديد للقيام بالمهام التالية وتعريفه بما يلزمها من بروتوكوالت   يطة   وإجراءات،ويتم تمكي  شر

 ذلك: ومن  عنه، له من قبل المجلس أو رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب  تكليفأن يصدر قرارا 

ي تدىع لها ويكلف  •
ي المناسبات العامة والخاصة الت 

   بها. تمثيل الجمعية فن

ي أي اجتماع أو لقاء تدىع له ويكلف تمثيل الج •
   به. معية فن

ي بعض المهام أو المعامالت المكلف بها لدى الجهات الرسمية أو  •
 األهلية. تمثيل الجمعية فن

اكات المكلف  • ي التوقيع عىل العقود أو الشر
  بها. تمثيل الجمعية فن

ي حال تكريمها من قبل أي  •
 جهة. تمثيل الجمعية فن

 

وإفادتها   -4 الجمعية  من  خدمة  ي 
الت  المبادرات  وتقديم  المواضيع  اح  واقت  ومعارفه  اته  بختر

  بالجمعية. شأنها النهوض 

ي مجلس اإلدارة هي عمل تطوىعي لوجه هللا   •
  السعودي، وخدمة للمجتمع    تعاىل،أن يىعي بأن عضويته فن

ي منها سوى رضا هللا سبحانه 
   وتعاىل. وال يبتىعن

ها لخدمة  • اته ومؤهالته وقدراته وتسخت     الجمعية. يبادر بإتاحة ختر

  المالية. استثمار عالقاته الشخصية لتعزيز أنشطة الجمعية ومواردها  •

ي  •
ويسىع إىل  بعناية،ويبادر بأداء المهام الموكلة له  حينه،أن يتفاعل مع أنشطة الجمعية وأعمالها فن

عية أو     نظامية. عدم تعطيل أي نشاط أو معاملة تتوقف عليه ما لم تكن متضمنة مخالفة شر

 

بما يصدر   -5 المختصة كالتقيد  الجهات  المن  أو عمله كعضو  تعليمات بشأن عمل  جمعية 

 إدارة. مجلس 

والتنمية    المختصة: وتشمل الجهات   العمل  فة،والجهة    االجتماعية،وزارة  العمومية   المشر والجمعية 

: يتم تعريفه بما  عليه،وبناء  اإلدارة،ومجلس     يىلي

ي الجمعيات وأهمية  للاالتعريف ب •
ي فن وائح وأنظمة وتعليمات وتعاميم الوزارة لتنظيم العمل الخت 

ام بها وأثر ذلك عىل درجة تقييم الجمعية من قبل  ن   الوزارة. االلت 

 بها. لقانونية لمجلس اإلدارة والتقيد التعريف بالصالحيات المالية واإلدارية وا •

تعريف العضو بعالقة المجلس مع كل من الجمعية العمومية من جهة واإلدارة التنفيذية من جهة  •

   أخرى. 

اتيجية. التعريف برؤية الجمعية ورسالتها وقيمها وأهدافها وخططها وتوجهاتها  •    االست 

  

  

  



 

  

  

 

 . مصالحها المحافظة عىل الجمعية وأشارها ورعاية  -6

ي للجمعية بعد االطالع   •
   عليه. التوقيع عىل الميثاق األخالف 

 الجمعية. اطالع المجلس عىل وثائق وسندات وصكوك ممتلكات  •

ي جمعية بيوت التعرف عىل آلية وصالحيات ومس •
 وغات الرصف الماىلي فن

 الجمعية. ة لدى التعرف عىل سياسة خصوصية البيانات المعتمد •

 عنها. تضارب المصالح واإلفصاح  التوقيع عىل سياسة •

 

 

 

 

 اإلدارة  مجلسقبل رئيس  منمعتمد 

  

  

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 


