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ولجان المجلس واإلدارة اإلدارة سياسة تدريب أعضاء كل من مجلس 
 التنفيذية

 (: تمهيد1المادة )
 التنفيذية أصبح من األركانالتدريب والتأهيل المستمر ألعضاء كل من مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة إن 

الرشيدة، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الجمعية، وذلك من خالل قيام كل األساسية لقواعد الحوكمة 
بممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه، ويوفر لهم الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات منهم 

لجمعية، ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجاالت اإلدارية والمالية واالقتصادية ذات ذات الصلة بأنشطة ا
باإلضافة إلى القدرة على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الجمعية ومن ثم تحقيق أهداف الجمعية. الصلة، ذلك 

الزمة دارة التنفيذية، وتض  البرام  التهتم الجمعية بتدريب وتأهيل أعضاء كل من مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإل
 لذلك. 

 
 (: السياسة2المادة )

على مجلس اإلدارة إعداد برام  تدريب ألعضاء كل من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة  (1
 :للتعريف بسير عمل الجمعية وأنشطتها، وبخاصة ما يليالتنفيذية المعنيين حديثًا 

 .عية وأهدافهااستراتيجية الجم (أ
 .الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الجمعية (ب
 .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم (ج
 مهام لجان الجمعية واختصاصاتها.  (د
 االلتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية.  (ه

لالزمة لحصول كل من أعضاء المجلس ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية على مجلس اإلدارة وض  اآلليات ا (2
ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة على برام  
 أجل تسهيل قيامهم بمسؤولياتهم وذلك عن طريق: الجمعية من 

 تنظيم دورات تدريبية وورش عمل.  (أ
 تثقيفية تحوي معلومات عن مجال نشاط الجمعية والمنافسين ومقارنتها بهم. مواد  (ب
 زيارات دورية لوحدات ومواق  التشغيل، عادة كجزء من جدول اجتماعات المجلس المعتادة.  (ج

يانات بجمي  المعلومات والبيتعين على اإلدارة التنفيذية بالجمعية تزويد أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  (3
ينهم وفي الوقت المناسب؛ لتمكلوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وا



 

ية ولجانه بشأن أنشطة الجمعمن أداء واجباتهم ومهامهم. ويتعين عليها تقديم عروض منتظمة ألعضاء المجلس 
ل تقديم عروض حو ت األخرى، فضاًل عن وأنشطة العمل المقترحة، واألداء النسبي للجمعية مقارنة بالجمعيا

 والمتطلبات النظامية األخرى على التوالي. المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة والضرائب 
يتعين أن يوافق مجلس اإلدارة مسبقاً على أنشطة التطوير المهنية / الشخصية لألعضاء، ولذا يجب إعداد ميزانية  (4

. يمكن أن تنص ميزانية التدريب على الحد األدنى لعدد الدورات التدريبية على أساس هذه الموافقةالتدريب 
السنة على أن يكون أحد هذه الدورات التدريبية في المجال ذات الصلة. ال يجوز استخدام مخصصات الخارجية في 
ة وأي نفقات لدورة التدريبيلسداد رسوم الدورات ونفقات السفر واإلقامة األساسية المعقولة وشراء مواد االميزانية إال 

صحيحة على النحو المبين في اإلجراءات المالية الخاصة بالجمعية. وتتحمل الجمعية تكاليف التدريب يومية 
 السفر في الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية. وتؤمن تذاكر 

و بالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أللجمعية م  مسؤول الموارد البشرية  يذييقوم المدير التنف (5
التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة وإعداد برام  اإلدارة ووظائف اإلدارة الخبرات المناسبة لعضوية مجلس 

 مقترحة ورفعها للمجلس. تدريب 
 

 ومراجعة السياسةاعتماد ونشر وتنفيذ  (: 3المادة )
ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ 

ويبلغ بها جمي  موظفي الجمعية المعنيين، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك اعتمادها، 
 التعديل.

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (7

 اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( والذي يتب  له وظيفيا وإداريا جمي  أعضاء 
 


