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   -مقدمة: 
 

الجمعية وخاصة الجوانب المالية  دارة الجدد المعارف الضرورية لعمل أعضاء مجلس اإل من الضروري أن يتلقى 

واكتساب أعضاء المجلس المعلومات والمهارات الضرورية لعمل    والقانونية، ويتم التأكد بشكل دوري من إلمام 

  وتوجهاتها  الجمعية  بنشاط   لتعريفهم  تعريفيا  برنامجا  اإلدارة  بمجلس  الجدد   لألعضاء  الجمعية  توفرلذا    الجمعية

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

   -يأتي:  ما  المجلس ومنها  في  فعال كعضو  أعماله وممارسة الجمعية  االنخراط في
 

 -أوال/ االطالع على األنظمة واللوائح الداخلية للجمعية: 
 .   للجمعية  الالئحة األساسية -1

 اإلستراتيجية والتشغيلية للجمعية. الخطة  -2

 التقرير السنوي للجمعية.   -3

 لوائح الجمعية الداخلية.   -4

 سياسات الحوكمة.  -5

 والمتطوعين.  الموظفين  سجل  -6

 . الموظفين  ألداء تقييم  االطالع على آخر  -7

 -: المالية والقانونية ألعضاء المجلسللجوانب برامج توعية داخلية ثانيا/  
 -حيث يتم التالي:  دارة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونيةلتعريف مجلس اإل  مكثفةورش عمل يتم عقد 

   -االطالع على:   -1

 . السابقة  لألعوام الجمعية ميزانية -

 .  الجديد  للعام  التقديرية الموازنة -

 .  الجمعية  وأوقاف باستثمارات   قائمة -

 . -إن وجدت  -للجمعية  القضايا المالية والقانونية  -

األعضاء   -2 أمكن    –حضور  وتثقيفية  –إن  تدريبية  المختصين  دورة  معرفة  في    ألحد 

 .المالية والقانونية الجوانب

 -التوقيع على نماذج اإلفصاح واإلقرار:  /ثالثا
 

 نماذج اإلفصاح عن تعارض المصالح وفق سياسة تعارض المصالح المعتمدة.  -1

 نموذج اإلقرار باالطالع على لوائح وسياسات الجمعية.   -2

 -الجوالت الميدانية: و اللقاءات  /رابعا

للتأكد  السابق  دارة  إلا المباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس    والمقابالت   ت االستطالعاعقد  يتم   -1

 وطرح اية تساؤالت.   الوافية عن شؤون الجمعية لمام بالمعلومات من اإل

 جوالت ميدانية في أروقة ومباني الجمعية.  -2

 االجتماع مع الكادر الوظيفي.   -3

   -اإلدارة:  اعتماد مجلس 
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