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في الجمعيت العموميت آليت إدارة طلباث العضويت 

بجمعيت جمكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق 

 العمل

 المححوى طبقا ل الالئحت االساسيت لجمعيت جمكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق العمل

 (1االصذار )رقم 

 ه60/1441/ 11جاريخ االصذار 
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 ةطىث اوحصٙه عىى اوعظًٙح: آوٌح اوذقذًَ

 :ًذَ دقذًَ طىتاخ اوعظًٙح فٍ اوجٍعٌح ٌْ خاله االدٍ 

 .دعتئح اسذٍاسج طىث اوعظًٙح. 1

 . اسفاق اوسٌشج اوزادٌح     

 .اسفاق صٙسج شخصٌح.      

 .االداسجًذَ عشض اوطىث عىى ٌجىس  .2

 . ًصذس قشاس ٌْ سئٌس ٌجىس االداسج قتٙه اوعظًٙح.3

 

 شش٘ط اوعظًٙح:

 ( سًاه. 222دفع اشذشاك سّٙي فٍ اوجٍعٌح ٌقذاسٓ )   .1

 اوذعاُ٘ ٌع اوجٍعٌح ٌّ٘سٙةٌٖا وذحقٌق إٔذافٖا. .2

 عذً اوقٌاً ةأي اٌش ٌْ شأِٗ أُ ًىحق طشسًا ةاوجٍعٌح. .3

 .االوذزاً ةقشاساخ اوجٍعٌح اوعٌٌٍٙح .4

 ًمُٙ سعٙدًا.أُ  .5

 عْ ثاًِٙح عاٌح. يأُ ًحٍي شٖادج ال دق .6

 أُ ًمُٙ وٗ ٌشاسلاخ اجذٍاعٌح فاعىح فٍ دخصص اوجٍعٌح. .7
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 :أِٙاع اوعظًٙاخ

 سًاه سعٙدي 222عاٌي  .1

 سًاه سعٙدي 122ٌّذسث  .2

 فخشي .3

 ششفٍ .4

 

 :فقذاُ اوعظًٙح

 :ٌْ اوحاالخ االدٌحدز٘ه صفح اوعظًٙح عْ اوعظٙ ةقشاس ٌستث ًصذس ٌْ ٌجىس االداسج ٘رون فٍ أي 

 

, ٘رون ةّاء عىى طىث خطٍ ًقذٌٗ اوعظٙ إوى ٌجىس االداسج, ٘ال االِسحاب ٌْ اوجٍعٌح .1

 ًحٙه رون دُ٘ حق اوجٍعٌح فٍ ٌطاوتذٗ ةأي ٌسذحقاخ عىٌٗ أ٘ أٌٙاه دمُٙ دحر ًذًٗ.

 اوٙفاج .2

 إرا فقذ ششطا ٌْ شش٘ط اوعظًٙح. .3

٘رون فٍ أي ٌْ اوحاالخ األدٌح ٘حسث  إرا صذس قشاس ٌْ اوجٍعٌح اوعٌٌٍٙح ةسحث اوعظًٙح, .4

 :حدقذس اوجٍعٌح اوعٌٌٍٙ

 ا. إرا أقذً اوعظٙ عىى دصشف ٌْ شأِٗ اُ ًىحق طشسا ٌادًا ا٘ أدةٌا ةاوجٍعٌح.

 ب. إرا قاً اوعظٙ ةاسذغاله عظًٙذٗ فٍ اوجٍعٌح وغشض شخصٍ.              

 قاقٗ ٘فًقا وٍا ٘سد فٍ اوٍادج اوثاٌِح عششج.. إرا دأخش اوعظٙ عْ أداء االشذشاك عْ ٌٙعذ اسذح5         

 : حقٙق اوعظٙ اوٍّذسث

 االشذشاك فٍ أِشطح اوجٍعٌح. .1

 دىقٍ اوٍعىٌٙاخ األساسٌح عْ ِشاطاخ اوجٍعٌح ةشمي د٘سي لي سّح ٌاوٌح. .2

 االطالع عىى ٌسذّذاخ اوجٍعٌح ٘٘ثائقٖا.  .3

االداسج أ٘ ٌْ ًفٙطٗ وىعظٙ اوٍّذسث ٌخاطتح اوجٍعٌح عتش أي ٘سٌىح ٌذاحح, ٘عىى ٌجىس  .4

 دقذًَ اوجٙاب عتش اوٙسٌىح رادٖا ا٘ عتش عّٙاِٗ اوٍقٌذ فٍ سجي اوعظًٙح.
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  داسًخ اوٌٍالد  االسَ

  جٖح اوعٍي  اوٍّٖح 

  داسًخٖا   سقَ اوًٖٙح

  سقَ اوجٙاه  ٌصذسٕا

  اوشٌز اوتشًذي  ٌماُ االقاٌح

  اوشاسع  اوحٍ

  االًٌٍي

 

 222ًٔ   اوٍٙافق  /   / 144اوجٍعٌح اعذتاسا ٌْ   /   / أسغث االِظٍاً وعظًٙح 

 ِٙع اوعظًٙح:

 فخشي  سًاه سعٙدي 222عاٌي  

 ششفٍ  سًاه سعٙدي 122ٌّذسث  

 

 ًعتأ ةٙاسطح اوجٍعٌح:

 قشس ٌجىس اداسج اوجٍعٌح فٍ جىسذٗ سقَ ....................... ٘داسًخ...........................................

 222ًٔ  اوٍٙافق  /   / 144قتٙه اوعظًٙح اعذتاسا ٌْ  /   /  

 عذً قتٙه اوعظًٙح.

 ٘سجي فٍ اوعظًٙح ةشقَ ...................................................

 سئٌس ٌجىس االداسج  اوخذَ:                                                                                                     

 االسَ:                                                                                                           

 اوذٙقٌع:                                                                                                          


