تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في الييليم يب يم
جلس إدارة جمعيي ال ير الرير ي فيالقو لل وتلتيار إدارة
الجمعي فمراجع هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم
دوري فما تواكب ع المستجيات و تماشى ع أهيافها.

قي :
إن سياسيي وييقوف الوييبييات فيييب جلييس اإلدارة واإلدارة
التنقيذ تعي طل اً أساسياً ب تطل ات ضوافط الر اف الياخلي
ف الجمعي ييث أنها تعمم على تحي ي المسيووليات والويبييات
لشييايل الوئيياإلد اإلدار ي التنقيذ ي العليييا رعتميياد القييرارات
والمعا بت ف الجمعي  ،والت ب شيننها أن تعيام يب ضي ط و
يوكم سارات تيفل المعا بت وارجراءات ،لتمنع راطر القساد
واريتيال.

النطاق:
تحيد هذه السياس المسؤوليات العا على كافي العيا ليب و يب
لهم عب ات تعا ي وتطوعي ف الجمعي  ،و ستثنى ب ذلك يب
توير لهم سياسات وئيقي خاص وفقاً لألنظم .

ال يان
أورً :وقوف صبييات جلس اإلدارة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11
.21
.31
.41
.51

اعتماد التوجيهات األساسي واألهياف الرإليسي للجمعي واإلشراف
على تنقيذها.
اعتماد األنظم واللواإلح والضوافط للر افي الياخليي واإلشيراف
عليها ،و ا ت ع ذلك ب تحي ي للمهار وارختواصات والواج ات
والمسؤوليات فيب المستو ات الوئيقي المرتلق .
وضع نظار للحوكمي خياب فالجمعيي واإلشيراف العيار عليي
يى فاعليت وتعي ل إن دعت الحاجي  ،فميا ر تعيار
و را
ع ا تقرره جه ارشراف على الجمعي .
وضع واعتماد سياس لتوف تنظم العالق ع أصيحا المويالح
ب أجم يما تهم ويقظ يقو هم.
وضع واعتماد سياس لتقو ض وتنقيذ األعمال المنوطي فياإلدارة
التنقيذ .
وضع واعتماد السياسات واإلجراءات الت تضيمب التياار الجمعيي
لألنظم واللواإلح والتاا ها فاإلفواح عيب المعلو يات الجوهر ي
ألصحا الموالح ع الجمعي .
اعتماد السياسات الياخلي المتعلق فعمم الجمعي وتطو رها.
تحي ي الوبييات وارختواصات والمسؤوليات الت تم تقو ضها
لإلدارة التنقيذ  ،وإجراءات اتراذ القرار و ية التقيو ض .كميا
حيد المجلس الموضوعات الت حتقظ فوبيي ال ت فيها.
وضع وجهات و عا ير عا لبستثمارات.
إدارة ارستثمارات واألنشط العقار للجمعي .
تحي ي التوور العار للمراطر الت تواج الجمعي .
راجع وتقييم أداء الرإليس/المي ر التنقيذي وتوفير اليعم ل .
ارعتمادات المالي والتو يعات على أوا ر الورف والشيلات.
ال ت ف التعييب والقوم لشايل الوئاإلد اإلدار العليا.
إ رار واعتماد الهيلم التنظيم والتعي بت الطارإل علي .

ثانياً :وقوف صبييات اإلدارة التنقيذ :
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

القيادة المثلى لقر ل العمم ب خبل عا ير ريلي تطورة.
رفط األهياف فارستراتيجيات والرطط والتقييم اليوري.
رفع تقار ر دور لمجلس اإلدارة فشينن مارسياتها للويبييات
المقوض فها.
رفع التقار ر المالي و شروع الموامن التقي ر رعتماده.
رفع التقو م الوئيق للعا ليب رعتماده.
إصيار التعا يم والتعليمات الراص فسير العمم.
التوصي ف التعييب للوئاإلد الشايرة رعتمادها.
رفع تقر ر فإنهاء العقود الوئيقي للمجلس.

ثالثاً :الواج ات تجاه الرؤساء التواصيم فييب أعضياء المجليس
واإلدارة التنقيذ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

م رإلييس المجليس أو أييي

تم توجي اليعوة لعقي اجتماع ب
اللجان القرعي عب المجلس.
عييير إلءيياء أو تنجيييم ارجتماعييات المجيول ي إر فعييي التنسيييل
والتشاور ع رإليس المجلس أو رإليس اللجن .
لرإليس المجلس أن يعو رجتماع طارئ ييير جييول تيى رأى
ضرورة ذلك ،أو فناءً على طلب ب أعضاء المجلس.
أن ييتم التنسيييل فيييب رإليييس المجلييس وأ يييب السيير واألعضيياء
والرإليس التنقيذي عني وضع جيول أعمال ارجتماع.
توجب على اإلدارة التنقيذ تاو ي جلس اإلدارة فتقر ر شيهري
تضمب أداإلها.
أ يب جلس اإلدارة هو جه التواصم ع أعضاء جلس اإلدارة ف
األ ور المتعلق فشؤون جليس اإلدارة ،وفي ييال ييافي قيور
مب لهم عب وخ رة فنعمال
ب اإلدارة التنقيذ
قو
قا
المجلس فموجب توجي ب المي ر التنقيذي فالقيار فالمهمي إليى
ييب عودة أ يب المجلس.
ألعضاء جليس اإلدارة واللجيان التواصيم يع الميي ر التنقييذي
والمي ر المال أو أي ب أعضياء اإلدارة التنقيذ ي عنيي الحاجي
لذلك.

المسؤوليات
تط ل هذه السياس ضمب أنشط الجمعي وعلى جمييع العيا ليب
والمنتس يب الذ ب عملون تحت إدارة واشراف الجمعي ارطيبع
على األنظم المتعلق فعملهم وعلى هذه السياسي واإللميار فهيا
والتو يع عليها ،وارلتياار فميا ورد فيهيا يب أيليار عنيي أداء
واج اتهم و سؤولياتهم الوئيقي  .وعلى اإلدارة التنقيذ تاو ي
جميع اإلدارات واأل سار فنسر نها.

المراجع
اعتمي جلس إدارة الجمعي هيذه السياسي في المحضير ر يم
( )05/04ف تار خ  1441/06/07هي.

