
 

 سياسة مص وفة الصبحيات بين مجلب اإلدارة واإلدارة التن ي ية*
 م دمة

فن سياستتتتتة مصتتتتت وفة الصتتتتتبحيات بتتتتتين مجلتتتتتب اإلدارة واإلدارة التن ي يتتتتتة تعتتتتتد مللبتتتتتا  ساستتتتتيا متتتتتن 
اغلي متللبتتتتات  تتتتوابل الرقابتتتتة الداخليتتتتة حيتتتت   نهتتتتا تعمتتتتل علتتتتى تحديتتتتد المستتتت وليات والصتتتتبحيات لشتتتت

شتتتت نها  ن  والتتتتتي متتتتنالجمعيتتتتة،  والمعتتتتامبت فتتتتي تالعليتتتتا العتمتتتتاد ال تتتترارا ةالوظتتتتائق اإلداريتتتتة التن ي يتتتت
 .واالحتيالتعزز من  بل وحوكمة مسارات تدفق المعامبت واإلجراءات لتمنع مخالر ال ساد 

 

 النلاق
عاقديتتتة وتلوعيتتتة فتتتي تحتتتدد  تتت ا السياستتتة المستتت وليات العامتتتة علتتتى كافتتتة العتتتاملين ومتتتن لهتتتل عبقتتتات ت

 ويستثن من  لال من تصدر لهل سياسات وظي ية خاصة وف ا لألنظمة. الجمعية.

 

 البيان

 مجلب اإلدارة: صبحيات وال  مص وفة 
 تن ي  ا. واإلشراق علىاعتماد التوجهات األساسية واأل داق الرئيسية للجمعية  -1

شتتتتراق عليهتتتتا ومتتتتا يتبتتتتع  لتتتتال متتتتن اعتمتتتتاد األنظمتتتتة واللتتتتوائ  وال تتتتوابل للرقابتتتتة الداخليتتتتة واإل -2
 بين المستويات الوظي ية المختل ة. توالمس ولياتحديد للمهال واالختصاصات والواجبات 

واالشتتتراق العتتتال عليتتت  ومراقبتتتة متتتدى فاعليتتتت  وتعديلتتت   بالجمعيتتتةو تتتع نظتتتال للحوكمتتتة ختتتان  -3
 على الجمعية.فن دعت الحاجة بما ال يتعارض مع ما ت ررا جهة اإلشراق 

اعتمتتتاد سياستتتة مكتوبتتتة تتتتنظل العبقتتتة متتتع  صتتتحاب المصتتتال  متتتن  جتتتل حمتتتايتهل وح تتتظ و تتتع و  -4
 ح وقهل.

 األعمال المنولة باإلدارة التن ي ية. لت ويض وتن ي و ع واعتماد سياسة  -5

 والتزامهتتتا باإلفصتتتاحو تتتع واعتمتتتاد السياستتتات التتتتي ت تتتمن التتتتزال الجمعيتتتة لألنظمتتتة واللتتتوائ   -6
 المصال  مع الجمعية. عن المعلومات الجو رية ألصحاب

 اعتماد السياسات الداخلية بعمل الجمعية وتلوير ا. -7

تحديتتتتتد الصتتتتتبحيات واالختصاصتتتتتات والمستتتتت وليات التتتتتتي يتتتتتتل ت وي تتتتتها لتتتتت دارة التن ي يتتتتتة،  -8
وفجتتتتتراءات اتختتتتتا  ال تتتتترار ومتتتتتدة الت تتتتتويض كمتتتتتا يحتتتتتدد المجلتتتتتب المو تتتتتوعات التتتتتتي يحتتتتتت ظ 

 بصبحية البت فيها.

 امة لبستثمارات.و ع موجهات ومعايير ع -9



 

 تحديد التصور العال للمخالر التي تواج  الجمعية. -10

 مراجعة وت ييل  داء المدير التن ي   وتوفير الدعل ل . -11

 االعتمادات المالية والتوقيعات على  وامر الصرق والشيكات. -12

 البت في التعيين وال صل لشاغلي الوظائق اإلدارية العليا. -13

 . والتعديبت اللارئة علي فقرار واعتماد الهيكل التنظيمي -14

 ثانيا  مص وفة صبحيات اإلدارة التن ي ية:
 ال يادة المثلى ل ريق العمل من خبل معايير مرحلية متلورة. -1

 .والخلل والت ييل الدور باالستراتيجيات  األ داقربل  -2

 رفع ت ارير دورية لمجلب اإلدارة بش ن ممارستها للصبحيات الم و ة بها. -3

 المالية ومشروج الموازنة الت ديرية العتمادا؟رفع الت ارير  -4

 .العتمادارفع الت ويل الوظي ي للعاملين  -5

 بسير العمل. والتعليمات الخاصة التعاميلفصدار  -6

 التوصية في التعيين للوظائق الشاغرة العتماد ا. -7

 رفع ت =قرير بانهاء الع ود الوظي ية للمجلب. -8

 ن  ع اء المجلب واإلدارة التن ي ية:ثالثا  الواجبات تجاا الر ساء التواصل بي
 يتل توجي  الدعوة لع د اجتماج من قبل المجلب  و  حد اللجان ال رعية عن المجلب. -1

عتتتدل فل تتتاء  و ت جتتتل االجتماعتتتات المجدولتتتة فال بعتتتد التنستتتيق والتشتتتاور متتتع رئتتتيب المجلتتتب  و  -2
 رئيب اللجنة.

 تتترورة  لتتتال، او بنتتتاء علتتتى  لتتترئيب المجلتتتب  ن يتتتدعو الجتمتتتاج لتتتار  غيتتتر مجتتتدول متتتتى ر ى -3
 للب  ع اء المجلب.

التتترئيب التن يتتت   عنتتتد و تتتع جتتتدول األع تتتاء والتنستتتيق بتتتين المجلتتتب و متتتين الستتتر و ن يتتتتل  -4
 اعمال االجتماج.

 يتوجب على اإلدارة التن ي ية تزويد مجلب اإلدارة بت رير شهر  يت من  دائها. -5

اإلدارة فتتتتي األمتتتتور المتعل تتتتة  متتتتين مجلتتتتب اإلدارة  تتتتو جهتتتتة التواصتتتتل متتتتع  ع تتتتاء مجلتتتتب  -6
بشتتت ون مجلتتتب اإلدارة ممتتتن لهتتتل عبقتتتة وخبتتترة ب عمتتتال المجلتتتب بموجتتتب توجيتتت  متتتن المتتتدير 

 التن ي   بال يال بالمهمة فلى حين عودة امين المجلب.

ألع تتتتاء مجلتتتتب اإلدارة واللجتتتتان التواصتتتتل متتتتع المتتتتدير التن يتتتت   والمتتتتدير المتتتتالي  و    متتتتن  -7
 عن الحاجة ل لال. ع اء اإلدارة التن ي ية 



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 

 

 :تالمس وليا

تلبتتتق  تتت ا السياستتتة  تتتمن  نشتتتلة الجمعيتتتة وعلتتتى جميتتتع العتتتاملين والمنتستتتبين التتت ين يعملتتتون تحتتتت فدارة 
وعلتتتتى  تتتت ا السياستتتتة واإللمتتتتال بهتتتتا والتوقيتتتتع  بعملهتتتتلوفشتتتتراق الجمعيتتتتة لبلتتتتبج علتتتتى األنظمتتتتة المتعل تتتتة 

بتتتتتاتهل ومستتتتت ولياتهل الوظي يتتتتتة، وعلتتتتتى اإلدارة عليهتتتتتا وااللتتتتتتزال بمتتتتتا ورد فيهتتتتتا متتتتتن  حكتتتتتال عنتتتتتد  داء واج
 التن ي ية تزويد جميع اإلدارات واألقسال بنسخة منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


