التعريف لمجلس اإلدارة
الدليل
ي

واجبات ومسئوليات مجلس اإلدارة
مجلس إدارة الجمعية مسؤول عن وضع رسالة الجمعية وتحديد سياساتها وضمان كفاية مواردها لتحقيق أهدافها،
وهو ر
ن
والمتطوعي معها وأداء
المؤسس وأداء موظفيها
المشف عىل إدارتها التنفيذية ،وعليه ضمان فاعلية أدائها
ي
برامجها ومشاريعها.
واجبات مجلس اإلدارة
اآلت:
أ  -مجلس اإلدارة يعرف ويفهم أن عليه واجبات تتمثل يف ي
 .1واجب الرعاية
ه لمصلحة الجمعية ،وهذا يتطلب منه:
كل عضو عليه ضمان أن القرارات المتخذة ّ ي
الت هو عضو فيها.
االستعداد المسبق الجتماعات المجلس واللجان ي
توجيه األسئلة الفاحصة والمحققة.
استقاللية تقديره وحكمه.
مراجعته لمالية الجمعية وسياساتها المالية بشكل مستمر.
 .2واجب الوالء
كل عضو عليه أن يضع منفعة الجمعية قبل منفعته الشخصية أو المهنية ،وذلك من خالل:
ن
التامه بسياسة الجمعية الخاصة بتضارب المصالح ،والكشف عن أي تضارب محتمل.
ن
 التامه عدم كشفه ألي معلومات رسية للجمعية. .3واجب االمتثال
كل عضو عليه ضمان أن الجمعية تمتثل للقواني واألنظمة المحلية ،وتلتم برسالتها ،وسياساتها ولوائحها
الداخلية ،من خالل:
ر
مراجعته المستمرة للمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهات المرخصة للجمعية والمشفة عىل أعمالها.
فحصه جميع السياسات واللوائح الداخلية للجمعية باستمرار وتحديثها إن تطلب األمر.
ضمانه اتخاذ المجلس قرارات تقع ن يف نطاق رسالة الجمعية.
 .4مسئوليات مجلس اإلدارة
ً
أوال  -المسئوليات الرئيسية
أ  -تعكس المسئوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة مجاالت مشاركته يف إدارة الجمعية .يقوم المجلس بهذه المسئوليات
ه:
كفريق واحد ،وليس ألعضائه أي سلطة فردية عىل الجمعية .هذه المسئوليات ي
 .1تنظيم الجمعية العمومية
 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد (يقوم بها الرئيس).ن
والمتانية العمومية والموازنة الجديدة عىل الجمعية العمومية
الختام والتقارير المالية
 عرض الحسابي
العتمادها.
ر
اإلرساف عىل تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية.
 -قبول العضويات للجمعية العمومية ،وتسبيب قرارات رفضها.

اتيج
 .2التخطيط اإلست ي
الت ستتبعها عند
 تحديد رؤية الجمعية والغاية الرئيسية من وجودها (رسالتها) والقيم والقواعد األخالقية يقيامها بعملها.
ر
ومؤرسات أداءها.
 تحديد أهدافها اإلستاتيجية وخطتها التشغيليةر
اإلرساف عىل تنفيذ الخطة.
الت تنتظرها.
 تقييم أداء الجمعية وقدرتها عىل تحقيق أهدافها،وفهم التحديات والفرص ي
ً
 مراجعة رسالة الجمعية وخطتها اإلستاتيجية ،سنويا ،للتأكد من صالحيتها.ن
 مراجعة رؤية الجمعية ،كل خمس سنوات ،لضمان مواكبتها للتغتات والتطورات يف بيئة عمل الجمعية. .3ضمان فاعلية المجلس
 تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها واعتمادها من الجمعية العمومية.ن
للتحسي والتطوير.
والسع
 تقييم المجلس لنفسه – اجتماعاته ،لجانه ،أعضائه ،أدائه –ي
 وضع معايت الختيار األعضاء الجدد المتأمل قيامهم بمسئوليات المجلس وتحقيق رسالة الجمعية. ضمان توفر خطة انتقالية أو إحالليه ألعضاء المجلس. .4اختيار المدير التنفيذي وتعيينه ودعمه
 االتفاق عىل واجبات ومسئوليات المنصب وتحديد المتوقع من شاغله ومراجعتها باستمرار. البحث عن أفضل شخص لشغل المنصب ،وتعيينه. تزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه.ن
والمهت له.
 تقديم الدعم المعنويي
 ضمان توفر خطة انتقالية أو إحالليه للمدير.ّ ن
المعي.
 إنهاء خدمات المدير التنفيذي .5التنظيم اإلداري
ر
ن
وقواني الجهات المشفة عىل الجمعية وضمان
 وضع سياسات لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أنظمةتنفيذها ومراجعتها وتحديثها باستمرار.
 تصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية للجمعية واعتمادها ومراجعتها باستمرار. وضع السياسات واإلجراءات والضوابط اإلدارية وضمان تنفيذها ومراجعتها وتحديثها باستمرار. .6تطوير التامج والخدمات
 وضع سياسة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وإعالنها.ر
واإلرساف عىل تنفيذها.
 ضمان تقديم برامج وخدمات للمستفيدين تتوافق مع رسالة الجمعيةالتامج والخدمات وتقييمها لضمان فاعليتها وصالحيتها.
 المراجعة الدورية لكل رر
اإلرساف عىل إعداد التقرير السنوي رلتامج وخدمات الجمعية واعتماده.
مجتمع
 .7خلق دعم
ي
 التوي ج لرسالة الجمعية. تقوية الصلة بقادة المجتمع ومؤسساته. الحفاظ عىل صورة الجمعية ومصداقيتها.ر
الت تحقق المنافع للجمعية والمجتمع.
 بناء التحالفات والشاكات ي الدفاع عن الجمعية وقضاياها.ن
ن
الخارجيي.
الموظفي باحتياجات واهتمامات كل أصحاب المصلحة
 -تعريف

 .8ضمان شفافية وقانونية األعمال
ن
ر
االلتام بالمعايت التنظيمية والقانونية للجهات المرخصة للجمعية والمشفة عليها وتعليماتها والقواعد
ً
ن
األخالقية المتعارف عليها محليا يف كافة أعمال الجمعية.
 وضع سياسات وإجراءات واضحة لمنع تضارب المصالح ،وكيفية التعامل معها إن وجد.ن
االلتام باإلفصاح عن المعلومات والتقارير اإلدارية للجهات المرخصة والجهات ر
المشفة وأصحاب المصلحة.
ن
 إبالغ الوزارة بكل تغيت يطرأ عىل الحالة النظامية ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واألمي العامالمال (أو من يكلف بمسئولياته).
والمدير التنفيذي والمدير
ي
َّ
يكلف بها مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو أي جهة ر
مشفة عليه وتقع يف
 .9أي مهام أخرى
مجال اختصاصه.
اتيج" و " اختيار المدير التنفيذي
ب  -كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية بكافة مسئوليات "التخطيط االست ي
ودعمه وتقييم أدائه" و "التنظيم اإلداري" و "تطوير التامج والخدمات".
ج  -يتوىل رئيس المجلس واألمي العام مسئولية "تقييم أداء المجلس".
ً
ثانيا  -المسئوليات االئتمانية
ر
والمشفة عىل أعمالها وأمام الجمعية
أ  -مجلس اإلدارة عليه مسئوليات ائتمانية أمام الجهات المرخصة للجمعية
العمومية وأمام كل أصحاب المصلحة .وتتمثل هذه المسئولية يف المحافظة عىل أصول وموارد الجمعية ،وضمان
ه:
صحة ،ومناسبة ،وقانونية إدارتها ،واستخدامها .وهذه المسئوليات ي
 .1اإلدارة المالية
المال األمثل للجمعية.
 تحديد اإلستاتيجيات واألهداف المالية والهيكلي
 فهم محتوى قوائم البيانات المالية للجمعية وكيفية مراجعة حساباتها.الت تودع فيها أموال الجمعية.
 ترشيح البنوك ين
 فتح الحسابات البنكية – يف البنوك والمصارف السعودية – ودفع وتحصيل الشيكات وأذونات الرصفوكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها ،وتحديث البيانات ،واالعتاض عىل الشيكات،
واستالم الشيكات المرتجعة ،وغتها من العمليات البنكية.
ِّ
 رسم السياسات المالية المنظمة للعمليات التالية: oالحصول عىل األموال ،وإدارتها ،واستخدامها ،وتنميتها.
 oحيازة األصول المهمة والممتلكات وإدارتها ،والترصف فيها.
 oاالستثمار والمشاري ع الرأسمالية.
 oإدارة المخاطر.
 اعتماد اإلجراءات المالية وتحديد مستويات الصالحية.ن
الت تحقق رسالة
 مساعدة مسؤول الشئون المالية يف إعداد الموازنة السنوية لألنشطة روالتامج والخدمات ي
وأهداف الجمعية.
 اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها العتمادها من الجمعية العمومية.المال واألوضاع المالية للجمعية.
 استحداث وتطبيق نظام مستمر لمراقبة وتقييم األداءي
ً
الموظفي ُّ
ر
ن
المال وفقا لسياسات الجمعية المالية وموازنتها ،واإلرساف عليهم.
تحمل مسئولية األداء
 تعليمي
ن
 تعليم الموظفي ترشيد المصاريف وتقليل التكلفة التشغيلية والحفاظ عىل مستويات رصف مشابهةلجمعيات من نفس الحجم.

-

ر
الخارج لتقييم صحة األوضاع المالية
اإلرساف عىل عملية المراجعة الخارجية الدورية من قبل المدقق
ر ي
للجمعية ،بما فيها فعالية أنظمتها وسياساتها الخاصة بحماية أصولها ومواردها المالية وحسن استخدامها.
اعتماد ن
المال المنرصم ورفعها العتمادها من الجمعية العمومية.
الختام للعام
المتانية العمومية والحساب
ي
ي
تمكي الوزارة والجهات ر
ن
الختام والتقارير المالية
المشفة وأصحاب المصلحة من االطالع عىل الحساب
ي
ن
ر
ون
المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وكذلك نشها عىل الموقع اإلليكت ي
للجمعية.

 .2تنمية الموارد
 إيجاد مصادر متنوعة مستدامة للدخل واإليرادات المالية. تنمية الموارد المالية واستثمار الفائض منها لضمان استمرارية الجمعية. جذب أوقاف للجمعية أو/وتطويرها. الترصف ن يف أمالك الجمعية العقارية  -قبول الوصايا واألوقاف والهبات ،دمج الصكوك أو تجزئتها ،التسجيل،أو اإلفراغ ،أو ر
الشاء ،أو البيع  -بعد الحصول عىل تفويض من الجمعية العمومية.
 .3ر
الشاكات اإلستاتيجية
 جذب برامج المسئولية االجتماعية والرعاية للقطاع الخاص والجهات المانحة رلشاكة الجمعية ن يف برامجها
وخدماتها.
 تنوي ع رالشاكات.
 تطوير رالشاكات.
ب  -كلف مجلس اإلدارة ر
الماىل بكافة مسئوليات "اإلدارة المالية".
المشف
ي
ج – شكل مجلس اإلدارة "مجلس نظارة الوقف" وكلفه بكافة مسئوليات "إدارة األوقاف".
د – كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية بكافة مسئوليات "عقد ر
الشاكات اإلستاتيجية" و "تنمية الموارد المالية".

رئيس مجلس اإلدارة  -واجباته ومسئولياته

أ

 الرئيس مطلوب منه راإلشاف العام عىل أعمال الجمعية بما يتوافق مع السياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة،

ومطلوب منه ضمان إبقاء فريق العمل متابط ،متجانس ،يعمل بفاعلية وكفاءة ،ويحقق المتوقع منه ،وكذلك ضمان
بالتاىل:
اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة من خالل قيامه
ي
 .1قيادة المجلس
 التواجد وسهولة الوصول له. العلم التام بأعمال الجمعية وأعمال المجلس.اتيج ،والقدرة عىل تحديد أهداف المجلس وضمان تحقيقها.
 التمكن اإلست ر ي الموضوعية ،الحيادية ،االستماع الجيد ،والقدرة عىل التوفيق نبي األطراف.
 .2رسم السياسات والتخطيط
 بالتعاون مع المجلس واللجنة التنفيذية:• وضع السياسات واإلجراءات العامة للجمعية.
• مراجعة الخطة االستاتيجية والرسالة باستمرار لضمان صالحيتها.
• تحديد ر
مؤرسات الخطة لقياس النجاح.
 .3اجتماعات المجلس والجمعية العمومية (العادية والطارئة)
 بالتعاون مع األمي العام:• الدعوة إل اجتماعات المجلس والجمعية العمومية.
ن
وااللتام بها.
• وضع أجندة االجتماعات وضمان اتباعها
ً
األمي العام ،أو ر
ن
المال.
المشف
التال :النائب،
 ترؤس االجتماعات أو تكليف أحد األعضاء وفقا للتتيبي
ي
 قيادة ،وتيست االجتماعات ،وضمان فاعليتها ،وإنتاجيتها. ضمان رإرساك كل عضو ن يف المشاورات. السيطرة عىل أي ترصفات تخرج االجتماع عن الخط المرسوم له.ن
محارص االجتماعات والتوقيع عىل ما يصدر من المجلس من قرارات وتوصيات.
 اعتماد .4لجان المجلس
 ترشيح رؤساء اللجان. التشاور مع أعضاء المجلس الختيار أعضاء اللجان.ّ
 ترؤس اللجنة التنفيذية ،وعضوية كل لجان المجلس (إن أمكن).ّ
 ضمان أن كل عضو من أعضاء المجلس مشارك ن يف أنشطة اللجان. .5تنمية المجلس
 ضمان فهم أعضاء المجلس لضوابطه وسياساته واتباعهم لها. ضمان فهم أعضاء المجلس لمسئولياتهم وواجباتهم. ضمان أن أعضاء المجلس لديهم حرية التعبت عن مرئياتهم.ن
عاملي بصفات قيادية ومهارات ومعارف ذات قيمة
 العمل مع أعضاء المجلس الختيار وجذب أعضاءمضافة للمجلس والجمعية.
رإرساك كامل األعضاء ن يف التخطيط لعمليات التعاقب واإلحالل.
 .6تقييم المجلس
ن
األمي العام ،كل ستة أشهر.
 -إجراء تقييم ألداء المجلس بمساعدة

 .7تعيي المدير التنفيذي
ر
ن
وتعيي المدير التنفيذي وتحديد راتبه وتعويضاته.
اإلرساف عىل عملية اختيار
 دعمه وتقديم المشورة والنصح له.ّ
ً
ر
اإلرساف عىل أدائه وتقييمه سنويا (أو تكليف اللجنة التنفيذية للقيام بهذه المهمة).
 .8الموازنة والمالية
 ضمان أن المجلس يتحمل المسئولية الكاملة عن سالمة وصحة مالية الجمعية.المختصي ر
ن
لإلرساف عىل موازنة الجمعية.
 العمل مع أعضاء المجلسر
المال للمجلس.
 التوقيع عىل الشيكات واألوراق المالية ومستندات الرصف مع المشفي
-

 .9تنمية الموارد
ن
لتأمي األموال للجمعية.
 توجيه المجلسر
اإلرساف عىل وضع سياسات وخطط تنمية الموارد.
 دعم جهود تنمية الموارد عىل مستوى المجلس أو أعضائه أو الموظفي.نن
ن
خارجيي.
داعمي
 طلب مساهمة أعضاء المجلس ومساهمة تقديمه مساهمة شخصية للجمعية لتأصيل القدوة.نائب رئيس مجلس اإلدارة  -واجباته ومسئولياته
التاىل:
أ  -نائب الرئيس مطلوب منه
ي
 حضور كل اجتماعات المجلس.ّ
 عضوية اللجنة التنفيذية (عىل األقل).ّ
يوص بتشكيلها المجلس.
الت
ي
 ترؤس كل اللجان الخاصة (الطارئة/المؤقتة) ي -فهم كافة مسئوليات الرئيس واالستعداد للقيام بها ن يف غيابه أو إذا فوضه بها الرئيس.

الت يكلف بها من قبل الرئيس.
 االطالع بالمهام الخاصة ير
الماىل لمجلس اإلدارة  -واجباته ومسئولياته
المشف
ي
أ– ر
الماىل مطلوب منه:
المشف
ي
 حضور كل اجتماعات المجلس.ّ
 عضوية اللجنة التنفيذية (عىل األقل). معرفة وفهم محاسبة ومالية الجمعيات. تحمل مسئوليات المجلس االئتمانية المالية.ّ
 ترؤس اللجنة المالية (إن وجدت). تنفيذ قرارات المجلس المالية.ن
 مساعدة المدير التنفيذي أو مسؤول الشئون المالية يف إعداد الموازنة السنوية ألنشطة وبرامج الجمعيةوعرضها عىل المجلس ألخذ الموافقة.
 المساعدة ن يف جهود تنمية الموارد. العمل مع المدير التنفيذي أو مسؤول الشئون المالية لضمان تقديم المعلومات المالية الصحيحة للمجلس عندالحاجة.
 التوقيع عىل طلبات الرصف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة.ً
ر
اإلرساف عىل شؤون الجمعية المالية طبقا لألنظمة المالية المتبعة.
-

-

ً
نظاما من بيع ر
ورساء وإفراغ وقبوله واستالم وتسليم واستئجار وتأجت وقبض ودفع ودخول ن يف
• ما قرر
المناقصات.
ً
الت تقرر رصفها نظاميا واستخراج إيصاالت لجميع العمليات.
• استالم إيرادات الجمعية رصف المبالغ ي
• إيداع أموال الجمعية ن يف الحسابات المخصصة لها.
• التوقيع أو التفويض بالتوقيع عىل كافة المرصوفات واإليرادات الالزمة.
• ترتيب واالحتفاظ بكل قيود وسجالت ومستندات اإليرادات والمرصوفات إلثبات صحة المرصوفات
واإليرادات.
• الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.
ن
• يجوز له تفويض بعض هذه الصالحيات لمن يراه من العاملي بالجمعية.
ً
الخارج والرد عليها وفقا لألنظمة.
بحث المالحظات الواردة من المراجع
ر ي
عرض المراجعة السنوية للحسابات عىل المجلس واإلجابة عىل أسئلة األعضاء.

القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
واجبات ومسئوليات عضو مجلس اإلدارة
أ  -يتوقع المجلس التام كل عضو من أعضائه بالوفاء بواجباته ومسئولياته الفردية التالية لتحقيق رسالة الجمعية
والسع إلنجاحها:
وأهدافها
ي
 .1معرفته وفهمه الكامل لـ
ن
 رسالة ،رؤية ،أهداف الجمعية اإلستاتيجية ،وقيمها وااللتام بها. أعمال الجمعية ،برامجها ،وأنشطتها.ِّ
ن
والقواني المنظمة ألعمال الجمعية.
 السياسات واإلجراءاتالت أمامها.
 نقاط قوتها ومن جانب آخر احتياجاتها ،والفرص والتحديات ي واجباته ومسئولياته والمتوقع منه كعضو مجلس إدارة. .2مشاركته الفاعلة يف المجلس
 حضوره كل اجتماعات المجلس.الت يكلف بها من قبل المجلس.
 رئاسة اللجان ير
 عضويته للجنة واحدة أو أكت من لجان المجلس. تطوعه بوقته وقيامه بمهامه بحماس وطيب خاطر. استعداده المسبق الجتماعات المجلس وما سيطرح فيها من مواضيع.تحليىل مستقل.
 مناقشته المواضيع المطروحة واتخاذه القرارات بفكري
ّ
ن
الت يشارك فيها ،باقتاح مواضيع مهمة للجمعية.
 مشاركته يف إعداد أجندة اجتماع المجلس أو اللجان ي مساهمته نف إعداد خطط وبرامج رومشوعات مجلس إدارة الجمعية والمساعدة ن يف تنفيذها ومتابعتها.
ي
ن
التامه بقرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.
 حضوره مناسبات وأنشطة المجلس والجمعية. مساعدته ودعمه لجهود المجلس وأعضائه للعمل بروح الفريق الواحد. .3بحثه عن كل ما يطرأ أو يتغت يف مجال وبيئة عمل الجمعية لـ
 اتخاذ القرارات الصحيحة.ن
الت تطرح للتشاور يف المجلس.
 مناقشة المواضيع يبختاته ومعارفه.
 -إفادة الجمعية ر

-

الت تؤثر عىل نجاح المجلس والجمعية.
مناقشة القضايا المهمة ي
الت تنهض بها.
مناقشة الفرص المتاحة أمام الجمعية واقتاح المبادرات ي

 .4خدمته كسفت للجمعية
 تعريفه المجتمع برسالة الجمعية وغاياتها ،وإنجازاتها باإلضافة إل احتياجاتها وتحدياتها. تعظيمه لصورتها وتأكيده لمصداقيتها.ً
 دفاعه علنا عنها وعن قضاياها. سعيه لتقوية صالتها بالمجتمع ومؤسساته وقادته. سعيه للتعرف عىل احتياجات المجتمع الذي تخدمه الجمعية وهمومه ،وأفكاره ،ومقتحاته ،وإيصالهاللمجلس.
 تحدثه نيابة عن المجلس أو الجمعية أو تمثيله لهما أمام الجهات ذات العالقة إذا ما تم تكليفه. .5دعمه جهود تنمية الموارد المالية
ن
والتتع.
 مساعدته الجمعية يف الوصول بعالقاته لألشخاص والجهات القادرة عىل الدعم رً
مشوط أو ر
بتتع شخص مال سنوي غت ر
مشوط لدعم برامج يهتم شخصيا
 مساهمته (عىل قدر إمكانيته) ري
ي
بها.
ن
التتعات.
 مشاركته يف جهود جمع ر .6دعمه للموظفي
ن
الموظفي.
 حرصه أال تتعارض أو تتداخل مسئولياته ومهامه ،مع مسئوليات ومهامالموظفي بتقديم خدمات خاصة له ما لم تكن ً
ن
جزءا من عمل المجلس أو لجانه.
 عدم مطالبتهن
 حثه الموظفي الذين لديهم شكاوى أو بالغات اتباع اإلجراءات المعمول بها للتبليغ.ً
ن
الموظفي توجيه مسائلهم إل صاحب الصالحية ،وفقا لطبيعة المسألة.
 حثه .7عمله بتاهة وأمانة
 حفاظه عىل استقاللية وموضوعية أفعاله وسلوكياته. إظهاره أعىل معايت األخالق ن يف كل سلوكياته الشخصية ورفضه للسلوكيات غت األخالقية. عدم قبوله (أو تقديمه) أي هدية من (أو إل) أي شخص يقوم بعمل مع الجمعية.ن
بالتأن وتحريه المعلومات قبل إصدار األحكام.
 تحليهي
 تجنبه أي خالفات ،ومعالجته لألمور والمواقف الحساسة بالتعقل واألدب وحسن األداء.ن
التامه بسياسات المجلس الخاصة بتضارب المصالح ،وتوقيعه عىل نموذج اإلفصاح السنوي.
ن
 حفاظه عىل الجمعية وأرسارها ورسية ما يدور يف المجلس. .8سعيه لتنمية المجلس واللجان
ً
ن
ن
 مشاركته ن يف اقتاح أعضاء عاملي من أصحاب اإلنجازات والتمت ،وفقا لمعايت المجلس ،والذين لمشاركتهمقيمة مضافة للمجلس واللجان والجمعية ،وإقناعهم بالعضوية.

المسؤوليات:
والمنتسبي الذين يعملون تحت إدارة ر
ن
ن
وإرساف الجمعية
العاملي
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع
ن
وااللتام بما ورد فيها من أحكام عند
االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها،
أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
المراجع:
ن
(الثان لعام 2022م) ن يف دورته (الثالثة) هذه السياسة
اعتمد مجلس إدارة الجمعية ن يف االجتماع
ي
ً
نف 2022/6/ 28م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الدليل الت ن
عريف لمجلس اإلدارة الموضوعة سابقا.
ي
ي

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

