
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصفوفة الصالحيات سياسة 

 بني جملس اإلدارة 

  واإلدارة التنفيذية



 

  
 

 من 
ً
 أساسيا

ً
ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعد مطلبا إن سياسة مصفوفة الصالحيات بي 

ي  
ن
ف الداخلية  الرقابة  المسئوليات متطلبات ضوابط  تحديد  عىل  تعمل  أنها  حيث  الجمعية 

ي 
ن
ف والمعامالت  القرارات  العتماد  العليا  التنفيذية  اإلدارية  الوظائف  لشاغىلي  والصالحيات 
المعامالت  تدفق  مسارات  وحوكمة  ضبط  من  تعزز  أن  شأنها  من  ي 

والت  الجمعية، 
 واالجراءات، لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال. 

 

 النطاق: 

ن ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية تحدد هذه ال سياسة المسؤوليات العامة عىل كافة العاملي 

 لألنظمة. 
ً
ي الجمعية، ويستثتن من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقا

 فن

 : البيـــــان 

: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة: 
ً
 أوال

اف عىل تنفيذها.  اعتماد  .1  التوجيهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلشر

اف عليهاااااااا، وماااااااا  ت اااااااع  اعتمااااااااد  .2 األنظماااااااة واللاااااااوائق والااااااااوابط للرقاباااااااة الداخلياااااااة واإلشر

ن  ذلااااااااااااااااك ماااااااااااااااان تحديااااااااااااااااد للمهااااااااااااااااا  واالختصاصااااااااااااااااات والواجبااااااااااااااااات والمسااااااااااااااااؤوليات بااااااااااااااااي 

 .المستويات الوظيفية المختلفة

اف العاااااااااااا  عليااااااااااا  ومراقباااااااااااة ماااااااااااد  خاااااااااااا  بالجم ةوضاااااااااااع نظاااااااااااا  للحوكمااااااااااا  .3 عياااااااااااة واإلشر

اف  فاعليتااااااا  وتعديلاااااااا  إن دعااااااا  الحاجااااااااة، بماااااااا ال  تعااااااااار  ماااااااع مااااااااا تقااااااارره جهااااااااة االشر

 عىل الجمعية. 

وضااااااااع واعتماااااااااد سياسااااااااة ماتواااااااااة تاااااااانظم العالقااااااااة مااااااااع أصااااااااحا  المصااااااااالق ماااااااان أجاااااااال  .4

 حما تهم وحفظ حقوقهم. 

 .ة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدار  .5

ا  الجمعياااااااااااة لألنظماااااااااااة  .6 ن ي تاااااااااااامن الااااااااااا  
وضاااااااااااع واعتمااااااااااااد السياساااااااااااات واإلجاااااااااااراءات الااااااااااات 

امهااااااااا باإلفصاااااااااأل عاااااااان المعلومااااااااات الجوه يااااااااة ألصااااااااحا  المصااااااااالق مااااااااع  ن واللااااااااوائق وال  

 الجمعية. 

 اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.  .7

 ال   مة : 



 

ي  .8
 تم تفوياها لإلدارة التنفيذية،    تحديد الصالحيات واالختصاصات والمسؤوليات الت 

ي يحتفظ  
الت  الموضوعات  المجلس  التفويض. كما يحدد  القرار ومدة  اتخاذ  وإجراءات 

 .بصالحية الب  فيها

 وضع موجهات ومعا    عامة لالستثمارات.  .9

 .إدارة االستثمارات واألنشطة العقارية للجمعية .10

ي تواج   .11
 الجمعية. تحديد التصور العا  للمخاطر الت 

 .مراجعة وتقييم أداء المد ر التنفيذي وتوف   الدعم ل  .12

 االعتمادات المالية والتوقيعات عىل أوامر الرصف والشيكات.  .13

 والفصل لشاغىلي الوظائف اإلدارية العليا  .14
ن ي التعيي 

 .   الب  فن

 .   إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة علي    .15
 

: مصفوفة صالحيات 
ً
 اإلدارة التنفيذية: ثانيا

 القيادة المثىل لف يق العمل من خالل معا    مرحلية متطورة.  (1

اتيجيات والخطط والتقييم الدوري (2  .راط األهداف باالس  

 .رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة بها (3

وع الموازنة التقد  ية  (4  العتماده. رفع التقارير المالية ومشر

ن العتماده.  (5 ي للعاملي 
 رفع التقويم الوظيفن

 إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بس   العمل.  (6

ن للوظائف الشاغرة العتمادها.  (7 ي التعيي 
 التوصية فن

 رفع تق ير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.  (8

ن أعضاء ال جلس واإلدارة التنفيذية   : الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بي 
ً
 : ثالثا

 اااااااااتم توجيااااااااا  الااااااااادعوة لعقاااااااااد اجتمااااااااااع مااااااااان قبااااااااال رئااااااااايس المجلاااااااااس أو أحاااااااااد اللجاااااااااان  .1

 .الفرعية عن المجلس

رئيس  .2 مع  والتشاور  التنسيق  بعد  إال  المجدولة  االجتماعات  تأجيل  أو  إلغاء  عد  

 .المجلس أو رئيس اللجنة



 

ورة ذلااااااااك،  .3 لاااااااارئيس المجلااااااااس أن ياااااااادعو الجتماااااااااع طااااااااار  غاااااااا   مجاااااااادول ماااااااات  رأ   ن

 ب من أعااء المجلس. أو بناًء عىل طل

ن الشااااااا واألعاااااااااء و  .4 ن رئااااااايس المجلاااااااس وأماااااااي  التنفياااااااذي  الماااااااد ر أن  اااااااتم التنسااااااايق باااااااي 

 .عند وضع جدول أعمال االجتماع

 توجاااااااااااب عاااااااااااىل اإلدارة التنفيذياااااااااااة تزوياااااااااااد مجلاااااااااااس اإلدارة بتق يااااااااااار شاااااااااااهري  تاااااااااااامن  .5

 .أدائها

ي األمااااااااااور  .6
ن
ن مجلااااااااااس اإلدارة هااااااااااو جهااااااااااة التواصاااااااااال مااااااااااع أعااااااااااااء مجلااااااااااس اإلدارة ف أمااااااااااي 

ي حااااااااااال غياباااااااااا  يقااااااااااو  مقاماااااااااا  مفااااااااااو  ماااااااااان ال
ن
متعلقااااااااااة بشااااااااااؤون مجلااااااااااس اإلدارة، وف

ة بأعمااااااال المجلااااااس بموجااااااب توجياااااا  مااااااان  اإلدارة التنفيذيااااااة مماااااان لهاااااام عالقااااااة وخااااااا  

ن المجلس ن عودة أمي   .المد ر التنفيذي بالقيا  بالمهمة إىل حي 

الماااااااااىلي ألعاااااااااء مجلاااااااس اإلدارة واللجااااااااان التواصااااااال مااااااااع الماااااااد ر التنفيااااااااذي والماااااااد ر  .7

 . أو أي من أعااء اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

 :  ال سؤوليات
 

ن الااذ ن  ن والمنتساا ي  تط ااق هااذه السياسااة ضاامن أنشااطة الجمعيااة وعااىل جميااع العاااملي 

اف الجمعياااة  عاااىل األنظماااة المتعلقاااة بعملهااام وعاااىل  االطاااالعيعملاااون تحااا  إدارة واشر

ا  بمااا ورد فيهااا ماان أحكااا  عنااد أداء  ن هااذه السياسااة واإللمااا  بهااا والتوقيااع عليهااا، وااللاا  

وعاااااااىل اإلدارة التنفيذياااااااة تزوياااااااد جمياااااااع اإلدارات  واجبااااااااتهم ومساااااااؤولياتهم الوظيفياااااااة. 

 .واألقسا  بنسخة منها

 

 

 مجلس إدارة الج عية : 
 

ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتم اعتماد سياسة   بالجمعية مصفوفة الصالحيات بي 

ي اجتماع مجلس اإلدارة بجلست  المنعقدة بتاريااااخ   
ـه  الموافق   1442/   06 / 27فن

09 /  02  /2021    . 

 


