
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات 
ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصالحيات لشاغلي 

اإلدارية التنفيذية العليا العتماد القرارات والمعامالت في الجمعية والتي من شأنها أن تعزز الوظائف 

. من ضبط وحوكمت مسارات تدفق المعامالت واإلجراءات لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال  

 النطاق

في الجمعية ويستثنى من  تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية

. ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً لألنظمة  

 البيان

: أوالً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة  

تنفيذها .اعتماد التوجيهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلشراف على   1-   

من تحديد للمهام  واإلشراف عليها، وما يتبع ذلكاعتماد األنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية  -2
. واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة    

خاص بالجمعية واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت  وضع نظام للحوكمة  -3
. الحاجة بما ال يتعارض مع ما تقرره جهة اإلشراف على الجمعية  . 

    . ظ حقوقهموضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحف -4

. األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ    5-  

وضع واعتماد السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح   -6
. عن المعلومات الجوهرية ألصحاب المصالح مع الجمعية  

-7 اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها .    

تحديد الصالحيات واالختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ  -8 
فيها .كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت  القرار ومدة التفويض  

. وضع موجهات ومعايير عامة لالستثمارات  9-  

-10  . إدارة االستثمارات واألنشطة العقارية للجمعية  

  . تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية -11

.  مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له  12-  



 

 

. االعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات   13-  

.  البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا  14-  

.  واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة عليهإقرار   15-  

:ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية  

. القيادة المثلى لفريق العمل من خالل معايير مرحلية متطورة  1-  

. ربط األهداف باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري  2-  

. رساتها للصالحيات المفوضة بهارفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشأن مما -3   

. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية العتماده  4-  

.  رفع التقويم الوظيفي للعاملين العتماده  5-  

.  إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل  6-  

.  التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة العتمادها  7-  

. العقود الوظيفية للمجلسرفع تقرير بإنهاء   8-  

: ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية  

-1  جلسيتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن الم  

س أو رئيس اللجنةئيس المجلعدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات المجدولة إال بعد التنسيق والتشاور مع ر  2-  

لرئيس المجلس أن يدعو الجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك أو بناًء على طلب من  -3
. أعضاء المجلس  

أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال   -4
. االجتماع  

.  ية تزويد مجلس اإلدارة بتقرير شهري يتضمن أدائهايتوجب على اإلدارة التنفيذ  5-  

أمين مجلس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور المتعلقة بشؤون مجلس  -6
اإلدارة وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من اإلدارة التنفيذية ممن لهم عالقة وخبرة بأعمال المجلس 

. التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلسبموجب توجيه من المدير   

ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء اإلدارة  -7

. التنفيذية عند الحاجة لذلك  



 

 

 

: المسؤوليات  

 ت إدارةون تحتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعمل 
عليها،  التوقيعوبها  واشراف الجمعية االطالع على األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإللمام

فيذية تزويد رة التنإلداا. وعلى وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية

 . جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

 

 

تاريخ ب( في دورته ) الرابعة (  الرابعاعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في االجتماع ) 
 م28/07/2020
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