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 قدمةم
إن سياسةةة مصةةفوفة الصةةالحيات بةةين مجلةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةة تعةةد مطلبةةاً أساسةةياً مةةن متطلبةةات ضةةوابط 

الرقابةةة الداخليةةة فةةع الجمعيةةة حيةةل أنىةةا تعمةةل علةةا تحديةةد المسةةغوليات والصةةالحيات ل ةةا لع الوظةةاغ  اإلداريةةة 

تةةع مةةن  ةةننىا أن تعةةطط مةةن ضةةبط وحوكمةةة التنفيذيةةة العليةةا العتمةةاد القةةرارات والمعةةامالت فةةع الجمعيةةة  وال

 .مسارات تدفق المعامالت واالجراءات  لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال.

 النطاق 
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة علا كافة العاملين ومن لىم عالقات تعاقدية وتطوعية فع الجمعية  ويستثنا من 

 وفقاً لألنظمة.ذلك من تصدر لىم سياسات وظيفية خاصة 

 البيان

 والً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:أ

 . عتماد التوجيىات األساسية واألهدا  الرغيسية للجمعية واإل را  علا تنفيذهاا .1
عتمةةاد األنظمةةة واللةةواغو والضةةوابط للرقابةةة الداخليةةة واإل ةةرا  عليىةةا  ومةةا يتبةةع ذلةةك مةةن تحديةةد للمىةةام ا .2

 .والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفةواالختصاصات  
خةةاب بالجمعيةةة واإل ةةرا  العةةام عليةةه ومراقبةةة مةةدي فاعليتةةه وتعديلةةه إن دعةةت  هوضةةع نظةةام للحوكمةة .3

 الحاجة  بما ال يتعارض مع ما تقرره جىة اال را  علا الجمعية.
 أجل حمايتىم وحفظ حقوقىم. مع أصحاب المصالو من العالقةوضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم   .4
 .وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية .5
وضةةةع واعتمةةةاد السياسةةةات واإلجةةةراءات التةةةع تضةةةمن التةةةطام الجمعيةةةة لألنظمةةةة واللةةةواغو والتطامىةةةا  .6

 باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ألصحاب المصالو مع الجمعية.
 السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.اعتماد   .7

تحديةةةد الصةةةالحيات واالختصاصةةةات والمسةةةؤوليات التةةةع يةةةتم تفويضةةةىا لةةةتدارة التنفيذيةةةة  وإجةةةراءات  .8

 .اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التع يحتفظ بصالحية البت فيىا
 وضع موجىات ومعايير عامة لالستثمارات. .9
 .إدارة االستثمارات واألن طة العقارية للجمعية .10
 تحديد التصور العام للمخاطر التع تواجه الجمعية. .11
 .مراجعة وتقييم أداء الرغيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .12
 االعتمادات المالية والتوقيعات علا أوامر الصر  وال يكات. .13
 علياالبت فع التعيين والفصل ل ا لع الوظاغ  اإلدارية ال .14
 إقرار واعتماد الىيكل التنظيمع والتعديالت الطارغة عليه   .15

 ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:  
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 القيادة المثلا لفريق العمل من خالل معايير مرحلية متطورة. .1
 .ربط األهدا  باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري .2
 .ممارساتىا للصالحيات المفوضة بىارفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة ب نن   .3
 رفع التقارير المالية وم روع المواطنة التقديرية العتماده. .4
 رفع التقويم الوظيفع للعاملين العتماده. .5
 إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل. .6
 التوصية فع التعيين للوظاغ  ال ا رة العتمادها. .7

 .جلسرفع تقرير بإنىاء العقود الوظيفية للم .8

    

 ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية: 
 .يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رغيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .1
 .اللجنةعدم إلغاء أو تنجيل االجتماعات المجدولة إال بعد التنسيق والت اور مع رغيس المجلس أو رغيس  .2
لةةرغيس المجلةةس أن يةةدعو الجتمةةاع طةةارل  يةةر مجةةدول متةةا رأي ضةةرورة ذلةةك  أو بنةةاًء علةةا طلةةب  .3

 من أعضاء المجلس.
أن يةةتم التنسةةيق بةةين رغةةيس المجلةةس وأمةةين السةةر واألعضةةاء والةةرغيس التنفيةةذي عنةةد وضةةع جةةدول أعمةةال  .4

 .االجتماع
 . ىري يتضمن أداغىايتوجب علا اإلدارة التنفيذية تطويد مجلس اإلدارة بتقرير   .5
أمةةين مجلةةس اإلدارة هةةو جىةةة التواصةةل مةةع أعضةةاء مجلةةس اإلدارة فةةع األمةةور المتعلقةةة ب ةةؤون مجلةةس  .6

اإلدارة  وفةةع حةةةال  يابةةه يقةةةوم مقامةةه مفةةةوض مةةن اإلدارة التنفيذيةةةة ممةةن لىةةةم عالقةةة وخبةةةرة بنعمةةةال 
 .ة أمين المجلسالمجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمىمة إلا حين عود

ألعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة واللجةةةان التواصةةةل مةةةع المةةةدير التنفيةةةذي والمةةةدير المةةةالع أو أي مةةةن أعضةةةاء  .7
 اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

 المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أن طة الجمعية وعلا جميع العاملين والمنتسبين الةذين يعملةون تحةت إدارة وا ةرا  الجمعيةة 

علا األنظمة المتعلقة بعملىم وعلا هذه السياسة واإللمام بىا والتوقيع عليىا  وااللتطام بما ورد فيىةا مةن أحكةام   طالعاإل

 .عند أداء واجباتىم ومسؤولياتىم الوظيفية. وعلا اإلدارة التنفيذية تطويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منىا

 


