
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م 3/2022/ 14م وتاريخ  2022لعام  2مجلس اإلدارة رقم محضر بموجب قرار 

ا.للعمل وفقه كوذل االدارة واالدارة التنفيذية سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس تم اعتماد  

  



 

 ة:مقدم

 من متطلبات أساسي مطلب تعد ةالتنفيذيين مجلس اإلدارة واإلدارة بالصالحيات  ةمصفوف ةإن سياس     

ظائف الولشاغلي المسئوليات والصالحيات  ديدحت تعمل على أنها الجمعية، حيث الداخلية في ةالرقاب ضوابط

مة حوكوضبط  أن تعزز من شأنهاوالمعامالت في الجمعية، والتي  القرارات عتمادال العليا ةالتنفيذي اإلدارية

 .واالحتيال دمخاطر الفسا لتمنع ،واإلجراءات المعامالت تدفق مسار

 

 : النطاق

تثنى ويس ،في الجمعية ةوتطوعي لهم عالقات تعاقدية ومنالعاملين  ةعلى كافالمسؤوليات  ةالسياس هذه ددحت
 لألنظمة. اوفق   ةخاص ةسياسات وظيفيلهم  من تصدر ذلك من

 

 :اإلدارة مجلس صالحيات ة: مصفوفال  أو

تنفيذها. علىة واإلشراف للجمعي واألهداف الرئيسية األساسيةالتوجيهات  اعتماد 

للمهام تحديد  من ذلكد بعم يت وما عليها،واإلشراف  ةالداخلي ةللرقاب والضوابط واللوائح ةاألنظم اعتماد
 المختلفة. ةالوظيفيوالمسؤوليات بين المستويات والواجبات واالختصاصات 

الحاجة،  مدى فاعليته وتعديله إن دعت ةالعام عليه ومراقبواإلشراف  ةللحوكمة خاص بالجمعي نظام وضع
 الجمعية.على اإلشراف  ةجه هما تقرر مع يتعارضال  بما

حقوقهم. ايتهم وحفظحم من أجل حالمصالب حاأص مع ةقالتنظم الع ةمكتوب ةواعتماد سياس وضع 

ةباإلدارة التنفيذي المنوطة األعمال وتنفيذ لتفويض ةواعتماد سياس وضع. 

ن ع باإلفصاح والتزامها واللوائح باألنظمة ةالجمعيتضمن التزام تي الواإلجراءات  السياسات واعتماد وضع
 المصلحة بالجمعية.ألصحاب  الجوهرية المعلومات

وتطويرها. ةالجمعيبعمل  ةالمتعلق ةالداخلي السياسات اعتماد 
لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار  يتم تفويضهاي التالصالحيات واالختصاصات والمسؤوليات  ديدحت

 فيها. البت بصالحية حتفظتي يال اتالموضوع لسجملايحدد  كما، التفويض ومدة

لالستثمارات عامة يريومعاوجهات ت وضع. 

ةللجمعي ةالعقاري واألنشطة تإدارة االستثمارا. 

الجمعية. التي تواجه العام للمخاطر لتصورا ديدحت 

له. الدعم التنفيذي وتوفرالمدير أداء  وتقييم ةمراجع 

والشيكات. الصرف أوامر على والتوقيعات ةيمالال اتداالعتما 

العليا. ةالوظائف اإلداري لشاغليوالفصل  نيي التعيف البت 

عليه ةالطارئت الوالتعدي التنظيمي الهيكل واعتماد إقرار.  
 
 

  



 

 التنفيذية: اإلدارة صالحيات ةثانيا : مصفوف

متطورة. ةمرحلي ريمعاي خالللفريق العمل من  المثلى لقيادةا 
الدوري. والتقييماألهداف باالستراتيجيات والخطط  ربط 

بها. للصالحيات المفوضة ممارساتها بشأنلمجلس اإلدارة  ةدوري تقارير رفع 

 العتماده ةالتقديري ةالموازن ومشروعالمالية  التقاريررفع. 

للعاملين العتماده الوظيفي التقويم رفع. 
العمل.ة بسري الخاصة التعاميم والتعليمات إصدار 

عتمادها.الالشاغرة للوظائف  نيفي التعي ةالتوصي 

للمجلس. ةالوظيفي العقود بإنهاء تقرير رفع 
 

 التنفيذية: واإلدارة المجلسأعضاء  يناه الرؤساء التواصل بجثالثا : الواجبات ت

المجلسعن ة اللجان الفرعي أحد أورئيس المجلس من قبل  اجتماع لعقد توجيه الدعوة تمي. 
رئيس اللجان. أورئيس المجلس  معر التنسيق والتشاو بعد اال االجتماعات المجدولةتأجيل  أو عدم إلغاء 

 أعضاء من بناء  على طلب أو ذلك،ل ضرورة متى رأى مجدول ريطارئ غ عالجتماأن يدعو لرئيس المجلس 
 .المجلس

االجتماعجدول أعمال  وضع عندبين رئيس المجلس واألعضاء التنسيق  أن يتم. 

أدائهابتقرير شهري يتضمن مجلس اإلدارة  تزويد ةالتنفيذياإلدارة على  يتوجب. 
ة الحاج عند ةالتنفيذياإلدارة  أي من أعضاء أو التنفيذيالمدير  واللجان التواصل معاإلدارة  لسمج عضاءأل

 لذلك.
 

 :المسؤوليات

 شرافإو إدارة تحت الذين يعملون والمنتسبين العاملينجميع  وعلى ةالجمعي ةضمن أنشط ةالسياس تطبق هذه
 امبوااللتزام  عليها، عوالتوقيواإللمام بها  ةالسياسبعملهم وعلى هذه  ةالمتعلق االنظمةع على الطاال، ةالجمعي
 اماألقسجميع  تزويد ةالتنفيذياإلدارة  الوظيفية، وعلى ومسؤولياتهم واجباتهم أداء من أحكام عند فيها ورد

 بنسخ منها.


