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 سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 

 : مقدمة

عد مطلباً أساسٌاً من بٌن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة تمصفوفة الصالحٌات  سٌاسة إن
لٌات ؤونها تعمل على تحدٌد المسإحٌث  الجمعٌةضوابط الرقابة الداخلٌة فً  متطلبات

عتماد القرارات والمعامالت فً اإلدارٌة التنفٌذٌة العلٌا الوالصالحٌات لشاغلً الوظائف 
، والتً من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعامالت الجمعٌة

 االحتٌال.و الفسادتمنع مخاطر ل، جراءاتواإل

 : النطاق

 وتطوعٌة ومن لهم عالقات تعاقدٌةعلى كافة العاملٌن تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة 
 .وظٌفٌة خاصة وفقاً لألنظمة سٌاساتوٌستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعٌة،فً 

 : البيان

 صالحيات مجلس اإلدارة: مصفوفةأوالً: 

 .على تنفٌذها واإلشراف للجمعٌةالرئٌسٌة  واألهداف األساسٌةاعتماد التوجٌهات  .1

وما ٌتبع ذلك  ،علٌها واإلشرافضوابط للرقابة الداخلٌة الوواللوائح نظمة األ اعتماد .2
 الوظٌفٌةمن تحدٌد للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤولٌات بٌن المستوٌات 

 .المختلفة

 اقبة مدى فاعلٌتهومر، العام علٌه واإلشراف بالجمعٌةوضع نظام للحوكمة خاص  .3
 شراف على الجمعٌة.ما تقرره جهة اإلٌتعارض مع  البما ، وتعدٌله إن دعت الحاجة

قة مع أصحاب المصالح من أجل حماٌتهم السٌاسة مكتوبة تنظم الع واعتماد وضع .4
 .وحفظ حقوقهم

 .تفوٌض وتنفٌذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفٌذٌةلاعتماد سٌاسة وضع و .5

 ،واللوائح ألنظمةبا الجمعٌة التزامالتً تضمن  واإلجراءاتالسٌاسات  واعتماد وضع .6
 .مع الجمعٌةصحاب المصالح ألعن المعلومات الجوهرٌة  باإلفصاحوالتزامها 

 .وتطوٌرها الجمعٌةاعتماد السٌاسات الداخلٌة المتعلقة بعمل  .7

لتنفٌذٌة، تحدٌد الصالحٌات واالختصاصات والمسؤولٌات التً ٌتم تفوٌضها لإلدارة ا .8
كما ٌحدد المجلس الموضوعات التً ٌحتفظ  ،راءات اتخاذ القرار ومدة التفوٌضوإج

 .بصالحٌة البت فٌها

 لالستثمارات.وضع موجهات ومعاٌٌر عامة  .9
 .ةللجمعٌالعقارٌة  واألنشطة االستثماراتإدارة  .11

 الجمعٌة.التصور العام للمخاطر التً تواجه  تحدٌد .11
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 .لهالتنفٌذي وتوفٌر الدعم  /المدٌرمراجعة وتقٌٌم أداء الرئٌس .12

 المالٌة والتوقٌعات على أوامر الصرف والشٌكات. تاالعتمادا .13

 البت فً التعٌٌن والفصل لشاغلً الوظائف اإلدارٌة العلٌا. .14

 إقرار واعتماد الهٌكل التنظٌمً والتعدٌالت الطارئة علٌه. .15

 التنفيذية: ةاإلدار صالحيات مصفوفة ثانياً:

 .معاٌٌر مرحلٌة متطورة خاللمن  العملالقٌادة المثلى لفرٌق  .1

 .والخطط والتقٌٌم الدوري باالستراتٌجٌات األهدافربط  .2

 .بها بشأن ممارساتها للصالحٌات المفوضة لمجلس اإلدارة رفع تقارٌر دورٌة .3

 رفع التقارٌر المالٌة ومشروع الموازنة التقدٌرٌة العتماده. .4

 للعاملٌن العتماده.رفع التقوٌم الوظٌفً  .5

 إصدار التعامٌم والتعلٌمات الخاصة بسٌر العمل. .6

 التوصٌة فً التعٌٌن للوظائف الشاغرة العتمادها. .7

 رفع تقرٌر بإنهاء العقود الوظٌفٌة للمجلس. .8

 التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:الرؤساء  تجاهالواجبات ثالثاً: 

اللجان الفرعٌة عن  أحد ن قبل رئٌس المجلس أوٌتم توجٌه الدعوة لعقد اجتماع م .1
 .المجلس

مع رئٌس  التنسٌق والتشاورعدم إلغاء أو تأجٌل االجتماعات المجدولة إال بعد  .2
 .اللجنةالمجلس أو رئٌس 

أو  ة ذلك،غٌر مجدول متى رأى ضرور طارئأن ٌدعو الجتماع  لرئٌس المجلس .3
 أعضاء المجلس. طلب من بناًء على

التنسٌق بٌن رئٌس المجلس وأمٌن السر واألعضاء والرئٌس التنفٌذي عند أن ٌتم  .4
 .وضع جدول أعمال االجتماع

 .دارة بتقرٌر شهري ٌتضمن أدائهااإلتزوٌد مجلس  اإلدارة التنفٌذٌة ٌتوجب على .5

أمٌن مجلس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة فً األمور المتعلقة  .6
اإلدارة التنفٌذٌة ممن  مقامه مفوض منوفً حال غٌابه ٌقوم  بشؤون مجلس اإلدارة،

التنفٌذي بالقٌام بالمهمة  المدٌرلهم عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجٌه من 
 .إلى حٌن عودة أمٌن المجلس

التنفٌذي والمدٌر المالً أو أي  المدٌرألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع  .7
 .لذلك عند الحاجة ةفٌذٌالتن اإلدارةمن أعضاء 
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 : لمسؤولياتا

ٌعملون الذٌن والمنتسبٌن  العاملٌنوعلى جمٌع  أنشطة الجمعٌةتطبق هذه السٌاسة ضمن 
 السٌاسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهتحت إدارة واشراف الجمعٌة 

 معند أداء واجباته، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام والتوقٌع علٌها واإللمام بها
 .هابنسخة من واألقسام تزوٌد جمٌع اإلداراتاإلدارة التنفٌذٌة الوظٌفٌة. وعلى  مومسؤولٌاته

 التوقٌع :     أحمد بن عبدالرحمن البعادي                  رئٌس مجلس اإلدارة : 

 : المراجع

السٌاسة وتحل م هذه 2121/ 12/ 28( فً 2)رقم جلس إدارة الجمعٌة فً االجتماع اعتمد م
 . الموضوعة سابقاً  قواعد السلوكت هذه السٌاسة محل جمٌع سٌاسا


