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مقدمة
إن سياسةةة مصةةفوفة الصةةالحيات بةةين مجلةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةة تعةةد مطلبةةا ً أساسةةيا ً مةةن متطلبةةات ضةةوابط الر ابةةة
الداخليةةة فةةج الجمعيةةة حيةةع أنهةةا تعمةةل علةةل تحديةةد المسةةشوليات والصةةالحيات لةةةاتلج الوظةةاشي اإلداريةةة التنفيذيةةة العليةةا
العتمةةاد القةةرارات والمعةةامالت فةةج الجمعيةةة والتةةج مةةن ةةة نها أن تعةة مةةن ضةةبط وحوامةةة مسةةارات تةةدف المعةةامالت
واالجراءات لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال..

النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة علل اافة العاملين ومن لهم عال ات تعا دية وتطوعية فج الجمعية ويستثنل من ذلك من
تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقا ً لألنظمة.

البيان
أوالً :مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:
 .1إعتماد التوجيهات األساسية واألهداي الرشيسية للجمعية واإلةراي علل تنفيذها.
 .2إعتمةةةاد األنظمةةةة واللةةةواشط والضةةةوابط للر ابةةةة الداخليةةةة واإلةةةةراي عليهةةةا ومةةةا يتبةةةع ذلةةةك مةةةن تحديةةةد للمهةةةام
واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
 .3وضةةع نظةةام للحوامةةب خةةاي بالجمعيةةة واإلةةةراي العةةام عليةةب ومرا بةةة مةةدى فاعليتةةب وتعديلةةب إن دعةةت الحاجةةة بمةةا
ال يتعارض مع ما تقرره جهة االةراي علل الجمعية.
 .4وضع واعتماد سياسة ماتوبة تنظم العال ة مع أصحاب المصالط من أجل حمايتهم وحفظ حقو هم.
 .5وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية.
 .6وضةةع واعتمةةاد السياسةةات واإلجةةراءات التةةج تضةةمن التةة ام الجمعيةةة لألنظمةةة واللةةواشط والت امهةةا باإلفصةةا عةةن
المعلومات الجوهرية ألصحاب المصالط مع الجمعية.
 .7اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
 .8تحديةةد الصةةالحيات واالختصاصةةات والمسةةؤوليات التةةج يةةتم تفويضةةها لةة دارة التنفيذيةةة وإجةةراءات اتخةةاذ القةةرار
ومدة التفويض .اما يحدد المجلس الموضوعات التج يحتفظ بصالحية البت فيها.
 .9وضع موجهات ومعايير عامة لالستثمارات.
 .10إدارة االستثمارات واألنةطة العقارية للجمعية.
 .11تحديد التصور العام للمخاطر التج تواجب الجمعية.
 .12مراجعة وتقييم أداء الرشيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم لب.
 .13االعتمادات المالية والتو يعات علل أوامر الصري والةياات.
 .14البت فج التعيين والفصل لةاتلج الوظاشي اإلدارية العليا
 .15إ رار واعتماد الهيال التنظيمج والتعديالت الطارشة عليب
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ثانياً :مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

القيادة المثلل لفري العمل من خالل معايير مرحلية متطورة.
ربط األهداي باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بة ن ممارساتها للصالحيات المفوضة بها.
رفع التقارير المالية ومةروع الموا نة التقديرية العتماده.
رفع التقويم الوظيفج للعاملين العتماده.
إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
التوصية فج التعيين للوظاشي الةاترة العتمادها.
رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً :الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يتم توجيب الدعوة لعقد اجتماع من بل رشيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
عدم إلغاء أو ت جيل االجتماعات المجدولة إال بعد التنسي والتةاور مع رشيس المجلس أو رشيس اللجنة.
لةةرشيس المجلةةس أن يةةدعو الجتمةةاع طةةارر تيةةر مجةةدول متةةل رأى ضةةرورة ذلةةك أو بنةةا ًء علةةل طلةةب مةةن أعضةةاء
المجلس.
أن يةةةتم التنسةةةي بةةةين رشةةةيس المجلةةةس وأمةةةين السةةةر واألعضةةةاء والةةةرشيس التنفيةةةذي عنةةةد وضةةةع جةةةدول أعمةةةال
االجتماع.
يتوجب علل اإلدارة التنفيذية ت ويد مجلس اإلدارة بتقرير ةهري يتضمن أداشها.
أمةةين مجلةةس اإلدارة هةةو جهةةة التواصةةل مةةع أعضةةاء مجلةةس اإلدارة فةةج األمةةور المتعلقةةة بةةةؤون مجلةةس اإلدارة
وفةةج حةةال تيابةةب يقةةوم مقامةةب مفةةوض مةةن اإلدارة التنفيذيةةة ممةةن لهةةم عال ةةة وخبةةرة ب عمةةال المجلةةس بموجةةب توجيةةب
من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلل حين عودة أمين المجلس.
ألعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة واللجةةةان التواصةةةل مةةةع المةةةدير التنفيةةةذي والمةةةدير المةةةالج أو أي مةةةن أعضةةةاء اإلدارة
التنفيذية عند الحاجة لذلك

المسؤوليات
تطب هذه السةةياسةةة ضةةمن أنةةةطة الجمعية وعلل جميع العاملين والمنتسةةبين الذين يعملون تحت إدارة واةةةراي الجمعية اإلطالع
علل األنظمة المتعلقة بعم لهم وعلل هذه السةةةياسةةةة واإللمام بها والتو يع عليها وااللت ام بما ورد فيها من أحاام عند أداء واجباتهم
ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلل اإلدارة التنفيذية ت ويد جميع اإلدارات واأل سام بنسخة منها.

اعتماد مجلس اإلدارة
تم اعتماد سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمج البالتات بجمعية ………………………………فج اجتماع مجلس اإلدارة
بجلستب ر م ( )6المنعقدة بتاريخ1443/2/20هة المواف 2021/9/26م .
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