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 انقر ھنا محضر مجلس اإلدارة باعتماد السیاسة لالطالع على  نسخة االعتماد
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 مقدمة 

عد مطلباً أساسیاً بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة تمصفوفة الصالحیات    سیاسة  إن
الداخلیة في    من متطلبات  الرقابة  المسئولیات    الجمعیةضوابط  تحدید  أنھا تعمل على  حیث 

الوظائف   لشاغلي  الوالصالحیات  العلیا  التنفیذیة  في اإلداریة  والمعامالت  القرارات  عتماد 
، واالجراءات نھا أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعامالت  ، والتي من شأالجمعیة

 االحتیال. و الفسادتمنع مخاطر ل

 النطاق 

العامة   المسؤولیات  السیاسة  العاملین  تحدد ھذه  كافة  تعاقدیةعلى  لھم عالقات   ومن 
 .وظیفیة خاصة وفقاً لألنظمة  سیاسات ویستثنى من ذلك من تصدر لھم    الجمعیة، في    وتطوعیة 

 البیان

 صالحیات مجلس اإلدارة:  مصفوفةأوالً: 

 . على تنفیذھا واإلشراف للجمعیةالرئیسیة  واألھداف األساسیةاعتماد التوجیھات  .1
وما یتبع ذلك    ،علیھا  واإلشرافضوابط للرقابة الداخلیة  الوواللوائح  نظمة  األ  اعتماد .2

بین المستویات   للمھام واالختصاصات والواجبات والمسؤولیات   الوظیفیةمن تحدید 
 .المختلفة

نظام   .3 فاعلیتھ   واإلشراف  بالجمعیةخاص    للحوكمةوضع  مدى  ومراقبة  علیھ   العام 
 ما تقرره جھة االشراف على الجمعیة.یتعارض مع  البما ، وتعدیلھ إن دعت الحاجة

أجل حمایتھم سیا  واعتماد  وضع .4 المصالح من  مع أصحاب  العالقة  تنظم  مكتوبة  سة 
 .وحفظ حقوقھم

 .تفویض وتنفیذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفیذیةلاعتماد سیاسة وضع و .5
واللوائح    لألنظمة  الجمعیة  التزامالتي تضمن    واإلجراءات السیاسات    واعتماد  وضع .6

 .مع الجمعیةب المصالح صحاأل عن المعلومات الجوھریة  باإلفصاحوالتزامھا 
 .وتطویرھا الجمعیةاعتماد السیاسات الداخلیة المتعلقة بعمل  .7
تحدید الصالحیات واالختصاصات والمسؤولیات التي یتم تفویضھا لإلدارة التنفیذیة،  .8

وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفویض. كما یحدد المجلس الموضوعات التي یحتفظ 
 .بصالحیة البت فیھا

 لالستثمارات.وضع موجھات ومعاییر عامة  .9
 .ةللجمعیالعقاریة  واألنشطة االستثمارات إدارة  .10
 الجمعیة.التصور العام للمخاطر التي تواجھ  تحدید .11
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 .لھالتنفیذي وتوفیر الدعم  المدیر/مراجعة وتقییم أداء الرئیس .12
 المالیة والتوقیعات على أوامر الصرف والشیكات.  ت االعتمادا .13
 یین والفصل لشاغلي الوظائف اإلداریة العلیا. البت في التع  .14
 إقرار واعتماد الھیكل التنظیمي والتعدیالت الطارئة علیھ. .15

 التنفیذیة: ةاإلدار صالحیات مصفوفة ثانیاً:

 .معاییر مرحلیة متطورة خاللمن  العملالقیادة المثلى لفریق  .1
 .والخطط والتقییم الدوري باالستراتیجیات  األھدافربط  .2
 .بھا بشأن ممارساتھا للصالحیات المفوضة لمجلس اإلدارة رفع تقاریر دوریة .3
 رفع التقاریر المالیة ومشروع الموازنة التقدیریة العتماده.  .4
 رفع التقویم الوظیفي للعاملین العتماده. .5
 إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل. .6
 التعیین للوظائف الشاغرة العتمادھا.التوصیة في  .7
 رفع تقریر بإنھاء العقود الوظیفیة للمجلس.  .8

 التواصل بین أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة: الرؤساء  تجاهالواجبات ثالثاً: 

أو .1 المجلس  رئیس  قبل  من  اجتماع  لعقد  الدعوة  توجیھ  الفرعیة عن   أحد  یتم  اللجان 
 .المجلس

مع رئیس المجلس   التنسیق والتشاورعدم إلغاء أو تأجیل االجتماعات المجدولة إال بعد   .2
 .اللجنةأو رئیس 

بناًء أو    ة ذلك،غیر مجدول متى رأى ضرور  طارئأن یدعو الجتماع    لرئیس المجلس .3
 أعضاء المجلس.  طلب من على

یذي عند وضع أن یتم التنسیق بین رئیس المجلس وأمین السر واألعضاء والرئیس التنف .4
 .جدول أعمال االجتماع

 .دارة بتقریر شھري یتضمن أدائھااإلتزوید مجلس  اإلدارة التنفیذیة یتوجب على  .5
أمین مجلس اإلدارة ھو جھة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور المتعلقة  .6

اإلدارة التنفیذیة ممن   مقامھ مفوض منبشؤون مجلس اإلدارة، وفي حال غیابھ یقوم  
التنفیذي بالقیام بالمھمة   المدیرھم عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجیھ من  ل

 .إلى حین عودة أمین المجلس
التنفیذي والمدیر المالي أو أي   المدیرألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع   .7

 .لذلك  عند الحاجة ةالتنفیذی اإلدارةمن أعضاء  

 لمسؤولیات ا

ضمن   السیاسة  ھذه  الجمعیةتطبق  جمیع    أنشطة  الذین والمنتسبین    العاملینوعلى 
 السیاسةوعلى ھذه    ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملھیعملون تحت إدارة واشراف الجمعیة  

  م ومسؤولیاتھ  م، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھوالتوقیع علیھا  واإللمام بھا
 .ھابنسخة من واألقسام تزوید جمیع اإلدارات اإلدارة التنفیذیة وعلى  الوظیفیة.
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 المراجع 

السیاسة  ) ھذهاألولى) في دورتھ (15/20(اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في االجتماع 
 الموضوعة سابقا.  قواعد السلوك وتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسات    .06/10/2020في  


