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 ة التنفيذية مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدار 

 

 :قدمةم 
إن سييياسيية مصييفوفة الصييالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تًد مطلباً أسيياسييياً من متطلبات  

الرقابة الداخلية في الجمًية حيث أنها تًمل على تحديد المسييييوليات والصيييالحيات ل يييا لي  ضيييوابط  

الوظايف اإلدارية التنفيذية الًليا العتماد القرارات والمًامالت في الجمًية، والتي من  يييييأنها أن تً   

 .من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المًامالت واالجراءات، لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال.

 :النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات الًامة على كافة الًاملين ومن لهم عالقات تًاقدية وتطوعية في الجمًية، 

 ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً لألنظمة.

 :البيان

 والً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:أ

 .التوجيهات األساسية واألهداف الرييسية للجمًية واإل راف على تنفيذها اعتماد .1
عتماد األنظمة واللوايح والضييوابط للرقابة الداخلية واإل ييراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد إ .2

 .للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة
ًية واإل يييراف الًام عليه ومراقبة مدا فاعليته وتًديله إن خاص بالجم هوضيييع نظام للحوكم .3

 دعت الحاجة، بما ال يتًارض مع ما تقرره جهة اال راف على الجمًية.
مع أصيييحال المصيييالح من أجل حمايتهم وحفظ  الًالقةوضيييع واعتماد سيييياسييية مكتوبة تنظم   .4

 حقوقهم.
 .باإلدارة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة  .5
وضييع واعتماد السييياسييات واإلجراءات التي تضييمن الت ام الجمًية لألنظمة واللوايح والت امها   .6

 باإلفصاح عن المًلومات الجوهرية ألصحال المصالح مع الجمًية.
 اعتماد السياسات الداخلية المتًلقة بًمل الجمًية وتطويرها. .7

ات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات تحديد الصالحيات واالختصاصات والمسؤولي .8

 .اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها
 وضع موجهات ومًايير عامة لالستثمارات. .9
 .إدارة االستثمارات واألن طة الًقارية للجمًية .10
 الجمًية.تحديد التصور الًام للمخاطر التي تواجه  .11
 .مراجًة وتقييم أداء الرييس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .12
 االعتمادات المالية والتوقيًات على أوامر الصرف وال يكات. .13
 .البت في التًيين والفصل ل ا لي الوظايف اإلدارية الًليا .14
 .إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتًديالت الطارية عليه   .15



 
 

 

 ة التنفيذية مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدار 

 

 مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:ثانياً:    

 القيادة المثلى لفريق الًمل من خالل مًايير مرحلية متطورة. .1

 .ربط األهداف باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري .2

 .رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة ب أن ممارساتها للصالحيات المفوضة بها .3

 التقديرية العتماده.رفع التقارير المالية وم روع الموا نة  .4

 رفع التقويم الوظيفي للًاملين العتماده. .5

 إصدار التًاميم والتًليمات الخاصة بسير الًمل. .6

 التوصية في التًيين للوظايف ال ا رة العتمادها. .7

 .رفع تقرير بإنهاء الًقود الوظيفية للمجلس .8

  :ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء 

 ة التنفيذية:التواصل بين أعضاء المجلس واإلدار

 .يتم توجيه الدعوة لًقد اجتماع من قبل رييس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .1
ًيد التنسييييييق والت ييييياور مع رييس المجلس أو  .2 عيدم إلاياء أو تيأجييل االجتمياعيات المجيدولية إال ب

 .رييس اللجنة
بنياًء على  لرييس المجلس أن ييدعو الجتمياع طياري  ير مجيدول متى رأا ضيييييرورة ذليك، أو   .3

 طلل من أعضاء المجلس.
التنفيذي عند وضييع جدول  مديرأن يتم التنسيييق بين رييس المجلس وأمين السيير واألعضيياء وال .4

 .أعمال االجتماع
 .يتوجل على اإلدارة التنفيذية ت ويد مجلس اإلدارة بتقرير  هري يتضمن أدايها .5
اإلدارة في األمور المتًلقة ب ييؤون أمين مجلس اإلدارة هو جهة التواصييل مع أعضيياء مجلس   .6

مجلس اإلدارة، وفي حيال  ييابيه يقوم مقياميه مفوض من اإلدارة التنفييذيية ممن لهم عالقية وخبرة 
 .بأعمال المجلس بموجل توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس

يذي والمدير المالي أو أي من أعضياء  ألعضياء مجلس اإلدارة واللجان التواصيل مع المدير التنف .7
 اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

 :المسؤوليات

تطبق هذه السييياسيية ضييمن أن ييطة الجمًية وعلى جميع الًاملين والمنتسييبين الذين يًملون تحت إدارة 

على األنظمة المتًلقة بًملهم وعلى هذه السييييياسيييية واإللمام بها والتوقيع   طالعاإلوا ييييراف الجمًية 

عليهيا، وااللت ام بميا ورد فيهيا من أحكيام عنيد أداء واجبياتهم ومسيييييؤوليياتهم الوظيفيية. وعلى اإلدارة 

 .التنفيذية ت ويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها


