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 : 
ً
 . مقدمة أوال

 من متطلبات ضوابط الرقابة  
ً
 أساسيا

ً
إن سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس االدارة واالدارة التنفيذية تعد مطلبا

الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد املسؤوليات والصالحيات لشاغلي الوظائف االدارية التنفيذية العليا  

لتي من شأنها ان تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق املعامالت واالجراءات،  العتماد القرارات واملعامالت في الجمعية ، وا

 لتمنع الفساد واالحتيال . 

 

 
ً
  :النطاق ثانيا

من   ويستثنىتحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، 

 لألنظمة . ذلك من 
ً
 تصدر لهم سياسات وظيفة خاصة وفقا

 

 : 
ً
 مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة . ثالثا

 هداف الرئيسية للجمعية واالشراف على تنفيذها . اعتماد التوجيهات االساسية وال  -1

النظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها ، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام واالختصاصات   اعتماد -2

 والواجبات واملسؤوليات بين املستويات الوظيفية املختلفة . 

ال  عام علية ومراقبة مدى فاعليته وتعديله ان دعت الحاجة بما للحوكمة خاص بالجمعية واالشراف ال موضع نظا -3

 جهة االشراف على الجمعية .  ما تقررهمع  يتعارض

 حقوقهم .  وحفظصحاب املصالح من أجل حمايتهم أمكتوبة تنظم العالقة مع  اسة يوضع واعتماد س – 4

 تنفيذية .ال  باإلدارةعمال املنوطة  السياسات لتفويض وتنفيذ ال   عتماداو وضع  -5

عن املعلومات    باإلفصاحواللوائح والتزامها  لألنظمةجراءات التي تضمن التزام الجمعية وضع واعتماد السياسات واإل  -6

 املصالح مع الجمعية .  لصحابالجوهرية 

 السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها. اعتماد -7
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تحديد الصالحيات واالختصاصات واملسؤوليات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية ، واجراءات اتخاذ القرار ومدة   -8

 التفويض ، كما يحدد املجلس املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البث فيها . 
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 لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا . البث في التعيين والفصل -14

 إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة عليه . -15
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 : الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل ب
ً
 اعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية .  ين خامسا

 عن املجلس . الفرعية الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس املجلس أو أحد اللجان   توجيه يتم  – 1

 أو تأجيل االجتماعات املجدولة إال بعد التنسيق والتشاور مع رئيس املجلس أو رئيس اللجنة.  إلغاءعدم  -2

 ، أو بناَء على طلب من أعضاء املجلس. لذلكلرئيس املجلس أن يدعو الجتماع طارئ غير مجدول متى رأي ضرورة  -3

 لرئيس التنفيذي عند وضع جدول اعمال االجتماع . ان يتم التنسيق بين رئيس املجلس وأمين السر واالعضاء وا  -4

 يتوجب على االدارة التنفيذية تزويد مجلس االدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها .  -5

بشؤون مجلس االدارة ، وفي حال   املتعلقةالتواصل مع اعضاء مجلس االدارة في االمور  جهة أمين مجلس االدارة هو  -6

من املدير التنفيذي    توجيهدارة التنفيذية ممن لهم عالقة وخبرة بأعمال املجلس بموجب  غيابة يقوم مقامة مفوض من اال 

 الى حين عوذة امين املجلس .  باملهمة بالقيام 

الحاجة    دعن  التنفيذيةمجلس االدارة واللجان التواصل مع املدير التنفيذي واملدير املالي أو أي من أعضاء االدارة    لعضاء  -7

 لذلك .

 : 
ً
 .  املسؤولياتسادسا

ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين واملنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية  السياسة  هذه تطبق 

السياسة واالملام بها ، وااللتزام  بما ورد فيها من أحكام عند اداء واجباتهم    هذهواالطالع على االنظمة املتعلقة بعملهم وعلى  

 دارات واالقسام بنسخة منها . وعلى االدارة التنفيذية تزويد جميع اإل  ، ومسؤولياتهم الوظيفية 

 

 ..  انتهى

 

 اللجنة التنفيذية   رئيسنائب اعتماد 

 عامر بنمحمدبنتسعاد

 


