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مقدمة

إن سياســة مصفوفــة الصالحيــات بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تعــد مطلبــاً أساســياً مــن متطلبــات ضوابــط 

الرقابــة الداخليــة يف اجلمعيــة حيــث أنهــا تعمــل عــى تحديــد المســئوليات والصالحيــات لشــاغيل الوظائــف اإلداريــة 

التنفيذيــة العليــا العتمــاد القــرارات والمعامــالت يف اجلمعيــة، والــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن ضبط وحوكمة مســارات 

تدفــق المعامــالت واالجــراءات، لتمنــع مخاطــر الفســاد واالحتيــال..

النطاق

تحــدد هــذه السياســة المســؤوليات العامــة عــى كافــة العاملــن ومــن لهــم عالقــات تعاقديــة وتطوعيــة يف اجلمعيــة، 

ويســتثىن مــن ذلــك مــن تصــدر لهــم سياســات وظيفيــة خاصــة وفقــاً لألنظمــة.

البيان

أواًل: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:

إعتماد التوجيهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلرشاف عى تنفيذها.  •  

ــة الداخليــة واإلرشاف عليهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن تحديــد للمهــام  إعتمــاد األنظمــة واللوائــح والضوابــط للرقاب  •  

المختلفــة. الوظيفيــة  المســتوايت  بــن  والمســؤوليات  والواجبــات  واالختصاصــات 

وضــع نظــام للحوكمــه خــاص ابجلمعيــة واإلرشاف العــام عليــه ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه إن دعــت احلاجــة،   •  

بمــا ال يتعــارض مــع مــا تقــرره جهــة االرشاف عــى اجلمعيــة.

وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصاحل من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.  •  

وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة ابإلدارة التنفيذية.  •  

وضــع واعتمــاد السياســات واإلجــراءات الــي تضمــن الــزتام اجلمعيــة لألنظمــة واللوائــح والزتامهــا ابإلفصــاح عــن   •  

المعلومــات اجلوهريــة ألصحــاب المصــاحل مــع اجلمعيــة.

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل اجلمعية وتطويرها.  •  

تحديــد الصالحيــات واالختصاصــات والمســؤوليات الــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة، وإجــراءات اتخــاذ   •  

فيهــا. البــت  بصالحيــة  يحتفــظ  الــي  الموضوعــات  المجلــس  يحــدد  كمــا  التفويــض.  ومــدة  القــرار 

وضع موجهات ومعايري عامة لالستثمارات.  •  

إدارة االستثمارات واألنشطة العقارية للجمعية.  •  

تحديد التصور العام للمخاطر الي تواجه اجلمعية.  •  

مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفري الدعم له.  •  

االعتمادات المالية والتوقيعات عى أوامر الصرف والشيكات.  •  

البت يف التعين والفصل لشاغيل الوظائف اإلدارية العليا  •  

•   إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة عليه  

  ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:

القيادة المثى لفريق العمل من خالل معايري مرحلية متطورة.  •  

ربط األهداف ابالسرتاتيجيات واخلطط والتقييم الدوري.  •  

رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة بها.  •  

رفع التقارير المالية ومرشوع الموازنة التقديرية العتماده.  •  

رفع التقويم الوظيفي للعاملن العتماده.  •  

إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل.  •  

التوصية يف التعين للوظائف الشاغرة العتمادها.  •  

رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.  •  

  

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بن أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:

يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.  •  

عدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات المجدولة إال بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.  •  

لرئيــس المجلــس أن يدعــو الجتمــاع طــارئ غــري مجــدول مــى رأى ضــرورة ذلــك، أو بنــاًء عــى طلــب مــن أعضــاء   •  

المجلــس.

أن يتــم التنســيق بــن رئيــس المجلــس وأمــن الــر واألعضــاء والرئيــس التنفيــذي عنــد وضــع جــدول أعمــال   •  

االجتمــاع.

يتوجب عى اإلدارة التنفيذية تزويد مجلس اإلدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.  •  

أمــن مجلــس اإلدارة هــو جهــة التواصــل مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة يف األمــور المتعلقــة بشــؤون مجلــس   •  

ــة ممــن لهــم عالقــة وخــرة أبعمــال المجلــس  ــه يقــوم مقامــه مفــوض مــن اإلدارة التنفيذي اإلدارة، ويف حــال غياب

ـر التنفيــذي ابلقيــام ابلمهمــة إىل حــن عــودة أمــن المجلــس. توجيــه مــن المدـي بموجــب 

ـر المــايل أو أي مــن أعضــاء اإلدارة  ـر التنفيــذي والمدـي ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التواصــل مــع المدـي  •  

لذلــك احلاجــة  عنــد  التنفيذيــة 

المسؤوليات

تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة اجلمعيــة وعــى جميــع العاملــن والمنتســبن الذيــن يعملــون تحــت إدارة وارشاف 

اجلمعيــة اإلطــالع عــى األنظمــة المتعلقــة بعملهــم وعــى هــذه السياســة واإللمــام بهــا والتوقيــع عليهــا، وااللــزتام 



45

سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة. وعــى اإلدارة التنفيذيــة تزويــد جميع اإلدارات 

واألقســام بنســخة منهــا.

اعتماد مجلس اإلدارة 

تم اعتماد ها يف اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته احلادي عرش 

رقم  ) 11/01/2022 ( المنعقدة بتاريخ  11/ 02 / 1444 هـ الموافق 26/ 10 / 2022 م


