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 اعتماد مجلس اإلدارة: 

فً   بالجمعٌة  الصالحٌات بٌن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة فةسٌاسة مصفوتم اعتماد 

/ ماٌو 4/ 01الموافق  -هـ 0331/ 05/ 54( المنعقد  بتارٌخ  2اجتماع مجلس اإلدارة،  رقم )

 م .1510

 

 جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر

 والتنمية االجتماعية بوزارة املوارد البشريةمسجلة 
  1561رقم بالرتخيص 

 .م18/10/2020-هـ 1442/ 3/ 1  من تاريخ وباشرت أعماهلا
 -املنظمات الوسيطة -العمل اخلرييمنظمات دعم  تصنيف الجهة:

 اخلدمات واالستشارات الوقفية.
 تابعة لمركز التنمية االجتماعية بعرعر.

 اهليئة العامة لألوقاف. الجهة المشرفة:

 

الصالحيات بين  فةسياسة مصفو 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية



1 

 

 مقدمة

إن سٌاسة مصفوفة الصالحٌات بٌن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة تعد مطلباً أساسٌاً من 

متطلبات ضوابط الرقابة الداخلٌة فً الجمعٌة حٌث أنها تعمل على تحدٌد المسئولٌات 

والصالحٌات لشاغلً الوظائف اإلدارٌة التنفٌذٌة العلٌا العتماد القرارات والمعامالت فً 

تً من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعامالت واالجراءات، الجمعٌة، وال

 لتمنع مخاطر الفساد واالحتٌال..

 النطاق

تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عالقات تعاقدٌة 

 نظمة.وتطوعٌة فً الجمعٌة، وٌستثنى من ذلك من تصدر لهم سٌاسات وظٌفٌة خاصة وفقاً لأل

 البيان

 أوالً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:

 التوجٌهات األساسٌة واألهداف الرئٌسٌة للجمعٌة واإلشراف على تنفٌذها. اعتماد .0

إعتماد األنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلٌة واإلشراف علٌها، وما ٌتبع ذلك من  .1

 .المستوٌات الوظٌفٌة المختلفة تحدٌد للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤولٌات بٌن

وضع نظام للحوكمه خاص بالجمعٌة واإلشراف العام علٌه ومراقبة مدى فاعلٌته وتعدٌله  .2

 إن دعت الحاجة، بما ال ٌتعارض مع ما تقرره جهة االشراف على الجمعٌة.

وضع واعتماد سٌاسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حماٌتهم وحفظ  .3

 حقوقهم.

 .وضع واعتماد سٌاسة لتفوٌض وتنفٌذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفٌذٌة .4

وضع واعتماد السٌاسات واإلجراءات التً تضمن التزام الجمعٌة لألنظمة واللوائح  .5

 والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرٌة ألصحاب المصالح مع الجمعٌة.

 ة وتطوٌرها.اعتماد السٌاسات الداخلٌة المتعلقة بعمل الجمعٌ .1
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تحدٌد الصالحٌات واالختصاصات والمسؤولٌات التً ٌتم تفوٌضها لإلدارة التنفٌذٌة،  .8

وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفوٌض. كما ٌحدد المجلس الموضوعات التً ٌحتفظ 

 .بصالحٌة البت فٌها

 وضع موجهات ومعاٌٌر عامة لالستثمارات. .9

 .للجمعٌةإدارة االستثمارات واألنشطة العقارٌة  .05

 تحدٌد التصور العام للمخاطر التً تواجه الجمعٌة. .00

 .مراجعة وتقٌٌم أداء الرئٌس/المدٌر التنفٌذي وتوفٌر الدعم له .01

 االعتمادات المالٌة والتوقٌعات على أوامر الصرف والشٌكات. .02

 البت فً التعٌٌن والفصل لشاغلً الوظائف اإلدارٌة العلٌا .03

 والتعدٌالت الطارئة علٌه إقرار واعتماد الهٌكل التنظٌمً   .04

 ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:  

 القٌادة المثلى لفرٌق العمل من خالل معاٌٌر مرحلٌة متطورة. .0

 .ربط األهداف باالستراتٌجٌات والخطط والتقٌٌم الدوري .1

 .رفع تقارٌر دورٌة لمجلس اإلدارة بشأن ممارساتها للصالحٌات المفوضة بها .2

 ٌر المالٌة ومشروع الموازنة التقدٌرٌة العتماده.رفع التقار .3

 رفع التقوٌم الوظٌفً للعاملٌن العتماده. .4

 إصدار التعامٌم والتعلٌمات الخاصة بسٌر العمل. .5

 التوصٌة فً التعٌٌن للوظائف الشاغرة العتمادها. .1

 رفع تقرٌر بإنهاء العقود الوظٌفٌة للمجلس. .8
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 صل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التوا

 .ٌتم توجٌه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئٌس المجلس أو أحد اللجان الفرعٌة عن المجلس .0

عدم إلغاء أو تأجٌل االجتماعات المجدولة إال بعد التنسٌق والتشاور مع رئٌس المجلس أو  .1

 .رئٌس اللجنة

مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناًء لرئٌس المجلس أن ٌدعو الجتماع طارئ غٌر  .2

 على طلب من أعضاء المجلس.

أن ٌتم التنسٌق بٌن رئٌس المجلس وأمٌن السر واألعضاء والرئٌس التنفٌذي عند وضع  .3

 .جدول أعمال االجتماع

 .ٌتوجب على اإلدارة التنفٌذٌة تزوٌد مجلس اإلدارة بتقرٌر شهري ٌتضمن أدائها .4

التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة فً األمور المتعلقة أمٌن مجلس اإلدارة هو جهة  .5

بشؤون مجلس اإلدارة، وفً حال غٌابه ٌقوم مقامه مفوض من اإلدارة التنفٌذٌة ممن لهم 

عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجٌه من المدٌر التنفٌذي بالقٌام بالمهمة إلى حٌن 

 .عودة أمٌن المجلس

لتواصل مع المدٌر التنفٌذي والمدٌر المالً أو أي من ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان ا .1

 أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة عند الحاجة لذلك

 المسؤوليات

تطبق هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع العاملٌن والمنتسبٌن الذٌن ٌعملون 

واإللمام  على األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السٌاسة االطالعتحت إدارة واشراف الجمعٌة 

بها والتوقٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة. 

 .وعلى اإلدارة التنفٌذٌة تزوٌد جمٌع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

 


