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 قدمةم
ب مةةةن متبإلبةةةات  ةةةوابب  ب  ساسةةةيا إن سياسةةةة مفةةةفوالة الفةةة حيات بةةةين مجإلةةةة الدارة والدارة التنفيذيةةةة تعةةةد مبإلبةةةا

الرقابةةةة الداةإليةةةة الةةة  الجمعيةةةة حيةةةث  نيةةةا تعمةةةل وإلةةةح تحديةةةد المسةةةفوليات والفةةة حيات ل ةةةا إل  الوظةةةاف  الداريةةةة 

تةةةة  مةةةةن  ةةةة نيا  ن تعةةةة   مةةةةن  ةةةةبب وحو مةةةةة التنفيذيةةةة العإليةةةةا اوتمةةةةاد القةةةةرارات والمعةةةةام ت الةةةة  الجمعيةةةةة  وال

 .مسارات تدالق المعام ت وااجراءات  لتمنع مةابر الفساد وااحتيال.

 النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة وإلح  االة العامإلين ومن ليم و قات تعاقدية وتبووية ال  الجمعية  ويستثنح من 

ب لأل  نظمة.ذلك من تفدر ليم سياسات وظيفية ةافة والقا

 والً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:أ

 .وتماد التوجييات األساسية واألهدا  الرفيسية لإلجمعية وال را  وإلح تنفيذهاإ .1
وتمةةةاد األنظمةةةة والإلةةةوافط وال ةةةوابب لإلرقابةةةة الداةإليةةةة وال ةةةرا  وإلييةةةا  ومةةةا يتبةةةع ذلةةةك مةةةن تحديةةةد لإلميةةةام إ .2

 .المستويات الوظيفية المةتإلفةوااةتفافات والواجبات والمسؤوليات بين 
ةةةةاا بالجمعيةةةة وال ةةةرا  العةةةام وإليةةةه ومراقبةةةة مةةةدد الاوإليتةةةه وتعديإلةةةه إن دوةةةت  هو ةةةع نظةةةام لإلحو مةةة .3

 الحاجة  بما ا يتعارض مع ما تقرره جية اا را  وإلح الجمعية.
 مع  فحاب المفالط من  جل حمايتيم وحفظ حقوقيم. الع قةو ع واوتماد سياسة م توبة تنظم  .4
 .و ع واوتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األومال المنوبة بالدارة التنفيذية .5
و ةةةةةع واوتمةةةةةاد السياسةةةةةات والجةةةةةراءات التةةةةة  ت ةةةةةمن التةةةةة ام الجمعيةةةةةة لألنظمةةةةةة والإلةةةةةوافط والت اميةةةةةا  .6

 بالالفاح ون المعإلومات الجوهرية ألفحاب المفالط مع الجمعية.
 وتبويرها. اوتماد السياسات الداةإلية المتعإلقة بعمل الجمعية .7

تحديةةةةةد الفةةةةة حيات وااةتفافةةةةةات والمسةةةةةؤوليات التةةةةة  يةةةةةتم تفوي ةةةةةيا لةةةةة دارة التنفيذيةةةةةة  وإجةةةةةراءات  .8

 .اتةاذ القرار ومدة التفويض.  ما يحدد المجإلة المو ووات الت  يحتفظ بف حية البت الييا
 و ع موجيات ومعايير وامة ل ستثمارات. .9
 .لإلجمعيةإدارة ااستثمارات واألن بة العقارية  .10
 تحديد التفور العام لإلمةابر الت  تواجه الجمعية. .11
 .مراجعة وتقييم  داء الرفية/المدير التنفيذي وتوالير الدوم له .12
 ااوتمادات المالية والتوقيعات وإلح  وامر الفر  وال ي ات. .13
 البت ال  التعيين والففل ل ا إل  الوظاف  الدارية العإليا .14
 والتعدي ت البارفة وإليه إقرار واوتماد اليي ل التنظيم    .15

 ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:  
 القيادة المثإلح لفريق العمل من ة ل معايير مرحإلية متبورة. .1
 .ربب األهدا  بااستراتيجيات والةبب والتقييم الدوري .2
 .رالع تقارير دورية لمجإلة الدارة ب  ن ممارساتيا لإلف حيات المفو ة بيا .3
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 التقارير المالية وم روع الموا نة التقديرية اوتماده.رالع  .4
 رالع التقويم الوظيف  لإلعامإلين اوتماده. .5
 إفدار التعاميم والتعإليمات الةافة بسير العمل. .6
 التوفية ال  التعيين لإلوظاف  ال ا رة اوتمادها. .7

 .رالع تقرير بإنياء العقود الوظيفية لإلمجإلة .8

   

 التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية: ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء
 .يتم توجيه الدووة لعقد اجتماع من قبل رفية المجإلة  و  حد الإلجان الفروية ون المجإلة .1
 .ودم إلغاء  و ت جيل ااجتماوات المجدولة إا بعد التنسيق والت اور مع رفية المجإلة  و رفية الإلجنة .2
 يةةةر مجةةةدول متةةةح ر د  ةةةرورة ذلةةةك   و بنةةةاءب وإلةةةح بإلةةةب لةةةرفية المجإلةةةة  ن يةةةدوو اجتمةةةاع بةةةار   .3

 من  و اء المجإلة.
 ن يةةتم التنسةةيق بةةين رفةةية المجإلةةة و مةةين السةةر واألو ةةاء والةةرفية التنفيةةذي ونةةد و ةةع جةةدول  ومةةال  .4

 .ااجتماع
 .يتوجب وإلح الدارة التنفيذية ت ويد مجإلة الدارة بتقرير  يري يت من  دافيا .5
ة التوافةةةل مةةةع  و ةةةاء مجإلةةةة الدارة الةةة  األمةةةور المتعإلقةةةة ب ةةةؤون مجإلةةةة  مةةةين مجإلةةةة الدارة هةةةو جيةةة .6

الدارة  والةةةة  حةةةةال  يابةةةةه يقةةةةوم مقامةةةةه مفةةةةوض مةةةةن الدارة التنفيذيةةةةة ممةةةةن ليةةةةم و قةةةةة وةبةةةةرة ب ومةةةةال 
 .المجإلة بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالميمة إلح حين وودة  مين المجإلة

التوافةةةةل مةةةةع المةةةةدير التنفيةةةةذي والمةةةةدير المةةةةال   و  ي مةةةةن  و ةةةةاء  ألو ةةةةاء مجإلةةةةة الدارة والإلجةةةةان .7
 الدارة التنفيذية وند الحاجة لذلك

 المسؤوليات

تببق هذه السةةياسةةة  ةةمن  ن ةةبة الجمعية ووإلح جميع العامإلين والمنتسةةبين الذين يعمإلون تحت إدارة وا ةةرا  الجمعية 

سةةةة واللمام بيا والتوقيع وإلييا  واالت ام بما ورد الييا من  ح ام وإلح األنظمة المتعإلقة بعمإليم ووإلح هذه السةةةيا ب عال

 .وند  داء واجباتيم ومسؤولياتيم الوظيفية. ووإلح الدارة التنفيذية ت ويد جميع الدارات واألقسام بنسةة منيا


