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 قدمةم

 مطلبةةةا   تعةةة  التنةيذيةةة  واإلدارة اإلدارة مجلةةة  بةةةي  الصةةةاتيا  مصةةةة    سياسةةة  إن

 علةة  تعمةة  أنهةةا تيةة  الجمعيةة   ةة  ال اخليةة  الرقابةة  ضةة اب  متطلبةةا  مةة  أساسةةيا  

 العتمةةاد العليةةا التنةيذيةة  اإلداريةة  ال ظةةا   لشةةايل  والصةةاتيا  المسةةل ليا  تح يةة 

 وت كمةةة  ضةةةب  مةةة  تعةةة   أن شةةةانها مةةة  والتةةة  الجمعيةةة    ةةة  والمعةةةاما  القةةةرارا 

 ..واالتتيال  الةساد مخاطر  لتمنع  واالجراءا    المعاما  ت  ق  مسارا 
 

 النطاق

 عاقةةةا  لهةةة  ومةةة  العةةةاملي  كا ةةة  علةةة  العامةةة  المسةةةيوليا  السياسةةة  هةةةذ  تحةةة د

 وظيةيةة   سياسةةا   لهةة   تصةة ر  مةة   ذلةة   مةة   ويسةةتىن   الجمعي        وتط عي   تعاق ي 

 .لألنظم  و قا   خاص 
 

 البيان

 صالحيات مجلس اإلدارة: أواًل: مصفوفة

 الت جيها  األساسي  واأله اف الر يسي  للجمعي  واإلشراف عل  تنةيذها.  اعتماد .1

األنظمةة  واللةة ا ل والطةة اب  للرقابةة  ال اخليةة  واإلشةةراف عليهةةا  ومةةا يتبةةع ذلةة  مةة   اعتمةةاد .2

تح يةةةةة  للمهةةةةةاا واالختصاصةةةةةا  وال اجبةةةةةا  والمسةةةةةيوليا  بةةةةةي  المسةةةةةت يا  ال ظيةيةةةةة  

 .المختلة 

ه خاص بالجمعي  واإلشراف العاا عليه ومراقب  م ى  اعليتةةه وتع يلةةه كموضع نظاا للح  .3

 ال يتعارض مع ما تقرر  جه  االشراف عل  الجمعي . إن دعت الحاج   بما 

وضةةع واعتمةةاد سياسةة  متت بةة  تةةنظ  العاقةة  مةةع أصةةحا  المصةةالل مةة  أجةة  تمةةايته   .4

 وتةظ تق قه . 

 .وضع واعتماد سياس  لتة يض وتنةيذ األعمال المن ط  باإلدارة التنةيذي  .5

ألنظمةةة  واللةةة ا ل وضةةةع واعتمةةةاد السياسةةةا  واإلجةةةراءا  التةةة  تطةةةم  التةةة اا الجمعيةةة  ل .6

 والت امها باإل صاح ع  المعل ما  الج هري  ألصحا  المصالل مع الجمعي . 
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 اعتماد السياسا  ال اخلي  المتعلق  بعم  الجمعي  وتط يرها.  .7

تح يةةة  الصةةةاتيا  واالختصاصةةةا  والمسةةةيوليا  التةةة  يةةةت  تة يطةةةها لةةة دارة التنةيذيةةة    .8

يحةةة د المجلةةة  الم ضةةة عا  التةةة  يحةةةتةظ  وإجةةةراءا  اتخةةةاذ القةةةرار ومةةة ة التةةةة يض. كمةةةا

 .بصاتي  البت  يها

 وضع م جها  ومعايير عام  لاستىمارا .  .9

 .إدارة االستىمارا  واألنشط  العقاري  للجمعي  .10

 تح ي  التص ر العاا للمخاطر الت  ت اجه الجمعي .  .11

 .مراجع  وتقيي  أداء الر ي /الم ير التنةيذي وت  ير ال ع  له .12

 لي  والت قيعا  عل  أوامر الصرف والشيتا . االعتمادا  الما .13

 .  البت    التعيي  والةص  لشايل  ال ظا   اإلداري  العليا .14

 .  إقرار واعتماد الهيت  التنظيم  والتع يا  الطار   عليه .15

 

 التنفيذية: ةاإلدار صالحيات ثانيًا: مصفوفة  

 . معايير مرتلي  متط رة خالم   العم القيادة المىل  لةريق  .1

 .والخط  والتقيي  ال وري باالستراتيجيا  األه افرب   .2

 .بها بشان ممارساتها للصاتيا  المة ض  لمجل  اإلدارة ر ع تقارير دوري  .3

 ر ع التقارير المالي  ومشروع الم ا ن  التق يري  العتماد .  .4

 ر ع التق ي  ال ظية  للعاملي  العتماد .  .5

 لتعليما  الخاص  بسير العم . إص ار التعامي  وا .6

 الت صي     التعيي  لل ظا   الشايرة العتمادها.  .7

 ر ع تقرير بإنهاء العق د ال ظيةي  للمجل .  .8

  

 الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية: ثالثًا: الواجبات تجاه 

اللجةةةان الةرعيةةة  عةةة   أتةةة  يةةةت  ت جيةةةه الةةة ع ة لعقةةة  اجتمةةةاع مةةة  قبةةة  ر ةةةي  المجلةةة  أو .1

 .المجل 

مع ر ةةي  المجلةة  أو  التنسيق والتشاورع ا إلغاء أو تاجي  االجتماعا  المج ول  إال بع   .2

 .اللجن ر ي  

طلب  بناء  عل أو  ة ذل  يير مج ول مت  رأى ضرور طارئأن ي ع  الجتماع   لر ي  المجل  .3

 أعطاء المجل .  م 

وأمةةي  السةةر واألعطةةاء والةةر ي  التنةيةةذي عنةة  وضةةع أن يت  التنسيق بةةي  ر ةةي  المجلةة   .4

 .ج ول أعمال االجتماع

 .دارة بتقرير شهري يتطم  أدا هااإلت وي  مجل   اإلدارة التنةيذي  يت جب عل  .5
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أمةةةي  مجلةةة  اإلدارة هةةة  جهةةة  الت اصةةة  مةةةع أعطةةةاء مجلةةة  اإلدارة  ةةة  األمةةة ر المتعلقةةة   .6

اإلدارة التنةيذي  ممةة  لهةة   ه مة ض م مقامبشيون مجل  اإلدارة  و   تال ييابه يق ا 

التنةيذي بالقيةةاا بالمهمةة  إلةة  تةةي    الم يرعاق  وخبرة باعمال المجل  بم جب ت جيه م   

 .ع دة أمي  المجل 

التنةيةةةذي والمةةة ير المةةةال  أو أي مةةة   المةةة يرألعطةةةاء مجلةةة  اإلدارة واللجةةةان الت اصةةة  مةةةع  .7

 .  لذل  عن  الحاج   التنةيذي اإلدارةأعطاء 

 

 

 

 المسؤوليات

الةةذي  العاملي  والمنتسبي  تطبق هذ  السياس  ضم  أنشط  الجمعي  وعل  جميع 

وعلةة    علةة  األنظمةة  المتعلقةة  بعملهةة   يعمل ن تحت إدارة واشةةراف الجمعيةة  االطةةاع

  وااللت اا بمةةا ورد  يهةةا مةة  أتتةةاا عنةة  أداء والت قيع عليها واإللماا بها  السياس هذ   

 ت ويةةةة  جميةةةةع اإلدارا اإلدارة التنةيذيةةةة  ال ظيةيةةةة . وعلةةةة    ومسةةةةيولياته  واجبةةةةاته

 .هابنسخ  من واألقساا

 

 

 

 االعتماد
                 ا  2019( لعةةةةاا  2 ةةةة  االجتمةةةةاع رقةةةة     السياسةةةة اعتمةةةة  مجلةةةة  إدارة الجمعيةةةة  هةةةةذ   .1

 . ا26/12/2019هة الم ا ق  29/4/1441   

تمت الم ا ق  مةة  مجلةة  اإلدارة علةة  تحةة ي  اللةة ا ل والسياسةةا  بنةةاء  علةة  تةةة يض  .2

بتحةةة ي  اللةةة ا ل والسياسةةةا  ال اخليةةة   ةةة  أعطةةةاء المجلةةة  لةةةر ي  مجلةةة  اإلدارة 

 ا . 2021لعاا  3االجتماع رق   

تمت الم ا ق  م  أعطاء مجل  اإلدارة بع  عرض الل ا ل والسياسا  بعةة  التحةة ي   .3

 ا . 2022لعاا  1واعتمادها    االجتماع رق   
 


