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سياست مصفوفت الصالحياث بيه مجلس اإلدارة واإلدارة التىفيذيت
مقدمت

إٌ سيبست يصفٕفت انصالديبث بيٍ يجهس اإلداسة ٔاإلداسة انخُفيزيت ثعذ يطهبب ً أسبسيب ً يٍ يخطهببث
ظٕابػ انشقببت انذاخهيت في انجًعيت ديث أَٓب حعًم عهٗ حذذيذ انًسئٕنيبث ٔانصالديبث نشبغهي
انٕظبئف اإلداسيت انخُفيزيت انعهيب ال عخًبد انقشاساث ٔانًعبيالث في انجًعيتٔ ،انخي يٍ شأَٓب أٌ
حعضص يٍ ظبػ ٔدٕكًت يسبساث حذفق انًعبيالث ٔاالجشاءاث ،لحًُع يخبغش انفسبد ٔاالدخيبل.
الىطاق

حذذد ْزِ انسيبست انًسؤٔنيبث انعبيت عهٗ كبفت انعبيهيٍ ٔيٍ نٓى عالقبث حعبقذيت ٔحطٕعيت
انجًعيتٔ ،يسخثُٗ يٍ رنك يٍ حصذس نٓى سيبسبث ٔظيفيت خبصت ٔفقب ً نألَظًت .

في

البيان

ووًال :مصفوفت صالحياث مجلس اإلدارة:
 .1اعخًبد انخٕجيٓبث األسبسيت ٔاألْذاف انشئيسيت نهجًعيت ٔاإلششاف عهٗ حُفيزْب.
 .2اعخًبد األَظًت ٔانهٕائخ ٔالظٕابػ نهشقببت انذاخهيت ٔاإلششاف عهيٓبٔ ،يب يخبع رنك يٍ حذذيذ
نهًٓبو ٔاالخخصبصبث ٔانٕاجببث ٔانًسؤٔنيبث بيٍ انًسخٕيبث انٕظيفيت انًخخهفت.
ٔ .3ظع َظبو نهذٕكًت خبص ببنجًعيت ٔاإلششاف انعبو عهيّ ٔيشاقبت يذٖ فبعهيخّ ٔحعذيهّ إٌ
دعج انذبجت ،بًب ال يخعبسض يع يب حقشسِ جٓت االششاف عهٗ انجًعيت.
ٔ .4ظع ٔاعخًبد سيبست يكخٕبت حُظى انعبنقت يع أصذبة انًصبنخ يٍ أجم دًبيخٓى ٔدفع
دقٕقٓى.
ٔ .5ظع ٔاعخًبد سيبست لحفٕيط ٔحُفيز األعًبل انًُٕغت ببإلداسة انخُفيزيت .
ٔ .6ظع ٔاعخًبد انسيبسبث ٔاإلجشاءاث انخي حعًٍ انخضاو انجًعيت نألَظًت ٔانهٕائخ ٔانخضايٓب
ببإلفصبح عٍ انًعهٕيبث انجْٕشيت ألصذبة انًصبنخ يع انجًعيت.
 .7اعخًبد انسيبسبث انذاخهيت انًخعهقت بعًم انجًعيت ٔحطٕيشْب.
 .8حذذيذ انصالديبث ٔاالخخصبصبث ٔانًسؤٔنيبث انخي يخى حفٕيعٓب نإلداسة انخُفيزيت،
ٔإجشاءاث احخبر انقشاس ٔيذة انخفٕيط .كًب يذذد انًجهس انًٕظٕعبث انخي يذخفع بصالديت
انبج فيٓب.
ٔ .9ظع يٕجٓبث ٔيعبييش عبيت نالسخثًبساث.
نهجًعي .
ة
 . 10إداسة االسخثًبساث ٔاألَشطت انعقبسيت
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تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
االعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.
البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا.
إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة عليه.

اويا ًال:مصفوفت صالحياث اإلدارة التىفيذيت:
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القيادة المثلى لفريق العمل من خالل معايير مرحلية متطورة.
ربط األهداف باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة بها.
رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية العتماده.
رفع التقويم الوظيفي للعاملين العتماده.
إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة العتمادها.
رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

اللا ًال :الواجباث تجاي الزؤساء التواصل بيه عضاء المجلس واإلدارة التىفيذيت:
 24يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحداللجان الفرعية عن المجلس.
.
 25عدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات المجدولة إال بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
.
 26لرئيس المجلس أن يدعو الجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك ،أو بنا ًء على طلب من أعضاء المجلس.
.
 27أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال االجتماع.
.
 28يتوجب على اإلدارة التنفيذية تزويد مجلس اإلدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.
.
 29أمين مجلس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور المتعلقة بشؤون مجلس اإلدارة ،وفي حال غيابه
.
يقوم مقامه مفوض من اإلدارة التنفيذية ممن لهم عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام
بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
 30ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية عند الحاجة
.
لذلك.

المسؤولياث
 31تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية االطالع
.
على األنظمة المتعلقة بعمله م وعلى هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها  ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء
واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
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