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 قدمةم
إن سياسةةةة مصةةةفوفة الصةةةالحيات بةةةين مجلةةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةة تمةةةد مطلبةةةاً أساسةةةياً مةةةن متطلبةةةات ضةةةوابط 

تحديةةةد المسةةة وليات والصةةةالحيات لظةةةاال  الو ةةةا   اإلداريةةةة الرقابةةةة الداةليةةةة فةةة  الجمميةةةة حيةةة  أن ةةةا تممةةةل علةةة  

التنفيذيةةةة المليةةةةا العتمةةةةاد القةةةةرارات والممةةةةامالت فةةةة  الجمميةةةةة  والتةةةة  مةةةةن ظةةةة ن ا أن تمةةةة   مةةةةن ضةةةةبط وحو مةةةةة 

 .مسارات تدفق الممامالت واالجراءات  لتمنع مةاطر الفساد واالحتيال.

 النطاق
 افة الماملين ومن ل م عالقات تماقدية وتطوعية ف  الجممية  ويستثن  من  تحدد هذه السياسة المسؤوليات المامة عل 

 ذلك من تصدر ل م سياسات و يفية ةاصة وفقاً لألن مة.

 البيان

 والً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:أ

 .عتماد التوجي ات األساسية واألهدا  الر يسية للجممية واإلظرا  عل  تنفيذهاإ .1
واللةةةوا ا والضةةةوابط للرقابةةةة الداةليةةةة واإلظةةةرا  علي ةةةا  ومةةةا يتبةةةع ذلةةةك مةةةن تحديةةةد للم ةةةام عتمةةةاد األن مةةةة إ .2

 .واالةتصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الو يفية المةتلفة
ةةةةاا بالجمميةةةة واإلظةةةرا  المةةةام عليةةةه ومراقبةةةة مةةةدد فاعليتةةةه وتمديلةةةه إن دعةةةت  هوضةةةع ن ةةةام للحو مةةة .3

 الحاجة  بما ال يتمارض مع ما تقرره ج ة االظرا  عل  الجممية.
 مع أصحاب المصالا من أجل حمايت م وحف  حقوق م. المالقةوضع واعتماد سياسة م توبة تن م  .4
 .طة باإلدارة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنو .5
وضةةةةةع واعتمةةةةةاد السياسةةةةةات واإلجةةةةةراءات التةةةةة  تضةةةةةمن التةةةةة ام الجمميةةةةةة لألن مةةةةةة واللةةةةةوا ا والت ام ةةةةةا  .6

 باإلفصاح عن المملومات الجوهرية ألصحاب المصالا مع الجممية.
 اعتماد السياسات الداةلية المتملقة بممل الجممية وتطويرها. .7

وليات التةةةةة  يةةةةةتم تفويضةةةةة ا لةةةةةردارة التنفيذيةةةةةة  وإجةةةةةراءات تحديةةةةةد الصةةةةةالحيات واالةتصاصةةةةةات والمسةةةةةؤ .8

 .اتةاذ القرار ومدة التفويض.  ما يحدد المجلس الموضوعات الت  يحتف  بصالحية البت في ا
 وضع موج ات وممايير عامة لالستثمارات. .9
 .إدارة االستثمارات واألنظطة المقارية للجممية .10
 جممية.تحديد التصور المام للمةاطر الت  تواجه ال .11
 .مراجمة وتقييم أداء الر يس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .12
 االعتمادات المالية والتوقيمات عل  أوامر الصر  والظي ات. .13
 البت ف  التميين والفصل لظاال  الو ا   اإلدارية المليا .14
 إقرار واعتماد ال ي ل التن يم  والتمديالت الطار ة عليه   .15

 اإلدارة التنفيذية: ثانياً: مصفوفة صالحيات  
 القيادة المثل  لفريق الممل من ةالل ممايير مرحلية متطورة. .1
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 .ربط األهدا  باالستراتيجيات والةطط والتقييم الدوري .2
 .رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بظ ن ممارسات ا للصالحيات المفوضة ب ا .3
 رفع التقارير المالية ومظروع الموا نة التقديرية العتماده. .4
 رفع التقويم الو يف  للماملين العتماده. .5
 إصدار التماميم والتمليمات الةاصة بسير الممل. .6
 التوصية ف  التميين للو ا   الظاارة العتمادها. .7

 .رفع تقرير بإن اء المقود الو يفية للمجلس .8

   

 ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:
 .توجيه الدعوة لمقد اجتماع من قبل ر يس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلسيتم  .1
 .عدم إلغاء أو ت جيل االجتماعات المجدولة إال بمد التنسيق والتظاور مع ر يس المجلس أو ر يس اللجنة .2
لةةةر يس المجلةةةس أن يةةةدعو الجتمةةةاع طةةةار  ايةةةر مجةةةدول متةةة  رأد ضةةةرورة ذلةةةك  أو بنةةةاًء علةةة  طلةةةب  .3

 أعضاء المجلس.من 
أن يةةتم التنسةةيق بةةين ر ةةيس المجلةةس وأمةةين السةةر واألعضةةاء والةةر يس التنفيةةذي عنةةد وضةةع جةةدول أعمةةال  .4

 .االجتماع
 .يتوجب عل  اإلدارة التنفيذية ت ويد مجلس اإلدارة بتقرير ظ ري يتضمن أدا  ا .5
ة بظةةةؤون مجلةةةس أمةةةين مجلةةةس اإلدارة هةةةو ج ةةةة التواصةةةل مةةةع أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة فةةة  األمةةةور المتملقةةة .6

اإلدارة  وفةةةة  حةةةةال ايابةةةةه يقةةةةوم مقامةةةةه مفةةةةوض مةةةةن اإلدارة التنفيذيةةةةة ممةةةةن ل ةةةةم عالقةةةةة وةبةةةةرة ب عمةةةةال 
 .المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالم مة إل  حين عودة أمين المجلس

مةةةةن أعضةةةةاء ألعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارة واللجةةةةان التواصةةةةل مةةةةع المةةةةدير التنفيةةةةذي والمةةةةدير المةةةةال  أو أي  .7
 اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

 المسؤوليات

تطبق هذه السةةياسةةة ضةةمن أنظةةطة الجممية وعل  جميع الماملين والمنتسةةبين الذين يمملون تحت إدارة واظةةرا  الجممية 

عل  األن مة المتملقة بممل م وعل  هذه السةةةياسةةةة واإللمام ب ا والتوقيع علي ا  وااللت ام بما ورد في ا من أح ام  طالعاإل

 .عند أداء واجبات م ومسؤوليات م الو يفية. وعل  اإلدارة التنفيذية ت ويد جميع اإلدارات واألقسام بنسةة من ا

 اعتماد مجلس اإلدارة 
 ف  اجتماع مجلسمعين التطوعية لخدمة المجتمع في جازان بجممية  مصفوفة الصالحياتتم اعتماد سياسة 
 08/12/2020الموافق  23/04/1442المنمقدة بتاريخ   10اإلدارة بجلسته 


