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 مدمةم
اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةةة تطةةةةد مطلبةةةةاً أساسةةةةياً مةةةةن إن سياسةةةةة مصةةةةفوفة الصةةةةالحيات بةةةةين مجلةةةةس 

متطلبةةةةات ضةةةةوابط الرلابةةةةة الداعليةةةةة فةةةةع الجمطيةةةةة حيةةةةل أن ةةةةا تطمةةةةل علةةةة  تحديةةةةد المسةةةة وليات 

والصةةةةالحيات ليةةةةاالع الواةةةةا ت اإلداريةةةةة التنفيذيةةةةة الطليةةةةا العتمةةةةاد المةةةةرارات والمطةةةةامالت فةةةةع 

سةةةةةةارات تةةةةةةدفك المطةةةةةةامالت الجمطيةةةةةةةي والتةةةةةةع مةةةةةةن يةةةةةةمن ا أن تطةةةةةة   مةةةةةةن ضةةةةةةبط وحو مةةةةةةة م

 .واالجراءاتي لتمنع معاطر الفساد واالحتيال.

 النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات الطامة عل   افة الطاملين ومن ل م عاللات تطالدية وتطوعية فع 

 الجمطيةي ويستثن  من ذلن من تصدر ل م سياسات وايفية عاصة وفماً لألنامة.

 البيان

 مجلس اإلدارة: والً: مصفوفة صالحياتأ

 .عتماد التوجي ات األساسية واألهدات الر يسية للجمطية واإليرات عل  تنفيذهاإ .1
عتمةةةاد األنامةةةة واللةةةوا ط والضةةةوابط للرلابةةةة الداعليةةةة واإليةةةرات علي ةةةاي ومةةةا يتبةةةع ذلةةةن مةةةن إ .2

تحديةةةةةةد للم ةةةةةةام واالعتصاصةةةةةةات والواجبةةةةةةات والمسةةةةةةؤوليات بةةةةةةين المسةةةةةةتويات الوايفيةةةةةةة 
 .المعتلفة

عةةةةال بالجمطيةةةةة واإليةةةةرات الطةةةةام عليةةةةه ومرالبةةةةة مةةةةد  فاعليتةةةةه  هناةةةةام للحو مةةةةوضةةةةع  .3
 وتطديله إن دعت الحاجةي بما ال يتطارض مع ما تمرره ج ة االيرات عل  الجمطية.

مةةةةع أصةةةةحاح المصةةةةالط مةةةةن أجةةةةل حمةةةةايت م  الطاللةةةةةوضةةةةع واعتمةةةةاد سياسةةةةة م توبةةةةة تةةةةنام  .4
 وحفا حمول م.

 .ألعمال المنوطة باإلدارة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ ا .5
وضةةةةع واعتمةةةةاد السياسةةةةات واإلجةةةةراءات التةةةةع تضةةةةمن التةةةة ام الجمطيةةةةة لألنامةةةةة واللةةةةوا ط  .6

 والت ام ا باإلفصاح عن المطلومات الجوهرية ألصحاح المصالط مع الجمطية.
 اعتماد السياسات الداعلية المتطلمة بطمل الجمطية وتطويرها. .7

واالعتصاصةةةةات والمسةةةةؤوليات التةةةةع يةةةةتم تفويضةةةة ا لةةةة دارة التنفيذيةةةةةي تحديةةةةد الصةةةةالحيات  .8
وإجةةةراءات اتعةةةاذ المةةةرار ومةةةدة التفةةةويض.  مةةةا يحةةةدد المجلةةةس الموضةةةوعات التةةةع يحةةةتفا 

 .بصالحية البت في ا
 وضع موج ات ومطايير عامة لالستثمارات. .9
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 .إدارة االستثمارات واألنيطة الطمارية للجمطية .11
 عاطر التع تواجه الجمطية.تحديد التصور الطام للم .11
 .مراجطة وتمييم أداء الر يس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .12
 االعتمادات المالية والتوليطات عل  أوامر الصرت واليي ات. .13
 البت فع التطيين والفصل لياالع الواا ت اإلدارية الطليا .14
 إلرار واعتماد ال ي ل التنايمع والتطديالت الطار ة عليه   .15

 

 ثانياً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:  
 الميادة المثل  لفريك الطمل من عالل مطايير مرحلية متطورة. .1
 .ربط األهدات باالستراتيجيات والعطط والتمييم الدوري .2
 .رفع تمارير دورية لمجلس اإلدارة بيمن ممارسات ا للصالحيات المفوضة ب ا .3
 التمديرية العتماده.رفع التمارير المالية وميروع الموا نة  .4
 رفع التمويم الوايفع للطاملين العتماده. .5
 إصدار التطاميم والتطليمات العاصة بسير الطمل. .6
 التوصية فع التطيين للواا ت الياارة العتمادها. .7

 .رفع تمرير بإن اء الطمود الوايفية للمجلس .8

 لتنفيذية:ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة ا
يةةةتم توجيةةةه الةةةدعوة لطمةةةد اجتمةةةاع مةةةن لبةةةل ر ةةةيس المجلةةةس أو أحةةةد اللجةةةان الفرعيةةةة عةةةن  .1

 .المجلس
عدم إلغاء أو تمجيل االجتماعات المجدولة إال بطد التنسيك والتياور مع ر يس المجلس أو ر يس  .2

 .اللجنة
بنةةةاًء لةةةر يس المجلةةةس أن يةةةدعو الجتمةةةاع طةةةار  ايةةةر مجةةةدول متةةة  رأ  ضةةةرورة ذلةةةني أو  .3

 عل  طلح من أعضاء المجلس.
أن يةةتم التنسةةيك بةةين ر ةةيس المجلةةس وأمةةين السةةر واألعضةةاء والةةر يس التنفيةةذي عنةةد وضةةع  .4

 .جدول أعمال االجتماع
 .يتوجح عل  اإلدارة التنفيذية ت ويد مجلس اإلدارة بتمرير ي ري يتضمن أدا  ا .5
فةةةع األمةةةور المتطلمةةةة أمةةةين مجلةةةس اإلدارة هةةةو ج ةةةة التواصةةةل مةةةع أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة  .6

بيةةةؤون مجلةةةس اإلدارةي وفةةةع حةةةال ايابةةةه يمةةةوم ممامةةةه مفةةةوض مةةةن اإلدارة التنفيذيةةةة ممةةةن 
ل ةةةم عاللةةةة وعبةةةرة بمعمةةةال المجلةةةس بموجةةةح توجيةةةه مةةةن المةةةدير التنفيةةةذي بالميةةةام بالم مةةةة 
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 .إل  حين عودة أمين المجلس
والمةةةدير المةةةالع أو أي مةةةن ألعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة واللجةةةان التواصةةةل مةةةع المةةةدير التنفيةةةذي  .7

 أعضاء اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلن

 المسؤوليات

تطبك هةذه السياسةة ضةمن أنيةطة الجمطيةة وعلة  جميةع الطةاملين والمنتسةبين الةذين يطملةون تحةت إدارة 

 ةاي عل  األنامة المتطلمة بطمل م وعل  هذه السياسة واإللمام ب ا والتوليةع علي طالعاإلوايرات الجمطية 

وااللت ام بما ورد في ا من أح ام عند أداء واجبات م ومسؤوليات م الوايفية. وعل  اإلدارة التنفيذية ت ويد 

 .جميع اإلدارات واأللسام بنسعة من ا

 اعتماد مجلس اإلدارة 
الدعوة واإلرياد وتوعية  بجمطية سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتم اعتماد 

الموافك  هـ15/8/1442المنطمدة بتاريخ  األول فع اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته الجاليات بمحد المسارحة 
 م.28/3/2121
 

 

 


