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 3من  1الصفحة 
 

 مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة 
 

 007 السياسةرقم 

 القيادة اإلدارية واالستراتيجية المعيار

 مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اسم السياسة

 المدير التنفيذيمجلس اإلدارة/ اللجنة التنفيذية/  المسؤولية عن التطبيق

 المخرجات المتوقعة
 .مصفوفة صالحيات لمجلس اإلدارة -1
 مصفوفة صالحيات لإلدارة التنفيذية. -2
 .ةالمجلس واإلدارة التنفيذي أعضاء بين التواصل في الرؤساء تجاه الواجبات -3

 م(2022) هـ1443 – 3 النسخة

 
 الغرض: -1
سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعد مطلبًا أساسيًا من متطلبات  إن

ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصالحيات لشاغلي 
تعزز  الجمعية، والتي من شأنها أنالوظائف اإلدارية التنفيذية العليا العتماد القرارات والمعامالت في 

 من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعامالت واالجراءات، لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال.
 

 :السياسة -2
 .التوجيهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلشراف على تنفيذهااعتماد تلتزم الجمعية ب .1
 .والضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليهااألنظمة واللوائح باعتماد تلتزم الجمعية  .2
 ا.اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرهب تلتزم الجمعية .3
 .ةواالختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذي الصالحيات تحديدب الجمعية تقوم .4

 
 المسؤوليات: -3

وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية 
واإللمام بها  ،شراف الجمعية اإلطالع على األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسةإو

وعلى  ،والتوقيع عليها، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية
 اإلدارات واألقسام بنسخة منها. اإلدارة التنفيذية تزويد جميع

 
 المستندات الواجب توافرها: -4
 .قائمة أعضاء مجلس اإلدارة .1
 قائمة أعضاء اإلدارة التنفيذية. .2
 
 :ن من السياسةيالمستهدفالنطاق: المستفيدين و -5

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في 
 الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقًا لألنظمة.

 
 
 
 



 

 3من  2الصفحة 
 

 :التطبيق -6
 

 
  القياس: -7

 

 
 التطوير: -8
 تخصصية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.إقامة دورات  .1
 االستراتيجية، واالجتماع مع اإلدارات في تطوير إنجازات المستهدفات. الخطة بتقارير االهتمام .2
 .تدريب كافة الموظفين على أنظمة الجودة والسياسات .3
 ا.مراجعة السياسة سنويً  .4
 
 :المراجع -9
 .هـ1443عام  - الرابعةالنسخة  – الالئحة األساسية للجمعية .1
 هـ.1435عام  –اإلصدار األول  –مشروع نمذجة مستودع المدينة المنورة الخيري  .2

 
 
 
 
 
 

 قياس الفاعلية الزمن المسؤولية ةوالخط ت

 التقرير الختامي سنوي مجلس اإلدارة اعتماد األهداف االستراتيجية للجمعية ومتابعتها 1

 إعداد السياسات الداخلية للجمعية 2
اإلدارة 
 التنفيذية

تحديث 
 سنوي

 نشر السياسات

3 
إعداد قائمة بمصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة 

 واعتمادها
 مجلس اإلدارة

تحديث 
 سنوي

نشر القائمة 
على مجلس 

 اإلدارة

4 
إعداد قائمة بمصفوفة صالحيات اإلدارة 

 التنفيذية واعتمادها
 مجلس اإلدارة

تحديث 
 سنوي

نشر القائمة 
على اإلدارة 

 التنفيذية

5 
التواصل بين تحديد الواجبات تجاء الرؤساء و

 أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية
 سنوي مجلس اإلدارة

عقد اجتماعات 
 مجلس اإلدارة

 كيفية القياس االستفادة من القياس المستهدف المؤشر ت

1 
نسبة أهداف األهداف 

 االستراتيجية
80% 

الرفع من مستوى 
 الخدمات

عرض التقرير على 
 مجلس اإلدارة

2 
السياسات الداخلية عدد 

 للجمعية
18 

الاللتزام بمعايير 
 الحوكمة

 نشر السياسات

3 
عدد مهام صالحيات مجلس 

 اإلدارة
 محاضر المجلس توزيع المهام 15

 التقارير الدورية توزيع المهام 8 عدد مهام اإلدارة التنفيذية 4



 

 3من  3الصفحة 
 

 إعتماد مجلس اإلدارة
تودع المدينة مس بجمعية مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة تم إعتماد 

( المنعقدة يوم األربعاء بتاريخ 5)في اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته رقم المنورة الخيري 
 م.29/06/2022هـ الموافق 30/11/1443


