سياست مصفوفت الصالحياث بيه مجلس اإلدارة واإلدارة التىفيذيت
مقذمت
إٌ سٛبسخ يصفٕفخ انصالدٛبد ث ٍٛيجهس اإلداسح ٔاإلداسح انزُفٛزٚخ رؼذ يطهجب ً أسبسٛب ً يٍ يزطهجبد
ظٕاثػ انشقبثخ انذاخهٛخ ف ٙانجًؼٛخ دٛث أَٓب رؼًم ػهٗ رذذٚذ انًسئٕنٛبد ٔانصالدٛبد نشبغهٙ
انٕظبئف اإلداسٚخ انزُفٛزٚخ انؼهٛب الػزًبد انقشاساد ٔانًؼبيالد ف ٙانجًؼٛخٔ ،انز ٙيٍ شأَٓب أٌ
رؼضص يٍ ظجػ ٔدٕكًخ يسبساد رذفق انًؼبيالد ٔاالجشاءاد ،نزًُغ يخبغش انفسبد ٔاالدزٛبل.

الىطاق
رذذد ْزِ انسٛبسخ انًسؤٔنٛبد انؼبيخ ػهٗ كبفخ انؼبيهٔ ٍٛيٍ نٓى ػالقبد رؼبقذٚخ ٔرطٕػٛخ فٙ
انجًؼٛخٚٔ ،سزثُٗ يٍ رنك يٍ رصذس نٓى سٛبسبد ٔظٛفٛخ خبصخ ٔفقب ً نألَظًخ.

البيان
أوالً :مصفوفت صالحياث مجلس اإلدارة:
 .1اػزًبد انزٕجٓٛبد األسبسٛخ ٔاألْذاف انشئٛسٛخ نهجًؼٛخ ٔاإلششاف ػهٗ رُفٛزْب.
 .2اػزًبد األَظًخ ٔانهٕائخ ٔانعٕاثػ نهشقبثخ انذاخهٛخ ٔاإلششاف ػهٓٛبٔ ،يب ٚزجغ رنك يٍ
رذذٚذ نهًٓبو ٔاالخزصبصبد ٔانٕاججبد ٔانًسؤٔنٛبد ث ٍٛانًسزٕٚبد انٕظٛفٛخ انًخزهفخ.
ٔ .3ظغ َظبو نهذٕكًخ خبص ثبنجًؼٛخ ٔاإلششاف انؼبو ػهٔ ّٛيشاقجخ يذٖ فبػهٛزّ ٔرؼذٚهّ
إٌ دػذ انذبجخ ،ثًب ال ٚزؼبسض يغ يب رقشسِ جٓخ االششاف ػهٗ انجًؼٛخ.
ٔ .4ظغ ٔاػزًبد سٛبسخ يكزٕثخ رُظى انؼالقخ يغ أصذبة انًصبنخ يٍ أجم دًبٚزٓى ٔدفع
دقٕقٓى.
ٔ .5ظغ ٔاػزًبد سٛبسخ نزفٕٚط ٔرُفٛز األػًبل انًُٕغخ ثبإلداسح انزُفٛزٚخ.
ٔ .6ظغ ٔاػزًبد انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد انز ٙرعًٍ انزضاو انجًؼٛخ نألَظًخ ٔانهٕائخ
ٔانزضايٓب ثبإلفصبح ػٍ انًؼهٕيبد انجْٕشٚخ ألصذبة انًصبنخ يغ انجًؼٛخ.
 .7اػزًبد انسٛبسبد انذاخهٛخ انًزؼهقخ ثؼًم انجًؼٛخ ٔرطٕٚشْب.
 .8رذذٚذ انصالدٛبد ٔاالخزصبصبد ٔانًسؤٔنٛبد انزٚ ٙزى رفٕٚعٓب نإلداسح انزُفٛزٚخ،
ٔإجشاءاد ارخبر انقشاس ٔيذح انزفٕٚط .كًب ٚذذد انًجهس انًٕظٕػبد انزٚ ٙذزفع
ثصالدٛخ انجذ فٓٛب.
ٔ .9ظغ يٕجٓبد ٔيؼبٛٚش ػبيخ نالسزثًبساد.
 .11إداسح االسزثًبساد ٔاألَشطخ انؼقبسٚخ نهجًؼٛخ.
 .11رذذٚذ انزصٕس انؼبو نهًخبغش انز ٙرٕاجّ انجًؼٛخ.
 .12يشاجؼخ ٔرقٛٛى أداء انشئٛس/انًذٚش انزُفٛز٘ ٔرٕفٛش انذػى نّ.
 .13االػزًبداد انًبنٛخ ٔانزٕقٛؼبد ػهٗ أٔايش انصشف ٔانشٛكبد.
 .14انجذ ف ٙانزؼٔ ٍٛٛانفصم نشبغه ٙانٕظبئف اإلداسٚخ انؼهٛب.
 .15إقشاس ٔاػزًبد انٓٛكم انزُظٔ ًٙٛانزؼذٚالد انطبسئخ ػه.ّٛ

ثاويا ً :مصفوفت صالحياث اإلدارة التىفيذيت:
 .1انقٛبدح انًثهٗ نفشٚق انؼًم يٍ خالل يؼبٛٚش يشدهٛخ يزطٕسح.
 .2سثػ األْذاف ثبالسزشارٛجٛبد ٔانخطػ ٔانزقٛٛى انذٔس٘.
 .3سفغ رقبسٚش دٔسٚخ نًجهس اإلداسح ثشأٌ يًبسسبرٓب نهصالدٛبد انًفٕظخ ثٓب.
 .4سفغ انزقبسٚش انًبنٛخ ٔيششٔع انًٕاصَخ انزقذٚشٚخ الػزًبدِ.
 .5سفغ انزقٕٚى انٕظٛف ٙنهؼبيه ٍٛالػزًبدِ.
 .6إصذاس انزؼبيٛى ٔانزؼهًٛبد انخبصخ ثسٛش انؼًم.
 .7انزٕصٛخ ف ٙانزؼ ٍٛٛنهٕظبئف انشبغشح الػزًبدْب.
 .8سفغ رقشٚش ثئَٓبء انؼقٕد انٕظٛفٛخ نهًجهس.
ثالثاً :الواجباث تجاي الزؤساء التواصل بيه أعضاء المجلس واإلدارة التىفيذيت:
ٚ .1زى رٕج ّٛانذػٕح نؼقذ اجزًبع يٍ قجم سئٛس انًجهس أٔ أدذ انهجبٌ انفشػٛخ ػٍ انًجهس.
 .2ػذو إنغبء أٔ رأجٛم االجزًبػبد انًجذٔنخ إال ثؼذ انزُسٛق ٔانزشبٔس يغ سئٛس انًجهس أٔ
سئٛس انهجُخ.
 .3نشئٛس انًجهس أٌ ٚذػٕ الجزًبع غبسا غٛش يجذٔل يزٗ سأٖ ظشٔسح رنك ،أٔ ثُب ًء ػهٗ
غهت يٍ أػعبء انًجهس.
 .4أٌ ٚزى انزُسٛق ث ٍٛسئٛس انًجهس ٔأي ٍٛانسش ٔاألػعبء ٔانشئٛس انزُفٛز٘ ػُذ ٔظغ
جذٔل أػًبل االجزًبع.
ٚ .5زٕجت ػهٗ اإلداسح انزُفٛزٚخ رضٔٚذ يجهس اإلداسح ثزقشٚش شٓش٘ ٚزعًٍ أدائٓب.
 .6أي ٍٛيجهس اإلداسح ْٕ جٓخ انزٕاصم يغ أػعبء يجهس اإلداسح ف ٙاأليٕس انًزؼهقخ
ثشؤٌٔ يجهس اإلداسحٔ ،ف ٙدبل غٛبثّ ٚقٕو يقبيّ يفٕض يٍ اإلداسح انزُفٛزٚخ يًٍ نٓى
ػالقخ ٔخجشح ثأػًبل انًجهس ثًٕجت رٕج ّٛيٍ انًذٚش انزُفٛز٘ ثبنقٛبو ثبنًًٓخ إنٗ دٍٛ
ػٕدح أي ٍٛانًجهس.
 .7ألػعبء يجهس اإلداسح ٔانهجبٌ انزٕاصم يغ انًذٚش انزُفٛز٘ ٔانًذٚش انًبن ٙأٔ أ٘ يٍ
أػعبء اإلداسح انزُفٛزٚخ ػُذ انذبجخ نزنك.

المسؤولياث
رطجق ْزِ انسٛبسخ ظًٍ أَشطخ انجًؼٛخ ٔػهٗ جًٛغ انؼبيهٔ ٍٛانًُزسج ٍٛانزٚ ٍٚؼًهٌٕ رذذ
إداسح ٔاششاف انجًؼٛخ االغالع ػهٗ األَظًخ انًزؼهقخ ثؼًهٓى ٔػهٗ ْزِ انسٛبسخ ٔاإلنًبو ثٓب
ٔانزٕقٛغ ػهٓٛبٔ ،االنزضاو ثًب ٔسد فٓٛب يٍ أدكبو ػُذ أداء ٔاججبرٓى ٔيسؤٔنٛبرٓى انٕظٛفٛخٔ .ػهٗ
اإلداسح انزُفٛزٚخ رضٔٚذ جًٛغ اإلداساد ٔاألقسبو ثُسخخ يُٓب.

المزاجع
اعتمذ مجلس إدارة الجمعيت في االجتماع ( 0202 / 3م ) في دورتً ( الخامست ) سياست مصفوفت
الصالحياث بيه مجلس اإلدارة واإلدارة التىفيذيت في ٌ2440 / 21 / 21ـ الموافك0202/23/22:م.
رئيس جملس االدارة
سليمان به فائز الفائز
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