


 سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 

 0 

 

 

سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة 

  واإلدارة التنفيذية



 سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 

 1 

 

 االعتماد

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات بناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(, 

(،  41/  40/  2املصلحة العامة للجمعية فقد اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم ) 

 هـ، وذلك للعمل بها ، حيث تلغي كل السياسات اليت مت العمل عليها سابقًا. 1441/  01/  18وتاريخ 

 ء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أدا

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 قواعـد وأحكام عامة:

اخلريية لرعاية للجمعية يبدأ العمل بهذه الوثيقة املسماة سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  (:1مادة )

ولوائحها اإلدارية واملالية واألدلة والتعليمات اجلمعية من تاريخ اعتمادها من قبل جملس اإلدارة وتعترب أنظمة  األيتام بربيدة )أبناء(

 والقرارات األخرى اليت تصدر من جملس اإلدارة جزءًا متممًا هلذه الالئحة وال جيوز تعديل أو ابطال أو حذف أي من بنود هذه الالئحة أو

 إضافة أخرى إليها إال مبوافقة اجمللس.

 يكون للتعابري املدرجة يف الالئحة املعاني احملددة فيما يلي:(: 2مادة )

البيانات واملعلومات واملستندات املطلوبة اليت سوف يتخذ القرار بشأنها ورفعها للمستوى اإلداري  حيضر: تعين القيام بإعداد -

 األعلى.

معني من قبل جهة ال متلك صالحية االعتماد ورفع توصية باختاذ القرار مع شرح األسباب والبدائل  اقرتاحيوصي: تعين دراسة  -

 وسبب اختيار البديل املقرتح.

 حية اختاذ القرار أي املوافقة الرمسية بشأن االقرتاح املوصى به.يعتمد: تعين صال -

 ينفذ: تعين البدء بالتنفيذ وتنسيق أعمال األطراف املشاركة فيه. -

 يتابع: تعين متابعة تنفيذ القرار املعتمد وحماولة تذليل معوقات التنفيذ وإبالغ صاحب الصالحية األعلى بالنتائج أواًل بأول. -

ير اإلدارة املختص مراجعة اإلجراءات واملستندات اليت تولت إدارة أخرى أو أحد العاملني لديه إصدار املستند يراجع: يتوىل مد -

 املطلوب مراجعته.

 يعزز: يتوىل املدير األعلى مسئولية مناقشة التوصية املرفوعة له من أحد مرؤوسيه ومؤازرته يف هذه التوصية. -

افة الصالحيات املمنوحة ملختلف الوظائف باإلدارة حيث إن البنود املنصوص عليها يف هذه ال تشتمل هذه الالئحة على ك (:3مادة )

الالئحة متثل جمموعة الصالحيات الوظيفية األساسية للمستويات اإلدارية الرئيسية باإلدارة، ويتم إضافة الوظائف املستحدثة وبنود 

اد إضافتها للوظائف احلالية من قبل اجلهة املختصة يف إطار ما ورد يف هذه الصالحيات املراد منحها هلذه الوظائف أو الصالحيات املر

 الالئحة.

جيوز للجهة صاحبة الصالحية يف هذه الالئحة تفويض بعض صالحياتها خطيًا بشكل جزئي أو وقيت ألي جهة خمتصة أخرى  (:4مادة )

ة )الرئيس األعلى( ويتم إخطار مجيع اجلهات ذات العالقة مبا ال يتعارض مع الضوابط املنظمة للتفويضات مبوافقة صاحب الصالحي

 بالتفويض، وجيوز لصاحب الصالحية األصلي سحب بعض أو كافة الصالحيات املفوضة وفق ما يراه مالئما.

السلطة ال جيوز ألصحاب الصالحية اعتماد املستند الصادر لصاحلهم ولو كان يف حدود صالحياتهم وإمنا جيب اعتماده من  (:5مادة )

 األعلى مباشرة.

جيوز لصاحب الصالحية ممارسة الصالحيات املخولة له مبقتضى هذه الالئحة خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرمسي أو  ال   (:6مادة )

 ملنفعة شخصية.



 سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 

 3 

حالة غياب املستوى عند وجود صالحية ممنوحة ملستويني إداريني ال يكون للمستوى األدنى حق ممارسة هذه الصالحية إال يف (:7مادة )

األعلى، ويف احلاالت الطارئة وحاالت املرض والغياب أو عدم وجود اجلهة صاحبة الصالحية ألي سبب فإن صالحية الشخص الغائب 

 تعود إىل صاحب الصالحية األصلي أو األعلى حسب تسلسلها يف الئحة الصالحيات.

الصرف الواحد على عدة مرات إال إذا كان ذلك مرتبطًا بربنامج عمل إدارة  ال جيوز جتزئة املصروف أو طلب الشراء أو طلب(: 8مادة )

 كما يف حالة املشرتيات الدورية. اجلمعية

جيوز تعديل املبالغ املالية يف حدود الصالحيات املالية الواردة يف جدول الصالحيات حبيث تصبح نافذة املفعول من تاريخ  (:9مادة )

 عديالت.تصديق جملس اإلدارة على الت

تنقسم ممارسة الصالحيات اىل مراحل أو مستويات متعددة لكل عملية أو نشاط من أنشطة اإلدارة، ومستويات الصالحية  (:10مادة )

( من هذه الالئحة سواء 2يعزز( حسبما جاء يف املادة ) -يراجع  –يتابع  -ينفذ  -يعتمد  –يوصي  -املعتمدة يف هذه الالئحة وهي )حيضر 

 عملية مالية أو إدارية أو تنفيذية.أكانت ال

تتصرف اجلهة صاحبة الصالحية مبوجب خطط وبرامج مصدقة من سلطات أعلى كاخلطة واملوازنة التقديرية املعتمدة  (:11مادة )

 االعتماداتدود اليت حتدد حجم املوارد املتاحة هلا. ويشرتط العتماد الصرف أن تكون املبالغ مدرجة باملوازنة التقديرية لإلدارة ويف ح

 املقررة لكل بند من البنود إال يف احلاالت االستثنائية فريجع للجهة املختصة )أنظر سلطة االعتمادات املالية(.

دنيا( لبعض بنود الصالحيات املالية وتستطيع اإلدارة تفصيل هذه احلدود أو اختصارها بناء  -مت وضع حدودًا تفصيلية )عليا  (:12مادة )

 على رغبة اإلدارة يف منح الصالحيات للوظائف املختلفة كذلك تستطيع اإلدارة وضع حدودًا تفصيليٍة لتلك البنود اليت مل ترد هلا حدودًا

يات. ويشرتط لذلك صدور قرار من جملس اإلدارة باعتماد تفويض جهات أخرى غري احملددة يف هذه الالئحة مبمارسة يف قوائم الصالح

 جزء من صالحيات اجلهات املختصة تفويضًا.

الشروط  ال جيوز للجهة صاحبة الصالحية اختاذ القرارات اليت ختوهلا هلا الصالحيات املمنوحة إال بعد التأكد من استيفاء(: 13مادة )

 والقواعد واإلجراءات والضوابط اليت ينص عليها النظام والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية لإلدارة.

أو أكثر حبيث يتجاوز جمموع هذه األجزاء حد الصالحية اليت يتمتع  جزئينيال يسمح بفصل أي بند من بنود اإلنفاق الي  (:14مادة )

 زنة التقديرية, ويف مثل هذه األحوال جيب احلصول على موافقة اجلهة ذات الصالحية األعلى.بها صاحب هذه الصالحية يف املوا

الصالحيات وعدم جتاوزها على عاتق اجلهة صاحبة الصالحية، ويليها اجلهة  استخدامتكون املسؤولية األصلية يف (: 15مادة )

حية، ويف حالة االختالف جيب على كل منهم أن يسجل رأيه متطلبات العملية حمل الصال استكمالاملكلفة باعتماد صحة إجراءات 

 كتابة على أن يعتمد قرار اجلهة صاحبة الصالحية.

حيق ألي موظف من موظفي إدارة اجلمعية أن يقدم أي اقرتاح يراه مناسبًا لتطوير العمل ويرفع ذلك إىل مديره املباشر لريفعه  (:16مادة )

 للتطبيق، على أن يتم يف كافة األحوال مناقشة املوظف يف اقرتاحه والتعرف على وجهة نظره.إىل مديره األعلى إن كان قاباًل 

تتم مراجعة الئحة الصالحيات بشكل منتظم ويتم تنقيحها وحتديثها وفقًا لتغري ظروف اإلدارة بقرار من اجلهة اليت (: 17مادة )

 أصدرتها.
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 واإلدارة التنفيذيةبني جملس اإلدارة الصالحيات مصفوفة 

 صالحيات جملس اإلدارة:

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العمومية، يكون للمجلس اإلدارة السلطات واالختصاصات يف إدارة اجلمعية احملققة 

 ألغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي:

 التنفيذية و غريها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها .اعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة  .1

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها. .2

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. .3

ع أحكام النظام والالئحة التنفيذية و هذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها وضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض م .4

  ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة

فتح احلسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وحتصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات احلسابات،  .5

ث البيانات، واالعرتاض على الشيكات، واستالم الشيكات املرجتعة، وغريها من وتنشيط احلسابات، وقفلها وتسويتها، وحتدي

 العمليات البنكية 

تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف واهلبات ودمج صكوك أمالك اجلمعية وجتزئتها وفرزها، وحتديث الصكوك  .6

نية، وإجراء أي تصرفات حمققة للجمعية الغبطة واملصلحة، بعد موافقة وإدخاهلا يف النظام الشامل، وحتويل األراضي الزراعية إىل سك

 اجلمعية العمومية 

 تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة هلا.  .7

 .تفعيلها بعد اعتمادها من الوزارةوإعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية، وإدارة ممتلكات اجلمعية و أمواهلا  .8

 .ع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية تضمن تقديم العناية الالزمة هلم، واإلعالن عنهاوض .9

 التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بها.  .10

 هلذا الغرض. حتديث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج اليت تعتمدها .11

أشهر  تزويد الوزارة باحلساب اخلتامي والتقارير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد إقرارها من اجلمعية العمومية وخالل أربعة .12

 من نهاية السنة املالية. 

 .اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده .13

 ملالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها.اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة ا .14
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تعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة بامسه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية،  .15

 هم. تعيني املوظفني القياديني يف اجلمعية، وحتديد صالحياتهم ومسؤوليات -مع بيانات التواصل معه ف

إبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ على احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملدير التنفيذي واملدير املالي، وذلك  .16

 خالل شهر من تاريخ حدوث التغيري.

ح عن املعلومات اجلوهرية وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن التزام اجلمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إىل االلتزام باإلفصا .17

للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة وأصحاب املصاحل اآلخرين، ومتكني اآلخر من االطالع على احلساب اخلتامي والتقارير املالية 

 واإلدارية، ونشرها على املوقع اإللكرتوني للجمعية

 .املراجع اخلارجي أو الوزارة أو اجلهة املشرفةاإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية أو  .18

 وضع إجراءات لضمان احلصول على موافقة الوزارة واجلهة املشرفة يف أي إجراء يستلزم ذلك.  .19

 .الشأناستيفاء ما للجمعية من حقوق و تأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا  .20

 أهدافها وأنشطتها يف األوساط ذات العالقة  التعريف باجلمعية والعمل على إبراز .21

 قبول العضويات مبختلف أشكاهلا، وتسبيب قرارات رفضها.  .22

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.  .23

 .وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من اجلمعية العمومية .24

 ف بها من قبل اجلمعية العمومية أو الوزارة أو اجلهة املشرفة يف جمال اختصاصه. أي مهام أخرى يكل .25

 :رئيس جملس اإلدارة  صالحيات

مع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة و اجلمعية العمومية؛ يكون رئيس جملس اإلدارة مسؤوال عن تفعيل ومتابعة السلطات 

 واالختصاصات املناطة جمللس اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته اآلتي: 

 .رئاسة اجتماعات جملس اإلدارة .1

ويض اجلمعية العمومية ومن فيف حدود صالحيات جملس اإلدارة وتهلية كافة متثيل اجلمعية أمام اجلهات احلكومية واخلاصة واأل  .2

ذلك الرتافع أمام اجلهات القضائية وشبه القضائية ومتثيل اجلمعية أمامها رفعا ودفعا، وله تفويض ذلك ملن يراه من أعضاء اجمللس أو 

 غريهم.

 التوقيع على ما يصدر من جملس اإلدارة من قرارات.   .3

 لى الشيكات واألوراق املالية و مستندات الصرف مع املشرف املالي. التوقيع ع .4
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على أن , البت يف املسائل العاجلة اليت يعرضها عليه املدير التنفيذي واليت ال حتتمل التأخري فيما هو من ضمن صالحيات اجمللس .5

 يعرض تلك املسائل وما اختذ بشأنها من قرارات على اجمللس يف أول اجتماع 

 النعقاد جملس اإلدارة و اجلمعية العمومية  الدعوة .6

 .حيق للرئيس تفويض نائبه مبا له من اختصاصات .7

 جمللس اإلدارة: املشرف املاليصالحيات 

مع مراعاة االختصاصات املقررة جمللس اإلدارة و اجلمعية العمومية ولرئيس جملس اإلدارة؛ يكون املشرف املالي مسؤوال عن السلطات  

 ملتعلقة بالشؤون املالية للجمعية مبا حيقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته اإلشراف على اآلتي:واالختصاصات ا

 مجيع شؤون اجلمعية املالية طبقا للنظام واألصول املالية املتبعة.  .1

 موارد اجلمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن مجيع العمليات واستالمها. .2

 كية املخصصة هلا. إيداع أموال اجلمعية يف احلسابات البن .3

 قيد مجيع اإليرادات واملصروفات تباعا يف السجالت اخلاصة بها. .4

 اجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد جمللس اإلدارة. .5

 صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظاما مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الصرف ومراقبة املستندات وحفظها. .6

 جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املاليةتنفيذ قرارات  .7

 إعداد ميزانية اجلمعية للسنة التالية وعرضها على جملس اإلدارة .8

 التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئيس جملس اإلدارة أو نائبه. .9

 .حبث املالحظات الواردة من املراجع اخلارجي، والرد عليها على حسب األصول النظامية .10

 :ملدير التنفيذيحيات اصال

 يتوىل املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها على وجه اخلصوص 

 من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. رسم خطط اجلمعية وفق مستوياتها انطالقًا .1

والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها رسم أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظام  .2

 ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.

 .ادهااعتم بعد تنفيذها ومتابعة أهدافها وحتقيق بأعماهلا اجلمعية قيام تضمن اليت الالزمة والتنظيمية اإلجرائية اللوائح إعداد  .3

 اتها، وتعميمها.تنفيذ أنظمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليم  .4
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 توفري احتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة. .5

 اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلها.  .6

 رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية اليت تنعكس على حتسني أداء منسوبي اجلمعية وتطويرها. .7

عنها بعد  ياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية وتضمن تقديم العناية الالزمة هلم، واإلعالنرسم س  .8

 اعتمادها.

 تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد التقارير التبعية والسنوية بعد  .9

 .لس اإلدارة واعتمادها، وحتديث بيانات اجلمعية بصفة دوريةعرضها على جم

 الرفع برتشيح أمساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمللس اإلدارة مع حتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد.   .10

 .االرتقاء خبدمات اجلمعية كافة .11

واإلجنازات فيها على مستوى اخلطط واملوارد، والتحقق من اجتاهها حنو متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع املؤشرات لقياس األداء  .12

 األهداف ومعاجلة املشكالت وإجياد احللول هلا.

 14إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايري املعتربة متهيدا العتمادها.  .13

 .ه العتمادهإعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفع .14

 .إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية  .15

 .تولي أمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه .16

 تقارير عنها.اإلشراف على األنشطة واملناسبات اليت تقوم بها اجلمعية كافة، وتقديم  .17

 العتمادها. إعداد التقارير الدورية ألعمال اجلمعية كافة توضح اإلجنازات واملعوقات وسبل عالجها وتقدميها جمللس اإلدارة .18

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة يف جمال اختصاصه. .19

أو دورات أو غريها وحسب ما تقتضيه  زياراتأو انتداب منسوبي اجلمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات  .20

 مصلحة العمل ومبا ال يتجاوز شهرا يف السنة، على أال تزيد األيام املتصلة عن عشرة أيام. 

ها متابعة قرارات تعيني املوارد البشرية الالزمة باجلمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعماهلم، والرفع جمللس اإلدارة بتوقيع العقود وإلغائ .21

 وقبول االستقاالت لالعتماد.

 .اعتماد تقارير األداء   .22

 .تنفيذ مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعية وفق اخلطط املعتمدة  .23

 ة كافة بعد موافقة جملس اإلدارة.اعتماد إجازات منسوبي اجلمعي  .24
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 .تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات .25

 

 .املمنوحة له 

 اإلدارات :صالحيات مدراء 

واحتياجات العمل على  ملدراء اإلدارات طلب تعديالت على اهليكل التنظيمي اخلاص بإداراتهم التنظيمية املنوطة بهم، مبا يتالءم .1

 .األهداف، من خالل توجيهها للمدير العام املستوى البسيط كحل املشكالت الدورية ومنها عدم القدرة على حتقيق

العام، ويف ضوء األهداف  ها السنوية التقديرية من املوظفني يف ضوء التعليمات اليت يصدرها املديرعلى كل إدارة أن حتدد حاجت .2

 .التنظيمي أو نوع املهام أو حجم األعباء أو أساليب العمل واالسرتاتيجيات املوضوعة، وأية تغيريات طرأت أو قد تطرأ على اهليكل

طلب موظفني"، وتقدميه ملدير " معينة، يتعني على مدير تلك اإلدارة تعبئة منوذج يف حال اتضاح حاجة إدارة ما للتوظيف خالل فرتة .3

 .الشؤون املالية واإلدارية

املنوطة بهم مبا يتالءم ا  ملدراء اإلدارات التنظيمية طلب تعديالت على بطاقات الوصف الوظيفي اخلاصة بإدارتهم التنظيمية .4

 .لعام للنظر فيهاواحتياجات العمل، يتم توجيهها إىل املدير ا

 :تعريف املوظفني اجلدد على توجيه وتدريب متخصص على العمل: ويتوىل هذه املهمة مدير اإلدارة املعين فيها املوظف، ويشمل .5

 .الوظيفية مهام عملهم، وحدود صالحياتهم، ومستويات أدائهم املتوقعة، من خالل توضيح توصيفاتهم .أ

 .واألسبوعية، والشهرية، ونصف السنوية، والسنويةالنشاطات اليومية،  .ب

 .النماذج واإلجراءات املعتمدة يف تسيري األعمال .ت

 .أماكن حفظ املعلومات وآلية احلصول عليها .ث

 .اجلهات اليت سيتعاملون معها من خالل العمل .ج

على استكمال املوظف لشروط  ًااإلدارات، بناءيرفع مدراء اإلدارات توصياتهم للمدير العام يف حاالت الرتقية للوظائف دون مدراء  .6

 الرتقية.
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