سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية
لجمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان األطفال
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مقدمة

إن سياسةةةة مصةةةفوفة الصةةةالحيات بةةةين مجلةةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةة تعةةةد مطلبة ةا ا أساسةةةيا ا مةةةن
متطلبةةةات ضةةةوابط الرلابةةةة الدالليةةةة فةةةن الجمعيةةةة حية ة أنسةةةا تعمةةةل علةةةى تحديةةةد المسة ة وليات
والصةةةالحيات للةةةاولن الوإلةةةا اإلداريةةةة التنفيذيةةةة العليةةةا لعتمةةةاد القةةةرارات والمعةةةامالت فةةةن
الجمعيةةةةةل والتةةةةن مةةةةن لةةةةضنسا أن تعةةةةرر مةةةةن ضةةةةبط وحو مةةةةة مسةةةةارات تةةةةدف المعةةةةامالت
والجراءاتل لتمنع ملاطر الفساد والحتيال..

النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على افة العاملين ومن لسم عاللات تعالدية وتطوعية فن الجمعيةل
ويستثنى من ذلك من تصدر لسم سياسات وإليفية لاصة وفقا ا لألنإلمة.

البيان
أولا :مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:
 .1إعتماد التوجيسات األساسية واألهدا الر يسية للجمعية واإللرا على تنفيذها.
 .2إعتمةةاد األنإلمةةة واللةةوا و والضةةوابط للرلابةةة الدالليةةة واإللةةرا عليسةةال ومةةا يتبةةع ذلةةك
مةةةن تحديةةةد للمسةةةام واللتصاصةةةات والواجبةةةات والمسةةةؤوليات بةةةين المسةةةتويات الوإليفيةةةة
الملتلفة.
 .3وضةةةع نإلةةةام للحو مةةه لةةةاا بالجمعيةةةة واإللةةةرا العةةةام عليةةةه ومرالبةةةة مةةةد فاعليتةةةه
وتعديله إن دعت الحاجةل بما ل يتعارض مع ما تقرره جسة اللرا على الجمعية.
 .4وضةةع واعتمةةاد سياسةةة م توبةةة تةةنإلم العاللةةة مةةع أصةةحام المصةةالو مةةن أجةةل حمةةايتسم
وحفإل حقولسم.
 .5وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية.
 .6وضةةةع واعتمةةةاد السياسةةةات واإلجةةةراءات التةةةن تضةةةمن التةةةرام الجمعيةةةة لألنإلمةةةة واللةةةوا و
والترامسا باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ألصحام المصالو مع الجمعية.
 .7اعتماد السياسات الداللية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
 .8تحديةةةد الصةةةالحيات واللتصاصةةةات والمسةةةؤوليات التةةةن يةةةتم تفويضةةةسا لةةةذدارة التنفيذيةةةةل
وإجةةراءات اتلةةاذ القةةرار ومةةدة التفةةويض .مةةا يحةةدد المجلةةس الموضةةوعات التةةن يحةةتفإل
بصالحية البت فيسا.
 .9وضع موجسات ومعايير عامة لالستثمارات.
 .10إدارة الستثمارات واألنلطة العقارية للجمعية.
 .11تحديد التصور العام للملاطر التن تواجه الجمعية.
 .12مراجعة وتقييم أداء الر يس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
 .13العتمادات المالية والتوليعات على أوامر الصر واللي ات.
 .14البت فن التعيين والفصل للاولن الوإلا اإلدارية العليا
 .15إلرار واعتماد السي ل التنإليمن والتعديالت الطار ة عليه

ثانيا ا :مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

القيادة المثلى لفري العمل من لالل معايير مرحلية متطورة.
ربط األهدا بالستراتيجيات واللطط والتقييم الدوري.
رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بلضن ممارساتسا للصالحيات المفوضة بسا.
رفع التقارير المالية وملروع الموارنة التقديرية لعتماده.
رفع التقويم الوإليفن للعاملين لعتماده.
إصدار التعاميم والتعليمات اللاصة بسير العمل.
التوصية فن التعيين للوإلا اللاورة لعتمادها.
رفع تقرير بإنساء العقود الوإليفية للمجلس.

ثالثا ا :الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة
التنفيذية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

يةةتم توجيةةه الةةدعوة لعقةةد اجتمةةاع مةةن لبةةل ر ةةيس المجلةةس أو أحةةد اللجةةان الفرعيةةة عةةن
المجلس.
عدم إلغاء أو تضجيل الجتماعات المجدولة إل بعد التنسي والتلاور مع ر يس المجلس أو ر يس
اللجنة.
لةةةر يس المجلةةةس أن يةةةدعو لجتمةةةاع طةةةار ويةةةر مجةةةدول متةةةى رأ ضةةةرورة ذلةةةكل أو
بنا اء على طلم من أعضاء المجلس.
أن يةةةتم التنسةةةي بةةةين ر ةةةيس المجلةةةس وأمةةةين السةةةر واألعضةةةاء والةةةر يس التنفيةةةذي عنةةةد
وضع جدول أعمال الجتماع.
يتوجم على اإلدارة التنفيذية ترويد مجلس اإلدارة بتقرير لسري يتضمن أدا سا.
أمةةين مجلةةس اإلدارة هةةو جسةةة التواصةةل مةةع أعضةةاء مجلةةس اإلدارة فةةن األمةةور المتعلقةةة
بلةةؤون مجلةةس اإلدارةل وفةةن حةةال ويابةةه يقةةوم مقامةةه مفةةوض مةةن اإلدارة التنفيذيةةة ممةةن
لسةةم عاللةةة ولبةةرة بضعمةةال المجلةةس بموجةةم توجيةةه مةةن المةةدير التنفيةةذي بالقيةةام بالمسمةةة
إلى حين عودة أمين المجلس.
ألعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة واللجةةةان التواصةةةل مةةةع المةةةدير التنفيةةةذي والمة ةدير المةةةالن أو أي
من أعضاء اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك .

المسؤوليات
تطب هذه السةةياسةةة ضةةمن أنلةةطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسةةبين الذين يعملون تحت إدارة
والةرا الجمعية اإلطالع على األنإلمة المتعلقة بعملسم وعلى هذه السةياسةة واإللمام بسا والتوليع عليسال
واللترام بما ورد فيسا من أح ام عند أداء واجباتسم ومسؤولياتسم الوإليفية .وعلى اإلدارة التنفيذية ترويد
جميع اإلدارات واأللسام بنسلة منسا.

