
سياسة
مصفوفة الصالحيات بين مجلس

االدارة واالدارة التنفيذية  
 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 -: قدمةم 

 متطلبةةةةةا  مةةةةةن أساسةةةةةيا   مطلبةةةةةا   تعةةةةةد التن يذيةةةةةة  اإلدارة اإلدارة مجلةةةةة  بةةةةةين الصةةةةة  يا  مصةةةةة   ة سياسةةةةةة إن

  الصةةةة  يا  المسةةةةا ليا  ت ديةةةةد علةةةة  تعمةةةة  أنهةةةةا  يةةةة  جمعيةةةةة  تةةةةاة  قيةةةة   ةةةة  الداخليةةةةة الرقابةةةةة ضةةةة ابط

 مةةةن  التةةة  جمعيةةةة  تةةةاة  قيةةة   ةةة   المعةةةام   القةةةرارا  العتمةةةاد العليةةةا التن يذيةةةة اإلداريةةةة ال ظةةةاا  لشةةةا ل 

 . اال تيا  ال ساد مخاطر لتمنع  االجراءا  المعام   تد ق مسارا     كمة ضبط من تعزز أن شأنها

 -: النطاق 

 جمعيةة  تةاة  قية   ة   تط عيةة تعاقديةة ع قةا  لهة   مةن العاملين كا ة عل  العامة المسؤ ليا  السياسة هذه ت دد

 .لألنظمة   قا   خاصة  ظي ية سياسا  له  تصدر من ذلك من  يست ن 

   -البيان  :  

 أٔالً: يصفٕفح صالحٛاخ يجهس اإلداسج :

 اعرًاد انرٕجٛٓاخ األساسٛح ٔاألْذاف انشئٛسٛح نجًعٛح فراج ثقٛف ٔاإلششاف عهٗ ذُفٛزْا. .1

اعرًااااد األَ ًاااح ٔانهااإائط ٔانعااإاتػ نهشةاتاااح انذايهٛاااح ٔاإلشاااشاف عهٛٓاااا ٔياااا ٚرثااا  رنااا  ياااٍ ذ ذٚاااذ نهًٓااااو  .2

 .ٔااليرصاصاخ ٔانٕاجثاخ ٔانًسؤٔنٛاخ تٍٛ انًسرٕٚاخ انٕظٛفٛح انًخرهفح

 اجاح ٔظ  َ او نه ٕكًّ ياص تجًعٛح فراج ثقٛف ٔاإلششاف انعاو عهّٛ ٔيشاةثح يذٖ فاعهٛرّ ٔذعذٚهّ إٌ دعد ان .3

 تًا ال ٚرعاسض ي  يا ذقشسِ جٓح االششاف عهٗ جًعٛح فراج ثقٛف .

 ٔظ  ٔاعرًاد سٛاسح يكرٕتح ذُ ى انعالةح ي  أص اب انًصانط يٍ أجم حًاٚرٓى ٔحفع حقٕةٓى. .4

 .ٔظ  ٔاعرًاد سٛاسح نرفٕٚط ٔذُفٛز األعًال انًُٕغح تاإلداسج انرُفٛزٚح .5

ٍ انرضاو جًعٛح فرااج ثقٛاف  نظَ ًاح ٔانهإائط ٔانرضايٓاا تاإلفصاا  ٔظ  ٔاعرًاد انسٛاساخ ٔاإلجشاءاخ انرٙ ذعً .6

 عٍ انًعهٕياخ انجْٕشٚح ألص اب انًصانط ي  جًعٛح فراج ثقٛف .

 اعرًاد انسٛاساخ انذايهٛح انًرعهقح تعًم جًعٛح فراج ثقٛف ٔذطٕٚشْا. .7

زٚاح ٔإجاشاءاخ اذخاار انقاشاس ٔياذج ذ ذٚذ انصالحٛاخ ٔااليرصاصاخ ٔانًسؤٔنٛاخ انرٙ ٚرى ذفٕٚعآا نااداسج انرُفٛ .8

 .انرفٕٚط كًا ٚ ذد انًجهس انًٕظٕعاخ انرٙ ٚ رفع تصالحٛح انثد فٛٓا

 ٔظ  يٕجٓاخ ٔيعاٚٛش عايح نالسرثًاساخ. .9

 .إداسج االسرثًاساخ ٔاألَشطح انعقاسٚح نجًعٛح فراج ثقٛف   .11

 ذ ذٚذ انرصٕس انعاو نهًخاغش انرٙ ذٕاجّ جًعٛح فراج ثقٛف .  .11

 .ٛٛى أداء انشئٛس/انًذٚش انرُفٛز٘ ٔذٕفٛش انذعى نّيشاجعح ٔذق .12

 االعرًاداخ انًانٛح ٔانرٕةٛعاخ عهٗ أٔايش انصشف ٔانشٛكاخ. .13

 انثد فٙ انرعٍٛٛ ٔانفصم نشاغهٙ انٕظائف اإلداسٚح انعهٛا . .14

 . .إةشاس ٔاعرًاد انٓٛكم انرُ ًٛٙ ٔانرعذٚالخ انطاسئح عه15ّٛ
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 التن يذية : ةاإلدار ص  يا   انيا : مص   ة

 .يعاٚٛش يشحهٛح يرطٕسج يالليٍ  انعًمانقٛادج انًثهٗ نفشٚق  .1

 .ٔانخطػ ٔانرقٛٛى انذٔس٘ تاالسرشاذٛجٛاخ األْذافستػ  .2

 .تٓا تشأٌ يًاسساذٓا نهصالحٛاخ انًفٕظح نًجهس اإلداسج سف  ذقاسٚش دٔسٚح .3

 سف  انرقاسٚش انًانٛح ٔيششٔع انًٕاصَح انرقذٚشٚح العرًادِ. .4

 انرقٕٚى انٕظٛفٙ نهعايهٍٛ العرًادِ.سف   .5

 إصذاس انرعايٛى ٔانرعهًٛاخ انخاصح تسٛش انعًم. .6

 انرٕصٛح فٙ انرعٍٛٛ نهٕظائف انشاغشج العرًادْا. .7

 سف  ذقشٚش تئَٓاء انعقٕد انٕظٛفٛح نهًجهس. .8
 

 : الرؤساء الت اص  بين أعضاء المجل   اإلدارة التن يذية  ال ا : ال اجبا  تجاه
 .انهجاٌ انفشعٛح عٍ انًجهس أحذ انذعٕج نعقذ اجرًاع يٍ ةثم سئٛس انًجهس أٔٚرى ذٕجّٛ  .1

 .انهجُحي  سئٛس انًجهس أٔ سئٛس  انرُسٛق ٔانرشأسعذو إنغاء أٔ ذأجٛم االجرًاعاخ انًجذٔنح إال تعذ  .2

أععاء  غهة يٍ تُاًء عهٗأٔ  ج رن غٛش يجذٔل يرٗ سأٖ ظشٔس غاساأٌ ٚذعٕ الجرًاع  نشئٛس انًجهس .3

 انًجهس.

 .أٌ ٚرى انرُسٛق تٍٛ سئٛس انًجهس ٔاألععاء ٔانشئٛس انرُفٛز٘ عُذ ٔظ  جذٔل أعًال االجرًاع .4

 .داسج ترقشٚش شٓش٘ ٚرعًٍ أدائٓااإلذضٔٚذ يجهس  اإلداسج انرُفٛزٚح ٚرٕجة عهٗ .5

ج ٔفٙ حال ْٕ جٓح انرٕاصم ي  أععاء يجهس اإلداسج فٙ األيٕس انًرعهقح تشؤٌٔ يجهس اإلداس انًذٚش انرُفٛز٘ .6

  . اإلداسج انرُفٛزٚح يًٍ نٓى عالةح ٔيثشج تأعًال انًجهس يقايّ يفٕض يٍغٛاتّ ٚقٕو 

 حانرُفٛزٚ اإلداسجانرُفٛز٘ ٔانًذٚش انًانٙ أٔ أ٘ يٍ أععاء  انًذٚشألععاء يجهس اإلداسج ٔانهجاٌ انرٕاصم ي   .7

 نزن  . عُذ ان اجح
 

 

   -: المسؤ ليا  

ٚعًهٌٕ ذ د إداسج ٔاششاف انزٍٚ انعايهٍٛ ٔانًُرسثٍٛ ٔعهٗ جًٛ   جًعٛح فراج ثقٛفذطثق ْزِ انسٛاسح ظًٍ أَشطح 

ٔاالنرضاو تًا ٔانرٕةٛ  عهٛٓا  ٔاإلنًاو تٓا انسٛاسحٔعهٗ ْزِ  ىعهٗ األَ ًح انًرعهقح تعًهٓ جًعٛح فراج ثقٛف االغالع

 ٔاألةساو ذضٔٚذ جًٛ  اإلداساخاإلداسج انرُفٛزٚح انٕظٛفٛح ٔعهٗ  ىٛاذٓٔيسؤٔن ىعُذ أداء ٔاجثاذٓ أحكاو ٔسد فٛٓا يٍ

 .ٓاتُسخح يُ
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