
 

 

 

 

 

 

 

 تفويض السلطة
واملتوسطة والصغيرة  املتناهية الصغر  للشركات   الحوكمة املؤسسية 

 

 جزء من سلسلة

بيرل  الصادرة عن مبادرة  املؤسسية   أسس الحوكمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحوكمة املؤسسية في الشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 
 دليل تفويض السلطة

 

 2018أبريل  5تاريخ اإلصدار:  

 

 

 

وعادة ما يكون ذلك من املدير إلى مرؤوسيه.  قد  -تفويض السلطة هو عبارة عن تكليف شخص آخر بمهمة أو سلطة أو مسؤولية اتخاذ القرار 

يحتاج ذلك إلى تنفيذ مجموعة معينة من األنشطة والحد من املعوقات امللحقة بإلقاء مسؤولية اتخاذ العديد من القرارات على عاتق شخص 

 بعينه.  

 

 

 كيفية استخدام هذه الوثيقة

 من برنامج مبادرة بيرل للحوكمة املؤسسية في الشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.  يهدف البرنامج إل
ً
ى تزويد مجتمع الشركات املتناهية يعد هذا التقرير جزءا

مبادئ الحوكمة املؤسسية بفعالية وبصورة عملية وبما يالئم املتطلبات الداخلية الخاصة بكل منها.  الصغر والصغيرة واملتوسطة باألدوات واملراجع التي تساعدها في تنفيذ 

دة بإحكام السيطرة مع التركيز على تعمل مبادئ الحوكمة املؤسسية الداخلية املهيكلة والتي تمتاز بفعالية التكلفة على تعزيز فعالية وإنتاجية ومرونة األعمال وتسمح للقا

 ت األعمال الهامة مثل االستراتيجية والنمو.متطلبا

 ية واالستراتيجية.  ونوص ي جميع الشركات التي تستخدم هذا النموذج بإجراء تقييم وتعديل مستقل للتفاصيل بما يتماش ى مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيل

 www.pearlinitiative.orgملزيد من املعلومات حول هذا البرنامج، يرجى زيارة موقعنا 

  

http://www.pearlinitiative.org/
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 نموذج تفويض السلطة

ح للجميع باالستفادة من تفويض السلطة هو عبارة عن اتفاق باإلجماع على الشخص الذي يتم تفويضه التخاذ القرار داخل املؤسسة.  يرجع ذلك بأثر إيجابي مباشر يسم

متبادلة للشركة.  إضافة إلى ذلك، يمكن لتفويض السلطة الحد من ضغط العمل واالستفادة من التخصصات وزيادة الحافز والسماح  وخبراتهم لتحقيق فائدة مهاراتهم

حيث يعمل ذلك على منع التحيز  ،بسرعة وفعالية أكبر.  ويحقق تفويض السلطة أقص ى درجات الفعالية عند توثيقه بصورة رسمية واعتماده ونشره القراراتللشركة باتخاذ 

 ويوضح مستويات السلطة واملسؤولية.

 

 
يمكنك مسح أو النقر على الرمز على الجهة اليسرى من أجل تنزيل 

 نسخة مجانية من نموذج إجراءات األعمال الصادر عن مبادرة بيرل 

 

 

     

  

http://www.pearlinitiative.org/pi_admin/mediafiles/publications/article_ar/article-20181126041609.docx
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 إرشادات عامة

 املوثوقة لتنفيذ عملية تفويض السلطة:فيما يلي بعض النصائح والتوجيهات بشأن الطرق 

 اختيار املهام التي ترغب في تفويضها: ▪

ك تنفيذها أو التي ال تحظى عليك االستفادة من وقتك في املهام األكثر أهمية بالنسبة لألعمال والتي ال يمكن ألحد غيرك تنفيذها. عليك تفويض املهام التي ال يمكن

 باهتمامك.

 اختيار الشخص املناسب:  ▪

القرار  فهم املميزات والخصائص والقيم التي يتسم بها من يمكنهم تحقيق أداء جيد عند تفويض السلطة لهم. سوف يساعدك ذلك في تفويض عملية اتخاذ

  جدارةلألشخاص الذين أثبتوا 
ً
 من األفراد األقل  في التنفيذ بدال

ً
 .انشغاال

 تحميل األفراد مسؤولية املهام املوكلة لهم:  ▪

إليهم مع الحرص في  مع وجود خطة تفويض السلطة، يمكن للشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة التأكد من تحميل األفراد املسؤولية عن املهام املوكلة

 أثبتوا جدارتهم وفعاليتهم في أداء مهامهم ومسؤولياتهم. فيمنذات الوقت على تعزيز الثقة 

 إعطاء مهام وتعليمات واضحة: ▪

ظف للمطلوب تمثل العامل الرئيس ي في إيجاد التوازن بين توضيح الكثير من التفاصيل بما يصيب املوظف بفقد الحافز وعدم التوضيح بما يكفي لفهم املو ي

 واملتوقع منه.

 تفويض املسؤولية والسلطة، وليس فقط املهمة: ▪

نة إلى حاجة القادة إلى اتخاذ جميع القرارات.  في حال عدم رغبة الفرد في قبول تؤدي عدم قدرة القادة على تفويض املسؤولية إلى جانب تفويض مهمة معي

 املسؤولية، فإن ذلك يدل في األغلب على أنه ليس الشخص املالئم لتفويض املهمة واملسؤولية له.

 تجنب التفويض العكس ي: ▪

. يجب أال تقبل ذلك إال امللحقة بها في تنفيذها أو في محاولة للتخلي عن املسؤولية يحاول بعض أعضاء الفريق إعادة املهمة إلى املدير في حال عدم شعورهم بالراحة

 في الحاالت الحرجة. على املدى البعيد، يحتاج كل من أعضاء الفريق إما التعلم أو الرحيل.

 "RACI"نظرة على نموذج 

 يستخدم من أجل تحديد بروتوكوالت وسلطات اتخاذ القرار  هو عبارة عن منهج (RACI" )املسؤولية واملوافقة واالستشارة واإلعالم"نموذج 
ً
بمختلف  املرتبطةمباشر نسبيا

خطة تفويض السلطة في تحديد دور كل من األفراد بفعالية فيما يتعلق بسلطة اتخاذ  وضععند  (RACI) املهام التي تحتاج إلى تنفيذها داخل الشركة.  تسهم االستعانة بنموذج

 القرار داخل الشركة.  

 : ( كل منRACI) يحدد نموذج

 يبحث في الخيارات والتبعات ويقدم التوصيات. املسؤول: ▪

  :جهة االعتماد ▪
ً
 .عن النتائج يتخذ القرار ويعد مسؤوال

 العتماد.لجهة ايقدم التوصيات  املستشار: ▪

 يتلقى املعلومات بشأن القرار بعد اتخاذه.  متلقي املعلومات: ▪
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 امللحق )أ( املعلومات التكميلية

 مزايا وجود خطة تفويض السلطة

 فيما يلي نظرة على بعض فوائد وضع خطة لتفويض السلطة.

 الحد من ضغط العمل: ▪

روتينية بما يسمح لك الهام املوسيلة تساعدك في تكليف املرؤوسين بسلطة اتخاذ القرار و يعمل تفويض السلطة على الحد من ضغط العمل عن طريق توفير 

 بالتركيز بفعالية أكبر على املهام االستراتيجية واإلبداعية.

 االستفادة من التخصصات:  ▪

اص املتخصصين بناء على قدراتهم ومعرفتهم على يعد التخصص وسيلة تحقيق النجاح في بيئة العمل سريعة التطور. ويعمل تفويض السلطة واملسؤولية لألشخ

 التخاذ القرارات الصحيحة.
ً
 جعل الشركة أكثر استعدادا

 رفع املعنويات وزيادة التحفيز: ▪

لك في املسؤولية واملبادرة. يؤدي ذ حسيعمل تفويض السلطة على إضفاء الشعور بالفخر والتميز داخل الشركة. كما يساعد في تحسين فعالية العمل وتعزيز 

 النهاية إلى رفع معنويات األفراد ما يشجع على بذل الجهود تجاه تحقيق األهداف املشتركة.

 رعاية التدريب والتطوير: ▪

  املدربتقدم خطة تفويض السلطة خلفية لعملية التدريب والتطوير ملختلف فرق العمل داخل الشركة. حيث يقوم 
ً
بتفويض سلطاته ومسؤولياته ملرؤوسيه طبقا

 اتهم، األمر الذي يقدم إطار عمل لتطوير ونمو املوظفين داخل الشركة.لقدر 

 اتخاذ قرارات أفضل وأسرع: ▪

قرار بشأن يضمن وجود خطة تفويض السلطة اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأسرع حيث يحد من املعوقات داخل الشركة. يكون لدى صناع القرار سلطة اتخاذ ال

مع البقاء ضمن الحدود والقيود التي تضعها القيادة. وفي هذا اإلطار تصبح عملية صناعة القرار أفضل حيث يكون  املسائل الخاصة بمجاالت اختصاصهم

 .الوضع عن كثبرؤية حقيقة يمكنهم من املرؤوسون في موقع 

 وضع أساس للتنظيم: ▪

 الهيكل التنظيمي على طبيعة التفويض واملسؤولية لكل فرد/فريق.وضع الهيكل التنظيمي. ويعتمد عدد مستويات ليمكن لخطة تفويض السلطة تشكيل أساس 

 


