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 قدمةم
ط لبةةةات ضةةةوابمجلةةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةة تبةةةد مطلبةةةاً أساسةةةياً مةةةن متط إن سياسةةةة مصةةةفوفة الصةةةالحيات بةةةين

ة ف اإلداريةةةالرقابةةة الدايليةةة فةةع الجمبيةةة حيةةة  أن ةةا تبمةةل علةةت تحديةةد المسةةةيوليات والصةةالحيات ل ةةا لع الو ةةاي

وكمةةةة حوالتنفيذيةةةة البليةةةا العتمةةةاد القةةةرارات والمبةةةامالت فةةةع الجمبيةةةةع والتةةةع مةةةن  ةةة ن ا أن تبةةة   مةةةن ضةةةبط 

 .مسارات تدفق المبامالت واالجراءاتع لتمنع مياطر الفساد واالحتيال.

 النطاق
ويستثنت من  تحدد هذه السياسة المسؤوليات البامة علت كافة الباملين ومن ل م عالقات تباقدية وتطوعية فع الجمبيةع

 ذلك من تصدر ل م سياسات و يفية ياصة وفقاً لألن مة.

 البيان

 الحيات مجلس اإلدارة:والً: مصفوفة صأ

 .عتماد التوجي ات األساسية واألهداف الرييسية للجمبية واإل راف علت تنفيذهاإ .1
م حديةةد للم ةةةاتعتمةةاد األن مةةة واللةةوايو والضةةوابط للرقابةةة الدايليةةة واإل ةةراف علي ةةاع ومةةا يتبةةع ذلةةك مةةن إ .2

 .وااليتصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الو يفية الميتلفة
عةةةت يةةةاا بالجمبيةةةة واإل ةةةراف البةةةام عليةةةه ومراقبةةةة مةةةدد فاعليتةةةه وتبديلةةةه إن د هوضةةةع ن ةةةام للحوكمةةة .3

 الحاجةع بما ال يتبارض مع ما تقرره ج ة اال راف علت الجمبية.
 مع أصحاب المصالو من أجل حمايت م وحف  حقوق م. البالقةوضع واعتماد سياسة مكتوبة تن م  .4
 .فيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتن .5
ا وضةةةةع واعتمةةةةةاد السياسةةةةةات واإلجةةةةةراءات التةةةةةع تضةةةةمن التةةةةة ام الجمبيةةةةةة لألن مةةةةةة واللةةةةةوايو والت ام ةةةةة .6

 باإلفصاح عن المبلومات الجوهرية ألصحاب المصالو مع الجمبية.
 اعتماد السياسات الدايلية المتبلقة ببمل الجمبية وتطويرها. .7

ات وااليتصاصةةةةات والمسةةةةؤوليات التةةةةع يةةةةتم تفويضةةةة ا لةةةة دارة التنفيذيةةةةةع وإجةةةةراءتحديةةةةد الصةةةةالحيات  .8

 .اتياذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التع يحتف  بصالحية البت في ا
 وضع موج ات ومبايير عامة لالستثمارات. .9

 .إدارة االستثمارات واألن طة البقارية للجمبية .10
 ياطر التع تواجه الجمبية.تحديد التصور البام للم .11
 .مراجبة وتقييم أداء الرييس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .12
 االعتمادات المالية والتوقيبات علت أوامر الصرف وال يكات. .13
 البت فع التبيين والفصل ل ا لع الو ايف اإلدارية البليا .14
 إقرار واعتماد ال يكل التن يمع والتبديالت الطارية عليه   .15

 اً: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:ثاني  
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 القيادة المثلت لفريق البمل من يالل مبايير مرحلية متطورة. .1
 .ربط األهداف باالستراتيجيات واليطط والتقييم الدوري .2
 .رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة ب  ن ممارسات ا للصالحيات المفوضة ب ا .3
 التقديرية العتماده.رفع التقارير المالية وم روع الموا نة  .4
 رفع التقويم الو يفع للباملين العتماده. .5
 إصدار التباميم والتبليمات الياصة بسير البمل. .6
 التوصية فع التبيين للو ايف ال ا رة العتمادها. .7

 .رفع تقرير بإن اء البقود الو يفية للمجلس .8

   

 ة التنفيذية:ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدار
 .يتم توجيه الدعوة لبقد اجتماع من قبل رييس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .1
 .لجنةعدم إلغاء أو ت جيل االجتماعات المجدولة إال ببد التنسيق والت اور مع رييس المجلس أو رييس ال .2
بنةةةاًء علةةةت طلةةةب لةةةرييس المجلةةةس أن يةةةدعو الجتمةةةاع طةةةار   يةةةر مجةةةدول متةةةت رأد ضةةةرورة ذلةةةكع أو  .3

 من أعضاء المجلس.
عمةةال أن يةةتم التنسةةيق بةةين ريةةيس المجلةةس وأمةةين السةةر واألعضةةاء والةةرييس التنفيةةذي عنةةد وضةةع جةةدول أ .4

 .االجتماع
 .يتوجب علت اإلدارة التنفيذية ت ويد مجلس اإلدارة بتقرير   ري يتضمن أداي ا .5
لةةةس فةةةع األمةةةور المتبلقةةة ب ةةةؤون مجأمةةين مجلةةةس اإلدارة هةةو ج ةةةة التواصةةةل مةةع أعضةةةاء مجلةةس اإلدارة  .6

عمةةةةال اإلدارةع وفةةةع حةةةال  يابةةةةه يقةةةوم مقامةةةه مفةةةةوض مةةةن اإلدارة التنفيذيةةةةة ممةةةن ل ةةةم عالقةةةةة ويبةةةرة ب 
 .المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالم مة إلت حين عودة أمين المجلس

اء دير المةةةةالع أو أي مةةةةن أعضةةةةألعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارة واللجةةةةان التواصةةةةل مةةةةع المةةةةدير التنفيةةةةذي والمةةةة .7
 اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

 المسؤوليات

لجمبية اتطبق هذه السةةياسةةة ضةةمن أن ةةطة الجمبية وعلت جميع الباملين والمنتسةةبين الذين يبملون تحت إدارة وا ةةراف 

ورد في ا من أحكام  وااللت ام بماعلت األن مة المتبلقة ببمل م وعلت هذه السةةةياسةةةة واإللمام ب ا والتوقيع علي اع  طالعاإل

 .ية من اعند أداء واجبات م ومسؤوليات م الو يفية. وعلت اإلدارة التنفيذية ت ويد جميع اإلدارات واألقسام بنس
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 اعتماد مجلس اإلدارة

 تم اطالع مجلس اإلدارة ب ذه الاليحة والتوقيع عليه لالعتماد والبمل بموجب ا

     

 

 

 

 

 


