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 مدمةم
إن سياسةةةة مصةةةفوفة الصةةةالحيات بةةةين مجلةةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةة تمةةةد مطلبةةةاً أساسةةةياً مةةةن متطلبةةةات ضةةةوابط 

تحديةةد المسةةاوليات والصةةالحيات لاةةاالع الواةةاا  اإلداريةةة الرلابةةة الدايليةةة فةةع الجمميةةة حيةةل أنىةةا تممةةل علةة  

التنفيذيةةةة المليةةةا العتمةةةاد المةةةرارات والممةةةامالت فةةةع الجمميةةةةع والتةةةع مةةةن اةةة نىا أن تمةةة   مةةةن ضةةةبط وحو مةةةة 

 .مسارات تدفك الممامالت واالجراءاتع لتمنع مياطر الفساد واالحتيال.

 النطاق
 افة الماملين ومن لىم عاللات تمالدية وتطوعية فع الجمميةع ويستثن  من  تحدد هذه السياسة المسؤوليات المامة عل 

 ذلن من تصدر لىم سياسات وايفية ياصة وفماً لألنامة.

 البيان

 والً: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:أ

 .عتماد التوجيىات األساسية واألهدا  الرايسية للجممية واإلارا  عل  تنفيذهاإ .1
واللةةوااو والضةةوابط للرلابةةة الدايليةةة واإلاةةرا  عليىةةاع ومةةا يتبةةع ذلةةن مةةن تحديةةد للمىةةام عتمةةاد األنامةةة إ .2

 .وااليتصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوايفية الميتلفة
يةةةاا بالجمميةةةة واإلاةةةرا  المةةةام عليةةةه ومرالبةةةة مةةةدد فاعليتةةةه وتمديلةةةه إن دعةةةت  هوضةةةع ناةةةام للحو مةةة .3

 الحاجةع بما ال يتمارض مع ما تمرره جىة االارا  عل  الجممية.
 مع أصحاب المصالو من أجل حمايتىم وحفا حمولىم. الماللةوضع واعتماد سياسة م توبة تنام  .4
 .طة باإلدارة التنفيذيةوضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنو .5
وضةةةةع واعتمةةةةاد السياسةةةةات واإلجةةةةراءات التةةةةع تضةةةةمن التةةةة ام الجمميةةةةة لألنامةةةةة واللةةةةوااو والت امىةةةةا  .6

 باإلفصاح عن المملومات الجوهرية ألصحاب المصالو مع الجممية.
 اعتماد السياسات الدايلية المتملمة بممل الجممية وتطويرها. .7

وليات التةةةةع يةةةةتم تفويضةةةةىا لةةةة دارة التنفيذيةةةةةع وإجةةةةراءات تحديةةةةد الصةةةةالحيات وااليتصاصةةةةات والمسةةةةؤ .8

 .اتياذ المرار ومدة التفويض.  ما يحدد المجلس الموضوعات التع يحتفا بصالحية البت فيىا
 وضع موجىات وممايير عامة لالستثمارات. .9
 .إدارة االستثمارات واألناطة الممارية للجممية .10
 جممية.تحديد التصور المام للمياطر التع تواجه ال .11
 .مراجمة وتمييم أداء الرايس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .12
 االعتمادات المالية والتوليمات عل  أوامر الصر  والاي ات. .13
 البت فع التميين والفصل لااالع الوااا  اإلدارية المليا .14
 إلرار واعتماد الىي ل التنايمع والتمديالت الطاراة عليه   .15
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 صالحيات اإلدارة التنفيذية:ثانياً: مصفوفة   
 الميادة المثل  لفريك الممل من يالل ممايير مرحلية متطورة. .1
 .ربط األهدا  باالستراتيجيات واليطط والتمييم الدوري .2
 .رفع تمارير دورية لمجلس اإلدارة با ن ممارساتىا للصالحيات المفوضة بىا .3
 اده.رفع التمارير المالية وماروع الموا نة التمديرية العتم .4
 رفع التمويم الوايفع للماملين العتماده. .5
 إصدار التماميم والتمليمات الياصة بسير الممل. .6
 التوصية فع التميين للوااا  الااارة العتمادها. .7

 .رفع تمرير بإنىاء الممود الوايفية للمجلس .8

   

 ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:
 .يتم توجيه الدعوة لممد اجتماع من لبل رايس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .1
 .عدم إلغاء أو ت جيل االجتماعات المجدولة إال بمد التنسيك والتااور مع رايس المجلس أو رايس اللجنة .2
لةةةرايس المجلةةةس أن يةةةدعو الجتمةةةاع طةةةار  ايةةةر مجةةةدول متةةة  رأد ضةةةرورة ذلةةةنع أو بنةةةاًء علةةة  طلةةةب  .3

 من أعضاء المجلس.
أن يةةتم التنسةةيك بةةين راةةيس المجلةةس وأمةةين السةةر واألعضةةاء والةةرايس التنفيةةذي عنةةد وضةةع جةةدول أعمةةال  .4

 .االجتماع
 .يتوجب عل  اإلدارة التنفيذية ت ويد مجلس اإلدارة بتمرير اىري يتضمن أدااىا .5
ملمةةة باةةؤون مجلةةس أمةةين مجلةةس اإلدارة هةةو جىةةة التواصةةل مةةع أعضةةاء مجلةةس اإلدارة فةةع األمةةور المت .6

اإلدارةع وفةةةع حةةةال ايابةةةه يمةةةوم ممامةةةه مفةةةوض مةةةن اإلدارة التنفيذيةةةة ممةةةن لىةةةم عاللةةةة ويبةةةرة ب عمةةةال 
 .المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالميام بالمىمة إل  حين عودة أمين المجلس

أي مةةةةن أعضةةةةاء ألعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارة واللجةةةةان التواصةةةةل مةةةةع المةةةةدير التنفيةةةةذي والمةةةةدير المةةةةالع أو  .7
 اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلن

 المسؤوليات

تطبك هذه السياسة ضمن أناطة الجممية وعل  جميع الماملين والمنتسبين الذين يمملون تحةت إدارة وااةرا  الجمميةة 

عل  األنامة المتملمة بمملىم وعل  هذه السياسة واإللمام بىا والتوليع عليىاع وااللت ام بما ورد فيىا من أح ام  طالعاإل

 .عند أداء واجباتىم ومسؤولياتىم الوايفية. وعل  اإلدارة التنفيذية ت ويد جميع اإلدارات واأللسام بنسية منىا

 اعتماد مجلس اإلدارة 
اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته .................. المنممدة بتاريخ  ..............  فعهذه السياسة  تم اعتماد

 الموافك ...............




