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 قدمةم
إن سياسةةةةة مصةةةةفوفة الصةةةةالحيات بةةةةين مجلةةةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةةة ت ةةةةد مطلبةةةةاا أساسةةةةياا مةةةةن 

متطلبةةةةةات ضةةةةةوابط الرلابةةةةةة الدا ليةةةةةة فةةةةةل الجم يةةةةةة حيةةةةة  أن ةةةةةا ت مةةةةةل علةةةةة  تحديةةةةةد المسةةةةة وليات 

لشةةةةاالل الو ةةةةا ة اإلداريةةةةة التنفيذيةةةةة ال ليةةةةا لعتمةةةةاد القةةةةرارات والم ةةةةامالت فةةةةل والصةةةةالحيات 

الجم يةةةةةةةي والتةةةةةةل مةةةةةةن شةةةةةةمن ا أن ت ةةةةةةلل مةةةةةةن ضةةةةةةبط وحو مةةةةةةة مسةةةةةةارات تةةةةةةدفق الم ةةةةةةامالت 

 ..والجراءاتي لتمنع م اطر الفساد والحتيال

 النطاق
ت ت الدية وتطوعية فل تحدد هذه السياسة المسؤوليات ال امة عل   افة ال املين ومن ل م عاللا

 .الجم يةي ويستثن  من ذلك من تصدر ل م سياسات و يفية  اصة وفقاا لألن مة

 البيان

 :مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة: ولا أ

 .عتماد التوجي ات األساسية واألهداة الر يسية للجم ية واإلشراة عل  تنفيذهاإ .1
الدا ليةةةة واإلشةةةراة علي ةةةاي ومةةةا يتبةةةع ذلةةةك مةةةن عتمةةةاد األن مةةةة واللةةةوا ط والضةةةوابط للرلابةةةة إ .2

تحديةةةةةةد للم ةةةةةةام وال تصاصةةةةةةات والواجبةةةةةةات والمسةةةةةةؤوليات بةةةةةةين المسةةةةةةتويات الو يفيةةةةةةة 

 .الم تلفة

 ةةةةال بالجم يةةةةة واإلشةةةةراة ال ةةةةام عليةةةةه ومرالبةةةةة مةةةةد  فاعليتةةةةه  هوضةةةةع ن ةةةةام للحو مةةةة .3

 .الجم يةوت ديله إن دعت الحاجةي بما ل يت ارض مع ما تقرره ج ة الشراة عل  

مةةةةع أصةةةةحاح المصةةةةالط مةةةةن أجةةةةل حمةةةةايت م  ال اللةةةةةوضةةةةع واعتمةةةةاد سياسةةةةة م توبةةةةة تةةةةن م  .4

 .وحف  حقول م

 .وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية .5

وضةةةةع واعتمةةةةاد السياسةةةةات واإلجةةةةراءات التةةةةل تضةةةةمن التةةةةلام الجم يةةةةة لألن مةةةةة واللةةةةوا ط  .6

 .الم لومات الجوهرية ألصحاح المصالط مع الجم يةوالتلام ا باإلفصاح عن 

 .اعتماد السياسات الدا لية المت لقة ب مل الجم ية وتطويرها .7

تحديةةةةد الصةةةةالحيات وال تصاصةةةةات والمسةةةةؤوليات التةةةةل يةةةةتم تفويضةةةة ا لةةةة دارة التنفيذيةةةةةي  .8

 مةةةةا يحةةةةدد المجلةةةةس الموضةةةةوعات التةةةةل يحةةةةتف  . وإجةةةةراءات ات ةةةةاذ القةةةةرار ومةةةةدة التفةةةةويض

 .بصالحية البت في ا
 .وضع موج ات وم ايير عامة لالستثمارات .9
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 .إدارة الستثمارات واألنشطة ال قارية للجم ية .11

 .تحديد التصور ال ام للم اطر التل تواجه الجم ية .11

 .المدير التنفيذي وتوفير الدعم له/مراج ة وتقييم أداء الر يس .12

 .والشي اتالعتمادات المالية والتولي ات عل  أوامر الصرة  .13

 البت فل الت يين والفصل لشاالل الو ا ة اإلدارية ال ليا .14

 إلرار واعتماد ال ي ل التن يمل والت ديالت الطار ة عليه   .15

 :مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية: ثانياا   

 .القيادة المثل  لفريق ال مل من  الل م ايير مرحلية متطورة .16

 .التقييم الدوريربط األهداة بالستراتيجيات وال طط و .17

 .رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشمن ممارسات ا للصالحيات المفوضة ب ا .18

 .رفع التقارير المالية ومشروع الموالنة التقديرية لعتماده .19

 .رفع التقويم الو يفل لل املين لعتماده .21

 .إصدار الت اميم والت ليمات ال اصة بسير ال مل .21

 .الشاارة لعتمادهاالتوصية فل الت يين للو ا ة  .22

 .رفع تقرير بإن اء ال قود الو يفية للمجلس .23

   

 :الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية: ثالثاا 

 .يتم توجيه الدعوة ل قد اجتماع من لبل ر يس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .24

ة إل ب د التنسيق والتشاور مع ر يس المجلس أو ر يس عدم إلغاء أو تمجيل الجتماعات المجدول .25

 .اللجنة

لر يس المجلس أن يدعو لجتماع طارئ اير مجدول مت  رأ  ضرورة ذلكي أو بناءا عل   .26

 .طلح من أعضاء المجلس

أن يتم التنسيق بين ر يس المجلس وأمين السر واألعضاء والر يس التنفيذي عند وضع جدول  .27

 .أعمال الجتماع

 .يتوجح عل  اإلدارة التنفيذية تلويد مجلس اإلدارة بتقرير ش ري يتضمن أدا  ا .28

أمين مجلس اإلدارة هو ج ة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة فل األمور المت لقة بشؤون  .29

مجلس اإلدارةي وفل حال ايابه يقوم مقامه مفوض من اإلدارة التنفيذية ممن ل م عاللة و برة 

 .بموجح توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالم مة إل  حين عودة أمين المجلسبمعمال المجلس 

ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالل أو أي من أعضاء  .31
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 اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك

 المسؤوليات
والمنتسةبين الةذين ي ملةون تحةت إدارة  تطبق هةذه السياسةة ضةمن أنشةطة الجم يةة وعلة  جميةع ال ةاملين

عل  األن مة المت لقة ب مل م وعل  هذه السياسة واإللمام ب ا والتوليع علي ةاي  طالعاإلواشراة الجم ية 

وعل  اإلدارة التنفيذية تلويةد . واللتلام بما ورد في ا من أح ام عند أداء واجبات م ومسؤوليات م الو يفية

 .بنس ة من اجميع اإلدارات واأللسام 

 


