
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 :مقدمة

 مً مخطلباثبين مجلس إلادازة وإلادازة الخىفُرًت حمصفىفت الصالحُاث  سُاست إن
ً
 أساسُا

ً
ضىابط السقابت  ػد مطلبا

ت الخىفُرًت الػلُا والصالحُاث لشاغلي الىظابف  املسؤولُاث حُث أنها حػمل غلى جحدًد  الجمػُتالداخلُت في  إلاداٍز

، والاجساءاث، والتي مً شأنها أن حػصش مً ضبط وحىلمت مسازاث جدفق املػامالث الجمػُتغخماد القسازاث واملػامالث في ل 

 الاحخُاى.و  الفسادخمىؼ مخاطس ل

 :النطاق

سدثنى مً  الجمػُت،في  وجطىغُت ومً لهم غالقاث حػاقدًتغلى مافت الػاملين جحدد هره السُاست املسؤولُاث الػامت  َو

 لألهظمت سُاساثذلو مً جصدز لهم 
ً
 .وظُفُت خاصت وفقا

 :
ً
 صالحيات مجلس إلادارة: مصفوفةأوال

 .غلى جىفُرها وإلاشساف للجمػُتالسبِسُت  وألاهداف ألاساسُتاغخماد الخىجيهاث  .1

وما ًدبؼ ذلو مً جحدًد للمهام  ،غليها وإلاشسافضىابط للسقابت الداخلُت الو واللىابح هظمت ألا  اغخماد .2

اث   .املخخلفت الىظُفُتوالاخخصاصاث والىاجباث واملسؤولُاث بين املسخٍى

بما ، وحػدًله إن دغذ الحاجت الػام غلُه ومساقبت مدي فاغلُخه وإلاشساف بالجمػُتوضؼ هظام للحىلمت خاص  .3

 جهت الاشساف غلى الجمػُت.ما جقسزه ًخػازض مؼ  ل

 .قت مؼ أصحاب املصالح مً أجل حماًتهم وحفظ حقىقهمالسُاست منخىبت جىظم الػ واغخماد وضؼ .4

ض وجىفُر ألاغماى املىىطت باإلدازة الخىفُرًتلاغخماد سُاست وضؼ و  .5  .خفٍى

غً  باإلفصاحواللىابح والتزامها  ألهظمتبا الجمػُت التزامالتي جضمً  وإلاجساءاثالسُاساث  واغخماد وضؼ .6

ت   .مؼ الجمػُتصحاب املصالح ألاملػلىماث الجىهٍس

سها الجمػُتاغخماد السُاساث الداخلُت املخػلقت بػمل  .7  .وجطٍى

ضها لإلدازة الخىفُرًت، وإجساءاث اجخاذ القساز ومدة  .8 جحدًد الصالحُاث والاخخصاصاث واملسؤولُاث التي ًخم جفٍى

ض. لما ًحدد   .املجلس املىضىغاث التي ًحخفظ بصالحُت البذ فيهاالخفٍى

 لالسدثمازاث.وضؼ مىجهاث ومػاًير غامت  .9

ت  وألاوشطت الاسدثمازاثإدازة  .11  .تللجمػُالػقاٍز

 الجمػُت.الخصىز الػام للمخاطس التي جىاجه  جحدًد .11

 .لهالخىفُري وجىفير الدغم  /املدًسمساجػت وجقُُم أداء السبِس .12

 لخىقُػاث غلى أوامس الصسف والشُهاث.املالُت وا ثالاغخمادا .13

ت الػلُا. .14  البذ في الخػُين والفصل لشاغلي الىظابف إلاداٍز

 إقساز واغخماد الهُهل الخىظُمي والخػدًالث الطازبت غلُه. .15
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:
ً
 التنفيذية: ةإلادار  صالحيات مصفوفة ثانيا

ق  .1  .مػاًير مسحلُت مخطىزة خالىمً  الػملالقُادة املثلى لفٍس

 .والخطط والخقُُم الدوزي بالستراجُجُاث ألاهدافزبط  .2

ت .3 س دوٍز  .لها بشأن ممازساتها للصالحُاث املفىضت ملجلس إلادازة زفؼ جقاٍز

ت لغخماده. .4 س املالُت ومشسوع املىاشهت الخقدًٍس  زفؼ الخقاٍز

م الىظُفي للػاملين لغخماده. .5  زفؼ الخقٍى

 إصداز الخػامُم والخػلُماث الخاصت بسير الػمل. .6

 الخىصُت في الخػُين للىظابف الشاغسة لغخمادها. .7

س بئنهاء الػقىد الىظُفُت للمجلس. .8  زفؼ جقٍس

 :
ً
 التواصل بين أعضاء املجلس وإلادارة التنفيذية:الزؤساء  ثجاهالواجبات ثالثا

 .اللجان الفسغُت غً املجلس أحد ًخم جىجُه الدغىة لػقد اجخماع مً قبل زبِس املجلس أو .1

 .اللجىتمؼ زبِس املجلس أو زبِس  الخيسُق والدشاوز جأجُل الاجخماغاث املجدولت إل بػد  غدم إلغاء أو .2

 أغضاء املجلس. طلب مً بىاًء غلىأو  ة ذلو،غير مجدوى متى زأي ضسوز  طازا أن ًدغى لجخماع  لسبِس املجلس .3

 .جدوى أغماى الاجخماعأن ًخم الخيسُق بين زبِس املجلس وأمين السس وألاغضاء والسبِس الخىفُري غىد وضؼ  .4

د مجلس  إلادازة الخىفُرًت ًخىجب غلى .5 س شهسي ًخضمً أداإلا جصٍو  .هاءدازة بخقٍس

أمين مجلس إلادازة هى جهت الخىاصل مؼ أغضاء مجلس إلادازة في ألامىز املخػلقت بشؤون مجلس إلادازة، وفي حاى  .6

 املدًسرة بأغماى املجلس بمىجب جىجُه مً إلادازة الخىفُرًت ممً لهم غالقت وخب مقامه مفىض مًغُابه ًقىم 

 .الخىفُري بالقُام باملهمت إلى حين غىدة أمين املجلس

غىد  تالخىفُرً إلادازةالخىفُري واملدًس املالي أو أي مً أغضاء  املدًسألغضاء مجلس إلادازة واللجان الخىاصل مؼ  .7

 .لرلو الحاجت

 :ملسؤولياتا

شساف الجمػُت ٌػملىن جحذ إدازة وإالرًً واملىدسبين  الػاملينوغلى جمُؼ  الجمػُتأوشطت جطبق هره السُاست ضمً 

، والالتزام بما وزد فيها مً أحهام غىد والخىقُؼ غليها وإلاملام بها السُاستوغلى هره  بأغمالهمالاطالع غلى ألاهظمت املخػلقت 

د جمُؼ إلادازاثجإلادازة الخىفُرًت الىظُفُت. وغلى  مومسؤولُاته مأداء واجباته  .هابيسخت من وألاقسام صٍو

 :املساجؼ
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. قىاغد السلىكمحل جمُؼ سُاساث 
ً
 سابقا


