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 مقدمة 

 مةةةةةةةةةةةة  متطلبةةةةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةةةةواب  الرقابةةةةةةةةةةةةة 
ً
 أساسةةةةةةةةةةةةيا

ً
إن سياسةةةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةةةفوفة الصةةةةةةةةةةةةالحيات بةةةةةةةةةةةةين مجلةةةةةةةةةةةةس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةد مطلبةةةةةةةةةةةةا

حيةةةةةةةةةةة  أى ةةةةةةةةةةةا   مةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةإل ترديةةةةةةةةةةةد املسةةةةةةةةةةة وليات والصةةةةةةةةةةةالحيات ل ةةةةةةةةةةةا ل  الو ةةةةةةةةةةةا   اإلداريةةةةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةةةةة ال ليةةةةةةةةةةةا  ؤسسةةةةةةةةةةةةالداخليةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةة  امل 

ة، والتةةةةةةةةه مةةةةةةةة   ةةةةةةةةمى ا أن   ةةةةةةةةام مةةةةةةةة   ةةةةةةةةب  وحو مةةةةةةةةة مسةةةةةةةةارات تةةةةةةةةدف  امل ةةةةةةةةامالت واالجةةةةةةةةراءات، ؤسسةةةةةةةة العتمةةةةةةةةاد القةةةةةةةةرارات وامل ةةةةةةةةامالت  ةةةةةةةة  امل 

 لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال..

 النطاق 

ة، ويستثنى م  ذلك م  تصدر ؤسسسؤوليات ال امة علإل كافة ال املين وم  لهم عالقات   اقدية وتطوعية    امل تردد هذه السياسة امل 

 لألنظمة.
ً
 لهم سياسات و يفية خاصة وفقا

 البيان 

: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة: 
ً
 أوال

 .واإل راف علإل تنفيذها للمؤسسةإعتماد التوجي ات األساسية واألهداف الر يسية   .1
إعتمةةةةةةةةةةةةةةةاد األنظمةةةةةةةةةةةةةةةة واللةةةةةةةةةةةةةةةوا ا والضةةةةةةةةةةةةةةةواب  للرقابةةةةةةةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةةةةةةة واإل ةةةةةةةةةةةةةةةراف علي ةةةةةةةةةةةةةةةا، ومةةةةةةةةةةةةةةةا يتبةةةةةةةةةةةةةةةةع ذلةةةةةةةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةةةةةةة  ترديةةةةةةةةةةةةةةةد للمهةةةةةةةةةةةةةةةةا   .2

 .واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات بين املستويات الو يفية املختلفة

مةةةةةةةةا ال واإل ةةةةةةةةراف ال ةةةةةةةةا  عليةةةةةةةة  ومراقبةةةةةةةةة مةةةةةةةةد  فاعليتةةةةةةةة  و  ديلةةةةةةةة  إن دعةةةةةةةة  ا حاجةةةةةةةةة، ب  باملؤسسةةةةةةةةةو ةةةةةةةةع نظةةةةةةةةا  ل حو مةةةةةةةة  خةةةةةةةةا   .3

 .املؤسسةيت ارض مع ما تقرره جهة اال راف علإل 

 و ع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم ال القة مع أصحاب املصا ح م  أجل حمايت م وحفظ حقوقهم. .4

 .و ع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال املنوطة باإلدارة التنفيذية .5

لألنظمةةةةةةةةة واللةةةةةةةةوا ا وال  امهةةةةةةةةا باإلفصةةةةةةةةا  عةةةةةةةة  امل لومةةةةةةةةات  ةاملؤسسةةةةةةةة و ةةةةةةةةع واعتمةةةةةةةةاد السياسةةةةةةةةات واإلجةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةه تضةةةةةةةةم  ال ةةةةةةةة ا   .6

 .املؤسسةا جوهرية ألصحاب املصا ح مع 

 وتطويرها. املؤسسةاعتماد السياسات الداخلية املت لقة ب مل   .7

ترديةةةةةةةةةةد الصةةةةةةةةةةالحيات واالختصاصةةةةةةةةةةات واملسةةةةةةةةةةؤوليات التةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةتم تفويضةةةةةةةةةةها لةةةةةةةةةة دارة التنفيذيةةةةةةةةةةة، و جةةةةةةةةةةراءات اتخةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةرار ومةةةةةةةةةةدة  .8

 . ما يردد املجلس املو وعات الته يرتفظ بصالحية الب  في االتفويض.  
 و ع موجهات وم ايير عامة لالستثمارات. .9

 .للمؤسسةإدارة االستثمارات واألن طة ال قارية  .10

 .املؤسسةترديد التصور ال ا  للمخاطر الته تواج   .11

 .مراج ة وتقييم أداء الر يس/املدير التنفيذي وتوفير الدعم ل  .12

 االعتمادات املالية والتوقي ات علإل أوامر الصرف وال يكات. .13

 الب     الت يين والفصل ل ا ل  الو ا   اإلدارية ال ليا .14

 إقرار واعتماد الهيكل التنظيمه والت ديالت الطار ة علي     .15

: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:
ً
 ثانيا



  

Page 3 of 3 
 

 متطورة. القيادة املثلإل لفري  ال مل م  خالل م ايير مرحلية .1

 .رب  األهداف باالس راتيجيات وا خط  والتقييم الدوري .2

 .رفع تقارير دورية ملجلس اإلدارة ب من ممارسات ا للصالحيات املفو ة ب ا .3

 رفع التقارير املالية وم روع املوامنة التقديرية العتماده. .4

 رفع التقويم الو يفي لل املين العتماده. .5

 والت ليمات ا خاصة بسير ال مل.إصدار الت اميم   .6

 التوصية    الت يين للو ا   ال ا رة العتمادها. .7

 .رفع تقرير بإى اء ال قود الو يفية للمجلس .8

 

: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية:
ً
 ثالثا

 .ال جان الفرعية ع  املجلسيتم توجي  الدعوة ل قد اجتماع م  قبل ر يس املجلس أو أحد  .1

 .عد  إلغاء أو تمجيل االجتماعات املجدولة إال ب د التنسي  والت اور مع ر يس املجلس أو ر يس ال جنة .2

 لر يس املجلس أن يدعو الجتماع طارئ  ير مجدول متى رأ   رورة ذلك، أو بناًء علإل طلب م  أعضاء املجلس. .3

 .لسر واألعضاء والر يس التنفيذي عند و ع جدول أعمال االجتماعأن يتم التنسي  بين ر يس املجلس وأمين ا .4

 .يتوجب علإل اإلدارة التنفيذية تاويد مجلس اإلدارة بتقرير  هري يتضم  أدائ ا .5

أمةةةةةةةةين مجلةةةةةةةةس اإلدارة هةةةةةةةةو جهةةةةةةةةة التواصةةةةةةةةل مةةةةةةةةع أعضةةةةةةةةاء مجلةةةةةةةةس اإلدارة  ةةةةةةةة  األمةةةةةةةةور املت لقةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةؤون مجلةةةةةةةةس اإلدارة، و ةةةةةةةة  حةةةةةةةةال  .6

مفةةةةةةةةوض مةةةةةةةة  اإلدارة التنفيذيةةةةةةةةةة ممةةةةةةةة  لهةةةةةةةةم عالقةةةةةةةةة وخ ةةةةةةةةرة بمعمةةةةةةةةةال املجلةةةةةةةةس بموجةةةةةةةةب توجيةةةةةةةة  مةةةةةةةة  املةةةةةةةةةدير  يابةةةةةةةة  يقةةةةةةةةو  مقامةةةةةةةة  

 .التنفيذي بالقيا  باملهمة إلإل حين عودة أمين املجلس

ألعضةةةةةةةةةةاء مجلةةةةةةةةةةس اإلدارة وال جةةةةةةةةةةان التواصةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةع املةةةةةةةةةةدير التنفيةةةةةةةةةةذي واملةةةةةةةةةةدير املةةةةةةةةةةال  أو أي مةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةاء اإلدارة التنفيذيةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد  .7

 ا حاجة لذلك

 ؤوليات املس 

اإلطالع علإل   املؤسةةةةةسةةةةةةوعلإل جميع ال املين واملنتسةةةةةبين الذي  ن ملون تر  إدارة وا ةةةةةراف  املؤسةةةةةسةةةةةةتطب  هذه السةةةةةياسةةةةةة  ةةةةةم  أن ةةةةةطة 

ليات م األنظمة املت لقة ب ملهم وعلإل هذه السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة واإلملا  ب ا والتوقيع علي ا، واالل  ا  بما ورد في ا م  أحكا  عند أداء واجبات م ومسةةةةةةةةةؤو 

 .و يفية. وعلإل اإلدارة التنفيذية تاويد جميع اإلدارات واألقسا  بنسخة من اال 

 اعتماد مجلس اإلدارة 

اعتماد   الوقفيةتم  أريس  ملؤسسة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  الصالحيات  اإلدارة   سياسة مصفوفة  مجلس  اجتماع 

 /           /                       املواف   /           /                   املن قدة بتاريخ   بجلست 

 

 


