سياست هصفىفت الصالحياث بين هجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيت
تن تحديث هذه السياست واعتوادها هن قبل اللجنت التنفيذيت في اجتواعها رقن (  ) 54وتاريخ 3124/23/4م

السياست:
ذؼًم ْزِ انسٛاسح ػهٗ ذذذٚذ انظالدٛاخ ٔانًسؤٔنٛاخ ت ٍٛكم يٍ يجهس اإلداسج ٔانهجُح انرُفٛزٚح انر ٙذًثم
يجهس اإلداسج يٍ جاَة ٔت ٍٛاإلداسج انرُفٛزٚح يٍ جاَة آخش .تذٛث ذذذد دٔس شاغه ٙانٕظائف اإلداسٚح انرُفٛزٚح
انؼهٛا فًٛا ٚرؼهق تاذخار ٔاػرًاد انقشاساخ انشئٛسٛح ف ٙانجًؼٛحٔ .انر ٙيٍ شأَٓا أٌ ذؼضص يٍ ػثط ٔدكٕيح
يساساخ انًؼايالخ ٔاالجشاءاخ ،نرًُغ يخاطش انفساد ٔاالدرٛال.

ٔذذشص إداسج انجًؼٛح ػهٗ االطالع ػهٗ األَظًح انًرؼهقح تًشاقثح يؤششاخ غسم األيٕال أٔ جشائى ذًٕٚم
اإلسْاب ٔأ٘ ذذذٚثاخ ذرى فْ ٙزا انجاَة .كًا ذذشص إداسج انجًؼٛح ػهٗ َشش ْزِ انسٛاسح ٔذؼًًٓٛا ػهٗ
انؼايهٔ ٍٛانرأكٛذ ػهٗ االنرضاو تًا ٔسد فْ ٙزِ انسٛاسح.

أوالً :هصفىفت صالحياث هجلس اإلدارة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اػرًاد انرٕجٓٛاخ األساسٛح ٔاألْذاف انشئٛسٛح نهجًؼٛح ٔاإلششاف ػهٗ ذُفٛزْا.
اػرًاد األَظًح ٔانهٕائخ ٔانؼٕاتط نهشقاتح انذاخهٛح ٔاإلششاف ػهٓٛأ ،يا ٚرثغ رنك يٍ ذذذٚذ
نهًٓاو ٔاالخرظاطاخ ٔانٕاجثاخ ٔانًسؤٔنٛاخ ت ٍٛانًسرٕٚاخ انٕظٛفٛح انًخرهفح.
ٔػغ َظاو نهذكٕيح خاص تانجًؼٛح ٔاإلششاف انؼاو ػهٔ ّٛيشاقثح يذٖ فاػهٛرّ ٔذؼذٚهّ إٌ دػد
انذاجح ،تًا ال ٚرؼاسع يغ يا ذقشسِ جٓح االششاف ػهٗ انجًؼٛح.
ٔػغ ٔاػرًاد سٛاسح يكرٕتح ذُظى انؼانقح يغ أطذاب انًظانخ يٍ أجم دًاٚرٓى ٔدفظ دقٕقٓى.
ٔػغ ٔاػرًاد سٛاسح نرفٕٚغ ٔذُفٛز األػًال انًُٕطح تاإلداسج انرُفٛزٚح.
ٔػغ ٔاػرًاد انسٛاساخ ٔاإلجشاءاخ انر ٙذؼًٍ انرضاو انجًؼٛح نألَظًح ٔانهٕائخ ٔانرضايٓا
تاإلفظاح ػٍ انًؼهٕياخ انجْٕشٚح ألطذاب انًظانخ يغ انجًؼٛح.
اػرًاد انسٛاساخ انذاخهٛح انًرؼهقح تؼًم انجًؼٛح ٔذطٕٚشْا.
ذذذٚذ انظالدٛاخ ٔاالخرظاطاخ ٔانًسؤٔنٛاخ انرٚ ٙرى ذفٕٚؼٓا نإلداسج انرُفٛزٚحٔ ،إجشاءاخ
اذخار انقشاس ٔيذج انرفٕٚغ .كًا ٚذذد انًجهس انًٕػٕػاخ انرٚ ٙذرفظ تظالدٛح انثد فٓٛا.

ٔ .9ػغ يٕجٓاخ ٔيؼاٛٚش ػايح نالسرثًاساخ.
إداسج االسرثًاساخ ٔاألَشطح انؼقاسٚح نهجًؼٛح.
.11
ذذذٚذ انرظٕس انؼاو نهًخاطش انر ٙذٕاجّ انجًؼٛح.
.11
يشاجؼح ٔذقٛٛى أداء انًذٚش انؼاو ٔذٕفٛش انذػى نّ.
.12
االػرًاداخ انًانٛح ٔانرٕقٛؼاخ ػهٗ أٔايش انظشف ٔانشٛكاخ.
.13
انثد ف ٙانرؼٔ ٍٛٛانفظم نشاغه ٙانٕظائف اإلداسٚح انؼهٛا.
.14
إقشاس ٔاػرًاد انٓٛكم انرُظٔ ًٙٛانرؼذٚالخ انطاسئح ػه.ّٛ
.15
اػرًاد ذخطٛط االدرٛاج انرٕظٛف ف ٙاإلداساخ انرُفٛزٚح.
.16

ثانياً :هصفىفت صالحياث اإلدارة التنفيذيت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انقٛادج انًثهٗ نفشٚق انؼًم يٍ خالل يؼاٛٚش يشدهٛح يرطٕسج.
ستط األْذاف تاالسرشاذٛجٛاخ ٔانخطط ٔانرقٛٛى انذٔس٘.
سفغ ذقاسٚش دٔسٚح نًجهس اإلداسج تشأٌ يًاسساذٓا نهظالدٛاخ انًفٕػح تٓا.
سفغ انرقاسٚش انًانٛح ٔيششٔع انًٕاصَح انرقذٚشٚح الػرًادِ.
سفغ انرقٕٚى انٕظٛف ٙنهؼايه ٍٛالػرًادِ.
إطذاس انرؼايٛى ٔانرؼهًٛاخ انخاطح تسٛش انؼًم.
انرٕطٛح ف ٙانرؼ ٍٛٛنهٕظائف انشاغشج الػرًادْا.
سفغ ذقشٚش تئَٓاء انؼقٕد انٕظٛفٛح نهًجهس.

ثالثاً :الىاجباث تجاه الزؤساء التىاصل بين أعضاء الوجلس واإلدارة
التنفيذيت:
.1
.2
.3
.4
.5

ٚرى ذٕج ّٛانذػٕج نؼقذ اجرًاع يٍ قثم سئٛس انًجهس أٔ أدذ انهجاٌ انفشػٛح ػٍ انًجهس.
ػذو إنغاء أٔ ذأجٛم االجرًاػاخ انًجذٔنح إال تؼذ انرُسٛق ٔانرشأس يغ سئٛس انًجهس أٔ سئٛس
انهجُح.
نشئٛس انًجهس أٌ ٚذػٕ الجرًاع طاسا غٛش يجذٔل يرٗ سأٖ ػشٔسج رنك ،أٔ تُا ًء ػهٗ طهة
يٍ أػؼاء انًجهس.
أٌ ٚرى انرُسٛق ت ٍٛسئٛس انًجهس ٔأي ٍٛانسش ٔاألػؼاء ٔانشئٛس انرُفٛز٘ ػُذ ٔػغ جذٔل
أػًال االجرًاع.
ٚرٕجة ػهٗ اإلداسج انرُفٛزٚح ذضٔٚذ يجهس اإلداسج ترقشٚش شٓش٘ ٚرؼًٍ أدائٓا.

ٚ .6كهف انًذٚش انؼاو تًٓاو انرٕاطم يغ أػؼاء يجهس اإلداسج ف ٙاأليٕس انًرؼهقح تشؤٌٔ يجهس
اإلداسجًٚٔ ،كٍ ذكهٛف شخض أخش يٍ قثم يجهس اإلداسج.
 .7ألػؼاء يجهس اإلداسج ٔانهجاٌ انرٕاطم يغ انًذٚش انرُفٛز٘ ٔانًذٚش انًان ٙأٔ أ٘ يٍ أػؼاء
اإلداسج انرُفٛزٚح ػُذ انذاجح نزنك.

د .سؼذ ػثذ اهلل آل ػًشٔ
انًذٚش انؼاو

