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سةةةةةة إن صةةةةةفوفة سيا صةةةةة  يا  م لةةةةة  بةةةةةن ال يةةةةةة واإلدارة اإلدارة جم عةةةةة  التنفيذ بةةةةةًا ت سةةةةةيًا مطل  مةةةةةن أسا

بةةةةةةا  بةةةةةةة ضةةةةةةواب  متطل يةةةةةةة الرقا يةةةةةةة يف ال اخل يةةةةةة  اجلمع هةةةةةةا   مةةةةةةل أن لةةةةةة  تع يةةةةةة  ع سةةةةةة وليا  حت   امل

صةةةةةةة  يا  شةةةةةةةةا ل  وال ظةةةةةةةةا   ل يةةةةةةةة الو يةةةةةةةةة اإلدار يةةةةةةةةا التنفيذ مةةةةةةةاد العل قةةةةةةةةرارا  العت عةةةةةةةةام   ال  يف وامل

يةةةةةة  لةةةةةي اجلمع عةةةةة ز أن شةةةةة نها مةةةةةن وا مةةةةةة ضةةةةةب  مةةةةةن ت سةةةةةارا  و وك عةةةةةام   تةةةةة ف  م جةةةةةرا ا   امل  واال

 ..واال تيال الفساد خماطر لتمنع

 يف وتطوعية تعاق ية ع قا  هلم ومن العاملن كافة عل  العامة املسؤوليا  السياسة هذه حت د

 .لألنظمة وفقًا خاصة وظيفية سياسا  هلم تص ر من ذلك من ويستثن  اجلمعية 

 .تنفيذها عل  واإلشراف للجمعية الر يسية واأله اف األساسية التوجيها  اعتماد .1

مةةةةاد .2 مةةةةةةاأل اعت لةةةةةوا   نظ بةةةةةة ضةةةةةواب الو وال يةةةةةة للرقا شةةةةةراف ال اخل هةةةةةا واإل مةةةةةا  علي بةةةةةع و لةةةةةك يت  ذ

يةةةةةةة  مةةةةةةةن هةةةةةةةا  حت  صةةةةةةةا  للم بةةةةةةةا  واالختصا سةةةةةةةؤوليا  والواج سةةةةةةةتويا  بةةةةةةةن وامل يةةةةةةةة امل  الوظيف

 .املختلفة

ضةةةةةةع .3 ظةةةةةةا  و يةةةةةةة خةةةةةةا  مةةةةةةةوللحك ن شةةةةةةراف باجلمع عةةةةةةا  واإل يةةةةةة  ال بةةةةةةة عل تةةةةةة  مةةةةةة   ومراق  فاعلي

 اجلمعية. عل  االشراف جهة تقرره ما مع يتعارض ال مبا  احلاجة دعت إن وتع يل 

ضةةةةةع .4 مةةةةةاد و سةةةةةة واعت بةةةةةة سيا قةةةةةة تةةةةةنظم مكتو صةةةةةحا  مةةةةةع الع  صةةةةةاح أ جةةةةةل مةةةةةن امل  محةةةةةايتهم أ

 . قوقهم و فظ

 .التنفيذية باإلدارة املنوطة األعمال وتنفيذ تفويضل سياسة اعتمادو وضع .5

ضةةةةةةع .6 مةةةةةةاد و سةةةةةةا  واعت جةةةةةةرا ا  السيا لةةةةةةي واإل ضةةةةةةمن ا تةةةةةة ا  ت يةةةةةةة ال مةةةةةةة اجلمع لةةةةةةوا   لألنظ  وال

 اجلمعية. مع املصاح صحا أل وهريةاجل املعلوما  عن باإلفصاح والت امها

 .وتطويرها اجلمعية بعمل املتعلقة ال اخلية السياسا  اعتماد .7

يةةةةةة  .8 صةةةةةة  يا  حت  صةةةةةةا  ال سةةةةةةؤوليا  واالختصا لةةةةةةي وامل ضةةةةةةها يةةةةةةتم ا يةةةةةةة  لةةةةةة دارة تفوي  التنفيذ

جةةةةةرا ا  ختةةةةةاذ وإ قةةةةةرار ا مةةةةة ة ال فةةةةةويض. و مةةةةةا الت لةةةةة  حيةةةةة د ك ضةةةةةوعا  اجمل لةةةةةي املو  حيةةةةةتفظ ا

 .افيه البت بص  ية
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 ل ستثمارا . عامة ومعايري موجها  وضع .9

 .ةللجمعي العقارية واألنشطة االستثمارا  إدارة .10

 اجلمعية. تواج  الي للمخاطر العا  التصور حت ي  .11

 .ل  ال عم وتوفري التنفيذي امل ير/الر ي  أدا  وتقييم مراجعة .12

 والشيكا . الصرف أوامر عل  والتوقيعا  املالية  االعتمادا .13

 العليا اإلدارية الوظا   لشا ل  والفصل التعين يف البت .14

 علي  الطار ة والتع ي   التنظيم  اهليكل واعتماد إقرار   .15

 

 .متطورة مر لية معايري خ ل من العمل لفري  املثل  القيادة .1

 .ال وري والتقييم واخلط  باالسرتاتيجيا  األه اف رب  .2

 .بها املفوضة للص  يا  ممارساتها بش ن اإلدارة جملل  دورية تقارير رفع .3

 العتماده. التق يرية املوازنة ومشروع املالية التقارير رفع .4

 العتماده. للعاملن الوظيف  التقويم رفع .5

 العمل. بسري اخلاصة لتعليما وا التعاميم إص ار .6

 العتمادها. الشا رة للوظا   التعين يف التوصية .7

 .للمجل  الوظيفية العقود بإنها  تقرير رفع .8
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يةةةةة  يةةةةةتم .1 لةةةةة عوة توج قةةةةة  ا مةةةةةاع لع بةةةةةل مةةةةةن اجت لةةةةة  ر ةةةةةي  ق جةةةةةان أ ةةةةة  أو اجمل يةةةةةة الل  عةةةةةن الفرع

 .اجملل 

 ر ي  أو اجملل  ر ي  مع والتشاور التنسي  بع  إال اجمل ولة االجتماعا  ت جيل أو إلغا  ع   .2

 .اللجنة

لةةةة  لةةةةر ي  .3 مةةةةاع يةةةة عو أن اجمل تةةةة  جمةةةة ول  ةةةةري طةةةةار  الجت لةةةةك  ةضةةةةرور رأ  م نةةةةاً  أو ذ لةةةة  ب  ع

 اجملل . أعضا  من طلب

سةةةةي  يةةةةتم أن .4 لةةةة  ر ةةةةي  بةةةةن التن مةةةةن اجمل سةةةةر وأ ضةةةةا  ال لةةةةر ي  واألع يةةةةذي وا نةةةة  التنف ضةةةةع ع  و

 .االجتماع أعمال ج ول

 .أدا ها يتضمن شهري بتقرير دارةاإل جمل  ت وي  التنفيذية اإلدارة عل  يتوجب .5

مةةةةن .6 لةةةة  أ هةةةةة هةةةةو اإلدارة جم صةةةةل ج ضةةةةا  مةةةةع التوا لةةةة  أع مةةةةور يف اإلدارة جم قةةةةة األ شةةةةؤون املتعل  ب

لةةةة  بةةةة   ةةةةال ويف اإلدارة  جم قةةةةو   يا مةةةة ي فةةةةوض  مقا يةةةةة اإلدارة مةةةةن م قةةةةة هلةةةةم ممةةةةن التنفيذ  ع 

خةةة ة مةةةةال و لةةة  ب ع جةةةةب اجمل يةةة  مبو ملةةةة ير مةةةةن توج يةةةذي ا يةةةةا  التنف مةةةة بالق  عةةةةودة  ةةةةن إىل بامله

 .اجملل  أمن

ضةةةةةةا  .7 لةةةةةة  ألع جةةةةةةان اإلدارة جم صةةةةةةل والل ملةةةةةة ير مةةةةةةع التوا يةةةةةةذي ا ملةةةةةة ير التنف ملةةةةةةال  وا  مةةةةةةن أي أو ا

 لذلك احلاجة عن  ةالتنفيذي اإلدارة أعضا 

سةةة هةةذه تطبةة  شةةطة ضةةمن السيا يةةة أن لةة  اجلمع عةةاملن مجيةةع وع سةةبن ال لةةذين واملنت لةةون ا  إدارة حتةةت يعم

  عليهةا والتوقيةع بهةا واإلملةا  السياسةة هةذه وعلة  مبعملةه املتعلقةة األنظمةة علة  االطة ع اجلمعية واشراف

ية  التنفيذيةة اإلدارة وعلة  الوظيفية. مومسؤولياته مواجباته أدا  عن  أ كا  من فيها ورد مبا وااللت ا   ت و

 .هامن بنسخة واألقسا  اإلدارا  مجيع
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