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 -: مقدمة .1

إن سياسةةةص وفةةةلصالص اتفةةة مياس اةةةين واإلةةةة التافي صالتافي اتباليأيةةةص بمةةةت وبإلاةةةا   ساسةةةيا  وةةةن وببإلاةةةاس 

بمتيةةةت اتوسةةة صتياس صاتفةةة مياس ت ةةةا إلث ضةةةصااب اتفةااةةةص اتتايإليةةةص الةةةث اتاوميةةةص ميةةة   ا ةةةا بموةةة   إلةةة  

اتصظةةةةا د التافيةةةةص اتباليأيةةةةص اتمإليةةةةا و بوةةةةات اتاةةةةفافاس صاتومةةةةاو س الةةةةث اتاوميةةةةص  صاتبةةةةث وةةةةن  ةةةة ا ا  ن 

 بمزز ون ضاب صمصكوص وسافاس بتالق اتوماو س صاوافاءاس  تبواع ويابف اتلسات صاومبيا .

 

 . النطاق2  

اتماوةةةص  إلةةة  كاالةةةص اتمةةةاوإلين صوةةةن ت ةةةط   ةةةةاس بماةتيةةةص صببص يةةةص الةةةث بمةةةتت  ةةةأا اتسياسةةةص اتوسةةة صتياس 

 اتاوميص  صيسبثا  ون أتك ون بفتف ت ط سياساس صظيليص يافص صالاا  تألاظوص.

 مصفوفة صالحٌات مجلس اإلدارة: . 3
 

 إ بوات اتبصاي اس األساسيص صاأل تاد اتف يسيص تإلاوميص صال فاد  إل  باليأ ا. .1

صاتإلةةصا و صاتضةةصااب تإلفةااةةص اتتايإليةةص صال ةةفاد  إلي ةةا  صوةةا يباةةع أتةةك وةةن بمتيةةت إ بوةةات األاظوةةص  .2

 .تإلو اط صاويبفافاس صاتصااااس صاتوس صتياس اين اتوسبصياس اتصظيليص اتويبإللص

صضةةةع اظةةةاط تإلمصكوةةةج يةةةاا ااتاوميةةةص صال ةةةفاد اتمةةةاط  إليةةةج صوفاةاةةةص وةةةت  الا إليبةةةج صبمتيإلةةةج إن  .3

 وا باففا ا ص او فاد  إل  اتاوميص. ت س اتمااص  اوا و يبمافض وع

صضةةةع صا بوةةةات سياسةةةص وكبصاةةةص بةةةاظط اتم ةةةةص وةةةع  فةةةما  اتوفةةةاتو وةةةن  اةةة  موةةةايب ط صملةةةظ  .4

 ماصة ط.

 .صضع صا بوات سياسص تبلصيض صباليأ األ وا  اتواصبص االتافي اتباليأيص .5

ا و صاتبزاو ةةةا صضةةةع صا بوةةةات اتسياسةةةاس صالاةةةفاءاس اتبةةةث بضةةةون اتبةةةزاط اتاوميةةةص تألاظوةةةص صاتإلةةةص .6

 االالفاح  ن اتومإلصواس اتاص فيص ألفما  اتوفاتو وع اتاوميص.

 ا بوات اتسياساس اتتايإليص اتوبمإلاص امو  اتاوميص صببصيف ا. .7

بمتيةةةةةةت اتفةةةةةة مياس صاويبفافةةةةةةاس صاتوسةةةةةة صتياس اتبةةةةةةث يةةةةةةبط بلصيضةةةةةة ا تةةةةةة تافي اتباليأيةةةةةةص   .8

اتواإلةةة اتوصضةةةص اس اتبةةث يمةةةبلظ افةةة ميص صإاةةفاءاس ابيةةةاأ اتاةةفاف صوةةةتي اتبلةةصيض. كوةةةا يمةةةتت 

 .اتاس الي ا

 صضع وصا اس صوماييف  اوص ت سبثوافاس. .9

 .إتافي اوسبثوافاس صاألا بص اتماافيص تإلاوميص .11
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 بمتيت اتبفصف اتماط تإلويابف اتبث بصااج اتاوميص. .11

 .وفاامص صباييط  تاء اتف ية/اتوتيف اتباليأي صبصاليف اتت ط تج .12

 صاتبصةيماس  إل   صاوف اتففد صات يكاس.او بواتاس اتواتيص  .13

 اتاس الث اتبميين صاتلف  ت ا إلث اتصظا د التافيص اتمإليا .14

 إةفاف صا بوات ات يك  اتباظيوث صاتبمتي س اتباف ص  إليج .15

 مصفوفة صالحٌات اإلدارة التنفٌذٌة: .4

 اتاياتي اتوثإل  تلفيق اتمو  ون ي   وماييف وفمإليص وببصفي. .1

 .ااوسبفابياياس صاتيبب صاتباييط اتتصفيفاب األ تاد  .2

 .فالع باافيف تصفيص تواإلة التافي ا  ن ووافساب ا تإلف مياس اتولصضص ا ا .3

 فالع اتباافيف اتواتيص صو فصع اتوصازاص اتباتيفيص و بواتا. .4

 فالع اتباصيط اتصظيلث تإلماوإلين و بواتا. .5

 إفتاف اتبماويط صاتبمإليواس اتيافص اسيف اتمو . .6

 الث اتبميين تإلصظا د ات ا في و بوات ا. اتبصفيص .7

 فالع بافيف اإا اء اتماصت اتصظيليص تإلواإلة. .8

 الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بٌن أعضاء المجلس واإلدارة التنفٌذٌة: .5
 

 .يبط بصايج اتت صي تمات اابواع ون ةا  ف ية اتواإلة  ص  مت اتإلاان اتلف يص  ن اتواإلة .1

 .اوابوا اس اتواتصتص إو امت اتباسيق صاتب اصف وع ف ية اتواإلة  ص ف ية اتإلااص تط إتغاء  ص ب اي   .2

تف ية اتواإلة  ن يت ص وابواع بافئ  يف واتص  وب  ف   ضفصفي أتك   ص اااء   إل  بإل  ون  .3

   ضاء اتواإلة.

وا   ن يبط اتباسيق اين ف ية اتواإلة ص وين اتسف صاأل ضاء صاتف ية اتباليأي  ات صضع اتص     .4

 .اوابواع

 .يبصا   إل  التافي اتباليأيص بزصيت واإلة التافي ابافيف   في يبضون  تا  ا .5

 وين واإلة التافي  ص ا ص اتبصاف  وع   ضاء واإلة التافي الث األوصف اتوبمإلاص ا  صن واإلة  .6

ا  وا  اتواإلة التافي  صالث ما   يااج ياصط وااوج ولصض ون التافي اتباليأيص وون ت ط   ةص صيافي 

 .اوصا  بصايج ون اتوتيف اتباليأي ااتاياط ااتو وص إت  مين  صتي  وين اتواإلة

أل ضاء واإلة التافي صاتإلاان اتبصاف  وع اتوتيف اتباليأي صاتوتيف اتواتث  ص  ي ون   ضاء التافي  .7

 اتباليأيص  ات اتمااص تأتك
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 المسؤولٌات. 6

ص إل  اويع اتمةاوإلين صاتوابسةاين اتةأين يموإلةصن بمةس إتافي صا ةفاد بباق  أا اتسياسص ضون  ا بص اتاوميص 
  صاوتبةزاط اوةا صفت الي ةا وةن اتاوميص الب ع  إل  األاظوص اتوبمإلاةص اموإل ةط ص إلة   ةأا اتسياسةص صالتوةاط ا ةا 

التافاس صاألةسةاط ااسةيص  مكاط  ات  تاء صااااب ط صوس صتياب ط اتصظيليص. ص إل  التافي اتباليأيص بزصيةت اويةع 
 .وا ا

 

 : االعتماد. 7

وتحل هذه السٌاسة محل أي  م 15/9/2021 تارٌخ  هذه السٌاسة فً( 5/3فً االجتماع )  الجمعٌة إدارةاعتمد مجلس 

 .سٌاسات متصلة موضوعة سابقا

 


