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المؤسسي
ة
وثيقة الحاكميه

المرتكزات األساسية لوثيقة الحاكمية المؤسسية

ووًال :اولتزام بالحاكمية المؤسسية:
ٌ .1قوم الصندوق ومن خالل لجنة مختصه باعداد وثٌثة الحاكمٌة المؤسسٌة على ان ٌتم اعتمادها
من مجلس االدارة وان ٌتم نشرها على الموقع االلكترونً للصندوق والصحاب العالقة او عند
الطلب .
 .2تعمل اللجنه على توجٌة عملٌة اعداد وتحدٌث وتطبٌق الوثٌقة .
ٌ .3تم تضمٌن الوثٌقه فً  -تقرٌر خاص – ٌنشر بشكل سنوي ٌبٌن مدى التزام الصندوق ببنود
الوثٌقة على ان ٌتضمن التقرٌر بٌان مدى التزام ادارة الصندوق بتطبٌق كل بند من بنودة مع ذكر
اسباب عدم االلتزام باي بند من البنود المراد تطبٌقها .
ان للصندوق مجموعة منتظمة من العالقات مع مجلس اإلدارة والشركاء الخارجٌن وجمٌع
األطراف األخرى ذات الصلة  ،وتتناول هذه العالقات اإلطار العام إلستراتٌجٌة الصندوق
واالستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع التموٌل المٌكروي والوسائل الالزمة لتنفٌذ اهدافه  ،وٌضمن اإلطار
العام للحوكمة المؤسسٌة والمعاملة العادلة القائمة على المساواة بٌن العمالء  ،كما ٌعترف بجمٌع
العمالء التً حددها القانون  ،وٌؤكد تزوٌدهم بجمٌع المعلومات المهمة حول انشطة الصندوق ،
والتزام االدارة بمسؤولٌتهم نحوه.

ثاايا ًال :مجلس اإلدارة (المجلس)
- 1مبادئ عامة

أ -إن واجب مجلس اإلدارة األساسً هو تحمل كافة المسؤولٌات المتعلقه بالعملٌات التً
ٌقوم بها الصندوق وسالمة االجراءات المالٌة والتأكد من حماٌة االموال العامة وكذلك
حقوق الموظفٌن والجهات االخرى ضمن القوانٌن والتعلٌمات النافذة والسٌاسات الداخلٌة
للصندوق .
ب ٌ-قوم المجلس برسم األهداف اإلستراتٌجٌة للصندوق باإلضافة إلى الرقابة على إدارته
التنفٌذٌة التً تقع علٌها مسؤولٌات العملٌات الٌومٌة  ،كما ٌقوم المجلس بالمصادقة على
أنظمة الضبط والرقابة الداخلٌة وٌتأكد من مدى فعالٌتها ومدى تقٌد الصندوق بالخطة
االستراتٌجٌة والسٌاسات واإلجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب القوانٌن والتعلٌمات
الصادرة بمقتضاها ،باإلضافة إلى التأكد من أن جمٌع المخاطر قد تم إدارتها بشكل سلٌم.
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- 2رئيس المجلس /المدير العام
ٌتم الفصل بٌن منصبً رئٌس المجلس (الرئٌس) والمدٌر العام على أن ال تربط بٌن الرئٌس
والمدٌر العام أي قرابة .

- 3دور رئيس المجلس (الرئيس)
ٌقوم الرئٌس بما ٌلً:
أ -إقامة عالقات بناءة بٌن كل من المجلس واإلدارة التنفٌذٌة للصندوق وبٌن اعضاء مجلس
االدارة.
ب -خلق ثقافة – خالل اجتماعات المجلس – تشجع على النقد البناء حول القضاٌا التً ٌوجد
حولها تباٌن فً وجهات النظر بٌن األعضاء  ،كما تشجع على النقاشات والتصوٌت على
تلك القضاٌا.
ت -التأكد من وصول المعلومات الكافٌة إلى كل من أعضاء المجلس والعمالء والجهات ذات
العالقة وفً الوقت المناسب.
ث -التأكد من توفر معاٌٌر عالٌة من الحاكمٌة المؤسسٌة لدى الصندوق.

 - 4تشكيلة المجلس

أ ٌ-تألف مجلس إدارة الصندوق من اعضاء حكومٌٌن وغٌر حكومٌٌن حسب قانون
الصندوق وكما ٌلً :
االعضاء الحكومٌٌن :
.1
.2
.3
.4
.5

معالً وزٌر العمل  -رئٌسا للمجلس
عطوفة مدٌر عام صندوق التنمٌة والتشغٌل  -نائبا للرئٌس .
عطوفة امٌن عام وزارة التخطٌط والتعاون الدولً – عضوا
عطوفة امٌن عام وزارة التنمٌة االجتماعٌة – عضوا
عطوفة امٌن عام وزارة المالٌة  -عضوا

االعضاء غٌر الحكومٌٌن :
.1
.2
.3
.4

ممثل عن القطاع الصناعً
ممثل عن القطاع التجاري
ممثل عن قطاع المرأه
ممثل عن القطاع التربوي
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ت
ث
ج

ٌتولى المجلس القٌام بالمهام المناطه به بما ٌنسجم مع قانون الصندوق واالنظمةوالتعلٌمات الصادرة بمقتضاه .
ٌراعى فً تشكٌل المجلس انسجام تشكٌلتهم مع قانون الصندوق .ال ٌجوز للصندوق أن ٌقدم قرضا ً لرئٌس المجلس او اٌا من اعضائه.
ٌعرف العضو غٌر الحكومً على انه العضو (سواء بصفته الشخصٌة او بصفتهاالعتبارٌه والذي ٌتم تعٌٌنه من قبل مجلس الوزراء بموجب قانون الصندوق) الذي ال
ٌربطه بالصندوق أي عالقة أخرى غٌر عضوٌته فً مجلس اإلدارة األمر الذي ٌجعل
حكمه على األمور ال ٌتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجٌة وٌتضمن الحد األدنى
للمتطلبات الواجب توفرها فً العضو المستقل ما ٌلً:
 - 1أن ال ٌكون قد عمل كموظف لدى الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتعٌٌنه .
 - 2أن ال ٌتقاضى من الصندوق أي راتب .
 - 3أن ال ٌكون له مصلحة مباشرة أو غٌر مباشرة فً العقود والمشارٌع التً تعقد مع
الصندوق .
 - 4أن ال ٌكون شرٌكا ً للمدقق الخارجً أو موظفا لدٌه خالل السنوات الثالث السابقة
لتارٌخ تعٌٌنه فً عضوٌة المجلس

- 5اجتماعات مجلس اإلدارة.
أ ٌ-جتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة كل شهر على االقل او كلما دعت الحاجة بدعوة
خطٌة من رئٌسه او من نائبة فً حال غٌابه وٌكون االجتماع قانونً اذا حضره اكثرٌة
اعضائة على ان ٌكون الرئٌس او نائبه احدهم .
ب  -تتحذ قرارات المجلس باالجماع او باكثرٌة اصوات الحاضرٌن على ان التقل عن
خمسه اصوات وعند التساوي ٌرجح الجانب الذي صوت معه رئٌس االجتماع .
ت  -تقوم ادارة الصندوق بتزوٌد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافٌة وقبل مدة كافٌة من
اجتماعات المجلس لتمكٌنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
ث  -تقوم ادارة الصندوق باقتراح المواضٌع التً تراها مهمة على جدول أعمال كل
اجتماع.
ج ٌ-عٌن المجلس أمٌنا ً لسر المجلس ٌتولى تدوٌن محاضر اجتماعاته وقراراته فً سجل
خاص مرقم بصورة مسلسلة ،وبٌان األعضاء الحاضرٌن وأي تحفظات ٌبدونها.

- 6مهام ومسؤوليات المجلس  :التعيياات  ،وتقييم داء اإلدارة التافيذية.

أ ٌ-عٌن مجلس الوزراء مدٌراً عاما ً للصندوق من ذوي الكفاءة وٌحدد صالحٌاته
ومسؤولٌاته وراتبه وحقوقه االخرى بموجب قانون الصندوق .
ب -لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الرئٌس إنهاء خدمات المدٌر العام إذا تطلبت
مصلحة العمل ذلك مع مراعاة بنود العقد الموقع معه .
ج ٌ -عمل المجلس على مراجعة وتقٌٌم أداء الصندوق ومدى تطبٌقه لإلستراتٌجٌات
والسٌاسات والخطط واإلجراءات الموضوعة.
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- 7مهام ومسؤوليات المجلس :التخطيط  ،اظمة الضبط والرقابة  ،ميثاق خالقيات
العمل  ،تعارض المصالح -:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-
ل-
م-
ن-

رسم السٌاسة العامة للصندوق واعداد البرامج والخطط الالزمة لتنفٌذها
وتطوٌرها .
تحدٌد االلولوٌات النشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة او المنتفعٌن او
نوعٌة المشارٌع وفق معاٌٌر ٌحددها لهذه الغاٌة .
تحدٌد شروط منح القروض لالفراد واالسر والجمعٌات والهٌئات المحلٌة بما فً
ذلك االقراض وفق احكام الشرٌعة االسالمٌة .
اصدار التعلٌمات الالزمة لتحدٌد الفئات المستهدفة من الصندوق .
ابرام العقود واالتفاقٌات التً ٌكون الصندوق طرفا فٌها وتفوٌض من ٌنوب عنه
بالتوقٌع علٌها .
اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التموٌل الالزم للصندوق من مختلف
المصادر المحلٌة والدولٌة ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاٌة .
متابعة تنفٌذ البرامج الممولة من الصندوق .
مناقشة الموازنة السنوٌة للصندوق واقرارها .
مناقشة التقرٌر السنوي والحسابات الختامٌة السنوٌة للصندوق واقراره.
تعٌٌن مدقق حسابات قانونً لتنظٌم حسابات الصندوق وسجالته حسب اصول
ومبادئ المحاسبة التجارٌة الحدٌثة وتحدٌد اجوره وذلك باالضافه الى تدقٌقها من
قبل الجهات الرقابٌة المعنٌة .
اعداد مشارٌع االنظمة الخاصة بالصندوق .
اصدار التعلٌمات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة الداخلٌة واالدارٌة والمالٌة للصندوق بما
ٌكفل تحقٌق اغراضه على ان ال تتعارض او تخالف احكام قانون الصندوق او
االنظمة الصادرة بمقتضاه .
تفوٌض من ٌنوب عنه بالتوقٌع فً االمور المالٌة واالدارٌة والقضائٌة.
على رئٌس مجلس إدارة الصندوق أو أحد أعضائه أو مدقق حسابات الصندوق
الخارجً او الداخلً وتحت طائلة المسؤولٌة التقصٌرٌة تبلٌغ الجهات الرقابٌة
المعنٌة فً حال وقوع أي مما ٌلً :

- 1إذا تعرض الصندوق ألوضاع مالٌة أو إدارٌة سٌئة أو تعرض لخسائر
جسٌمة تؤثر فً وضعه المالً.
- 2قٌام أعضاء مجلس االدارة باستغالل صالحٌاتهم ومركزهم بأي صورة
كانت لتحقق له أي منفعة بطرٌقة غٌر مشروعة وٌسري هذا الحكم فً
حال امتناع أي منهم عن عمل ٌستوجب القانون القٌام به.
 - 3قٌام أعضاء مجلس االدارة بأي عمل ٌنطوي على تالعب أو ٌعتبر اختالسا
أو احتٌاال أو تزوٌراً أو إساءة ائتمان وبشكل ٌؤدي إلى المساس بحقوق
الصندوق .

صندوق التنمية والتشغيل

-6-

المؤسسي
ة
وثيقة الحاكميه

ثالثا :لجان المجلس
- 1حكام عامة :

أ ٌ -عمل المجلس وبهدف زٌادة فعالٌته  ،بتكلٌف أي من اللجان العاملة فً الصندوق او
لجان رقابٌة اخرى القٌام بمهام محدده ٌتم تفوٌضها بصالحٌات ومسؤولٌات من قبله
ولمدة محددة من الوقت  ،وبحٌث تقوم هذه اللجان برفع تقارٌر دورٌة إلى المجلس
ككل ،علما بان وجود هذه اللجان ال ٌعفً المجلس من تحمل المسؤولٌة المباشرة
لجمٌع األمور المتعلقة بالصندوق.

ب ٌ -مكن للمجلس أن ٌقوم بدمج مهام عدة لجان من لجانه إذا كان ذلك مناسبا أو اكثر
مالءمة من الناحٌة اإلدارٌة .
ت -تأخذ اللجان قرارتها وتوصٌاتها باكثرٌة اصوات الحاضرٌن وعند التساوي ٌرجح
القرار الذي صوت معة الرئٌس.
ث -تضع اللجان إجراءات عمل خطٌة تنظم عملها وتحدد إلتزاماتها.
- 2تشكيل لجان المجلس
ٌقوم المجلس بتشكٌل اللجان الفرعٌة التالٌة من بٌن اعضائه :
أ  -لجنة لالمور المالٌة واالدارٌة
ب  -لجنة لالمور الفنٌة والتموٌل

رابعا ًال  :الضبط والرقابة الداخلية
- 1التدقيق الداخلي:

أ -توفر ادارة الصندوق لوحدة التدقٌق الداخلً العدد الكافً من الكوادر البشرٌة المؤهلة
و ٌتم تدرٌبها ا بشكل مناسب ،ولوحدة التدقٌق حق الحصول على أي معلومة
واالتصال بأي موظف داخل الصندوق كما لها كافة الصالحٌات التً تمكنها من أداء
المهام الموكلة إلٌها وعلى النحو المطلوب بموجب التشرٌعات النافذه.
ب  -تقوم وحدة التدقٌق الداخلً برفع تقارٌرها إلى المدٌر العام بحسب الهٌكل التنظٌمً
المعمول به.
ت  -ال ٌجوز وحدة الرقابه و التدقٌق الداخلً بأي مسؤولٌات تنفٌذٌة وتكون وحدة الرقابه
و التدقٌق الداخلً مسؤولة عن اقتراح هٌكل ونطاق التدقٌق الداخلً وخطة عملها كما
تكون مسؤوله عن إعالم المدٌر العام عن أي احتمالٌة لوجود تعارض فً المصالح.
ث  -تمارس وحدة التدقٌق الداخلً مهامها وتعد تقرٌرا كامال دون أي تدخل خارجً
وٌحق لها مناقشة التقارٌر مع الدوائر التً تم تدقٌقها.
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- 2التدقيق الخارجي:
أ ٌ-عٌن مجلس االدارة مكتب تدقٌق حسابات معتمد ومرخص له لمزاولة المهنة ،للقٌام
بمهام التدقٌق الخارجً على الصندوق وفقا ً لمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة المعتمدة ومتطلبات
وأصول المهنة والتشرٌعات النافذة.
ب ٌ -مارس مدقق حسابات الصندوق الخارجً واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد،
وٌجوز إعادة تكلٌفه بتدقٌق حسابات الصندوق الكثر من مرة وبقرار من المجلس .
ت  -على الصندوق اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأكد من الشروط الواجب توفرها فً
مدقق الحسابات الخارجً وواجباته والمسؤولٌات والصالحٌات الموكلة الٌه وفقا ً لما
نصت علٌه تعلٌمات االفصاح والمعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر التدقٌق الصادرة بمقتضى
القانون والتشرٌعات النافذه.

خامسا :العالقة مع عمالء الصادوق:
ٌ .1تخذ الصندوق اإلجراءات المناسبة لضمان حصول عمالء الصندوق على حقوقهم بما ٌحقق
العدالة والمساواة دون تمٌٌز مع اإللتزام بجمٌع البنود الواردة فً اتفاقٌة التموٌل المبرمه معهم
وبما ٌنسجم مع بنود االتفاقٌة والتعلٌمات واالنظمة والقوانٌن.
ٌ .2لتزم الصندوق بتطبٌق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة  2007وتعدٌالته.

سادسا ًال  :الشفافية واإلفصاح:
أ  -على الصندوق القٌام باإلفصاح وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وتعلٌمات
إفصاح المعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر التدقٌق الصادرة بمقتضى القانون واالنظمة
والتشرٌعات النافذة.
ب -على الصندوق أن ٌوفر المعلومات اإلفصاحٌة بصورة دقٌقة وواضحة وغٌر مضللة
وفً األوقات المحددة ،وفقا ً لمتطلبات الجهات الرقابٌة والتشرٌعات النافذة مما
ٌمكنهم من اتخاذ قراراتهم.
ت -على الصندوق استخدام موقعه اإللكترونً على شبكة اإلنترنت لتعزٌز اإلفصاح
والشفافٌة وتوفٌر المعلومات.
ث -ال ٌجوز ألي شخص مطلع فً الصندوق إفشاء المعلومات الداخلٌة المتعلقة
بالصندوق لغٌر المرجع المختص أو الى القضاء.
ج ٌ-جب أن ٌتضمن التقرٌر السنوي وكجزء من اإللتزام بالشفافٌة واإلفصاح الكامل
عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة باالضافة إلى جمٌع المعلومات المطلوبة وفقا ً لما
نصت علٌه تعلٌمات اإلفصاح المصدرة والمعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر التدقٌق .
ح ٌ-قوم الصندوق بتضمٌن التقرٌر السنوي مدى التزام إدارة الصندوق ببنود الوثٌقة
مع بٌان مدى التزام إدارة الصندوق بتطبٌق كل بند من البنود مع ذكر أسباب عدم
االلتزام بأي بند لم ٌتم تطبٌقه.

صندوق التنمية والتشغيل
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