
 

مهام اللجنة التنفيذية المعتمدة في االجتماع الثاني لمجلس األمناء المنعقد بتاريخ 
 (5/م أ4/2م. )بموجب قرار المجلس رقم 9/9/2020

 
 .اإلشراف العام على برامج المركز وأعماله (1
 متابعة قرارات مجلس األمناء واإلشراف على تنفيذها (2
وأدلة االجراءات التي تساهم في تطوير عمل المركز وتنظيمه، الموافقة على اللوائح  (3

 .لالعتماد من مجلس األمناء ورفعها
مراجعة وتحديث وتطوير الخطة االستراتيجية للمركز سنويًا، إذا دعت الحاجة إلى  (4

 .ذلك
 .مراجعة الخطط والبرامج السنوية، ورفعها لمجلس األمناء العتمادها (5
 .الخاصة بالمركز، والتوصية باعتمادها من مجلس األمناءمراجعة التقارير  (6
 مراجعة الموازنة التقديرية ورفعها لمجلس األمناء العتمادها (7
 وضع آلية للصرف على الميزانية التشغيلية المعتمدة للمركز خالل العام المالي (8
 األمناءدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتوصية باعتمادها من مجلس  (9

صدار القرارات الخاصة بذلك ضمن الميزانية واللوائح  (10 اإلشراف المالي واإلداري وا 
 .المعتمدة من مجلس األمناء اإلدارية

إقرار اتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها، بما ال  (11
 مهام واختصاصات اللجان األخرى لمجلس األمناء يتعارض مع

هام واختصاصات جميع اللجان، ووضع، وتطوير السياسات واالجراءات مراجعة م (12
 .)بشكل سنوي)ورفع ما تتوصل إليه إلى المجلس للنظر في اعتماده  الالزمة لتطويرها

  مراجعة التنظيم اإلداري للمركز، واعتماده من مجلس األمناء، واإلشراف على تنفيذه (13
لى الصعيد المحلي واإلقليمي، والرفع الموافقة على مشاركة المركز في المنتديات ع (14

 مجلس األمناء لالعتماد لرئيس
متابعة برنامج المسارات االستراتيجية للمركز، وتقديم تقرير إلى مجلس األمناء في كل  (15

 يتضمن عرضًا تنفيذيًا حيالها اجتماع



 

  لو.مراجعة، وتقييم أداء المشروع االستثماري للمركز بحي السفارات »فندق راديسون ب  (16
 .مراجعة أداء المحافظ االستثمارية للمركز (17
المطالبة بالمبالغ المطلوب تسييلها من المحافظ لدعم الموازنة التقديرية السنوية  (18

للمركز، مع وضع اآلليات الالزمة، والفترات الزمنية للتسييل، بالتنسيق مع  المعتمدة
 .والموارد المالية لجنة االستثمار

 .حيات، ورفعها لالعتماد من مجلس األمناءمراجعة وتطوير مصفوفة الصال (19
 دراسة وتقديم التوصيات حول إنشاء شركة قابضة للمركز، أو تأسيس الشركات للمركز (20
تشكيل اللجان الفرعية للجنة التنفيذية سواًء كانت دائمة، أو مؤقتة لممارسة مهام  (21

 ة.محددة »حسب الحاج  واختصاصات
 .لتسهيل مهامهاللجنة االستعانة بأي خبرات تراها  (22
 تنفيذ ما يسند إليها من مهام واختصاصات من مجلس األمناء.  (23


