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 الترشيح والمكافأتلجنة ميثاق 

 الغرض 
يقوم المجلس بتشككليل لج م مم بيم ااءكك م المجلس ياهه اههاوي  وياوءككي  ب كك اي   

مم قبله، مع االلتزام بعهم اتخ ذ قرارا  بمارهه  بهوم ت كوي  مجلس اهار  الم ر،، 

يقوم بك لمتك بعكل المركككككككتمر  اامك ل اللجك م للتك له مم و اليل لمك  يببي  ال  المجلس ام 

هوره  ذلك مع امل بيل همج بعض اللج م ووق  لتب رك  اخت ك   تي  شري ل ام ال يلوم 

 .هب لك تع رض بيم واجب   ومرؤولي   هذه اللج م

 التشكيل 
غير  المرتقليم أوتتلوم اللجبل مم ث ثل أاء م ال  ااقل ال  أم يلوبوا مم االاء م 

 .التبايذييم ويلوم رئيس اللجبل اءواً مرتق 
 

 تماعات جاال
 .تجتمع اللجبل لمر  وااه  و  الشير ال  ااقل او للم  ها  الا جل

 
 المسؤوليات

 -مهام اللجنة : .1
تاهيه ااشخ ص المؤهليم ل بءم م إل  اءويل مجلس اإلهار  أو اإلهار  العلي  و   .أ

ااشخ ص المؤهليم للعمل لمهير للتهقيق الهاخل  الذي يلوم مم الم ر، اها تاهيه 
 .مرؤوليل لجبل التهقيق

إاكككككككهاه ري ركككككككل المل وكككككككإل  و روعيككككككك  الككككككك  مجلكككككككس اإلهار  للمواوقكككككككل الييككككككك           .ب
 -:واالشرا، ال  ت بيقي  مع االخذ ببظر االاتب ر م  ي ت 

مم تيلي  م  لح ام تتم ش  مع مب هئ و مم رر   الاولمل الرليمل و بم  يء -1
 .الم ر،  ويلل االجل ال  االاتب را  االبيل او الق ير  االجل

 .مهى تاقيق الم ر، الههاوه  ويلل االجل ووق خ ته االرتراتيجيل المعتمه  -2
الت له مم ام ري رل مبح المل و   ت خذ ب لارب م أبواع المخ  ر ل ول الت  يتعرض لي   -3

اارب ح المتاققل وهرجل المخ  ر الت  تتءمبي  الم ر، ، بايث يتم الموازبل بيم 
 .اابش ل واالام ل الم رويل

يج  ام تشمل ري رل المل وإل  والروات  جميع مرتوي   و وئ   موظا  الم ر،،  -4
اجرام مراجعل هوريل لري رل مبح المل و   والروات  والاواوز او ابهم  يو   

س لتعهيل او تاهيث هذه الري رل ، مجلس اإلهار  بذلك و تقهيم التو ي   ال  المجل
واجرام تقييم هوري لمهى لا يل وو اليل ري رل مبح المل وئ   والروات  والاواوز 

 .لءم م تاقيق أههاوي  المعلبل
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وءع ري رل االا ل لت ميم وظ ئ، اإلهار  التبايذيل ب لم ر، ال  ام تراجع بشلل  -5
ه بشلل  بيع  مع أي تييير ق ربوي ال  ااقل، بايث يلوم الم ر، ج هز للتع مل

ي رأ ال  ش غل  وظ ئ، اإلهار  التبايذيل هوم الت ثير ال  أهام الم ر، وارتمرار 
 .تبايذ املي ته

الت له مم ااهاه الخ   وتووير البرامج لتهري  أاء م مجلس اإلهار  وت هلييم بشلل  -6
لتج ريل ا الم ليل (مرتمر لموالبل ل ول الت ورا  الميمل ال   عيه الخهم ت لم رويل و

 .)واإلر ميل
االشرا، ال  امليل تقييم اهام المواره البشريل و  الم ر، والريم  اإلهار  التبايذيل  -7

 .ومراجعل التق رير الخ  ل بذلك وروع التو ي   بش بي  ال  مجلس اإلهار 
 


