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بأهمية اضتتتتتراري تنظيم الاق لةرقابة عةس الماتتتتتتوي المؤستتتتتاتتتتت  يحدد العربية لالستتتتتتومار ااإلامار الزراع  الهيئة تؤمن 

ال واعد ااإلجرارات الالزمة لصتتتتنع االعالقات مع جميع الفئات المعنية بالهيئة، ايوضتتتت   الماتتتتؤاليات االواجظات االح و 

 مااااياال ال رارات الرشيدي المتعة ة بالعمل، ايدعم العدالة االشفافية االماارلة المؤساية، ايعزز الو ة االمصداقية

التوازن بين أصتتتحال المصتتتال  المتعارضتتتة، ايرستتتم الحداد الفاصتتتةة بين المصتتتال  ال اصتتتة  ف  بيئة العمل، ايضتتتمن تح يم

 .المجاالت ف  م تةف عنيينلةمكما يعكس مدي اهتماق اإلداري بالمصال  األساسية االعامة. 

من هذا المننةم، اضتتتتتتتعة الهيئة مجموعة من الاتتتتتتتياستتتتتتتات ااإلجرارات اال واعد االتعةيمات الهادفة الس تفعيل الاق 

االستتتلال  األمول لمواردها اتعليم تحديد الضتتوابو ااستتالل الرقابة الت  تضتتمن داتتن اإلداري من  ال  االحوكمة لديها 

  .عةس مكتاظات الهيئةالمحافلة الربحية ا

 أهداف الاق الحوكمة ف  الهيئة: .1

 : Transparencyالشفافية  .أ

يهدف الاق الحوكمة إلس أن تتحةس الهيئة بالشفافية بحيث تفص  عةس احو ااض  ادقيم اتاق عن سياستها اقراراتها 

 عنها.اأاشنتها الت  تكون ماؤالة 

 : Accountability الماارلة .ل

يهدف الاق الحوكمة الس أن تت ظل الهيئة اتالج عمةيات التدقيم عةيها سوار أكااة دا ةية أا  ارجية، اتتجاال معها كما 

 يةزق، اتتفهم أاها قد تكون محل ماارلة فيما يتعةم بال وااين ااألالمة الت  تحكم اشاطها. 

 : Justiceالعدالة جت. 

 .مل مع كل األطراف بإاصاف امااااي دان تمييز طرف عن طرف آ رالتعا

 تتمول فوالد الاق الحوكمة ف  الهيئة فيما ية : .2

 .تح يم ث افة الماارلة االشفافية اتحديد أسس الماؤالية عن اإلاجاز االنتالج .أ

 .مكافحة امحاربة الفااد بأشكاله اممارساته .ل

موث ة مع تحديد الماؤاليات االح و  االواجظات االصالديات االعالقات ضمن إطار ايجاد تعةيمات اإجرارات اأالمة   جت. 

 .عمل ااض 

 اتيجة االستجابة لمتنةظاتهم اادتياجاتهم بجودي عالية اسرعة مناسظة. صحال المصةحةأتعزيز رضا  .د

 ة لها.االهداف االستراتيجيهت.  تحاين فعالية اكفاري عمةيات الهيئة ااستلال  مواردها اتوظيفها بشكل مناسب لتح يم 

 .ا.  تعزيز ث افة الوالر المؤسا  اتنمية الشعور بالماؤالية

 :مظادئ الحوكمة .3

 تتة ص مظادئ الحوكمة الت  تنظ ها الهيئة فيما ية :
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 دماية د و  الدا  األعضار: .أ

د و  المااهمين امعامةتهم تنظم الهيئة مظدأ دماية د و  الدا  األعضار االمعامةة المتكافئة لهم بما يكفل دماية 

 بتكافؤ اإتادة الفرص المتاااية لهم.

 اإلفصاح عن اجود مصال   اصة بأعضار مجةس اإلداري اكظار الماؤالين التنفيذيين:  .ل

تنظم الهيئة مظدأ اإلفصاح عن اجود مصال   اصة من  ال  إلزاق جميع أعضار مجةس اإلداري االماؤالين التنفيذين 

 هم ال اصة ذات العالقة بنشاط الهيئة افم األالمة المعمو  بها ف  الهيئة.باإلفصاح عن مصالح

  االعتراف بح و  أصحال المصال :جت. 

تنظم الهيئة مظدأ االعتراف بح و  أصحال المصال  الهادف إلس دماية د و  أصحال المصال ، اهم الدا  األعضار 

 االموظفين االمتعاقدين االمتعامةين مع الهيئة.

  االشفافية: اإلفصاح تح يم .د

االشفافية من  ال  تنظيم النلم االةوال  التنليمية اال وااين اقواعد الاةوك  تنظم الهيئة مظدأ تح يم اإلفصاح

 المهن . 

  الماارلة:هت. 

 تنظم الهيئة مظدأ الماارلة عةس جميع الماتويات:

ظاط ااإلدالة لمجالس التح يم االتأديب ات ييم األدار تتم الماارلة من  ال  قواعد االاض ماتوي اإلداري التنفيذية فعةس

 الانوي لةعامةين، اال نو الانوية لإلدارات ات ارير اإلاجاز.

نة ااألاشاعةس ماتوي مجةس اإلداري، ي وق المجةس بمتابعة األدار من  ال  ت ارير لجنة التدقيم بشأن مهاق المتابعة 

ةية إعداد الظيااات المالية اجودي افعالية الضوابو اإداري الم اطر اتوافر اللراف لةتأكد من سالمة عم الت  ت وق بها الهيئة

الماللمة لةتدقيم الدا ة  ألدار مهامه بحيادية، اكفاية مؤهالت ااست اللية مدق   الحاابات ال ارجيين. كما يناقش 

و ية، اتوصيات ات ارير لجان اإلداري التنفيذية، اال نالمجةس الت ارير المالية اإلدارية ات ارير لجنة االستومارات المالية الدار

 الانوية االميزااية اإلدارية ات ارير اإلاجاز الدارية. 

ة اشاط الهيئ ماتوي مجةس المااهمين فتتم الماارلة من  ال  مناقشة الت رير الانوي الذي يشتمل عةس أما عةس

 .ت رير المدقم ال ارج  االظيااات المالية الموددي اإيضاداتهاة ايبرامجها االستومارية الانواأدالها امهامها الم تةفة ا

 ا.     الماؤالية المجتمعية:

ت وق الهيئة بماؤاليتها المجتمعية من  ال  الحرص عةس المااهمة ف  تح يم التنمية الماتدامة لةموارد الزراعية ف   

تظار االثر االجتماع  االظيئ  عند تنفيذ اي مشراع. كما تضنةع الدا  األعضار عظر استوماراتها الزراعية  الت  تأ ذ ف  االع

 من  ال  برامج إامالية لفئات م تةفة من المجتمع.  هذه الماؤاليةالهيئة بالواجظات المترتظة عةس 
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 إطار الحوكمة:  .4

جيهية الم تةفة )التوالهيكل التنليم  لةهيئة مدي الحرص الذي توليه لتوضي  اال تصاصات فيما بين أجهزتها  يعكس

ااإلشرافيه االتنفيذية(، اتح يم التكامل االتفاعل بينها من أجل مشاركة أفضل ف  ات اذ ال رارات. اتعنس األجهزي التالية 

 :اتةتزق بتنظيم ال وااين ااألالمة ااإلجرارات لتح يم أهداف الحوكمة ف  الهيئة بتنظيم مظادئ الحوكمة

 مجةس المااهمين: .أ

دالة عربية، ايتم تمويل كل دالة بممول ااالب له.  21همين يعتظر الاةنة العةيا ف  الهيئة، ايتكون من مجةس الماا

ايع د المجةس اجتماعاته سنويًا، اقد من  النلاق األساس  لمجةس المااهمين كافة الصالديات الالزمة لتح يم أغراض 

 توفر قواعد إجرالية معتمدي تحكم عمل مجةس المااهمين.( من النلاق األساس  لةهيئة(. كما ت10)مادي رقم ) الهيئة

 مجةس اإلداري: .ل

، يعينهم مجةس المااهمين سعادي رليس الهيئة الكن يرأس مجةس اإلداري تاعة أعضار يتكون مجةس إداري الهيئة من

اف ا لة واعد اإلجرالية ، ايع د اجتماعات ربع سنوية اكةما دعة الحاجة. اذلك قابةة لةتجديد لداري مدتها ثالث سنوات

الت  تنلم تةك االجتماعات. اهو ي تص بال ياق بكافة الصالديات الالزمة إلداري أعما  الهيئة اأاشنتها اما يفوضه له 

 ( من النلاق األساس  لةهيئة(.13مجةس المااهمين من ا تصاصات )مادي رقم )

 رليس الهيئة: جت. 

يتم تعيين رليس الهيئة من قظل مجةس المااهمين من ذاي ال ظري االكفاري من مواطن  الدا  األعضار ف  الهيئة، اهو 

 رليس مجةس اإلداري، اال يشترك ف  التصوية إال ف  دالة تاااي األصوات، ايكون صوته مرجحًا. 

 الةجنة التنفيذية:  .د

اإلداري ي تارهم مجةس اإلداري، باإلضافة إلس رليس مجةس اإلداري الذي  تتكون الةجنة التنفيذية من  ماة أعضار من مجةس

يتولس رلاستها، امن مهاق الةجنة األساسية النلر ف  الموضوعات الت  تعرض عةس مجةس اإلداري، اترفع توصياتها إلس 

 مجةس اإلداري لةنلر فيها.

 لجنة التدقيم االم اطر:هت. 

إداري الهيئة التنفيذية، ي تارهم مجةس اإلداري. ت وق الةجنة بمهامها اف ًا لميوا  ينلم  عن تتكون من ثالثة أعضار مات ةين

عمةها اضمن الصالديات الرلياية المناطة بها، امنها: مراقظة سالمة الظيااات المالية، امتابعة تنظيم سياسات إداري 

امناقشة ت اريرها، امناقشة ت ارير مدقم الحاابات الم اطر االرقابة الدا ةية، ات ييم فعالية إداري التدقيم الدا ة  

 ال ارج . اترفع الةجنة توصياتها الس مجةس اإلداري لةنلر فيها.

 لجنة االستومارات المالية:  .ا

ه  لجنة منظو ة من مجةس اإلداري اتتكون من ثالثة أعضار ي تارهم مجةس اإلداري باإلضافة إلس رليس مجةس اإلداري الذي 

ات ات وق الةجنة بمهاق متابعة استومارات الهيئة المالية ف  األسوا  العالمية االتدف ات الن دية لةهيئة، يتولس رلاسته

 اتوظيف أموالها. اترفع الةجنة توصياتها الس مجةس اإلداري لةنلر فيها.
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   إداري التدقيم الدا ة  .ز

ف  الهيئة مكواًا هامًا ف  منلومة الرقابة االضظو، اتحرص اإلداري العةيا ف  الهيئة عةس أن  تشكل إداري التدقيم الدا ة 

تؤدي هذه اإلداري دارها باست اللية. تشمل مهامها ت ييم فعالية أالمة الضظو الدا ة  اأاشنة إداري الم اطر اف ًا 

 عن مجةس اإلداري.  مع لجنة التدقيم االم اطر المنظو ةإلجرارات معتمدي، اه  تتواصل مظاشري 

ركيزي أساسية أيضًا ف  إطار الحوكمة إذ تتوزع ماؤاليات إداري الم اطر عةس جميع الماتويات  ايشكل الاق إداري الم اطر

 اإلدارية ف  الهيئة.  

 الوددات التنليمية األ ري:دت. 

الهيئة امكتب الماتشار ال ااوا  اسظع إدارات تنفيذية مت صصة ه : إداري الهيكل اإلداري لةهيئة من مكتب رليس  يتكون

الدراسات ااإلامار اإداري االستومار الزراع  ااإلداري المالية اإداري الموارد الظشرية اإداري ال دمات اإداري االستراتيجية 

التنليمية ف  عمةها الةوال  التنليمية  االتنوير اإداري االتصا  المؤسا  االعالقات الدالية. اتراع  كافة الوددات

االاياسات اال واعد االتعةيمات ااإلجرارات الت  تنلم أاشنة الهيئة اعمةياتها اتهدف إلس استمرارية العمل اتنفيذ 

 ال نو الانوية.

  :الةجان افر  العمل المت صصة .ط

 رية(، باإلضافة إلس فر  العمل المت صصةتتولس عدي لجان مشتركة من م تةف الوددات التنليمية )بصفتها جهات استشا

ت ديم المشوري ف  األمور الجوهرية، اتكون عضويتها من ماتشارين ا ظرار اموظفين من ذاي اال تصاص، امن هذه 

 الةجان: الةجنة االستشارية العةيا الجنة االستومار الزراع  الجنة ال راض الجنة شؤان الموظفين الجنة المشتريات.

 ال رار.  ات اذبشكل منتلم آلية هامة لتاهيل عمةيات  عات تةك الةجان الت  تع داجتما اتشكل

 التدقيم ال ارج : .ي

يشكل التدقيم ال ارج  دة ة هامة ف  الاق الحوكمة، اي تص مجةس المااهمين دان غيره بتعيين مدق   الحاابات 

 ال ارجيين ااف ًا لةنلاق األساس  لةهيئة، ايتم تعيينهم بتوصية من مجةس اإلداري. 

  

 محمد بن عبيد المزروعي                                                                                                                                          

 

                 رئيس الهيئة                                                                                                                                                      

 

 

 

 


