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 مكدم٘

ضْابط السقاب٘  عد مطلبًا أضاضًٔا مً متطلباتبني زتلظ اإلدازٗ ّاإلدازٗ التيفٔرٓ٘ تمصفْف٘ الصالحٔات  ضٔاض٘ إٌ

اإلدازٓ٘ التيفٔرٓ٘ العلٔا حٔح أىَا تعنل علٙ حتدٓد املطْٝلٔات ّالصالحٔات لشاغلٕ الْظاٜف  ادتنعٔ٘الداخلٔ٘ يف 

، ّاالجساٛات، ّاليت مً شأىَا أٌ تعصش مً ضبط ّحْنن٘ مطازات تدفل املعامالت ادتنعٔ٘عتناد الكسازات ّاملعامالت يف ال

 االحتٔال.ّ الفطادتنيع شتاطس ل

 اليطام

ّٓطتجيٙ مً  ادتنعٔ٘،يف  ّتطْعٔ٘ ّمً هله عالقات تعاقدٓ٘علٙ ناف٘ العاملني حتدد ٍرِ الطٔاض٘ املطؤّلٔات العام٘ 

 .ّظٔفٔ٘ خاص٘ ّفكًا لألىظن٘ ضٔاضاتذلو مً تصدز هله 

 البٔاٌ

 صالحٔات زتلظ اإلدازٗ: مصفْف٘أّاًل: 

 .علٙ تيفٔرٍا ّاإلشساف للجنعٔ٘السٜٔطٔ٘  ّاألٍداف األضاضٔ٘اعتناد التْجَٔات  .1

ّما ٓتبع ذلو مً حتدٓد للنَاو  ،علَٔا ّاإلشسافطْابط للسقاب٘ الداخلٔ٘ الّّاللْاٜح ىظن٘ األ اعتناد .2

 .املدتلف٘ الْظٔفّٔ٘االختصاصات ّالْاجبات ّاملطؤّلٔات بني املطتْٓات 

مبا ، ّتعدٓلُ إٌ دعت اذتاج٘ العاو علُٔ ّمساقب٘ مدٚ فاعلٔتُ ّاإلشساف بادتنعّٔ٘ضع ىظاو للحْنن٘ خاص  .3

 ما تكسزِ جَ٘ االشساف علٙ ادتنعٔ٘.ٓتعازض مع  ال

 .ضٔاض٘ مهتْب٘ تيظه العالك٘ مع أصحاب املصاحل مً أجل محآتَه ّحفظ حكْقَه ّاعتناد ّضع .4

 .تفْٓض ّتيفٔر األعنال امليْط٘ باإلدازٗ التيفٔرٓ٘لاعتناد ضٔاض٘ ّضع ّ .5

عً  باإلفصاحّاللْاٜح ّالتصامَا  لألىظن٘ ادتنعٔ٘ التصاواليت تطنً  ّاإلجساٛاتالطٔاضات  ّاعتناد ّضع .6

 .مع ادتنعٔ٘صحاب املصاحل ألادتٍْسٓ٘  املعلْمات

 .ّتطْٓسٍا ادتنعٔ٘اعتناد الطٔاضات الداخلٔ٘ املتعلك٘ بعنل  .7

حتدٓد الصالحٔات ّاالختصاصات ّاملطؤّلٔات اليت ٓته تفْٓطَا لإلدازٗ التيفٔرٓ٘، ّإجساٛات اختاذ الكساز ّمدٗ  .8

 .فَٔاالتفْٓض. ننا حيدد اجمللظ املْضْعات اليت حيتفظ بصالحٔ٘ البت 

 لالضتجنازات.ّضع مْجَات ّمعآري عام٘  .9

 .٘للجنعٔالعكازٓ٘  ّاألىشط٘ االضتجنازاتإدازٗ  .10

 ادتنعٔ٘.التصْز العاو للنداطس اليت تْاجُ  حتدٓد .11

 .لُالتيفٔرٖ ّتْفري الدعه  /املدٓسمساجع٘ ّتكٔٔه أداٛ السٜٔظ .12

 املالٔ٘ ّالتْقٔعات علٙ أّامس الصسف ّالشٔهات. تاالعتنادا .13

 يف التعٔني ّالفصل لشاغلٕ الْظاٜف اإلدازٓ٘ العلٔا.البت  .14

 إقساز ّاعتناد اهلٔهل التيظٔنٕ ّالتعدٓالت الطازٜ٘ علُٔ. .15
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 ٘:التيفٔرٓ ٗاإلداز صالحٔات مصفْف٘ :ثاىًٔا

 .معآري مسحلٔ٘ متطْزٗ خاللمً  العنلالكٔادٗ املجلٙ لفسٓل  .1

 .ّارتطط ّالتكٔٔه الدّزٖ باالضرتاتٔجٔات األٍدافزبط  .2

 .بَا بشأٌ ممازضاتَا للصالحٔات املفْض٘ جمللظ اإلدازٗ زفع تكازٓس دّزٓ٘ .3

 زفع التكازٓس املالٔ٘ ّمشسّع املْاشى٘ التكدٓسٓ٘ العتنادِ. .4

 زفع التكْٓه الْظٔفٕ للعاملني العتنادِ. .5

 إصداز التعامٔه ّالتعلٔنات ارتاص٘ بطري العنل. .6

 التْصٔ٘ يف التعٔني للْظاٜف الشاغسٗ العتنادٍا. .7

 زفع تكسٓس بإىَاٛ العكْد الْظٔفٔ٘ للنجلظ. .8

 التْاصل بني أعطاٛ اجمللظ ّاإلدازٗ التيفٔرٓ٘:السؤضاٛ  جتاِالْاجبات ثالجًا: 

 .اللجاٌ الفسعٔ٘ عً اجمللظ أحد ٓته تْجُٔ الدعْٗ لعكد اجتناع مً قبل زٜٔظ اجمللظ أّ .1

 .اللجي٘مع زٜٔظ اجمللظ أّ زٜٔظ  ّالتشاّزالتيطٔل عدو إلػاٛ أّ تأجٔل االجتناعات اجملدّل٘ إال بعد  .2

ًٛ علٙأّ  ٗ ذلو،غري زتدّل متٙ زأٚ ضسّز طازئأٌ ٓدعْ الجتناع  لسٜٔظ اجمللظ .3  أعطاٛ اجمللظ. طلب مً بيا

 .أٌ ٓته التيطٔل بني زٜٔظ اجمللظ ّأمني الطس ّاألعطاٛ ّالسٜٔظ التيفٔرٖ عيد ّضع جدّل أعنال االجتناع .4

 .دازٗ بتكسٓس شَسٖ ٓتطنً أداَٜااإلتصّٓد زتلظ  فٔرٓ٘اإلدازٗ التي ٓتْجب علٙ .5

أمني زتلظ اإلدازٗ ٍْ جَ٘ التْاصل مع أعطاٛ زتلظ اإلدازٗ يف األمْز املتعلك٘ بشؤٌّ زتلظ اإلدازٗ، ّيف حال  .6

 املدٓساإلدازٗ التيفٔرٓ٘ ممً هله عالق٘ ّخربٗ بأعنال اجمللظ مبْجب تْجُٔ مً  مكامُ مفْض مًغٔابُ ٓكْو 

 .فٔرٖ بالكٔاو باملَن٘ إىل حني عْدٗ أمني اجمللظالتي

عيد  ٘التيفٔرٓ اإلدازٗالتيفٔرٖ ّاملدٓس املالٕ أّ أٖ مً أعطاٛ  املدٓسألعطاٛ زتلظ اإلدازٗ ّاللجاٌ التْاصل مع  .7

 .لرلو اذتاج٘

 ملطؤّلٔاتا

ٓعنلٌْ حتت إدازٗ ّاشساف ادتنعٔ٘ الرًٓ ّامليتطبني  العاملنيّعلٙ مجٔع  أىشط٘ ادتنعٔ٘تطبل ٍرِ الطٔاض٘ ضنً 

، ّااللتصاو مبا ّزد فَٔا مً أحهاو عيد ّالتْقٔع علَٔا ّاإلملاو بَا الطٔاضّ٘علٙ ٍرِ  هاالطالع علٙ األىظن٘ املتعلك٘ بعنلَ

 .َابيطد٘ مي ّاألقطاو تصّٓد مجٔع اإلدازاتاإلدازٗ التيفٔرٓ٘ الْظٔفٔ٘. ّعلٙ  هّمطؤّلٔاتَ هأداٛ ّاجباتَ

 املساجع

ّحتل ٍرِ الطٔاض٘ ستل .  ٍـ26/04/1441(  ٍرِ الطٔاض٘ يف      األّىل( يف دّزتُ )     1  ) عٔ٘ يف االجتناع اعتند زتلظ إدازٗ ادتن

 . الطٔاضات الطابك٘ مجٔع 


