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 مكدم٘

إٌ ضٔاض٘ مصفْف٘ الصالحٔات بني زتلظ اإلدازٗ ّاإلدازٗ التيفٔرٓ٘ تعد مطلبًا 

أضاضًٔا مً متطلبات ضْابط السقاب٘ الداخلٔ٘ يف ادتنعٔ٘ حٔح أىَا تعنل علٙ 

حتدٓد املطْٝلٔات ّالصالحٔات لشاغلٕ الْظاٜف اإلدازٓ٘ التيفٔرٓ٘ العلٔا العتناد 

 مً أنىَا أٌ تعصش مً ضبط ّحْنن  الكسازات ّاملعامالت يف ادتنعٔ٘ ّاليت

 .مطازات تدفل املعامالت ّاإلجساٛات لتنيع خماطس الفطاد ّاالحتٔال

 اليطام

حتدد ٍرِ الطٔاض٘ املطؤّلٔات العام٘ علٙ ناف٘ العاملني ّمً هله عالقات 

تعاقدٓ٘ ّتطْعٔ٘ يف ادتنعٔ٘ ّٓطتجيٙ مً ذلو مً تصدز هله ضٔاضات ّظٔفٔ٘ 

 .٘خاص٘ ّفكًا لألىظن

 البٔاٌ

 :أّاًل: مصفْف٘ صالحٔات زتلظ اإلدازٗ

 .اعتناد التْجَٔات األضاضٔ٘ ّاألٍداف السٜٔطٔ٘ للجنعٔ٘ ّاإلأساف علٙ تيفٔرٍا

اعتناد األىظن٘ ّاللْاٜح ّالطْابط للسقاب٘ الداخلٔ٘ ّاإلأساف علَٔا، ّما ٓتبع 

 ذلو

طتْٓات الْظٔفٔ٘ مً حتدٓد للنَاو ّاالختصاصات ّالْاجبات ّاملطؤّلٔات بني امل

 .املدتلف٘



     
     
    

ّضع ىظاو للحْنن٘ خاص بادتنعٔ٘ ّاإلأساف العاو علُٔ ّمساقب٘ مدٚ 

فاعلٔتُ ّتعدٓلُ إٌ دع  اذتاج٘ مبا ال ٓتعازض مع ما تكسزِ جَ٘ اإلأساف علٙ 

 . ادتنعٔ٘

ّضع ّاعتناد ضٔاض٘ مهتْب٘ تيظه العالك٘ مع أصحاب املصاحل مً أجل محآتَه 

 .ّحفظ حكْقَه

 .ّاعتناد ضٔاض٘ لتفْٓض ّتيفٔر األعنال امليْط٘ باإلدازٗ التيفٔرٓ٘ ّضع

ّضع ّاعتناد الطٔاضات ّاإلجساٛات اليت تطنً التصاو ادتنعٔ٘ لألىظن٘ ّاللْاٜح 

 .ّالتصامَا باإلفصاح عً املعلْمات ادتٍْسٓ٘ ألصحاب املصاحل مع ادتنعٔ٘

 .طْٓسٍااعتناد الطٔاضات الداخلٔ٘ املتعلك٘ بعنل ادتنعٔ٘ ّت

حتدٓد الصالحٔات ّاالختصاصات ّاملطؤّلٔات اليت ٓته تفْٓطَا لإلدازٗ 

 .التيفٔرٓ٘ ّإجساٛات اختاذ الكساز ّمدٗ التفْٓض

 .ننا حيدد اجمللظ املْضْعات اليت حيتفظ بصالحٔ٘ الب  فَٔا

 .ّضع مْجَات ّمعآري عام٘ لالضتجنازات

 .إدازٗ االضتجنازات ّاألىشط٘ العكازٓ٘ للجنعٔ٘

 .حتدٓد التصْز العاو للنداطس اليت تْاجُ ادتنعٔ٘

 .مساجع٘ ّتكٔٔه أداٛ السٜٔظ/املدٓس التيفٔرٖ ّتْفري الدعه لُ

 .االعتنادات املالٔ٘ ّالتْقٔعات علٙ أّامس الصسف ّالشٔهات

 .الب  يف التعٔني ّالفصل لشاغلٕ الْظاٜف اإلدازٓ٘ العلٔا



     
     
    

 .ت الطازٜ٘ علُٔإقساز ّاعتناد اهلٔهل التيظٔنٕ ّالتعدٓال

 :ثاىًٔا: مصفْف٘ صالحٔات اإلدازٗ التيفٔرٓ٘

 .الكٔادٗ املجلٙ لفسٓل العنل مً خالل معآري مسحلٔ٘ متطْزٗ

 .زبط األٍداف باالضرتاتٔجٔات ّارتطط ّالتكٔٔه الدّزٖ

 .زفع تكازٓس دّزٓ٘ جمللظ اإلدازٗ بشنٌ ممازضاتَا للصالحٔات املفْض٘ بَا

 .ّمشسّع املْاشى٘ التكدٓسٓ٘ العتنادِ زفع التكازٓس املالٔ٘

 .زفع التكْٓه الْظٔفٕ للعاملني العتنادِ

 .إصداز التعامٔه ّالتعلٔنات ارتاص٘ بطري العنل

 .التْصٔ٘ يف التعٔني للْظاٜف الشاغسٗ العتنادٍا

 .زفع تكسٓس بإىَاٛ العكْد الْظٔفٔ٘ للنجلظ

 :اجمللظ ّاإلدازٗ التيفٔرٓ٘ثالجًا: الْاجبات جتاِ السؤضاٛ التْاصل بني أعطاٛ 

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

 .اجمللظ

عدو إلػاٛ أّ تنجٔل االجتناعات اجملدّل٘ إال بعد التيطٔل ّالتشاّز مع زٜٔظ 

 .اجمللظ أّ زٜٔظ اللجي٘

 ًٛ لسٜٔظ اجمللظ أٌ ٓدعْ الجتناع طازئ غري زتدّل متٙ زأٚ ضسّزٗ ذلو أّ بيا

 .علٙ طلب مً أعطاٛ اجمللظ



     
     
    

أٌ ٓته التيطٔل بني زٜٔظ اجمللظ ّأمني الطس ّاألعطاٛ ّالسٜٔظ التيفٔرٖ عيد 

 .ّضع جدّل أعنال االجتناع

 .ً أداَٜآتْجب علٙ اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ تصّٓد زتلظ اإلدازٗ بتكسٓس أَسٖ ٓتطن

أمني زتلظ اإلدازٗ ٍْ جَ٘ التْاصل مع أعطاٛ زتلظ اإلدازٗ يف األمْز املتعلك٘ 

بشؤٌّ زتلظ اإلدازٗ ّيف حال غٔابُ ٓكْو مكامُ مفْض مً اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ 

ممً هله عالق٘ ّخربٗ بنعنال اجمللظ مبْجب تْجُٔ مً املدٓس التيفٔرٖ بالكٔاو 

 .لظباملَن٘ إىل حني عْدٗ أمني اجمل

ألعطاٛ زتلظ اإلدازٗ ّاللجاٌ التْاصل مع املدٓس التيفٔرٖ ّاملدٓس املالٕ أّ أٖ مً 

 .أعطاٛ اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ عيد اذتاج٘ لرلو

املطؤّلٔات تطبل ٍرِ الطٔاض٘ ضنً أىشط٘ ادتنعٔ٘ ّعلٙ مجٔع العاملني 

ن٘ ّامليتطبني الرًٓ ٓعنلٌْ حت  إدازٗ ّاأساف ادتنعٔ٘ االطالع علٙ األىظ

املتعلك٘ بعنلَه ّعلٙ ٍرِ الطٔاض٘ ّاإلملاو بَا ّالتْقٔع علَٔا، ّااللتصاو مبا ّزد 

فَٔا مً أحهاو عيد أداٛ ّاجباتَه ّمطؤّلٔاتَه الْظٔفٔ٘. ّعلٙ اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ 

 .تصّٓد مجٔع اإلدازات ّاألقطاو بيطد٘ ميَا

 


