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متهًد:
( أ ) إٕ ضٝاضَ ١صفٛف ١ايصالحٝات بني زتًظ اإلدازٚ ٠اإلداز ٠ايتٓفٝر ،١ٜتُعد َطًباً أضاضٝاً َٔ
َتطًبات ضٛابط حٛنُ ١ايعٌُٚ ،أحهاّ ايسقاب ١ايداخً ١ٝيف ادتُع ،١ٝحٝح تٗدف إىل
حتدٜد املطٛ٦يٝات ٚايصالحٝات يشاغً ٞايٛظا٥ف اإلداز ١ٜايتٓفٝر ١ٜايعًٝا العتُاد ايكسازات
ٚاملعاَالت يف ادتُعٚ ،١ٝاييت َٔ شأْٗا إٔ تعصش َٔ ضبط ٚحٛنَُ ١طازات تدفل املعاَالت
ٚاالجسا٤ات ،يتُٓع خماطس ٚشب٘ ايفطاد ٚاالحتٝاٍ أ ٚإضا ٠٤اضتدداّ ايطًط ١أ ٚتداخٌ
ٚتطازب االختصاصات.
(ب) حتدد ٖر ٙايطٝاض ١املطؤٚيٝات ايعاَ ١دتُٝع ايعاًَني َٔٚ ،هلِ عالقات تعاقد ١ٜأ ٚتطٛع١ٝ
بادتُعٚ ،١ٝذيو َع عدّ اإلخالٍ مبا قط ٢ب٘ ْظاّ ادتُعٝات ٚاملؤضطات األًٖ ١ٝايصادز٠
باملسض ّٛاملًه ٞزقِ (ّٚ )8/تازٜذ ٖ1437/2/19ـٚ ،ال٥حت٘ ايتٓفٝرَٚ ،١ٜا ْصت عً٘ٝ
ايال٥ح ١األضاض ١ٝيًجُع ،١ٝاملعتُد ٠خبطاب ايٛشاز ٠زقِ ٚ 28300تازٜذ ٖ1438/5/25ـ.
أوالً :مصفىفُ صالحًات جملط اإلدارَ:
 .1اعتُاد ايتٛجٗٝات األضاضٚ ١ٝاألٖداف ايسٝ٥ط ١ٝيًجُعٚ ١ٝاإلشساف عً ٢تٓفٝرٖا.
 .2اعتُاد األْظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايطٛابط يًسقاب ١ايداخًٚ ١ٝاإلشساف عًٗٝاَٚ ،ا ٜتبع ذيو َٔ حتدٜد
يًُٗاّٚ ،االختصاصاتٚ ،ايٛاجباتٚ ،املطؤٚيٝات بني املطتٜٛات ايٛظٝف ١ٝاملدتًف.١
ٚ .3ضع ْظاّ يًحٛنُ ١خاص بادتُعٚ ،١ٝاإلشساف ايعاّ عًَٚ ،٘ٝساقبَ ١د ٣فاعًٝت٘ٚ ،تعدًٜ٘
إٕ دعت اذتاج ،١مبا ال ٜتعازض َع األْظُٚ ١ايًٛا٥ح ذات ايعالق١؛ َٚا تكسز ٙجٗ ١االشساف
عً ٢ادتُع.١ٝ
ٚ .4ضع ٚاعتُاد ضٝاضَ ١هتٛب ١تٓظِ ايعالقَ ١ع أصحاب املصاحل َٔ ،أجٌ محاٜتِٗ ٚحفظ
حكٛقِٗٚ ،قبٌ ذيو حفظ حكٛم ادتُعَٚ ١ٝهتطباتٗا.
ٚ .5ضع ٚاعتُاد ضٝاض ١يتفٜٛض ٚتٓفٝر األعُاٍ املٓٛط ١باإلداز ٠ايتٓفٝر.١ٜ
ٚ .6ضع ٚاعتُاد ايطٝاضات ٚاإلجسا٤ات اييت تطُٔ ايتصاّ ادتُع ١ٝباألْظُٚ ١ايًٛا٥حٚ ،ايتصاَٗا
باإلفصاح عٔ املعًَٛات ادتٖٛس ١ٜيًٛشازٚ ٠ادتٗات اذته ١َٝٛذات ايعالقٚ ،١ألصحاب
املصاحل َع ادتُعٚ ،١ٝفل اإلجسا٤ات ايٓظاَ.١ٝ
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 .7اعتُاد ايطٝاضات ايداخً ١ٝاملتعًك ١بعٌُ ادتُعٚ ١ٝتطٜٛسٖا.
 .8حتدٜد ايصالحٝات ٚاالختصاصات ٚاملطؤٚيٝات اييت ٜتِ تفٜٛطٗا يإلداز ٠ايتٓفٝر،١ٜ
ٚإجسا٤ات اختاذ ايكساز َٚد ٠ايتفٜٛض .نُا حيدد اجملًظ املٛضٛعات اييت حيتفظ بصالح١ٝ
ايبت فٗٝا ،مما جيٛش ي٘ تفٜٛط٘ ْظاَاً.
ٚ .9ضع تٛجٗات َٚعاٜري عاَ ١يالضتجُازاتٚ ،اضتصداز املٛافكات ايالشَ ١يريو عٓد اذتاج.١
 .10إداز ٠االضتجُازات ٚاألْشط ١ايعكاز ١ٜيًجُع.١ٝ
 .11حتدٜد ايتصٛز ايعاّ يًُداطس اييت تٛاج٘ ادتُع.١ٝ
َ .12ساجعٚ ١تك ِٝٝأدا ٤املدٜس ايتٓفٝر ٟيًجُعٚ ،١ٝشاغً ٞاملسانص ايكٝاد ١ٜايعًٝا ٚتٛفري ايدعِ
هلِ.
 .13املطؤٚي ١ٝايهاًَ ١عٔ االعتُادات املايٚ ،١ٝايتٛقٝعات عً ٢أٚاَس ايصسف ٚايشٝهات.
 .14ايبت يف ايتعٝني ٚايفصٌ يشاغً ٞايٛظا٥ف اإلداز ١ٜايعًٝا.
 .15إقساز ٚاعتُاد اهلٝهٌ ايتٓظ ُٞٝيًجُعٚ ،١ٝايتعدٜالت ايطاز ١٥عً ٘ٝعٓد اذتاج.١
ثانًاً :مصفىفُ صالحًات اإلدارَ التنفًذيُ:
 .1ايكٝاد ٠املجً ٢يفسم ايعٌُ َٔ ،خالٍ َعاٜري َسحًَ ١ٝتطٛز.٠
 .2زبط األٖداف باالضرتاتٝجٝات ٚارتططٚ ،ايتك ِٝٝايدٚز.ٟ
 .3زفع تكازٜس دٚز ١ٜجملًظ اإلداز ،٠بشإٔ ممازضاتٗا يًصالحٝات املفٛض ١بٗا.
 .4زفع ايتكازٜس املايَٚ ،١ٝشسٚع املٛاشْ ١ايتكدٜس ١ٜالعتُاد.ٙ
 .5زفع ايتك ِٜٛايٛظٝف ٞيًعاًَني العتُاد.ٙ
 .6إصداز ايتعاَٚ ِٝايتعًُٝات ارتاص ١بطري ايعٌُ.
 .7ايتٛص ١ٝيف ايتعٝني يًٛظا٥ف ايشاغس ٠العتُادٖا.
 .8زفع تكسٜس إىل اجملًظ يتك ِٝٝايعكٛد ايٛظٝفٚ ١ٝايتٛص ١ٝباضتُسازٖا أ ٚإْٗاٗ٥ا مبربزات َطبب.١
ثالج ًا :الىاجبات جتاه الزؤصاء ،وآلًُ التىاصل بني أعطاء اجمللط واإلدارَ التنفًذيُ:
ٜ .1تِ تٛج ٘ٝايدع – ٠ٛعٓد اذتاج – ١يعكد اجتُاع َع اإلداز ٠ايتٓفٝر ،١ٜزٝ٥ط َٔ ٞقبٌ زٝ٥ظ
اجملًظ أ ٚأ َٔ ٟدتإ اجملًظ ايفسع ،١ٝحبطب األحٛاٍ.
 .2عدّ إيػا ٤أ ٚتأج ٌٝاالجتُاعات اجملدٚي ١إال بعد ايتٓطٝل ٚايتشاٚز َع زٝ٥ظ اجملًظ أ ٚزٝ٥ظ
ايًجٓ.١
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 .3يسٝ٥ظ اجملًظ إٔ ٜدع ٛالجتُاع طازئ غري زتدَ ،ٍٚت ٢زأ ٣ضسٚز ٠ذيو ،أ ٚبٓا ً٤عً ٢طًب
َٔ أعطا ٤اجملًظ.
ٜ .4تِ ايتٓطٝل بني زٝ٥ظ اجملًظٚ ،أَني ايطسٚ ،األعطاَٚ ،٤دٜس ادتُع ١ٝايتٓفٝرٟ؛ عٓد ٚضع
جد ٍٚأعُاٍ االجتُاع املشرتى.
 .5جيب عً ٢اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜإٔ تسفع جملًظ اإلداز ٠بتكسٜس شٗسٟ؛ عٔ أداٗ٥ا ٚإجناشاتٗاَٚ ،ا
قد ٜهٚ ٕٛاجٗٗا َٔ صعٛبات َٚا تكرتح٘ َٔ حًَٚ ٍٛبادزات.
 .6أَني زتًظ اإلداز ٖٛ ٠جٗ ١ايتٛاصٌ َع أعطا ٤زتًظ اإلداز ٠يف األَٛز املتعًك ١بشؤ ٕٚزتًظ
اإلدازٚ ،٠يف حاٍ غٝاب٘ ٜكَ ّٛكاَ٘ َفٛض َٔ اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜممٔ هلِ عالقٚ ١خرب ٠بأعُاٍ
اجملًظ ،مبٛجب تٛج ٘ٝأ ٚتهًٝف َٔ املدٜس ايتٓفٝر ٟبايكٝاّ باملُٗ ١إىل حني عٛد ٠أَني
اجملًظ.
 .7ألعطا ٤زتًظ اإلدازٚ ٠ايًجإ ايتٛاصٌ َع نٌ َٔ املدٜس ايتٓفٝرٚ ،ٟاملدٜس املاي ،ٞأ ٚأَٔ ٟ
أعطا ٤اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜعٓد اذتاج ١يريوٚ ،حطب َتطًبات َصًح ١ايعٌُ.
رابعاً :تطبًق الضًاصُ:
تطبل ٖر ٙايطٝاض ١ضُٔ ٚثا٥ل عٌُ ادتُعٚ ١ٝأْشطتٗاٚ ،عً ٢مجٝع ايعاًَني ٚاملٓتطبني ايرٜٔ
ٜعًُ ٕٛحتت إدازٚ ٠اشساف ادتُع ١ٝاالطالع عً ٢األْظُ ١املتعًك ١بعًُِٗٚ ،عًٖ ٢ر ٙايطٝاض١
ٚاإلملاّ بٗاٚ ،ايتٛقٝع بايعًِ بٗاٚ ،االيتصاّ مبا ٚزد فٗٝا َٔ أحهاّ ْصاً ،عٓد أداٚ ٤اجباتِٗ
َٚطؤٚيٝاتِٗ ايٛظٝفٚ ،١ٝعً ٢اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜمتهني مجٝع اإلدازات ٚاألقطاّ َٔ اذتص ٍٛعً٢
ْطدَٗٓ ١اٚ ،فل األْظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ذات ايعالق.١
واهلل املوفق،،،
مجعًُ حمافظُ حزميالء اخلرييُ
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