
 سياسة مصفوفة الصالحيات
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد :

 مقدمة 

إن سياسةةم فوةة الم حيوةةبييام لةةاإل فرةةةا حارح ا تحارح ا حيد  البةةم ساةةا فمة ةةال اساسةةيال فةةإل فدمة ةةام  ةةاح   
حيرقا ةةم حياحيةيةةم لةةع حيريثيةةم ياةةل الىةةا سايةةم ئةةةا سوالةةا حييلةةغاييام تحيوةةبييام ي ةةا ةع حيا ةةا   حارح  ةةم 

دع فةإل أةهلىا ان ساةمن فةإل  ة   تياسيةم فلةا حم حيد  البم حياةيا الئديار حيقرح حم تحيياافبم لع حيريثيم، تحي
 ، يدي ع فخاطر حي لار تحاليديال .تحاجرحءحمسالق حيياافبم 

 النطاق 

سوةةار هةةلس حيلياسةةم حييلةةلتييام حياافةةم ئةةةا سالةةم حياةةافةاإل تفةةإل يىةةع ئبقةةام سااقابةةم تسما يةةم لةةع حيريثيةةم، 
 لميم .ت لدث ا فإل ذيك فإل سوا  يىع سياسام ت يفيم ياصم تلقال يأل

 البيان 

 أوالً : مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة :

 حئديار حيداجاىام حألساسيم تحألهاحف حير يليم يةريثيم تحاأرحف ئةا س  الها . .1
حئديةةار حأللميةةم تحيةةةاح و تحيلةةاح   يةرقا ةةم حياحيةيةةم تحاأةةرحف ئةاىةةا، تفةةا لد ةةع ذيةةك فةةإل سوالةةا يةيىةةا   .2

 لاإل حييلدا ام حيا يفيم حييخدة م . تحاليدواصام تحياحج ام تحييللتييام
ت ةةةع لمةةةا  يةواسيةةةج يةةةاا  ايريثيةةةم تحاأةةةرحف حياةةةا  ئةيةةةج تفرحإ ةةةم فةةةا  لائةادةةةج تساالةةةةج إن رئةةة   .3

 حيواجم،  يا ال لداا ض فع فا سقر س جىم حالأرحف ئةا حيريثيم .
 يقاقىع .ت ع تحئديار سياسم فكدابم س مع حيابقم فع اصواب حييوايو فإل اجم ييالدىع تي ظ  .4
 ت ع تحئديار سياسم يد ا ض تس  ال حألئيال حيي اطم  اارح ا حيد  البم . .5
ت ةةع تحئديةةار حيلياسةةام تحاجةةرحءحم حيدةةع سلةةيإل حيدةةمح  حيريثيةةم يأللميةةم تحيةةةاح و تحيدمحفىةةا  االوةةا   .6

 ئإل حيياةافام حيراهر م ألصواب حييوايو فع حيريثيم .
 ايم حيريثيم تسما رها .حئديار حيلياسام حياحيةيم حييداةقم   .7
سوالةةا حيوةةبييام تحاليدواصةةام تحييلةةلتييام حيدةةع لةةدع س ا لةةىا يةة رح ا حيد  البةةم، ت جةةرحءحم حسخةةاذ  .8

 حيقرح  تفاا حيد ا ض. سيا بوار حييرةا حييا ائام حيدع بود ظ  وبييم حيب  لاىا .
 ت ع فاجىام تفاالار ئافم يبسدثيا حم . .9

 
 



 اإلدارة التنفيذية :ثانياً : مصفوفة صالحيات 

 حيقيارا حييثةا ي ر ق حيايم فإل يبل فاالار فريةيم فدما ا . .1
  ب  حألهاحف  االسدرحسيريام تحيخم  تحيدقايع حيات ي . .2
  لع سقا  ر رت  م ييرةا حارح ا   هن فيا ساسىا يةوبييام حيي ا م لىا . .3
 . لع حيدقا  ر حيياييم تف رتع حيياحنلم حيدقالر م الئديارس  .4
  لع حيدقا ع حيا ي ع يةاافةاإل الئديارس . .5
 إصاح  حيداافيع تحيداةييام حيخاصم  لار حيايم . .6
 حيداصيم لع حيداااإل يةا ا   حي ا را الئديارها . .7
  لع سقر ر  إلىاء حياقار حيا يفيم يةيرةا . .8

 ثالثاً : الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية :

 لدع ساجيج حيائاا ياقا حجدياع فإل قبم   يا حييرةا ات ايا حيةران حي ر يم ئإل حييرةا . .1
 ئا  إيغاء ات سهجام حالجديائام حييراتيم إال  اا حيد لاق تحيد ات  فع   يا حييرةا ات   يا حيةر م  .2
ب فةإل ير يا حييرةةا ان لةائا الجديةاع طةا ر  اةر فرةاتل فدةا  ا   ةرت ا ذيةك ، ات ل ةاءل ئةةا طةة .3

 ائلاء حييرةا .
 ان لدع حيد لاق لاإل   يا حييرةا تحألئلاء تحييالر حيد  الي ئ ا ت ع جاتل ائيال حالجدياع . .4
 لداجب ئةا حارح ا حيد  البم سمت ا فرةا حارح ا لدقر ر أىري لدليإل ارح ىا . .5
فةةإل ائلةةاء حارح ا  ألئلةةاء فرةةةا حارح ا تحيةرةةان حيداحصةةم فةةع حييةةالر حيد  اةةلي تحييةةالر حييةةايع ات اي .6

 حيد  البم ئ ا حيواجم يليك .
 المسؤوليات 

 ت أةةرحفسمبةةق هةةلس حيلياسةةم  ةةيإل ال ةةمم حيريثيةةم تئةةةا جييةةع حياةةافةاإل تحيي دلةةباإل حيةةللإل بايةةةان سوةة  إرح ا 
حيريثيم حاطبع ئةا حأللميم حييداةقم  ايةىع تئةا هلس حيلياسم تحاييا  لىا تحيداإيةع ئةاىةا، تحاليدةمح   يةا ت ر 
لاىةةا فةةإل ايكةةا  ئ ةةا ارحء تحج ةةاسىع تفلةةلتيياسىع حيا يفيةةم. تئةةةا حارح ا حيد  البةةم سمت ةةا جييةةع حارح حم تحألقلةةا  

 ل لخم ف ىا 
 السابعةم  حسب الفقرة  03/02/2021( املنعقد بتاريخ   1مت اعتماد هذه السياسة مبجلس اإلدارة رقم )  املراجع :  

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة      المدير التنفيذي       
 ثاني بن مسهوج العنزي     محمد قعيران العنزي 


