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  المقدمة
تهدف هذه الالئحة إىل ضـــبط ما يتعلق بالصـــالحيات اإلدارية واملالية واالتصـــاالت اإلدارية ب كافة 

يم الـصالحيات إىل العديد من   تويات التنظيمية يف الجمعية، حيث تم تقـس تويات والتي تـسهم املـس املـس

ن اتخاذ القرارات عىل أسس منهجية ومؤسسية.   جملها يف ض

عي وـبالـتايل التخفيف من وـطأة األخـطاء  وتـحدـيداً ـفإن ـهذه املســــتوـيات تعـمل عىل ـتأكـيد العـمل الج

رسة السلطة املمنوحة ملتخذ القرار.   الفردية يف م

ب  الحيات عىل التوايل حـس باً  ولقد رتبت هذه الـص أولوية كل صـالحية وفاعليتها وفي ييل تعريفاً مقتـض

:   لكل مستوى منها وفق اآل

  أوالً: أحكام عامة

  ):١مادة (
ت والضوابط التنفيذية لتسي  عمل مجلس تفوض الجمعية العمومية صالحية إصدار األدلة والتعلي

  اإلدارة.

  :)٢مادة (
ثل وجهة نظر    واملوجهة لطرف خارج  الجمعيةتقترص صالحية إقرار املحارض والتقارير واملطبوعات التي 

  .رئيس مجلس اإلدارةعىل  الجمعية

  ):٣مادة (
  لصالحيات التالية:للجمعية اإضافة ملا ورد يف الالئحة األساسية اإلدارة يفوض ملجلس 

  .للجمعية ةاالسرتاتيجيإقرار أو تعديل التوجهات أو املحاور  .١

  ا.وفروعه الجمعيةإنشاء أو إضافة أو إجراء تعديالت هيكلية عىل وحدات ومرافق  .٢

  إصدار قرار الفصل ألسباب تأديبية. .٣

املوافقة عىل طلبات الرصــف والرشــاء وأجور املرافق والتعاقدات والبت يف املنافســات واملناقصــات  .٤

  ة ألف ريال.مئ ) ١٠٠٫٠٠٠ (أي منها عن  التي تزيد قيمة

   سريان العمل بالالئحة والتعديل عليها: )٤مادة (
دها من مجلس  .١  .اإلدارةيبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ اعت

ً لها. .٢ اً لهذه الالئحة جزءاً متم ت والقرارات التي تصدر يف الجمعية تفس  تعترب األنظمة والتعلي



  

 
 

٤ 

ــكل منتظم  .٣ ــالحيات بش ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغ ظروف الجمعية  تتم مراجعة الئحة الص

 بقرار من الجهة التي أصدرتها.

وافـقة مجلس  .٤ ال يجوز تـعدـيل أو إبـطال أو ـحذف أو إضــــاـفة أي مواد أو بنود يف ـهذه الالئـحة إال 

 .اإلدارة

  مسؤولية ممارسة الصالحيات :)٥مادة (
ــع حدوداً  إن جداول الصــالحيات املرفقة تشــكل يف مجموعها  .١ أداة فعالة لتنظيم ســ العمل وتض

للسـلطات وتدرجها، ويجب عىل كافة املسـؤول يف الجمعية االلتزام بهذه الصـالحيات عىل مختلف 

 مستوياتهم الوظيفية.

رـستها إال من قبل األـشخاص   .٢ ترتبط الـصالحيات املرفقة بـشكل مطلق ومبارش بالوظائف وال يجوز م

 الوظائف.املعين رسمياً يف هذه 

 يتحمل صاحب الصالحية األصيل كامل املسؤولية يف استخدام الصالحيات املمنوحة له. .٣

، باإلضــافة إىل وجوب اقرتان التوقيع   .٤ رســة الصــالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشــ يتم إثبات م

 الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيع. باالسم

  العالقة بين الصالحيات والمسؤوليات :)٦مادة (
إن كل مسؤولية تتطلب تخويل الصالحية املناسبة للمسؤول لتمكينه من القيام بها، وكل صالحية تعني 

رسة هذه الصالحية عىل الوجه الصحيح وإنطالقاً من هذا املبدأ فإن  تحمل هذا املسؤول املسؤولية مل

  غ مبارشة هذه املسؤوليات. جداول الصالحيات توضح بطريقة مبارشة أو

  الحدود العامة لممارسة الصالحيات :)٧مادة (
قتىض هذه الالئحة خارج نطاق  .١ ال يحق لصاحب الصالحية استخدام الصالحيات املخولة له 

 اختصاصه أو عمله الرسمي أو ملنفعة شخصية.

جموع هذه األجزاء حد ال يجوز فصل أي بند من بنود االتفاق إىل جزأين أو أك بحيث يتجاوز م .٢

الصالحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصالحية، ويف مثل هذه األحوال يجب الحصول عىل موافقة  

 الجهة ذات الصالحية األعىل.

وجب الصالحيات املمنوحة التأكد من استيفاء  .٣ يجب عىل صاحب الصالحية عند اتخاذ القرارات 

رى التي ينص عليها نظام الجمعية والسياسات واللوائح الرشوط والقواعد واإلجراءات والضوابط األخ

ت الداخلية.  والتعلي

  تفويض الصالحيات :)٨مادة (
  يجوز ألصحاب الصالحية تفويض بعض صالحياتهم حسب القواعد التالية:

 .يجوز أن يكون التفويض بشكل جز أو وقتي للمستوى الوظيفي التايل 

 فق عليه السلطة األعىل.يجب أن يكون التفويض بشكل مكتوب توا 
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 .تبقى املسؤولية عن الصالحيات املفوضة عىل عاتق من قام بتفويض هذه الصالحيات 

 .يجب أن يتم إخطار جميع الجهات ذات العالقة بالتفويض 

  يحق لـصاحب الـصالحية األـصيل الذي فوض ـصالحياته ـسحب بعض أو كل الـصالحيات املفوـضة

 حين يرى ذلك.

  ــبب، فإن يف الحاالت ــخص املفوض ألي سـ الطارئة وحاالت املرض والغياب أو عدم وجود الشـ

 الصالحية املفوضة تعود إىل صاحب الصالحية األصيل.

  ثانياً: صالحيات المدير التنفيذي للجمعية وفق النظام األساسي للجمعية:
ا املصــــلـحة، واملـحافـظة عىل أموالـه  .١ ل الجمعـية عىل الوـجه اـلذي يحقق لـه ا املنقوـلة وغ  إدارة أع

 املنقولة.

ل موظفي الجمعية، واقرتاح ترقيتهم وفصلهم وعالواتهم وإجازاتهم. .٢  إدارة وتنظيم أع

 التوقيع عىل املستندات التي تدخل ضمن اختصاصه. .٣

ل املفوض بها من قبل مجلس اإلدارة. .٤  القيام باألع

عات مجلس اإلدارة متى ما طلب منه ذلك. .٥  حضور اجت

ل الجمعية، ومناقشتها مع املجلس.تقديم التقار .٦  ير الدورية عن كيفية س أع

٧. .  تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، أو مجلس اإلدارة، أو اللجان املنبثقة عنه

املشــاركة يف إعداد التقرير الســنوي عن أنشــطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام املايل  .٨

 الجديد.

 نمية العضوية بالجمعية لالستفادة من جهود ومساهمة أكرب عدد ممكن من األعضاء.السعي لت .٩

ل يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة. .١٠   القيام بأية أع

  ثالثاً: صالحيات المدير التنفيذي المفوضة له من قبل مجلس اإلدارة:
صـــالحياته   تلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام باســـتالمها والترصـــف في يدخل ضـــمن .١

 وعرض الباقي عىل املجلس.

ات  .٢ ت الواردة من جـه ة التعلي اـف ة وـك ة العمومـي ة قرارات الجمعـي ابـع ذ ومـت اإلرشاف عىل تنفـي

 االختصاص.

 توجيه الدعوة ملساعدة الجمعية ومعاونتها عىل أداء مهامها. .٣

 ذلك.متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة التي تنص عىل  .٤

ل الجمعية واإلرشاف عىل تنفيذها ومتابعتها، وإعداد إعداد الخطط  .٥ وبــــرامج ونشاطات وأع

ل الجمعية ومنجزاتها.  التقرير السنوي عن أع

 اقرتاح امليزانية التقديرية وتويل مناقشتها أمام الجمعية العمومية. .٦

 تشكيل اللجان املؤقتة. .٧
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ة التي تنظم  .٨ ة والتنظيمـي ة واإلدارـي الـي داد اللوائح اـمل ا  إـع ـه ة وتـقد ســــ العـمل داـخل الجمعـي

دها.    ملجلس االدارة العت

 وإنهاء خدماتهم. الجمعيةتعي موظفي  .٩

  الجمعية. ملوظفياملوافقة عىل طلبات اإلجازة العادية واالضطرارية واملرضية  .١٠

  .دوامالاملوافقة عىل التكليف بالعمل خارج  .١١

  .ات الخارجية للموظفاملوافقة عىل االنتداب .١٢

د .١٣   لجمعية.ا ملوظفياألداء تقييم  اعت

بالدورات والربامج املهارية والندوات وحلقات النقاش  الجمعيةاملوافقة عىل إلحاق موظفي  .١٤

  أيام. خمسةمدته عن  في ال تزيد

األمر برصف الرواتب والبدالت وما يف حكمها وتوقيع أوامر الرصف والدفع الخاصة باإلدارة  .١٥

  العامة لهذه األغراض.

  وكافة الجزاءات.  موظفي الجمعيةة عىل حسم الغياب والتأخر عىل املوافق .١٦

م املتطوع للعمل  .١٧  يف الجمعية.املوافقة عىل انض

 رابعاً: جداول الصالحيات

  

   

  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

  اإلدارات مدراء  الخطط السنوية
املدير 

  التنفيذي
  مجلس اإلدارة  األم العام

التقديرية  املوازنة 
  والتدفقات النقدية

  اإلدارة املالية
املدير 

  التنفيذي
  مجلس اإلدارة  األم العام

حساب اإليرادات  
والنفقات واملركز املايل 
الربع سنوي او النصف 

  سنوي

  اإلدارة املالية
املدير 

  التنفيذي
  مجلس اإلدارة  األم العام

امليزانية والحسابات 
  الختامية بالجمعية

  اإلدارة املالية
املدير 

  التنفيذي
  مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية

  الجمعية العمومية  مجلس اإلدارة  األم العام  املدير التنفيذي  التقرير السنوي للجمعية
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  اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية والدليل المحاسبي

  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

  املدير التنفيذي   مدراء االدارات  النظام واللوائح األساسيةإقرار وتعديل 
اللجنة 
  التنفيذية 

  مجلس اإلدارة

  األم العام  املدير التنفيذي   إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي 
اللجنة 
  التنفيذية 

  مجلس اإلدارة

  إدارة التخطيط  تعديل اللوائح اإلجرائية واإلدارية
مدير إدارة املوارد 

  البرشية
املدير 

  التنفيذي 
  األم العام

  مجلس االدارة  األم العام  املدير التنفيذي   اإلدارة املالية  تعديل اللوائح االجرائية املالية

فتح / إلغاء حساب يف دليل الحسابات 
  ورشح الدليل

  مدير اإلدارة املالية  املحاسب
املدير 

  التنفيذي 
  األم العام

اذج فتح حساب مرصيف  وإرسال 
  التوقيع / إقفال الحساب املرصيف

  مجلس االدارة  األم العام  الحسابات

ات الرواتب   صالحية التوقيع عيل مس
 –منسق املوارد البرشية 

  املحاسب
  املدير التنفيذي   مدير اإلدارة املالية

صالحية توقيع خطاب البنك بتحويل 
  الرواتب

 –منسق املوارد البرشية 
  املحاسب

  مدير اإلدارة املالية
  نائب رئيس مجلس االدارة  أم الصندوق

  نائب رئيس مجلس االدارة  ام الصندوق  املحاسب  التوقيع عىل الشيكات

التوقيع عىل أمر رصف الشيكات اقل أو 
  ريال  ٥٠٠٠يساوي

  األم العام  مدير اإلدارة املالية  املحاسب

   التوقيع عىل أمر رصف الشيكات من
  ريال ١٠٫٠٠٠ريال اىل  ٥٫٠٠٠

  املحاسب
  مدير اإلدارة املالية

  األم العام  املدير التنفيذي 

بأك  رصف الشيكاتالتوقيع عيل أمر 
  ريال ١٠٫٠٠٠من 

  املحاسب
  مدير اإلدارة املالية

  املدير التنفيذي 
  (توقيع أول)

  رئيس مجلس اإلدارة
) (توقيع    ثا

  تحريك األموال من حساب
  مرصيف ألخر

  االم العام  املدير التنفيذي   املحاسب
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 الصالحيات المالية:

  
   

  يعتمد  يوافق   يُِعد  الصالحية

د مدقق الحسابات  اعت
  الخارجي

  مجلس اإلدارة  األم العام  اإلدارة املالية

  اإلدارةمجلس   األم العام  اإلدارة املالية  تشكيل احتياطي

تسوية عجز (فائض) يف جرد 
  الصندوق

  األم العام  اإلدارة املالية
  مجلس اإلدارة

  

إعدام حقوق مالية مشكوك يف 
  تحصيلها

  مجلس اإلدارة  األم العام  اإلدارة املالية

الحسابات الختامية وامليزانية 
  العمومية للجمعية

  مجلس اإلدارة  األم العام  اإلدارة املالية

الرصف لربنامج معتمد ضمن 
  خطة الجمعية

  املحاسب
مدير اإلدارة 

  املالية
  األم العام

تأج األوقاف ملا دون 
  ريال ١٠٠٫٠٠٠

  األم العام  اإلدارة املالية  الخدمات املساندة

تأج األوقاف ألك من 
  ريال ١٠٠٫٠٠٠

  الخدمات املساندة
  مدير اإلدارة املالية

  اإلدارةمجلس   األم العام
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  العقود واالتفاقيات:
  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

طلب مواد أو خدمات تخضع للرشاء 
ي بأقل أو يساوي    ريال ٥٫٠٠٠الن

الجهة التي ترغب 
  يف الخدمات

  مدير اإلدارة املالية  الخدمات املساندة

طلب مواد أو خدمات تخضع للرشاء 
ي بأك من    ١٠٫٠٠٠إىل  ٥٠٠٠الن

  ريال

اإلدارة املعنية 
وإدارة الشؤون 

  اإلدارية 
  الخدمات املساندة

مدير اإلدارة 
  املالية

  املدير التنفيذي

طلب مواد أو خدمات تخضع للرشاء 
ي بأك من    ريال ١٠٫٠٠٠الن

اإلدارة املعنية 
وإدارة الشؤون 

  اإلدارية 
  الخدمات املساندة

  
مدير اإلدارة 

  املالية
  التنفيذياملدير 

  استالم املواد والخدمات املوردة
  مدير اإلدارة املالية  الخدمات املساندة

توقيع االتفاقيات بأقل او يساوي 
  ريال يف ربع السنة الواحدة ١٠٫٠٠٠

  اإلدارة املعنية
مدير اإلدارة 

  املالية
  املدير التنفيذي

ريال   ١٠٫٠٠٠توقيع االتفاقيات من 
ريال يف  ٣٠٫٠٠٠ايل أقل او يساوي 

  ربع السنة الواحدة
  اإلدارة املعنية

مدير اإلدارة 
  املالية

املدير 
  التنفيذي

  األم العام

توقيع االتفاقيات بأك من          
  اإلدارة املعنية  ريال  ٣٠٫٠٠٠

مدير اإلدارة 
  املالية

  األم العام
رئيس مجلس 

  اإلدارة



  

 
 

١٠ 

  
  

  

  

  
   

  :المناقالتتعزيز البنود وإجراءات 

  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

د بند جديد يف املوازنة  اعت
  العامة للجمعية

  مجلس االدارة  األم العام  املدير التنفيذي  اإلدارة املعنية

إجراءات املناقالت ب البنود 
 ٪١٥املعتمدة يف املوازنة بنسبة 

  أو اقل
  الحسابات

مدير إدارة 
  البرشيةاملوارد 

  املدير التنفيذي

إجراء املناقالت ب البنود 
املعتمدة يف املوازنة بنسبة أك 

  ٪ ١٥من 
  الحسابات

مدير اإلدارة 
  املعني

  األم العام  املدير التنفيذي

قبول الهبات والوصايا واألوقات 
  التي تتفق وأهداف الجمعية

  مجلس االدارة  األم العام  املدير التنفيذي  اإلدارة املالية



  

 
 

١١ 

  

  
   

  لكل من: الترقيات والعالوات

  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

  املوظفون 
أخصا املوارد 

  البرشية
مدير اإلدارة 

  املعنية
  املدير التنفيذي  مدير املوارد البرشية

  مديرو اإلدارات
أخصا املوارد 

  البرشية
مدير املوارد  

  البرشية
  األم العام   املدير التنفيذي

  مجلس االدارة  األم العام    املدير التنفيذي

  مجلس اإلدارة  مجلس االدارة    االم العام 



  

 
 

١٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التعيين واالستغناء عن الخدمات

  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

  الرئيس املبارش  املوظفون 
مدير إدارة املوارد 

  البرشية
  مجلس االدارة  املدير التنفيذي

  مديرو اإلدارات
املوارد مدير إدارة 

  البرشية
  مجلس االدارة  األم العام  املدير التنفيذي

  مجلس االدارة  األم العام    املدير التنفيذي

  الجمعية العمومية  مجلس االدارة    االم العام 

  االنتدابات

  يعتمد  يوافق   يويص  يُِعد  الصالحيات

  املعينةمدير اإلدارة   املوظف  املوظفون 
مدير املوارد  

  البرشية
  املدير التنفيذي

  مديرو اإلدارات
منسق املوارد 

  البرشية
مدير املوارد  

  البرشية
  املدير التنفيذي

  األم العام  املدير التنفيذي    املدير التنفيذي

  مجلس االدارة  األم العام    االم العام 



  

 
 

١٣ 

  

 

  تم بحمد الله

  

  لس اإلدارةجاعتماد م 

  والمرافعاتالخطابات والتصريحات الرسمية 

  يعتمد  يويص   يقرتح  يُِعد  الصالحيات 

  األم العام  مخاطبة أصحاب السمو املل واملعايل
رئيس مجلس 

  اإلدارة
  مجلس اإلدارة

مخاطبة املسؤول يف الجهات  
  الحكومية

مدير اإلدارة 
  املعني

  األم العام  األم العام  املساعد املعني

الجهات غ مخاطبة املسؤول يف 
  الحكومية

مدير اإلدارة 
  املعني

  األم العام  املساعد املعني

  الترصيح لوسائل اإلعالم
مدير إدارة 

  العالقات العامة
  األم العام

رئيس مجلس 
  اإلدارة

املرافعات واملطالبات تجاه األشخاص 
  أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية

  مجلس اإلدارة  اإلدارةمجلس   األم العام  املستشار القانو

التنازل عن الحقوق أو القضايا 
  املرفوعة لصالح الجمعية

  مجلس اإلدارة  األم العام  األم العام  املستشار القانو


