
 

تعد الئحة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مطلبا هاما من متطلبات الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل 

اخل الجمعية .دعامالت والتي من شأنها أن تعزز من ضبط و حوكمة اإلجراءات والمعلى تحديد المسئوليات والصالحيات 

 . للجمعية اتيجيةاالستر  والرؤية األهداف لتحقيق فينوالموظ اإلدارة مجلس بين الوصل حلقة يشكل الذي الشخص

 لفرعيةا األقسام كافة في مباشر  بشكل ويتحكم بالجمعية تحدث التي التصرفات جميع عن اإلدارة مجلس أمام مسئوال  ويكون 

 .املجلس قبل من له الممنوحة الصالحيات خالل من بالجمعية

  .بالجمعية العمل وطبيعة أهداف مع تتناسب صحيحة بطرية الصالحيات هذه تطبيق على ويحرص 

 

  .المنقولة وغير  المنقولة أموالها على واملحافظة المصلحة لها يحقق الذي الوجه على الجمعية أعمال إدارة .1

  .وإجازاتهم وعالوتهم وفصلهم ترقيتهم باقتراح الجمعية إدارة ملجلس والرفع الجمعية موظفي أعمال وتنظيم إدارة .2

  .بها المفوض عمالباأل  القيام .3

  .والتوصيات القرارات تنفيذ .4

  .ذلك منه طلب ما متى الفرعية واللجان اإلدارة مجلس اجتماعات حضور  .5

  .اختصاصه ضمن تدخل التي المستندات على التوقيع .6

  .رئيسال نائب او  املجلس رئيس أو  المالي المشرف مع ومناقشتها الجمعية أعمال سير  كيفية عن الدورية التقارير  تقديم .7

  .الجديد المالي للعام التقديرية وميزانيتها وبرامجها الجمعية أنشطة عن السنوي  التقرير  إعداد في المشاركة .8

  .األعضاء من ممكن عدد اكبر  ومساهمة جهود من لالستفادة بالجمعية العضوية لتنمية السعي .9

 . ولوائحها األساس ي الجمعية لنظام وفقا موظفيها شؤون وإدارة البشرية بالموارد المتعلقة الجمعية أعمال تسيير .11

 االرتقاء بخدمات الجمعية . .11

 .تقديمها ملجلس اإلدارة العتمادهاإعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح اإلنجازات والمعوقات وسبل عالجها و  .12

 اإلشراف على األنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعة . .13

  .اإلدارة مجلس قبل من بها يكلف أخرى  لأعما بأي القيام .14

 



 

 

 

 

 ت عتبر هذا الدليل بيان بتوزيع الصالحياتطبق هذه الصالحيات على جميع من يعمل بجمعية سدير لألسر المنتجة نماء  وي

على كل من  1248في جمعية   سدير لألسر المنتجة نماء  والمسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم/ 

 . رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ويبين ضوابط كل صالحياتهم

  أو تعديل مستقبال صالحيات بعض الوظائف المستحدثة او القائمة  تطوير جدول الصالحيات وذلك بإضافة أو سحب يجوز

 . في الجمعية ، ويتم اقرار هذه الصالحيات من قبل الجهة املخولة بهذه الصالحية وفق هذه الالئحة

  في حال  –يجوز ألصحاب الصالحية في هذه الالئحة تفويض بعض صالحياتهم بشكل جزئي او وقتي للمستوى الوظيفي التالي

 وتقره السلطة األعلى ، على ان تبقي المسئولية على عاتق من يقوم بتفويض هذه الصالحية . –وجوده 

 مجلس البند م

 اإلدارة

 الضوابط المدير التنفيذي مجلس اإلدارة رئيس

  يعتمد التوظيف والتعيين 1

 يوصي

 

 مع ضرورة وجود رصيد معتمد بالموازنة مدراء اإلدارات إعداد

 االنتداب 2

 ) خارج المملكة (

 يوصي يعتمد

 

 

 وفق الخطة المعتمدة يقترح

 االنتداب 3

 ) داخل المملكة(

 يوصي يعتمد

 

 

 حسب الئحة شئون العاملين إعداد

 يوصي يعتمد الترقية والنقل 4

 

 + نفس شروط التعيين ةاإلدارترقية ونقل المدراء بقرار من مجلس  إعداد

 يوصي يعتمد االستقالة 5

 

 المباشرالموارد البشرية + توصية من المدير حسب الئحة  إعداد / يقترح 

 يوصي يعتمد إنهاء الخدمات 6

 

 الموارد البشرية + توصية من المديرإنهاء الخدمات بناء على توصية لجنة  صالحية كاملة

 + بعد التعيين الرسمي

  صالحية كاملة - - الشفوياإلنذار  7

 الموارد البشريةبناء على توصية  من المدير  المباشر أو  صالحية كاملة - - اإلنذار الخطي 8

 خصم من الراتب 9

 ( ) العقوبات

) الجزاءات بناء على توصية المدير المباشر  الموارد البشريةحسب الئحة  صالحية كاملة - -

 . الموارد البشريةأو لجنة 

ت بناء على توصية المدير المباشر ا) الجزاء الموارد البشريةحسب الئحة  صالحية كاملة - - الوقف عن العمل 11

 . الموارد البشريةأو لجنة 

الحرمان من العالوة  11

 السنوية

) الجزاءات بناء على توصية المدير المباشر  الموارد البشريةحسب الئحة  إعداد يوصي يعتمد

 . البشرية المواردأو لجنة 

الفصل التأديبي من  12

 الخدمة

) الجزاءات بناء على توصية المدير المباشر  الموارد البشريةحسب الئحة  إعداد يوصي يعتمد

 . الموارد البشريةأو لجنة 

النظر في اعتراض  13

الموظف على العقوبة 

 الموقعة عليه

) الجزاءات بناء على توصية المدير المباشر  الموارد البشريةحسب الئحة  إعداد يوصي يعتمد

 . الموارد البشريةأو لجنة 



 

 مجلس البند م

 اإلدارة

  رئيس

 مجلس

 اإلدارة 

 الضوابط التنفيذيالمدير 

صرف دفعات من  1

 الموازنات المعتمدة

 –برامج  –) تشغيل 

 أصول ( 

 وفق الموازنة المعتمدة  إعداد يعتمد -

تجاوز الصرف عن  2

حدود الموازنة 

 العامة

 ريال سعودي تقرر من مجلس اإلدارة  0555أكثر من  إعداد يوصي يعتمد

 ) ال يجوز تفويض الصالحية (

الموازنات اعتماد  3

 التخطيطية

 يوصي يعتمد

 

 بعد إقرارها من مجلس اإلدارة  إعداد

صرف  دفعات  4

مقدمة من 

الموازنات قبل 

 اعتمادها

ضرورة استحقاق الدفعة + في حدود السقف العام الماضي + تمثل جزء من  يوصي يعتمد -

 الخطة التي سوف تعتمد الحقا  

المناقلة بين بنود  5

الموازنات 

 التشغيلية  المعتمدة

 بناء على توصية لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية إعداد وإقتراح يوصي يعتمد

المناقلة بين بنود  6

موازنات البرامج  

 المعتمدة

 بناء على توصية لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية إعداد وإقتراح يوصي يعتمد

المناقلة بين بنود  7

  األصولالموازنات 

 المعتمدة

 بناء على توصية لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية إعداد وإقتراح يوصي يعتمد

 بناء على توصيات مجلس االدارة إعداد وإقتراح يوصي يعتمد تقليص الموازنات 8

 مجلس البند م

 اإلدارة

  رئيس

 مجلس 

 اإلدارة

 الضوابط المدير التنفيذي

  يقترح يوصي يعتمد بيع وشراء العقارات   1

 يوصي يعتمد بيع األصول الثابتة 2

 

 تشكيل لجنة   إعداد

 

شراء األصول الثابتة   3

 غير العقارات

 يعتمد -

 

 ريال 0555بما ال يزيد عن مبلغ يقترح 

 للمرة الواحدة

 يشترط إحضار أصل فاتورة الشراء .

 



 

 

 مجلس البند م

 اإلدارة

  رئيس

 مجلس

 اإلدارة 

 المدير

 التنفيذي

 الضوابط

 يعتمد - صرف رواتب العاملين  1

 

  إعداد

صرف األمانات والمشاريع  2

 بعد حسم النسبة اإلدارية

  إعداد يعتمد -

صرف التبرعات  3

والمساعدات العامة او 

 الفردية ) لغير الموظفين (

  يقترح  يوصي يعتمد

اعتماد صرف المستحقات  4

 التي فقدت مستنداتها

 من عدم الصرف المسبق لها من اللجنة المالية  .التأكد  يقترح  يوصي يعتمد

 ) وال يجوز تفويض هذه الصالحية ( 

المناقلة بين بنود الموازنات  5

 التشغيلية  المعتمدة

 وفق الضوابط المالية والشرعية يقترح  يوصي يعتمد

 بعد اقرارها من مجلس اإلدارة يقترح  يوصي يعتمد المناقلة بين بنود التبرعات 6

وقف الصرف من بنود  7

معينة وتوجيهها لنشاط أو 

 مشروع محدد

 بناء على توصية لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية يقترح  يوصي يعتمد

إعفاء بعض االمانات من  8

 نسبة الحسم اإلداري 

  يقترح  يوصي يعتمد

 مجلس البند م

 اإلدارة

  رئيس

 مجلس

 اإلدارة 

 الضوابط المدير التنفيذي

اعتماد العقود و  1

االتفاقيات للتوظيف 

 والخدمات .

 

 صالحية كاملة يوصي يعتمد

 

 حسب المعتمد بالموازنة

عقود المقاوالت والتأجير  2

 للعقارات

   يوصي يعتمد

 بناء على توصيات مجلس اإلدارة صالحية كاملة يوصي يعتمد الرعايةاعتماد عقود  3

اعتماد اتفاقيات وعقود  4

 الشراكة مع الجهات

 بعد إقرارها من مجلس اإلدارة   صالحية كاملة يوصي يعتمد

 وفق الضوابط المالية واإلدارية صالحية كاملة يوصي يعتمد فتح الحسابات البنكية 5

الخبرة االستعانة بذوي  6

والكفاءة واعتماد 

 مكافآتهم

 حسب الموازنة   وإقتراح إعداد يوصي يعتمد

طلب مواد او خدمات  7

 تخضع للشراء 

 بحد أقصى  صالحية كاملة - -

 ريال 0555

 



 

 

 مجلس  البند م

 اإلدارة

 رئيس

 مجلس

 اإلدارة

 الضوابط المدير التنفيذي

والجودة + قرار مجلس اإلدارة + توصية لجنة الشراكات والتطوير  يقترح يوصي يعتمد االستثمارات  1

 توصية اإلدارة المالية بتوافر السيولة

استقبال الهبات واألوقاف  2

والوصايا التي تتفق مع 

 أهداف الجمعية 

 توثيق المستندات لدى لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية إعداد ويقترح يوصي يعتمد

تحديد نسبة الحسم من  3

 التبرعات

  ويقترح يوصي يعتمد -

تمثيل الجمعية أمام المحاكم  4

 والجهات الرسمية 

 بناء على تفويض رئيس مجلس اإلدارة لمن يحدده إعداد وإقتراح يوصي يعتمد

  صالحية كاملة - - التعاميم اإلدارية 5

  صالحية كاملة - - القرارات اإلدارية 6

 

 الهامة. القرارات اتخاذ في السرعة 

 له. والرجوع القرار  متخذ هو  من معرفة 

 المسؤوليات. من التهرب عدم 

  التقصير. وأوجه مواضع ومعرفة الرقابة على أكبر  تركيز 

 الظلم. وتفادي الدقيقة املحاسبة على القدرة 

 بالتنفيذ. القيام عليهم من وأسماء مسؤوليات تتضح الهدف وضوح حال في 

 اللوم. بيئة ووجود النزاع تفادي 

 

 عيةالجم واشراف إدارة تحت يعملون  الذين والمنتسبين العاملين جميع وعلى الجمعية أنشطة ضمن السياسة هذه تطبق -

 عند أحكام من فيها ورد بما وااللتزام عليها، والتوقيع بها واإللمام السياسة هذه وعلى بعملهم المتعلقة األنظمة على االطالع

 .منها نسخةب واألقسام اإلدارات جميع تزويد التنفيذية اإلدارة وعلى الوظيفية. ومسؤولياتهم واجباتهم أداء

 : المراجع

 السياسة هذه وتحل  ه2121/ 13  / 14     تاريخ في السياسة هذه 2121 لسنة (1 )  رقم االجتماع في الجمعية إدارة مجلس أعتمد 

 . مسبقا الموضوعة السياسات جميع محل


