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 املقدمة 
 تسهم مبجملها  واملالية وفصل السلطات والصالحيات بني كافة املستوايت التنظيمية يف اجلمعية، حيث مت تقسيم الصالحيات إىل العديد من املستوايت واليتهتدف هذه الالئحة إىل ضبط ما يتعلق ابلصالحيات اإلدارية 

 يف ضمان اختاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية. 
 تخفيف من وطأة األخطاء الفردية يف ممارسة السلطة املمنوحة ملتخذ القرار. وحتديداا، فإن هذه املستوايت تعمل على أتكيد العمل اجلماعي، وابلتايل ال

 الفصل األول: التعريفات  
 يقصد ابلعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت يف الالئحة املعان املبينة أمام كل منها ما مل يقتضي السياق خالف ذلك: 

 املعىن العبارة 
 األسرية بربيدة )أسرة( جبمعية التنمية  اجلمعية

 مجعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة( جملس إدارة  جملس اإلدارة
 اللجان املؤقتة املعتمدة من جملس اإلدارة، أو اللجان الداخلية. اللجان 

 بجمعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة( لاملدير التنفيذي  املدير التنفيذي
 جبمعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة( لمساعد املدير التنفيذي  مساعد املدير التنفيذي 

 مجعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة( مدراء اإلدارات املعنية يف   مدراء اإلدارات 
 املوظفني املسئولني عن إعداد وتنفيذ املهام املعتمدة.  املوظفني املعنيني 

 معية التنمية األسرية بربيدة )أسرة(جلجداول الصالحيات اإلدارية واملالية  اجلداول
 للقيام بعمل ما أو اختاذ قرار ما. جبمعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة( هي السلطة املمنوحة للمسؤولني يف  الصالحية 
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 الفصل الثان: تسلسل املستوايت اإلدارية ابجلمعية
 يكون تسلسل املستوايت اإلدارية ابجلمعية اليت هلا سلطة العتماد على النحو التايل: 

 اجلمعية العمومية.  -1
 جملس اإلدارة.  -2
 رئيس جملس اإلدارة.   -3
 املدير التنفيذي.   -4
 مساعد املدير التنفيذي.  -5
 مدراء اإلدارات.  -6
 املوظف املختص.  -7

 

 الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة 
ة تعين حتميل املسؤول مسؤولية ممارسته هذه  ميكن الفصل بني املسؤولية والصالحية، فكل مسؤولية تلقى على كاهل املسؤول تعين حتويل الصالحية له لتمكينه من القيام هبا، وكل صالحيل   1املادة 

 الصالحيات. 
 الصالحيات على خمتلف مستوايهتا مع مراعاة القواعد الرئيسية التالية عند ممارسة هذه الصالحيات: على كافة املسؤولني والعاملني يف اجلمعية اللتزام هبذه  2املادة 

 ترتبط الصالحيات بشكل مطلق ومباشر ابلوظائف املعتمدة ول جيوز ممارستها إل من قبل األشخاص املعينني رمسياا إلشغال هذه الوظائف.  -
 لصالحيات لصاحل أعمال أو قرارات تتعلق به شخصياا ولو كان يف حدود صالحيته وإمنا يلزم اعتماده من السلطة األعلى مباشرة.  ل حيق للمخول ابلصالحيات أن يستعمل هذه ا -
 ته.  احبه ومسمى وظيفيتم إثبات ممارس الصالحية ابلتوقيع الكامل وليس ابلتوقيع ابألحرف األوىل )التأشري(، فضال عن وجوب اقرتان التوقيع ابلسم الكامل لص -
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دي تراكم العمل وضغطه على املسؤول  يف حال غياب املسؤول املخول ابلصالحية تعود الصالحية مباشرة إىل املسؤول األعلى إل أنه جيوز يف حال غياب أحد املسؤولني وهبدف تفا -
األعلى، وعلى أن حيمل هذا التفويض صف "الوكالة" ول يستعمل إل يف    األعلى، يتم تفويض صالحيات املسؤول الغائب إىل أحد مساعديه أو مرؤوسيه وذلك بعلم واعتماد املسئول

 غياب املسؤول األصيل.  
كل مكتوب ويبني حدود التفويض  جيوز ألصحاب الصالحية املذكورين يف هذه الالئحة تفويض بعض صالحياهتم بشكل جزئي أو مؤقت للمستوى الوظيفي التايل على أن يكون ذلك بش 3املادة 

 ومدة العمل به وشريطة أن تقره السلطة األعلى. 
 .  حيق جمللس إدارة اجلمعية منح أو تفويض رئيس اجمللس أو من يتم ترشيحه ليباشر كافة أو جزء من الصالحيات والختصاصات املمنوحة للمجلس 4املادة 
 عنه املوظف البديل له ويباشر كاف صالحياته ومهامه بشكل مباشر. يف حال غياب مدير اإلدارة أو املوظف صاحب الصالحية فإنه ينوب   5املادة 
 ينتهي التفويض ابنتهاء مدته املنصوص عليها بقرار التفويض، أو إلغائه بقرار مكتوب من قبل صاحب الصالحية املفوض.  6املادة 
 مقتضيات العمل ابجلمعية. جمللس إدارة اجلمعية تعديل أي حكم من أحكام مصفوفة الصالحيات وفق  7املادة 
 حتدد جمالت تفويض الصالحيات وحدود التفويض العليا املسموح هبا لكل مستوى إداري وفق ملا هو وارد ابجلداول املرفقة.  8املادة 
 غياب املستوى األعلى أو موافق صاحب املستوى األعلى. عند وجود صالحية ممنوحة ملستويني إداريني ل يكون للمستوى األدىن حق ممارسة هذه الصالحية إل يف حال  9املادة 
 الصالحيات املمنوحة ملستوى إداري واحد ل جيوز للمستوى األقل اعتمادها يف حال غياب صاحب الصالحية األصلي إل إذا كان مفوض بذلك. 10املادة 
تتطلب ممارسة صالحيات ل تشملها هذه الالئحة شرط أن يتم احلصول على موافقة املستوى األعلى على اإلجراءات والقرارات جيوز لصاحب الصالحية التصرف يف احلالت الطارئة اليت   11املادة 

 املطلوبة يف احلالت الطارئة فقط. 
إىل صاحب الصالحية األصلي أو األعلى حسب تسلسلها يف  يف احلالت الطارئة وحالت املرض أو عدم وجود صاحب الصالحية ألي سبب فإن صالحية الشخص الغري متواجد تعود   12املادة 

 لئحة الصالحيات.
رف أن تكون املبالغ مدرجة ابملوازنة التقديرية  يتصرف صاحب الصالحية مبوارد اجلمعية مبوجب خطط وبرامج معتمدة من سلطات أعلى اليت حتدد حجم املوارد املتاحة له، ويشرتط لعتماد الص 13املادة 

 ويف حدود العتمادات املقررة لكل بند من البنود إل يف حدود الصالحيات املمنوحة لصاحب الصالحية يف هذه املصفوفة. للجمعية 
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يت تنص عليها أنظمة اجلمعية والسياسات  والضوابط الل جيوز لصاحب الصالحية اختاذ القرارات اليت ختوهلا له الصالحيات املمنوحة إل بعد التأكد من استيفاء الشروط والقواعد واإلجراءات  14املادة 
 واللوائح والتعليمات الداخلية األخرى.

 حية.ل يسمح بفصل أي بند من بنود التفاق إىل جزأين أو أكثر حبيث يتجاوز جمموع هذه األجزاء حد الصالحية اليت يتمتع هبا صاحب هذه الصال 15املادة 
 والتعليمات والقرارات اليت تصدر يف اجلمعية تفسرياا هلذه الالئحة جزءاا متمماا هلا. تعترب األنظمة  16املادة 
 صدرهتا. تتم مراجعة لئحة الصالحيات بشكل منتظم )كل سنة على األقل( ويتم تنقيحها وحتديثها وفقاا لتغري ظروف اجلمعية بقرار من اجلهة اليت أ  17املادة 
 الصالحية األصلي كامل املسؤولية يف استخدام الصالحيات املمنوحة له.يتحمل صاحب  18املادة 
 ريخ التوقيع.يتم إثبات ممارسة الصالحية ابلتوقيع الكامل وليس ابلتأشري، ابإلضافة إىل وجوب اقرتان التوقيع ابلسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وات  19املادة 
ز تعديل او إبطال ابتداء من اتريخ اعتمادها من قبل صاحب الصالحية )جملس إدارة اجلمعية( وتعترب أنظمة ولوائح اجلمعية متممة لالئحة الصالحيات ول جيو يبدأ العمل يف لئحة الصالحيات   20املادة 

 أو حذف أو إضافة أية مواد أو بنود من هذه الالئحة إل مبوافقة جملس اإلدارة.
 الا لكافة الصالحيات املمنوحة ملختلف وظائف اجلمعية حيث أن هذه الصالحيات خاصة ببعض الشؤون املالية واإلدارية.ل تشمل هذه الالئحة حصراا شام 21املادة 

 
 

 الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصالحيات
 املعان التالية: تقرتن الصالحيات مبصطلحات حتدد نوع الصالحية ومستواها ويكون للمصطلحات املدرجة يف لئحة الصالحيات 

 
 املعىن املصطلح  م

 يعد  1
لذي يليه، وعرضها على املستوى اإلداري  وتعين أن يقوم صاحب هذه الصالحية إبعداد الواثئق واملستندات واألوراق املطلوبة إن لزم األمر وذلك بناء على طلب من صاحب الصالحية ا

 لا أبول.العاملني حتت إشرافه ومتابعة إعداد القرار املطلوب اعتماده وحماولة تذليل معوقات العداد وإبالغ صاحب الصالحية األعلى ابلنتائج أو األعلى، سواء قام هبذا بنفسه أو عن طريق  
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 يقرتح 2
املناسب مع ضرورة شرح كافة أبعاده يف حال طلبها من صاحب  وتعين أن يتوىل صاحب هذه الصالحية التأكد من مدى صحة البياانت والواثئق املرفقة مع الطلب، ومن مث إعداد اقرتاح  

 الصالحية األعلى.

 يوصي  3
حمتوايت املوضوع وموافقته عليه وأنه مت بطريقة وتعين أن يرفع توصية أو اقرتاح ابعتماد إجراء أو مستند معني وتتضمن التوصية موافقة املوصي على اعتماد املوضوع واطالعه الكامل على  

 وفق اإلجراءات واألنظمة واللوائح وتوجه التوصية اىل املستوى اإلداري األعلى.نظامية 

قه من حيثيات، ومن مث إجازة واعتماد القرار  وتعين أن يتوىل صاحب هذه الصالحية التأكد من استيفاء مشروع القرار كافة اإلجراءات الالزمة، ابإلضافة إىل التأكد من مدى صحة ما راف يعتمد 4
 على ذلك. بناءا 

 
 

 الفصل اخلامس: جدول الصالحيات
)العمليات اإلدارية واملالية( ويراعي أن هذا اجلدول ل يغطي كل عمليات اجلمعية وإمنا مت إعداده لستخدامه كنموذج اسرتشادي  ،جبمعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة(  نورد فيما يلي جدول الصالحيات اخلاصة أبعمال  

 التوسع فيه وتعديله. ميكن 
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 أولا:/ اعتمادات اللوائح 
 الصالحية  البند 

 جملس اإلدارة مفوض جملس اإلدارة املدير التنفيذي املوظف املختص
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد وتعديل لئحة الصالحيات

والسياسات  اللوائح  وتعديل  اعتماد 
 واإلجراءات التنظيمية لإلدارات 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدراء اإلدارات  
 يعتمد يقرتح يعد  يعد  اخلطط التشغيلية السنوية 

 يعتمد يقرتح يعد   اخلطة السرتاتيجية
 
 

 اثنياا:/ اعتمادات اهليكل التنظيمي
 الصالحية  البند 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي املدير التنفيذي مساعد  إدارة املوارد البشرية 
واهلياكل   العام  التنظيمي  اهليكل  اعتماد 
 الفرعية للجمعية وإجراء التعديالت عليها   

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

الرئيسية يف  الوظائف  استبعاد  أو  اعتماد 
 اهليكل التنظيمي للجمعية

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 املوازنة التقديريةاثلثاا:/ اعتمادات 
 الصالحية  البند 

 اجلمعية العمومية  جملس اإلدارة جلنة بناء املوازنة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية
 يعتمد يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد املوازنة التقديرية

 رئيس جملس اإلدارة التنفيذياملدير  مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
التقديرية   املوازنة  بنود  التجاوز يف  اعتماد 

 %( من قيمة البند  20حبد أقصى )
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
التقديرية   املوازنة  بنود  التجاوز يف  اعتماد 

 %( من قيمة البند  20عن )ما زاد 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

اعتماد اجراء املناقلة بني املبالغ املخصصة  
 يف بنود املوازنة التقديرية 

  يعتمد يقرتح/ يوصي  يعد 

 رئيس جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
مل   جديدة  بنود  إدراج  يف  اعتماد  تدرج 
 % 5املوازنة التقديرية مبا ل يتجاوز  

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
يف   تدرج  مل  جديدة  بنود  إدراج  اعتماد 

 % 5املوازنة التقديرية مبا يزيد عن 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 رابعاا:/ اعتمادات القوائم املالية
 الصالحية  البند 

 اجلمعية العمومية  جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية احملاسب 
 يعتمد يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد امليزانية العمومية

 اإلدارةجملس  املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية احملاسب  
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد املخصصات السنوية 

 جملس اإلدارة املشرف املايل املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد التقرير املايل الربعية

 
 

 خامساا:/ اعتمادات البنوك والشيكات 
 الصالحية  البند 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي الشؤون املالية واإلداريةمدير  أمني الصندوق 
البنكية  احلساابت  وإقفال  فتح  اعتماد 

 اخلاصة ابجلمعية لدى البنوك
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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اعتماد الغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد  
 للشيكات، إيقاف صرف الشيكات

  يعتمد يوصي  يعد 

 رئيس جملس اإلدارة املشرف املايل املدير التنفيذي املالية واإلداريةمدير الشؤون  أمني الصندوق  
 يعتمد يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد طلبات إصدار الشيكات

ومجيع   الشيكات  على  التوقيع  اعتماد 
 املعامالت البنكية 

 يعتمد يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

املعتمدة   املساعدات  صرف  اعتماد 
وفق   األسر  وأنظمة حلساابت  لوائح 

 اجلمعية

 يعتمد يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 
 سادساا:/ اعتمادات املشرتايت 

 الصالحية  البند 
 مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة مسؤول العهدة 

عروض   بدون  املباشر  الشراء  اعتماد 
( حىت  اخلطة  ضمن  (  2500أسعار 

 رايل.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
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التوريدات  أو  الشراء  احتياجات  اعتماد 
(  100,000ضمن اخلطة حبد أقصى ) 

 رايل.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 رئيس جملس اإلدارة التنفيذياملدير  مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
اليت  والعاجلة  الطارئة  املشرتايت  اعتماد 
خارج اخلطة ول حتتمل التأخري حبد أقصى  

 ( رايل. 100,000)

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
املشرتايت   اليت اعتماد  والعاجلة  الطارئة 

خارج اخلطة ول حتتمل التأخري ما زاد عن  
 ( رايل. 100,000)

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
بتنفيذ   اخلاصة  العقود  إبرام  اعتماد 
حبد   اخلطة  من  واخلدمات  العمال 

 ( رايل. 500,000)

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 رئيس جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
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بتنفيذ       اخلاصة  العقود  ابرام  اعتماد 
العمال واخلدمات من اخلطة ما زاد عن  

 ( رايل. 500,000)

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

تعديل   حىت  اعتماد  العقود  قيمة 
 ( رايل. 500,000)

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية 
عن   زاد  ما  العقود  قيمة  تعديل  اعتماد 

 ( رايل. 500,000)
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  واإلداريةمدير الشؤون املالية  مدير اإلدارة 
وفق  املالية  املخصصات  صرف  اعتماد 

 العقود املعتمدة 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  جتهيز كراسة الشروط واملواصفات

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  تشكيل جلنة فتح املظاريف
تشكيل جلان فنية وجلان الستالم املبدئ  

 والنهائي للمشاريع
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 سابعاا:/ اعتمادات العهد 
 الصالحية  البند 

 رئيس جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة
صرف عهد نقدية مؤقتة أقل من  اعتماد  

 ( رايل 20,000)
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
املستدمية   العهد  صرف  اعتماد 
من   أكثر  وتسويتها  واستعاضتها 

 ( رايل 20,000)

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 
 األصول الثابتةاثمناا:/ اعتمادات 

 الصالحية  البند 
 رئيس جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة

اعتماد استبعاد أو بيع األصول ما قلت  
 ( رايل50,000قيمته الدفرتية عن )

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة التنفيذياملدير  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
اعتماد استبعاد أو بيع األصول ما زادت  

 ( رايل50,000قيمته الدفرتية عن )
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 اتسعاا:/ اعتمادات أخرى
 الصالحية  البند 

 رئيس جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة
إعدام   من  اعتماد  األقل  الديون 

 ( رايل. 10,000)
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
من   األكثر  الديون  إعدام  اعتماد 

 ( رايل. 10,000)
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 رئيس جملس اإلدارة التنفيذياملدير  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
التنازل عن أي حق من حقوق اجلمعية  
يزيد   ول  حتصيلها  تعذر  بعد  واملصروفة 

 ( رايل. 10,000املبلغ عن )

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
اجلمعية  التنازل عن أي حق من حقوق  

واملصروفة بعد تعذر حتصيلها إذا زاد املبلغ 
 ( رايل. 10,000عن )

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة املوظف املختص 
اعتماد التسوايت املالية وقيد املصروفات  

 واليرادات. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير املوارد البشرية  املوظفني شؤون  
مستحقات   صرف  مستند  اعتماد 

 املوظفني. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
الفائضة  التخلص من موجودات اجلمعية  

عنها   واملستغىن  التالفة  أو  حاجاهتا  عن 
 ابلبيع أو التربع أو اإلتالف أو التنازل.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير إدارة تنمية املوارد املالية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  العينية. قبول اهلبات واألوقاف والتربعات  

 املدير التنفيذي جلنة خمتصة لذلك  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير إدارة تنمية املوارد املالية 
الواردة  العينية  والتربعات  اهلبات  تقييم 

 بدون مستند يوضح قيمتها. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية املاليةمدير تنمية املوارد  املوظف املختص 
استقبال واستالم التربعات العينية مبوجب  

 إيصال تربع وإذن إضافة. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
احلاجة  تشكيل أية جلان أخرى تستدعي  

 هلا. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد برانمج ضمن اخلطة 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد برانمج خارج اخلطة 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد مصروف برانمج ضمن اخلطة 
 رئيس جملس اإلدارة املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير اإلدارة 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد مصروف برانمج خارج اخلطة 
 

 عاشراا:/ اعتمادات اجلرد 
 الصالحية  البند 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير الشؤون املالية واإلدارية احملاسب 
الدوري   للجرد  جلان  تشكيل  اعتماد 
الثابتة  لألصول  السنوي  واملفاجئ واجلرد 

 والصندوق واملخزون.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

واملخزون   األصول  جرد  نتيجة  اعتماد 
 والصندوق.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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أرصدة   بني  الفروق  تسوية  إجراء  اعتماد 
 والدفرتي. اجلرد الفعلي 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 
 احلادي عشر:/ اعتمادات املوارد البشرية 

 الصالحية  البند 
 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي مدير إدارة املوارد البشرية

ابملدير   اخلاصة  املهام  تطوير  اعتماد 
 التنفيذي.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  البشريةمدير إدارة املوارد  
اعتماد تطوير املهام اخلاصة مبساعد املدير  

 التنفيذي.
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
مبدراء   اخلاصة  املهام  تطوير  اعتماد 

 اإلدارات وابقي املوظفني.
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

استحداث وظيفة جديدة ضمن   اعتماد 
 اهليكل املعتمد.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة شؤون املوظفني  
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الشاغرة   الوظائف  عن  اإلعالن  اعتماد 
 ضمن اخلطة. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي جلنة خمصصة لذلك  مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية 
املتقدمني   اختبار  جلنة  تشكيل  اعتماد 

 على الوظائف.
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

على   املتقدمني  اختبار  نتيجة  اعتماد 
 الوظائف. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية اإلدارةمدير  شؤون املوظفني  
بعد   ملرشح  الوظيفي  العرض  اعتماد 

 ترشيحه. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  املومسي. التوظيف اعتماد

 جملس اإلدارة رئيس جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  إدارة املوارد البشريةمدير  
اإلقالة  أو  التعيني  قرار  اعتماد 

 املدير التنفيذي.  لوظيفة
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي مدير إدارة املوارد البشرية 
أو   التعيني  اإلقالة لوظيفة  اعتماد قرارات 

 مساعد املدير التنفيذي. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 املدير التنفيذي جلنة خمصصة لذلك  مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية 
اإلقالة لوظيفة   أو  التعيني  اعتماد قرارات 

 املوظفني.  رؤساء األقسام وابقي
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة رئيس جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  املوارد البشريةمدير إدارة  
استقالة   رفض  أو  بقبول  املوافقة  اعتماد 

 املدير التنفيذي. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي مدير إدارة املوارد البشرية 
رفض   أو  بقبول  املوافقة  استقالة  اعتماد 

 مساعد املدير التنفيذي. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
استقالة   رفض  أو  بقبول  املوافقة  اعتماد 

 املوظفني.  مدراء اإلدارات وابقي
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح  اإلعفاء من فرتة اإلنذار. 
 جملس اإلدارة رئيس جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  مدير إدارة املوارد البشرية 

اعتماد وتوقيع عقود العمل وجتديد العقد  
 أو الرتقية لوظيفة املدير التنفيذي. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

اعتماد وتوقيع عقود العمل وجتديد العقد  
 املدير التنفيذي. أو الرتقية لوظيفة مساعد  

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 املدير التنفيذي جلنة خمصصة لذلك  مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية 
وجتديد   العمل  عقود  وتوقيع  اعتماد 
عقودهم أو الرتقية لوظيفة مدراء اإلدارات 

 وابقي املوظفني. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي املوارد البشريةمدير إدارة  
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد لئحة األجور )سلم الرواتب(. 

 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  مدير إدارة املوارد البشرية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد وحتديد راتب املدير التنفيذي. 

وحتديد   املدير  اعتماد  مساعد  راتب 
 التنفيذي.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
ورؤساء   اإلدارات  مدراء  راتب  اعتماد 

 األقسام وابقي املوظفني. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  التنفيذياملدير  مدير إدارة املوارد البشرية 
اعتماد منح العالوات والزايدة واملكافآت 
للمدير العام ومساعد املدير التنفيذي يف  

  حدود املوازنة املعتمدة.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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اعتماد منح العالوات والزايدة واملكافآت 
يف   املوظفني  وابقي  اإلدارات  ملدراء 

 الرواتب املعتمد.سلم  حدود 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
املعنوية )إصدار   املادية  املكافآت  اعتماد 

 شهادات شكر، تقدير، هدااي(. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

  اإلدارةرئيس جملس   مدير إدارة املوارد البشرية 
اعتماد النتداب داخل أو خارج اململكة 

 للمدير العام ومساعده. 
  يعتمد  يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
اعتماد النتداب داخل أو خارج اململكة 

  ملدراء اإلدارات وابقي املوظفني.
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 جملس اإلدارة جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي مدير إدارة املوارد البشرية 
اعتماد تقارير تقييم األداء السنوية للمدير  

 العام أو مساعده. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
تقارير تقييم األداء السنوية ملدراء  اعتماد  

 اإلدارات وابقي املوظفني.
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 جلنة خمصصة لذلك  املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  املسائالت والتظلم والشكاوى. 

  جملس اإلدارةرئيس   مدير إدارة املوارد البشرية 
اعتماد اإلجازات اخلاصة أبنواعها للمدير  

 العام.
  يعتمد  يعد 

  املدير التنفيذي  مدير إدارة املوارد البشرية 
اعتماد اإلجازات اخلاصة أبنواعها ملساعد  

 املدير التنفيذي. 
  يعتمد  يعد 

 املدير التنفيذي التنفيذي مساعد املدير  مدير إدارة املوارد البشرية مدير اإلدارة 
اعتماد اإلجازات اخلاصة أبنواعها املدراء  

 اإلدارات. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

أو   أتخري  أو  متديد  على  املوافقة  اعتماد 
إلغاء أو تقصري أو قطع اإلجازة السنوية  

 جلميع املوظفني. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  الرمسية. اجلماعيةاعتماد العطل 
اعتماد البت النهائي يف اخلالفات الناجتة  
السنوية  اإلجازات  مواعيد  تضـارب  عن 

 للموظفني وحتديد األولوية يف ذلك. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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اإلجازة  مستحقات  صرف  اعتماد 
 السنوية للموظفني. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  موعد اإلجازة السنوية.اعتماد تقدمي 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد طلب املوظف إكمال الدراسة.

على  الوظيفية  املسميات  تغيري  اعتماد 
 مستوى املوظفني. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

وظيفة(   تغيري  أو  موظف  )نقل  اعتماد 
داخل القسم نفسه أو لقسم آخر داخل  

 اإلدارة.نفس 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

وظيفة(   تغيري  أو  موظف  )نقل  اعتماد 
 لقسم آخر يف إدارة أخرى. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

التأمني   لبوليصة  موظف  إضافة  اعتماد 
 الطيب.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

بوليصة   من  موظف  استبعاد  اعتماد 
 التأمني الطيب. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

إضافة مشرتك جديد يف التأمينات اعتماد  
 الجتماعية.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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التأمينات  من  مشرتك  استبعاد  اعتماد 
 الجتماعية.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد التكليف ابلعمل خارج الدوام.
اعتماد دفع بدل ســـــاعات إضـــــافية موافق 

 مســـــبق من صـــــاحب الصالحية.عليها 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد احلركة الشهرية للحضور والغياب.
والرواتب   األجور  كشوف  اعتماد 

 والبدلت الشهرية.
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد تسوايت استحقاقات العاملني. 
الســـفر  اعتماد   مصـــاريف  قيمة  صـــرف 

خدمة   انتهاء  أو  قدوم  عند  الفعلية 
 املوظف.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اإلعفاء من إثبات احلضور والنصراف.
ملوظف  العمل  ساعات  مواعيد  تغيري 

 معني. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  متديد فرتة التجربة ملوظف 
الستثنائية   السلف  صرف  على  املوافقة 

 من مربة القرض احلسن. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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املوافقة على طلب أتجيل خصم السلف 
 حبد أقصى شهرين يف السنة.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

إصدار تعريف ملوظف ل حيتاج لتصديق  
 الغرفة التجارية.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

تعريف   تصديق  إصدار  حيتاج  ملوظف 
 الغرفة التجارية.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

لئحة   ضمن  موظف  على  جزاء  إقرار 
العمل  نظام  يف  واجلزاءات  املخالفات 

 السعودي. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

إقرار جزاء على موظف على خمالفة غري  
املخالفات واجلزاءات يف  موجودة لئحة 

 نظام العمل السعودي. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

حسب   ملوظف  خربة  شهادة  إصدار 
 النظام. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

اعتماد بدلت التكليف لبعض الوظائف 
 حسب لئحة املوارد البشرية. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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 الثان عشر:/ اعتمادات التطوع 
 الصالحية  البند 

 املدير التنفيذي التنفيذي مساعد املدير  مدير مركز التطوع  مسؤول التطوع
  يعتمد يوصي  يعد  قبول املتطوعني حسب النظام 

  يعتمد يوصي  يعد  فتح فرصة تطوعية حسب اخلطة السنوية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  فتح فرصة تطوعية خارج اخلطة السنوية 

  يعتمد يوصي  يعد  تقييم املتطوع 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  منح املتطوع شهادة بساعات التطوع

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  تكرمي املتطوعني
 
 

 الثالث عشر:/ اعتمادات تنمية املوارد املالية
 الصالحية  البند 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة تنمية املوارد املالية املوظف املختص
إعداد تقارير خاصه بداعم أو برامج معينه  

 ماحنة. أو مؤسسة 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 
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واعتماد   املاحنة  املؤسسات  على  التقدمي 
 رفع املشاريع. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

واعتماد   املاحنة  املؤسسات  على  التقدمي 
 رفع املشاريع. 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 اإلدارةجملس  املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة تنمية املوارد املالية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد قائمة رجال العمال. 

والشركات  العمال  رجال  وزايرة  خماطبة 
 واملؤسسات التجارية.

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 املدير التنفيذي مساعد املدير التنفيذي  مدير إدارة تنمية املوارد املالية املوظف املختص 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اجلديدة. توقيع الشراكات املالية 

  املدير التنفيذي مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير إدارة تنمية املوارد املالية 
  يعتمد يوصي  يعد  قبول اهلبات والوقاف والتربعات العينية. 

 رئيس جملس اإلدارة التنفيذياملدير  مدير الشؤون املالية واإلدارية مدير إدارة تنمية املوارد املالية 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد التأجري لألوقاف 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد  اعتماد الصيانة والرتميم لألوقاف 
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 الرابع عشر:/ اعتمادات توقيع اخلطاابت واملراسالت اخلارجية 
 الصالحية  البند 

 رئيس جملس اإلدارة التنفيذياملدير  مساعد املدير التنفيذي  مدير اإلدارة
ألصحاب   املوجهة  اخلطاابت  توقيع 

 السمو امللكي األمراء ومعايل الوزراء. 
 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

توقيع اخلطاابت املوجهة أصحاب املعايل  
الوزارات وأمناء اجلهات   والسعادة وكالء 

 املماثلة 

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

للمديرين  توقيع اخلطاابت املوجهة 
 العاميني ومديري الشركات والبنوك.

  يعتمد يوصي  يعد 

توقيع خطاابت الشكر للمتربعني أبقل 
 ( رايل. 100,000من )

  يعتمد يوصي  يعد 

توقيع خطاابت الشكر للمتربعني أبكثر  
 ( رايل. 100,000من )

 يعتمد يوصي  يقرتح يعد 

 
 


