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 الئحة الصالحيات املالية واإلدارية

  رابغألرامل واملطلقات وأسر السجناء برعاية اساعي للجمعية 
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  :مقدمة 

واالتصاالت اإلدارية بين كافة املستويات التنظيمية في تهدف هذه الالئحة إلى ضبط الصالحيات اإلدارية واملالية 

يدرس /  -الجمعية، حيث تم تقسيم الصالحيات إلى خمس مستويات )ينسق / يوص ي / يوقع / يعتمد / يطلع

يعد( لتساهم في ضمان اتخاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية، ألن هذه املستويات تعمل على تأكيد  -يحضر

 .وبالتالي التخفيف من وطأة األخطاء الفردية في ممارسة الصالحيات املمنوحة ملتخذ القرارالعمل الجماعي، 

: أحكام عامة
ا

 :أوال

 :سريان العمل بالالئحة والتعديل عليها /املادة األولى

 .يبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة •

 لتغير ظروف الجمعية تتم مراجعة الئحة الصالحيات املالية  •
ً
واإلدارية بشكل منتظم ويتم تحديثها وفقا

 .بقرار من مجلس اإلدارة

 .ال يجوز تعديل أو حذف أو إضافة أي مواد أو بنود في هذه الالئحة إال بموافقة مجلس اإلدارة •

   :مسؤولية ممارسة الصالحيات /املادة الثانية

لتنظيم سير العمل وتحديد الصالحيات لكافة املسؤولين إن الئحة الصالحيات املرفقة تشكل أداة فاعلة  •

 .في الجمعية وعلى الجميع االلتزام بها على كافة املستويات الوظيفية

ترتبط الصالحيات املرفقة بشكل مطلق ومباشر بالوظائف وال يجوز ممارستها إال من قبل األفراد املعينين  •

 
ً
 في هذه الوظائف، أو من ينوب عنهم رسميا

ً
 .رسميا

 .يتحمل صاحب الصالحية كامل املسؤولية في استخدام الصالحيات املمنوحة له •

يتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، باإلضافة إلى وجوب اقتران التوقيع باالسم  •

  .الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته وتاريخ التوقيع

 :ولياتاملادة الثالثة/ العالقة بين الصالحيات واملسؤ 

إن كل مسؤولية تتطلب منح الصالحية املناسبة للمسؤول حتى يتمكن من القيام بها، وكل صالحية تحمل  •

صاحبها املسؤولية ملمارسة هذه الصالحية بكل أمانة وعليه فإن الئحة الصالحيات يوضح بطريقة مباشرة 

 .أو غير مباشرة هذه املسؤوليات

  :الحدود العامة ملمارسة الصالحيات /املادة الرابعة

 .ال يحق لصاحب الصالحية استغاللها خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أو ملنفعة شخصية •
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ال يجوز فصل أي بند من بنود هذه الالئحة إلى جزأين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه األجزاء حد  •

ل هذه األحوال يجب الحصول على موافقة الجهة الصالحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصالحية، وفي مث

 .ذات الصالحية األعلى

يجب على صاحب الصالحية عند اتخاذ القرارات التأكد من استيفاء الشروط والقواعد واإلجراءات  •

 .والضوابط األخرى الواردة في نظام الجمعيات األهلية

 :املادة الخامسة/ تفويض الصالحيات

 :يض بعض صالحياتهم حسب القواعد التاليةيجوز ألصحاب الصالحية تفو  •

 .يجوز أن يكون التفويض بشكل جزئي أو وقتي للمستوى الوظيفي التالي •

•  
ً
 .يجب أن يكون التفويض مكتوبا

 .تبقى املسؤولية عن الصالحيات املفوضة على عاتق املفوض بهذه الصالحيات •

 .يجب أن يتم إشعار جميع الجهات ذات العالقة بالتفويض •

 .لصاحب الصالحية األصلي الذي فوض صالحياته إلغاء الصالحيات أو جزء منها عند الحاجةيحق  •

في الحاالت الطارئة وحاالت املرض والغياب أو عدم وجود الشخص املفوض ألي سبب، فإن الصالحية  •

 .املفوضة تعود إلى صاحب الصالحية األصلي

 .آخر بموافقة مجلس اإلدارة في الحاالت الطارئة يمكن نقل الصالحيات من مسؤول إلى •

 

ا: التعريفات  :ثانيا

 :تعريف التعابير الواردة في دليل الصالحيات

إن كل مسؤولية تتطلب منح الصالحية املناسبة للمسؤول حتى يتمكن من القيام بها، وكل صالحية تحمل  .1

يوضح بطريقة مباشرة صاحبها املسؤولية ملمارسة هذه الصالحية بكل أمانة وعليه فإن الئحة الصالحيات 

 .أو غير مباشرة هذه املسؤوليات

  مجلس اإلدارة: تعني مجلس إدارة جمعية ساعي .2

 .ساعيرئيس املجلس: تعني رئيس مجلس إدارة جمعية  .3

 .ساعينائب رئيس مجلس االدارة: تعني نائب رئيس مجلس ادارة جمعية  .4

وصيات ملجلس اإلدارة، أو القرارات حسب اللجنة التنفيذية: تعني اللجنة التي تقوم بدراسة واتخاذ الت .5

  .الصالحيات املخولة لها

 .املدير التنفيذي: تعني املدير التنفيذي لجمعية ساعي .6
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 .مدير اإلدارة املالية: تعني مدير الشؤون املالية واإلدارية في جمعية ساعي .7

 .اللجان: تعني مجموعات عمل مشكلة ملهمات الدراسة والتقييم والتوصية .8

عني أن اإلدارة املختصة أو املوظف املختص على عالقة وظيفية بعدة إدارات أخرى أو موظفين ينسق: ت .9

آخرين، ينتج عنه االتصال بهذه اإلدارات او املوظفون توفير البيانات واملستندات املطلوبة وإعدادها في 

 .الشكل النهائي تمهيدا التخاذ القرار بشأنها

اح من املوظف املختص أو الجهة املختصة إلى صاحب الصالحية يوص ي: تعني رفع التوصية أو االقتر  .10

 .التخاذ القرار بشأنه

يوقع: ال تعني االعتماد إال إذا كان املوقع هو أعلى املستويات املطلوب توقيعه على املستندات، أما قبل  .11

 .ذلك فتعني تصديق اإلجراءات

 .املستند املحال إليها من الجهات املوصيةيعتمد: تعني موافقة الجهة صاحبة الصالحية على الوثيقة آو  .12

يطلع/يدرس: يعني إطالع املسئول على ما يحال إليه من مستندات ووثائق إلبداء الرأي سواء باملوافقة عليها  .13

 .أو وضع مالحظات أو تحفظات أو تعديالت أو عدم املوافقة

ات املطلوبة والوثائق وجعلها يحضر/يعد: قيام املوظف املختص بإعداد البيانات واملعلومات واملستند .14

مكتملة أو جاهزة للعرض على املستوى اإلداري األعلى التخاذ القرار بشأنه، سواء قام بهذا التحضير 

 .بنفسه أو عن طريق العاملين تحت إشرافه

 :قواعد استخدام وتفويض الصالحيات

العليا بالجمعية، ويجب في يوضح جداول الصالحيات الالحقة صالحيات االعتماد للمستويات اإلدارية  .1

جميع الحاالت التي تسبق مرحلة االعتماد النهائي من ذوي الصالحية أن يتم اإلعداد والتنسيق من قبل 

 .جهات االختصاص كل في مجاله

التفويض في الصالحيات هو أن يعهد الرئيس اإلداري )صاحب الصالحية( ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة  .2

يحقق التفويض الغرض منه فانه يجب أن يتمتع املفوض إليه باملؤهالت والخبرات إلى أحد مرؤوسيه. ولكي 

 .والكفاءة التي تؤهله للقيام باألعمال التي فوض فيها

يشترط لصحة التفويض أن يصدر قرار مكتوب من صاحب الصالحية يتضمن اسم املفوض ومسمى وظيفته  .3

 .ومدة التفويض وصالحياته

ام بأعمال موظف آخر ال يتمتع املوظف املكلف بالصالحيات املفوضة ملن كان في حالة تكليف موظف بالقي .4

 .يشغل الوظيفة إال إذا نص على ذلك في قرار التكليف

يجوز للمسئولين الذين تم منحهم صالحيات بموجب هذا الدليل تفويض بعض صالحياتهم إلى مرؤوسيهم بعد  .5

 .موافقة صاحب االختصاص األصيل
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ممارسة الصالحيات املمنوحة له ضمن حدود الخطط وامليزانيات والبرامج املعتمدة، كما  يتعين على املسئول  .6

 .يجب عليه ممارسة صالحياته حسب اإلجراءات والنماذج املعتمدة في الجمعية

في حالة مخالفة أو تجاوز املسئول لإلجراءات النظامية عند ممارسة صالحياته فانه في هذه الحالة يقع تحت  .7

  .ساءلة وفقا لإلجراءات املتبعة في الجمعيةطائلة امل

يجوز للمسئول إثناء الحالة الطارئة تجاوز اإلجراءات والنماذج والروتين، وعليه إكمال هذه اإلجراءات  .8

والنماذج حسب املتبع وذلك بعد انتهاء الحالة الطارئة مباشرة في يوم العمل التالي النتهاء تلك الحالة الطارئة 

 .بذلكاملباشر  مع إبالغ رئيسه

 .يكلف املدير التنفيذي بمهام الوظائف القيادية الواردة بهذه الالئحة حتى إنشاء الوظيفة وشغلها .9

 :تعديل الدليل

 .يجوز تعديل هذا الدليل حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة

ا: الصالحيات
ا
 :ثالث

 موضوع الجدول  رقم الجدول 

 الصالحيات اإلدارية العلياجدول  1

 جدول صالحيات التنظيم 2

 جدول صالحيات إعداد لوائح وتقارير الشئون املالية 3

 جدول صالحيات إعداد لوائح شئون املوظفين والرواتب 4

 جدول صالحيات تشكيل اللجان 5

 جدول صالحيات املوارد البشرية 6

 جدول صالحيات التصرف في بيع املتروكات 7

 جدول صالحيات اعتماد أوامر املصرف 8

 جدول صالحيات توقيع الشيكات 9

10 
افقة على املناقالت في امليزانية واعتماد التقرير ونماذج الشئون املالية ومخاطبة  صالحيات املو

 البنوك

 جدول صالحيات استثمار وتنمية موارد الجمعية 11
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 صالحيات التعاقد عن طريق املنافسة 12

افقة على عقود اإليجار 13  صالحيات املو

 صالحيات الشراء املباشر 14

 صالحيات السلف 15

 النشاطات االجتماعية والعالقات العامة 16

 الخطابات الصادرة من الجمعية 17

 

 (1جدول رقم )

 الصالحيات اإلدارية العليا

 صاحب الصالحية البند م

 املشرفة/الجهة  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 1

 الوزارة تعتمد

 الجمعية العمومية

 ترشح

 رئيس مجلس اإلدارة

 يدعو للترشيح

تجديد عضوية أعضاء مجلس اإلدارة / او  2

 انهائها

الجهة املشرفة/ 

 الوزارة تعتمد

 مجلس اإلدارة

 يوص ي

 اللجنة التنفيذية

 تعد وتوص ي

 تحديد الفئات املستهدفة 3

 من خدمات الجمعية

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 املدير التنفيذي

 يعد ويوص ي

املوافقة على إنشاء فروع للجمعية داخل  4

 اململكة

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 املدير التنفيذي

 يعد ويوص ي

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن امليزانية  5

 والحساب الختامي

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 التنفيذيةاللجنة 

 توص ي

 املراجع الخارجي

 يعد

 مجلس اإلدارة السياسات والخطط الخاصة باالستثمار 6

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 

اعتماد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية  7

 التي تنظم سير العمل بالجمعية

 مجلس اإلدارة

 يعتمد 

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 املدير التنفيذي

 يعد

 الجهة املشرفة/ تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد إتعابه 8

 الوزارة تعتمد 
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 (2جدول رقم )

 صالحيات التنظيم

 

تعيين املدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته  9

 ومسئولياته ومزاياه املالية

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 

االستعانة بالخبراء واملستشارين ألداء ما  10

 يعهد إليهم من أعمال

 رةمجلس اإلدا

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 

 مجلس اإلدارة قبول أو رفض املنح والهبات واإلعانات 11

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 

تحديد البنوك التي تودع فيها أموال  12

 الجمعية

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير اإلدارة املالية

 يعد

املؤقتة املنبثقة تشكيل اللجان الدائمة أو  13

 من املجلس

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

  

تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة املنبثقة  14

 من اإلدارة

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

  

تعديل نوع الخدمات املقدمة للمستفيدين  15

 سواء باإلضافة أو اإللغاء

 مجلس اإلدارة

 يعتمد 

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 املدير التنفيذي

 يعد

 مجلس اإلدارة تعيين املراجع الداخلي للجمعية 16

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 

اعتماد البرامج الرئيسية واألنشطة للجمعية  17

 وشروطها

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 مدير املشاريع 

 يعد

تحصيل الجمعية أي نوع من اإليرادات  18

 بخالف تلك الوردة في الالئحة املالية

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 

 صاحب الصالحية البند م

 مجلس اإلدارة الهيكل التنظيمي 1

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 املدير التنفيذي

 يعد 

 مجلس اإلدارة الهياكل الوظيفية الفرعية 2

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يعد ويوص ي

 اللجنة التنفيذية

 تعد وتوص ي

تصنيف وترتيب الوظائف )املسميات  3

 واملراتب ومتطلبات شغلها(

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير املوارد البشرية

 يعد 
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 (3جدول رقم )

 صالحيات إعداد لوائح وتقارير اإلدارة املالية

 

 (4جدول رقم )

 صالحيات إعداد لوائح إدارة املوارد البشرية

 

 صاحب الصالحية البند م

السياسات واللوائح  1

 املالية

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

املدير التنفيذي 

 يوص ي

 مدير اإلدارة املالية

 يعد

 

 املشرف املالي   اإلجراءات املالية 2

 يعتمد

املدير التنفيذي 

 يوص ي

 مدير اإلدارة املالية

 يعد 

 

 الجمعية العمومية  املوازنة التقديرية 3

 تعتمد

 مجلس اإلدارة

 يوص ي

 املشرف املالي

 يطلع/ يؤشر

التنفيذي املدير 

 يوص ي

رئيس لجنة 

املوازنة 

 التقديرية 

 يعد

تقارير شهرية عن  4

الوضع املالي 

 للجمعية.

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 املشرف املالي 

 يعتمد

مدير اإلدارة 

 املالية

 يعد 

  

تقارير ربع سنوية  5

عن الوضع املالي 

 للجمعية 

 اللجنة التنفيذية

 تعتمد

 املشرف املالي 

 يوص ي

التنفيذي املدير 

 يوص ي

 مدير اإلدارة املالية

 يعد 

 

 صاحب الصالحية البند م

 مجلس اإلدارة الئحة تنظيم العمل 1

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

املدير التنفيذي 

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 مجلس اإلدارة سلم الرواتب املكافآت  2

 يعتمد

املدير التنفيذي  

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

املدير التنفيذي    إجراءات املوارد البشرية 3

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

املدير التنفيذي    نماذج املوارد البشرية 4

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد
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 (5جدول رقم )

 صالحيات تشكيل اللجان

 

 (6جدول رقم )

 صالحيات املوارد البشرية

 صاحب الصالحية البند م

 مجلس اإلدارة لجان على مستوى أعضاء مجلس اإلدارة 1

 يعتمد

 رئيس مجلس اإلدارة

 يوص ي

 املدير التنفيذي لجان على مستوى مدراء اإلدارات  2

 يعتمد

 اللجنة التنفيذية

 توص ي

 املدير التنفيذي لجان على مستوى األقسام  3

 يعتمد

 املختصمدير اإلدارة 

 يوص ي

 صاحب الصالحية البند م

عمل  -التعيين لشغل وظائف مستشار 1

 اضافي

 املدير التنفيذي 

 يعتمد

 املدير التنفيذي 

 يوص ي

 

التعيين لشغل الوظائف اإلدارية 

 األخرى 

 املدير التنفيذي

 يعتمد 

 املوارد البشريةمدير إدارة 

 يوص ي

 لجنة املقابالت

 تعد

 مجلس اإلدارة اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 2

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 مجلس اإلدارة تشكيل لجنة املقابالت لشغل الوظائف 3

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يوص ي

 املدير التنفيذي اعتماد نتيجة اختيار املتقدمين 4

 يعتمد

  لجنة املقابالت توص ي

التنازل عن بعض متطلبات شغل  5

 الوظيفة ملصلحة العمل

 املدير التنفيذي

 يعتمد

 مدير اإلدارة املختص 

 يوص ي

 

 املدير التنفيذي تقارير الصالحية عن فترة التجربة 6

 يعتمد

 املدير/الرئيس املباشر 

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 مجلس اإلدارة االنتداب ملدراء وموظفي الجمعية 7

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوقع

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد



 
 

  
 

10 
 
 

 

8 

النقل من قسم إلى قسم آخر داخل 

 اإلدارة

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 مجلس اإلدارة من إدارة إلى إدارة

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 مجلس اإلدارة من وظيفة إلى أخرى 

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

10 

 املكافأة التشجيعية:

 للمدير التنفيذي

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

  

 مجلس اإلدارة املوظفينبقية 

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يوقع

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يوص ي

 مجلس اإلدارة التكليف بالعمل اإلضافي 12

 يوقع

 املدير التنفيذي

 يعتمد

 املدير/الرئيس املباشر 

 يوص ي

 اإلجازات: 13

اإلجازة االستثنائية، إجازة الحج )تعطى 

تتجاوز للموظف ملرة واحدة، وملدة ال 

سبعة أيام(، اإلجازة املرضية، اإلجازة 

 االضطرارية

 املدير التنفيذي

 يعتمد

 املدير/الرئيس املباشر 

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 مجلس اإلدارة  اإلجازة السنوية للمدير التنفيذي  14

 يعتمد

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 

 املدير/الرئيس املباشر  التنفيذي يعتمداملدير  جميع موظفي الجمعية

 يوص ي

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد

 تقويم األداء الوظيفي  15

املدير التنفيذي، مدراء اإلدارات، 

 وجميع املوظفين 

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد

 املدير/الرئيس املباشر 

 يعد

 املدير التنفيذي 

 يوقع

 التحقيق: 16

 اإلحالة إلى التحقيق 

 املدير/الرئيس املباشر  املدير التنفيذي يعتمد

 يعد

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يوص ي

 توقيع الجزاءات لجميع املوظفين 17

 

 املدير/الرئيس املباشر  املدير التنفيذي يعتمد

 يعد

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يوص ي

 التدريب: 18

خطط وبرامج التدريب واعتماد قوائم 

 للتدريباملرشحين 

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد

 مدير إدارة املوارد البشرية

 يعد
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 (7جدول رقم )

 التصرف في بيع املتروكات

 صاحب الصالحية البند م

 رئيس مجلس اإلدارة  التصرف في بيع املتروكات   1

 يعتمد

 املدير التنفيذي 

 يوص ي

 املدير املالي 

 يعد

 مالحظات 

املتروكات: عبارة عن املواد واملعدات واألصول التي بطل استعمالها وتم االستغناء عنها او أهلكت وأصبح صافي  – 1  

 قيمتها واحد ريال.

تقوم لجنة الجرد بتحضير قوائم باملتروكات وتقدير أثمانها من خالل التنسيق مع اإلدارات املختصة باملركز  – 2  

 الرئيس ي.

 

 (8جدول رقم )

افقات على شراء املواد والخدمات   صالحية اعتماد او املو

19 

رئيس مجلس اإلدارة أو  التوقيع على العقود واالتفاقات املالية

 نائبه أو املشرف املالي 

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يعد ويوص ي

 

20 

اعتماد صرف مبالغ التعاقدات 

واالتفاقيات ومبالغ املشاركات في 

 الفعاليات

رئيس مجلس اإلدارة أو 

 نائبه أو املشرف املالي 

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يعد ويوص ي

 

21 

رئيس مجلس اإلدارة أو  التوقيع على مذكرات التفاهم 

 نائبه أو املشرف املالي 

 يعتمد

 املدير التنفيذي

 يعد ويوص ي

 

 صاحب الصالحية البند م

املبالغ التي قيمتها تتجاوز  1

 ريال، وما فوق  50.000

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوقع 

 مدير اإلدارة املالية

 يوص ي 

 لجنة املشتريات 

 تعد 

املبالغ التي قيمتها من  2

 ريال وأقل 50.000

 مجلس اإلدارة

 يعتمد

 املدير التنفيذي 

 يوقع 

 مدير اإلدارة املالية

 يوص ي 

 لجنة املشتريات 

 تعد 
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 مالحظات 

والقيد بموجب مستندات مرفقة ومعتمدة وفقا للنماذج املقررة ويرفق بها األوراق يتم التحصيل والصرف  -1

 األصلية.

في حال فقدان أي مستندات قبل سداد مبلغها فانه يجوز الصرف بعد موافقة رئيس مجلس اإلدارة  -2

بموجب مستندات بدل فاقد أو صورة للمستندات األصلية بعد إعداد مذكرة إيضاحية بأسباب الفقد 

 لتحقق من عدم أسبقية الصرف.وا

 (9جدول رقم )

 توقيع الشيكات والحواالت البنكية

 

 

 

 

 (10جدول رقم )

افقة على املناقالت في املوازنة التقديرية واعتماد التقارير ونماذج الشئون املالية ومخاطبة  صالحيات املو

 البنوك 

 صاحب الصالحية البند م

التوقيع على الشيكات والحواالت البنكية يتولى التوقيع  1

 على الشيكات أثنين أحدهما من الفئة )أ(

 مع توقيع املشرف املالي 

 الفئة )أ(

 رئيس مجلس اإلدارة

 اإلدارةنائب رئيس مجلس 

 صاحب الصالحية البند م

إجراء املناقالت بين أبواب  1

 امليزانية

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوص ي 

 مدير اإلدارة املالية 

 يعد 

 

إجراء املناقالت داخل أي من  2

 أبواب امليزانية

 املدير التنفيذي 

 يعتمد 

مدير اإلدارة 

 املالية 

 يوص ي 

  

 وضع أسس وتعليمات إعداد 3

 امليزانية التقديرية

 املدير التنفيذي 

 يعتمد 

مدير اإلدارة 

 املالية 

 يوص ي

  

 التقارير املالية: 4

 شهريةتقارير  -1

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوص ي 

 مدير اإلدارة املالية  

 يعد ويوقع

 مدير اإلدارة املالية   

 يعد ويوقع
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 (11جدول رقم )

 االستثمار صالحيات

 

 اللجنة التنفيذية  تقارير ربع سنوية -2

 تعتمد

 املشرف املالي 

 يطلع  

 املدير التنفيذي 

 يوص ي

 مدير اإلدارة املالية  

 يعد ويوقع

 مجلس اإلدارة  السنوي التقرير املالي  5

 يعتمد 

مدير اإلدارة 

 املالية

 يوص ي ويوقع 

  

مجلس اإلدارة  نماذج الشئون املالية 6

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوص ي 

 مدير اإلدارة املالية

 يعد 

 

مخاطبة البنوك لطلب  7

الشيكات أو إيقافها أو 

إلغائها وطلب كشوفات 

 حسابات الجمعية

املشرف املالي/ 

رئيس مجلس 

 اإلدارة أو نائبه 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوص ي 

 مدير اإلدارة املالية

 يعد 

 

طلب خدمة االنترنت لدى  8

البنوك لالطالع فقط على 

 حسابات الجمعية

 املشرف املالي  

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوص ي 

 مدير اإلدارة املالية 

 يعد 

 

 صاحب الصالحية البند م

 مجلس اإلدارة  السياسات والخطط الخاصة باالستثمار 1

 يعتمد 

 لجنة االستثمار 

 توص ي 

املدير 

 التنفيذي 

 يعد 

 مجلس اإلدارة  تشكيل لجنة االستثمار وتحديد صالحياته 2

 يعتمد 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 يوص ي 

 

اختيار القنوات واألوعية االستثمارية  3

 املختلفة

 لجنة االستثمار 

 تعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يعد 

 

اتخاذ قرارات االستثمار التي تقوم بها  4

 الجمعية

 لجنة االستثمار 

 تعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يعد 
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 (12جدول رقم )

 صالحيات التعاقد عن طريق املنافسة

 صاحب الصالحية البند م

 التي تزيد قيمتها عنجميع املنافسات  1

 ( ريال أو تساويها100.000)

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوقع 

 املدير املالي 

 يوص ي 

 لجنة املشتريات 

 تعد 

 منافسات ال تزيد قيمتها 2

 ( ريال  100.000)

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوقع 

 املدير املالي 

 يوص ي 

 لجنة املشتريات 

 تعد 

 مالحظات 

 يتم تشكيل لجنة فتح املظاريف بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة.

يتم تشكيل لجنة بقرار من املدير التنفيذي لدراسة وتحليل العروض ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من املختصين. 

 ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين وترفع توصياتها للمدير التنفيذي.

 يجوز لصاحب الصالحية إلغاء املنافسة بناء على توصية لجنة دراسة وتحليل العروض أو ألي أسباب أخرى يراها.  

 صاحب الصالحية في اعتماد املنافسة هو نفسه صاحب الصالحية في قبول العرض الوحيد.  

 

 

 (13جدول رقم )

 صالحيات الشراء املباشر

 مالحظات 

ال يجوز تجزئة االحتياجات بغرض التحول من طريقة ألخرى من طرق التامين أو بغرض االستفادة من مستويات   

 الصالحيات.

 يراعى عند تامين احتياجات الجمعية التأكد من عدم توفر املواد املطلوب توريدها في مستودعات الجمعية.  

 

 (14جدول رقم )

افقة على عقود اإليجار  صالحيات املو

 صاحب الصالحية البند م 

الشراء املباشر بما يقل عن  1

 ( ريال 100.000)

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوقع 

 املدير املالي 

 يوص ي 

 لجنة املشتريات 

 تعد 

 صاحب الصالحية البند م

 مجلس اإلدارة  عقود اإليجار   1

 يعتمد 

 الدير التنفيذي 

 يوقع 

 املدير املالي 

 يوص ي 

 لجنة املشتريات 

 تعد 
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 (15جدول رقم )

 السلف

 

 مالحظات 

 يجب أن يتضمن قرار إنشاء السلفة غرضها ومبلغها وحدود الصرف منها.

 يجب تسوية السلفة في نهاية العام املالي أو عند انتهاء الغرض منها.

 فيما لو زاد مبلغ السلفة عن املبلغ املحدد أعاله يتعين اخذ موافقة رئيس مجلس اإلدارة.

 

 

 (16جدول رقم )

 النشاطات االجتماعية والعالقات العامة

 

 

 

 صاحب الصالحية البند م

سلف نقدية  1

 مستديمة  

 مجلس اإلدارة 

 يعتمد 

 املدير التنفيذي 

 يوص ي  

 املدير املالي 

 يعد  

 مجلس اإلدارة  سلف نقدية مؤقتة  2

 يعتمد 

املدير التنفيذي 

 يوص ي 

 رئيس قسم الشئون املالية 

 يعد

 صاحب الصالحية البند م

 املدير التنفيذي  إلعالن في الصحف عن نشاطات الجمعية وخططه  1

رئيس مجلس اإلدارة / املدير التنفيذي / مدير العالقات  التصريحات لوسائل اإلعالم  2

 العامة )بعد الحصول على موافقة املدير التنفيذي(

 املدير التنفيذي لتصريحات لوسائل اإلعالم 3

 املدير التنفيذي  االشتراك في الصحف 4

 رئيس مجلس اإلدارة دعوة الوفود الرسمية وغير الرسمية 5


