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 املقدمة
 

تهدف هذه الالئحة إىل ضبط ما يتعلق بالصالحيات اإلدارية واملالية واالتصاالت اإلدارية بني كافة 

، حيث مت تقسيم الصالحيات إىل العديد من املستويات واليت  اجلمعيةاملستويات التنظيمية يف 

 .باجلمعية  القرارات على أسس منهجية ومؤسسيةتسهم  مبجملها يف ضمان اختاذ 

، وبالتالي التخفيف من وطأة  ، فإن هذه املستويات تعمل على تأكيد العمل اجلماعي ًاوحتديد 

 . األخطاء الفردية يف ممارسة السلطة املمنوحة ملتخذ القرار

، وفيما يلي تعريفًا  ولقد رتبت هذه الصالحيات على التوالي حسب أولوية كل صالحية وفاعليتها

 :اآلتيمقتضبًا لكل مستوًى  منها وفق 

 :ُيِعد

يقوم صاحب هذه الصالحية بإعداد الوثائق واملستندات 

واألوراق املطلوبة إن لزم األمر وذلك بناء على طلب من 

 .صاحب الصالحية الذي يليه

 :يقرتح

يتوىل صاحب هذه الصالحية التأكد من مدى صحة 

البيانات والوثائق املرفقة مع الطلب، ومن ثم إعداد 

ضرورة شرح كافة أبعاده يف حال  اقرتاح املناسب مع

 .طلبها من صاحب الصالحية األعلى

 :يوصي

يقوم صاحب هذه الصالحية بالتأكد من مدى موثوقية 

، يرفع توصيته  ، وبناًء على ذلك االقرتاح املرفوع إليه

عليه  أو رفضه مع ضرورة تربير ذلك يف حال الطلب من 

 .صاحب الصالحية األعلى

 :يعتمد

هذه الصالحية التأكد من استيفاء يتول صاحب 

مشروع القرار كافة اإلجراءات الالزمة، باإلضافة إىل 

، ومن ثم  التأكد من مدى صحة ما رافقه من حيثيات

 .إجازة واعتماد القرار بناًء على ذلك

 :يشرف على التنفيذ/ ينفذ 

صاحب هذه الصالحية هو الشخص املعين بتنفيذ 

الئحة السياسات  القرار حسب ما هو موجود يف

 .اجلمعيةواإلجراءات اخلاصة ب

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 أحكام عامة: أواًل
 سريان العمل بالالئحة والتعديل عليها (1) مادة

 االدارةيبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها من جملس  .1

تفسريًا هلذه الالئحة جزءًا  اجلمعيةتعترب األنظمة والتعليمات والقرارات اليت تصدر يف  .2

 .متممًا هلا

تتم مراجعة الئحة الصالحيات بشكل منتظم ويتم تنقيحها وحتديثها وفقًا لتغري ظروف  .3

 .بقرار من اجلهة اليت أصدرتها اجلمعية

ال جيوز تعديل أو إبطال أو حذف أو إضافة أي مواد أو بنود يف هذه الالئحة إال مبوافقة  .4

 .االدارة جملس 

 ية ممارسة الصالحياتمسؤول (2) مادة

إن جداول الصالحيات املرفقة تشكل يف جمموعها أداة فعالة لتنظيم سري العمل وتضع  .1

االلتزام بهذه  اجلمعيةحدودًا للسلطات وتدرجها، وجيب على كافة املسؤولني يف 

 .الصالحيات على خمتلف مستوياتهم الوظيفية

ئف وال جيوز ممارستها إال من ترتبط الصالحيات املرفقة بشكل مطلق ومباشر بالوظا .2

 .أو من يتم تفويضه قبل األشخاص املعينني رمسيًا يف هذه الوظائف

 .يتحمل صاحب الصالحية األصلي كامل املسؤولية يف استخدام الصالحيات املمنوحة له .3

يتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشري، باإلضافة إىل وجوب  .4

 .اإلسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيعاقرتان التوقيع ب

 العالقة بني الصالحيات واملسؤوليات (3) مادة

إن كل مسؤولية تتطلب ختويل الصالحية املناسبة للمسؤول لتمكينه من القيام بها، وكل 

صالحية تعين حتميل هذا املسؤول املسؤولية ملمارسة هذه الصالحية على الوجه الصحيح وإنطالقًا 

 . املبدأ فإن جداول الصالحيات توضح بطريقة مباشرة أو غري مباشرة هذه املسؤولياتمن هذا 

 احلدود العامة ملمارسة الصالحيات (4) مادة

ال حيق لصاحب الصالحية استخدام الصالحيات املخولة له مبقتضى هذه الالئحة خارج  .1

 .نطاق اختصاصه أو عمله الرمسي أو ملنفعة شخصية

االتفاق إىل جزأين أو أكثر حبيث يتجاوز جمموع هذه ال جيوز فصل أي بند من بنود  .2

األجزاء حد الصالحية اليت يتمتع بها صاحب هذه الصالحية، ويف مثل هذه األحوال جيب 

 .احلصول على موافقة اجلهة ذات الصالحية األعلى



 

 
 

 

 

جيب على صاحب الصالحية عند اختاذ القرارات مبوجب الصالحيات املمنوحة التأكد  .3

لشروط والقواعد واإلجراءات والضوابط األخرى اليت ينص عليها نظام من استيفاء ا

 .والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية اجلمعية

 تفويض الصالحيات (5) مادة

 :جيوز ألصحاب الصالحية تفويض بعض صالحياتهم حسب القواعد التالية

 جيوز أن يكون التفويض بشكل جزئي أو وقيت للمستوى الوظيفي التالي. 

 ن يكون التفويض بشكل مكتوب توافق عليه السلطة األعلىجيب أ. 

  تبقى املسوؤلية عن الصالحيات املفوضة على عاتق من قام بتفويض هذه

 .كما تقع املسؤولية على املفوض له الصالحيات

 جيب أن يتم إخطار مجيع اجلهات ذات العالقة بالتفويض. 

 بعض أو كل  حيق لصاحب الصالحية األصلي الذي فوض صالحياته سحب

 .الصالحيات املفوضة حينما يرى ذلك

  يف احلاالت الطارئة وحاالت املرض والغياب أو عدم وجود الشخص املفوض ألي

 .سبب، فإن الصالحية املفوضة تعود إىل صاحب الصالحية األصلي

 
 



 

 
 

 

 

 جداول الصالحيات: ثانيًا
 

 العامة والسياسات الداخلية واللوائح والنظم األساسي النظام .1

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                               الصالحيات
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

  اجلمعية العمومية جملس اإلدارة اهليئة التنفيذية العام األمني إقرار النظام األساسي 

  اجلمعية العمومية جملس اإلدارة اهليئة التنفيذية األمني العام للجمعيةإضافة أو إلغاء أنشطة يف النظام األساسي 

 الوزارة جملس اإلدارة   تعيني مراجع احلسابات اخلارجي وحتديد أتعابه
يتم تعيينه من 

 الوزارة

  اجلمعية العمومية جملس االدارة اهليئة التنفيذية األمني العام االندماج مع مؤسسات أخرى

حل اجلمعية وتصفيتها وتعيني املصفي وحتديد 

 أتعابه 
  اجلمعية العمومية جملس االدارة اهليئة التنفيذية األمني العام

  جملس اإلدارة رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام إقرار وتعديل اهليكل التنظيمي

  جملس اإلدارة رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية العاماألمني  إقرار وتعديل النظام واللوائح التنظيمية والتنفيذية 

  اجلمعية العمومية جملس االدارة اهليئة التنفيذية األمني العام إضافة أو إلغاء فروع

 

 اخلطط والتقارير .2

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                                الصالحيات
يشرف / ينفذ 

 التنفيذعلى 

 جملس االدارة رئيس اجلمعية االمني العام امليزانية واحلسابات اخلتامية باجلمعية 
اجلمعية 

 العمومية
 

 اإلدارةجملس  رئيس اجلمعية األمني العام املعنية اإلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية والسنوية
مديرو اإلدارات 

 والفروع

 كٌل يف ما خيصه جملس اإلدارة اهليئة  التنفيذية األمني العام اإلدارة املعنية املوازنة التقديريـة والتدفقات النقدية

 جملس اإلدارة رئيس اجلمعية األمني العام التقرير السنوي لألداء اإلسرتاتيجي للجمعية  
اجلمعية 

 العمومية
 

 اإلدارة املعنية التقارير الشهرية
  

  األمني العام

  رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام اإلدارة املعنية املهيناخلطة السنوية لربامج النمو 

  االمني العام مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة الرئيس املباشر اعتماد تقارير تقييم األداء الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 واملسريات الشيكات على التوقيع و املصرفية احلسابات فتح .3

 يعتمد يوصي يقرتح يــــعد العناصر                                                 الصالحيات
يشرف / ينفذ 

 على التنفيذ

إقـفال / فتح حساب مصريف وإرسال مناذج التوقيع

 احلساب املصريف
  رئيس اجلمعية أمني املال األمني العام اإلدارة املعنية

 اإلدارة املالية اإلدارة املعنية صالحية التوقيع على مسريات الرواتب
امني / االمني العام 

 املال
  رئيس اجلمعية

 ومناذج التحويل التوقيع على الشيكات 
مدير إدارة الشؤون 

 املالية
 األمني العام

من أصل ثالثة  املالمني أتوقيع اثنني أحدهما 

 الرئيس ونائبه وأمني املال

 

 صالحيات التوقيع على الشيكاتحسب  حتريك األموال من حساب مصريف آلخر

 

 

 (من غري العقارات)التسويات املالية والتصرف يف املواد أو األصول  .4

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                          الصالحيات
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

  رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام اإلدارة املالية تشكيل احتياطي للجمعية

يف جرد الصندوق بأقل من ( فائض) تسوية عجز 

 آالف ريال( 11)
 مدير اإلدارة املعنية

  
  األمني العام

يف جرد الصندوق بأكثر من (فائض)تسوية عجز 

 ألف ريال( 11)
 اإلدارة املعنية

 
  رئيس اجلمعية األمني العام

حتصيلها حتى اعدام حقوق مالية مشكوك يف 

 ريال 210111
 اإلدارة املعنية

 
  األمني العام

اعدام حقوق مالية مشكوك يف حتصيلها أكثر من 

 ريال 210111
  رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام اإلدارة املعنية

ازالة أو بيع األصول قبل االستهالك بقيمة األصل 

 ريال210111قبل االستهالك حتى 
 املعنيةاإلدارة 

 
  األمني العام

ازالة أو بيع األصول قبل االستهالك بقيمة األصل 

 ريال 210111قبل االستهالك بأكثر من 
  رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام اإلدارة املعنية

التصرف يف املواد غري الصاحلة لالستخدام بأقل من 

 الف ريال( 51)
  األمني العام  اإلدارة املعنية

التصرف يف املواد غري الصاحلة لالستخدام بأكثر 

 ألف( 51)من 
  رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام اإلدارة املعنية

 

 

  



 

 
 

 

 

 العقود واالتفاقيات والتوريد .5

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                   الصالحيات      
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

طلب مواد أو خدمات ختضع للشراء النقدي حتى 

 ريال  5111
 مدير الفرع/ األمني العام  اإلدارة املعنية

 

 مدير الفرع اإلدارة املعنية ألف ريال فأقل( 111)توقيع العقود من 
رئيس / األمني العام 

  الفرع

ألف ( 211)ألف ريال إىل ( 111)توقيع العقود من 

 ريال 
 مدير الفرع/ املعنية اإلدارة 

 
 األمني العام

 

 رئيس اجلمعية األمني العام مدير الفرع/ اإلدارة املعنية  ألف ريال( 211)توقيع العقود أكثر من 
 

( 51)اعتماد السلف املستدمية واملؤقتة للفروع إىل 

 ألف ريال
 اإلدارة املعنية/ الفرع

 
 األمني العام

 

واملؤقتة للفروع بأكثر اعتماد السلف املستدمية 

 ألف ريال( 51)من 
  رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية/ الفرع

 

 

  واألنشطةاملشاريع    .6

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                  الصالحيات       
يشرف / ينفذ 

 على التنفيذ

 الفرع/ اإلدارة املعنية  ألف ريال فأقل 111اعتماد املشاريع  من 
 

 مدير الفرع
 

ألف ريال وحتى  111اعتماد املشاريع  بأكثر من 

 ألف ريال 211
 رئيس الفرع مدير الفرع اإلدارة املعنية

 

 311ألف ريال إىل  211اعتماد املشاريع  بأكثر من 

 .ألف ريال
 األمني العام مدير الفرع اإلدارة املعنية

 

 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية ريال ألف  311اعتماد املشاريع  بأكثر من  
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 تعزيز البنود وإجراء املناقالت .7

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                              الصالحيات 
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

 رئيس اجلمعية األمني العام الفرع/ اإلدارة املعنية  يف املوازنة العامة للجمعيةاعتماد بند جديد 
 

اعتماد بند جديد من األصول الرأمسالية يف اخلطة 

 السنوية إىل مليون ريال
 رئيس اجلمعية األمني العام الفرع/ اإلدارة املعنية 

 

اعتماد بند جديد من األصول الرأمسالية يف اخلطة 

 بأكثر من مليون ريالالسنوية 
 رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام اإلدارة املعنية

 

اعتماد بند جديد من البنود التشغيلية يف اخلطة 

 ألف ريال( 211)السنوية إىل 
 اإلدارة املعنية

 
 األمني العام

 

اعتماد بند جديد من البنود التشغيلية يف اخلطة 

 ألف ريال ( 211)السنوية بأكثر من 
 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

% 5إجراء املناقالت بني البنود املعتمدة يف املوازنة إىل 

 من البند املنقول منه
 اإلدارة املعنية

 
 األمني العام

 

 املعتمدة يف املوازنة اجراء املناقالت بني البنود

 %5بأكثر من 
 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

 اإلدارة املعنية %11اعتماد وظائف بأقل من 
 

 األمني العام
 

% 11اعتماد وظائف غري واردة يف املوازنة بأكثر من 

 من موازنة الرواتب واألجور
 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

املناقلة من املوازنة التشغيلية إىل الرأمسالية حتى 

 من البند املنقول منه% 11
 اإلدارة املعنية

 
 األمني العام

 

املناقلة من املوازنة التشغيلية إىل الرأمسالية حتى 

 من البند املنقول منه% 31
 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

إىل الرأمسالية بأكثر  املناقلة من املوازنة التشغيلية

 من البند املنقول منه% 31من 
 جملس اإلدارة رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

املناقلة من املوازنة الرأمسالية إىل التشغيلية حتى 

 من البند املنقول منه% 11
 اإلدارة املعنية

 
 األمني العام

 

التشغيلية حتى املناقلة من املوازنة الرأمسالية إىل 

 من البند املنقول منه% 31
 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

املناقلة من املوازنة الرأمسالية إىل التشغيلية بأكثر 

 من البند املنقول منه% 31من 
 جملس اإلدارة رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

من البند % 11املناقلة بني بنود الباب الواحد حتى 

 املنقول منه
 اجلهة املعنية

 

/ املالية  اإلدارة

  الفرع

من البند % 31املناقلة بني بنود الباب الواحد حتى 

 املنقول منه
 األمني العام اإلدارة املالية اإلدارة املعنية

 

من % 31املناقلة بني بنود الباب الواحد بأكثر من 

 البند املنقول منه
 رئيس اجلمعية األمني العام اإلدارة املعنية

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 املكافآت والرتقيات والعالوات .8

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصرالصالحيات                                       
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

 رئيس اجلمعية التنفيذية اهليئة   األمني العام ة ترقيات وعالوحتديد 
 

 مدير الشؤون اإلدارية للموظفني اعتماد الرتقيات والعالوات السنوية
للشؤون  دارةإ

 اإلدارية واملالية

 /األمني العام 

 مدير الفرع
 

املوافقة على الرتقية إىل وظيفة أعلى قبل إكمال 

 يف الوظيفة احلالية أربع سنوات

/ مدير اإلدارة

 الفرع

مدير الشؤون 

 اإلدارية
  رئيس اجلمعية األمني العام

 االستثناء من متطلبات الرتقية
/ مدير اإلدارة

 الفرع

مدير الشؤون 

 اإلدارية
  رئيس اجلمعية األمني العام

إصدار قرار خبصوص املوظف الذي حيصل على 

 لسنتني متتاليتنيأقل من جيد يف تقييم األداء 

/ مدير اإلدارة

 الفرع

مدير الشؤون 

 اإلدارية

ادارة للشؤون 

 اإلدارية واملالية

 /األمني العام 

 مدير الفرع
 

 من الراتب % 11منح  مكافأة تشجيعية بواقع إىل 
/ مدير اإلدارة

 الفرع
 إدارة الشؤون اإلدارية

 /األمني العام 

 مدير الفرع
 

 من الراتب % 21منح  مكافأة تشجيعية بواقع إىل 
/ مدير اإلدارة

 الفرع
  األمني العام إدارة الشؤون اإلدارية

من % 21منح  مكافأة تشجيعية بواقع أكثر من 

 الراتب 

/ مدير اإلدارة

 الفرع
  رئيس اجلمعية األمني العام إدارة الشؤون اإلدارية

 

 التعيني واالستغناء عن اخلدمات .9

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                    الصالحيات 
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

  اجلمعية العمومية جملس االدارة ترشيح لعضوية جملس اإلدارة

التعيني أو االستغناء عن خدمات أعضاء اللجنة 

 التنفيذية
  جملس االدارة رئيس اجلمعية 

  جملس االدارة رئيس اجلمعية اهليئة  التنفيذية االستغناء عن خدمات األمني العامالتعيني أو 

 التعيني أو االستغناء عن خدمات رئيس اجلمعية
 

  اجلمعية العمومية جملس االدارة

التعيني أو االستغناء عن خدمات نائب رئيس 

 اجلمعية
  جملس االدارة رئيس اجلمعية

  جملس االدارة رئيس اجلمعية خدمات أمني املالالتعيني أو االستغناء عن 

التعيني أو االستغناء عن خدمات رئيس جملس 

  الفرع
  جملس االدارة اهليئة التنفيذية األمني العام

التعيني أو االستغناء عن خدمات املدير التنفيذي 

 للفرع
  رئيس اجلمعية األمني العام رئيس الفرع اإلدارة املعنية

 األمني العام اإلدارة املعنية االستغناء عن خدمات مديري اإلداراتالتعيني أو 
/ رئيس اجلمعية 

 األمني العام
 

 الفرع/  اإلدارة املعنية تغناء عن خدمات املوظفني التعيني أو االس
الشؤون املالية 

 واإلدارية

 /األمني العام 

 مدير الفرع
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 االنتداب .11

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                             الصالحيات 
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

جملس  أو اهليئة التنفيذيةانتداب أحد أعضاء 

 االدارة
 األمني العام

 اهليئة 

 التنفيذية
 جملس االدارة رئيس

 اهليئة التنفيذية

 رئيس اجلمعية األمني العام انتداب األمني العام

 رئيس اجلمعية انتداب رئيس اجلمعية

 انتداب نائب رئيس اجلمعية
 

 رئيس اجلمعية األمني العام

 األمني العام املعنية اإلدارة انتداب مديري اإلدارات و الفروع 

 
 األمني العام/  الفرع اإلدارة املعنية انتداب موظفي اإلدارات 

  مدير الفرع/ األمني العام  اإلدارة املعنية االنتداباعتماد االنتهاء من أداء املهمة بعد 

 

 

 

 تقويم األداء واإلحالة إىل التحقيق وتوقيع اجلزاءات .11

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                               الصالحيات 
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

  رئيس اجلمعية اهليئة  التنفيذية تقويم أداء األمني العام

  رئيس اجلمعية األمني العام رئيس الفرع/ اإلدارية املعنية  مديري اإلدارات / تقويم أداء مديري الفروع 

  الفرع رئيس/  األمني العام مدير الفرع الرئيس املباشر تقويم أداء املوظفني

 رئيس اجلمعية األمني العام مديري اإلدارات للتحقيق/إحالة مديري الفروع 

 جلنة التحقيق

 األمني العام/رئيس الفرع  الفرع الرئيس املباشر إحالة موظفي اجلمعية للتحقيق

اعتماد اإلجراءات التأديبية وتوصيات جلنة تأديب 

 املخالفني

جلنة تأديب 

 املخالفني
 اجلمعيةرئيس  األمني العام الشؤون املالية

 

 ختفيف اجلزاء املقرر على العقوبة أو إلغاؤها
/ مدير اإلدارة

 الفرع

مدير الشؤون 

 اإلدارية
  رئيس اجلمعية األمني العام

 األمني العام مدير الشؤون اإلدارية تشكيل جلنة تأديب املخالفني سنويًا
 /األمني العام

 رئيس اجلمعية
 

  الفرع/ مدير اإلدارة املباشرالرئيس  اإلنذار اخلطي األول والثاني

 



 

 
 

 

 

 

 

 اخلطابات والتصرحيات الرمسية واملرافعات .12

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                            الصالحيات 
يشرف على / ينفذ 

 التنفيذ

  الوزارة رئيس اجلمعية األمني العام خماطبة املقام السامي وولي العهد

أصحاب السمو امللكي واملعالي وباقي اجلهات خماطبة 

 احلكومية وغري احلكومية يف مدينة الرياض
  رئيس اجلمعية

 خماطبة أصحاب السمو امللكي خارج مدينة الرياض

 وكبار املسؤولني باملنطقة
  رئيس الفرع مدير الفرع

 

خماطبة املسؤولني يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية 

 خارج مدينة الرياض
 مدير الفرع

 

  نائب الرئيس/ رئيس اجلمعية/ رئيس الفرع /األمني العام   اصدار بيان عن اجلمعية أو مؤمتر صحفي 

املرافعات واملطالبات جتاه األشخاص أو اجلهات لصاحل 

 أو ضد اجلمعية
  رئيس اجلمعية األمني العام املستشار القانوني

التنازل عن احلقوق، أو القضايا املرفوعة لصاحل 

 اجلمعية
  اإلدارةجملس  التنفيذية اهليئة  األمني العام املستشار القانوني

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 صالحيات إدارية أخرى .13

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                                                  الصالحيات

 اإلدارة املعنية املوارد/ جلنة االستثمار  مليون ريال 5عقار باسم اجلمعية حتى شراء 
األمني / رئيس الفرع 

 العام

 رئيس اجلمعية  األمني العام املوارد/ جلنة االستثمار  مليون ريال 11شراء عقار باسم اجلمعية حتى 

 مليون ريال 11شراء عقار باسم اجلمعية أكثر من 
/  جلنة االستثمار

 املوارد
 رئيس اجلمعية  اهليئة التنفيذية األمني العام

 الفرع/ اإلدارة املعنية   سنويًا ألف ريال 81استئجار عقار باسم اجلمعية مبا ال يزيد على 
إدارة الشؤون املالية 

 واإلدارية

األمني / رئيس الفرع 

 العام

 الفرع/ اإلدارة املعنية  سنويًاألف ريال  151استئجار عقار باسم اجلمعية مبا ال يزيد عن 
إدارة الشؤون املالية 

 واإلدارية
 األمني العام

سنوات أو أكثر من  4استئجار عقار باسم اجلمعية ملدة تزيد عن 

 سنوياألف ريال  151
 رئيس اجلمعية األمني العام الفرع/ اإلدارة املعنية 

ووظيفة املوافقة للموظف على اجلمع بني وظيفته يف اجلمعية 

 أخرى
 رئيس اجلمعية األمني العام الفرع/ اإلدارة املعنية 

مجع أموال من منسوبي اجلمعية لصاحل فرد أو هيئة أو توزيع 

منشورات على منسوبيها أو االشرتاك يف تنظيم اجتماعات عامة 

 داخل مكان العمل أو مجع توقيعات

 الفرع/ اإلدارة املعنية 
 

رئيس / األمني العام 

 الفرع

 رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام تنظيم وحتديد ساعات العمل 

 املوظف السماح للموظف ملغادرة مقر عمله أثناء ساعات العمل الرمسية
/ املدير املباشر باألمانة 

 مدير الفرع

السماح للموظف بالبقاء يف مقر العمل أو الدخول له خارج 

 األسبوعيساعات الدوام أثناء أيام العمل 
 املوظف

/ املدير املباشر باألمانة 

 مدير الفرع

السماح للموظف بالدخول إىل مقر  العمل أثناء اإلجازة 

 األسبوعية أو الرمسية 
 املوظف

/ املدير املباشر باألمانة 

 مدير الفرع

 مدير الفرع/ األمني العام اإلدارة املعنية  التكليف بالعمل اإلضايف أو بعمل حتت الطلب

املوافقة على نقل كفالة املوظف غري السعودي  للوظائف 

 التنفيذية
 اإلدارة املعنية

إدارة الشؤون املالية 

 واإلدارية
 مدير الفرع/ األمني العام

للوظائف املوافقة على نقل كفالة املوظف غري السعودي 

  القيادية
 رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام

 رئيس اجلمعية اهليئة التنفيذية األمني العام تشكيل جلنة شؤون  املوظفني  

املوافقة على تأمني سيارة للموظفني الذين تقتضي طبيعة 

 عملهم ذلك
 الفرع/ مدير اإلدارة

مدير الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 رئيس اجلمعية األمني العام



 

 
 

 

 

 صالحيات إدارية أخرى .13

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                                                  الصالحيات

مرتني تأجيل خصم قسط السلفة الشخصية مبا ال يزيد عن 

 خالل فرتة السداد
 األمني العام الفرع/ مدير اإلدارة الرئيس املباشر

 األمني العام/مدير الفرع  الفرع/ مدير اإلدارة الرئيس املباشر استدعاء املوظف للعمل اإللزامي خارج وقت الدوام الرمسي

 اإلدارة املعنية/مدير الفرع مدير العالقات العامة الفرع/ اإلدارةمدير  اعتماد النشر يف لوحة إعالنات اجلمعية أو الوسائط االلكرتونية

 الفرع/ مدير اإلدارة الفرع/ مدير اإلدارة املوظف املوافقة على اإلجازات االعتيادية 

 رئيس اجلمعية   املوافقة على إجازة األمني العام 

 الفرع/ اإلدارةمدير  الرئيس املباشر املوظف املوافقة على اإلجازات االضطرارية

 األمني العام مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة املوظف املعين تأجيل اإلجازة السنوية للسنة التالية فقط

 مدير الفرع/األمني العام  مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة الرئيس املباشر اعتماد إجازة احلج للموظف 

 الذين مينحون إجازة احلج سنويًاحتديد عدد املوظفني 
مدير الشؤون 

 اإلدارية
 مدير الفرع/ مدير اإلدارة  للشؤون اإلدارية واملالية

 اعتماد إجازة املرافقة

 
 الفرع/ مدير اإلدارة

مدير الشؤون 

 اإلدارية
 مدير الفرع/ مدير اإلدارة  للشؤون اإلدارية واملالية

 مدير الفرع/ مدير اإلدارة  مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة املباشرالرئيس  اعتماد إجازة تأدية االختبار

 الفرع/ مدير اإلدارة اعتماد اإلجازة االستثنائية ملدة شهرين
مدير الشؤون 

 اإلدارية
 األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية

 اعتماد اإلجازة االستثنائية لشهرين إضافيني
مدير الشؤون 

 اإلدارية

املساعد للشؤون 

 اإلدارية واملالية
 األمني العام الرئيس التنفيذي

مل يباشر عمله بعد انقضاء )اعتماد العودة املتأخرة من اإلجازة 

 (مدة إجازته السنوية
 الفرع/ مدير اإلدارة

مدير الشؤون 

 اإلدارية

د للشؤون اإلدارية 

 واملالية
 األمني العام

اإلجازة وإضافة األيام املتبقية إىل رصيد اعتماد العودة املبكرة من 

 إجازات املوظف
 مدير الفرع/ مدير اإلدارة  مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة الرئيس املباشر

 األمني العام مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة الرئيس املباشر قطع اإلجازة السنوية للموظف واستدعاؤه للعمل

 األشخاص املسؤولني عن الوقاية والسالمة يف اجلمعيةحتديد 
مدير الشؤون 

 اإلدارية
 للشؤون اإلدارية واملالية

األمني / مدير اإلدارة 

 العام

 مدير الفرع/ مدير اإلدارة  مدير الشؤون اإلدارية مدير اإلدارة اإلعالن عن الوظائف اجلديدة والشاغرة يف اجلمعية

 مدير الفرع/ مدير اإلدارة  مدير الشؤون اإلدارية مدير اإلدارة الفرع اللوائحإعداد عرض العمل وفق 

 مدير الفرع/ األمني العام  مدير الشؤون اإلدارية مشرف املوارد البشرية توقيع عقود العمل الوظائف التنفيذية 



 

 
 

 

 

 صالحيات إدارية أخرى .13

 يعتمد يوصي يقرتح يعد العناصر                                                                  الصالحيات

 رئيس اجلمعية واملاليةللشؤون اإلدارية  مدير الشؤون اإلدارية توقيع عقود العمل الوظائف القيادية

 إعارة موظفي اجلمعية جلهات أخرى
مدير الشؤون 

 اإلدارية

املساعد للشؤون 

 اإلدارية واملالية
 رئيس اجلمعية األمني العام

 الفرع/ مدير اإلدارة إعفاء املوظفني اجلدد من فرتة االختبار 
مدير الشؤون 

 اإلدارية
 األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية

 مدير الفرع/ األمني العام  مدير الشؤون اإلدارية مدير اإلدارة الفرع تثبيت املوظف بعد اجتياز فرتة االختبار

أمني صندوق، أمني مستودع، بدل )صرف البدالت املتعلقة بالعمل 

 ...(اتصال
 الفرع/ مدير اإلدارة

مدير الشؤون 

 اإلدارية
 مدير الفرع/ األمني العام  لشؤون اإلدارية واملالية

 مدير الفرع/ األمني العام  مدير الشؤون اإلدارية مشرف املوارد البشرية شراء تذاكر السفر للموظفني يف اإلجازة السنوية

 مدير الفرع/ األمني العام  مدير الشؤون اإلدارية مشرف املوارد البشرية صرف الرسوم احلكومية للمعامالت الرمسية

 املوظفنيإقامة حفالت تكريم 
أخصائي العالقات 

 العامة
 األمني العام/ مدير الفرع  مدير إدارة العالقات

 األمني العام/ مدير الفرع  مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة اختيار املوظفني الذين سيتم تكرميهم

 اختيار معاهد التدريب والتعاقد معها 
مشرف املوارد 

 البشرية
 مدير الفرع/ األمني العام  اإلداريةمدير الشؤون 

 مدير الفرع/ األمني العام  مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة ترشيح املوظفني للدورات التدريبية خارج اخلطة

 األمني العام مدير الشؤون اإلدارية الفرع/ مدير اإلدارة نقل املوظف إىل منطقة أو فرع آخر

 

 

 




