
 
 أعضاء جملس اإلدارة انتخاب 2-1-1

 الجمعية العمومية  بند الصالحية  م
 تعتمد  أو تجديد عضويتهم أو انهاؤها  للجمعيةأعضاء مجلس اإلدارة  انتخاب 1

 
 حل اجلمعية أو دجمها يف مجعية أخرى  2-1-2

 الجمعية العمومية  مجلس اإلدارة  بند الصالحية  م
 تعتمد  يوصي جمعية أخرى حل الجمعية أو دمجها في  1

 
 التوصية بتعديل النظام األساسي 2-1-3

 الجمعية العمومية  مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 تعتمد  يوصي تدرس يحضر  تعديل النظام األساسي  1

 
 واستثمار أمواهلا اجلمعيةرسم وإقرار السياسة العامة لتنمية موارد  2-1-4

اللجنة   المدير العام  بند الصالحية  م
 الجمعية العمومية  مجلس اإلدارة  التنفيذية 

 تعتمد  يوصي تدرس يدرس واستثمار أموالها.  الجمعيةإقرار السياسة العامة لتنمية موارد  1
 



 تابع صالحيات تأسيسية 
 جدول صالحيات افتتاح فروع ومكاتب وتشكيل جلان واالستعانة باخلرباء / وكذلك حتديد البنوك حلسابات اجلمعية 2-1-5
 الجمعية العمومية  مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 تعتمد  يوصي تدرس يدرس افتتاح فروع ومكاتب للجمعية وتحديد صالحيات كل فرع  1

2 
تشكككككككك ل لجككككككككاء مككككككككر مسككككككككتوى أعضككككككككاء مجلككككككككس اإلدارة ويحككككككككدد قككككككككرار 
تشكككككك ل اللجنكككككة رايسكككككها وأعضكككككاءها واختتاصكككككاتها واإلجكككككراءات التكككككي 

 تلتزم بها في مباشرة مهامها
 - يعتمد توصي -

   تعتمد  يوصي تحديد البنوك التي تودع ف ها أموال الجمعية  3
 

 صالحيات تنظيمية 2-2
 العامتعيني املدير  2-2-1

لجنة  بند الصالحية  م
 مجلس اإلدارة  الترشيحات 

 يعتمد  توصي .للجمعية المدير العامتع  ر  1
 يعتمد  توصي .الجمعيةعام  لمديرتحديد األجر الشهري  2

 ووضع اإلجراءات التنفيذية اجلمعيةمتثيل  2-2-2
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م

أمككككككام الجهككككككات الاضكككككككااية واللجككككككاء المختتككككككة واألجهككككككزة الرسككككككمية و  رهكككككككا   الجمعيككككككةتمث ككككككل  1
 يعتمد  توصي يدرس ويجوز له توك ل   ره

   يعتمد  الجمعية وضع اإلجراءات الالزمة لضماء حسر س ر العمل في  2

 



 وفقًا لنظام اجلمعية االساسي ولوائحها املتعلقة باملوارد البشرية وإدارة شؤون موظفيها  اجلمعيةتسيري أعمال  2-2-3
 لجنة الترشيحات  المدير العام  بند الصالحية  م

1 
وإدارة شككككموء موا  هككككا ومككككا فككككي  لكككك  تع  كككككنهم  المتعلاككككة وككككالموارد البشكككككرية الجمعيككككةتسكككك  ر أعمككككال 

األساسككككككككي  الجمعيككككككككةوتككككككككرق تهم ومككككككككنحهم العككككككككالوات والمكافكككككككك ت وإنهككككككككاء خككككككككدماتهم وفاككككككككا  لنظككككككككام 
 ولوااحها

 يوصي
 تعتمد 

 
 التقارير الدورية واحلساب اخلتامي وتقرير مراجع احلسابات وأوجه حتسني العمل وتطويره واالقرتاض 2-3

 المدير العام  بند الصالحية  م
لجنة 

الترشيحات  
 والمكافآت 

 لجنة المراجعة 
مجلس   اللجنة التنفيذية 

 اإلدارة 
الجمعية 
 العمومية 

 يعتمد  يوصي يدرس   يحضر  .الجمعيةالتارير السنوي الخاص وأعمال  1
 يعتمد  توصي  تدرس   وتارير مراقب الحساوات  للجمعيةالحساب الختامي  2
أو بيع عااراتها أو التترف   الجمعيةاالقتراض عند االقتضاء أو رهر ممتلكات  3

  يعتمد  توصي   يدرس   الجمعيةبها لخدمة أهداف 

     تعتمد  يوصي وتطويره  الجمعيةتحس ر العمل و آليات  4
 مالحظة * يجب مراعاة عدم مخال ة أي بند مر النظام األساسي للجمعية 

 
 

 وبراجمها ونشاطاتها  اجلمعيةإعداد وإقرار خطط  2-4
 وبراجمها ونشاطاتها  اجلمعيةخطط أعمال    2-4-1



مجلس   اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 اإلدارة 

 يعتمد   يدرس وبرامجها ونشاطاتها والتحاق مر مدى تن  ذها.  الجمعيةخطط  1
   يعتمد  وعد إقرارها مر مجلس اإلدارة. اإلشراف على تن  ذ خطط أعمال الجمعية وبرامجها ونشاطاتها  2

 خطط االستثمار 2-4-2
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 يعتمد  توصي يدرس في مجاالت شرعية ومأمونة  الجمعية وضع خطط استثمار أموال  1

 املوازنة التقديرية السنوية  2-5
 املوازنة التقديرية  اعتماد 2-5-1

 
 
 
 
 
 

 باملوازنة التقديرية وتعزيز املوازنة التقديريةاستحداث بند جديد   2-5-2

الجمعية  مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  لجنة المراجعة  المدير العام  بند الصالحية  م
 العمومية 

  يعتمد  توصي  يدرس الموازنة التاديرية السنوية والاواام المالية 1



 بند الصالحية  م
المدير  
 العام 

اللجنة  
 التنفيذية 

مجلس  
 اإلدارة 

استحداث بنود جديدة للن اات في الموازنة التاديرية أثناء السنة المالية إ ا دعت  1
 يعتمد  توصي يحضر  الحاجة إلى  ل   مع بياء متادر تمويل البنود الجديدة ومذكرة 

 
 تابع املوازنة التقديرية السنوية 

 املناقلة بني بنود املوازنة التقديرية  2-5-3
 

اللجنة   المدير العام  بند الصالحية  م
 التنفيذية 

مجلس 
 اإلدارة

  تعتمد  يوصي إجراء المناقالت ب ر أبواب الم زانية  1
   يعتمد  إجراء المناقالت ضمر بنود الن اات األسرية 2

% مر 30إجراء المناقالت ضمر بنود المتاريف   ر المباشرة وحدود  3
   يعتمد  قيمة البند

   يعتمد  إجراء المناقالت ب ر الموازنة المختتة لل رع لن س البند 4
 
 



 للجمعيةإقرار اللوائح املالية واإلدارية واهليكل التنظيمي  2-6
 اجلمعيةإقرار اللوائح املالية واإلدارية واللوائح اخلاصة بأوجه نشاط   2-6-1

 مجلس اإلدارة المدير العام  بند الصالحية  م
 يعتمد يدرس اللوااح المالية واإلدارية واللوااح الخاصة وأوجه نشاط الجمعية 1

 
 إقرار التعديل على اهليكل التنظيمي   2-6-2

 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م

 يعتمد  توصي يدرس التعديل على الهيكل التنظيمي  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صالحيات العقود واملشرتيات واملخازن  2-7
 احملدودة أو التكليف املباشروفق طريقة املنافسة العامة أو  الشراء  اعتماد   2-7-1

مدير الشؤون   بند الصالحية  م
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  االدارية 

( ثككككالث 300000اعتمككككاد الشككككراء وفككككق طرياككككة المنافسككككة العامككككة ومككككا يزيككككد عككككر   1
 يعتمد  توصي يدرس  ( اثن ر مل وء ريال2,000,000ريال حتى   مئة الف

ألككككككف ريكككككال وبنككككككاء   ثالثككككك رخمسكككككة ( 35000التكليكككككف المباشكككككر ومككككككا يزيكككككد عككككككر   2
 على ثالثة عروض أسعار مر جهات متختتة

  يعتمد  يوصي يوصي

 ثالثككككككوء الككككككف ريككككككال  خمسككككككة ( 35,000التكليككككككف المباشككككككر ومككككككا ال يزيككككككد عككككككر   3
  - يعتمد  يوصي وبناء  على ثالثة عروض أسعار مر جهات متختتة

ريككككككككال وبككككككككدوء  خمسككككككككة االف( 5,000التكليككككككككف المباشككككككككر ومككككككككا ال يزيككككككككد عككككككككر   4
  يعتمد  يوصي المطالبة وعروض أسعار

 

 يجب اء تكوء جميع المبالغ حسب الموازنة او البرنامج  المعتمد مر مجلس االدارة   مالحظة : 

 
 
 
 

 منح العهد املستدمية أو املؤقتة للمشرتيات أو لسداد مصروفات اخلدمات العامة   2-7-2

   بند الصالحية م
مدير الشؤون  

االدارية  
 والمالية 

 رئيس مجلس اإلدارة   اللجنة التنفيذية   المدير العام 



   يعتمد  يوصي ( عشرة أالف ريال10,000عهدة نادية مستديمة ال تزيد عر    1
   يعتمد  يوصي  ( عشرة أالف ريال10,000عهدة نادية ممقتة ال تزيد عر   2
  تعتمد  يوصي  ( عشرة أالف ريال 20,000عهدة نادية ممقتة  تزيد عر   3

 
 
 
 
 
 واملشرتيات واملخازن تابع صالحيات العقود 

 توقيع الشيكات  2-7-3

 بند الصالحية  م
مدير الشؤون  
 االدارية والمالية 

 المدير العام  المحاسب 
المشرف  
 المالي 

نائب رئيس  
مجلس  
   االدارة

 رئيس مجلس اإلدارة 

1 
 أي مبلغ التوقيع على الشيكات 

وح ث    ر مر اصل الثالثةيكت ى بتوقيع اثن 
 (يكوء التوقيع األول هو االساسي

   
 توقيع ثاني  توقيع ثاني  توقيع أول 

2 
التوقيع للشيكات للمبالغ أقل مر مل وء 

  ر مر اصل الثالثةيكت ى بتوقيع اثن  ريال
 (وح ث يكوء التوقيع األول هو االساسي

 توقيع اول   
 ثاني توقيع  ثاني توقيع  توقيع ثاني 



3 
الف 35التوقيع على الشيكات للمبالغ اقل مر 

  ر مر اصل الثالثةيكت ى بتوقيع اثن  ريال
 (وح ث يكوء التوقيع األول هو االساسي

 توقيع ثاني  توقيع اول  توقيع اول 
   

 
 
 

 اعتماد صرف امللفات البنكية لتحويل املستحقات حلسابات املستفيدين  2-7-4

 بند الصالحية  م
 مدير 

 المدير العام  المالية   االدارية   الشؤون 

 توقيع ثاني  توقيع أول  اعتماد صرف مل ات تغذية حساوات األسر والمساعدات المعتمدة وفق لوااح وأنظمة الجمعية  1
 توقيع ثاني  توقيع أول  اعتماد صرف مل ات تحويل الرواتب والمستحاات لمنسوبي الجمعية  2

 
 
 

 
 
 واملشرتيات واملخازن تابع صالحيات العقود 

 استحداث أسلوب إعادة تقدير املخزون والتخلص من املواد واألصول املخزنة  2-7-5

 مدير  بند الصالحية  م
 الخدمات المساندة 

مدير الشؤون  
 المدير العام  المالية  االدارية و

 اللجنة التنفيذية 



تضكككككمنت مكككككواد مخزنكككككة ضكككككئ لة ال يمكككككة اسكككككتخدام أسكككككلوب إعكككككادة تاكككككدير قيمكككككة موجكككككودات المخكككككازء إ ا مكككككا  1
  يعتمد  يوصي يدرس وكب رة العدد

عنهكككككا وكككككالبيع  ىأو المسكككككتغن الثابتكككككة ال ااضكككككة عكككككر حاجتهكككككا أو التال كككككة  الجمعيكككككةالكككككتخلم مكككككر موجكككككودات  2
 يعتمد  يوصي   أو التبرع أو اإلتالف أو المتنازل عنها

 

 وأية جلان أخرى خاصة بذلك تشكيل جلان فتح املظاريف وجلان فحص العروض    2-7-6

مجلس   اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 اإلدارة 

  يعتمد  يحضر  تشك ل لجاء فتح المظاريف ولجاء فحم العروض وأية لجاء أخرى تستدعي الحاجة لها  1

 



 استالم وتسليم املواد يف املخازن / ترميز األصناف   2-7-7

 
 خصم األصول التالفة أو املفقودة   واعتمادتشكيل جلان اجلرد السنوي )املستودعات، األصول الثابتة، العهد العينية، الصناديق(    2-7-8

 المدير العام  بند الصالحية  م

واعتمكككككاد تاريرهكككككا علكككككى أء تحتكككككوي    الجمعيكككككة إقكككككرار تشكككككك ل لجكككككاء الجكككككرد السكككككنوي  المسكككككتودعات  األصكككككول الثابتكككككة  العهكككككد الع نيكككككة  التكككككناديق( و  1
 يعتمد  . على نتااج الجرد موضحا  وه العجز والزيادات إء وجدت  وأسبابها وأوجه الاتور الموجودة حول مستوى األداء 

إ ا كانككككت تتلككككف عككككادة أو ت اككككد نتيجككككة االسكككككتعمال    الجمعيككككة اعتمككككاد ختككككم األصككككول الثابتككككة والعهككككد الع نيككككة التال ككككة أو الم اككككودة المسككككجلة علككككى منسككككوبي   2
 يعتمد  أو التخزير أو إ ا كانت ألسباب خارجة عر إرادة مستلمها 

 تشكيل جلان فنية وجلان استالم املشاريع   2-7-9

 المدير العام  الصالحية بند  م

 عتمد ي  الجمعيةتشك ل لجاء فنية ولجاء االستالم االبتدااي والنهااي لمشاريع  1

 مدير  الصالحية بند  م
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  الخدمات المساندة 

   يعتمد   استالم المواد وموجب إ ء فحم واستالم مواد 1
   يعتمد  يوصي صرف مواد وموجب إ ء صرف مواد 2
   يعتمد   تشك ل لجنة ترم ز أصناف المخزوء  3



 

 الصالحيات املالية 2-8
 الثابتة وتعديلها   للألصو حتديد نسب االستهالك    2-8-1

لجنة المراجعة   المدير العام  بند الصالحية  م
 مجلس اإلدارة  الداخلية 

  يعتمد  يوصي تحديد نسب استهالك األصول الثابتة وزيادتها أو إنااصها  1
 

 قبول اهلبات  والتربعات والوصايا   2-8-2

مجلس   اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 اإلدارة 

   يعتمد  الع نية  قبول الهبات والتبرعات والوصايا 1
 الصالحيات املالية تابع

 

 مكافأته   ( وحتديدداخلي  مراجع)   اجلمعيةتعيني مراقب حسابات    2-8-3
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 يعتمد  توصي يحضر  وتحديد مكافأته (داخلي  مراجع الجمعيةتع  ر مراقب حساوات  1

 

 األموال / شطب القيمة الدفرتية لألصول املستغىن عنها / اإلفصاح عن معلومات الصرف من حساب سنوات سابقة / حتديد املخولني بقبض   2-8-4

المدير   بند الصالحية  م
 العام 

لجنة المراجعة  
 الداخلية 

اللجنة  
مجلس   التنفيذية 

 اإلدارة 

وإتالفها أو بيعها أو التبرع بها لجهات  التوجيه ومعالجة شطب ال يمة الدفترية لألصول التي يتارر االستغناء عنها مر قبل صاحب التالحية إما  2
   تعتمد  يوصي خ رية أو المتنازل عنها 



المدير   بند الصالحية  م
 العام 

لجنة المراجعة  
 الداخلية 

اللجنة  
مجلس   التنفيذية 

 اإلدارة 

(  10,000والمتروفة ألحد المست  دير مر األسر المسجلة والجمعية وعد تعذر تحت لها وال يزيد المبلغ عر التنازل عر أي حق مر حاوق الجمعية   3
  تعتمد   يوصي عشرة آالف ريال.

( خمس ر الف ريال  50,000التنازل عر أي حق مر حاوق الجمعية تعذر تحت له ر م اتخا  كافة الوساال التحت لية إ ا زادت قيمة هذا الحق عر    4
 يعتمد    يحضر  ( مااة ألف ريال.100,000أو تجاوزت قيمة الحاوق ومجموعها   

ية للجمعية ما عدا ما يطلبه المراقب المالي أو المراجع الداخلي  أو المستشار  اإلفتاح عر أية معلومات أو بيانات للغ ر تخم النواحي المال 5
    يعتمد  ية.الاانوني لل يام وعمله  وكذل  الجهات الرقابية الخارجية مثل ديواء المراقبة العامة  وه ئة مكافحة ال ساد  والمحاسب الاانوني للجمع

 تابع الصالحيات املالية
 قيود التسوية والقوائم املالية وحتديد سقف املبالغ التي حيتفظ بها يف الصندوق وتصميم دليل احلسابات اعتماد   2-8-5

لجنة المراجعة   المدير العام  بند الصالحية  م
الجمعية  مجلس اإلدارة  الداخلية 

 العمومية  
 يعتمد  يوصي  يدرس يوصي المالية في نهاية ال ترة المالية الاوااماعتماد  1
   تعتمد  يوصي تتميم دل ل الحساوات  2

 تشكيل جلنة جلرد الصندوق  2-8-6

 
 التسويات اجلردية   2-8-7

 بند الصالحية  م
 المدير العام 

 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية 
 

   يعتمد  أو مرض يحول دوء حضوره أو وفاته.  طويلةتشك ل لجنة ل تح الخزينة وجردها في حال تغ ب أم ر التندوق لمدة  1



المدير   بند الصالحية  م
 لجنة المراجعة  لجنة المراجعة  العام 

   يعتمد  تغريم أم ر المستودع وكامل قيمة النام أو جزء منه   1
  تعتمد  يوصي الجمعية متاريف  الى ام ر المستودعلدى العجز  تحم ل 2

 
 

 صالحيات املوارد البشرية  2-9
 وفق امليزانية املعتمدةالتوظيف والتعيني، والتعاقد   2-9-1

مدير  بند الصالحية  م
 االدارة

المدير  
 العام 

الممثل  
 المالي 

لجنة 
 الترشيحات 

اللجنة  
 مجلس اإلدارة  التنفيذية 

 يعتمد  توصي    التع  ر لشغل واي ة مدير عام الجمعية وتوقيع العاد وتجديده  1

 التع  ر لشغل واااف لمستوى مدير إدارة وتوقيع العاد وتجديده  2
 يوصي  

  

   تعتمد 

 العاد وتجديده التع  ر لشغل الواااف األخرى وتوقيع  3
     يعتمد يوصي في حال عدم وجود مدير ادارة المدير العام يوصي ولجنة الترشيحات تعتمد (  

   تعتمد  يوصي   تع  ر المحاسب 4
   تعتمد   يوصي  التعاقد مع جهات للبحث واستاطاب الكوادر الممهلة  5

 
 

 منح البدالت   2-9-2

مدير الشؤون   بند الصالحية  م
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  والمالية  اإلدارية

   يعتمد يوصي منح البدالت وفاا  للنظام المعتمد في الجمعية  1



 
 

 منح اإلجازات   2-9-3

رئيس   بند الصالحي  م
 القسم 

مدير  
الشؤون  
 االدارية 

المدير  
 العام 

اللجنة  
 مجلس اإلدارة  رئيس التنفيذية 

 يعتمد   يحضر    اإلجازات للمدير العاممنح  1
   يعتمد  يحضر   منح مدراء األقسام اإلجازات المعتمدة 2
   يعتمد  يوصي يحضر   منح الموا  ر دوء مستوى مدير إدارة اإلجازات المعتمدة  3

 



 تابع صالحيات املوارد البشرية 
 التكليف باإلنتداب 2-9-4

مدير   بند الصالحية  م
 الدارة ا

مدير  
الشؤون  
 اإلدارية 

المدير  
 العام 

اللجنة  
 التنفيذية 

رئيس  
مجلس  
 اإلدارة 

 يعتمد   يحضر    اإلنتداب الداخلي والخارجي للمدير العام 1

اإلنتداب الداخلي والخارجي لمستوى مدير إدارة فما فوق دوء المدير  2
   يعتمد  يوصي يحضر  العام

   يعتمد  يوصي يحضر  الداخلي والخارجي لب ية الموا  ر اإلنتداب 3

 التكليف بالعمل اإلضايف   2-9-5

 بند الصالحية  م
مدير  

الشؤون  
 االدارية 

المدير  
 العام 

اللجنة  
 مجلس اإلدارة  التنفيذية 

   يعتمد  يوصي الرسمية. التكليف والعمل اإلضافي للموا  ر وما يتجاوز عدد الساعات المحددة أليام العمل والعطل  1
   يعتمد  يوصي منح أيام الراحة للمكل  ر والعمل اإلضافي بدال مر التعويض المالي.  2
   يعتمد  يوصي تمديد ال ترة المحددة لألست ادة مر أيام الراحة عر التكليف والعمل اإلضافي للموا  ر. 3

للمكل  ر والعمل اإلضافي بدال  مر التعويض المادي لمساعدي  التكليف والعمل اإلضافي ومنح أيام الراحة  4
 المدير العام

   يعتمد  يوصي

 



 تابع صالحيات املوارد البشرية 

 النقــــــــــل   2-9-6

مدير الشؤون   بند الصالحية  م
الللجنة   المدير العام  االدارية 

 مجلس اإلدارة  التنفيذية 

   يعتمد  يوصي اإلدارة نال الموا  ر مر قسم إلى قسم داخل  1
   يعتمد  يوصي نال الموا  ر مر إدارة إلى إدارة أخرى داخل الجمعية  2
   يعتمد  يوصي نال الموا  ر مر واي ة نوعية إلى أخرى  3

 
 التدريــــــب 2-9-7

 مجلس اإلدارة  رئيس اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م

 يعتمد   يحضر  التدريبية للمدير العامحضور الدورات  1
   يعتمد  حضور الدورات التدريبية لمساعدي المدير العام 2

   يعتمد  حضور الدورات التدريبية لمستوى مدير إدارة  3

   يعتمد  حضور الدورات التدريبية لب ية الموا  ر 4

   يعتمد  اعتماد البرامج التدريبية وقواام المرشح ر السنوية 5

 
 تابع صالحيات املوارد البشرية 

 جدول نهاية اخلدمة    2-9-8



 بند الصالحية  م
مدير الشؤون  

  االدارية
 والمالية 

اللجنة   المدير العام 
 مجلس اإلدارة  التنفيذية 

   يعتمد  يوصي أخالء الطرف والتعويض عر مستحاات ومكافأة نهاية الخدمة للموا  ر  1
   يعتمد  يوصي فسخ عاود الموا  ر لالسباب الواردة في نظام العمل.  2

( للنساء  ما لم تمدد مدة العاد المحدد المدة إلى 55( للرجال  و 60إنهاء خدمة الموا  ر البالغ ر سر التااعد   3
 ما وعد هذا السر. 

   يعتمد  يوصي

   يعتمد  يوصي ( للنساء.55للرجال  و  ( 60تمديد خدمة الموا  ر البالغ ر سر التااعد   4
   يعتمد  يوصي العمل.   نظام فسخ العاد بدوء تعويض أو مكافأة نهاية خدمة للحاالت المحددة مر   5
   يعتمد  يوصي إصدار شهادات وبيانات نهاية الخدمة. 6
   يعتمد  يوصي اإلع اء مر شهر اإلخطار عند االستاالة 7
   يعتمد  يوصي العامل ر والعمل الجزايقرار إنهاء خدمة  8

 استكمال الدراسة بنظام اإلنتساب والنظام اجلزئي، والتدريب التعاوني، وتعويض املوظفني عن الشهادات املهنية.  2-9-9

المدير   بند الصالحية  م
 العام 

اللجنة  
 التنفيذية 

مجلس  
 اإلدارة 

   يعتمد   دراسة الموا  ر والنظام الجزاي أو اإلنتساب. إستكمال 1
   يعتمد  الدراسة وعد استي اء الشروط.تكاليف صرف تعويض الموا  ر عر  2
   يعتمد  . الجمعيةالشهادات المهنية المتختتة والمطلوبة في تكاليف  تعويض الموا  ر عر  3
   يعتمد  للطالب والطالبات.  الجمعيةالتدريب التعاوني في  4

 
  



 تابع صالحيات املوارد البشرية 
 تقييم األداء الوظيفي، العالوات السنوية، مكافأة األداء السنوية  2-9-10

لجنة المكافآت   اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
 والترشيحات  

 مجلس االدارة 

  تعتمد  يوصي الواي ي إلدارات الجمعية تحديد النسب المئوية لتا يم األداء   1
  تعتمد  يوصي تحديد أهداف الموا  ر ومعاي ر األداء في تا يم األداء الواي ي.  2
  تعتمد  يوصي إستكمال مرحلة التا يم السنوي في تا يم األداء الواي ي.  3
  تعتمد  يوصي نتااج تا يم األداء الواي ي للموا  ر.  4
 يعتمد توصي  يوصي العالوات السنوية وفق نتااج تا يم األداء الواي ي. تحديد   5
 يعتمد توصي  يوصي تحديد مكاف ت اآلداء السنوي وفاا  لنتااج تا يم األداء الواي ي.  6
 يعتمد توصي  يوصي اإل ء وترف العالوات السنوية ومكاف ت اآلداء السنوي وفاا  للنتااج المعتمدة  7
 يعتمد  توصي   العام.   للمدير صرف العالوة السنوية ومكافأة اآلداء السنوي    إعتماد  8

 

 املوظفنيترقيات  2-9-11

 المدير العام  مدير الشؤون االدارية  بند الصالحية  م

 تعتمد يوصي الترقية جميع للموا  ر   1
 

 تابع صالحيات املوارد البشرية 
 املخالفات واجلزاءات  2-9-12



 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
  يعتمد  المدير العام   تشك ل لجنة التحا ق  1
  يعتمد  لمساعدي المدير العام والمدير العام توقيع الجزاءات   2
   يعتمد لجميع الموا  ر عدا المدير العام تشك ل لجنة التحا ق   3
   يعتمد عدا المدير العام    الموا  ر   لجميع توقيع الجزاءات   4

 

 الصالحيات اإلدارية  2-10
 توقيع أوامر اإلركاب والتعويض عنها وإلغائها   2-10-1

المدير   بند الصالحية  م
 العام 

اللجنة  
 مجلس اإلدارة  التنفيذية 

   يعتمد  صداراإل ر وفق ما ياتضيه الغرض مر توقيع أوامر اإلركاب والتعويض عنها وإلغااها وتعديل خط الس 1
   يعتمد  وفق الضواوط المعتمدة  الجمعيةمنح تأش رات لدخول المملكة لمر يدعوء لزيارة  2

 

 صالحيات تقنية املعلومات  2-11
 منح صالحية الدخول على األنظمة احلاسوبية  2-11-1

 اإلدارة مجلس  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
   يعتمد  صالحيات الدخول على األنظمة الحاسوبية وبياناتها  وإيااف منح 1

 التأهيل والتثقيف والتمكني واملبادرات النوعية والتوظيف والتدريبصالحيات  2-12
 برامج التأهيل والتثقيف والتمكني واملبادرات النوعية والتوظيف والتدريب  صالحيات  2-12-1



 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م

   يعتمد الموافاة على المبادرات النوعية وبرامج التأه ل والتث يف والتمك ر والتوايف 1
 

 صالحيات خدمات املستفيدين والربامج  2-13
 

 صالحيات خدمات املستفيدين والربامج  2-13-1
 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
   يعتمد  الموافاة على برامج الرعاية التحية والتعليمية 1
   يعتمد  الموافاة على خطط تنمية الموارد المالية 2
   يعتمد  التوج هات الالزمة ل رق البحث واعتماد تاارير فرق البحث إعداد  3

 



 صالحيات الربامج واألنشطة 14-
 

 صالحيات الربامج واألنشطة  2-14-1

 مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م

   يعتمد الموافاة على األنشطة الماترحة في الجمعية 1
   يعتمد الموافاة على البرامج الماترحة في الجمعية 2

 

 صالحيات اإلعالم والتواصل 2-15
 املطبوعات واقرتاح املعارض والفعاليات وتصميم صالحيات إعداد املواد اإلعالمية 2-15-1

 

 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م

   يعتمد اإلعالمية لبرامج الجمعية إعداد المواد  1
   يعتمد الموافاة على ماترح المعارض وال عاليات  2
   يعتمد تتميم المطبوعات الخاصة والجمعية  3

 

 صالحيات التسويق والشراكات  2-16
 صالحيات التسويق والشراكات  2-16-1

 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
   يعتمد الموافاة على خطة التسويق والشراكات والجمعية  1
   يعتمد اعتماد البرامج التسوي ية المختل ة للجمعية 2

 



 صالحيات االستثمار  2-17
 صالحيات اختيار قنوات االستثمار ووضع اخلطط والسياسات  2-17-1

 مجلس اإلدارة  اللجنة التنفيذية  المدير العام  بند الصالحية  م
  تعتمد  يدرس اختيار الانوات االستثمارية المختل ة  1
  تعتمد  يدرس السياسات والخطط الخاصة واالستثمار 2
 يعتمد  تدرس  اتخا  قرارات االستثمار الخاصة والجمعية  3

 

 صالحيات اخلطابات الصادرة عن اجلمعية  2-18
 صالحيات اخلطابات الصادرة من اجلمعية 2-18-1

 صاحب الصالحية  الصالحية بند  م
 رايس مجلس اإلدارة  كيتوقيع الخطاوات الموجهة لخادم الحرم ر الشري  ر وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو المل 1
 رايس مجلس اإلدارة  أصحاب السمو الملكي األمراء ومعالي الوزراء 2
 المدير العام كالء الوزارات وأمناء الجهات المماثلةو توقيع الخطاوات الموجهة ألصحاب المعالي والسعادة  3
 المدير العام توقيع الخطاوات الموجهة للمديرير العام  ر ومديري الشركات والبنوك  4
 اإلدارة رايس مجلس  ( مل وء ريال 1,000,000توقيع خطاوات الشكر للمتبرع ر وأكثر مر   5
 المدير العام ( مل وء ريال1,000,000( مااة ألف ريال وإلى  100,000توقيع خطاوات الشكر للمتبرع ر ومبلغ   6
 المدير العام ( مااة ألف100,000توقيع خطاوات الشكر للمتبرع ر وأقل مر   7

 

 


