
    
 

 13من  1الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات
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 13من  2الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 
 الفصل االول

  

 ةبند الصالحي م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي .....إدارة  ......إدارة  إدارة العقار

 يعزز يعتمد للجمعيةالعامة  االسرتاتيجية  1
حيضر ويوصي 

 ويتابع
 ينفذ ينفذ ينفذ ينفذ ينفذ ينفذ

 حيضر وينفذ يوصي يعزز يعتمد للجمعيةاللوائح اإلدارية   2
يراجع وينفذ 

 ويتابع
 ينفذ ينفذ ينفذ ينفذ

 ينفذ يوصي يعزز يعتمد للجمعيةالسياسات واللوائح املالية   3
حيضر وينفذ 

 ويتابع
 ينفذ ينفذ ينفذ ينفذ

حيضر وينفذ  = يوصي ويعزز = يعتمد للجمعيةاملوازنة التقديرية العامة   4
 ويتابع

= = = = 

 حيضر يعتمد = = الفرعيةاملوازانت التقديرية   5
يراجع  وينفذ 

 ويتابع
 يوصي حيضر حيضر حيضر

6  
 املناقلة بني بنود املوازنة اجلارية:

 يف حدود املوازنة العامة 6-1
 يوصي = = = يوصي وينفذ = يعتمد إحاطة =



    
 

 13من  3الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 ةبند الصالحي م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي .....إدارة  ......إدارة  إدارة العقار

إضافة بند جديد يف حدود املوازنة  6-2
 العامة

 إحاطة =
  = = = يوصي وينفذ = يعتمد 

 يوصي = = = يقرتح = يوصي يوصي يعتمد بنود جديدة للموازنة التقديريةإضافة   7

8  

 : التجاوز يف بند من بنود املوازنة املعتمدة
 يوصي = = = يوصي = يعزز يعزز يعتمد % 20أكثر من  8-1

 يوصي = = = يوصي وينفذ = يعتمد = = % 20أقل من  8-2

10 

 املناقلة بني بنود احلساابت
 = احلساابت الداخلية للموازنة 10-1

 إحاطة
 يوصي يقرتح يقرتح يقرتح يوصي وينفذ = يعتمد

 يوصي يقرتح يقرتح يقرتح يعزز = يعتمد إحاطة = احلساابت الرئيسية للموازنة 10-2
 



    
 

 13من  4الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 الفصل الثاين

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة 
الشؤون 

 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

1 

منح الصالحيات واملهمات واملسؤوليات 
 وتغريها لكل من: واالختصاصات املالية واالدارية

 اإلدارةأ ( رئيس جملس 
 يوصي = = = = = يوصي يعزز يعتمد

 يعزز يعزز يعتمد ب ( املدير التنفيذي .
يوصي وحيضر 

 وينفذ

يوصي 
وحيضر 
 وينفذ

 يوصي = = =

يوصي وحيضر  يعتمد = = ج ( مديري االدارات.
 وينفذ

يوصي 
وحيضر 
 وينفذ

= = = = 

2 

للقيام أبعمال  اإلدارةتفويض أحد أعضاء جملس 
تدخل ضمن أهدافه واختصاصه  اجلمعيةلصاحل 

 وحتديد أتعابه

 = = = = = = يوصي يعزز يعتمد



    
 

 13من  5الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة 
الشؤون 

 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

3 
ومكاهنا  اإلدارةجملس  اجتماعاتحتديد موعد انعقاد 

 وجدول أعماله ودعوة االعضاء له
 = = = = = = يوصي يعزز يعتمد

4 
القيام ببعض  اإلدارةتكليف أحد أعضاء جملس 

 اإلدارةمسؤوليات وصالحيات رئيس جملس 
 = = = = = = يوصي يعزز يعتمد

5 

إصدار القرارات التنفيذية الالزمة للمواضيع اليت 
يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها اجمللس مبوجب 
حماضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب 

 الصالحيات املمنوحة لكل مسؤول

 = = = = ينفذ ينفذ يعتمد ويتابع = =

6 

أمام الغري وأمام القضاء وتوكيل الغري يف  اجلمعيةمتثيل 
وتوقيع العقود مع الغري  اجلمعيةاملرافعة واملدافعة عن 

ملختلف اجملاالت اليت يوافق عليها اجمللس أو 
يعتمدها أو يقرها واليت تدخل ضمن صالحية اجمللس 

 اجلمعيةوتتفق مع أهداف 

 = = = = = = حيضر ويوصي = يعتمد



    
 

 13من  6الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة 
الشؤون 

 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

7 
دراسة وتقييم الدراسات واالقرتاحات اليت يرفعها 
مديري اإلدارات بشأن حتسني وتطوير أداء أعمال 

 يف حدود صالحيات املدير التنفيذي اجلمعية

 حيضر ويوصي يعتمد = =

حيضر 
ويوصي 
 ويراجع

حيضر 
 ويوصي

 حيضر ويوصي حيضر ويوصي حيضر ويوصي

8 
قبل دراسة املواضيع الداخلة يف اختصاص اجمللس 

 عرضها وإعطاءها التوصية والتوجيه املناسبني
 حيضر ويوصي يعزز يعزز =

حيضر 
ويوصي 
 ويراجع

 يوصي يوصي يوصي يوصي

 حيضر ويوصي يعزز يعزز يعتمد تعديل أهداف ومهام اإلدارة 9
حيضر 
 ويوصي

= = = = 

10 
 افتتاح فروع جديدة :

 لإلدارة 12-1
 حيضر ويوصي يوصي يعزز يعتمد

حيضر 
 ويوصي

حيضر 
 ويوصي

 يوصي حيضر ويوصي حيضر ويوصي

 = = = = = = = = يعتمد تشكيل جلنة املراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها 11
 = = = = = = = = يعتمد حتديد مراجع احلساابت اخلارجي وحتديد أتعابه 12

 



    
 

 13من  7الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 الفصل الثالث

 بند الصالحية م

 الصـــــــالحـــــيةصـــــــــاحب 

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

1 
حتديد األسس واملبادئ احملاسبية واقرتاح تعديالت 

 علي السياسات املالية
حيضر ويوصي  = يعزز يعزز يعتمد

 وينفذ
 يوصي = = =

2 
إعداد القوائم املالية والتقارير املالية الربع سنوية غري 

 مدققة
 = = = = حيضر وينفذ = يعتمد  

 = = = = حيضر وينفذ = يتابع يعزز يعتمد احلساابت اخلتامية وامليزانية العمومية املدققة 3
( الشراء والتعاقد عن طريق املنافسة ) املمارسة  4

 للعقد الواحد :
 مليون رايل 2أكثر من  4-1

 = يعزز يعزز يعتمد
حيضر ويوصي 

 وينفذ
 يوصي يوصي يوصي يوصي

حيضر ويوصي  = يعتمد = = مليون رايل 2أقل من  4-2
 وينفذ

 يوصي يوصي يوصي يوصي

 الشراء والتعميد املباشر ) للعقد الواحد ( : 5
 مليون رايل 1أكثر من  5-1

 = يعزز يعزز يعتمد
حيضر ويوصي 

 وينفذ
 يوصي يوصي يوصي يوصي

 = يعتمد = = مليون رايل 1أقل من  5-3
حيضر ويوصي 

 وينفذ
 يوصي يوصي يوصي يوصي



    
 

 13من  8الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 الصـــــــالحـــــيةصـــــــــاحب 

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

6 

إعدام الديون املشكوك يف حتصيلها ) يف السنة 
 الواحدة( :

 ألف رايل 500أكثر من  6-1
حيضر ويوصي  = يعزز يعزز يعتمد

 وينفذ
 يوصي يوصي يوصي يوصي

 = يعتمد = = ألف رايل  500أقل من  6-3
حيضر ويوصي 

 وينفذ
 يوصي يوصي يوصي يوصي

7 

 بيع خملفات )يف السنة الواحدة للبيعة الواحدة ( :

 ألف رايل 500أكثر من  7-1
 يوصي وينفذ = يعزز يعزز يعتمد

حيضر 
 ويوصي

 يوصي حيضر ويوصي حيضر ويوصي

حيضر  يوصي وينفذ = يعتمد إحاطة = ألف رايل 500أقل من  7-3
 ويوصي

 يوصي حيضر ويوصي حيضر ويوصي

حيضر ويوصي  = يعتمد = = 1صرف املصروفات الرأمسالية يف حدود املوازنة  8
 وينفذ

حيضر 
 ويوصي

 يوصي حيضر ويوصي حيضر ويوصي

9 
اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر 

 = يعتمد = = الدفع واحلواالت
حيضر ويوصي 

 وينفذ
= = = = 

                                                 
1
 يمنع تجزئة المصروف ألجل مواكبته لحدود الصالحية . - 



    
 

 13من  9الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 الصـــــــالحـــــيةصـــــــــاحب 

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

10 
حتديد املصارف واملؤسسات املالية اليت تتعامل معها 
 اإلدارة وفتح احلساابت اجلارية وحساابت االستثمار

 = يعزز يعزز يعتمد
حيضر ويوصي 

 وينفذ
 يوصي = = =

11 
اعتماد صرف مجيع املصاريف اإلدارية والعمومية  

 حيضر حيضر حيضر حيضر حيضر وينفذ حيضر يعتمد = = )رواتب وما يف حكمها ,دعاية , ضيافة ..اخل (



    
 

 13من  10الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 الفصل الرابع

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

يوصي  يعتمد اإلدارةتعيني وإهناء عضوية أعضاء جملس  1
وحيضر 
 وينفذ

= = = = = = = 

 = = = = = = = = يعتمد اإلدارةتعيني رئيس جملس  2
 = = = = = = = = يعتمد اإلدارةتعيني انئب رئيس جملس  3
 = = = = = = = يوصي يعتمد تعيني املدير التنفيذي 4
اعتماد اهليكل التنظيمي لالدارة العليا  5

 واالدارات التنفيذية

يوصي وحيضر  يعتمد = =
 وينفذ

حيضر ويوصي 
 وينفذ

= = = = 

يوصي وحيضر  يعتمد = = اختيار وتعيني مديري االدارات 6
 وينفذ

= = = = = 

يوصي وحيضر  يعتمد = = اعتماد وتعيني بقية املوظفني وإهناء خدماهتم 7
 وينفذ

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي

 = = = = حيضر حيضر وينفذ يعزز يعزز يعتمد اعتماد جدول الرواتب واملزااي وتعديالهتا 8



    
 

 13من  11الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

حتديد منح العالوات السنوية واالستثنائية  9
 والتشجيعية :

 املدير التنفيذي 9-1

 يوصي = = = يوصي ويراجع حيضر وينفذ يوصي يعزز يعتمد

يوصي وحيضر  يعتمد = = اإلدارة ابقي الوظائف يف 9-2
 وينفذ

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي ويراجع

 نقل / ندب املوظفني داخل اإلدارة : 10
 مديري اإلدارات 10-1

يوصي وحيضر  يعتمد = =
 وينفذ

 يوصي = = = يوصي ويراجع

يوصي وحيضر  يعتمد = = ابقي الوظائف يف اإلدارة  10-2
 وينفذ

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي

يوصي وحيضر  يعتمد = = تقارير الصالحية عن فرتة االختبار 11
 وينفذ

= = = = = 

 اإلجازات : 12
 املدير التنفيذي 12-1

 = = = = = حيضر يوصي يعتمد =

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يعتمد = = ابقي الوظائف يف اإلدارة  12-3
 توقيع اجلزاءات : 13

 مديري اإلدارات  13-1
 = = = = = حيضر وينفذ يعتمد = =



    
 

 13من  12الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

حيضر وينفذ  = = = ابقي الوظائف يف اإلدارة 13-2
 ويعتمد

 يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد

 االستقالة : 14
 املدير التنفيذي 14-1

 = = = = = = حيضر يوصي يعتمد

يوصي وحيضر  يعتمد = = ابقي الوظائف يف اإلدارة  14-3
 وينفذ

يوصي وحيضر 
 وينفذ

 يوصي يوصي يوصي يوصي

يوصي وحيضر  يعتمد = = تقارير تقييم األداء
 وينفذ

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي

التكليف ابلعمل خارج الدوام الرمسي )ملوظفي  16
 اإلدارة(

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يعتمد = =

 يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد ويتابعيوصي  يعتمد = = التكليف ابملهام اخلارجية أثناء الدوام 17
املشاركة يف املعارض واملؤمترات والندوات  18

 الداخلية
 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يعتمد = =

املشاركة يف املعارض واملؤمترات والندوات  19
 اخلارجية

       يوصي = يعتمد



    
 

 13من  13الصفحة 

 منطقة املدينة املنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 جداول الصالحيات

 بند الصالحية م

 صـــــــــاحب الصـــــــالحـــــية

جملس 
 اإلدارة

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

املدير 
 التنفيذي

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

 املدقق الداخلي إدارة ..... إدارة ...... إدارة العقار

 = = = = = حيضر وينفذ يعتمد = = اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 20
 

21 

 التوقيع علي املكاتبات واملراسالت :
 من اإلدارة للخارج 20-1

 حيضر حيضر حيضر حيضر حيضر وينفذ حيضر وينفذ يعتمد = =

 يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد = = املراسالت الداخلية بني اإلدارات 20-3
 = = = = = يعتمد = = = كشوف احلضور واالنصراف 22
 = = = = يراجع ويصرف حيضر وينفذ يعتمد = = كشوف الرواتب واألجور الشهرية 23
 = = = = يراجع ويصرف حيضر وينفذ يعتمد = = تسوية استحقاقات العاملني 24
 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يعتمد = = = التصريح ابلعرض علي الطبيب 25
يوصي وحيضر  يعتمد = = شهادات اخلربة 26

 وينفذ
 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي

 يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي وينفذ = = = مشرتايت القرطاسية واللوازم املكتبية 27
 
 


