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 الئحة الصالحيات الوظيفية
  

 اإلدارةقرار جملس 
 

 م 31/1/2021:  اتريخ                            
 

 للجمعيةوحتقيقاً ملقتضيات املصلحة العامة  اخلريية مبحافظة بدرإدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 
  -فقد تقرر ما يلي:

 ة هبذا القرار.واملرفق اخلريية مبحافظة بدرجلمعية تعتمد الئحة الصالحيات الوظيفية   - 1
 تطبق أحكام هذه الالئحة من اتريخ اعتمادها. - 2
 يتم إبالغ مجيع العاملني ابلصالحيات املخولة هلم وفقا جلداول الصالحيات املرفقة هبذه الالئحة.  - 3
 

 املوفق ,,, وهللا
 

 رئيس مجلس االدارة             نائب الرئيس             المسؤول المالي        
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 قواعـد وأحكام عامة: أواًل: 

من اتريخ اعتمادها من  للجمعية األهلية ............(: يبدأ العمل هبذه الوثيقة املسماة الئحة الصالحيات الوظيفية 1مادة ) 
ولوائحها اإلدارية واملالية واألدلة والتعليمات والقرارات األخرى اليت تصدر من جملس اإلدارة جزءاً معية اجلقبل جملس اإلدارة وتعترب أنظمة 

 متمماً هلذه الالئحة وال جيوز تعديل أو ابطال أو حذف أي من بنود هذه الالئحة أو إضافة أخرى إليها إال مبوافقة اجمللس.
 حة املعاين احملددة فيما يلي:(: يكون للتعابري املدرجة يف الالئ2مادة ) 
 حيضر: تعين القيام إبعداد البياانت واملعلومات واملستندات املطلوبة اليت سوف يتخذ القرار بشأهنا ورفعها للمستوى اإلداري األعلى. •
سباب والبدائل وسبب يوصي: تعين دراسة إقرتاح معني من قبل جهة ال متلك صالحية االعتماد ورفع توصية ابختاذ القرار مع شرح األ •

 اختيار البديل املقرتح.
 يعتمد: تعين صالحية اختاذ القرار أي املوافقة الرمسية بشأن االقرتاح املوصى به. •
 ينفذ: تعين البدء ابلتنفيذ وتنسيق أعمال األطراف املشاركة فيه. •
 إبالغ صاحب الصالحية األعلى ابلنتائج أوالً أبول.يتابع: تعين متابعة تنفيذ القرار املعتمد وحماولة تذليل معوقات التنفيذ و  •
يراجع: يتوىل مدير اإلدارة املختص مراجعة اإلجراءات واملستندات اليت تولت إدارة أخرى أو أحد العاملني لديه إصدار املستند  •

 املطلوب مراجعته.
 مرؤوسيه ومؤازرته يف هذه التوصية.يعزز: يتوىل املدير األعلى مسئولية مناقشة التوصية املرفوعة له من أحد  •

(: ال تشتمل هذه الالئحة على كافة الصالحيات املمنوحة ملختلف الوظائف ابإلدارة حيث إن البنود املنصوص عليها يف هذه 3مادة )
املستحدثة وبنود الالئحة متثل جمموعة الصالحيات الوظيفية األساسية للمستوايت اإلدارية الرئيسية ابإلدارة, ويتم إضافة الوظائف 

الصالحيات املراد منحها هلذه الوظائف أو الصالحيات املراد إضافتها للوظائف احلالية من قبل اجلهة املختصة يف إطار ما ورد يف هذه 
 الالئحة.

أخرى  (: جيوز للجهة صاحبة الصالحية يف هذه الالئحة تفويض بعض صالحياهتا خطياً بشكل جزئي أو وقيت ألي جهة خمتصة4مادة )
مبا ال يتعارض مع الضوابط املنظمة للتفويضات مبوافقة صاحب الصالحية )الرئيس األعلى( ويتم إخطار مجيع اجلهات ذات العالقة 

 ابلتفويض, وجيوز لصاحب الصالحية األصلي سحب بعض أو كافة الصالحيات املفوضة وفق ما يراه مالئما.
ملستند الصادر لصاحلهم ولو كان يف حدود صالحياهتم وإمنا جيب اعتماده من السلطة (: ال جيوز ألصحاب الصالحية اعتماد ا5مادة )

 األعلى مباشرة.
جيوز لصاحب الصالحية ممارسة الصالحيات املخولة له مبقتضى هذه الالئحة خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرمسي أو  (:ال6مادة )

 ملنفعة شخصية.
ملستويني إداريني ال يكون للمستوى األدىن حق ممارسة هذه الصالحية إال يف حالة غياب املستوى (:عند وجود صالحية ممنوحة 7مادة )

األعلى, ويف احلاالت الطارئة وحاالت املرض والغياب أو عدم وجود اجلهة صاحبة الصالحية ألي سبب فإن صالحية الشخص الغائب 
 الئحة الصالحيات. تعود إىل صاحب الصالحية األصلي أو األعلى حسب تسلسلها يف

(: ال جيوز جتزئة املصروف أو طلب الشراء أو طلب الصرف الواحد على عدة مرات إال إذا كان ذلك مرتبطاً بربانمج عمل إدارة 8مادة )
 كما يف حالة املشرتايت الدورية.  اجلمعية
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الصالحيات حبيث تصبح انفذة املفعول من اتريخ  (: جيوز تعديل املبالغ املالية يف حدود الصالحيات املالية الواردة يف جدول9مادة )
 تصديق جملس اإلدارة على التعديالت.

(: تنقسم ممارسة الصالحيات اىل مراحل أو مستوايت متعددة لكل عملية أو نشاط من أنشطة اإلدارة, ومستوايت الصالحية 10مادة )
( من هذه الالئحة 2يعزز( حسبما جاء يف املادة ) -يراجع  –ع يتاب -ينفذ  -يعتمد  –يوصي  -املعتمدة يف هذه الالئحة وهي )حيضر 

 سواء أكانت العملية مالية أو إدارية أو تنفيذية.
(: تتصرف اجلهة صاحبة الصالحية مبوجب خطط وبرامج مصدقة من سلطات أعلى كاخلطة واملوازنة التقديرية املعتمدة اليت 11مادة )

العتماد الصرف أن تكون املبالغ مدرجة ابملوازنة التقديرية لإلدارة ويف حدود اإلعتمادات املقررة  حتدد حجم املوارد املتاحة هلا. ويشرتط
 لكل بند من البنود إال يف احلاالت االستثنائية فريجع للجهة املختصة )أنظر سلطة االعتمادات املالية(.

املالية وتستطيع اإلدارة تفصيل هذه احلدود أو اختصارها  دنيا( لبعض بنود الصالحيات -(: مت وضع حدوداً تفصيلية )عليا 12مادة )
بناء على رغبة اإلدارة يف منح الصالحيات للوظائف املختلفة كذلك تستطيع اإلدارة وضع حدوداً تفصيليٍة لتلك البنود اليت مل ترد هلا 

جهات أخرى غري احملددة يف هذه الالئحة  حدوداً يف قوائم الصالحيات. ويشرتط لذلك صدور قرار من جملس اإلدارة ابعتماد تفويض
 مبمارسة جزء من صالحيات اجلهات املختصة تفويضاً.

(: ال جيوز للجهة صاحبة الصالحية اختاذ القرارات اليت ختوهلا هلا الصالحيات املمنوحة إال بعد التأكد من استيفاء الشروط 13مادة )
 ام والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية لإلدارة.والقواعد واإلجراءات والضوابط اليت ينص عليها النظ

(: ال يسمح بفصل أي بند من بنود اإلنفاق ايل جزئني أو أكثر حبيث يتجاوز جمموع هذه األجزاء حد الصالحية اليت يتمتع هبا 14مادة )
 اجلهة ذات الصالحية األعلى.صاحب هذه الصالحية يف املوازنة التقديرية, ويف مثل هذه األحوال جيب احلصول على موافقة 

(: تكون املسؤولية األصلية يف إستخدام الصالحيات وعدم جتاوزها على عاتق اجلهة صاحبة الصالحية, ويليها اجلهة املكلفة 15مادة )
ة على ابعتماد صحة إجراءات إستكمال متطلبات العملية حمل الصالحية, ويف حالة االختالف جيب على كل منهم أن يسجل رأيه كتاب

 أن يعتمد قرار اجلهة صاحبة الصالحية.
(: حيق ألي موظف من موظفي إدارة اجلمعية أن يقدم أي اقرتاح يراه مناسباً لتطوير العمل ويرفع ذلك إىل مديره املباشر لريفعه 16مادة )

 احه والتعرف على وجهة نظره.إىل مديره األعلى إن كان قابالً للتطبيق, على أن يتم يف كافة األحوال مناقشة املوظف يف اقرت 
 (: تتم مراجعة الئحة الصالحيات بشكل منتظم ويتم تنقيحها وحتديثها وفقاً لتغري ظروف اإلدارة بقرار من اجلهة اليت أصدرهتا.17مادة )

 اعتماد جملس االدارة
وافق   )االحد ( امل ( املنعقدة1يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته رقم )   الصالحيات الوظيفيةالئحة مت اعتماد ** 
 .م 31/1/2021
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