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 املقدمة

 .طاقات الشباب جمعيةالخاصة بتهدف هذه الالئحة إلى ضبط ما يتعلق بالصالحيات اإلدارية 

 تم تقسيم الصالحيات إلى املستويات التالية:  ُيِعد/ يوص ي/ يوافق/ يعتمد.

التتتتتتوال  حستتتتتت  الولويتتتتتة هتتتتتتم صتتتتتتالحية وفا ليلهتتتتتام وفيمتتتتتتا ي تتتتت   تتتتتت   مبستتتتتط  تتتتتت  هتتتتتم مصتتتتتت    متتتتتت  ورتبتتتتت  هتتتتتتذه الصتتتتتالحيات   تتتتتتى 

 الصالحيات املبينة:

o  :يقوم صاح  هذه الصالحية بإ داد الوثائق واملستندات واألوراق امل لوبة.ُيِعد 

o :ماإلدارةيقتتتوم صتتتاح  هتتتذه الصتتتالحية ب فتتت  توصتتتيتمل ووبتتتداو راليتتتمل لتتت  املوضتتتو  امل تتت و  بنتتتاو    تتتى حا تتتة  يوصتتت ي 

 ويقوم ب ف  هذه التوصية إلى املوظف األ  ى منمل رتبة.

o :يقتتوم صتتاح  هتتذه الصتتالحية باملوافقتتة الو  تتدم ا   تتى ال لتت  امل فتتو  إليتتمل وامل فتتق بالتوصتتيات و ميتت   يوافتتق

 األوراق واملستندات الالزمة وذلك بعد م ا علها والتدقيق  ليها إن لزم األم .

o :و ال  ى امل ات  ل   ملية اتخاذ القت ار بالسستبة للموضتو  امل ت و م بعتد الت  تد صاح  هذه الصالحية ه يعتمد

 م  استيفاو هافة اإل  اوات الالزمة.
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 السياسات العامة واللوائح  .1

الصالحيات                                                 

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

 واألدلة التنظيميةإق ار ال يكم التنظيمي 

 وتعديل ا
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي فتح الف و 

 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية تشكيم ال جان املؤقتة وتحديد مكاف ة ال ضائها

 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة وتصفيلها جمعيةحم ال

 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي م اق  حسابات قانونيتعيين 

 

 
 

 الخ ط والتقاري  .2

الصالحيات                                                 

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي مدي و اإلدارات الخ ة االستراتيجية والسنوية

 املوازنة التقدي يتة
إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 امليزانية والحسابات الختامية
إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي مدي و اإلدارات التق ي  السنوي 

 املدي  التنفيذي مدي و اإلدارات التقاري  الدورية
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 اتفاقيات توريد املشتريات وتوريد الخدمات واملعدات .3

الصالحيات                                                 

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية خدمات تخض  للش او النثري طل  مواد الو 

 مدي  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية الشؤون اإلدارية استالم املواد الو الخدمات املوردة

 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية ( اللف ريال.200الش او املبا   ب قم الو يساوي )

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية ريال.( اللف 200الش او املبا   ب  ثر م  )

اتفاقيات توريد الخدمات واملعدات ب قم الو 

 اللف ريال.( 500يساوي )
 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

اتفاقيات توريد الخدمات واملعدات ب  ثر م  

 اللف ريال.( 500)
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

  

 
 

 فتح/ إقفال الحسابات املص فية الو تح يك ا والتوقي    ى الشيكات .4

الصالحيات                                                 

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يتتتتعد

 املالية فتح/ إقتفال حساب مص ل 

مدي  إدارة 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 املالية املوارد البش ية مسيرات ال وات 
مدي  إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 املدي  التنفيذي

 املالية التوقي    ى الشيكات/ التحويم

مدي  إدارة 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

 املفوض بالتوقي  املدي  التنفيذي

 املالية تشكيم احتياطي
مدي  إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 املدي  التنفيذي
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 التسويات املالية والتص ف ل  املواد الو األصول  .5

الصالحيات                                                 

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

تسوية عجز )فائض( ل    د الصندوق/ املستود  

 آالف ريال بعد التحقق خمسةب قم الو يساوي 
 املالية

إدارة مدي  

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

 املدي  التنفيذي

تسوية عجز )فائض( ل    د الصندوق/ املستود  

 بعد التحقق ريالآالف  خمسةم  ب  ثر 
 املالية

مدي  إدارة 

الشؤون 

 اإلدارية واملالية

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 املالية إ دام حقوق مالية مشكوك ل  تحصيل ا

مدي  إدارة 

الشؤون 

 اإلدارية واملالية

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 ال جنة املعنية * ( اللف ريال20إزالة الو بي  األصول ب قم الو يساوي )
رئيس ال جنة 

 املعنية
 املدي  التنفيذي

 ال جنة املعنية * ( اللف ريال20إزالة الو بي  األصول ب  ثر م  )
رئيس ال جنة 

 املعنية
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

التص ف ل  املواد غير الصالحة لالستخدام ب قم 

 ريالآالف ( 10الو يساوي )
 املدي  التنفيذي ال جنة املعنية مدي  املش و 

التص ف ل  املواد غير الصالحة لالستخدام ب  ثر 

 ريالآالف ( 10م  )
 ال جنة املعنية *

رئيس ال جنة 

 املعنية
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 ال جنة املعنية *   د املواد ل  املستود 
رئيس ال جنة 

 املعنية
 املدي  التنفيذي

 * ال جنة املعنية: لجنة مؤقتة تؤلف م  ثالثة ال ضاو بق ار م  املدي  التنفيذي.
  

 تعزيز البنود ووضافلها وو  او املناقالت .6

الصالحيات                                                

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

تعزيز بند وو  او املناقالت بين البنود املعتمدة 

 %(.20ب قم الو يساوي )
 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

تعزيز بند وو  او املناقالت بين البنود املعتمدة 

 %(.20ب  ثر م  )
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

املعتمدة ب قم الو  وازنةإضافة بند  ديد ل  امل

 ( اللف ريال.200يساوي )
 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

املعتمدة ب  ثر م   وازنةاملإضافة بند  ديد ل  

 ( اللف ريال.200)
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية
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 التعيين واالستغناو .7

 الصالحيات                                      

 العناص      
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

 اإلدارة املعنية  املوارد البش ية املوظف
مدي  إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 املدي  التنفيذي

 املوارد البش ية مدي  إدارة

مدي  إدارة 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

 املدي  التنفيذي

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي

 

 

 تقويم األداو وتوقي  الجزاوات .8

الصالحيات                                             

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية املوظف

 املدي  التنفيذي واملاليةمدي  إدارة الشؤون اإلدارية  مدي  إدارة

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي
 

 
 

 

 الترقيات والعالوات اإلضافية .9

الصالحيات                                             

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

 اإلدارة املعنية املوارد البش ية املوظف
مدي  إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
 التنفيذياملدي  

 املوارد البش ية مدي  إدارة

مدي  إدارة 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

 املدي  التنفيذي

 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي
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 الخ ابات والتص يحات ال سمية وامل افعات .10

الصالحيات                                              

 العناص 
 يعتمد يوافق يوص ي يعد

مخاطبة املسؤولين ل  الج ات الحكومية وغير 

 الحكومية
 املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

امل افعات وامل البات تجاه األشخاص الو 

 جمعيةالج ات لصال  الو ضد ال
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي اإلدارة املعنية

التنازل    الحقوقم الو القضايا امل فو ة 

 جمعيةلصال  ال
 مجلس اإلدارة املدي  التنفيذي املعنيةاإلدارة 

 املدي  التنفيذي المام الج ات األخ ى  جمعيةتمثيم ال

 

 


