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 المقدمة

ني كافة بدارية واملالية واالتصاالت اإلدارية تهدف هذه الالئحة إىل ضبط ما يتعلق بالصالحيات اإل

تسهم مبجملها  حيات إىل العديد من املستويات واليت، حيث مت تقسيم الصالاجمللساملستويات التنظيمية يف 

 يف ضمان اختاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية.

ألخطاء ال اجلماعي، وبالتالي التخفيف من وطأة وحتديدًا، فإن هذه املستويات تعمل على تأكيد العم 

 الفردية يف ممارسة السلطة املمنوحة ملتخذ القرار. 

مقتضب  ل صالحية وفاعليتها، وفيما يلي تعريفولقد رتبت هذه الصالحيات على التوالي حسب أولوية ك

 :لكل مستوًى منها وفق اآلتي

بناء  املستندات واألوراق املطلوبةويقوم صاحب هذه الصالحية بإعداد الوثائق  ُيِعد:

 على طلب من صاحب الصالحية الذي يليه.

 يهوثوقية االقرتاح املرفوع إلى ميقوم صاحب هذه الصالحية بالتأكد من مد يوصي:

وافقة باملاءً على ذلك، يرفع توصيته وبن و استكمال املسوغات الالزمة للمقرتح،

الطلب من صاحب الصالحية  عليه أو رفضه مع ضرورة تربير ذلك يف حال

 األعلى.

املسوغات كافة  املقرتحفاء يتوىل صاحب هذه الصالحية التأكد من استي يعتمد:

ا رافقه من حيثيات، ومن ثم م صحة مدى الالزمة، باإلضافة إىل التأكد من

 إجازة واعتماد القرار بناًء على ذلك.

يذ القرار حسب ما هو موجود صاحب هذه الصالحية هو الشخص املعين بتنف ذ:ينفذ / يشرف على التنفي

 .باجمللسيف السياسات واإلجراءات اخلاصة 
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 أوالً: تعريفات: 

 الوزارة: وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

ملشرتكني يف من مجيع األعضاء ا ت األهلية واملكونةاجلمعية العمومية: اجلمعية العمومية جمللس املؤسسا

 عضوية اجمللس.

 األهلية. جملس املؤسسات: اجمللس

 .جملس إدارة جملس املؤسسات األهلية: اإلدارةجملس 

 هلا مهام حمددة.و اإلدارةاللجنة التنفيذية: هي جلنة منبثقة عن جملس 

ة وتنفيذه نظام الرقابة الداخليالتحقق من كفاية بجلنة املراجعة: جلنة منبثقة عن جملس اإلدارة تقوم 

 بفعالية.

 ألهلية.ا جمللس املؤسساتالتنفيذي  املديرالتنفيذي:  املدير

 ي وفق الئحة املشرتيات. التنفيذ املديرجلنة املشرتيات: جلنة تشكل بقرار من 

واألجهزة  املعلوماتبتة، مثل األثاث وأجهزة تقنية الثا املوجوداتهي املشرتيات من و(: فئة أاملشرتيات )

 الكهربائية ووسائل املواصالت وغريها.

كيًا اعتياديًا، مثل ستهلكات الدورية اليت تتبع منطًا استهالهي املشرتيات املتكررة من املو(: فئة باملشرتيات )

 ة وغريها.وقطع الغيار والوقود واملواد الدعائي مواد القرطاسية واألطعمة واملشروبات ومواد التنظيف

جنازها، مثل إلجبهات خارجية  اجمللسستعني كررة اليت يات النشاطات غري املتهي مشرتو(: فئة جملشرتيات )ا

 مشروعات البناء واإلنشاء والرتميم وغريها. 

ات اختصاص، ذرية اليت تتم من خالل التعاقد مع جهات هي املشرتيات من اخلدمات الدوو(: فئة داملشرتيات )

م والرتمجة سفر والشحن والنقل والربيد واالستقدالصيانة والتأمني والتخليص والمثل خدمات النظافة وا

 غريها.والتصوير واستئجار العقارات واخلدمات االستشارية و
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 ثانياً: أحكام عامة

 سريان العمل بالالئحة والتعديل عليها (1) مادة

 .اإلدارةن جملس يبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها م .1

زءًا جتفسريًا هلذه الالئحة  اجمللسر يف تعترب األنظمة والتعليمات والقرارات اليت تصد .2

 متممًا هلا.

ر من بقرا اجمللسوفقًا لتغري ظروف  حّدثُتُتنقح والئحة الصالحيات بشكل منتظم وُتراجع  .3

 اجلهة اليت أصدرتها.

وافقة واد أو بنود يف هذه الالئحة إال مبال جيوز تعديل أو إبطال أو حذف أو إضافة أي م .4

 .اإلدارةجملس 

 مسؤولية ممارسة الصالحيات (2) مادة

داة فعالة لتنظيم سري العمل وتضع أإن جداول الصالحيات املرفقة تشكل يف جمموعها  .1

ات على اللتزام بهذه الصالحيا اجمللس يف حدودًا للسلطات وتدرجها، وجيب على كافة املسؤولني

 خمتلف مستوياتهم الوظيفية.

بل قلوظائف وال جيوز ممارستها إال من ترتبط الصالحيات املرفقة بشكل مطلق ومباشر با .2

 .لصالحيةافني بأدائها وفق قرار صادر من صاحب أو املكل األشخاص املعينني رمسياً يف هذه الوظائف

 .استخدام الصالحيات املمنوحة له ملسؤولية يفيتحمل صاحب الصالحية األصلي كامل ا .3

قرتان ليس بالتأشري، باإلضافة إىل وجوب ايتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل و .4

صالحية ، وميكن إثبات ممارسة اليخ التوقيعالتوقيع باالسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته وتار

 .يع.وقبأي من الوسائل اإللكرتونية اليت تقوم مقام الت

 العالقة بني الصالحيات واملسؤوليات (3) مادة

ية تعين ؤول لتمكينه من القيام بها، وكل صالحإن كل مسؤولية تتطلب ختويل الصالحية املناسبة للمس

ملبدأ فإن انطالقًا من هذا او ،على الوجه الصحيح حتميل هذا املسؤول املسؤولية ملمارسة هذه الصالحية

 هذه املسؤوليات.  باشرة أو غري مباشرةجداول الصالحيات توضح بطريقة م

 احلدود العامة ملمارسة الصالحيات (4) مادة

 خولة له مبقتضى هذه الالئحة خارجال حيق لصاحب الصالحية استخدام الصالحيات امل .1

 نطاق اختصاصه أو عمله الرمسي أو ملنفعة شخصية.

اوز حبيث يتج التفاق إىل جزأين أو أكثرفصل أي بند من بنود الصاحب الصالحية ال جيوز  .2

 يف مثل هذه األحوال جيب احلصول على، وجزاء حد الصالحية اليت يتمتع بهاجمموع هذه األ

 موافقة اجلهة ذات الصالحية األعلى.
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ن وجب الصالحيات املمنوحة التأكد مجيب على صاحب الصالحية عند اختاذ القرارات مب .3

 اجمللسليت ينص عليها نظام خرى ااستيفاء الشروط والقواعد واإلجراءات والضوابط األ

 والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية.

 تفويض الصالحيات (5) مادة

 واعد التالية:جيوز ألصحاب الصالحية تفويض بعض صالحياتهم حسب الق

 مستوى الوظيفي التالي.للوجيب أن يكون التفويض بشكل جزئي أو وقيت  .1

 األعلى.الصالحية  صاحبمع إبالغ  ًاجيب أن يكون التفويض مكتوب .2

 .املسؤوليةي من األصل الصالحية صاحب ال يعفي تفويض الصالحيات .3

 التفويض.بمجيع اجلهات ذات العالقة  إخطار يتمجيب أن  .4

اته سحب بعض أو كل الذي فوض صالحي األصليحيق لصاحب الصالحية  .5

 الصالحيات املفوضة حينما يرى ذلك.

ألي  املفوَّضو عدم وجود الشخص الغياب أيف احلاالت الطارئة وحاالت املرض و .6

 الحية األصلي.سبب، فإن الصالحية املفوضة تعود إىل صاحب الص
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 ثالثاً: جداول الصالحيات

 

 

 

 

 

 

 الالئحة األساسية والنظم واللوائح الداخلية والسياسات العامة .1

 يعتمد يوصي  يعد  البنود /الصالحيات 
ينفذ / يشرف على 

 التنفيذ

 املدير التنفيذي  الوزارة اجلمعية العمومية جملس اإلدارة تعديل الالئحة األساسية 

جي وحتديد تعيني مراجع احلسابات اخلار

 أتعابه
 جملس اإلدارة الوزارة جملس اإلدارة  جلنة املراجعة 

 يملصفوتصفيته وتعيني ا حل اجمللس

 وحتديد أتعابه 
 جملس اإلدارة الوزارة اجلمعية العمومية جملس اإلدارة

 املدير التنفيذي  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي  ميإقرار وتعديل اهليكل التنظي

ائح التنظيمية إقرار وتعديل األنظمة واللو

 والسياسات العامة
 املدير التنفيذي  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي 

تثمار العامة لالساعتماد املوجهات 

 ستثماراتواملوافقة على الدخول يف اال
 املدير التنفيذي  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي 

 املدير التنفيذي  جملس اإلدارة  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي إضافة أو إلغاء فروع

 ائية األدلة اإلجر وتعديل اعتماد
اإلدارة مدير 

 املعنية

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي 

مدير اخلدمات 

 املساندة

 الخطط والتقارير .2

 يعتمد يوصي يعد البنود  /الصالحيات
ينفذ / يشرف على 

 التنفيذ

  اجلمعية العمومية جملس اإلدارة جلنة املراجعة احلسابات اخلتامية 

   جملس اإلدارة التنفيذية اللجنة املدير التنفيذي يةربع السنوالتقارير املالية 

 مديرو اإلدارات جملس اإلدارة  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي يةاخلطة اإلسرتاتيجية والسنو

 املدير املالي جملس اإلدارة  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي  فقات النقديةاملوازنة التقديريـة والتد

 املدير التنفيذي  اجلمعية العمومية جملس اإلدارة التنفيذيةاللجنة   للمجلسالتقرير السنوي  

 التقارير الشهرية
اإلدارة مدير 

 املعنية
  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي 
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 و إداراتهافتح الحسابات المصرفية  .3

 يعتمد يوصي يــــعد البنود /الصالحيات 
ينفذ / يشرف على 

 التنفيذ

 جملس اإلدارة التنفيذي املدير املدير املالي اوإقفاهلفتح احلسابات البنكية 
مدير اخلدمات 

  املساندة

 حسب صالحيات التوقيع على الشيكات الصرف من احلسابات البنكية 

 التوقيع على الشيكات واالعتماد من خالل النظام اإللكتروني  .4

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات 
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

 مسريات الرواتب
اخلدمات مدير 

  املساندة
  ذياملدير املالي + املدير التنفي احملاسب

 التوقيع على الشيكات

 واالعتماد على النظام

 اإللكرتوني

 املدير املالي
املدير 

 التنفيذي

س اإلدارة، نائب : رئيس جملثالثةتوقيع اثنني من 

 الي يف اجمللساملسؤول املرئيس جملس اإلدارة، 
 

 فتح وتفعيل الخدمات المالية اإللكترونية .5

 يعتمد يوصي يــــعد العناصر   /الصالحيات
 ينفذ/ يشرف

 على التنفيذ

وني إلدارة االشرتاك يف خدمة النظام اإللكرت

 احلسابات البنكية
 جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية  املدير التنفيذي

مدير اخلدمات 

 املساندة
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 والتصرف في المواد أو األصولالتسويات المالية  .6

 يعتمد يوصي يعد البنود  /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

ق بأقل أو يساوي تسوية عجز )فائض( يف جرد الصندو

 ريال بعد التحقق. ألف( 1000)
 املدير التنفيذي املدير املالي

اللجنة 

 التنفيذية
 املدير املالي

بأكثر من ق تسوية عجز )فائض( يف جرد الصندو

 ريال بعد التحقق ألف( 1000)
 املدير املالي جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي

 املدير املالي جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي لهاإعدام حقوق مالية مشكوك يف حتصي

( 5.000يساوي ) إزالة أو بيع األصول بأقل من أو

ية لألصل الواحد ريال من قيمتها الدفرت مخسة آالف

 ريال سنويًا ألف مخسني( 50.000على أال تتجاوز )

 املدير املالي
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

مدير اخلدمات 

 املساندة

 مخسة آالف( 5.000)إزالة أو بيع األصول بأكثر 

( مائة ألف ريال 100.000وأقل من أو يساوي ) ريال

 دقيمتها الدفرتية لألصل الواحمن 

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

اللجنة 

 التنفيذية 

مدير اخلدمات 

 املساندة

( مائة 100.000إزالة أو بيع األصول بأكثر من )

 صل الواحدألف ريال من قيمتها الدفرتية لأل
 جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية   املدير التنفيذي

مدير اخلدمات 

 املساندة

الستخدام بأقل أو التصرف يف األصول غري الصاحلة ل

يمتها قريال من  عشرة آالف( 10.000يساوي )

 الدفرتية

 املالي املدير
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

مدير اخلدمات 

 املساندة

الستخدام بأكثر التصرف يف األصول غري الصاحلة ل

 تها الدفرتيةريال من قيم عشرة آالف( 10.000من )

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

اللجنة 

 التنفيذية 

مدير اخلدمات 

 املساندة

 املدير التنفيذي جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي االستثماريةالتصرف يف املمتلكات العقارية و

واالحتياطات  اعتماد النسبة احملددة للمخصصات

 املالية
 املدير التنفيذي املدير املالي

اللجنة 

 التنفيذية
 املدير املالي

املستدمية  اعتماد صرف وتسوية وإقفال العهد

 واملؤقتة

اإلدارة مدير 

 املعنية
 املدير املالي املدير التنفيذي املدير املالي
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 العقود واالتفاقيات والتوريد .7

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

 لنثرياطلب مواد أو خدمات ختضع للشراء 
مدير اإلدارة 

 املعنية

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

مشرف 

 املشرتيات

( مائة 100.000)أو يساوي  من أقلب العقوداعتماد 

 ريال  ألف

مدير اإلدارة 

 املعنية

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

اخلدمات  مدير

 املساندة

 ( مائة ألف100.000)بأكثر من  العقوداعتماد 

 مخسمائة ألف( 500.000إىل أقل أو يساوي )ريال 

 ريال

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

اللجنة 

 التنفيذية
 املدير التنفيذي

مخسمائة ( 500.000بأكثر من ) العقود اعتماد

 ريال  ألف
 املدير التنفيذي جملس اإلدارة التنفيذيةاللجنة  املدير التنفيذي

 المنح والمبادرات والمشاريع .8

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

( 500) من أو يساوي بأقل بادرات واملشاريعاعتماد امل

 وازنة املعتمدةوفق اخلطة وامل مخسمائة ألف ريال

مدير اإلدارة 

 املعنية
 التنفيذياملدير 

اللجنة 

 التنفيذية
 

تزيد قيمتها عن  اليت بادرات واملشاريعاعتماد امل

 ( مخسمائة ألف ريال500)
  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي
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 المشتريات  .9

 املشرتيات ختضع هذه الصالحيات للتعليمات والتفاصيل الواردة يف الئحة

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
 ينفذ/ يشرف

 على التنفيذ

املشرتيات من 

 (أفئة )

املوجودات 

 الثابتة

 (بأو من فئة )

املستهلكات 

 الدورية

 (جأو من فئة )

املشاريع 

 املركزية

( مخسة 5000أقل من أو يساوي )

 آالف ريال 
 مدير اإلدارة املوظف املختص

مدير اخلدمات 

 املساندة

مشرف 

 املشرتيات

ىل إ( مخسة آالف ريال 5000من )

 ( عشرة آالف ريال 10.000)
 مدير اإلدارة

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

مشرف 

 املشرتيات

 ( عشرة آالف ريال10.000من )

  ألف ريال عشرين( 20.000إىل )
 جلنة املشرتيات  مدير اإلدارة

مدير اخلدمات 

 املساندة

مشرف 

 املشرتيات

ألف  عشرين( 20.000أكثر من )

 فمائة أل( 100.000ريال إىل )،

 ريال 

 املدير التنفيذي جلنة املشرتيات  مدير اإلدارة
مشرف 

 املشرتيات

 مائة ألف( 100.000 أكثر من )

( مخسمائة 500.000إىل ) ريال

 ألف ريال

 املدير التنفيذي جلنة املشرتيات
اللجنة 

 التنفيذية

مشرف 

 املشرتيات

مخسمائة ( 500.000أكثر من )

 ريال ألف
 جملس اإلدارة املدير التنفيذي جلنة املشرتيات

مشرف 

 املشرتيات

فئة املشرتيات 

 (د)

اخلدمات 

 الدورية

( 20.000أقل من أو يساوي )

 ألف ريال عشرين
 جلنة املشرتيات  مدير اإلدارة

مدير اخلدمات 

 املساندة

مشرف 

 املشرتيات

ألف  عشرين( 20.000أكثر من )

 فمائة أل( 100.000ريال إىل )،

 ريال

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي جلنة املشرتيات 

مشرف 

 املشرتيات

 مائة ألف( 100.000أكثر من )

( مخسمائة 500.000إىل ) ريال

 ألف ريال

 املدير التنفيذي جلنة املشرتيات
اللجنة 

 التنفيذية

مشرف 

 املشرتيات

مخسمائة ( 500.000أكثر من )

 ريال ألف
 جملس اإلدارة املدير التنفيذي جلنة املشرتيات

مشرف 

 املشرتيات
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 تعزيز البنود وإجراء المناقالت  .10

 يعتمد يوصي يعد العناصر/  الصالحيات
 ينفذ/ يشرف

 على التنفيذ

من املوازنة  %2تى حاعتماد بنود جديدة يف املوازنة 

 عند توفر فوائض
 املالي املدير

اخلدمات مدير 

 املساندة
 املالي املدير  املدير التنفيذي

وأقل من  %2كثر من أاعتماد بنود جديدة يف املوازنة 

 فر فوائضمن املوازنة عند تو %5أو يساوي 

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

اللجنة 

 التنفيذية
 املالي املدير

من  %5كثر من أاعتماد بنود جديدة يف املوازنة 

 املوازنة عند توفر فوائض
  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي

مدير اخلدمات 

 املساندة

من  %5قل من أو يساوي املناقلة بني أبواب املوازنة بأ

 الباب املنقول منه
 املالي املدير

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املالي املدير  املدير التنفيذي

وأقل من أو  %5ثر من املوازنة بأكاملناقلة بني أبواب 

 من الباب املنقول منه %20يساوي 

مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

اللجنة 

 التنفيذية
 املالي املدير

من الباب  20كثر من املناقلة بني أبواب املوازنة بأ

 املنقول منه
  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية  املدير التنفيذي

مدير اخلدمات 

 املساندة

من البند  %25حتى  املناقلة بني بنود الباب الواحد

 املنقول منه
 املالي املدير

مدير اخلدمات 

 املساندة
 املالي املدير املدير التنفيذي

من  %25بأكثر من  املناقلة بني بنود الباب الواحد

 البند املنقول منه

مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

اللجنة 

 التنفيذية 

مدير اخلدمات 

 املساندة

 المكافآت والترقيات والعالوات  .11

 يعتمد يوصي يعد الصالحيات البنود
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية  ترقيات وعالوات املدير التنفيذي

  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي  سنوية للموظفنيالرتقيات والعالوات واحلوافز ال
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 التعيين واالستغناء عن الخدمات .12

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

عضاء جملس أالتعيني أو االستغناء عن خدمات 

 اإلدارة 
 جملس اإلدارة

اجلمعية 

 العمومية
 

عضاء اللجنة أالتعيني أو االستغناء عن خدمات 

 التنفيذية
  جملس اإلدارة

  جملس اإلدارة  اللجنة التنفيذية ملدير التنفيذياالتعيني أو االستغناء عن خدمات 

  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي ديري اإلداراتمالتعيني أو االستغناء عن خدمات 

 املوظفني التعيني أو االستغناء عن خدمات
مدير اإلدارة 

 املعنية

 مدير اخلدمات

 املساندة
  املدير التنفيذي

 االنتداب .13

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

ذية أو جملس انتداب أحد أعضاء اللجنة التنفي

 اإلدارة
 رئيس جملس اإلدارة

مدير 

اخلدمات 

 املساندة

 املدير التنفيذي انتداب املدير التنفيذي
رئيس جملس 

 اإلدارة

 مدير اإلدارة بقية املوظفنيانتداب 
مدير اخلدمات 

 املساندة
 املدير التنفيذي

 وتوقيع الجزاءات الداخلي تقويم األداء واإلحالة إلى التحقيق .14

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

 املدير التنفيذيتقويم أداء 
رئيس اللجنة 

 التنفيذية

جملس رئيس 

 اإلدارة
  اإلدارة جملس

  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي مديري اإلداراتتقويم أداء 

 الرئيس املباشر  تقويم أداء املوظفني
 مدير اإلدارة

 املعنية
  املدير التنفيذي

دير التنفيذي، أو إحالة شاغلي الوظائف العليا )امل

 ( للتحقيقمديري اإلداراتأحد 
  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية

 الرئيس املباشر  للتحقيق وظفنياملإحالة 
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي
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 الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات  .15

 يعتمد يوصي يعد البنود/الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

 املدير التنفيذي مدير اإلدارة عاليخماطبة أصحاب السمو امللكي وامل
جملس رئيس 

 اإلدارة

املدير 

 التنفيذي

كومية من غري خماطبة املسؤولني يف اجلهات احل

 أصحاب السمو امللكي واملعالي
 أمني اجمللس املدير التنفيذي مدير اإلدارة 

اإلدارة مدير 

 املعنية

  املدير التنفيذي مدير اإلدارة  احلكومية  خماطبة املسؤولني يف اجلهات غري

  املدير التنفيذي مدير اإلدارة  التصريح لوسائل اإلعالم

خاص أو اجلهات املرافعات واملطالبات جتاه األش

 لصاحل أو ضد اجمللس 
  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي

ملرفوعة لصاحل االتنازل عن احلقوق، أو القضايا 

 اجمللس 
  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي

 أخرى ومالية إداريةصالحيات  -16

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

 مليون ريال 2حتى  اجمللسشراء عقار باسم 
مدير اخلدمات 

 املساندة
 اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي

مدير 

اخلدمات 

 املساندة

  جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي مليون ريال 2أكثر من ب اجمللسشراء عقار باسم 

سنوات  4 تزيد عن الاستئجار عقار باسم اجمللس ملدة 

 االتفاقيات والتوريد(العقود و 7)مع مراعاة ما ورد يف 
  املدير التنفيذي مدير اخلدمات املساندة

سنوات  4عن زيد ملدة ت اجمللساستئجار عقار باسم 

 االتفاقيات والتوريد(والعقود   7 )مع مراعاة ما ورد يف

مدير اخلدمات 

 املساندة
  اللجنة التنفيذية املدير التنفيذي

 املدير املالي اعتماد طباعة مستندات مالية
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

  املدير التنفيذي املدير املالي احملاسب اعتماد سندات الصرف

تندات الثبوتية الصرف يف حال فقدان املس اعتماد

 ليهااملؤيدة للصرف أو تعذر احلصول ع

 مدير اإلدارة

 املعنية
  املدير التنفيذي املدير املالي

  املدير التنفيذي مدير اخلدمات املساندة تنظيم وحتديد ساعات العمل 

 ت الطلبحتأو بعمل  التكليف بالعمل اإلضايف
 مدير اإلدارة

 املعنية

مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي
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 مت حبمد اهلل

 أخرى ومالية صالحيات إدارية -17

 يعتمد يوصي يعد البنود /الصالحيات
ينفذ / يشرف 

 على التنفيذ

  مدير اإلدارة املوظف بعد االنتداب  اعتماد االنتهاء من أداء املهمة

 مدير اإلدارة النظامية إلشعاراإعفاء املوظف املستقيل من فرتة 
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

  املدير التنفيذي مدير اإلدارة املوظف  قبول استقالة املوظف 

 مدير اإلدارة ملوظف إجراء مقابلة نهاية اخلدمة مع ا
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

 الرئيس املباشر لموظفنيمنح املكافآت املادية الفردية ل
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

  املدير التنفيذي جلنة تأديب املخالفني  اعتماد اإلجراءات التأديبية

  مدير اإلدارة اإلنذار اخلطي األول والثاني

 مدير اإلدارة اإلنذار النهائي
مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

  املدير التنفيذي املساعد للخدمات املساندة ، املشرتيات، ...(تشكيل اللجان الداخلية )املوظفني

  مدير اإلدارة الرئيس املباشر املوظف ية املوافقة على اإلجازات االعتياد

استثنائية، تأدية املوافقة على اإلجازات األخرى )

 االختبار ...(
 مدير اإلدارة

مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

ني صندوق، أمني )أمصرف البدالت املتعلقة بالعمل 

 مستودع، بدل اتصال...(
 مدير اإلدارة

مدير اخلدمات 

 املساندة
  املدير التنفيذي

  املدير التنفيذي مدير اخلدمات املساندة هيناخلطة السنوية لربامج النمو امل


