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املقدمة:
تهدف هذه الالئحة إلى ض ب
الجمعتة ،اتث تم تقس ببتم الص ببالات

الصببالات

اإلدارية وامل لتة واالتص ب ال اإلدارية بين ك فة املسببياي

إلى خمس مس ببياي

الينظتمتة في

(ينس ب  /ياص ب  /ياقع  /يعيمد  /يطلع -يدرس  /يحض ب -

يعد( لتس ب ب هم في ض ب ببم ن اتخ ذ الق ارا على أس ب ببس منهجتة ومؤس ب بس ب ببتة ،ألن هذه املس ب ببياي
الجم عي ،وب لي لي اليخفتف من وطأة األخط ء الف دية في مم رسة الصالات

تعمل على تأكتد العمل

املمنااة مليخذ الق ار.

ا
أول :أحكام عامة
املادة األولى /سريان العمل بالالئحة والتعديل عليها:
▪ ي بدأ العمبل بهبذه الالئحبة من تب ري اعيمب دهب من مجلس اإلدارة على أن ييم العمبل بهب اتى االنتهب ء من الخطبة
االستراتتجتة للجمعتة.
▪ تيم م اجعة الئحة الصالات

بشكل منيظم وييم تحديثه وفق ليغير ظ وف الجمعتة بق ار من مجلس اإلدارة.

▪ ال يجاز تعديل أو اذف أو إض فة أي مااد أو بناد في هذه الالئحة إال بماافقة مجلس اإلدارة.

املادة الثانية  /مسؤولية ممارسة الصالحيات:
▪ إن الئحة الص ب ببالات

امل فقة تش ب ببكل أداة ف علة لينظتم س ب ببير العمل وتحديد الص ب ببالات

لك فة املس ب ببؤولين في

الجمعتة وعلى الجمتع االلتزام به على ك فة املسياي الاظتفتة.
▪ تت

الصببالات

امل فقة بشببكل مطل وم شب ب لاظ ئف وال يجاز مم رسببته إال من ق ل األف اد املعتنين رسببمت

في هذه الاظ ئف ،أو من يناب عنهم رسمت .
▪ ييحمل ص اب الصالاتة ك مل املسؤولتة في اسيخدام الصالات
▪ ييم إث

املمنااة له.

مم رسببة الصببالاتة ب لياقتع الك مل وليس ب ليأشببير ،ب إلضب فة إلى وجاب اقتران الياقتع ب السببم الك مل

لص ا ه ومسمى وظتفيه وت ري الياقتع.

املادة الثالثة /العالقة بين الصالحيات واملسؤوليات:
إن كل مسب ب ببؤولتة تيطلب منح الصب ب ببالاتة املن سب ب ب ة للمسب ب ببؤو اتى ييمكن من القت م به  ،وكل صب ب ببالاتة تحمل
ص ابه املسؤولتة ملم رسة هذه الصالاتة بكل أم نة وعلته فإن الئحة الصالات
هذه املسؤولت

.

ياضح بط يقة م ش ة أو غير م ش ة
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املادة الرابعة  /الحدود العامة ملمارسة الصالحيات:
▪ ال يح لص اب الصالاتة اسيغالله خ رج نط ق اخيص صه أو عمله ال سم أو ملنفعة شخصتة.
▪ ال يجاز فصب ببل أي بند من بناد هذه الالئحة إلى جزئين أو أكثر بحتث ييج وز مجماع هذه األجزاء اد الصب ببالاتة
الت ييميع به صب ب اب هذه الص ببالاتة ،وفي مثل هذه األااا يجب الحص ببا على ماافقة الجهة ذا الص ببالاتة
األعلى.
▪ يجب على ص ب اب الص ببالاتة عند اتخ ذ الق ارا اليأكد من اس ببتتف ء الش ب و والقااعد واإلج اءا والض ببااب
األخ ى الت تنص عليه الالئحة األس ستة للجمعتة.

املادة الخامسة /تفويض الصالحيات
يجاز ألصح ب الصالاتة تفايض بعض صالات تهم اسب القااعد الي لتة:
▪ يجاز أن يكان اليفايض بشكل جزئي أو وقت للمسياى الاظتفي الي لي.
▪ يجب أن يكان اليفايض مكياب .
▪ ت قى املسؤولتة عن الصالات
▪ يجب أن ييم إشع ر جمتع الجه

املفاضة على ع ت من ق م بيفايض هذه الصالات .
ذا العالقة ب ليفايض.

▪ يح لص اب الصالاتة األصلي الذي فاض صالات ته إلغ ء الصالات

أو جزء منه عند الح جة.

▪ في الح ال الط رئة وا ال امل ض والغت ب أو عدم وجاد الش ببخص املفاض ألي س ب ب ،فإن الص ببالاتة املفاض ببة
تعاد إلى ص اب الصالاتة األصلي.
▪ في الح ال الط رئة يمكن نقل الصالات

من مسؤو إلى آخ بماافقة مجلس اإلدارة.

ا
ثانيا :التعريفات
 – 1تعريف التعابيرالواردة في دليل الصالحيات:
 1/1مجلس اإلدارة:
تعن مجلس إدارة الجمعتة جمعتة كفا للياظتف واليأهتل.
2/1رئيس املجلس:
تعن رئيس مجلس إدارة الجمعتة جمعتة كفا للياظتف واليأهتل.
 3/1نائب رئيس مجلس اإلدارة :
تعن ن ئب رئيس مجلس إدارة الجمعتة جمعتة كفا للياظتف واليأهتل.
 4/1اللجنة التنفيذية:
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تعن اللجنة الت تقام بدراسة واتخ ذ الياصت ملجلس اإلدارة ،أو الق ارا اسب الصالات

املخالة له .

 5/1املدير التنفيذي:
تعن املدي الينفتذي لجمعتة كفا للياظتف واليأهتل.
 6/1مديرالشؤون املالية واإلدارية:
تعن مدي الشؤون امل لتة واإلدارية في الجمعتة كفا للياظتف واليأهتل الخيرية.
 7/1اللجان:
تعن مجماع

عمل مشكلة ملهم الدراسة واليقتتم والياصتة.

 8/1ينسق:
تعن أن اإلدارة املخيصب ب ب ب ب ببة أو املاظف املخيص على عالقب ببة وظتفتب ببة بعب ببدة إدارا أخ ى أو ماظفين آخ ين ،ينيج عنب ببه
االتص ب بهذه اإلدارا و املاظفان تافير ال ت ن

واملس ببتندا املطلابة واعداده في الش ببكل النه ئي تمهتدا التخ ذ الق ار

بشأنه .
 9/1يوص ي:
تعن رفع الياصتة أو االقتراح من املاظف املخيص أو الجهة املخيصة إلى ص اب الصالاتة التخ ذ الق ار بشأنه.
 10/1يوقع:
ال تعن االعيم د إال إذا ك ن املاقع ها أعلى املس ب ب ب ببياي

املطلاب تاقتعه على املس ب ب ب ببتندا  ،أم ق ل ذل فيعن تص ب ب ب ببدي

اإلج اءا .
 11/1يعتمد
تعن ماافقة الجهة ص ا ة الصالاتة على الاثتقة أو املستند املح إليه من الجه املاصتة.
 12/1يطلع/يدرس
يعن إطالع املس ب ب ب بؤو على م يح إلته من مسب ب ب ببتندا و وث ئ إلبداء ال أي سب ب ب ببااء ب ملاافقة عليه أو وضب ب ب ببع مالاظ

أو

تحفظ أو تعديال أو عدم املاافقة.
13/1يحضر/يعد
قت م املاظف املخيص بإعداد ال ت ن واملعلام واملس ب ب ببتندا املطلابة والاث ئ وجعله مكيملة أو ج هزة للع ض على
املسياى اإلداري األعلى التخ ذ الق ار بشأنه ،سااء ق م بهذا اليحضير بنفسه أو عن ط ي الع ملين تحت إش افه.
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 -2قواعد استخدام وتفويض الصالحيات:
 1/2ياضببح جدو الصببالات

الالاقة صببالات

االعيم د للمسببياي اإلدارية العلت ب لجمعتة ،ويجب في جمتع الح ال

الت تس ب ب م الة االعيم د النه ئي من ذوي الص ب ببالاتة أن ييم اإلعداد والينس ب ببت من ق ل جه االخيص ب ب

كل في

مج له.
 2/2اليفايض في الصبالات

ها أن يعهد ال ئيس اإلداري (صب اب الصبالاتة(ب عض اخيصب صب ته بصبفة مؤقية إلى ااد

م ؤوس ب ب ب بتبه .ولكي يحق اليفايض الغ ض منبه فب نبه يجبب أن ييميع املفاض إلتبه بب ملؤهال والخارا والكفب ءة الت
تؤهله للقت م ب ألعم الت فاض فيه .
 3/2يشبتر لصبحة اليفايض أن يصبدر ق ار مكياب من صب اب الصبالاتة ييضبمن اسبم املفاض ومسبمى وظتفيه ومدة
اليفايض وصالات ته.
 4/2في ا لة تكلتف ماظف ب لقت م بأعم ماظف آخ ال ييميع املاظف املكلف ب لص ب ب ببالات

املفاض ب ب ببة ملن ك ن يش ب ب ببغل

الاظتفة إال إذا نص على ذل في ق ار اليكلتف.
 5/2يجاز للمس ب ب ب بؤولين الذين تم منحهم ص ب ب ب ببالات
ماافقة ص اب االخيص

بماجب هذا الدلتل تفايض بعض ص ب ب ب ببالات تهم إلى م ؤوس ب ب ب ببيهم بعد

األصتل.

 6/2ييعين على املسب بؤو مم رس ببة الص ببالات املمنااة له ض ببمن ادود الخط وامليزانت

والارامج املعيمدة ،كم يجب

علته مم رسة صالات ته اسب اإلج اءا والنم ذج املعيمدة في الجمعتة.
 7/2في ا لة مخ لفة أو تج وز املسب بؤو لإلج اءا النظ متة عند مم رسب ببة صب ببالات ته فإ نه في هذه الح لة يقع تحت ط ئلة
املس ءلة وفق لإلج اءا املي عة في الجمعتة.
 8/2يجاز للمس ب ب ب بؤو أثنب ء الحب لببة الطب رئببة تجب وز اإلج اءا والنمب ذج وال وتين ،وعلتببه إكمب هببذه اإلج اءا والنمب ذج
اس ب ببب املي ع وذل بعد انته ء الح لة الط رئة م ش ب ب ة في يام العمل الي لي النته ء تل الح لة الط رئة مع إبال رئيس ب ببه
امل ش بذل .

 – 3تعديل الدليل:
يجاز تعديل هذا الدلتل اسب م تقيضته مصلحة العمل وذل بعد ماافقة مجلس اإلدارة.
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ا
خامسا :الصالحيات
قائمة جداول الصالحيات
رقم الجدول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

موضوع الجدول
جدو الصالات اإلدارية العلت
جدو صالات الينظتم
جدو صالات إعداد لاائح وتق ري الشؤون امل لتة
جدو صالات إعداد لاائح شؤون املاظفين وال واتب
جدو صالات تشكتل اللج ن
جدو صالات املاارد ال ش ية
جدو صالات اليص ف في بتع املتروك
جدو صالات اعيم د أوام الص ف
جدو صالات تاقتع الشتك
صالات املاافقة على املن قال في امليزانتة واعيم د اليق ري ونم ذج الشئان امل لتة ومخ ط ة
ال ناك
جدو صالات استثم ر وتنمتة ماارد الجمعتة
صالات اليع قد عن ط ي املن فسة
صالات املاافقة على عقاد اإليج ر
صالات الش اء امل ش
صالات السلف
النش ط االجيم عتة والعالق الع مة
الخط ب الص درة من الجمعتة
تاقتع امل اسال الداخلتة
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جدول رقم()1
الصالحيات اإلدارية العليا
م

البند

.1

تعتين أعض ء مجلس اإلدارة

.2
.3
.4
.5
.6
.7

تجديد عضاية أعض ء مجلس اإلدارة  /أو
إنه ئه
تحديد الفئ املستهدفة من خدم
الجمعتة
املاافقة على إنش ء ف وع للجمعتة داخل
اململكة.
تق ي م اجع الحس ب الخ رجي عن
امليزانتة والحس ب الخي مي.
الست س والخط الخ صة ب الستثم ر.
اعيم د اللاائح امل لتة واإلدارية
والينظتمتة الت تنظم سير العمل
ب لجمعتة
تعتين م اجع اس ب خ رجي وتحديد
أتع به
تعتين املدي الينفتذي وتحديد
اخيص ص ته ومسؤولت ته ومزاي ه امل لتة
االسيع نة ب لخاراء واملستش رين ألداء
م يعهد إليهم من أعم

الجهة املش فة/الازارة
تعيمد
الجهة املش فة/الازارة
تعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد

صاحب الصالحية
الجمعتة العمامتة
ت شح
مجلس اإلدارة
ياص
اللجنة الينفتذية
ياص
اللجنة الينفتذية
ياص
اللجنة الينفتذية
تاص
لجنة االستثم ر
تاص

مجلس اإلدارة
يعيمد

اللجنة الينفتذية
تاص

املدي الينفتذي
يعد

-

-

رئيس مجلس اإلدارة
يدعا للترشتح
اللجنة الينفتذية
تعد وتاص
املدي الينفتذي
يعد وياص
املدي الينفتذي يعد
وياص
امل اجع الخ رجي
يعد
-

الجهة املش فة  /الازارة
تعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد
اللجنة الينفتذية
تعيمد
اللجنة الينفتذية
تعيمد

املدي الينفتذي
ياص

.12

تحديد ال ناك الت تادع فيه أماا
الجمعتة.

اللجنة الينفتذية
يعيمد

املدي الينفتذي
ياص

مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
يعد

.13

تشكتل اللج ن الدائمة أو املؤقية املن ثقة
من املجلس.

مجلس اإلدارة
يعيمد

-

-

.14

تشكتل اللج ن الدائمة أو املؤقية املن ثقة
من اإلدارة.

املدي الينفتذي
يعيمد

مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص

.8
.9
.10
.11

ق ا أو رفض املنح واله

واإلع ن

اللجنة الينفتذية
تاص
املدي الينفتذي ياص

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

م
.15
.16
.17
.18

البند
تعديل ناع الخدم املقدمة
للمسيفتدين سااء ب إلض فة أو اإللغ ء.
تعتين امل اجع الداخلي للجمعتة
اعيم د الارامج ال ئيستة واألنشطة
للجمعتة وش وطه
تحصتل الجمعتة أي ناع من اإلي ادا
بخالف تل الااردة في الالئحة امل لتة

صاحب الصالحية
اللجنة الينفتذية
تاص
اللجنة الينفتذية
تاص
اللجنة الينفتذية
تاص
املدي الينفتذي
ياص

مجلس اإلدارة
يعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد
مجلس اإلدارة
يعيمد
رئيس مجلس اإلدارة
يعيمد

املدي الينفتذي
يعد
األمين الع م
يعد
-

جدول رقم()2
صالحيات التنظيم
م

البند

.1

الهتكل الينظتم

مجلس اإلدارة
يعيمد

.2

الهت كل الاظتفتة الف عتة

املدي الينفتذي
يعيمد

.3

تصنتف وت تيب الاظ ئف (املسمت
وامل اتب وميطل شغله )

اللجنة
الينفتذية
تعيمد

صاحب الصالحية
اللجنة الينفتذية
تاص
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص
املدي الينفتذي
ياص

املدي الينفتذي
يعد

مدي الشؤون امل لتة واإلدارية
يعد
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جدول رقم()3
صالحيات إعداد لوائح وتقارير الشئون املالية
م

البند

 1الست س

صاحب الصالحية
املدي
اللجنة الينفتذية
الينفتذي
تاص
ياص
املدي
املش ف امل لي/أمين
الصندوق
الينفتذي
ياص
يعيمد
املش ف
امل لي/أمين
اللجنة الينفتذية
الصندوق
تاص
يطلع
املش ف امل لي
/أمين
املدي الينفتذي
الصندوق
يعيمد
ياص
املدي
املش ف امل لي  /أمين
الينفتذي يعد
الصندوق ياص

مجلس اإلدارة
يعيمد

واللاائح امل لتة

2

اإلج اءا امل لتة

-

3

املاازنة اليقدي ية

مجلس اإلدارة
يعيمد

4

تق ري شه ية عن الاضع
امل لي للجمعتة.

5

تق ري ربع سناية عن
الاضع امل لي للجمعتة

اللجنة
الينفتذية تعيمد

مدي الشؤون
امل لتة واإلدارية
يعد
مدي الشؤون
امل لتة واإلدارية
يعد
املدي
الينفتذي
ياقع

رئيس لجنة
املاازنة اليقدي ية
يعد

مدي الشؤون
امل لتة
واإلدارية يعد

جدول رقم()4
صالحيات إعداد لوائح شئون املوظفين والرواتب
م

البند

1

الئحة تنظتم
العمل

مجلس اإلدارة
يعيمد

2

سلم ال واتب
واملك فآ

مجلس اإلدارة
يعيمد

3

4

اللجنة
الينفتذية
تاص
اللجنة
الينفتذية
تاص

صاحب الصالحية
مدي الشؤون امل لتة
املدي الينفتذي
واإلدارية
ياص
يعد
مدي الشؤون امل لتة
املدي الينفتذي
واإلدارية
ياص
يعد

إج اءا
شئان
املاظفين

-

-

املدي الينفتذي
يعيمد

مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية ياص

نم ذج شئان
املاظفين

-

-

املدي الينفتذي
يعيمد

مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية ياص

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد
رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
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جدول رقم()5
صالحيات تشكيل اللجان
م
1

البند
لج ن على مسياى أعض ء مجلس
اإلدارة.

2

لج ن على مسياى مدراء اإلدارا

3

لج ن على مسياى األقس م

مجلس اإلدارة
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد

صاحب الصالحية
رئيس مجلس اإلدارة
ياص
مدي الشؤون امل لتة واإلدارية
ياص
مدي اإلدارة املخيص
ياص

جدول رقم( )6
صالحيات املوارد البشرية
م

البند
اليعتين لشغل وظ ئف مدراء اإلدارا

1

اللجنة الينفتذية
تعيمد

اليعتين لشغل الاظ ئف اإلدارية األخ ى

املدي الينفتذي
يعيمد

2

اإلعالن عن الاظ ئف الش غ ة

املدي الينفتذي
يعيمد

3

تشكتل لجنة املق بال لشغل الاظ ئف

لجنة الياظتف
يعيمد

4

اعيم د نتتجة اخيت ر امليقدمين

5

الين ز عن بعض ميطل شغل الاظتفة
ملصلحة العمل

6

تق ري الصالاتة عن فترة اليج بة

صاحب الصالحية
املدي الينفتذي
ياص
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص

األمين الع م
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد

مدي اإلدارة املخيص
ياص

املدي الينفتذي
يعيمد

املدي /ال ئيس امل ش
ياص

لجنة املق بال

لجنة املق بال
تعد
رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد
مدي الشؤون
امل لتة واإلدارية
ياص

تاص

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
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م

البند
االنيداب
انيداب داخل اململكة:
املدي الينفتذي
ماظفي الجمعتة
انيداب خ رج اململكة:
املدي الينفتذي

7

صاحب الصالحية
رئيس مجلس اإلدارة
يعيمد

ياقع
املدي الينفتذي
يعيمد
رئيس مجلس اإلدارة
يعيمد
رئيس مجلس اإلدارة

ب  -مدراء اإلدارا  ،وماظفي الجمعتة
يعيمد
النقل
من قسم إلى قسم آخ داخل اإلدارة

املدي الينفتذي
يعيمد

8

من إدارة إلى إدارة داخل الجمعتة

املدي الينفتذي
يعيمد

من وظتفة ناعتة إلى أخ ى

9

10

املدي الينفتذي

املدي الينفتذي
ياقع
املدي الينفتذي
ياص

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

املدي الينفتذي
يعيمد

بد ط تعة

رئيس مجلس اإلدارة
يعيمد

املدي الينفتذي
ياص

املك فأة التشجتعتة:
املدي الينفتذي
ياص

رئيس مجلس اإلدارة
يعيمد

بقتة املاظفين

تعيمد

رئيس قسم املاارد
ال ش ية يعد

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

اللجنة الينفتذية

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

املدي الينفتذي
ياص

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

مدي الشؤون
امل لتة واإلدارية
يعد

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
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تابع جدول()6
م

البند

11

اليكلتف ب لعمل اإلض في

املدي الينفتذي
يعيمد

12

اليمديد بعد بلا سن 60

رئيس مجلس اإلدارة يعيمد

املدي الينفتذي
ياص

اإلج زا :
اإلج زة االسيثن ئتة
إج زة أداء الحج
(تعطى للماظف مل ة واادة ،وملدة ال
تيج وز س عة أي م)

املدي الينفتذي
يعيمد

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

13

اإلج زة امل ضتة
اإلج زة االضط ارية
اإلج زة السناية
املدي الينفتذي

15

16

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

املدي الينفتذي
يعيمد

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

اللجنة الينفتذية

جمتع ماظفي الجمعتة

املدي الينفتذي
يعيمد

تقايم األداء الاظتفي
املدي الينفتذي

اللجنة الينفتذية
تعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد

مدراء اإلدارا  ،وجمتع املاظفين
اليحقت :
اإلا لة إلى اليحقت

17

تشكتل لجنة اليحقت

18

تاقتع الجزاءا
لجمتع املاظفين

املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

املدي الينفتذي
يعيمد
املدي الينفتذي
يعيمد

تعيمد

14

صاحب الصالحية
املدي  /ال ئيس امل ش
ياص

املدي الينفتذي
ياقع

لجنة اليحقت
تاص

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد
رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد
رئيس قسم املاارد
ال ش ية
يعد

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
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تابع جدول()6
البند
اليدريب

م

• خط وب امج اليدريب السناية
داخل اململكة

20

• اعيم د قاائم امل شحين
لليدريب

صاحب الصالحية
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية

املدي الينفتذي
يعيمد

لجنة الارامج اليدري تة
تعد

ياص
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية

املدي الينفتذي
يعيمد

لجنة الارامج اليدري تة
تعد

ياص

جدول رقم()7
التصرف في بيع املتروكات
م
1

صاحب الصالحية
البند
يعيمد
اليص ف في بتع املتروك الت تزيد قتمته الدفترية من رئيس مجلس اإلدارة
( )100,000ري للاادة الااادة
ياص
املدي الينفتذي

2

اليص ف في بتع املتروك الت تقل قتمته الدفترية عن
( )100,000ري للاادة الااادة

املدي الينفتذي

يعيمد

مالحظات:
 .1املتروك

:ع رة عن املااد واملعدا واألصا الت بطل اسيعم له وتم االسيغن ء عنه أو أهلكت وأص ح ص في

قتمته وااد ري .
 .2تقام لجنة الج د بيحضير قاائم ب ملتروك وتقدي أثم نه من خال الينست مع اإلدارا املخيصة ب مل كز ال ئيس .

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
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جدول رقم()8
صالحية اعتماد أو املو افقات على شراء املواد والخدمات
م

البند

.1

امل لغ الت قتمته تيج وز 100,000
ري .
واملعيمدة في امليزانتة

.2

امل لغ الت قتمته من 100,000ري
وأقل ،واملعيمدة في امليزانتة

.3

تاقتع واعيم د الفااتير املدفاعة من
السلفة املسيديمة الت تزيد عن 500
ري

.4

تاقتع واعيم د الفااتير املدفاعة من
السلفة املسيديمة الت ال تزيد عن 500
ري

صاحب الصالحية
رئيس مجلس
اإلدارة
يعيمد

املدي الينفتذي
يعيمد

املدي الينفتذي
يعيمد
مدي الشؤون
امل لتة واإلدارية
يعيمد

املدي الينفتذي
ياص
مدي الشئان
امل لتة واإلدارية
ياص

مدي الشئان
امل لتة واإلدارية
ياقع

رئيس قسم
الخدم
واالتص ال اإلدارية
يعد

رئيس قسم
الخدم
واالتص ال اإلدارية
يعد

ص اب السلفة
يعد ويؤش
ص اب السلفة
يعد ويؤش

مالحظات
• ييم اليحصب ب ببتل والصب ب ب ف والقتد بماجب مسب ب ببتندا م فقة ومعيمدة وفق للنم ذج املق رة وي ف به األوراق
األصلتة.
• في ا فقدان أي مس ببتندا ق ل س ببداد م لغه ف نه يجاز الص ب ف بعد ماافقة رئيس مجلس اإلدارة بماجب
مس ببتندا بد ف قد أو ص ببارة للمس ببتندا األص ببلتة بعد إعداد مذك ة إيض ب اتة بأس ب ب الفقد واليحق من
عدم أس قتة الص ف.

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
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برقم 1156

جدول رقم()9
توقيع الشيكات والحوالت البنكية
البند
م
التوقيع على الشيكات و الحوالت البنكية:
ييالى الياقتع على الشتك

صاحب الصالحية
الفئة (أ)
• رئيس مجلس اإلدارة.

اثنين أادهم من الفئة

• ن ئب رئيس مجلس اإلدارة.

)أ) مع تاقتع املش ف امل لي.

جدول رقم ()10
صالحيات املو افقة على املناقالت في املوازنة التقديرية
واعتماد التقاريرونماذج الشئون املالية ومخاطبة البنوك
م

البند

1

إج اء املن قال بين أبااب امليزانتة

2

إج اء املن قال داخل أي من أبااب
امليزانتة

املدي الينفتذي
يعيمد

إعداد امليزانتة

املدي الينفتذي
يعيمد

3

وضع أسس وتعلتم
اليقدي ية

اليق ري امل لتة:
• تق ري شه ية

رئيس املجلس يعيمد

أمين الصندوق /
املش ف امل لي

صاحب الصالحية
مدي الشؤون
املدي الينفتذي
امل لتة واإلدارية
ياص
يعد
رئيس قسم
مدي الشؤون امل لتة
الشئان امل لتة
واإلدارية
يعد
ياص
رئيس قسم
مدي الشؤون امل لتة
الشئان امل لتة
واإلدارية
يعد
ياص
مدي الشؤون
املدي الينفتذي
امل لتة واإلدارية
ياص
ياقع

4
• تق ري ربع سناية

5

• اليق ي امل لي السناي

اللجنة الينفتذية
تعيمد

املش ف امل لي
يطلع

مجلس اإلدارة يعيمد

اللجنة الينفتذية
تاص

املدي الينفتذي
ياقع
املدي الينفتذي
ياص

-

رئيس قسم
الشئان امل لتة
يعد
مدي الشؤون
امل لتة واإلدارية
يعد ب لينست مع
م اجع الحس ب
م اجع الحس ب
يعد

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
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م

البند

6

نم ذج الشئان امل لتة

7

مخ ط ة ال ناك لطلب الشتك
إيق فه أو إلغ ئه وطلب كشاف
اس ب الجمعتة.

8

طلب خدمة االنترنت لدى ال ناك
لالطالع فق على اس ب الجمعتة.

صاحب الصالحية
رئيس قسم
مدي إدارة الشئان
الشؤون امل لتة
امل لتة واإلدارية
يعد
ياص

املدي الينفتذي
يعيمد
أو

املش ف امل لي /رئيس
مجلس اإلدارة /ن ئب
رئيس مجلس اإلدارة
يعيمد

املدي الينفتذي
ياص

املدي الينفتذي
يعيمد

مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص

مدي إدارة
الشئان امل لتة
واإلدارية
يعد
رئيس قسم
الشئان امل لتة
يعد

جدول رقم ()11
صالحيات الستثمار
البند

م
1

الست س
ب الستثم ر.

2

تشكتل لجنة
وتحديد صالات ته

3

اخيت ر القناا
االستثم رية املخيلفة

4

اتخ ذ ق ارا االستثم ر الت
تقام به الجمعتة.

•

والخط الخ صة

مجلس اإلدارة
يعيمد*

االستثم ر

مجلس اإلدارة
يعيمد

واألوعتة

لجنة االستثم ر
تعيمد
لجنة االستثم ر
تعيمد

صاحب الصالحية
لجنة االستثم ر
املدي الينفتذي يعد
تاص
رئيس مجلس اإلدارة
ياص
املدي الينفتذي
يعد
املدي الينفتذي
يعد

بعد أخذ املاافقة من الجمعتة العمامتة بمنح الصالاتة ملجلس اإلدارة ب الستثم ر واألوق ف.

اململكة العربية السعودية
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جدول رقم ()12
صالحيات التعاقد عن طريق املنافسة
م

بند الصالحية

تزيد قتمته من ( )300,000ري

1

من فس

2

من فس ال تزيد قتمته عن ( )300,000ري

صاحب الصالحية
مجلس اإلدارة
يعيمد

اللجنة الينفتذية
تعيمد

اللجنة

املدي الينفتذي

الينفتذية

يعد

تاص
املدي
الينفتذي
ياص

مالحظات:
• ييم تشكتل لجنة فيح املظ ريف بحتث ال يقل عدد أعض ئه عن ثالثة.
• ييم تشب ب ببكتل لجنة بق ار من املدي الينفتذي لدراسب ب ببة وتحلتل الع وض ال يقل عدد أعضب ب ب ئه عن ثالثة من
املخيصين .وله أن تسيعين بمن ت اه من الفنتين وت فع تاصت ته للمدي الينفتذي .
• يجاز لصب اب الصببالاتة إلغ ء املن فسببة بن ء على تاصببتة لجنة دراسببة وتحلتل الع وض أو ألي أسب ب أخ ى
ي اه .
• ص اب الصالاتة في اعيم د املن فسة ها نفسه ص اب الصالاتة في ق ا الع ض الااتد.
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جدول رقم ()13
صالحيات الشراء املباشر
البند

م

مجلس اإلدارة
1

اليأمين امل ش بم يزيد عن ( )500,000ري

يعيمد
اللجنة الينفتذية

2
اليأمين امل ش بم ال يزيد عن ( )500,000ري

تعيمد

صاحب الصالحية
اللجنة الينفتذية
تاص
أمين الصندوق /
املش ف امل لي
ياص

املدي الينفتذي
يعد
املدي الينفتذي
يعد

مدي إدارة الشئان
3

اليأمين امل ش بم ال يزيد عن ( )100,000ري

املدي الينفتذي
يعيمد

امل لتة واإلدارية
ياص

مالحظات:
• ال يجاز تجزئببة االايت ب ج ب
مسياي

بغ ض اليحا من ط يق ببة ألخ ى من ط ق الي ب مين أو بغ ض االس ب ب ب ببيف ب دة من

الصالات .

• ي اعى عند تأمين اايت ج الجمعتة اليأكد من عدم تاف املااد املطلاب تاريده في مسيادع الجمعتة.
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مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

جدول رقم()14
صالحيات املو افقة على عقود اإليجار
البند

م

مجلس اإلدارة
يعيمد

1

عقاد اإليج ر الت تزيد عن 500,000

2

عقاد اإليج ر الت تزيد من  100,000ري
تيج وز  500,000ري

3

عقاد اإليج ر الت ال تزيد عن  100,000ري

وال

اللجنة الينفتذية
تعيمد
املدي الينفتذي -
يعيمد

صاحب الصالحية
املدي
اللجنة الينفتذية
الينفتذي
تاص
يعد
املدي
أمين الصندوق /
الينفتذي
املش ف امل لي
يعد
ياص
مدي إدارة الشئان
امل لتة واإلدارية
ياص

جدول رقم ()15
السلف
م

البند

1

سلف نقدية مسيديمة في
ادود  25,000ري

املدي الينفتذي
يعيمد

2

سلف نقدية مؤقية في ادود
 25,000ري

املدي الينفتذي
يعيمد

صاحب الصالحية
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص
مدي الشؤون امل لتة
واإلدارية
ياص

رئيس قسم الشئان امل لتة
يعد
رئيس قسم الشئان امل لتة
يعد

مالحظات
 .1يجب أن ييضمن ق ار إنش ء السلفة غ ضه وم لغه وادود الص ف منه .
 .2يجب تساية السلفة في نه ية الع م امل لي أو عند انته ء الغ ض منه .
 .3فتم لا زاد م لغ السلفة عن امل لغ املحدد أعاله ييعين اخذ ماافقة رئيس مجلس اإلدارة.

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

جدول رقم ()16
النشاطات الجتماعية والعالقات العامة
م
1
2
3
4
5

البند
اإلعالن في الصحف عن نش ط الجمعتة وخططه
اليص يح

لاس ئل اإلعالم

الصالحية
املدي الينفتذي
رئيس مجلس اإلدارة  /املدي الينفتذي  /مدي العالق الع مة )
بعد الحصا على ماافقة املدي الينفتذي)

إق مة افال لضتاف الجمعتة وتاديع ماظفيه
وتك يمهم
االشتراك في الصحف
دعاة الافاد ال سمتة وغير ال سمتة

املدي الينفتذي
املدي الينفتذي
رئيس مجلس اإلدارة

جدول رقم ()17
توقيع الخطابات الصادرة من الجمعية
م
1

2

بند الصالحية
ت د الخط ب مع خ دم الح مين الش يفين وص اب
السما امللكي ولي العهد ،وص اب السما امللكي ولي ولي
العهد ،وأصح ب السما امللكي األم اء ،واملع لي الازراء
ت د الخط ب مع أعض ء مجلس اإلدارة وأصح ب
السع دة وكالء الازارا ومدراء املؤسس والصن دي
املم ثلة واملدراء الع مين ومدي ي الش ك وال ناك

صاحب الصالحية
رئيس مجلس اإلدارة

املدي الينفتذي

وهللا ولي اليافت

..

