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 املقدمة

يتعلق بالصبببببالايات اةدااملة واملالية واالتصببببباالت اةدااملة بين تهدف هذه الالئحة إلى ضببببب   ما  

كبببباملببببة امللببببببببببببتوملببببات التنظيميببببة الح ال معيببببةي ايبببب  تم تقلببببببببببببيم الصببببببببببببالايببببات إلى العببببديببببد من  

 امللتوملات والتي تلهم بمجملها الح ضمان اتخاذ القرااات على أسس منه ية ومؤسلية.

 ملبهن هبذه امللببببببببببببتوملبات تعمبل على تب  يبد العمبل
ف
ال مبايح وابالتبالح التخفين من و ب     وتحبديبدا

 األخطاء الفردية الح ممااسة الللطة املمنواة ملتخذ القراا.

 
ف
ولقد اتبت هذه الصبببالايات على التوالح البببي أولوملة كل وبببالاية وملاعلي ها ومليما يلح تعرملفا

 لكل ملتوى منها وملق اآلتي:
ف
 مقتض ا

 بيانات الجمعية 

 اسم ال معية: جمعية اةعاقة الحر ية للك اا  بعلير •

 النطاق: منطقة علير. •

 عدد املوظفين: )( موظن. •

 النشاط: اعاية وتنمية ودمج ذوي اةعاقة الحر ية الك اا. •

 العنوان: أبها. •

( بتبباامل  771الترخيص: مسبببببببببببب لببة بوباا  املوااد البشببببببببببببرملببة والتنميببة االجتمبباعيببة برقم ) •

 هببب .7/7/1437

 /https://aazzm.orgموقع الرسمي لل معية:  •
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: أاكام عامة 
ف
 أوال

 (: 1ماد  ) 

لتليير   التنفيذية  والضواب   والتعليمات  األدلة  إوداا  العمومية والاية  ال معية  تفوض 

 عمل مجلس اةداا . 

 (: 2ماد  ) 

تقتصر والاية إقراا املحاضر والتقااملر واملط وعات التي تمثل وجهة نظر ال معية واملوجهة 

 خااج ال معية على ائيس مجلس اةداا . لطرف 

 (: 3ماد  )

 يفوض مل لس اةداا  إضاملة ملا واد الح الالئحة األساسية لل معية الصالايات التالية:

 إقراا أو تعديل التوجهات أو املحاوا االستراتيجية لل معية. .1

املق ال معية   .2  وملروعها.إنشاء أو إضاملة أو إجراء تعديالت هيكلية على وادات ومر

 إوداا قراا الفصل ألس اب ت ديبية. .3

املق والتعاقدات وال ت الح املنامللبببببببببات   .4 املقة على  ل ات الصبببببببببرف والشبببببببببراء وأجوا املر املو

 ألن املال.  خملون (   50.000واملناقصات التي تزملد قيمة أي منها عن ) 

 (: سرملان العمل بالالئحة والتعديل عليها  4ماد  ) 

 ي دأ العمل بهذه الالئحة من تاامل  اعتمادها من مجلس اةداا . .1

  تعتبر األ  .2
ف
 لهبذه الالئحبة جزءا

ف
نظمبة والتعليمبات والقرااات التي تصببببببببببببدا الح ال معيبة تفلببببببببببببيرا

 لها.
ف
 متمما

 لتغير ظروف   .3
ف
تتم مراجعبة الئحبة الصببببببببببببالايبات بشببببببببببببكبل منتظم وملتم تنقيحهبا وتحبدي هبا وملقبا

 ال معية بقراا من ال هة التي أوداتها.

املقبة ال يجوب تعبديبل أو إبطبال أو ابذف أو إضببببببببببببباملبة أي مواد أو بنود ال .4 ح هبذه الالئحبة إال بمو

 مجلس اةداا .
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 (: ملؤولية ممااسة الصالايات 5ماد  ) 

إن جداول الصبببببالايات املرملقة تشبببببكل الح مجموعها أدا  ملعالة لتنظيم سبببببير العمل وتضبببببع   .1

بهبببببذه   الح ال معيبببببة االلت ام  كببببباملبببببة امللببببببببببببؤولين  لللببببببببببببلطبببببات وتبببببداجهببببباي وملجبببببي على   
ف
ابببببدودا

 وظيفية.الصالايات على مختلن ملتوملاتهم ال

ترت   الصبببالايات املرملقة بشبببكل مطلق وم اوبببر بالوظائن وال يجوب ممااسببب ها إال من ق ل  .2

 الح هذه الوظائن.
ف
 األشخاص املعينين اسميا

 يتحمل وااي الصالاية األولح كامل امللؤولية الح استخدام الصالايات املمنواة له. .3

يري باةضباملة إلى وجوب اقتران  يتم إث ات ممااسبة الصبالاية بالتوقيع الكامل وليس بالت وب .4

 التوقيع باالسم الكامل لصاا ه ولقي وظيفته وتاامل  التوقيع.

 (: العالقة بين الصالايات وامللؤوليات 6ماد  ) 

وكل   بهاي  القيام  من  لتمكينه  للملؤول  املناس ة  الصالاية  تخوملل  تتطلي  ملؤولية  كل  إن 

ملمااسة   امللؤولية  امللؤول  هذا  تحمل  تعني  الصحيح  والاية  الوجه  على  الصالاية  هذه 

أو غير م اور  هذه   الصالايات توضح بطرملقة م اور   امل دأ ملهن جداول   من هذا 
ف
وإنطالقا

 امللؤوليات. 

 (: الحدود العامة ملمااسة الصالايات 7ماد  ) 

ال يحق لصااي الصالاية استخدام الصالايات املخولة له بمقتض ى هذه الالئحة خااج   .1

 اختصاوه أو عمله الرسمي أو ملنفعة شخصية.نطاق 

ال يجوب ملصل أي بند من بنود االتفاق إلى جزأين أو أ ثر بحي  يتجاوب مجموع هذه األجزاء   .2

اد الصالاية التي يتمتع بها وااي هذه الصالايةي والح مثل هذه األاوال يجي الحصول 

املقة ال هة ذات الصالاية األعلى.   على مو

الصالاية عند اتخاذ القرااات بموجي الصالايات املمنواة الت  د من  يجي على وااي   .3

استيفاء الشروط والقواعد واةجراءات والضواب  األخرى التي ينص عليها نظام ال معية 

 واللياسات واللوائح والتعليمات الداخلية.
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 (: تفوملض الصالايات8ماد  ) 

 واعد التالية:يجوب ألصحاب الصالاية تفوملض بعض والاياتهم الي الق

 يجوب أن يكون التفوملض بشكل جزئي أو وقتي للملتوى الوظيفي التالح. •

املق عليه الللطة األعلى. •  يجي أن يكون التفوملض بشكل مكتوب تو

هببببببذه   • بتفوملض  قببببببام  عبببببباتق من  املفوضبببببببببببببببببة على  الصببببببببببببالايببببببات  امللببببببببببببؤوليببببببة عن  ت قى 

 الصالايات.

 ض.يجي أن يتم إخطاا جميع ال هات ذات العالقة بالتفومل •

يحق لصببببببببببببببااببي الصببببببببببببالايببة األوببببببببببببلح الببذي ملوض وببببببببببببالايبباتببه  ببببببببببببحببي بعض أو كببل  •

 الصالايات املفوضة اينما يرى ذلك.

الح الحبببباالت الطبببباائببببة وابببباالت املرض والغيبببباب أو عببببدم وجود ال ببببببببببببخص املفوض ألي   •

 سبيي ملهن الصالاية املفوضة تعود إلى وااي الصالاية األولح.

: والايات املدير التنفيذي لل م
ف
 عية وملق النظام األساس ي لل معية:ثانيا

إداا  أعمبببال ال معيبببة على الوجبببه البببذي يحقق لهبببا املصببببببببببببلحبببةي واملحببباملظبببة على أموالهببببا   .1

 املنقولة وغير املنقولة.

اقتراح ترقي هم وملصلهم وعالواتهم وإجاباتهم. .2  إداا  وتنظيم أعمال موظفي ال معيةي و

 اختصاوه.التوقيع على امللتندات التي تدخل ضمن   .3

 القيام باألعمال املفوض بها من ق ل مجلس اةداا . .4

 اضوا اجتماعات مجلس اةداا  متى ما  لي منه ذلك. .5

 تقديم التقااملر الدواملة عن  يفية سير أعمال ال معيةي ومناقش ها مع امل لس. .6

تنفيببذ القرااات الصببببببببببببببادا  عن ال معيببة العموميببةي أو مجلس اةداا ي أو الل ببان املنبثقببة   .7

 عنهما.

املشببببببببباا ة الح إعداد التقرملر اللبببببببببنوي عن أنشبببببببببطة ال معية وارامجها ومي اني ها التقديرملة  .8

 للعام املالح ال ديد.
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اللبببببببيح لتنمية العضبببببببوملة بال معية لالسبببببببتفاد  من جهود وملببببببباهمة أ بر عدد ممكن من   .9

 األعضاء.

 القيام ب ية أعمال يكلن بها من ق ل مجلس اةداا . .10
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 :
ف
 والايات املدير التنفيذي املفوضة له من ق ل مجلس اةداا : ثالثا

تلقي املكببات ببات الوااد  لل معيببة والقيببام ببباسببببببببببببتالمهببا والتصببببببببببببرف مليمببا يببدخببل ضببببببببببببمن  .1

 والاياته وعرض ال اقح على امل لس.

اةوبببببببببراف على تنفيذ ومتابعة قرااات ال معية العمومية وكاملة التعليمات الوااد  من   .2

 جهات االختصاص.

 ه الدعو  مللاعد  ال معية ومعاون ها على أداء مهامها.توجي .3

 متابعة تنفيذ قرااات مجلس اةداا  التي تنص على ذلك. .4

إعداد الخط  وابببببرامج ونشا ات وأعمال ال معية واةوراف على تنفيذها ومتابع هاي   .5

 وإعداد التقرملر اللنوي عن أعمال ال معية ومنجزاتها.

 تولح مناقش ها أمام ال معية العمومية.اقتراح املي انية التقديرملة و  .6

 تشكيل الل ان املؤقتة. .7

إعبببداد اللوائح املببباليبببة واةدااملبببة والتنظيميبببة التي تنظم سببببببببببببير العمبببل داخبببل ال معيبببة  .8

 وتقديمها مل لس االداا  العتمادها.  

 تعيين موظفي ال معية وإنهاء خدماتهم. .9

املقة على  ل ات اةجاب  العادية واالضطرااملة وامل  .10  رضية ملوظفي ال معية.املو

املقة على التكلين بالعمل خااج الدوام.  .11  املو

املقة على االنتدابات الخااجية للموظفين.  .12  املو

 اعتماد تقييم األداء ملوظفي ال معية. .13

املقة على إلحاق موظفي ال معية بالدواات والبرامج املهااملة والندوات والقات  .14 املو

 أيام. النقاش مليما ال تزملد مدته عن خملة 

األمر بصرف الرواتي وال دالت وما الح اكمها وتوقيع أوامر الصرف والدملع الخاوة  .15

 باةداا  العامة لهذه األغراض.

املقة على الم الغياب والت خر على موظفي ال معية وكاملة ال زاءات.  .16  املو

املقة على انضمام املتطوعين للعمل الح ال معية.  .17  املو
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: جداول الصالايات 
ف
 اابعا

 

  

 يعتمد يوص ي  ُيِعد الصالايات 

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  مدااء اةدااات  الخط  اللنوملة 

املوابنة التقديرملة والتدملقات  

 النقدية
 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية 

الاب اةيرادات والنفقات  

واملر ز املالح الربع سنوي او  

 النصن سنوي 

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية 

املي انية والحلابات الختامية  

 بال معية
 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية 

 ال معية العمومية  مجلس اةداا   املدير التنفيذي  التقرملر اللنوي لل معية 
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 اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية والدليل املحاسبي 

 يعتمد يوص ي  ُيِعد الصالايات 

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  مدااء االدااات  إقراا وتعديل النظام واللوائح األساسية

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  املدير التنفيذي  إقراا وتعديل الهيكل التنظيمي

 إداا  التخطي   تعديل اللوائح اةجرائية واةدااملة
املوااد  مدير إداا  

 البشرملة
 املدير التنفيذي 

 مجلس االداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية  تعديل اللوائح االجرائية املالية

ملتح / إلغاء الاب الح دليل الحلابات وورح  

 الدليل 
 املحاسي 

مدير اةداا   

 املالية 
 املدير التنفيذي 

ملتح الاب مصرالح وإاسال نماذج التوقيع /  

 الحلاب املصرالح إقفال 
 مجلس االداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية 

 املحاسي – منلق املوااد البشرملة  والاية التوقيع علح مليرات الرواتي
مدير اةداا   

 املالية 
 املدير التنفيذي 

والاية توقيع خطاب ال نك بتحوملل  

 الرواتي

 املحاسي – منلق املوااد البشرملة 

 املاليةمدير اةداا  
 أمين الصندوق 

الرئيس /نائي ائيس مجلس  

 اةداا  

 امين الصندوق  املحاسي  التوقيع على الشيكات 
نائي ائيس مجلس  الرئيس /

 اةداا  

التوقيع على أمر ورف الشيكات اقل أو  

 املال   5000يلاوي 
 املحاسي 

مدير اةداا   

 املالية 
 املدير التنفيذي 

 التوقيع على أمر ورف الشيكات من  

 املال  10.000املال الى  5.000
 املحاسي 

مدير اةداا   

 املالية 
 املدير التنفيذي 

التوقيع علح أمر ورف الشيكات ب  ثر من  

 املال 10.000

 املحاسي 

 مدير اةداا  املالية
 املدير التنفيذي 

ائيس  -أمين الصندوق 

 مجلس اةداا  
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 الصالايات املالية: 

 

  

 املدير التنفيذي  املحاسي  مصرالح ألخر الابتحرملك األموال من 
الرئيس    -أمين الصندوق 

 نائي ائيس مجلس اةداا  /

املق  ُيِعد الصالاية   يعتمد يو

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية  اعتماد مدقق الحلابات الخااجح 

 اةداا  املالية  تشكيل ااتيا ي 
 مجلس اةداا   التنفيذي املدير 

ملائض الح جرد  /تلوملة ع ز 

 الصندوق 
 اةداا  املالية 

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي 

 

اقوق مالية مشكوك الح  إهالك

 تحصيلها
 اةداا  املالية 

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي 

الحلابات الختامية واملي انية  

 العمومية لل معية 
 اةداا  املالية 

 مجلس اةداا   التنفيذي املدير 

الصرف لبرنامج معتمد ضمن  

 خطة ال معية 
 املحاسي 

مدير اةداا   

 املالية 
 املدير التنفيذي 

ت جير األوقاف ملا دون  

 املال 100.000
 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  اةداا  املالية 

ت جير األوقاف أل ثر من  

 املال 100.000
 مجلس اةداا   التنفيذي املدير  مدير اةداا  املالية
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 العقود واالتفاقيات: 

املق  يوص ي  ُيِعد الصالايات   يعتمد يو

 لي مواد أو خدمات تخضع للشراء  

 املال 5.000النثري ب قل أو يلاوي 

القلم املعني  

 بالتواملد

الخدمات  

 امللاند 
 املدير التنفيذي  املحاس ة 

 لي مواد أو خدمات تخضع للشراء  

 10.000إلى  5000النثري ب  ثر من 

 املال

القلم املعني  

 بالتواملد

الخدمات  

 امللاند 
 املدير التنفيذي  املحاس ة 

 لي مواد أو خدمات تخضع للشراء  

املال إلى أقل   10.000النثري ب  ثر من 

 املال 20.000أو يلاوي 

القلم املعني  

 بالتواملد

الخدمات  

 امللاند 

 

 املحاس ة 
 املدير التنفيذي 

خدمات تخضع للشراء   لي مواد أو 

 املال  20.000النثري ب  ثر من 

القلم املعني  

 بالتواملد

الخدمات  

 امللاند 

 املحاس ة 

 املدير التنفيذي 
 مجلس اةداا  

 املحاس ة  الخدمات امللاند   استالم املواد والخدمات املواد 

املال    10.000 منتوقيع االتفاقيات 

 املال 20.000إلى أقل او يلاوي 
 املدير التنفيذي  املحاس ة  املعنية اةداا   

املال    10.000توقيع االتفاقيات من 

 املال   30.000الح أقل او يلاوي 
 اةداا  املعنية 

مدير اةداا   

 املالية 
 املدير التنفيذي 

توقيع االتفاقيات ب  ثر من          

 اةداا  املعنية  املال 30.000
مدير اةداا   

 املالية 
 التنفيذي املدير 

الرئيس /نائي  

 الرئيس 



 

 

13  

 

 

  

 يعتمد يوص ي  ُيِعد الصالايات 

 املدير التنفيذي  املدير التنفيذي  اةداا  املعنية  اعتماد بند جديد الح املوابنة العامة لل معية 

إجراءات املناقالت بين ال نود املعتمد  الح  

 أو اقل   %15املوابنة بنل ة 
 املدير التنفيذي  املاليةاةداا  مدير   املحاس ة 

إجراء املناقالت بين ال نود املعتمد  الح املوابنة  

 % 20إلى  %15بنل ة أ ثر من 
 املدير التنفيذي  املاليةمدير اةداا   املحاس ة 

مع  التي تتفق  فق ول اله ات والووايا واألوقا 

 أهداف ال معية 
 ال معية العمومية  مجلس اةداا   املدير التنفيذي 
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 الترقيات والعالوات لكل من:

املق  يوص ي  ُيِعد الصالايات   يعتمد يو

 املوظفون 
أخصائي املوااد  

 البشرملة

مدير اةداا   

 املعنية 
 املدير التنفيذي  املدير التنفيذي 

 مديرو اةدااات 
أخصائي املوااد  

 البشرملة

مدير املوااد  

 البشرملة
 مجلس اةداا   املدير التنفيذي 

 مجلس االداا   مجلس اةداا   مجلس اةداا   التنفيذي املدير 
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 التعيين واالستغناء عن الخدمات 

املق  يوص ي  ُيِعد الصالايات   يعتمد يو

 الرئيس امل اور  املوظفون 
مدير إداا  املوااد  

 البشرملة
 مجلس االداا   املدير التنفيذي 

 اةدااات  مدااء
مدير إداا  املوااد  

 البشرملة
 مجلس االداا   املدير التنفيذي  التنفيذي املدير 

 مجلس االداا   مجلس اةداا   مجلس اةداا   املدير التنفيذي 

 االنتدابات 

املق  يوص ي  ُيِعد الصالايات   يعتمد يو

 مدير اةداا  املعينة  املوظن  املوظفون 
مدير املوااد  

 البشرملة
 املدير التنفيذي 

 اةدااات  مدااء
مدير املوااد  

 البشرملة
 املدير التنفيذي  املدير التنفيذي 

 مجلس اةداا   مجلس اةداا   مجلس اةداا   املدير التنفيذي 



 

 

16  

 

 

 

 

 تم بحمد للا 

 

 اعتماد مجلس اةداا  

  

املعات   الخطابات والتصرملحات الرسمية واملر

 يعتمد يوص ي يقترح ُيِعد الصالايات  

 مجلس اةداا   املدير التنفيذي  مخا  ة أصحاب اللمو امللكي واملعالح 
ائيس مجلس  

 اةداا  

مخا  ة امللؤولين الح ال هات  

 ة داخل نطاق ال معيةالحكومي
 مدير اةداا  املعني 

مدير املوااد  

 البشرملة
 املدير التنفيذي  املدير التنفيذي 

مخا  ة امللؤولين الح ال هات  

 الحكومية خااج نطاق ال معية
 مدير اةداا  املعني 

مدير املوااد  

 البشرملة
 مجلس اةداا   املدير التنفيذي 

 التصرملح لوسائل اةعالم 
مدير إداا   

 العالقات العامة
 املتحدث الرسمي  املدير التنفيذي 

املعات واملطال ات تجاه األشخاص   املر

 أو ال هات لصالح أو ضد ال معية
 املدير التنفيذي  امللتشاا القانوني

عضو مجلس  

 اةداا  
 مجلس اةداا  

القضايا التنابل عن الحقوق أو 

 املرملوعة لصالح ال معية 
 املدير التنفيذي  امللتشاا القانوني

عضو مجلس  

 اةداا  
 مجلس اةداا  



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  
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