
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الصالحيات في تفويض دليل

 "جمعية األنظمة التقنيه  "

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 :هيدمت

 واملستوى  القانوني املستوى  على املنظمات تستخدمها التي الفعالة األدوات أحد التفويض

   .وأسبابه مسوغاته التفويض نوع من يكون لكل وقد التنفيذي،

  املنظمة وتحقق
 
  قدرا

 
 املتناسق القانوني التفويض إلى تذهب عندما اإلدارية املرونة من كبيرا

 مناسبة، غير بطريقة الصالحيات فوضت إذا تخفق قد ولكنها القانوني للوظيفة، املركز مع

 طرفي  أحد عن  املسؤولية انعدام  فوضت مع أو رقابة، دون  التفويض عملية أجرت إذا أو

 .التفويض عملية

 الظروف  ملواجهة محدد ووقت محدد بشخص يقيد أن البد الصحيح  التفويض  فإن وكذلك

 .املختلفة

 في األعمال بعض  تفويض إلى يترأسها  التي املنظمة شؤون  تسيير في الناجح القائد ويحتاج

 منه ُيقصد وال ومهامه، العمل مسؤوليات في شراكة التفويض التنفيذي ، فيكون  املستوى 

 .واملسؤوليات األعباء من التخلص

 أن :   القائد على ولكن

 إليه. األعمال تفويض  بكثرة بكفاءة العمل يؤدي الذي الشخص كاهل يثقل ال •

 ويحدد منه، املطلوب بوضوح له ويشرح إليه، املفوض مع واملشكالت املهمة يناقش •

 .لديه زمنية ويدّون خطة العمل إلنجاز موعد آخر

 .التنفيذ في االنحراف تدارك يعوق  قد الترك ألن العمل؛ تقدم يراقب •

 . بسخاء الجيد اإلنجاز يكافئ •

 فصلين، في القانوني التفويض عن  الدليل هذا ويتحدث

  عامة. قواعد  يتضمن األول: 

جمعية األنظمة  في األساسية القيادية الصالحيات للمناصب تفاصيل والثاني: تضمن  

 .التقنيه

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 عامة األول :  قواعد الفصل
 جمعية األنظمة التقنيه صالحيات  جميع في املرجع هي العمومية الجمعية .1

 األساسية ،جمعية األنظمة التقنيه  ولوائح  أنظمة وضع صالحية العمومية للجمعية .2

 .الصالحية هذه تفويض يجوز  وال

 الجمعية، ادارةلرئيس مجلس  أخرى  صالحيات أي تفويض العمومية للجمعية يجوز  .3

 .جمعية األنظمة التقنيهل األساسية الالئحة في الوارد النحو على

  العمل، حاجة بقدر الصالحيات تفويض يكون  .4
 
 الوظيفي املركز مع  يتناسب ملا ووفقا

 .إليه املفوض للشخص

 ومسّمى املوظف، وإسم  املفّوضة، الصالحيات يتضمن مكتوب  بقرار التفويض  يتم .5

 .التفويض ومدة وظيفته،

 املكلف املوظف يتمتع ال آخر موظف بأعمال بالقيام موظف تكليف حالة في .6

ضة بالصالحيات  .التكليف قرار في  ذلك على نص إذا إال  يشغل الوظيفة كان ملن املفوَّ

افقة إال غيره يفوض أن الصالحيات  إليه فّوضت ملن يجوز  ال .7  . مجلس اإلدارة بمو

 .املسؤولية من ُيعفي ال الصالحيات تفويض .8

 اآلتية :  الحاالت  في  التفويض ينتهي .9

  كان إذا التفويض  مدة إنتهاء •
 
 .زمنية بمدة محددا

 .التفويض تم أجله من  الذي الغرض إنتهاء •

 .الصالحية يملك ممن التفويض  قرار إلغاء •

  الخصوص وجه على الدليل هذا  يكون  . ال10
 
 من مجلس االدارة.  صادر   قرار بموجب إال نافذا

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 المفوضة الصالحيات تحديد  :الثاني الفصل

 التنفيذية والضوابط والتعليمات األدلة إصدار صالحية العمومية الجمعية تفوض .1

 العمل ملجلس اإلدارة .  لتسيير

جمعية نظر  وجهة تمثل التي واملطبوعات والتقارير املحاضر إقرار صالحية تقتصر .2

رئيس مجلس  لىعجمعية األنظمة التقنيه خارج  لطرف واملوجهةاألنظمة التقنيه 

 .الجمعية إدارة 

لجمعية األنظمة  األساسية الالئحة في ورد ملا إضافة اإلدارة , للمجلس يفوض .3

 التالية : الصالحيات , التقنيه

 جمعية األنظمة التقنيه  gاالستراتيجية املحاور  أو التوجهات تعديل أو  إقرار •

. 

جمعية  العمل وحدات على هيكلية تعديالت إجراء أو إضافة أو  إنشاء •

 .األنظمة التقنيه

 القياديين في الجمعية .  تعيين •

 .تأديبية ألسباب الفصل قرار إصدار •

افقة • افق وأجور  والشراء الصرف طلبات على املو  في والبت  والتعاقدات املر

 قيمة عن عشرة االف ريال . تزيد التي واملناقصات املنافسات

لجمعية   األساسية الالئحة في  ورد ملا إضافة الجمعية رئيس مجلس إدارة يفوض .4

 التالية: الصالحياتاألنظمة التقنيه 

 . تعيين املوظفين •

افقة •  . شهر عن تزيد ملدة  دوام خارج بالعمل تكليف  على املو

افقة •  .أيام عشرة عن تزيد ملدة  اإلنتداب  على املو

افقة • افق وأجور  والشراء والتأمين الصرف طلبات على املو  والتعاقدات املر

 فيما يزيد عن عشرة االف ريال . واملناقصات املنافسات في والبت

 

افقة •  التعريفية اإلعالمية, واملواد واملطويات الكتب طباعة على املو

 .والتوعوية

افقة •  والندوات والبرامج  بالدورات العامة اإلدارة موظفي إلحاق على املو

 .أيام  عن عشرة مدته تزيد فيما النقاش وحلقات

 



  
 

 

 

 

 

 مخالفة أي فيجمعية األنظمة التقنيه   منسوبي من أي مع بالتحقيق األمر  •

 .غيرها أو مالية أو إدارية

جمعية   بشؤون يتعلق فيما  األخرى  والجهات الحكومية اإلدارات  مخاطبة •

 األنظمة التقنيه

افقة •  .والكوارث الطوارئ  حاالت في املشاركة على املو

 .ملجلس اإلدارة الدورية اإلجتماعات  رئاسة •

لجمعية  األساسية الالئحة في ورد ملا إضافة التنفيذي املدير يفوض املشرف العام او .5

 األنظمة التقنيه

 التالية:  الصالحيات

 . الجمعية موظفي  ترشيح  •

افقة •  .ملوظفي الجمعية واملرضية واإلضطرارية العادية اإلجازة طلبات على املو

افقة •  . أيام  عشرة من  أقل ملدة دوام  خارج بالعمل التكليف على املو

افقة •  .أيام عشرة عن تقل ملدة  اإلنتداب  على املو

افقة • افق وأجور  والشراء والتأمين الصرف طلبات على املو  في والبت  والتعاقدات املر

 قيمته عن عشرة االف ريال . يزيد ال واملناقصات فيما املنافسات

 .التوصية بالتقييم السنوي ملوظفي الجمعية •

افقة •  النقاش وحلقات  والندوات والبرامج  بالدورات الجمعية موظفي إلحاق على املو

 .أيام عشرة عن تزيد مدته ال فيما

 الخاصة والدفع الصرف أوامر وتوقيع حكمها في  وما والبدالت الرواتب بصرف األمر  •

 .األغراض لهذه بالجمعية

رئيس   تزويد مع العامة املصلحة يحقق بما موظفي الجمعية بين التنقالت  إجراء  •
 .إجراء كل من بصورة الجمعية مجلس إدارة 

افقة •  .موظفي الجمعية على والتأخر  الغياب  حسم  على املو

 . )متطوع /موظف جمعية األنظمة التقنيه )ل اإلنتساب بطاقة على التوقيع •

افقة •  .جمعية األنظمة التقنيهفي     للعمل املتطوعين على إنضمام املو

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 املرجع 

في   ( في دورته )االولى (هذه السياسه1اعتمد مجلس إداره الجمعية العموميه في االجتماع )

افق   1444/ 30/02  م   26/09/2022املو

 

 


