الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باالعضاء (إيثار)
الئحة الصالحيات المالية واإلدارية
المقدمة:
تهدف هذه الالئحة إلى ضبط الصالحيات اإلدارية والمالية واالتصاالت اإلدارية بين كافة
المستويات التنظيمية في الجمعية ،حيث تم تقسيم الصالحيات إلى خمس مستويات
(ينسق /يوصي  /يوقع  /يعتمد  /يطلع -يدرس  /يحضر -يعد) لتساهم في ضمان اتخاذ القرارات على أسس
منهجية ومؤسسية ،ألن هذه المستويات تعمل على تأكيد العمل الجماعي ،وبالتالي التخفيف
من وطأة األخطاء الفردية في ممارسة الصالحيات الممنوحة لمتخذ القرار.
أوالً :أحكام عامة
المادة األولى /سريان العمل بالالئحة والتعديل عليها:
 .1يبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة.
 .2تتم مراجعة الئحة الصالحيات بشكل منتظم ويتم تحديثها وفقا ً لتغير ظروف الجمعية
بقرار من مجلس اإلدارة.
 .3ال يجوز تعديل أو حذف أو إضافة أي مواد أو بنود في هذه الالئحة إال بموافقة مجلس اإلدارة.
المادة الثانية  /مسؤولية ممارسة الصالحيات:
 .1إن الئحة الصالحيات المرفقة تشكل أداة فاعلة لتنظيم سير العمل وتحديد الصالحيات
لكافة المسؤولين في الجمعية وعلى الجميع االلتزام بها على كافة المستويات الوظيفية.
 .2ترتبط الصالحيات المرفقة بشكل مطلق ومباشر بالوظائف وال يجوز ممارستها إال من قبل
األفراد المعينين رسميا ً في هذه الوظائف ،أو من ينوب عنهم رسمياً.
 .3يتحمل صاحب الصالحية كامل المسؤولية في استخدام الصالحيات الممنوحة له.
 .4يتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير ،باإلضافة إلى وجوب اقتران
التوقيع باالسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته وتاريخ التوقيع.
المادة الثالثة /العالقة بين الصالحيات والمسؤوليات:
إن كل مسؤولية تتطلب منح الصالحية المناسبة للمسؤول حتى يتمكن من القيام بها ،وكل
صالحية تحمل صاحبها المسؤولية لممارسة هذه الصالحية بكل أمانة وعليه فإن الئحة
الصالحيات يوضح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذه المسؤوليات.إدارة الجمعية
المادة الرابعة  /الحدود العامة لممارسة الصالحيات:
 .1ال يحق لصاحب الصالحية استغاللها خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أو لمنفعة
شخصية.
 .2ال يجوز فصل أي بند من بنود هذه الالئحة إلى جزئين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه
األجزاء حد الصالحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصالحية ،وفي مثل هذه األحوال يجب
الحصول على موافقة الجهة ذات الصالحية األعلى.

 .3يجب على صاحب الصالحية عند اتخاذ القرارات التأكد من استيفاء الشروط والقواعد
واإلجراءات والضوابط األخرى الواردة في نظام الجمعيات األهلية.
المادة الخامسة /تفويض الصالحيات
يجوز ألصحاب الصالحية تفويض بعض صالحياتهم حسب القواعد التالية:
• يجوز أن يكون التفويض بشكل جزئي أو وقتي للمستوى الوظيفي التالي.
• يجب أن يكون التفويض مكتوباً.
• تبقى المسؤولية عن الصالحيات المفوضة على عاتق المفوض بهذه الصالحيات.
• يجب أن يتم إشعار جميع الجهات ذات العالقة بالتفويض.
• يحق لصاحب الصالحية األصلي الذي فوض صالحياته إلغاء الصالحيات أو جزء منها عند
الحاجة.
• في الحاالت الطارئة وحاالت المرض والغياب أو عدم وجود الشخص المفوض ألي سبب ،فإن
الصالحية المفوضة تعود إلى صاحب الصالحية األصلي.
• في الحاالت الطارئة يمكن نقل الصالحيات من مسؤول إلى آخر بموافقة مجلس اإلدارة.
ثانياً :التعريفات
 – 1تعريف التعابير الواردة في دليل الصالحيات:
 1/1مجلس اإلدارة:
تعني مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
 2/1رئيس المجلس:
تعني رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
 3/1نائب رئيس مجلس االدارة :
تعني نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
 4/1اللجنة التنفيذية:
تعني اللجنة التي تقوم بدراسة واتخاذ التوصيات لمجلس اإلدارة  ،أو القرارت حسب الصالحيات
المخولة لها .
 5/1المدير التنفيذي
تعني المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم .
 6/1مدير الشؤون المالية واإلدارية:
تعني مدير الشؤون المالية واإلدارية في الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
 7/1اللجان
تعني مجموعات عمل مشكلة لمهمات الدراسة والتقييم والتوصية.

 8/1ينسق:
تعني أن اإلدارة المختصة أو الموظف المختص على عالقة وظيفية بعدة إدارات أخرى أو
موظفين آخرين ،ينتج عنه االتصال بهذه اإلدارات او الموظفون توفير البيانات والمستندات
المطلوبة وإعدادها في الشكل النهائي تمهيدا التخاذ القرار بشأنها.
 9/1يوصي:
تعني رفع التوصية أو االقتراح من الموظف المختص أو الجهة المختصة إلى صاحب الصالحية
التخاذ القرار بشأنه.
 10/1يوقع:
ال تعني االعتماد إال إذا كان الموقع هو أعلى المستويات المطلوب توقيعه على المستندات ،أما
قبل ذلك فتعني تصديق اإلجراءات.
 11/1يعتمد
تعني موافقة الجهة صاحبة الصالحية على الوثيقة آو المستند المحال إليها من الجهات
الموصية.
 12/1يطلع/يدرس
يعني إطالع المسئول على ما يحال إليه من مستندات ووثائق إلبداء الرأي سواء بالموافقة عليها
أو وضع مالحظات أو تحفظات أو تعديالت أو عدم الموافقة.
 13/1يحضر/يعد
قيام الموظف المختص بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة والوثائق وجعلها
مكتملة أو جاهزة للعرض على المستوى اإلداري األعلى التخاذ القرار بشأنه ،سواء قام بهذا
التحضير بنفسه أو عن طريق العاملين تحت إشرافه.
 – 2قواعد استخدام وتفويض الصالحيات:
 1/2يوضح جداول الصالحيات الالحقة صالحيات االعتماد للمستويات اإلدارية العليا بالجمعية،
ويجب في جميع الحاالت التي تسبق مرحلة االعتماد النهائي من ذوي الصالحية أن يتم اإلعداد
والتنسيق من قبل جهات االختصاص كل في مجاله.
 2/2التفويض في الصالحيات هو أن يعهد الرئيس اإلداري ( صاحب الصالحية) ببعض اختصاصاته
بصفة مؤقتة إلى احد مرؤوسيه .ولكي يحقق التفويض الغرض منه فانه يجب أن يتمتع
المفوض إليه بالمؤهالت والخبرات والكفاءة التي تؤهله للقيام باألعمال التي فوض فيها.
 3/2يشترط لصحة التفويض أن يصدر قرار مكتوب من صاحب الصالحية يتضمن اسم
المفوض ومسمى وظيفته ومدة التفويض وصالحياته.
 4/2في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر ال يتمتع الموظف المكلف بالصالحيات
المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إال إذا نص على ذلك في قرار التكليف.
 5/2يجوز للمسئولين الذين تم منحهم صالحيات بموجب هذا الدليل تفويض بعض
صالحياتهم إلى مرؤوسيهم بعد موافقة صاحب االختصاص األصيل.
 6/2يتعين على المسئول ممارسة الصالحيات الممنوحة له ضمن حدود الخطط والميزانيات
والبرامج المعتمدة ،كما يجب عليه ممارسة صالحياته حسب اإلجراءات والنماذج المعتمدة
في الجمعية.

 7/2في حالة مخالفة أو تجاوز المسئول لإلجراءات النظامية عند ممارسة صالحياته فانه في
هذه الحالة يقع تحت طائلة المساءلة وفقا لإلجراءات المتبعة في الجمعية.
 8/2يجوز للمسئول إثناء الحالة الطارئة تجاوز اإلجراءات والنماذج والروتين ،وعليه إكمال هذه
اإلجراءات والنماذج حسب المتبع وذلك بعد انتهاء الحالة الطارئة مباشرة في يوم العمل التالي
النتهاء تلك الحالة الطارئة مع إبالغ رئيسه المباشر بذلك.
 9/2يكلف المدير التنفيذي بمهام الوظائف القيادية الواردة بهذه الالئحة حتى إنشاء الوظيفة
وشغلها.
 – 3تعديل الدليل:
يجوز تعديل هذا الدليل حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة
خامساً :الصالحيات
قائمة جداول الصالحيات
موضوع الجدول
رقم الجدول
جدول الصالحيات اإلدارية العليا
1
جدول صالحيات التنظيم
2
جدول صالحيات إعداد لوائح وتقارير الشئون المالية
3
4
5
6
7
8
9

جدول صالحيات إعداد لوائح شئون الموظفين والرواتب
جدول صالحيات تشكيل اللجان
جدول صالحيات الموارد البشرية
جدول صالحيات التصرف في بيع المتروكات
جدول صالحيات اعتماد أوامر الصرف
جدول صالحيات توقيع الشيكات

10

صالالالالالالالح يات المواف قة على الم ناقالت في الميزان ية واعتماد الت قارير ونماذج الشالالالالالالئون ال مالية
ومخاطبة البنوك
جدول صالحيات استثمار وتنمية موارد الجمعية
صالحيات التعاقد عن طريق المنافسة

13
14
15
16
17
18

صالحيات الموافقة على عقود اإليجار
صالحيات الشراء المباشر
صالحيات السلف
النشاطات االجتماعية والعالقات العامة
الخطابات الصادرة من الجمعية
توقيع المراسالت الداخلية

11
12

جدول رقم() 1

م

البند
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

الصالحيات اإلدارية العليا
صاحب الصالحية
الجمعية العمومية
الجهة المشرفة/الوزارة
ترشح
تعتمد

رئيس مجلس
اإلدارة يدعو
للترشيح
اللجنة التنفيذية
مجلس اإلدارة
تجديد عضوووووووية أعضوووووواء الجهة المشرفة/الوزارة
تعد وتوصي
يوصي
تعتمد
مجلس
اإلدارة  /او انهائها
المدير التنفيذي
مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية
تحديد الفئات المستهدفة من
يعد ويوصي
يوصي
يعتمد
خدمات الجمعية
المدير التنفيذي
اللجنة التنفيذية
مجلس اإلدارة
الموافقة على إنشاء فروع للجمعية
يعد ويوصي
يوصي
يعتمد
داخل المملكة.
اللجنة التنفيذية المراجع الخارجي
مجلس اإلدارة
تقرير مراجع الحساااااااا ات الخارجي
يعد
توصي
عن يعتمد
الميزانية والحساب الختامي
اللجنة التنفيذية -
مجلس اإلدارة
السياسات والخطط الخاصة
توصي
يعتمد
باالستثمار.

اعتماد اللوائح المالية واإلدارية
والتنظيمية التي تنظم سير العمل
بالجمعية
تعيين مراجع حساااااااااا اااات
خارجي وتحديد
إتعا ه
تعيين المدير التنفيذي وتحديد
اختصاصاته ومسئولياته ومزاياه
المالي
االستعانة بالخبراء والمستشارين
ألداء ما يعهد إليهم من أعمال
قبول أو رفض المنح والهبات
واإلعانات
تحديد البنوك التي تودع فيها أموال
الجمعية.

يعتمد

اللجنة التنفيذية
مجلس اإلدارة
يعد
توصي

الجهة المشرفة  /الوزارة -
تعتمد
يعتمد

المدير التنفيذي

-

اللجنة التنفيذية -
مجلس اإلدارة
توصي
-

المدير التنفيذي
يعتمد
اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي
يوص
تعتمد
اللجنة التنفيذية
المدير التنفيذي
يعتمد
يوصي
مجلس اإلدارة -
تشووووووكيوول اللجووان الوودائمووة أو
يعتمد
المؤقتة

مدير الشؤون
المالية واإلدارية
يعد
-

المنبثقة من المجلس
تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة
المنبثقة من اإلدارة .

مدير الشؤون
المدير التنفيذي
المالية واإلدارية
يعتمد
يوصي
مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية
تعديل نوع الخدمات المقدمة
توصي
للمستفيدين سواء اإلضافة أو يعتمد
اإللغاء
اللجنة التنفيذية
ت ع ي ين ال مرا جع الاااادا خلي مجلس اإلدارة
توصي
يعتمد
للجمعية
المدير التنفيذي
اعتماد ال رامج الرئيسية واألنشطة اللجنة التنفيذية
توصي
تعتمد
للجمعية وشروطها
تحصاااااااياااال الجمعيااااة أي نوع من رئيس مجلس اإلدارة
اإليرادات يعتمد
خالف تلااااو الواردة في الالئحااااة
المالية

المدير التنفيذي
يعد
-

مالالالالالالالالالديالالالالالالالالالر
المشاريع
يعد
المدير التنفيذي -
يوصي

جدول رقم ()2
صالحيات التنظيم
م البند
 1الهيكل التنظيمي

صاحب الصالحية
مجلس
اإلدارة
يعتمد

الاااااهاااااياااااا ااااال المدير
2
التنفيذي
الوظيفية الفرعية
يعتمد
اللجنة
 3تصنيف وترتيب
التنفيذية
الوظائف(المسميات
تعتمد
والمراتب ومتطلبات
شغلها)

اللجنة التنفيذية
توصي

مدير الشؤون المالية
واإلدارية
يوصي
المدير التنفيذي
يوصي

المدير التنفيذي
يعد

مدير الشؤون المالية
واإلدارية
يعد

جدول رقم ()3
صالحيات اعداد لوئح
وتقاريرالشئون المالية
م

البند

صاحب الصالحية

 1السياسات واللوائح مجلس االدرة الووووولوووووجووووونوووووة
التنفيذية
يعتمد
المالية
توصي
الوووووووموووووووديووووووور
 2اإلجراءات المالية الوووومشووووووووور
المالي  /امين التنفيذي
يوصي
الصندوق
يعتمد
 3الموازنة التقديرية مووووووجوووووولووووووس الووووولوووووجووووونوووووة
اإلدارة يعتمد الووتوونووفوويوووذيوووة
توصي
الوووووووموووووووديووووووور
 4تقرير شووووهرية عن -
الوووتووونوووفووويوووذي
الوضع المالي
يعتمد
 5تقارير ربع سوونوية الووووولوووووجووووونوووووة الوووومشوووووووووور
عن الوضوووع المالي التنفيذية تعد الموووالي/امين
الصووووووووونووودوق
للجمعية
يوصي

الوووووووموووووووديووووووور موووووووووووديوووووووووور
الشوووووووووووووؤون
التنفيذي
الوووومووووالوووويووووة
يوصي
واإلدارية
يعد
مدير الشوووؤون
الوووووموووووالووووويوووووة
واإلدارية
يعد
الوووووومووووووديوووووور رئيس الموازنوووة
الووووومشووووووووووور
التقديرية يعد
الووموووالووي/اموويوون التنفيذي
الصوووووووووونوووودوق يوقع
يطلع/يؤشر
موووووووووووديوووووووووور
الووووومشووووووووووور
الووموووالووي/اموويوون الشوووووووووووووؤون
المالية يعد
الصندق
الوووووووموووووووديووووووور -
التنفيذي يعد

جدول رقم()4
صالحيات إعداد لوائح شئون الموظفين والرواتب
م
1

البند
الئحة تنظيم العمل

2

سلم الرواتب والمكافآت

صاحب الصالحية
مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية ال الالالالالالم الالالالالالدي الالالالالالال
الالالالتالالالنالالالفالالاليالالالذي
توصي
يعتمد
بوصي
ال الالالالالالم الالالالالالدي الالالالالالر
رئيس مجلس -
الالالالتالالالنالالالفالالاليالالالذي
اإلدارة يعتمد
يوصي

3

إجراءات شئون الموظفين -

-

ال الالالالالالم الالالالالالدي الالالالالالر
التنفيذي يعتمد

4

-

-

ال الالالالالالم الالالالالالدي الالالالالالر
التنفيذي يعتمد

م
1
2
3

نماذج شئون الموظفين

جدول رقم()5
صالحيات تشكيل اللجان
صاحب الصالحية
البند
لجان على مس الالتوى أعض الالاء مجلس مجلس اإلدارة
يعتمد
اإلدارة
لجان على مستوى مدراء اإلدارات المدير التنفيذي
يعتمد
المدير التنفيذي
لجان على مستوى األقسام
يعتمد

مديرالشالالالالالؤون
الالالالالالمالالالالالالالالالالاليالالالالالة
اإلدارية يعد
مديرالشالالالالالؤون
الالالالالالمالالالالالالالالالالاليالالالالالة
واإلداري
يوصي
مدير الشالالالؤون
الالالالالالمالالالالالالالالالالاليالالالالالة
واإلداري الالالالالالالالالالالالة
يوصي
مدير الشالالالؤون
الالالالالالمالالالالالالالالالالاليالالالالالة
واإلداري الالالالالالالالالالالالة
يوصي

رئيس مجلس اإلدارة
يوصي
مدير اإلدارة المختص
يوصي
مدير اإلدارة المختص
يوصي

رئ اليالالس قسالالالالالالالم
المواردالبشرية
يعد
رئ اليالالس قسالالالالالالالم
الالالالالالالالالالمالالالالالالالالالوارد
البشرية يعد
رئ اليالالس قسالالالالالالالم
الالالالالالالالالالمالالالالالالالالالوارد
البشرية يعد

م
1
2
3
4
5
6

7

جدول رقم ( )6
صالحيات الموارد البشرية
صاحب الصالحية
البند
التعيين لشغل مستشار – عمل إضافي المووودير التنفيوووذي المدير التنفيذي يوصي
يعتمد
التعيين لشووووووغووول الوظوووائف اإلداريوووة المووودير التنفيوووذي موودير شووووووؤونووالموواليووة
واإلدارية يوصي
يعتمد
األخرى
اللمووودير التنفيوووذي مدير الشوووووؤون المالية
اإلعالن عن الوظائف الشاغرة
واإلدارة يوصي
يعتمد
تشكيل لجنة المقابالت لشغل الوظائف المووودير التنفيوووذي -
يعتمد
المووودير التنفيوووذي لجنة المقابالت توصي
اعتماد نتيجة اختيار المتقدمين
يعتمد
التنوووازل عن بعض متطلبوووات شووووووغووول المووودير التنفيوووذي موودير اإلدارة المخت
يوصي
يعتمد
الوظيفة لمصلحة العمل
المووودير التنفيوووذي الوووومووووديوووور/الوووورئوووويووووس
تقارير الصالحيات عن فترة التجربة
المباشر يوصي
يعتمد
رئووويوووس موووجووولوووس المدير التنفيذي يوقع
االنتداب
اإلدارة يعتمد
انتداب داخل المملكة:
المدير التنفيذي
المووودير التنفيوووذي -
موظفين الجمعية
يعتمد

رئيس مجلس اإلدارة المدير التنفيذي يوقع
انتداب خارج المملكة :
يعتمد
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي يعتمد -
مدراء اإلدارات وموظفين الجمعية
المدير /الرئيس المباشر
المدير التنفيذي
النقل
يوصي
يعتمد
من قسم إلى قسم آخر داخل اإلدارة
المدير /الرئيس المباشر
المدير التنفيذي
من إدارة إلى إدارة داخل الجمعية
8
يوصي
يعتمد
المدير التنفيذي يعتمد المدير /الرئيس المباشر
من وظيفة نوعية إلى أخرى
يوصي
رئيس مجلس اإلدارة المدير التنفيذي
بدل طبيعة
9
يوصي
يعتمد
المكافأة التشجيعية  :رئيس مجلس اإلدارة -
10
المدير التنفيذي يعتمد
رئيس مجلس اإلدارة المدير التنفيذي يوقع
بقية الموظفين
يعتمد
المدير /الرئيس المباشر
المدير التنفيذي
 11التكليف بالعمل اإلضافي

لجنة المقابالت تعد
رئيس قسوووووم الموارد
البشرية يعد
مدير الشؤون المالية
واإلدارية يوصي

رئيس قسوووووم الموارد
البشرية يعد
رئيس قسوووووم الموارد
البشرية يعد
رئويوس قسوووووووم الومووارد
البشرية يعد

رئويوس قسوووووووم الومووارد
البشرية يعد
مدير الشووووووؤون ال مالية
واإلدارية يعد

-

يعتمد
المدير التنفيذي
 12االجازات :
يعتمد
االجازة االستثنائية
إجازة أداء الحج (تعطى للموظف لمرة واحدة المدير التنفيذي
يعتمد
ولمدة التتجاوز السبعة أيام )
المدير التنفيذي
االجازة المرضية
يعتمد
المدير التنفيذي
االجازة االضطرارية
يعتمد
اللجنة التنفيذية
االجازة السنوية للمدير التنفيذي
يعتمد

13
14
15
16
17

18
19
20
21

المدير التنفيذي
جميع الموظفين الجمعية
يعتمد
تقويم األداء الوظيفي المدير التنفيذي رئووويوووس موووجووولوووس
اإلدارة يعتمد
مدراء اإلدارات وجميع الموظفين
المدير التنفيذي
التحقيق :
يعتمد
اإلحالة الى التحقيق
المدير التنفيذي
تشكيل لجنة التحقيق
يعتمد
المدير التنفيذي
توقيع الجزاءات لجميع الموظفين
يعتمد
المدير التنفيذي
التدريب
.1خطط وبرامج التوودريووب السوووووونويووة يعتمد
داخل الممكلة
المدير التنفيذي
.2اعتماد قوئم المرشحين للتدريب
يعتمد
التوقيع على العقود واالتفاقيات المالية رئووويوووس موووجووولوووس
اإلدارة يعتمد
اعتمووواد صووووووور مبوووال التعووواقووودات رئووويوووس موووجووولوووس
واالتفواقيوات ومبوال المشوووووووار وات في اإلدارة يعتمد
الفعاليات
المدير التنفيذي
التوقيع على مذ رات التفاهم
يعتمد

يوصي
المدير /الرئيس المباشر
يوصي
المدير /الرئيس المباشر
يوصي
المدير /الرئيس المباشر
يوصي
المدير /الرئيس المباشر
يوصي
المدير التنفيذي يوقع

رئويوس قسوووووووم الومووارد
البشرية يعد

رئويوس قسوووووووم الومووارد
البشرية يعد

لجنة التحقيق
توصي
مدير الشوووووؤون المالية لوووجووونوووة الوووبوووراموووج
والتدريبية تعد
واإلدارية يوصي
مدير الشوووووؤون المالية لوووجووونوووة الوووبوووراموووج
والتدريبية تعد
واإلدارية يوصي
المدير التنفيذي يعد
المدير التنفيذي
يعد ويوصي

جدول رقم( )7
التصر في بيع المترو ات
م
1
2

صاحب الصالحية
البند
التصوووووور في بيع المترو وووات التي تزيووود قيمتهوووا الووودفتريوووة رئيس مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي
من()31000لاير للوحدة الواحدة ومافوق
التصوووووور في بيع المترو ووات التي تقوول قيمتهووا الوودفتريووة عن المدير التنفيذي
()30000لاير للوحدة الواحدة

يعتمد
يوصي
يعتمد

مالحظات :
 – 1المترو ات :عبارة عن المواد والمعدات واألصول التي بطل استعمالها وتم االستغناء عنها
او أهلكت واصبح صافي قيمتها واحد لاير.
 – 2تقوم لجنة الجرد بتحضير قوائم بالمترو ات وتقدير أثمانها من خالل التنسيق مع اإلدارات
المختصة بالمر ز الرئيسي.

جدول رقم( )8
صالحية اعتماد او الموافقات على شراء المواد والخدمات
صاحب الصالحية
البند
المبووال التووب قيمتهووا تتجوواوز رئووووووووويوووووووووس الووموووديوور الووتوونووفوويوووذي مدير الشؤون المالية
واإلدارية يوقع
مووووووجوووووولووووووس يوصي
50,000لاير ومافوق
اإلدارة يعتمد
المبوووال التي قيمتهوووا من الوووووومووووووديوووووور مدير الشؤون المالية رئيس قسوووم الخدمات
واالتصووواالت اإلدارية
الووتووتوونووفوويوووذي واالدراية يوصي
50,000لاير وأقل
يعد
يعتمد
توووقوويووع واعووتوومووواد الووفووواتوويوور الوووووومووووووديوووووور صوووواحب السوووولفة يعد
المووودفوعوووات من السووووووولف الوووتووونوووفووويوووذي ويؤشر
المسووووووتوووديوووة التي تزيووود عن يعتمد
50,000لاير
توووقوويووع واعووتوومووواد الووفووواتوويوور موووووووووووديوووووووووور صوووواحب السوووولفة يعد
المووود فوعوووة من السووووووولفوووة الشوووووووووووووؤون ويؤشر
المسووووووتديمة التي التزيد عن الوووومووووالوووويووووة
واإلداريووووووووووة
2500
يعتمد

رئيس قسوووم الخدمات
واالتصووواالت اإلدارية
يعد
-

مالحظات
 .1يتم التحصيل والصر والقيد بموجب مستندات مرفقة ومعتمدة وفقا للنماذج
المقررة ويرفق بها األوراق األصلية.
 .2في حال فقدان أي مستندات قبل سداد مبلغها فانه يجوز الصر بعد موافقة رئيس
مجلس اإلدارة بموجب مستندات بدل فاقد أو صورة للمستندات األصلية بعد إعداد
مذ رة إيضاحية بأسباب الفقد والتحقق من عدم أسبقية الصر .

م

جدول رقم()9
توقيع الشيكات والحواالت البنكية
صاحب الصالحية
البند
الفئة (أ):
التوقيع على الشيكات والحواالت البنكية :
تولى التوقيع على الشوووووويكووات أثنين أحوودهمووا من
• رئيس مجلس اإلدارة
الفئوووة (أ)مع توقيع المشووووووور الموووالي (امين
• ناااااااائاااااااد رئاااااااياااااااس ماااااااجااااااالاااااااس ا دارة
الصندوق)

م
1
2
3
4

5

جدول رقم()10
صالحيات الموافقة على المناقالت في الموازنة التقديرية
واعتماد التقارير ونماذج الشئون المالية ومخاطبة البنوك
صاحب الصالحية
البند
مدير الشؤون
المدير التنفيذي
إجراء المناقالت بين
المالية واإلدارية
رئيس مجلس إدارة
يوصي
أبواب الميزانية
يعد
رئيس قسم
مدير الشؤون
اجراء المناقالت داخل أي
المدير التنفيذي يعتمد المالية واإلدارية الشئون المالية
من أبواب الميزانية
يعد
يوصي
رئيس قسم
مدير الشؤون
وضع أسس وتعليمات
المدير التنفيذي يعتمد المالية واإلدارية الشئون المالية
اعداد الميزانية التقديرية
يعد
يوصي
مدير الشؤون
امين
المدير التنفيذي
التقارير المالية :
المالية واإلدارية
الصندوق/المشر
يوصي
.1تقارير شهرية
يوقع
المالي يعتمد
.2تقارير ربع السنوية

اللجنة التنفيذية تعتمد

.3التقارير المالية السنوية

مجلس اإلدارة يعتمد

6
7

8

نماذج الشؤون المالية

المدير التنفيذي يعتمد

مخاطبة البنوك لطلب
الشيكات وايقافها او
الغائها وطلب شوفات
حسابات الجمعية
طلب خدمة االنترنت لدى
البنوك لالطالع فقط على
حسابات الجمعية

المشر المالي/ئيس
مجلس اإلدارة/نائب
رئيس مجلس اإلدارة
يعتمد
المدير التنفيذي يعتمد

المشر المالي
يطلع

المدير التنفيذي
يوقع

اللجنة التنفيذية
توصي
مدير الشؤون
المالية واإلدارية
يوصي

المدير التنفيذي
يوصي
رئيس قسم
الشئون المالية
يعد

رئيس قسم
الشئون المالية
يعد
مدير الشؤون
الماليةواالدارية
يعد وينسق مع
مراجع الحسابات
مراجع الحسابات
يعد
-

المدير التنفيذي
يوصي

مدير الشؤون
المالية واإلدارية
يعد

-

مدير الشؤون
المالية واإلدارية
يوصي

رئيس قسم
الشئون المالية
يعد

-

جدول رقم ( )11
صالحيات االستثمار
م
1
2
3
4

م
1
2

صاحب الصالحية
البند
السووياسووات والخطط الخاصووة مجلس اإلدارة يعتمد لجنة االسووووووتثمار
توصي
باالستثمار
تشووووووكيوول لجنووة االسووووووتثموار مجلس اإلدارة يعتمد رئوويووس مووجوولووس
اإلدارة يوصي
وتحديد صالحياتها
اختيوووار القنوات واالوعيوووة لجنوووة االسووووووتثموووار الموودير التنفيووذي
يعد
تعتمد
االستثمارية المختلفة
اتخاذ قرارات االستثمار التي لجنوووة االسووووووتثموووار الموودير التنفيووذي
يعد
تعتمد
تقوم بها الجمعية

الموودير التنفيووذي -
يعد
-

-

-

-

جدول رقم ( )12
صالحيات التعاقد عن طريق المنافسة
صاحب الصالحية
بند الصالحية
مناف سات تزيد قيمتها من( )300,000رئيس مجلس اإلدارة المدير التنفيذي
يوصي
يعتمد
لاير
موونوووافسوووووووووات التووزيووود قوويوومووتووهوووا عوون المدير التنفيذي
يعتمد
()15000لاير

مالحظات:
 .1يتم تشكيل لجنة فتح المظاريف بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة.
 .2يتم تشكيل لجنة بقرار من المدير التنفيذي لدراسة وتحليل العروض ال يقل عدد أعضائها
عن ثالثة من المختصين .ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين وترفع توصياتها للمدير
التنفيذي.
 .3يجوز لصاحب الصالحية إلغاء المنافسة بناء على توصية لجنة دراسة وتحليل العروض أو
ألي أسباب أخرى يراها.
 .4صاحب الصالحية في اعتماد المنافسة هو نفسه صاحب الصالحية في قبول العرض الوحيد.

-

م
1
2

جدول رقم ( )13
صالحيات الشراء المباشر
صاحب الصالحية
البند
اللجنة التنفيذية
الووتوونأموويوون الوومووبووواشووووووور بووموووا يووزيووود مجلس االدراة
توصي
يعتمد
عن()500,000لاير
التوووأمين المبووواشوووووور بموووا يزيووود عن المدير التنفيذي
()50,000لاير وما فوق واليزيد عن يعتمد
500,000لاير

المدير التنفيذي
يعد
-

مالحظات:
 .1ال يجوز تجزئة االحتياجات بغرض التحول من طريقة ألخرى من طرق التامين أو بغرض
االستفادة من مستويات الصالحيات.
 .2يراعى عند تامين احتياجات الجمعية التأ د من عدم توفر المواد المطلوب توريدها في
مستودعات الجمعية

م
1
2

3

جدول رقم( )14
صالحيات الموافقة على عقود اإليجار
صاحب الصالحية
البند
اللجنة التنفيذية
عووقووود االيووجوووار الووتووي تووزيووود عوون مجلس اإلدارة يعتمد
توصي
500,000لاير
اموووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووون
عووووقووووود االيووووجووووار الووووتووووي تووووزيوووود اللجنة التنفيذية
الصوووندوق/المشووور
مووووون31000لاير والتوووووتوووووجووووواوز تعتمد
المالي
500,000لاير
يوصي
مدير إدارة الشوووووؤون
عوووقوووود االيوووجوووار الوووتوووي التوووزيووود المدير التنفيذي
المالية واإلدارية
يعتمد
عن30,000لاير
يوصي

المدير التنفيذي
يعد
المدير التنفيذي
يعد

م
1
2

جدول رقم ( )15
السلف
صاحب الصالحية
البند
سوووووولفوووة نقوووديوووة مسووووووتوووديموووة في المدير التنفيذي
يعتمد
حدود15000لاير
سوووووولفوووة نقوووديوووة مؤقتوووة في حووودود المدير التنفيذي
يعتمد
25000لاير

مدير الشؤون المالية رئيس قسووم الشووؤون
المالية يعد
واإلدارية يوصي
مدير الشؤون المالية رئيس قسووم الشووؤون
المالية يعد
واإلدارية يوصي

مالحظات
 1يجب أن يتضمن قرار إنشاء السلفة غرضها ومبلغها وحدود الصر منها. 2يجب تسوية السلفة في نهاية العام المالي أو عند انتهاء الغرض منها. 3-فيما لو زاد مبل السلفة عن المبل المحدد أعاله يتعين اخذ موافقة رئيس مجلس اإلدارة.

م
1
2
3
4
5

جدول رقم ( )16
النشاطات االجتماعية والعالقات العامة
الصالحيات
البند
اإلعالن في الصووووووحف عن نشوووووووواطووات الجمعيووة المدير التنفيذي
وخططه
رئيس مجلس اإلدارة /الموودير التنفيووذي/موودير العالقووات
التصريحات لوسائل االعالم
العامة
(بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي )
إقامة حفالت لضوووووويو الجمعية وتوديع موظفيها المدير التنفيذي
وتكريهم
المدير التنفيذي
االشتراك في الصحف
رئيس مجلس اإلدارة
دعوة الوفود الرسمية وغير الرسمية

م
1

2

جدول رقم ( )17
توقيع الخطابات الصادرة من الجمعية
صاحب الصالحية
بند الصالحية
تبالالادل الخطالالابالالات مع خالالادم الحريمن الشالالالالالالريفين رئيس مجلي اإلدارة
وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو
الملكي ولي ولي العهد  ،وأص الالحاب الس الالمو الملكي
االمراء ومعالي الوزراء
تبالالالادل الخطالالالابالالالات مع اعظالالالاء مجلس اإلدارة المدير التنفيذي
وأصالالالالالالحالالاب السالالالالالالعالالادة وكالء الوزارات ومالالدراء
المؤس السالالات والصالالناديق المماثلة والمدراء العاملين
ومديري الشركات والبنوك

