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 املقدمة

 . جمعية رعاية متعافي السرطان ب الخاصة  تهدف هذه الالئحة إلى ضبط ما يتعلق بالصالحيات  

 تم تقسيم الصالحيات إلى املستويات التالية:  ُيِعد/ يوص ي/ يوافق/ يعتمد. 

التتتتتتوالي حستتتتتل صولويتتتتتة تتتتتتف صتتتتتالحية وفاعلينهتتتتتال وفيمتتتتتا ي تتتتتي  تتتتتر  مبستتتتتط عتتتتت  تتتتتتف مصتتتتت    متتتتت   ورتبتتتتت  هتتتتتذه الصتتتتتالحيات ع تتتتتى  

 الصالحيات املبينة: 

o  :يقوم صاحل هذه الصالحية بإعداد الوثائق واملستندات واألوراق امل لوبة.ُيِعد 

o :لحاجتتتة اردار يقتتتوم صتتتاحل هتتتذه الصتتتالحية برفتتت  توصتتتيتمل ووبتتتداو رصيتتتمل فتتتي املوضتتتو  امل تتترو  بنتتتاو  ع تتتى  يوصتتت ي 

 ويقوم برف  هذه التوصية إلى املوظف األع ى منمل رتبة.

o :يقتتوم صتتاحل هتتذه الصتتالحية باملوافقتتة صو عتتدمها ع تتى ال لتتل املرفتتو  إليتتمل واملرفتتق بالتوصتتيات وجميتت   يوافتتق

 األوراق واملستندات الالزمة وذلك بعد مراجعنها والتدقيق عليها إن لزم األمر.

o :الصالحية هو صع ى املراتل في عملية اتخاذ القترار بالسستبة للموضتو  امل ترو ل بعتد الت  تد صاحل هذه    يعتمد

 م  استيفاو تافة ارجراوات الالزمة.
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 السياسات العامة واللوائح   .1

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                       الصالحيات

التنظيمي   الهيكف  التنظيميةإقرار    واألدلة 

 وتعديلها
 مجلس اردار  املدير التنفيذي

 مجلس اردار  املدير التنفيذي فتح الفرو 

 املدير التنفيذي اردار  املعنية  تشكيف ال جان املؤقتة وتحديد مكاف   صعضائها 

 الجمعية العمومية  مجلس اردار  وتصفينها جمعيةحف ال

 الجمعية العمومية  مجلس اردار  املدير التنفيذي وتحديد صتعابمل تعيين مراقل حسابات قانوني

 

 
 

 الخ ط والتقارير .2

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                      الصالحيات 

 الجمعية العمومية  مجلس اردار  املدير التنفيذي مديرو اردارات  الخ ة االستراتيجية والسنوية 

 املوازنة التقديريتة 
إدار  الشؤون  

 اردارية واملالية 
 الجمعية العمومية  مجلس اردار  املدير التنفيذي

 امليزانية والحسابات الختامية 
إدار  الشؤون  

 اردارية واملالية 
 الجمعية العمومية  مجلس اردار  املدير التنفيذي

 الجمعية العمومية  مجلس اردار  املدير التنفيذي اردارات مديرو  التقرير السنوي 

 املدير التنفيذي مديرو اردارات  التقارير الدورية 
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 اتفاقيات توريد املشتريات وتوريد الخدمات واملعدات  .3

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                      الصالحيات 

 املدير التنفيذي اردار  املعنية  للشراو النثري طلل مواد صو خدمات تخض  

 مدير إدار  الشؤون اردارية واملالية  الشؤون اردارية  استالم املواد صو الخدمات املورد  

 املدير التنفيذي اردار  املعنية  ( صلف ريال.50الشراو املبا ر ب قف صو يساوي )

 مجلس اردار  املدير التنفيذي اردار  املعنية  ( صلف ريال.50الشراو املبا ر ب  ثر م  )

صو   ب قف  واملعدات  الخدمات  توريد  اتفاقيات 

 صلف ريال.( 100يساوي )
 املدير التنفيذي اردار  املعنية 

م    ب  ثر  واملعدات  الخدمات  توريد  اتفاقيات 

 صلف ريال.( 100)
 مجلس اردار  املدير التنفيذي اردار  املعنية 

  

 
 

 فتح/ إقفال الحسابات املصرفية صو تحريكها والتوقي  ع ى الشيكات .4

 يعتمد يوافق يوص ي يتتتتعد  العناصر                             الصالحيات

 املالية  فتح/ إقتفال حساب مصرفي 

مدير إدار  

الشؤون اردارية  

 واملالية 

 مجلس اردار  املدير التنفيذي

 املالية  املوارد البشرية  مسيرات الرواتل 
مدير إدار  الشؤون 

 اردارية واملالية 
 املدير التنفيذي

 املالية  التوقي  ع ى الشيكات/ التحويف 

مدير إدار  

الشؤون اردارية  

 واملالية 

 املفوض بالتوقي  املدير التنفيذي

 املالية  تشكيف احتياطي
مدير إدار  الشؤون 

 اردارية واملالية 
 التنفيذياملدير 
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 التسويات املالية والتصرف في املواد صو األصول  .5

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                         الصالحيات

تسوية عجز )فائض( في جرد الصندوق/ املستود   

 آالف ريال بعد التحقق  (000ل3)ب قف صو يساوي 
 املالية 

مدير إدار  

الشؤون اردارية  

 واملالية 

 املدير التنفيذي

تسوية عجز )فائض( في جرد الصندوق/ املستود   

 بعد التحقق ريال آالف ( 000ل3)م   ب  ثر 
 املالية 

مدير إدار  

الشؤون 

 اردارية واملالية 

 مجلس اردار  املدير التنفيذي

 املالية  إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها

مدير إدار  

الشؤون 

 واملالية اردارية 

 مجلس اردار  املدير التنفيذي

 ال جنة املعنية *  ( صلف ريال 15إزالة صو بي  األصول ب قف صو يساوي )
رئيس ال جنة 

 املعنية 
 املدير التنفيذي

 ال جنة املعنية *  ( صلف ريال 15إزالة صو بي  األصول ب  ثر م  )
رئيس ال جنة 

 املعنية 
 مجلس اردار  املدير التنفيذي

ب قف  لالستخدام  الصالحة  غير  املواد  في  التصرف 

 آالف ريال (000ل3صو يساوي )
 ال جنة املعنية * 

رئيس ال جنة 

 املعنية 
 املدير التنفيذي

ب  ثر   الصالحة لالستخدام  املواد غير  في  التصرف 

 ريالآالف ( 000ل3)م  
 ال جنة املعنية * 

رئيس ال جنة 

 املعنية 
 اردار مجلس  املدير التنفيذي

 ال جنة املعنية *  جرد املواد في املستود  
رئيس ال جنة 

 املعنية 
 املدير التنفيذي

 * ال جنة املعنية: لجنة مؤقتة تؤلف م  ثالثة صعضاو بقرار م  املدير التنفيذي.
  

 تعزيز البنود ووضافنها ووجراو املناقالت .6

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                       الصالحيات

املعتمد    البنود  بين  املناقالت  ووجراو  بند  تعزيز 

 (.%20ب قف صو يساوي )
 املدير التنفيذي اردار  املعنية 

املعتمد    البنود  بين  املناقالت  ووجراو  بند  تعزيز 

 (. %20ب  ثر م  ) 
 مجلس اردار  املدير التنفيذي اردار  املعنية 

امل في  جديد  بند  صو   وازنةإضافة  ب قف  املعتمد  

 ( صلف ريال.100يساوي )
 املدير التنفيذي اردار  املعنية 

في   جديد  بند  م     وازنةاملإضافة  ب  ثر  املعتمد  

 ( صلف ريال.100)
 مجلس اردار  املدير التنفيذي اردار  املعنية 
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 التعيين واالستغناو .7

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                           الصالحيات 

 اردار  املعنية   املوارد البشرية  املوظف
مدير إدار  الشؤون 

 اردارية واملالية 
 املدير التنفيذي

 املوارد البشرية  مدير إدار 

مدير إدار  

الشؤون اردارية  

 واملالية 

 مجلس اردار  املدير التنفيذي

 مجلس اردار  املدير التنفيذي

 

 

 تقويم األداو وتوقي  الجزاوات  .8

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                       الصالحيات

 املدير التنفيذي اردار  املعنية  املوظف

 مجلس اردار  املدير التنفيذي مدير إدار  الشؤون اردارية واملالية  مدير إدار 

 مجلس اردار  املدير التنفيذي
 

 
 

 

 الترقيات والعالوات ارضافية  .9

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                       الصالحيات

 اردار  املعنية  املوارد البشرية  املوظف
مدير إدار  الشؤون 

 اردارية واملالية 
 املدير التنفيذي

 املوارد البشرية  مدير إدار 

مدير إدار  

الشؤون اردارية  

 واملالية 

 مجلس اردار  التنفيذياملدير 

 مجلس اردار  املدير التنفيذي
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 الخ ابات والتصريحات الرسمية واملرافعات .10

 يعتمد يوافق يوص ي يعد العناصر                     الصالحيات 

وغير   الحكومية  الجهات  في  املسؤولين  مخاطبة 

 الحكومية
 اردار  رئيس مجلس  /املدير التنفيذي اردار  املعنية 

صو  األشخاص  تجاه  وامل البات  املرافعات 

 جمعية الجهات لصال  صو ضد ال
 مجلس اردار رئيس  املدير التنفيذي اردار  املعنية 

املرفوعة   القضايا  صو  الحقوقل  ع   التنازل 

 جمعية لصال  ال
 مجلس اردار  املدير التنفيذي اردار  املعنية 

 رئيس مجلس اردار   /املدير التنفيذي صمام الجهات األخرى  جمعيةتمثيف ال

 

 


