
 

 م 2022/ 26/ 27وتاريخ       18رقم    قرار اداري 
 وبعد وصحبه ومن واالهسيدنا محمد وعلى آله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

إجتماع محضر  إلى  رقم      إشارة  االدارة   على     20/6/2022وتاريخ  5/22/38مجلس  وبناء  اللجان  دليل  املمنوحة  باعتماد  الصالحيات 

 -للمدير العام املكلف وملا تقتضيه مصلحة العمل فقد قررمايلي : 

 -:  كالتاليوأعضائها  لجنة العقود واملشتريات وصرف املساعداتتحديد   -1

2-  

 لجنة دائمة نوعها 

 هـ 12/1440/ 21بداية كل دورة مجلس من   تاريخ بدايتها 

 هـ 12/1444/ 21نهاية كل دورة مجلس الى   تاريخ نهايتها 

 أربع سنوات  مدتها 

 االعضاء  املسميات اسم اللجنة 

 لجنة العقود واملشتريات وصرف املساعدات

 األستاذ: محمد حكمي  رئيس اللجنة: رئيس مجلس االدارة 

 املسعودي األستاذ: سلطان  نائب رئيس اللجنة: املدير العام 

 األستاذ: جزاء الدهاس ي  عضو اللجنة: املدير العام 

 األستاذ: عبدالرحمن الحربي  عضو اللجنة: مدير خدمات املستفيدين 

 األستاذ: صالح العمري  عضو اللجنة: مدير اللجان

 

 العقود واملشتريات  اختصاصات   -1

 بالعقود والوثائق الرسمية. ابرام العقود والشراكات واالتفاقيات واالحتفاظ  -

 فتح املظاريف الواردة للجمعية. -

 اعداد محاضر لجنة العقود واملشتريات. -

 عقد االجتماعات للنظر في قائمة الطلبات الخاصة بالجمعية وباملشاريع. -

 االشراف على املشتريات ومتابعة استالم السلع.  -

 احضار عروض االسعار واالتفاق مع املؤسسات التجارية.  -

 ق الالئحة املالية فيما يتعلق بقواعد الشراء واملدفوعات.تطبي -



 

 تقدير املساعدات العينية الواردة للجمعية بموجب نموذج الفحص والتقدير. -

 ومتابعة تنفيذها ورفع التقرير بعد االعتماد ملدير الحوكمة.  -
ً
 جرد قرارات اللجنة سنويا

 باملستجدات.  د االدارات املعنيةاعداد سجل متابعة االتفاقيات والعقود والشراكات وتزوي -

 اختصاصات صرف املساعدات   -2

 اعداد محاضر لجنة صرف املساعدات املالية والعينية واعتمادها.  -

 عقد اجتماع شهري وذلك للنظر في الحاالت املقدمة على االستفادة من البرامج واملشاريع. -

 واملتاحة للتوزيع من حسابات الجمعية.التنسيق مع اللجنة املالية ملعرفة املبالغ املرصودة  -

اقرار املساعدة املمكنة.  -  النظر في الحاالت الطارئة واملستثناه و

 االشراف على ايصال املساعدات للمستفيدين والجهات املستفيدة. -

 تنفيذ قرارات املجلس بما يتعلق بصرف التبرعات النقدية والعينية بموجب محاضر الصرف.  -

 فيما يتعلق بقواعد الصرف. تطبيق الالئحة املالية -

 ومتابعة تنفيذها ورفع التقرير بعد االعتماد ملدير الحوكمة.  -
ً
 جرد قرارات اللجنة سنويا

                                                                                    
 .  توجيه قرارانا هذا لألعضاءاملعنيين -3
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