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 تعريف املصطلحات اخلاصة جبدول الصالحيات:

 العمل على جتهيز املعلومات واملستندات والتقارير .. اخل ، من أجل الوصول إىل قرارات معينة أو تنفيذ مهام حمددة.  اإلعداد 

 مرحلة مطلوبة للحصول على االعتماد.  املوافقة 

 صالحية.سلطة اختاذ القرار املتعلق بال  االعتماد 

 مدير اإلدارة الطالبة أو الراغبة يف تنفيذ الصالحية  مدير اإلدارة. 

 وعمرها االفرتاضي سنة فأكثرلألصل الواحد أكثر فريال  مخسمائة(055م شراؤها وتكون قيمتها )اليت يتواملوجودات الثابتة املواد   لواألص. 

 

 

 االعتماد املراجعة اإلعداد
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 الصالحيات جدول

 5من  5الصفحة 

 

 مالحظات اعتماد موافقة إعداد الصالحية م التصنيف

ية
ملال

 ا

29  
 يةلغاالشراء املباشر من العهدة 

 للفاتورة الواحدة ريال(3555)
  مدير اإلدارة  

35  

الشراء املباشر من العهدة ألكثر من 

( ريال 15555وحتى ) ( ريال3555)

 للفاتورة الواحدة حبد أقصى

  املدير التنفيذي  

31  
( ريال 3555شراء األصول الثابتة لغاية )

 لألصل الواحد
  املدير التنفيذي  مدير اإلدارة

32  
( 3555ول الثابتة ألكثر من )شراء األص

 ريال لألصل الواحد
 ميكن تفويض هذه الصالحية املشرف املالي  املدير التنفيذي

 ميكن تفويض هذه الصالحية اجلمعية العمومية جملس اإلدارة املشرف املالي شراء األمالك والعقارات واالستثمارات  33

 


