سياسات إجراءات الخاصة بعمليات الرصف

مادة ( :)55تتألف مرصوفات املؤسسة من:
 .1مصاريف برامج املؤسسة ومشاريعها وأنشطتها.
 .2مصاريف أعامل الخدمات التي تقدمها املؤسسة.
 .3مصاريف الصيانة والنظافة.
 .4املصاريف اإلدارية والعمومية .
 .5مصاريف املكاتب .
 .6مرصوفات الخدمات املهنية واالستشارية املقدمة من الغري .
 .7مصاريف اقتناء األصول الثابتة .
 .8مصاريف رسوم حكومية وأهلية .
 .9املصاريف األخرى .

مادة ( :)56يشرتط لصحة املدفوعات توفر الرشوط التالية:
 .1أن تتم مبوافقة صاحب الصالحية .
 .2توقيع إذن الرصف أو الشيك من قبل رئيس املجلس أو نائبه مع مدير املالية .
 .3أن تكون املشرتيات ،أو األشغال ،أو الخدمات املنفذة كيل ،أو جزيئ لصالح نشاط
املؤسسة.
 .4توفر مستند يثبت مطالبة الغري بقيمة توريد الخدمة أو األصل إال ما يشمله أحكام املادة
( )49من هذه الالئحة.
 .5توفر مستند أصيل يثبت استالم املؤسسة فعليا للبنود املشرتاة أو الخدمات املقدمة.

حكام وال تحتاج ملوافقة مسبقة
مادة ( : )57تعترب املدفوعات التالية معقودة
ا
من الرئيس أو من ينوب عنه -:
أ -املدفوعات الناشئة عن العقود املربمة مبجرد توقعيها من الرئيس ،مثالا :عقود العمل.
واإليجارات  ،والتأمينات االجتامعية وما شابه ذلك .
ب -املدفوعات العائدة للخدمات املقدمة من الجهات الحكومية أو األهلية ذات األسعار
املحدد مثل :مرصوفات الربيد ،والهاتف ،والكهرباء ،وغريها.

مادة ( : )58يتم سداد النفقات مبوجب سند رصف أو أمر دفع بإحدى الطرق
التالية :
أ -نق ادا من العهدة النرثية  ،عىل أن ال يتجاوز السقف املحدد للرصف النقدي ألف ريال .
ب -بشيكات عىل إحدى البنوك املتعامل معها .
ت -تحويل عىل البنك (حوالة بنكية ) .

ويتم ذلك بعد التأكد من استكامل املعاملة لجميع مسوغات الرصف
وإرفاق املستندات الدالة عىل ذلك  ،وكذلك اكتامل التوقيعات عليها من
املوظفني املختصني  ،واعتامد الرصف من صاحب الصالحية وطبقًا
لإلجراءات املوضحة يف هذه الالئحة .

مادة ( : )59يتم ختم املستندات متى ما تم رصفها بخاتم مدفوع ليشري إىل
سداد قيمتها .
مادة ( : )60ال يجوز الرصف إال يف حدود املوازنة التقديرية املعتمدة  ،وعىل

مدير املالية التأكد من قيام الطرف اآلخر بتنفيذ االرتباط أو التعاقد أو حلول
ما تحت الحساب
وقت االستحقاق  ،ويجوز للرئيس أو من ينيبه رصف مبلغ مقد ا
إذا استدعيت الظروف ذلك  ،برشط الحصول عىل الضامنات الكافية قبل الرصف .

مادة ( : )61يحكم إصدار الشيكات الضوابط التالية :
أ -ال يجوز إصدار أي شيك عىل حسابات املؤسسة بدون غطاء مايل.
ب -ال يجوز تحرير شيكات لحاملها أو عىل بياض .
ت -ال يرصف الشيك إال للمستفيد األول فقط .
ث -يجب التوقيع عىل صورة الشيك من قبل املخول باالستالم مع أخذ صورة من التوكيل إذا
كان وكيالا .
ج -يتم االحتفاظ بكعوب الشيك يف أرشيف اإلدارة املالية .

مادة ( : )62ال يجوز سحب شيكات بدل فاقد إال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ
فقد الشيك األصيل  ،أول بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من فقد الشيك
األصيل من ناحية وضامن عدم رصفه يف املستقبل من ناحية ثانية .
مادة ( :)63يكون تسلسل املستويات اإلدارية باملؤسسة التي لها صالحية
اعتامد الرصف عىل النحو املبني يف دليل تفويض الصالحيات ،ويف جميع

الحاالت ال يجوز ألحد العاملني أو املديرين اعتامد رصف مبالغ خاصة به إال
باعتامد املسؤول األعىل منه.
مادة ( :)64يجب أن تكون جميع الشيكات الصادرة من املؤسسة موقعة من
قبل رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع توقيع مدير املالية للمؤسسة.

مادة ( :)65ينبغي موافاة كافة البنوك التي يتعامل معها املؤسسة بنامذج
التواقيع املعتمدة.
مادة ( : )66ينبغي اتخاذ اإلجراءات الرقابية عند طبع سندات القبض والرصف

للنقد وسندات االستالم والدفع للشيكات  ،مع رضورة االحتفاظ بهذه السندات
يف مكان أمني تحت رقابة املدير املايل  ،وكذلك الشيكات غري املستعملة ،
ويجب أن تكون هذه املستندات بشكل خاص وكافة املستندات املالية مرقمة
بالتسلسل عند استخدامها مع االحتفاظ بالنسخ امللغاة .
مادة ( : )67يجوز اإلذن بالرصف نق ادا مبوجب أمر دفع عىل خزينة املؤسسة

يف حدود ألف ريال يف املرة الواحدة وباعتامد الرئيس أو نائبه .
مادة ( : )68ال يجوز االحتفاظ لدى أمني صندوق املؤسسة مببلغ يزيد عن
الالزم الحتياجات املؤسسة  ،والذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس أو من
ينيبه بنا اء عىل اقرتاح املدير املايل .

أمر الرصف
مادة ( : )69يعترب الرئيس أو من ينوب عنه هو معتمد الرصف أو آمر الدفع ،
عا نهائياا يجيز للمسؤولني
ويعترب توقيعه عىل مستندات الرصف املختلفة توقي ا
عن حفظ األموال كالا حسب اختصاصه دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتامد
اإلشعارات البنكية أو رشاء االحتياجات

.

 إن اعتامد الرئيس أو من ينوب عنه ألي ترصف ينشأ عنه نفقة مالية يستلزم بالرضورةتنفيذها بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى املؤسسة وطبقاا
لإلجراءات املحاسبية املوضحة بالنظام املايل ،ويعترب مدير املالية مسؤوالا عن صحة
تنفيذ هذه اإلجراءات.
 يعترب (سند الرصف ) املستند النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود وهواملستند النظامي الذي يجيز سحب النقود من البنك .

