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اللجنة التنفيذية

تعتــر اللجنــة التنفيذيــة، هــي معتمــدة الصــرف وآمــر الدفــع، ويعتــر توقيعهــا عــى مســتندات الصــرف المختلفــة توقيعــاً 

نهائيــاً يجــز للمســؤولني عــن حفــظ األمــوال -كل بحســب اختصاصــه- دفــع النقــود، أو تحريــر الشــيكات، أو اعتمــاد 

اإلشــعارات البنكيــة، أو رشاء االحتياجــات.

إن اعتمــاد اللجنــة التنفيذيــة ألي تصــرف ينشــأ عنــه نفقــة ماليــة، يســتلزم ابلضــرورة تنفيذهــا بشــكل ســليم بواســطة 

المســتندات النظاميــة المســتعملة لــدى اجلمعيــة وطبقــاً لإلجــراءات المحاســبية المعتمــدة، ويعتــر مديــر الشــؤون 

الماليــة واإلداريــة مســؤواًل عــن صحــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات.

سند الصرف

يعتــر ســند الصــرف هــو المســتند النظامــي الــذي يجــز ألمنــاء الصناديــق دفــع النقــود، أو يجــز ســحب النقــود مــن البنــك 

بموجــب الشــيكات المســحوبة عــى اجلمعيــة وبحســب اإلجــراءات المعتمــدة.

يتــم ســداد مصاريــف اجلمعيــة -ســواًء للرامــج واألنشــطة أو للمصاريــف العامــة واإلداريــة- بموجــب ســندات   •  

التاليــة: الطــرق  بإحــدى  صــرف، 

نقــداً مــن عهــدة النشــاط أو مــن عهــدة المصروفــات النرثيــة، عــى أال يتجــاوز الســقف المحــدد للصــرف النقــدي   •  

رايل.  10.000

بشيك عى إحدى البنوك المتعامل معها ألكرث من 10.000 رايل.  •  

حوالة بنكية.  •  

يتــم التأكــد مــن اســتكمال المعاملــة جلميــع مســوغات الصــرف، وإرفــاق المســتندات الدالــة عــى ذلــك، وإكمــال   •  

التوقيعــات عليهــا مــن الموظفــني المختصــني، واعتمــاد الصــرف مــن اللجنــة التنفيذيــة طبقــاً لإلجــراءات المعتمــدة.

الصرف عىل الربامج واألنشطة

تتــم عمليــة الصــرف عــى الرامــج واألنشــطة يف اجلمعيــة يف ضــوء متطلبــات اخلطــة التشــغيلية وموازنتهــا، أو لرغبــة 

مــن المانــح، مــن خــال تعبئــة نمــوذج طلــب الصــرف عــى النشــاط، وينبغــي أن يحتــوي نمــوذج طلــب الصــرف عــى 

األجــزاء التاليــة:

بيانات اإلدارة أو القسم المعين بطلب الصرف.  •  

بيانات الرنامج أو النشاط أو البند المراد الصرف له.  •  

تحديد رقم البند أو الرنامج يف موازنة العام يف حال تم اعتماده فيها والرصيد المعتمد.  •  

توقيع اإلدارة الطالبة للصرف.  •  

اعتماد صاحب الصاحية.  •  

توقيــع مديــر الشــؤون الماليــة واإلداريــة بمــا يفيــد توفــر الرصيــد مــن خــال الموازنــة أو مــن خــال وجــود تــرع   •  

للرنامــج. ودعــم 

تتــم المناقلــة مــن بنــد آلخــر بموافقــة خطيــة مــن اإلدارة الماليــة )وتلــزم اإلدارة بتوضيــح األســباب ومــدى احلاجــة   •  

اىل تعويــض مبلــغ المناقلــة ابلنســبة اىل اإلدارة الــي ســحب منهــا المبلــغ حــى ال يرتتــب عليهــا عجــز مــايل فيمــا بعــد(.

يف حــال عــدم توفــر رصيــد للصــرف عــى برنامــج أو نشــاط مــا، يتــم إعــداد نمــوذج طلــب مناقلــة بني بنــود الموازنــة واعتماده 

مــن قبــل المخــول ابلصاحيــة، وبعــد إتمــام عمليــة المناقلــة يتــم إجــراء عمليــة الصرف بموجب ســند الصرف.

يحتوي نموذج طلب المناقلة بني بنود الموازنة عى البيانات التالية:

البند / الرنامج المراد النقل إليه.  •  

البند / الرنامج المراد النقل منه.   •  

موافقــة مجلــس اإلدارة عــى إجــراء المناقلــة بعــد تأكيــد إدارة الشــؤون الماليــة واإلداريــة عــى توفــر رصيــد يف   •  

البنــد المــراد النقــل منــه.

تحديد نوعية المناقلة هل هي نقل نهايئ أم نقل مؤقت حلني وصول منح له.  •  

سندات الصرف

يتــم تحريــر ســند صــرف عنــد ســداد المصروفــات بموجــب شــيكات مســحوبة مــن قبــل اجلمعيــة عــى أحــد البنــوك الــي 

يجــري التعامــل معهــا، ويحتــوي ســند الصــرف عــى البيانــات التاليــة:

اسم المستفيد  •  

اسم البنك المسحوب عليه ورقم احلساب  •  

المبالغ ابألرقام واحلروف  •  

رقم الشيك المسحوب  •  

أسباب الصرف  •  

التوجيه المحاسيب لعملية الصرف  •  

توقيــع كافــة األطــراف الــي اشــرتكت يف إعــداد ومراجعــة ســند الصــرف )أعــده، راجعــه، مديــر الشــؤون الماليــة   •  

يــة( واإلدار

توقيع أصحاب الصاحية ويف حدود الصاحيات المالية المخولة لهم  •  
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الشيكات

الشــيك هــو الصــك والمســتند القانــوين الــذي يتــم بموجبــه دفــع النقــود مــن قبــل البنــك للمســتفيد، ويراعــى فيــه   •  

مــا يــي:

ذكر االسم الصريح للجهة المستفيدة  •  

تسجيل المبلغ المدفوع ابألرقام واحلروف  •  

االعتماد من صاحب الصاحية   •  

يحظر إصدار أي شيك بدون سند صرف شيك، كما يحظر عى غري قسم احلساابت أن يقوم بإعداده.  •  

ــق المــررة للصــرف بمــا يف ذلــك رشوط التعاقــد والدفــع،  يرفــق مــع أصــل ســند صــرف الشــيكات كافــة الوثائ  •  

ــة يف دفــرت ســند  ــد، ونســخة ثابت ــات القي ــف ســند صــرف الشــيكات مــن أصــل لقســم احلســاابت ألغــراض إثب ويتأل

صــرف الشــيكات ألغــراض المراجعــة، أو مــن خــال نمــوذج آيل مــن النظــام احلاســويب المــايل بعــد التأكــد مــن اســتيفاء 

النظــام احلاســويب للمتطلبــات الرقابيــة المتعلقــة بإصــدار الســندات اآلليــة.

ــل اعتمــاد ســند الصــرف، كمــا يجــب  ــد المراجعــة، قب يجــب ختــم مســتندات الصــرف أو التأشــري عليهــا بمــا يفي  •  

نهائيــة. بصفــة  الشــيك  أو  اإلذن  إصــدار  بمجــرد  الصــرف  يفيــد  بمــا  أيضــا  عليهــا  التأشــري 

يف حالــة تحريــر الشــيك لمــورد خدمــة، أو أصــول ثابتــة، أو متداولــة، أو تســديد إيجــارات ومــا شــابه ذلــك يلــزم   •  

ابلشــيك. )قبــض(  تحصيــل  ســند  عــى  احلصــول 

ــة تجــاه الغــري يجــب أن يوقــع مســتلم  ــراء ذمــة اجلمعي ــات عــى إب حــى يصبــح ســند صــرف الشــيكات دليــل إثب  •  

ــد اســتامه الشــيك مــع احلصــول عــى ســند قبــض يف  الشــيك عــى مــن الســند مــع ذكــر االســم الرابعــي بمــا يفي

لذلــك. الموجبــة  احلــاالت 

األصــل أن تتــم المدفوعــات بعــد اســتام األصنــاف المــوردة وإدخالهــا للمســتودعات، أو بعــد تســليمها للجهــة الطالبــة 

للــراء، أو بعــد قيــام المــورد بتنفيــذ عقــده مــع اجلمعيــة، ويجــوز للمديــر العــام اإليعــاز بصــرف القيمــة أو أجــزاًء منهــا 

مقدمــاً إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك بــرط احلصــول عــى الضمانــات الكافيــة قبــل األمــر ابلصــرف.

ــة مبالــغ نتيجــة تعاقــدات أو مشــرتايت يجــب أن يقــوم قســم  ــة عــى صــرف أي قبــل موافقــة اللجنــة التنفيذي  •  

الشــؤون الماليــة ابلتحقــق مــن أن المبلــغ المطلــوب صرفــه يطابــق مــا هــو وارد بــروط التعاقــد، وأن يراعــى مــا يــي:

أن تكون الفواتري أصلية وعى نموذج مطبوع ابسم المورد ومختومة منه.  •  

أن تكون هذه المستندات ابسم اجلمعية وليس ابسم أحد منسوبيها.  •  

إذن اإلضافة للمخازن عن األصناف الي تم رشاؤها.  •  

ـر اإلدارة الطالبــة لهــا  إعــداد محضــر فحــص لألصنــاف المــوردة إذا زادت قيمتهــا عــن 1000 رايل بتوقيــع مدـي  •  

ــات  ــد بمطابقتهــا للعين ــورة بمــا يفي ــع مديــر اإلدارة عــى الفات ــك يكتفــى بتوقي ــت عــن ذل ــدوق، فــإن قل وأمــني الصن

المطلوبــة. والمواصفــات 

نسخة أمر التوريد )الراء(.  •  

مســتخلصات األعمــال أو الرتميمــات ومحاضــر اســتامها، مــع اســتيفاء كافــة االعتمــادات المرتبطــة بهــا مــن   •  

عليــه. االتفــاق  تــم  لمــا  مطابقتهــا  مــن  والتأكــد  والتنفيــذ  ابلمتابعــة  المعنيــة  واإلدارة  اإلرشاف  جهــات 

التأكــد أبن الفاتــورة أو المســتخلصات لــم يســبق صرفهــا وأن تختــم المســتندات بختــم )ُصــرَِف( فــور ســداد   •  

الثمــن.

سندات الصرف الملغاة

يرفــق أصــل ســند الصــرف الملغــى مــع نســخته مــع توضيــح ســبب اإللغــاء واالســم الثــايث لمعــد الســند )مــن إدارة 

الشــؤون الماليــة واإلداريــة( وتوقيعــه.

الوثائق المؤيدة للصرف

الوثائــق المؤيــدة للصــرف هــي الوثائــق والبيانــات والفواتــري والكشــوف وغريهــا مــن المســتندات المــررة   •  

والمؤيــدة لعمليــات صــرف النفقــات والــي يجــب أن ترفــق مــع مســتندات الصــرف المذكــورة يف هــذه الائحــة، بمــا 

يفيــد أنهــا تمــت عــى الوجــه الصحيــح، وأبن المشــرتايت، أو المســتلزمات، أو األشــغال، أو اخلدمــات قــد تمــت لصــاحل 

اجلمعيــة وأنــه قــد تــم اســتامها، ويجــب أن تكــون هــذه الوثائــق والبيانــات والفواتــري ابســم اجلمعيــة وليــس ابســم 

أحــد منســوبيها، وبتواريــخ حديثــة مقاربــة للتاريــخ المقدمــة فيــه.

إذا فقــدت المســتندات المؤيــدة الســتحقاق مبلــغ معــني قبــل الصــرف جــاز أن يتــم الصــرف بموافقــة اللجنــة   •  

التنفيذيــة بعــد التأكــد مــن عــدم ســابقة الصــرف وبــرط أن أيخــذ التعهــد الــازم عــى طالــب الصــرف بتحمــل جميــع 

النتائــج الــي قــد ترتتــب عــى تكــرار الصــرف، ويشــرتط أن يقــدم طالــب الصــرف بــدل فاقــد للمســتندات، وذلــك بعــد 

إجــراء التحقيــق الــازم واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمنــع اســتخدام المســتند األصــي مــع وجــوب إرفــاق نتيجــة التحقيــق 

الــذي أُجــري يف هــذا الشــأن مــع مســتندات الصــرف.

المرتبات واألجور

تتم عملية صرف المرتبات واألجور وفق التسلسل التايل: 

يقــوم قســم المــوارد البريــة بتجهــز كشــف اســتحقاقات الموظفــني واعتمــاده مــن المديــر اإلداري ومــن ثــم   •  

واإلداريــة. الماليــة  الشــؤون  إدارة  إىل  يرســل 

تقــوم إدارة الشــؤون الماليــة واإلداريــة بمراجعــة كشــوف الرواتــب والتأكــد مــن عمليــات االحتســاب الــواردة يف   •  
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الكشــف.

بعــد المراجعــة والتدقيــق وأخــذ الموافقــة والتعميــد مــن اللجنــة التنفيذيــة عــى كشــف الرواتــب تقــوم إدارة   •  

الشــؤون الماليــة واإلداريــة بطباعــة قوائــم أبســماء الموظفــني والمبالــغ الــي ســتدفع لهــم وأرقــام حســاابتهم 

ابالعتمــاد. التنفيذيــة  واللجنــة  واإلداريــة،  الماليــة  الشــؤون  وإدارة  البريــة،  المــوارد  قبــل  مــن  ويوقــع  البنكيــة 

يتم توقيع اخلطاب من قبل صاحب الصاحية يف اجلمعية وإرساله للبنك للصرف.  •  

يمكن صرف الرواتب واألجور قبل التاريخ المحدد يف احلاالت التالية:

المواســم واألعيــاد الرســمية ومــا عــى شــاكلتها، بــرط موافقــة اللجنــة التنفيذيــة، وابتبــاع نفــس إجــراءات   •  

المعتمــدة. الرواتــب  صــرف 

لموظف يف مهمة خارج اجلمعية ويستلزم وجوده إىل ما بعد حلول الموعد المحدد لصرف الرواتب.  •  

لموظف عند استحقاق إجازته السنوية االعتيادية أو أي إجازة استثنائية أخرى.  •  

ــاً  ــم الصــرف نقــداً طبق ــك يجــوز أن يت ــط الداخــي ومــع ذل ــق الضب ــم بشــيكات لتحقي األصــل يف الصــرف أن يت  •  

المؤقتــة. والعهــد  المســتديمة  العهــد  خــال  مــن  الائحــة  هــذه  يف  المحــددة  للقواعــد 

تحــدد كل إدارة وقســم مجــاالت الصــرف مــن العهــدة المســتديمة إن وجــدت لديهــا بحســب طبيعــة نشــاطها،   •  

ولكــن بصفــة عامــة تكــون هــذه المجــاالت يف نطــاق المصروفــات العاجلــة والــي يصعــب االنتظــار حــى يتم اســتخراج 

ــة للتشــغيل. ــة الضروري شــيكات لهــا والمصروفــات النرثي

يتــم الفصــل يف العهــد ســواء كانــت مؤقتــة أو مســتديمة بــني العهــد المخصصــة للرامــج واألنشــطة، والعهــد   •  

العامــة. التشــغيل  مصاريــف  أو  النرثيــة  المصروفــات  لمواجهــة  المخصصــة 

ال تســجل أي عهــده عــى أقســام اجلمعيــة أو أي جهــة مســتخدمة لهــا بــل كعهــدة شــخصية تســتخدم مــن قبــل   •  

عليــه. وتســجل  معــني  موظــف 

يجــب الفصــل بــني العهــدة الدائمــة والمؤقتــة وال يجــوز الدمــج بينهمــا يف حســاب واحــد حــى ولــو صرفــت لنفــس   •  

الشــخص.

ال يجــوز صــرف المرتبــات واألجــور، أو األجــور اإلضافيــة، أو المكافــآت، أو احلوافــز، أو ســلف الموظفــني مــن   •  

المســتديمة. العهــد 

ال يجوز صرف عهدة مالية لموظف ما من مخصصات عهدة مالية معطاة لموظف آخر.  •  

تعتــر العهــد المســتديمة عهــدة شــخصية ال يجــوز نقلهــا إىل موظــف آخــر إال بعــد أن تتــم تســويتها وإخــاء   •  

طــرف الموظــف المســؤول عنهــا، عــى أن يعــد بذلــك محضــر اســتام وتســلم يعتمــد مــن اللجنــة التنفيذيــة، وال يجــوز 

أبي حــال مــن األحــوال أن يعهــد ألحــد العاملــني يف قســم احلســاابت أو الرقابــة الماليــة ابلعهــد المســتديمة وذلــك 

للمحافظــة عــى نظــام الضبــط الداخــي.

الُعهد المستديمة

الُعهــدة المســتديمة هــي المبلــغ الــذي يســلم ألحــد الموظفــني أو المتعاونــني مــع اجلمعيــة للصــرف منــه عــى المدفوعــات 

ــة أو للمصاريــف واالحتياجــات  ــت لنشــاطات وبرامــج اجلمعي ــة وفــق احتياجــات العمــل ســواًء أكان ــة والعاجل النرثي

العامــة واإلداريــة، عــى أن يتــم تعويــض المبالــغ المصروفــة عندمــا يشــارف المبلــغ الــكي المخصــص مــن النفــاذ.

ــايب  ــك، بشــكل كت ــب عهــد شــخصية لموظفيهــم إذا اقتضــت احتياجــات العمــل ذل يحــق لمديــري اإلدارات طل  •  

واالعتمــاد. للمراجعــة  التنفيذيــة  اللجنــة  إىل  يقــدم  الصــرف،  ومجــاالت  للعهــدة  األقــى  احلــد  فيهــا  يحــدد 

يحرر طلب العهدة المالية من أصل ونسخة عى النحو التايل:  •  

األصــل: يرســل لقســم احلســاابت بعــد اعتمــاده مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة، ألجــل تحريــر ســند صــرف الشــيك أو   •  

القيمــة. تحوـيـل 

النسخة الوحيدة: تبقى مع اجلهة الطالبة للعهدة المستديمة.  •  

يتــم إعــادة النظــر يف احلــد األقــى للعهــدة الماليــة كل ثاثــة أشــهر كحــد أقــى، عــى ضــوء المبالــغ المصروفــة   •  

القــرار ابلــزايدة أو النقصــان. فعليــاً، وتتخــذ اللجنــة التنفيذيــة 

يشرتط فيمن يكون مسؤواًل عن العهدة المستديمة ما يي:  •  

أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية.  •  

أال يكون عامًا يف قسم احلساابت التابع إلدارة الشؤون المالية واإلدارية.  •  

أال يكون تابعاً ألي جلنة أو قسم مختص ابلمراقبة والتدقيق المايل.  •  

تُصــرف العهــدة المســتديمة بموجــب ســند صــرف شــيكات أو نمــوذج تحويــل بنــي للموظــف المســؤول عنهــا،   •  

والــذي يعــد مــن أصــل ونســخة كمــا يــي:

النسخة الوحيدةاألصل

سند صرف شيك

يرسل لقسم احلساابت مرفقاً بطلب 

العهدة المالية الموقع من اللجنة 

التنفيذية

تبقى لدى الصندوق لغرض المراجعة

يسلم للبنكنموذج تحويل بني
يرسل لقسم احلساابت مرفقاً بطلب العهدة المالية الموقع من 

اللجنة التنفيذية
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يمســك مــن يعهــد إليــه ابلعهــدة المســتديمة ســجًا خاصــاً لتســجيل كافــة مصروفــات العهــدة ابلتفصيــل أواًل   •  

للمراجعــة والتدقيــق. الدفــرت  الصــرف، عــى أن يخضــع هــذا  أبول مــن واقــع أذون 

يتــم الصــرف مــن العهــدة المســتديمة بنــاء عــى ســند صــرف نقــدي مــن أصــل ونســخة، ُيعتمــد مــن إدارة الشــؤون   •  

الماليــة واإلداريــة، بحيــث يرفــق األصــل مــع المســتندات، ويرســل إىل احلســاابت للتســوية المحاســبية، وتبقــى 

النســخة لــدى الموظــف مــن أجــل المطابقــة مــع طلــب الصــرف.

عندمــا تقــرتب العهــدة المســتديمة مــن النفــاذ يتــم إعــداد كشــف تفريــغ واســتعاضة لهــا، لتعويــض مــا تــم   •  

صرفــه منهــا، مرفقــاً بــه أصــول أذون الصــرف والمســتندات المؤيــدة للصــرف، وتقــدم إىل إدارة الشــؤون الماليــة 

واإلداريــة ألجــل المراجعــة وتســجيلها ابلدفاتــر طبقــاً لطبيعتهــا، ثــم يحــرر إذن صــرف شــيك أو يتــم التحويــل البنــي 

للشــخص المســؤول عنهــا.

ينبغــي ختــم كافــة المســتندات المؤيــدة للصــرف مــن العهــدة بختــم “ُصــرَِف” وذلــك فــور االنتهــاء مــن عمليــة الدفــع أي 

بعــد أن يتــم توقيــع الشــيك مــن قبــل آخــر شــخص مفــوض عــى توقيــع الشــيكات، ويتأكــد مــن عــدم تكــرار دفعهــا 

وقيــام المحاســب بختمهــا بختــم )روِجــَع(.

تخضــع العهــدة المســتديمة لنظامــي اجلــرد الــدوري والمفــائج، بنــاء عــى طلــب اللجنــة التنفيذيــة، وُيعــد بنتيجــة اجلــرد  أ. 

تقريــراً يرفــع إىل اللجنــة التنفيذيــة ومديــر القســم أو اإلدارة المســتفيدة مــن العهــدة، ثــم تتخــذ اإلجــراءات الازمــة 

لتســوية الفــروق إن وجــدت.

بعــد مراجعــة مســتندات العهــدة المســتديمة تحــول إىل احلســاابت ألجــل تســجيلها يف النظــام المحاســيب بعــد  ب. 

تحليلهــا، وتحمــل عــى احلســاابت المســتفيدة حســب طبيعتهــا، مــع انتبــاه المحاســب إىل عــدم تســجيل العهــدة 

بشــكل إجمــايل وإقفالهــا يف حســاابت مجملــة.

تصفى العهد المستديمة يف احلاالت التالية:

يف نهايــة الســنة الماليــة ويــورد المتبقــي منهــا إىل البنــك أو الصنــدوق، كمــا أنهــا تســتعاض كاملــة يف بدايــة الســنة   .1

الماليــة اجلديــدة.

عندما تطلب اإلدارة الطالبة لها تصفيتها النتفاء الغرض منها.  .2

عنــد احلاجــة لنقلهــا مــن موظــف إىل موظــف آخــر ألي ســبب مــن األســباب كاإلجــازة، أو المــرض، أو الوفــاة، أو إنهــاء   .3

العمــل.

تتطلب عملية الصرف من العهد المالية المستديمة ما يي: أ. 

استخدام سندات صرف من دفاتر مطبوعة أبرقام مسلسلة.  .1

أن تكون سندات الصرف مصادقة من قبل صاحب الصاحية.  .2

يتــم التوقيــع عليهــا بواســطة الشــخص المســؤول عــن العهــدة بمــا يفيــد الســداد )مســتند ابالســتام أو ســند   .3

قبــض(.

تتم كتابة المبالغ ابألرقام واحلروف.  .4

يجب أن يحتوي سند الصرف عى وصف كاٍف ألسباب المصروف.  .5

أن تكون المستندات ابسم اجلمعية وليس ابسم أحد موظفيها.  .6

أن تكون المستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ تقديمها.  .7

أال يزيد ما يصرف من العهدة المستديمة عن المبلغ المحدد لها من قبل صاحب الصاحية.  .8

ــاً  ــوع المصــروف تفصيلي ــة تعــذر احلصــول عــى مســتند مؤيــد للصــرف يتــم اســتخدام نمــوذج داخــي يوضــح ن يف حال ب. 

والقائــم بــه، ويوقــع مــن مديــر إدارة مســتلم العهــدة، ويعتمــد مــن اللجنــة التنفيذيــة ويكــون ذلك يف حاالت اســتثنائية 

ويف أضيــق احلــدود، وبمــا ال يتجــاوز مبلــغ 1000 رايل – فقــط ألــف رايل ســعودي ال غــري.

العهدة المؤقتة

العهــدة المؤقتــة هــي المبلــغ الــذي يســلم ألحــد الموظفــني يف أي إدارة أو موقــع عمــل لإلنفــاق غــري المعــروف قيمتــه 

بدقــة مقدمــاً إلتمــام عمليــة رشاء مبــارش مــن الســوق.

تعتمــد العهــدة المؤقتــة مــن اللجنــة التنفيذيــة بنــاء عــى طلــب مــن إدارة معينــة عــى أن يحــدد يف هــذا الطلــب مقــدار  أ. 

هــذه العهــدة ومجــاالت الصــرف والموظــف الــذي ســتصرف لــه، ويحــرر مــن أصــل ونســخة، كمــا يــي:

األصل: ويرسل إىل قسم احلساابت بعد اعتماده، من أجل إعداد نموذج صرف الشيك أو التحويل البني  .1

النسخة الوحيدة: وتبقى مع اإلدارة الطالبة للعهدة المؤقتة ألغراض المراجعة.  .2

ــدة للصــرف  ــاء عــى مســتندات مؤي ــه، وبن ــت مــن أجل ــذي طلب ــة إال للغــرض ال ال يجــوز الصــرف مــن العهــدة المؤقت ب. 

تســتويف النــوايح الشــكلية والموضوعيــة، كمــا ينطبــق عــى العهــد المســتديمة.

ال يجوز صرف عهدة مؤقتة ألحد األشخاص إذا كان يف حوزته عهدة أخرى مؤقتة أو مستديمة إال بعد تسويتها. ج. 

يشرتط فيمن يكون مسؤواًل عن العهدة المؤقتة ما يي: د. 

أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية.  .1

أال يكون عامًا يف قسم احلساابت التابع إلدارة الشؤون المالية واإلدارية.  .2

أال يكون تابعاً ألي جلنة أو قسم مختص ابلمراقبة والتدقيق المايل.  .3

تصــرف العهــدة المؤقتــة بموجــب ســند صــرف شــيكات أو نمــوذج تحويــل بنــي للمســؤول عنهــا، عــى أن والــذي يعــد مــن 

أصــل ونســخة كمــا يــي:
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تتــم تســوية العهــدة المؤقتــة يف مــدة ال تتجــاوز عــرة أايم مــن تاريــخ انتهــاء الغــرض الــذي صرفــت مــن أجلــه، وتقــدم 

المســتندات إىل احلســاابت للمراجعــة والفحــص بعــد اعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة، وبعــد توريــد المتبقــي منهــا إىل 

الصنــدوق أو البنــك بحســب إجــراءات التوريــد المعتمــدة، ثــم تســجل يف الدفاتــر وتحمــل عــى احلســاابت المســتفيدة 

طبقــاً لطبيعتهــا.

تصفى العهد المؤقتة يف احلاالت التالية:

يف نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إىل البنك.  .1

عندما تطلب اإلدارة الطالبة لها تصفيتها النتفاء الغرض منها.  .2

عنــد احلاجــة لنقلهــا مــن موظــف إىل موظــف آخــر ألي ســبب مــن األســباب كاإلجــازة، أو المــرض، أو الوفــاة، أو إنهــاء   .3

العمــل.

- إن األصــول الشــخصية مثــل األجهــزة والمعــدات واألدوات واألثــاث والمفروشــات وتجهــزات احلاســب اآليل ووســائل 

االتصــال ووســائل النقــل الــي تصــرف مــن مســتودع اجلمعيــة، أو يتــم رشاؤهــا ووضعهــا تحــت تصــرف موظــف أو 

مجموعــة مــن الموظفــني لغــرض تنفيــذ مهــام وظائفهــم، تخضــع لقيدهــا وتســجيلها يف )ســجل العهــد العينيــة( 

وإثباتهــا كعهــدة مســلمة، ويكــون مســؤواًل عنهــا وعــن ســامتها والمحافظــة عليهــا وحســن اســتعمالها حســب 

األصــول المتعــارف عليهــا، وعــى الوجــه الصحيــح وإعادتهــا إىل اجلمعيــة عنــد الطلــب.

- ال تســدد تعويضــات نهايــة اخلدمــة وال تمنــح شــهادة بــراءة الذمــة ألي موظــف تنتهــي خدماتــه مــن اجلمعيــة مالــم يقــم 

بتســليم وإخــاء كافــة العهــد المســجلة عليــه ســواًء كانــت عهــداً نقديــة أو عينيــة، أو ســداد القيــم المرتتبــة عليــه مــن 

العهــد الــي لــم يســلمها.

- يتــم التعاقــد عــى تأمــني احتياجــات اجلمعيــة مــن اخلدمــات بموجــب عقــود ســنوية أو خطــاابت تعميــد لهــذا الغــرض بعــد 

اعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة يف اجلمعيــة وطبقــاً للصاحيــات المخولــة إليــه.

- إن اعتمــاد عقــود اخلدمــات يســتلزم ابلضــرورة تنفيذهــا بشــكل ســليم بواســطة المســتندات النظاميــة المتبعــة وطبقــاً 

لإلجــراءات المنصــوص عليهــا يف األنظمــة الداخليــة للجمعيــة ويعتــر القســم الطالــب للخدمــة المعــين بهــذه األعمال 

ــد  ــة عن ــة واإلداري ــك تأكــد إدارة الشــؤون المالي ــب ذل ــذ هــذه العقــود، ويتطل واخلدمــات ومســؤول عــن صحــة تنفي

صــرف دفعــات أو مســتحقات اجلهــة المقدمــة للخدمــة، مــن خــال توقيــع القســم أو اإلدارة المعنيــة أبن تنفيــذ اخلدمــة 

تــم ابلشــكل الســليم وعــى الوجــه المطلــوب.

- يجوز تجديد عقود اخلدمات وبذات الروط المنصوص عليها يف العقود المنتهية إذا توفرت فيها الروط اآلتية:

أن يكــون المتعهــد قــد قــام بتنفيــذ الزاماتــه عــى وجــه مــريض يف مــدة العقــد الســابقة، وفــق تقريــر مكتــوب مــن قبــل   .1

اجلهــة المرفــة، ومعتمــد مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة.

أن ال يكــون قــد طــرأ انخفــاض واضــح عــى فئــات األســعار أو األجــور موضــوع العقــد، أو أي تغــريات عامــة يف شــكل   .2

ومضمــون اخلدمــة المطلوبــة.

اعتماد مجلس اإلدارة 

تم اعتماد الالئحة المالية جلمعية الغد للشباب، يف اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته احلادي عرش 

رقم  ) 11/01/2022 ( المنعقدة بتاريخ  11/ 02 / 1444 هـ الموافق 26/ 10 / 2022 م

النسخة الوحيدةاألصل

سند صرف شيك

يرسل لقسم احلساابت مرفقاً بطلب 

العهدة المالية الموقع من اللجنة 

التنفيذية

تبقى يف الدفرت لغرض المراجعة

يسلم للبنكنموذج تحويل بني
يرسل لقسم احلساابت مرفقاً بطلب العهدة المالية الموقع من 

اللجنة التنفيذية
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