سلفة (عهدة) نقدية مؤقتة
نموذج طلب صرف
 1ال يتم طلب السلفة لتأمين إحتياجات موجودة بمستودع الجامعة أو الحتياجات يتم تأمينها في العادة عن طريق إدارة املشتريات
 2تصرف العهدة بعد مو افقة صاحب الصالحية وإصدارقراربصرفها وتطلب من املسؤول األول بالفرع أو الكلية أو العمادة أو اإلدارة وتسجل بأسم أمين الصندوق أو مأمور
الصرف أو عميد كلية أو العمادة أو مديراإلدارة ويعتبرهو املسؤول عن أوجه الصرف منها حسب تعليماتها وتسديدها في الوقت املحدد
 3ال يصرف من العهدة أجورأو رواتب أو مكأفات أو تكاليف سفرأو مصروفات شخصية ملنسوبي الجامعة
 4ال يصرف من العهدة دفعات أو أقساط للمتعاقدين مع الجامعة على بنود امليزانية بعقود تشغيلية أو مشاريع
تعليمات
 5ال يصرف من العهدة مصاريف حفالت أو ضيافات أو هدايا أو هبات
الصرف
 6ال يصرف من العهدة أي مصاريف خارجة عن الغرض املحدد لطلب صرفها
 7تسدد السلفة املؤقتة فوراالنتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وتسدد العهدة املستديمة في أقص ى حد قبل تاريخ إقفال حسابات امليزانية بشهرين بموجب فواتير رسمية
وواضحة ومكتملة الشروط والتو اقيع والختم من الجهة املصدرة لها ومدرجة جميعها في بيان يوضح رقمها وتاريخها ومبلغها ومجموعها مذيل باسم وتوقيع صاحب العهدة
 8ال يسمح بتجديد العهدة إال بعد تسديد العهدة السابقة
ً
 9ال تصرف أي عهدة ما لم يتم اإلرتباط بمبلغها سابقا من إدارة التخطيط وامليزانية على البند املخصص لها
سعادة وكيل الجامعة .............................................................................................................................سلمه هللا
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته:
ريال
) فقط /
آمل التكرم باملو افقة على صرف مبلغ (

خاص
بطالب
السلفة

سلفه (عهدة) مؤقتة :سأقوم بتسديدها فوراالنتهاء من تأمين املطلوب ألجله

الغرض من طلب السلفة
وقد تم االطالع على شروط وتعليمات صرف السلفة أعاله والتزم بما ورد
االسم
الوظيفة

خاص
بصاحب
الصالحية

التوقيع

مع املو افقة وتحال مع التحية لسعادة مديرعام التخطيط وامليزانية لالرتباط باملبلغ وإحالتها لإلدارة املالية إلكمال الالزم
مع عدم املو افقة وتعاد ملصدرها
وكيل الجامعة أ.د إبراهيم بن ر افع القرني

التوقيع

تحال مع التحية لسعادة مديراإلدارة املالية
ً
نفيدكم بأنه تم اإلرتباط بمبلغ رقما (
ً
ريال كتابة ( فقط (:
) اسم
) رقم البند (
رقم اإلرتباط (
البند:
ولكم و افرالتحية
إلكمال الالزم
تعاد مع التحية لسعادة ........................................................
سلمه هللا
ً
ونفيد سعادتكم بعدم توفراملبلغ حاليا في البند املخصص
ولسعادتكم و افر
بأمل التكرم باالطالع واإلحاطة
تحياتي
اإلسم
الوظيفة
يحيى بن ملهوي أبو عيشة
مديرعام إدارة التخطيط وامليزانية
)

خاص
بإدارة
التخطيط
وامليزانية

التوقيع

