منوذج طلب صرف

تعليمات
الصرف

سلفة ( عهدة ) نقدية مؤقتة

1

ال يتم طلب السلفة لتأمني إحتياجات موجودة مبستودع اجلامعة أو الحتياجات يتم تأمينها يف العادة عن طريق إدارة املشرتيات

2

تصرف العهدة بعد موافقة صاحب الصالحية وإصدار قرار بصرفها وتطلب من املسؤول األول بالفرع أو الكلية أو العمادة أو اإلدارة وتسجل بأسم أمني الصندوق أو مأمور الصرف أو عميد كلية أو

3

ال يصرف من العهدة أجور أو رواتب أو مكأفات أو تكاليف سفر أو مصروفات شخصية ملنسوبي اجلامعة

4

ال يصرف من العهدة دفعات أو أقساط للمتعاقدين مع اجلامعة على بنود امليزانية بعقود تشغيلية أو مشاريع

5

ال يصرف من العهدة مصاريف حفالت أو ضيافات أو هدايا أو هبات

6

ال يصرف من العهدة أي مصاريف خارجة عن الغرض احملدد لطلب صرفها

7

تسدد السلفة املؤقتة فور االنتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وتسدد العهدة املستدمية يف أقصى حد قبل تاريخ إقفال حسابات امليزانية بشهرين مبوجب فواتري رمسية وواضحة ومكتملة الشروط

8

ال يسمح بتجديد العهدة إال بعد تسديد العهدة السابقة
ً
ال تصرف أي عهدة ما مل يتم اإلرتباط مببلغها سابقا من إدارة التخطيط وامليزانية على البند املخصص هلا

9

العمادة أو مدير اإلدارة ويعترب هو املسؤول عن أوجه الصرف منها حسب تعليماتها وتسديدها يف الوقت احملدد

والتواقيع واخلتم من اجلهة املصدرة هلا ومدرجة مجيعها يف بيان يوضح رقمها وتارخيها ومبلغها وجمموعها مذيل باسم وتوقيع صاحب العهدة

سعادة وكيل اجلامعة .............................................................................................................................سلمه اهلل

السالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته :

آمل التكرم باملوافقة على صرف مبلغ (

) فقط /

سلفه ( عهدة ) مؤقتة  :سأقوم بتسديدها فور االنتهاء من تأمني املطلوب ألجله

خاص

بطالب
السلفة

ريال

الغرض من طلب

السلفة

وقد مت االطالع على شروط وتعليمات صرف السلفة أعاله والتزم مبا ورد
الوظيفة

التوقيع

االسم

مع املوافقة وحتال مع التحية لسعادة مدير عام التخطيط وامليزانية لالرتباط باملبلغ وإحالتها لإلدارة املالية

إلكمال الالزم

خاص

بصاحب

الصالحية

مع عدم املوافقة وتعاد ملصدرها
االسم

الوظيفة

حتال مع التحية لسعادة مدير اإلدارة املالية
ً
نفيدكم بأنه مت اإلرتباط مببلغ رقما (
ً
ريال كتابة ( فقط (:
خاص

بإدارة

التخيط

وامليزانية

رقم اإلرتباط (

) رقم البند (

إلكمال الالزم

)
) اسم البند:

ولكم وافر التحية

تعاد مع التحية لسعادة  ........................................................سلمه

اهلل
ً
ونفيد سعادتكم بعدم توفر املبلغ حاليا يف البند املخصص
ولسعادتكم وافر حتياتي

بأمل التكرم باالطالع واإلحاطة

الوظيفة

اإلسم

مدير عام إدارة التخطيط وامليزانية

حييى بن ملهوي أبو عيشة

التوقيع

