الفصل الثالث
التحصيل والصرف
املادة الثالثة عشرة:
يكون للصندوق حساب رئيسي يف مؤسسة النقد العربي السعودي أو فروعها
أو بأحد البنوك الوطنية يف األماكن اليت ال يوجد بها فروع ملؤسسة النقد العربي
السعودي تودع بها أرصدة وموارد الصندوق ،وذلك مبوافقة مدير املؤسسة التعليمية
ووزارة املالية واالقتصاد الوطين ،مع جواز فتح حساب يف بنك حملي للمصروفات
اجلارية للصندوق.

املادة الرابعة عشرة:
جيب أن يكون الصرف يف حدود اعتمادات امليزانية التقديرية املعتمدة
للصندوق.

املادة اخلامسة عشرة:
ال جيوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إالّ مبوجب مستندات أصلية معتمدة
من صاحب الصالحية وفقًا ألحكام هذه الالئحة ،وجيوز جمللس اإلدارة الرتخيص
بالصرف بصور املستندات أو مبستندات (بدل فاقد) بعد احلصول على موافقة ديوان
املراقبة العامة مبا ال يتجاوز مليون ريال ،مع عدم سابقة الصرف مع اختاذ اإلجراءات
اليت حتول دون الصرف يف حالة ظهور املستندات األصلية.

املادة السادسة عشرة:
تتم مجيع مصروفات الصندوق بشيكات مسحوبة على احلساب اجلاري
للصندوق بالبنك حتمل توقيعني لكل من رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي أو من
يقوم مقامهما يف حالة غيابهما ،مع مراعاة ما ورد يف املادة الثامنة عشرة من هذه
الالئحة.

املادة السابعة عشرة:
يف حالة فقد شيك جيب إخاار البنك املسحوب علي فورًا لوقف صرف الشيك
ويتحمل املتسبب يف فقده مصروفات النشر وغريها اليت يالبها البنك وال يتم سحب
شيك جديد بدالً من الشيك املفقود إال بعد ورود إخاار من البنك يفيد بعدم صرف .

املادة الثامنة عشرة:
جيوز ختصيص سلف مستدمية حيدد مبلغها جملس اإلدارة تستخدم لصرف
املصروفات التشغيلية العاجلة الالزمة لتسيري أعمال الصندوق اليت ال تزيد قيمتها على
األلف ريال وفق ًا للضوابط التالية:
 .1يتم الصرف باعتماد املدير التنفيذي أو من يقوم مقام .
 .2عدم جواز جتزئة املنصرف على غرض حمدد بذات بقصد صرف من السلفة.
 .3يراجع املنصرف من السلفة من قبل جملس اإلدارة كل ستة أشهر ليتم تعديل
مبلغها لتكون يف حدود متوسط املنصرف هلذه املدة.
 .4يتم استعاضة املنصرف مبوافقة رئيس جملس اإلدارة أو من يقوم مقام كلما
قاربت على النفاذ وجيب أن تقفل يف نهاية السنة املالية وتوريد املتبقي منها
حلساب الصندوق.
 .5يقوم املدير التنفيذي شهري ًا وبشكل مفاجئ جبرد السلفة وماابقة ذلك مبا هو
مقيد بالدفاتر.

املادة التاسعة عشرة:
يكون الصرف من الصندوق يف حال القروض واإلعانات وفق ًا للضوابط التالية:
 .1تقديم طلب القرض أو اإلعانات على النموذج املعد لذلك.
 .2دراسة حالة الاالب والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة مبا يف ذلك
الكلية والقسم.
 .3تعرض الالبات على جملس اإلدارة للبت فيها وحتديد مبلغ اإلعانة أو مبلغ
القرض ومدة سداده.
 .4جيوز لرئيس جملس اإلدارة يف احلاالت العاجلة صرف مبلغ ال يتجاوز ()555
ريال يف حال اإلعانة و ( )1555ريال يف حال القرض على أن يعرض األمر على
جملس اإلدارة يف أول جلسة للعلم واإلحاطة.
 .5يتم تسديد القرض يف املوعد املقرر وذلك خبصم من مكافأة الاالب الشهرية
على أال يتجاوز ما خيصم شهريًا  %25من قيمة املكافأة الشهرية وذلك ما مل
يقرر جملس اإلدارة خالف ذلك.
 .6عدم إخالء طرف الاالب املقرتض من املؤسسة التعليمية حتى يتم التأكد من
سداده لكامل القرض.
 .7جيوز مبوافقة جملس اإلدارة بناء على توصية رئيس جملس اإلدارة إعفاء
الاالب من سداد باقي القرض يف احلاالت الضرورية.

املادة العشرون:
يكون الصرف من الصندوق لدعم األنشاة الاالبية وتقديم اجلوائز
للمتفوقني فيها وفق ًا للضوابط التالية:
 .1يتقدم املسؤول عن النشاط بالب إىل رئيس اجمللس مشفوع ًا مبا يلي:
(أ) األنشاة التفصيلية ووقت تنفيذها.

(ب) امليزانية التقديرية لتنفيذها مع إيضاح مبلغ التمويل من ميزانية املؤسسة
التعليمية إن وجد والدعم املالوب من الصندوق.
 .2التأكد من توفر املبلغ يف ميزانية الصندوق متهيدًا لعرض على جملس اإلدارة
للبت في .
 .3جيوز لرئيس جملس اإلدارة يف حال االستعجال وتقييم للحالة صرف جزء من
الدعم املالوب قبل العرض على جملس اإلدارة على أن يعرض على اجمللس يف
جلست التالية ألخذ موافقت على ذلك على أال يتجاوز املبلغ  %25من الدعم
املالوب.
 .4يصرف املبلغ للمسؤول عن النشاط سلفة مؤقتة بعد موافقة جملس اإلدارة.
 .5يقدم املسؤول عن النشاط املستندات املؤيدة للصرف وما يؤيد توريد ما قد
يتبقى من السلفة حلساب الصندوق لرئيس جملس اإلدارة وتقفل خالل مخسة
عشر يومًا من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من أجل .

املادة احلادية والعشرون:
يكون الصرف من الصندوق إلقامة املشروعات االستثمارية وفق ًا للضوابط التالية:
 .1وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من مدير املؤسسة التعليمية أو
الوزير املختص.
 .2أن يكون االعتماد املخصص للمشروع يف ميزانية الصندوق يسمح بالصرف.
 .3أن يتم تنفيذها وفق ًا ألحكام املادة ( )23من هذه الالئحة.
 .4أن يتم الصرف وفق ًا لتقديم العمل ومبوجب املستندات املؤيدة لذلك بعد
اعتمادها من جملس اإلدارة.

