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كلمة معالي مدير الجامعة
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد:
ادركــت الدولــة _حفظهــا اللــه_ أهميــة دور املراجعــة الداخليــة يف العمــل الحكومــي ومــا متثلــه
مــن أهميــة بالغــة فيــا   يتعلــق   بفحــص وتقييــم أنظمــة الرقابــة   الداخليــة  ،وحاميــة املمتلــكات
العامــة والحــد مــن وقــوع األخطــاء وكذلــك ضــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة واملاليــة ،والتقيــد
بالتعليــات  واألنظمــة والسياســات مبــا  يســاعد  الجهــة يف تحقيــق أهدافهــا.
ولذلــك صــدر قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()235يف  1425/8/ 20هـــ والذي نــص يف فقرتــه الثانية عىل
(تأســيس وحــدات للرقابــة الداخليــة يف كل جهــة مشــمولة برقابــة ديــوان املراقبــة العامــة ،يرتبــط
رئيســها باملســؤول األول يف الجهــاز ) كــا تعتــر الالئحــة املوحــدة  إلدارات املراجعــة الداخليــة
الصــادرة بق ـرار مجلــس  الــوزراء رقــم ( )129يف  1428/4/6هـــ اإلطــار املرجعــي الرئيــس  للمهــام  
واملســؤوليات  الرقابيــة لوحــدات املراجعــة الداخليــة.
وتفخــر جامعــة املجمعــة بــأن  تكــون مــن أوائــل الجامعــات  واألجهــزة  الحكوميــة التــي  بــادرت  
بإنشــاء  وتفعيــل  إدارة  املراجعــة الداخليــة وفــق  رؤيــة  ومنهجيــة  واضحتــن  وذلــك  إميانـاً منهـا  
بالــدور الفاعــل  للمراجعــة  الداخليــة  يف املجــال  الرقــايب  وتحقيــق  األهــداف   املرســومة .
وحيــث  تكتســب  املراجعــة  املاليــة بــكل  جوانبهــا  أهميــة  بالغــة  ،ولحاجــة  املراجــع  لدلي ـل  
مســاند  عنــد املامرســة العمليــة  فقــد قامــت  إدارة  املراجعــة الداخليــة  مشــكورة بإصــدار (الدليــل
االج ـرايئ للمراجعــة املاليــة) مشــتمالً عــى إجـراءات  تفصيليــة .
وتأمــل  أن يكــون  هــذا  الدليــل  أداة هامــة  ومفيــدة  لــكل  املختصــن  بهــذا  النــوع  الهــام  مــن
أنــواع املراجعــة يف  الجهــات  الحكوميــة.

والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل ،،
مديــر جامعــة املجمعة
د .خالد بن سعد املقرن
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المقدمة
   الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد :
إميانـاً مــن الدولــة حفظهــا اللــه بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه املراجعــة الداخليــة فقــد صــدر قـرار       
مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم ( )235تاريــخ 1425/8/20هـــ بتأســيس وحــدات املراجعــة الداخليــة يف
األجهــزة الحكوميــة .
وحرص ـاً مــن إدارة املراجعــة الداخليــة عــى القيــام مبهامهــا مبهنيــة عاليــة وكفــاءة تحقــق الغــرض
املنشــود مــن إنشــائها ،قامــت بإعــداد هــذا الدليــل اإلج ـرايئ للمراجعــة املاليــة والــذي يتضمــن
كيفيــة القيــام باملراجعــة بشــكل تفصيــي ملــا يــي:

 )1مراجعة مرصوفات أبواب امليزانية:

 الباب األول (الرواتب والبدالت وما يف حكمها). الباب الثاين (املرصوفات الجارية). الباب الثالث (برامج التشغيل والصيانة). -الباب الرابع (املشاريع واإلنشاءات).

 )2مراجعة حسابات التسوية.
 )3مراجعة الحساب الختامي.

   وال شــك أن توافــر مثــل هــذه األدلــة يســاهم يف جــودة املراجعــة وتحســن برامجهــا ومتابعتهــا
ملختلــف األنشــطة املاليــة واإلداريــة.
ونأمــل أن يســاعد هــذا الدليــل يف تفعيــل دور إدارة املراجعــة الداخليــة بالجامعــة وإحــكام الرقابــة
عــى املــال العــام رصف ـاً وتحصي ـاً ،وأن يســاهم يف رفــع مســتوى منســويب اإلدارة وإنجــاز املهــام
املناطــة بهــا بكفــاءة ومهنيــة عاليــة.

راجني من الله التوفيق والسداد ،،

مدير إدارة المراجعة الداخلية
عبد العزيز بن محمد الثميري
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الفصل األول:
برنامج مراجعة المرتبات واألجور

11

برنامج مراجعة المرتبات واألجور

أوال :الهدف من تدقيق مستندات رصف الرواتب واألجور:
 )1التأكد من أن املوظفني واملستخدمني والعامل الواردة أسامؤهم باملسريات موجودين فعالً.
 )2التأكد من أن أصحاب االستحقاق قد تسلموا استحقاقاتهم.
 )3التحقق من صحة حساب تلك الرواتب وأنها تتفق مع األنظمة واللوائح املنظمة لذلك وأن
مستندات الرصف ومرفقاتها صحيحة حسابياً.
 )4التأكد من عدم تكرار الرصف وأن املسريات أصول.

ثانيا :أهم القواعد التي تحكم حساب الرواتب واألجور:
 )1يستحق املوظف راتبه اعتبارا ً من تاريخ مبارشته العمل.
 )2يستحق املوظف الراتب عن جزء من الشهر يف الحاالت التالية:
أ -التعيني خالل الشهر ويحسب راتبه من تاريخ مبارشته العمل حتى نهاية الشهر.
ب -االستقالة أو اإلحالة للتقاعد خالل الشهر ويحسب راتبه من بداية الشهرحتى نهاية اليوم
السابق لالستقالة أو اإلحالة للتقاعد.
ت  -حسم أيام الغياب حيث يرصف للموظف راتب األيام املتبقية من الشهر بعد طرح أيام
الغياب.
ث -العودة من اإلجازة خالل الشهر.
بالنسبة للحالتني (أ،ب) يتم حساب الراتب املستحق وفقاً للمعادلة التالية:
املبلغ املستحق = الراتب األسايس × عدد األيام املستحقة  ÷ 30
(سواء كان عدد أيام الشهر حسب تقويم أم القرى  29يوماً أو  30يوماً)
أما بالنسبة للحالتني (ت  ،ث) فيتم حساب الراتب املستحق وفقاً ملا ييل:
املبلغ املستحق = الراتب األسايس × عدد األيام املستحقة من الشهر ÷  30أو 29
 )3يرصف للموظف مكفوف اليد ومن يف حكمه نصف صايف راتبه دون سائر البدالت وكافة
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بدالته وعالواته املستحقة له عن فرتة كف يده .إما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد ما رصف له
ما مل تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غري ذلك.

ثالثا  :الحسميات التي يتم استقطاعها من الراتب :
   هنــاك العديــد مــن الحســميات التــي يتــم اســتقطاعها مــن الرواتــب منهــا مــا هــو
إلزامــي ومنهــا مــا هــو اختيــاري ومــن الحســميات اإللزاميــة الحســميات التقاعديــة والتــي
تســتقطع مــن الخاضعــن لنظــام الخدمــة املدنيــة وكذلــك حســميات التأمينــات االجتامعيــة
والتــي تســتقطع مــن الخاضعــن لنظــام التأمينــات االجتامعيــة أمــا الحســميات االختياريــة
فهــي تختلــف مــن موظــف ألخــر مثــل :قســط بنــك التســليف ،الصنــدوق العقــاري ،البنــك
الزراعــي ...الــخ مــن الحســميات.

 )1الحسميات التقاعدية:
بالنســبة للموظــف أو املســتخدم الخاضــع لنظــام الخدمــة املدنيــة يحســم مــن راتبــه شــهرياً
مــا نســبته ( )%9مــن راتبــه األســايس (أي الراتــب دون أيــة إضافــات) مــع مراعــاة مــا يــي :
أ -يف حالــة خضــوع املوظــف للحســم بســبب الغيــاب فيكــون راتــب األيــام املتبقيــة مــن
الشــهر هــو الراتــب األســايس لهــذا الشــهر والــذي يتــم الخصــم بــه عــى املرصوفــات ويحســب
عليــه العائــد التقاعــدي ألن أيــام الغيــاب ال تحســب ضمــن خدمــة املوظــف (املــادة  16مــن
نظــام التقاعــد املــدين).
ب  -يف حالــة خضــوع املوظــف للحســم كجـزاء فيتــم احتســاب نســبة العائــد التقاعــدي عــى 
كامــل الراتــب األســايس للشــهر ألن األيــام املحســوم راتبهــا يف هــذه الحالــة محســوبة ضمــن
خدمــة املوظــف ويتــم الخصــم بكامــل الراتــب األســايس الشــهري عــى املرصوفــات ويظهــر
راتــب األيــام املحســومة كإي ـرادات ج ـزاءات.
ت  -يف حالــة تخفيــض الراتــب كــا هــي حالــة منــح املوظــف إجــازة مرضيــة بنصــف راتــب
يتــم حســم العائــد التقاعــدي عــن كامــل الراتــب األســايس الشــهري ألن مــدة اإلجــازة املرضيــة
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داخلــة يف خدمــة املوظــف.
ث  -تحســب أيــام العطــل الرســمية ضمــن مــدة الغيــاب إذا ســبقها غيــاب ولحقهــا غيــاب يف
وقــت واحــد وال تحســب إذا كانــت واقعــة قبــل الغيــاب فقــط أو بعــد الغيــاب فقــط وفق ـاً
لتعميــم وزارة الخدمــة املدنيــة رقــم  15 / 33708يف 1410 /1 / 23هـــ.
ج  -يف حــال غيــاب املوظــف بعــد إجــازة العيــد مبــارشة فيضاعــف حســم أيــام الغيــاب إعــاالً
لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )747لعــام 1391هـ.

 )2حسميات التأمينات االجتامعية:
بالنســبة للعامــل الســعودي الخاضــع لنظــام التأمينــات االجتامعيــة يحســم مــن راتبــه شــهرياً
مــا نســبته ( )%9مــن األجــر الشــهري.
تحســب نســبة ( )%9مــن مجمــوع األجــور التــي يقبضهــا العامــل واملنافــع التــي تقــدم لــه
بصــورة عينيــة وفقــا ملفهــوم األجــور الــوارد باملــادة ( )16مــن الئحــة التســجيل واالش ـراكات
مــن (اللوائــح التنفيذيــة لنظــام التأمينــات االجتامعيــة)

رابعاً :تدقيق أمر اعتامد رصف الرواتب واألجور:

 )1عىل املراجع الداخيل أن يكون ملامً مبا ييل:
 الالئحة املوحدة للجامعات السعودية. نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية . )2عىل املراجع الداخيل التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به ما ييل:
أ -النسخة األصلية للمسريات.
ب -صورة قرار التعيني أو التعاقد لكل من يتم تعيينه أو التعاقد معه ألول مرة.
ت -صورة من قرار منح العالوات يف حالة منحها.
ث -صورة من قرار الرتقية.
ج -صورة القرار اإلداري بتوقيع الجزاء.
ح -توكيل مصدق يف حالة الرصف مبوجب توكيل.
 )3مراجعة مسريات الرواتب وفقاً ملا ييل:
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أ -التأكــد مــن أن املســر أصــل إذا كانــت املسـرات تعــد يدويـاً أو مطبــوع عليهــا عبــارة (أصــل)
إذا كانــت آليــا.
ب -التأكــد مــن وجــود توقيعــات للمســتحقني مبــا يفيــد اســتالمهم ملســتحقاتهم أو شــيكات
رواتبهــم.
ت -يف حالــة تحويــل الرواتــب ملســتحقيها بحســاباتهم الجاريــة لــدى البنــوك عــر نظــام
التحويــات املاليــة الرسيعــة  ,فيتــم التأكــد مــن أن إشــعارات البنــك التــي تفيــد إضافــة املبالــغ
للحســابات الجاريــة ملســتحقيها مرفقــة باملس ـرات.
ث -التأكــد مــن أن الشــيكات التــي مل يســتلمها أصحابهــا خــال خمســة عــر يومـاً مــن تاريــخ
إصدارهــا قــد تــم إلغاؤهــا وتــم إعــداد بيــان بهــا وأجريــت تســوية بقيمتهــا بالخصــم عــى 
حســاب جــاري البنــك مقابــل تعليتهــا لحســاب األمانــات مرتجــع رواتــب وتــم تســجيل رقــم
إذن التســوية يف حقــل التوقيــع باملس ـرات ألصحــاب هــذه الشــيكات.
  )4فحــص قـرار التعيــن والتأكــد مــن أنــه صــادر مــن صاحــب الصالحيــة والتحقــق مــن صحــة
احتســاب الراتــب املســتحق للموظــف املعــن عــن الفــرة مــن بدايــة تســلمه العمــل خــال
الشــهر حتــى نهايتــه.
 )5فحــص ق ـرار الرتقيــة وأنــه صــادر مــن صاحــب الصالحيــة وأن راتــب املوظــف الــذي تــم
ترقيتــه قدتــم تعديلــه وفق ـاً للق ـرار مــع التأكــد مــن صحــة هــذا التعديــل.
 )6فحــص ق ـرار منــح العــاوات وأخــذ عينــة مــن املوظفــن املشــمولني بالق ـرار والتأكــد مــن
صحــة العــاوة املمنوحــة لهــم.
 )7فحــص القــرارات اإلداريــة الخاصــة بالجــزاءات وأنهــا صــادرة مــن صاحــب الصالحيــة
والتحقــق مــن معالجــة حســم الجــزاء وفقــاً للقواعــد املنظمــة لذلــك.
 )8التأكــد مــن نظاميــة الحســميات األخــرى املوضحــة باملســر وأن حســمها جــاء مطابقــاً
للوائــح والقــرارات التــي تنظمهــا.
 )9التأكــد مــن صحــة فئــات البــدالت املرصوفــة وبالنســبة للبــدالت املرتبطــة بطبيعــة الوظيفــة
مــن خــال تحقــق رشوط منحهــا وفــق الق ـرارات املنظمــة لهــا وأن املوظــف يشــغل فع ـاً
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الوظيفــة املقــرر لهــا البــدل وميكــن التأكــد مــن ذلــك مــن خــال املراجعــة امليدانيــة بأخــذ
عينــة مــن أســاء املوظفــن الــواردة باملسـرات والتأكــد مــن أنهــم يشــغلون فعـاً الوظائــف
املقــرر لهــا البــدل.
 )10التأكــد مــن صحــة العمليــات الحســابية للمس ـرات ومــن صحــة نقــل مجمــوع مبالغهــا
ألمــر اعتــاد الــرف حســب أنواعهــا ( مرتبــات  ,أجــور  ,بــدالت  ,حســميات حســب أنواعهــا
).
 )11التأكــد مــن صحــة املبالــغ املدونــة عــى أمــر اعتــاد الــرف ومــن صحــة الخصــم بهــا
عــى البنــود املخصصــة وفق ـاً ملــا يــؤدى عــى بنــود امليزانيــة.
 )12التأكــد مــن أن مســتحقات املؤسســة العامــة للتقاعــد واملؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتامعيــة تــم تحريــر أمــر دفــع بــكل منهــا يف نفــس وقــت ســحب أمــر الدفــع بصــايف
الراتــب وذلــك بالنســبة للرواتــب الشــهرية أمــا الرواتــب التــي تــرف بأوامــر رصف فرديــة
فتعــى مســتحقات هاتــن الجهتــن بحســاب األمانــات املتنوعــة ويف نهايــة الشــهر يتــم
تجميعهــا وتســديدها لجهتهــا.
 )13التأكد من صحة العمليات الحسابية ألمر اعتامد الرصف.
 )14أخذ عينة من أسامء املوظفني الواردة باملسريات ومطابقتها مع سجل التأدية.
 )15يف بدايــة كل ســنة ماليــة يتــم مطابقــة ســجل حــر الوظائــف عــى جــداول البــاب األول
الــواردة مبيزانيــة الجهــة.

خامساً:السجالت وامللفات الواجب توافرها بإدارة املوظفني:

تتطلــب أحــكام الرقابــة الداخليــة عــى عمليــات املرتبــات واألجــور وجــود بعــض الســجالت
وامللفــات أهمهــا:
 )1سجل حرص الوظائف ويكون مطابقاً مليزانية الجامعة السنوية .
 )2سجل محارض لجنة شئون املوظفني.
 )3ملف لرواتب كل شهر يحفظ به ما ييل:
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أ -صورة من مسريات الرواتب الشهرية مع صورة أمر اعتامد الرصف.
ب -صور أوامر اعتامد رصف رواتب اإلجازات.
ت -صورة من قرارات التعيني أو التعاقد التي متت خالل الشهر.
ث -صورة من قرارات إنهاء الخدمة التي متت خالل الشهر.
ج -صورة من قرارات منح العالوات التي منحت خالل الشهر.
ح -صــورة مــن ق ـرارات حســم أيــام الغيــاب أو مــن ق ـرارات توقيــع الج ـزاءات التــي نفــذت
خــال الشــهر.
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الفصل الثاني:
برنامج مراجعة المصروفات الجارية
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المصروفــات الجاريــة هــي تلــك المصروفــات المخصصــة للصــرف علــى
شــراء المــواد والمعــدات والســلع والحصــول علــى الخدمــات الالزمــة لتأديــة
األعمــال العاديــة ومــن أبــرز بنــود هــذه المصروفــات مــا يلــي :

أوالً :املواد واملعدات االستهالكية
    وتتمثــل يف األثــاث واملســتلزمات املكتبيــة -الكتــب واملراجع -املســتلزمات التعليمية -األدوية
واملعــدات واملســتلزمات الطبيــة -املــواد واملســتلزمات الصناعيــة -الكســاوي-التجهيزات .وعنــد
تدقيــق أمــر اعتــاد رصف تأمــن تلــك املــواد واملعــدات فعــى املراجــع الداخــي التأكــد مــن:
 )1وجــود عقــد مــرم مــع املــورد إذا كانــت املشــريات املؤمنــة تزيــد قيمتهــا عــى ثالمثائــة
ألــف ريــال  .
 )2يف حالــة مل يتــم إبـرام عقــد مــع املــورد رغــم أن األعيــان املؤمنــة تتجــاوز قيمتهــا ثالمثائــة
ألــف ريــال فيتــم املالحظــة عــى ذلــك مــع ذكــر املــادة التــي توجــب تحريــر عقــد يف مثــل
هــذه الحالــة الــواردة بنظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة.
 )3التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -أصل الفواتري الصادرة من املورد للجامعة.
ب -أصــل التعميــد الصــادر مــن الجامعــة للمــورد ( أمــر التوريــد) ويف حالــة الـراء باملنافســة
فقــد يحــل محلــه الخطــاب املرســل مــن الجامعــة للمــورد إلخطــاره برتســية املنافســة عليــه إذا
مــا تضمــن تكليــف املــورد بالبــدء يف التوريــد.
ت -أصل محارض الفحص.
ث -أصل مذكرات االستالم عىل أن يكون موضحاً بها رقم وتاريخ إشعار االستالم.
ج -شــهادة التحليــل بأحــد املعامــل الحكوميــة إذا كانــت األصنــاف مــن املــواد الكيميائيــة أو
مــا شــابهها مــا يتطلــب التحليــل.
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ح -شهادة مصلحة الزكاة والدخل.
خ -صــورة التوكيــل الــازم يف حالــة رغبــة املــورد يف أن يكــون الــرف لشــخص آخــر أو ألحــد
البنــوك.
 )4دراسة العقد وملحقاته من رشوط ومواصفات وجداول الكميات وفئات األسعار.
 )5مطابقــة كميــات األصنــاف الــواردة بالفواتــر مــع الكميــات املوضحــة بجــداول الكميــات
امللحقــة بالعقــد ومــع الكميــات الــواردة مبذك ـرات االســتالم وحــر أيــة فــروق إن وجــدت
والوقــوف عــى طبيعتهــا وأســبابها.
 )6مطابقــة فئــات األســعار الــواردة بالفواتــر مــع تلــك الفئــات كــا تظهــر بجــداول الكميــات
واألســعار امللحقــة بالعقــد.
 )7أ-التأكد من أن الفواتري صادرة من املورد املتعاقد معه وأنها موجهة للجامعة.
ب -مراجعــة الفواتــر حســابياً للتأكــد مــن صحــة العمليــات الحســابية وكذلــك صحــة حســاب
مجاميــع الصفحــات للوصــول إىل القيمــة النهائيــة للفاتــورة.
 )8أ-التأكد من صحة نقل املبلغ النهايئ للفاتورة ألمر اعتامد الرصف.
ب -التأكــد مــن أن املســتحق لــه املبلــغ املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو املــورد املتعاقــد
معــه والصــادر عنــه الفواتــر أو وكيلــه رشيطــة وجــود توكيــل بذلــك مرفــق بأمــر اعتــاد
الــرف.
 )9دراســة محــر الفحــص والتحقــق مــن أن األصنــاف املــوردة مطابقــة للمواصفــات املتعاقــد
عليهــا حيــث يجــب أن تقــوم لجنــة الفحــص باختبــار عينــة مــن كل صنــف يكــون حجمهــا
حســب أهميــة كل صنــف ثــم فحصهــا بحيــث تكــون هــذه العينــة ممثلــة للصنــف عــى أنــه
يجــب أن تبــن اللجنــة يف املحــر النســبة املئويــة للكميــة التــي تــم فحصهــا وأســباب القبــول
أو الرفــض.
 )10فحــص تقريــر املعمــل الحكومــي إذا كانــت األصنــاف املــوردة مــن املــواد الكيميائيــة أو مــا
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شــابهها وأن مــا تــم توريــده منهــا مطابــق للعينــة األصليــة التــي تــم التعاقــد عــى أساســها.
 )11التأكــد مــن أن شــهادة مصلحــة الــزكاة والدخــل املقدمــة مــن املــورد ســارية املفعــول
وقــت الــرف وأنهــا أصــل وإن كانــت صــورة فيجــب التأكــد مــن أصــل الشــهادة ومطابقتــه
عــى الصــورة وفق ـاً ملــا جــاء يف تعميــم مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم  132 / 32يف / 7 / 12
1408هـ.
 )12أ -التأكــد مــن أن التوريــد قــد تــم خــال املــدة املحــددة لذلــك بالعقــد أو ألمــر التوريــد
إذا كانــت املشــريات أقــل مــن ثالمثائــة ألــف ريــال ومل يحــرر بقيمتهــا عقــد وذلــك مبقارنــة
التاريــخ املقــرر للتوريــد بتاريــخ التوريــد الفعــي كــا يظهــر مــن إشــعار االســتالم املؤقــت
الــذي تحــرره الجامعــة مبجــرد اســتالمها األعيــان مــن املــورد بصفــة مؤقتــة لحــن فحصهــا.
ب -إذا مل تتضمــن الــروط الخاصــة بالتوريــد أو العــرض املقــدم مــن املــورد تحديــدا ً لبــدء
مــدة التوريــد أو مل يكــن هنــاك اتفــاق رصيــح بتحديــد هــذه البدايــة وحــدث أن حــددت
الجامعــة يف خطــاب التعميــد احتســاب بدايتــه مــن تاريــخ الخطــاب فيتــم التاكــد مــن أن
بدايــة مــدة التوريــد التــي يتــم عــى أساســها حســاب غرامــة التأخــر إمنــا تكــون بتاريــخ
تســليم املتعهــد لخطــاب التعميــد رســمياً ســوا ًء مــن الجامعــة مبــارشة أو بواســطة الربيــد ولــذا
وجــب محاســبته مــن حيــث بدايــة التزامــه مبوجبــه.
 )13إذا كان التعميــد بالتوريــد فوري ـاً دون تحديــد مــدة معينــة تطبــق غرامــة التأخــر بعــد
مــي أســبوع مــن تاريــخ التعميــد.
 )14يف حالــة وجــود تأخــر يف التوريــد يتــم التأكيــد مــن أن اإلدارة املعنيــة قامــت بحســم
غرامــة التأخــر املســتحقة وأن حســاب مبلغهــا صحيحــاً.
 )15التأكــد مــن أن األصنــاف غــر املطابقــة للــروط واملواصفــات التــي تــم إعادتهــا للمــورد
قــد قــام بتوريــد بــدالً منهــا مطابــق للــروط واملواصفــات خــال مــدة التوريــد األساســية
املحــددة بالعقــد أو أمــر التوريــد أمــا إذا تــم توريدهــا بعــد انتهــاء تلــك املــدة فيتــم التأكــد
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مــن أن قيمــة تلــك األصنــاف خضعــت لغرامــة التأخــر باعتبارهــا جــزءا ً تــم توريــده متأخـرا ً.
 )16أ -يف حالــة عجــز املــورد عــن توريــد جــزء مــن املــواد موضــوع العقــد وقامــت الجامعــة
بتأمينــه عــى حســابه فيتــم الرجــوع عــى املــورد بالفــرق يف قيمــة هــذا الجــزء وفقـاً للعقــد
املــرم معــه وبــن القيمــة التــي تــم التأمــن بهــا إضافــة إىل غرامــة التأخــر املســتحقة عــى 
قيمــة هــذا الجــزء.
ب -يف حالــة عجــز املــورد عــن توريــد جــزء مــن املــواد موضــوع العقــد ورأت الجامعــة فســخ
العقــد واالســتغناء عــن هــذا الجــزء -فيتــم التأكــد مــن أنــه تــم الرجــوع عــى املــورد بالتعويض
عــن الــرر الــذي لحــق بالجامعــة مــن جـراء ذلــك إضافــة إىل غرامــة التأخــر املســتحقة عــى 
قيمــة هــذا الجــزء.
 )17مراعــاة أنــه إذا كان عقــد التوريــد يقــي بتوريــد األصنــاف موضــوع العقــد عــى دفعــات
وفــق جــدول زمنــي فــإن غرامــة التأخــر يف هــذه الحالــة تكــون بواقــع ( )%1مــن قيمــة مــا
تأخــر فيــه عــن كل أســبوع عــى أال يتجــاوز مــا يحســم ( )%6مــن قيمــة الدفعــة التــي حصــل
فيهــا التأخــر رشيطــة أال يتجــاوز مــا يحســم كغرامــة تأخــر يف نهايــة تنفيــذ العقــد عــى ()%6
مــن قيمــة العقــد.
 )18مراعــاة أنــه إذا كان العقــد يتضمــن توريــدا ً وتركيب ـاً ( ويطلــق عــى هــذا النــوع مــن
العقــود املختلطــة) تطبيــق الغرامــة عــى كل جــزء حســب طبيعتــه ومبــا ال يتجــاوز الحــد
األعــى لنســبة الغرامــة املقــررة مبوجــب النظــام بــرط أن تكــون أجـزاء العقــد منفصلــة عــن
بعضهــا البعــض مــن حيــث مــدة التنفيــذ والتســليم والقيمــة اإلجامليــة.
 )19مراعــاة أنــه إذا كان العقــد خــاص بتوريــد الكتــب املدرســية أو غريهــا مــن املطبوعــات فإن
هــذا العقــد يدخــل يف نطــاق عقــود التصنيــع حســب مــا أكــدت عليــه وزارة املاليــة مــن أن
املتعهــد يف مثــل هــذه العقــود يخضــع يف -حالــة التأخــر -للغرامــة املحــددة بالعقــد رشيطــة
أال يتجــاوز مجمــوع الغرامــة عنــد نهايــة تنفيــذ العقــد ( )%10مــن قيمــة العقــد.
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 )20التأكــد يف حالــة التأمــن املبــارش مــن أن اإلدارة املعنيــة تحــرت الدقــة يف الوصــول إىل
أنســب األســعار مــع مراعــاة مــا يــي:
أ -أن إرفــاق اإلدارة املعنيــة لعــدة تســعريات ليســت قرينــة قويــة ميكــن االعتــاد عليهــا
وحدهــا للتحقــق مــن ذلــك.
ب -اللجــوء إىل قرائــن أخــرى مثــل ربــط أوامــر اعتــاد الــرف ببعضهــا البعــض عــن فــرة
معينــة ملقارنــة أســعار األصنــاف خــال تلــك الفــرة رشيطــة أن تكــون متقاربــة يف تاريــخ
التأمــن.
ج -التحــري عــن األســعار الســائدة يف الســوق إذا مــا تولــد إحســاس أو قناعــة بــأن هنــاك
مغــاالة يف األســعار.
 )21أ -التحقــق مــن أن اإلدارة املعنيــة يف حالــة التأمــن املبــارش  -ال تعمــد إىل التعامــل مــع
عــدد محــدود مــن املورديــن أو مــع مورديــن بعينهــم إعــاالً للقواعــد العامــة للـراء واألمــر
الســامي التعميمــي رقــم  / 3و  29391/وتاريــخ 1402 / 12 / 25هـــ الــذي وجــه الجهــات مــن
وزارات ومصالــح ومؤسســات عامــة بعــدم قــر التعامــل  -يف حالةالتأمــن املبــارش  -عــى عــدد
محــدد مــن املورديــن بــل يجــب إعطاءالفرصــة ألكــر عــدد منهــم.
ب  -التحقــق مــن ذلــك بربــط أوامــر اعتــاد الــرف الخاصــة باملشــريات ببعضهــا البعــض أو
باالطــاع عــى بطاقــات الصنــف حيــث أنهــا تتضمــن خانــة للمصــدر ( أي املــورد).
 )22التأكــــــد يف حالة التأمني املبارش أنه مل يتــــم تعمد تجزئة املشرتيــات من صنف معني
أومجموعة أصناف بهـــدف تفادي طرحها يف منافسة عامة مام يفوت الحصــول عىل أرخص
األسعار وذلك عن طريق ما ييل :
أ -التحقـــق من ذلك بربط أوامر اعتامد الصــرف الخاصة باملشرتيــات ببعضهــا البعـــض
وذلك بالرجوع إىل دفرت املرصوفات والحصول عىل أرقام أوامر اعتامد الرصف الخاصة بتأمني
بند معني خالل فرتة معينة وفحصها.
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ب -االطــاع عــى بطاقــات الصنــف بــإدارة املســتودعات للوقــوف عــى حركــة تأمــن األصنــاف
وهــل فـرات التأمــن متقاربــة مــا يشــر إىل تعمــد اإلدارة املعنيــة للتجزئــة.
ج -إذا تبــن مــن خــال الفحــص أن اإلدارة املعنيــة تعمــد إىل تجزئــة مشــرياتها فإنــه يتوجــب
مســاءلة املتســببني وإجـراء التحقيــق الــازم معهــم إعــاالً للفقرتــن األوىل والرابعــة مــن البنــد
( أوالً ) مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم   52وتاريــخ   1420 /3 / 7هـــ املؤكــد عليــه  بق ـرار
مجلــس الــوزراء رقــم (  ) 157وتاريــخ   1420/9/12هـــ  الذيــن أكــدا عــى األجهــزة الحكوميــة
بعــدم تجزئــة املشــريات واألعــال  بغــرض الدخــول بهــا يف صالحيــة التأمــن املبــارش تهرب ـاً
مــن طرحهــا يف منافســة عامــة   كــا نصــت عــى ذلــك املــادة (   ) 46
مــن نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة  ويف حالــة اإلخــال  بذلــك تجــري مســاءلة  
املتســببني وإجــراء التحقيــق املناســب معهــم حــول األرضار املرتتبــة عــى ذلــك .
 )23إجـراء اختبــار لألصنــاف ذات القيمــة الكبــرة وأن الـراء مل يكــن ملجــرد الـراء أو الســتنفاذ اعتــاد
امليزانيــة إمنــا كان للحاجــة الفعليــة وميكــن التحقــق مــن ذلــك بالرجــوع إىل الســجالت والدفاتــر املســتندية
لالطــاع عــى حركــة تلــك األصنــاف.
 )24يف حالــة أن اإلدارة املعنيــة رغبــت اســتبدال مــا لديهــا مــن أجهــزة أو معــدات بأخــرى جديــدة مــع
دفــع الفــرق يف القيمــة فيجــب التحقــق مــن القيــام مبراعــاة الضوابــط الــواردة باملــادة ( )75مــن الالئحــة
التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة.

ثانيا :تأمني السيارات
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -أصل الفاتورة الصادرة من املورد للجامعة.
ب -أصــل التعميــد الصــادر مــن الجامعــة إىل املــورد (أمرالتوريــد) ويف حالــة الـراء باملنافســة
فقــد يحــل الخطــاب املرســل مــن الجامعــة للمــورد إلخطــاره برتســية املنافســة عليــه إذا تضمــن
تكليــف املــورد بالبــدء يف التوريــد.
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ت -أصل محرض الفحص.
ث -أصل مذكرات االستالم.
ج -استامرة السيارة (رخصة سري السيارة).
ح -العقــد املــرم مــع املــورد إذا كانــت قيمــة الســيارات املؤمنــة تزيــد عــى ثالمثائــة ألــف
ريــال.
 )2التأكــد مــن أن الســيارات املؤمنــة ليســت بحجــة اســتقبال الضيــوف حيــث أنــه ال يجــوز
رشاء ســيارات خاصــة لتأمــن تنقــات ضيــوف الدولــة حيــث أن خدمــة تنقــات ضيــوف الدولــة
تؤمــن عــن طريــق إدارة قصــور الضيافــة الحكوميــة وفروعهــا مبناطــق اململكــة.
 )3إذا كانــت الســيارات مؤمنــة لألعــال اإلداريــة فيتــم التأكــد أنهــا مــن األنــواع العاديــة
املخصصــة لتلــك األعــال والخدمــات وأن أســعارها تتوافــق مــع األســعار الــواردة بتعميــم
وزارة املاليــة رقــم  77565وتاريــخ 1432 / 10 / 8هـــ.
 )4التأكــد مــن أن البيانــات الكاملــة للســيارة املوضحــة بالبطاقــة الجمركيــة قــد ســجلت كاملــة
بالفاتــورة واســتامرة الســيارة ومذكــرة االســتالم ومحــر الفحص.
 )5إذا كانت السيارة مؤمنة لكبار املسئولني فيجب مراعاة ما ييل:
أ -أن الحد األعىل للمبلغ املدفوع من الدولة لتلك السيارة هو:
 (مبلغ )200.000ريال لشاغيل املرتبة الخامسة عرش وما يف حكمها. (مبلغ  )250.000ريال لشاغيل املرتبة املمتازة وما يف حكمها. (مبلــغ )300.000ريــال للوزيــر ومــا يف حكمــه .وفقــاً لتعميــم وزارة املاليــة رقــم 6725يف1435/1/15هـ.
ج -أن مــدة االســتفادة مــن الســيارات ثــاث ســنوات للــوزراء وموظفــي املرتبــة املمتــازة ومــن
يف حكمهــم مــع تأمــن الســائق والوقــود والصيانــة.
ح -أمــا بالنســبة لشــاغيل املرتبــة الخامســة عــر فمــدة اســتعاملها أربــع ســنوات ويتحمــل
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املســتفيد مــن الســيارة تكاليــف الوقــود وصيانــة الســيارة عــى أن تصبــح الســيارة ملــك لــه يف
نهايــة املــدة بــدالً مــن بيعهــا عليــه بثلــث قيمتهــا .وفقــا لتعميــم وزارة املاليــة رقــم / 2 / 7
 29815يف 1420 / 7 / 17هـــ
 )6يف حالــة أن قيمــة الســيارة املؤمنــة تزيــد عــى الحــد املذكــور يف الفقــرة ( )5فيتــم التأكــد
مــن أن املســتفيد مــن الســيارة قــام بدفــع فــرق القيمــة.

ثالثاً :املواد البرتولية والزيوت والتشحيم
 )1التأكــد مــن أن أمــر اعتــاد رصف قيمــة املــواد البرتوليــة والزيــوت والتشــحيم والغســيل
لســيارات الجهــة مرفق ـاً بــه مــا يــي:
أ -الفواتري الصادرة من املورد للجامعة معتمدة من اإلدارة املختصة.
ب -كوبونات رصف املواد البرتولية والزيوت والتشحيم والغسيل للسيارات.
ت -كشف تفريغ كوبونات الرصف.
ث -مستندات إضافية وكوبونات رصف املواد البرتولية التي تعدها إدارة املستودعات.
 )2مطابقــة كوبونــات الــرف عــى كشــف تفريغهــا ثــم مطابقــة كشــف التفريــغ عــى فواتــر 
املــورد واملســتندات اإلضافية.
 )3التأكــد مــن أن الســعر الــوارد بالفواتــر مطابــق للســعر الــوارد بالعقــد وهــو ذلــك الســعر
الــذي يجــب أال يتجــاوز الســعر املحــدد مــن قبــل الدولــة.
 )4أ -مراجعــة الفواتــر حســابياً للتأكــد مــن صحــة العمليــات الحســابية وكذلــك صحة حســاب
مجاميــع الصفحــات للوصــول إىل القيمــة النهائيــة للفاتورة.
ب -التأكد من صحة نقل إجاميل الفواتري ألمر اعتامد الرصف.
ت -التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )5فــرز كوبونــات الــرف للوقــوف عــى أي متويــن بكميــات مبالــغ فيهــا لبعــض الســيارات
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والوقــوف عــى أســباب ذلــك.
 )6القيــام بدراســة اإلجـراءات والقواعــد التــي تتبعهــا اإلدارة املعنيــة لتمويــن ســيارتها بالوقــود
والتشــحيم والغســيل وتقييــم تلــك اإلجـراءات والقواعــد للوقــوف عــى مــدى تحقيقهــا لقواعد
الرقابــة الداخليــة الســليمة عــى هــذا النشــاط.

رابعا :مصاريف صيانة وإصالح السيارات
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به ما ييل:
أ -فواتري الصيانة واإلصالح.
ب -محرض استالم قطع الغيار.
ت -ما يفيد تسليم قطع الغيار املستعملة ملستودع الرجيع.
ث -موافقة صاحب الصالحية عىل اإلصالح.
 )2إجراء املطابقات الالزمة للمستندات املؤيدة من فواتري ومحارض استالم وغريها.
 )3التأكد من صحة العمليات الحسابية وأن مجموعها هو الظاهر بأمر اعتامد الرصف.
 )4التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )5التأكــد مــن أن عمليــات اإلصــاح والصيانــة متــت نتيجــة االســتعامل العــادي للســيارة يف
أعــال اإلدارة املعنيــة حتــى ميكــن الخصــم بقيمتهــا عــى اعتــادات امليزانيــة  .
 )6إذا كان اإلصــاح بســبب حــادث مــروري فيتــم التأكــد مــن أنــه تــم االلتــزام باألحــكام
والقواعــد التاليــة:
أ -أن التـزام الجامعــة بإصــاح الســيارات التابعــة لهــا يكــون ضمــن إطــار مــا تتطلــب الــرورة
إجـراؤه مــن صيانــة وإصالحــات ،وتكــون ناتجــة عــن االســتعامل العــادي للســيارة.
ب -اإلصالحــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور فااللت ـزام باإلصالحــات يكــون عــى حســاب
املتســبب يف ذلــك يف حــدود مــا توضحــه تقاريــر املــرور وال تتحمــل خزينــة الجامعــة ســداد
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هــذه النفقــات.

خامسا :إيجار الدور
 )1التأكد من أن عقد اإليجار أبرم عىل النموذج املخصص لذلك.
 )2التأكــد مــن أن عمليــة االســتئجار تتوافــق مــع مــا ورد بالالئحــة التنفيذيــة لنظــام اســتئجار
الــدور واخالئــه الصــادر باملرســوم امللــي رقــم(م )61/وتاريــخ 1427/9/18هـــ مــع إرفــاق مــا
يــي :
أ -موافقة معايل مدير الجامعة عىل االستئجار.
ب -صــورة اإلعــان عــن الرغبــة يف االســتئجار بحيــث يتــاح ألكــر عــدد مــن املواطنــن عــرض
دورهــم وتحقيــق املنافســة التــي تخــدم الصالــح العــام.
ج -محــر اللجنــة املشــكلة مــن الجامعــة يوضــح األســباب املعامريــة التــي أدت اىل اخــاء
املبنــى املســتأجر وموافقــة معــايل مديــر الجامعــة عــى األخــاء.
د -محرض فحص العروض واختيار أنسبها.
ه -صورة من صك متلك املبنى الذي وقع عليه االختيار.
و -يف حالــة أن العقــار املســتأجر غــر مملــوك بصــك رشعــي يجــب أن ترفــق موافقــة وزارة
املاليــة عــى اســتئجاره.
 )3التأكد من أن الجامعة قامت بالتفاوض مع صاحب العقار لتخفيض قيمة اإليجار.
 )4التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفــق تعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )5التأكــد مــن أن الجامعــة أخــذت يف االعتبــار مــا أوىص بــه تعميــم املقــام الســامي رقــم
(/295م) وتاريــخ 1420/3/20هـــ باالســتغناء عــن الــدور املســتأجرة التــي تزيــد عــن الحاجــة
ودمــج الــدور األخــرى ببعضهــا وخاصــه املســتودعات ومراجعــة اإليجــارات بشــكل دوري لــي
تتــاءم مــع األســعار الســائدة.
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سادساً :مصاريف االعالن
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -الفاتورة الصادرة من الصحيفة أو املجلة التي قامت بنرش اإلعالن موجهة للجامعة.
ب -نسخة من الصحيفة أو املجلة التي تم بها اإلعالن.
 )2التأكد من أن موضوع اإلعالن الزم ألعامل الجامعة.
 )3التأكد من أن اإلعالن تم نرشه مستوفياً للرشوط التي تحقق الغرض منه.
 )4إذا كان اإلعــان عبــارة عــن تغطيــة إعالميــة يتــم التأكــد مــن أن التعاقــد يف ذلــك تــم مــع
املؤسســات الوطنيــة دون األجنبيــة إعــاالً لألمــر الســامي املعمــم برقــم /1550/7م يف تاريــخ
1404/5/19هـــ والــذي يحظــر التعاقــد مــع رشكات اإلعــان واالعــام األجنبيــة ألجـراء تغطيــة
إعالميــة مــا وقــر ذلــك عــى املؤسســات الوطنيــة املتخصصــة املؤهلــة.
 )5التأكــد أن موضــوع اإلعــان ليــس ذو صبغــة شــخصية إعــاالً لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )50وتاريــخ 1403/3/5هـــ املؤكــد عليــه باألمــر الســامي املعمــم برقــم /7ب 4734/وتاريــخ
1420/3/25هـــ املؤكــد عليــه باألمــر الســامي رقــم خ/ب 15550/وتاريــخ 1420/10/2هـــ وكــذا
األمــر الســامي رقــم /7822م ب وتاريــخ 1428/9/6هـــ املؤكــد عليــه باألمــر الســامي رقــم
/3567م ب وتاريــخ 1430/4/24هـــ الذيــن قضيــا بعــدم تحميــل ميزانيــة الدولــة بقيمــة
إعالنــات الرتحيــب والتهنئــة والتعزيــة ومــا شــابهها باعتبارهــا نفقــات خاصــة.

سابعاً :االشرتاك يف الصحف واملجالت
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -الفاتورة أو املطالبة الواردة من الصحيفة أو املجلة.
ب -إقرار من اإلدارة املختصة تفيد بأن أعداد الصحف واملجالت قد وردت كاملة.
ت -مستند تحويل املبلغ للصحف واملجالت األجنبية.
 )2التأكــد مــن أن االشـراك يف الصحــف واملجــات الســعودية يقتــر عــى االحتيــاج الفعــي 
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فقــط.
 )3التأكــد مــن أن االشـراك يف الصحــف واملجــات األجنبيــة يقتــر عــى الصحــف واملجــات
املتخصصــة بالجامعــة يتفــق ونشــاطها وفقــاً لألمــر الســامي رقــم /7ب 27342/وتاريــخ
1424/6/11هـ.
 )4التأكــد مــن أن قيمــة االش ـراك الــواردة بالفاتــورة أو املطالبــة مطابقــة لالش ـراكات التــي
حددتهــا وزارة الثقافــة واالعــام.
 )5التأكــد مــن صحــة تحويــل قيمــة االشـراك يف الصحــف واملجــات األجنبيــة وفقـاً لتســعرية
التحويــل للعمــات األجنبيــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد والســارية وقــت الــرف.
 )6التأكــد مــن صحــة نقــل املبلــغ املســتحق ألمــر اعتــاد الــرف وأن الخصــم تــم عــى البنــد
املختص.

ثامناً :االشرتاك يف املنظامت الدولية واإلقليمية
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -املوافقة النظامية عىل االشرتاك.
ب -املطالبة الواردة من املنظمة بقيمة االشرتاك.
ت -مستند تحويل املبلغ للمنظمة.
 )2التأكــد مــن صحــة تحويــل املبلــغ للمنظمــة وفق ـاً لتســعرية التحويــل للعمــات األجنبيــة
الصــادرة عــن مؤسســة النقــد وســارية وقــت الــرف.
 )3التأكــد مــن صحــة نقــل املبلــغ املســتحق ألمــر اعتــاد الــرف وأن الخصــم تــم عــى البنــد
املختص.

تاسعاً :تقديم الهدايا
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -موافقة معايل مدير الجامعة عىل تقديم الهدية.
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ب -أصل التعميد الصادر من الجامعة للمورد.
ت -أصل الفواتري الصادرة من املورد للجامعة.
ث -العقــد املــرم بــن الجامعــة واملــورد إذا زادت قيمــة الهدايــا املؤمنــة مــن مــورد واحــد عــى 
ثالمثائــة ألــف ريال.
ج -أصل محارض الفحص ومذكرات االستالم.
 )2التحقــق مــن مراعــاة القواعــد املنظمــة لتقديــم الهدايــا والــواردة بق ـرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )141لعــام 1393هـــ وهــي كــا يــي:
أ -قــر تقديــم الهدايــا عــى األشــخاص والوفــود مــن األجانــب الذيــن تقتــي قواعــد املجاملــة
تقديــم هديــة لهم.
ب -ال تزيد قيمة الهدية للشخص الواحد عىل عرشة االف ريال.
ت -تكون املوافقة عىل تقديم الهدية من معايل مدير الجامعة.
 )3التأكــد مــن أن الجامعــة أخــذت مبــا قــى بــه األمــر الســامي رقــم /7ب 9589/وتاريــخ
1422/5/18هـــ بــأن تكــون الهدايــا املؤمنــة للضيــوف تذكاريــة عــن اململكــة مــن املصنوعــات
التقليديــة الوطنيــة ،املؤكــد عليــه باألمــر الســامي رقــم/8896م ب وتاريــخ 1422/5/18هـــ.
 )4مطابقــة التعميــد مــع الفواتــر ومحــارض الفحــص ومذك ـرات االســتالم للتأكــد مــن صحــة
املطابقــة وأن الهدايــا مطابقــة للــروط واملواصفــات املطلوبــة.
 )5التأكد من أن املورد قد التزم بكل ما ورد بالعقد أو التعميد من رشوط.
 )6إج ـراء املراجعــة الحســابية للفواتــر والتأكــد مــن مجمــوع مبالغهــا وصحــة نقلهــا ألمــر
اعتــاد الــرف.
 )7التأكــد مــن أن املســتحق لــه املبلــغ املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو الرشكــة أو املؤسســة
التــي أصــدرت الفواتري.
 )8التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
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امليزانيــة.

عارشاً :استضافة الوفود األجنبية وإقامة حفالت التكريم لهم
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -املوافقة السامية عىل استضافة الوفد األجنبي أو إقامة املؤمتر.
ب -مــا يفيــد التنســيق مــع وزارة الخارجيــة بشــأن اســتضافة املمثليــات األجنبيــة وفقـاً لألمــر
الســامي رقــم  61127وتاريــخ 1432/12/17هـ.
ت  -موافقــة معــايل مديــر الجامعــة عــى إقامــة الحفــل وتحديــد حجمــه ومــكان أقامتــه
وعــدد املدعويــن لــه متاشــياً مــع ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم  1332وتاريــخ 1394/9/17هـــ.
ث -أصل التعميد الصادر للفندق باستضافة الوفد من حيث العدد ومدة أقامته.
ج -أصل التعميد الصادر للفندق أو املتعهد إلقامة الحفل.
 )2فحــص التعميــدات والتأكــد مــن أنهــا يف حــدود املوافقــة عــى االســتضافة وإقامــة الحفــل
وعــدد املدعويــن لــه مــع مراعــاة أن تأمــن الحفــات يكــون بالتأمــن املبــارش دون الحصــول
عــى أســعار منافســة وفقـاً لق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم 1332وتاريــخ 1394/9/17هـــ
 )3مطابقــة الفواتــر عــى التعميــدات والتأكــد مــن عــدم تجاوزهــا للحــدود املوضحــة
بالتعميــدات.
 )4التحقــق مــن أن أســعار اإلقامــة الــواردة بالفواتــر مطابقــة للتســعرية التــي حددتهــا وزارة
التجــارة للفنــدق وأن الغــرف املحجــوزة ومل يتــم شــغلها ال يحســب عنهــا رســم خدمــة.
 )5التأكــد مــن صحــة الفواتــر حســابياً وأن إجامليهــا مطابــق للمبلــغ املطلــوب رصفــه واملوضح
بأمــر اعتــاد الرصف.
 )6التأكــد مــن أن املســتحق لــه املبلــغ املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو الفنــدق الصــادر
منــه الفواتــر.
 )7التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
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امليزانيــة.

الحادي عرش :إقامة الحفالت للضيوف من داخل اململكة
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -موافقــة معــايل مديــر الجامعــة عــى إقامــة الحفــل وتحديــد حجمــه ومــكان إقامتــه
وعــدد املدعويــن لــه.
ب -أصــل التعميــد الصــادر للفنــدق أو املتعهــد لتأمــن الحفــل حيــث يتــم باألمــر املبــارش وال
حاجــة للحصــول عــى أســعار املقارنــة.
ت -الفواتري املقدمة من الفندق أو املتعهد.
 )2التأكــد أن الضيــوف ليســوا مــن منســويب الجامعــة وأن الحفــل بســبب مناســبة تقتضيهــا
مصلحــة العمــل وفقـاً لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم  295لعــام 1398هـــ.
 )3فحــص التعميــد والتأكــد مــن أنــه صــدر يف حــدود املوافقــة عــى إقامــة الحفــل والتــي
حــددت حجمــه وعــدد املدعويــن لــه.
 )4مطابقة الفواتري عىل التعميد للتأكد من عدم تجاوزها للحدود املوضحة به.
 )5التحقــق مــن صحــة الفواتــر حســابياً وأن إجامليهــا مطابــق للمبلــغ املطلــوب رصفــه أو
املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف.
  )6التأكــد مــن أن املســتحق لــه املبلــغ املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو الفنــدق الصــادر
منــه الفواتــر.
 )7التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفقــاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــد
امليزانيــة.
 )8يف حالــة أن الحفــل مبناســبة معايــدة منســويب الجامعــة يجــب أن يكــون يف اليــوم األول
مــن الــدوام الرســمي بعــد إجــازة (العيديــن)  ،وأن تكلفــة كل حفــل ال تتجــاوز ( )7،000ريــال،
وأمــا حفــل غــداء أو عشــاء اجتــاع مســئويل الجامعــة ال تتجــاوز اجتامعــن يف الســنة وبحضــور
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معــايل مديــر الجامعــة أو مــن ينيبــه وتكلفــة كل اجتــاع ( )20،000ريــال ،وذلــك وفقـاً لقـرار
مجلــس الــوزراء رقــم  363وتاريــخ 1429/12/3هـ.

الثاين عرش :املصاريف السفرية
 )1إذا انتــدب املوظــف يف مهمــة رســمية يــرف لــه بــدل انتــداب وبــدل نقــل إضــايف وكذلــك
إركابــه مــن مقــر عملــه إىل مــكان املهمــة والعــودة وفقـاً ملــا جــاء يف نظــام الخدمــة املدنيــة
ولوائحــه التنفيذيــة.
 )2التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -أصل قرار االنتداب.
ب -أصل قرار التمديد يف حالة متديد االنتداب.
ت -وثيقة أداء املهمة.
ث -صورة منوذج حرص االنتداب الخاص باملوظف.
ج -أصل مسري الرصف إذا كان الرصف ألكرث من موظف.
 )3فحــص قـرار االنتــداب والتأكــد مــن أنــه قــد حــدد املهمــة واملــدة الالزمــة ألدائهــا وتاريــخ
بدايتهــا ونهايتهــا وأن القـرار صــادر مــن صاحــب الصالحيــة.
 )4يف حالــة متديــد االنتــداب  ,التأكــد مــن أن ق ـرار التمديــد صــادر مــن صاحــب صالحيــة
إصــدار ق ـرار االنتــداب.
 )5فحــص وثيقــة املهمــة وأنهــا تشــتمل عــى بيانــات قــرار االنتــداب باإلضافــة إىل إقــرار
الرؤســاء املبارشيــن للموظــف املنتــدب بأنــه قــام بتأديــة املهمــة عــى الوجــه األكمــل وأنــه
قــدم لهــم التقريــر الخــاص بذلــك.
 )6التأكــد مــن أن املهمــة تخــص الجامعــة أمــا إذا كانــت مــؤداه لحســاب جهــة أخــرى فتتحمل
تلــك الجهــة هــذا البدل.
 )7التحقــق مــن أنــه قــد تــم مراعــاة القواعــد املنظمة الســتحقاق ورصف بــدل االنتــداب وبدل
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النقــل مثــل حــاالت تخفيــض البــدل واملســافة املطلوبــة والحــد األقــى لفـرات االنتــداب إىل
غــر ذلــك مــن القواعــد.
 )8التحقــق مــن صحــة فئــة بــدل االنتــداب وبــدل النقــل واأليــام املســتحق عنهــا البــدل وهــي
مــن تاريــخ بدايــة املهمــة وحتــى نهايتهــا كــا ورد بقــرار االنتــداب ووثيقــة أداء املهمــة
وكعــوب تذاكــر الســفر إن وجــدت والتأكــد مــن صحــة احتســاب املبلــغ املســتحق.
 )9يف حالــة التعويــض عــن تذاكــر الســفر يتــم التأكــد مــن أن مــا تــم رصفــه هــو قيمــة الدرجــة
الســياحية  ,أيــا كانــت مرتبــة املوظــف  ,وفــق مــا ورد بجــداول األســعار الصــادر مــن الخطــوط
الجويــة العربيــة الســعودية والســارية وقــت أداء املهمــة يف حالــة رصف أجــرة ســيارة صغــرة
كاملــة أو األجــرة بالنقــل الجامعــي فيتــم التأكــد مــن مناســبة األجــرة املرصوفــة.
 )10إذا كان الــرف ألكــر مــن موظــف فيتــم فحــص مســر الــرف والتأكــد مــن صحتــه
حســابياً ومــن اســتكامل التوقيعــات والتوكيــات يف حالــة الــرف مبوجبهــا ومــا يفيــد توريــد
املبالــغ للصنــدوق التــي مل يتســلمها أصحابهــا.
 )11التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )12يف حالــة رصف ســلفة عــى بــدل االنتــداب فيتــم تســويتها مبوجــب أمــر اعتــاد الــرف
أو أذن التســوية املرفــق بــه املســتندات املوضحــة بالفقــرة( )2الســابقة مــع مراعــاة أن ق ـرار
مجلــس الخدمــة املدنيــة رقــم  499وتاريــخ 1401/6/17هـــ قــى بعــدم اســتعادة مــا يــرف
للموظــف أو املســتخدم املنتــدب مــن بــدل انتــداب عنــد انتهــاء خدمتــه بالوفــاة أو العجــز
الصحــي عــن العمــل متــى مــا حــدث ذلــك قبــل انتهــاء املــدة املحــددة يف قـرار االنتــداب.

الثالث عرش :مكافأة العمل خارج وقت الدوام
اوالً :أهم األحكام والضوابط التي تحكم التكليف بالعمل خارج وقت الدوام
ورصف مكافأته:
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 )1يكــون طلــب العمــل خــارج وقــت الــدوام إلنجــاز أعــال ال ســبيل إلنجازهــا أثنــاء وقــت
الــدوام أو أن يكــون للقيــام بواجبــات وظيفــة شــاغرة أو القيــام بعمــل اســتثنايئ أو مهمــة
رســمية وليــس نتيجــة قصــور أو إهــال.
 )2أن يصدر تكليف موظفي املراتب ( )15.14.13من معايل مدير الجامعة.
 )3أن يكــون التكاليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي لأليــام العاديــة (مــن األحــد
إىل الخميــس) وبالنســبة أليــام العطــل اإلســبوعية واألعيــاد فيجــوز التكليــف بالعمــل فيهــا
لشــاغيل جميــع املراتــب مــع مراعــاة الــروط ســالفة الذكــر ،وذلــك يف الجهــات التاليــة:
 مراكــز الحــدود واملطــارات واملوانــئ واملستشــفيات واإلذاعــة والتلفزيــون واالتصــاالت وتقنيةاملعلومــات واألمــارات والدواويــن امللكيــة ومكاتــب الــوزراء وغــر ذلــك مــن الجهــات التــي
يحددهــا مجلــس الخدمــة املدنيــة.
 )4بنســبة للمتعاقديــن غــر الســعوديني يراعــي مــا ورد بتعميــم وزارة الخدمــة املدنيــة رقــم
 23/22وتاريــخ 1404/6/1هـــ املتضمــن مــا يــي:
أ -ينص يف عقود العمل للمتعاقدين بأن ساعات العمل األسبوعية  48ساعة كحد أقىص.
ب -يكــون التكليــف بالنســبة للســاعات الزائــدة عــن الــدوام الحكومــي وهــي( )13ســاعة
اســبوعياً عنــد اقتضــاء مصلحــة العمــل وهــذه الزيــادة تكــون بــدون مكافــأة ألنهــا الفــرق بــن 
الـــ  48ســاعة املقــررة وبــن ســاعات الــدوام الحكومــي وهــي  35ســاعة يف األســبوع.
ت -إذا اقتضــت الــرورة القصــوى ملتطلبــات العمــل تكليــف املتعاقــد بالعمــل أكــر مــن ()48
ســاعة يف األســبوع فيعامــل وفــق القواعــد بالتكليــف خــارج وقــت الــدوام ملــا زاد عــى ()48
ساعة.
  )5الحــد األقــى لســاعات التكليــف لأليــام العاديــة ( )77ســاعة للشــهر الواحــد رشيطــة أال
تتجــاوز ( )3.50ســاعات لليــوم الواحــد وبذلــك يكــون الحــد األقــى ملــا يــرف للموظــف
( )%50مــن الراتــب الشــهري وفق ـاً لألمــر امللــي رقــم /28أ وتاريــخ 1432/3/20هـــ.
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 )6الحــد األقــى لســاعات التكليــف أليــام العطــل األســبوعية هــو ( )7ســاعات يف اليــوم حتــى
ال يتجــاوز مــا يــرف للموظــف ( )%100مــن الراتــب األســايس أليــام التكليــف (عــى اعتبــار
أن ســاعات الــدوام ( )7ســاعات يوميـاً).
 )7الحــد األقــى لســاعات تكليــف أليــام األعيــاد ( )7ســاعات يف اليــوم وبحــد اقــى ()77
ســاعة حتــى ال يتجــاوز مــا يــرف للموظــف ( )%100مــن الراتــب األســايس أليــام التكليــف
(عــى اعتبــار أن ســاعات الــدوام ( )7ســاعات يومي ـاً).
 )8يتم احتساب مقدار املكافأة وفقاً للمعادلة التالية:
(مبلــغ املكافــأة = الراتــب األســايس × عــدد أيــام التكليــف × ســاعات التكليــف اليوميــة )155/
مــع مراعــاة أال تتجــاوز (عــدد أيــام التكليــف × ســاعات التكليــف اليوميــة) الحــد األقــى
الــوارد بالفقـرات( )7.6.5الســابقة حســب كل حالــة مبعنــى أنــه إذا زادت الســاعات التــي تــم
التكليــف بهــا عــن الحــدود القصــوى املذكــورة ال يتــم الــرف إال عــن الحــد األقــى فقــط
الــوارد ذكــره.
 )9يتــم رصف بــدل االنتقــال للموظــف املكلــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام عــن عــدد أيــام
التكليــف كــا ورد بقـرار التكليــف.

ثانيا :تدقيق أمر اعتامد رصف املكافأة:
 )1التأكد من وجود املستندات التالية مرفق ًة بأمر اعتامد الرصف:
أ -أصل القرار اإلداري الصادر بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام.
ب -تقرير إنهاء العمل.
ت -أصل مسري الرصف يف حالة الرصف ألكرث من موظف.
 )2فحص القرار اإلداري بالتكليف والتأكد مام ييل:
أ -أنه صادر من صاحب الصالحية وفقاً لقرارات الصالحيات بالجامعة.
ب -أنــه تضمــن أســاء املكلفــن بالعمــل ومراتبهــم ورواتبهــم وبــدل النقــل املقــرر لهــم ومــدة
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التكليــف وعــدد ســاعات التكليــف يف اليــوم.
ت -أن القرار قد راعى قواعد التكليف الواردة بالفقرات (من 2اىل  )8من أوالً.
 )3فحــص تقريــر إنهــاء العمــل حيــث يجــب أن يكــون معتمــدا ً مــن الرئيــس املبــارش للعمــل
موضــوع قـرار التكليــف.
 )4التأكــد مــن صحــة احتســاب مبلــغ املكافــأة وبــدل النقــل وفــق القواعــد املوضحــة يف (أوالً)
مــن هــذا الربنامــج وكذلــك التحقــق مــن صحــة العمليــات الحســابية والتأكــد مــن صحــة نقلهــا
ألمــر اعتــاد الرصف.
 )5فحــص املســر والتأكــد مــن أنــه قــد تــم التوقيــع عليــه مــن قبــل أصحــاب االســتحقاق أو
مــن وكالئهــم مــع إرفــاق التوكيــات املصدقــة ،كذلــك إرفــاق مــا يؤيــد توريــد املبالــغ التــي مل
يتســلمها أصحابهــا اىل الصنــدوق أو مؤسســة النقــد ،أمــا يف حالــة تحويــل املبالــغ املســتحقة
لحســابات املســتحقني بالبنــوك عــر نظــام التحويــات املاليــة الرسيعــة (رسيــع) فيجــب أن
يرفــق باملســر إشــعارات البنــك التــي تفيــد إضافــة املبالــغ لحســابات املســتحقني.
 )6التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.

الرابع عرش :مكافأة شاغيل وظائف مبارشة األموال العامة
أوال :القواعد التي تحكم استحقاق ورصف هذه املكافأة:
تضمــن نظــام مبــارشة األموال العامة الصادر باملرســوم امللــي رقم م 18/وتاريــخ 1436/2/23هـ
والالئحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن وزارة املاليــة برقــم  2821وتاريــخ 1436/9/7هـــ األحــكام
والضوابــط التــي تحكــم اســتحقاق هــذه املكافــأة والتــي يجــب عــى املراجــع التأكــد منهــا
وهــي:
 -1أن أحــكام هــذا النظــام عــى مــن ميــارس مبــارشة األمــوال العامــة وحفظهــا مــن منســويب
الجامعــة ،حيــث حــددت املــادة الثانيــة مــن الالئحــة أســاء الوظائــف الخاضعــة لنظــام
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الخدمــة املدنيــة املشــمولة بأحــكام هــذا النظــام.
 -2قيــام الجامعــة بجــرد موجــودات الصنــدوق مــرة كل ثالثــة أشــهر ،وجــرد املســتودع والعهدة
العينيــة مــرة كل ســنة ،وفقـاً لإلجـراءات والضوابــط التــي تحددهــا الئحــة الجرد واملحاســبة.
 -3قيــام الجامعــة باســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة التــي تضبــط مدخــات الصناديــق
واملســتودعات ومخرجاتهــا.
 -4يجــب عــى املراجــع التحققمــن أن مــن ميــارس مهــات إحــدى الوظائــف املشــمولة بأحكام
هــذا النظــام تتحقــق فيــه الــروط التالية- :
 أن يكون سعودي الجنسية. أال يقل عمره عن إحدى وعرشون سنة. أال يكون قد صدر يف حقه حكم نهايئ باإلدانة يف جرمية مخلة باألمانة أو الرشف.مع مراعاة ما تقيض به الرشوط املقررة نظاماً.
 -5تــرف الجامعــة ملــن ميــارس مهــات إحــدى الوظائــف املشــمولة بأحــكام هــذا
النظام،مكافــأة ســنوية تعــادل راتــب شــهرين مــن راتبــه األســاس وفــق الدرجــة واملرتبــة التــي
يشــغلها ،إذا تحققــت الــروط اآلتيــة:
 إكامل املوظف سنة متصلة يف الوظيفة. إمتام إجراءات الجرد واملحاسبة النظامية. الحصــول عــى شــهادة تربئــة ذمــة ،مصدقــة مــن ديــوان املراقبــة العامــة ،وهيئــة الرقابــةوالتحقيــق .وتحــدد الئحــة الجــرد واملحاســبة النــاذج الالزمــة لذلــك.

ثانيا :تدقيق أمر اعتامد رصف املكافأة:
  )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -بيان خدمات املوظف.
ب -قرار النقل أو قرار إنهاء الخدمة.
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ت -شــهادة تربئــة ذمــة املوظــف مــن قبــل اإلدارة املعنيــة بالجامعــة ،ومصدقــة مــن ديــوان
املراقبــة العامــة وهيئــة الرقابــة والتحقيــق.
ث -الصــك الرشعــي بحــر الورثــة وتوكيــل رســمي مــن الورثــة يحــددون فيــه الشــخص املــوكل
اليــه اســتالم املكافــأة يف حالــة وفــاة املوظــف.
 )2فحــص بيــان خدمــات املوظــف والتأكــد منــأن املوظــف ممــن ينطبــق عليــة رشوط
اســتحقاق املكافــأة وفقــاً ملــا جــاء يف فقــرة ( )5،4،1مــن أوالً.
 )3التأكد من صحة احتساب املكافأة وفقاً ملا ورد بالفقرة ( )5من أوالً.
 )4التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )5التأكد من أن الرصف تم للموظف أو لوكيل الورثة حسب الحالة.

الخامس عرش :مكافأة نهاية الخدمة
أوالً :القواعد واألحكام التي تنظم هذه املكافأة:
 )1تقتــي املــادة ( )9/27مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الخدمــة املدنيــة واملــادة ( )9مــن
الئحــة املســتخدمني بــأن يــرف للموظــف أو املســتخدم الخاضــع لنظــام الخدمــة املدنيــة مــا
يعــادل راتــب ســتة أشــهر يف حالــة إنهــاء خدمتــه ســوا ًء كان إنهــاء الخدمــة بســبب التنســيق
مــن الخدمــة أو العجــز عــن العمــل أو بلــوغ الســن النظاميــة أو الوفــاة،ورصف مكافــأة نهايــة
الخدمــة تعــادل رواتــب أربعــة أشــهر للموظــف الــذي يحــال عــى التقاعــد املبكــر وفقـاً لألمــر
امللــي رقــم (أ )28/وتاريــخ 1432/3/20هـــ.
 )2الخاضعون لالئحة املعينني عىل بند األجور:
قــى ق ـرار مجلــس الخدمــة املدنيــة رقــم  837لعــام 1404هـــ والق ـرار رقــم  197/1وتاريــخ
1410/6/12هـــ بــرف راتــب ثالثــة أشــهر للمعينــن عــى هــذه الالئحــة يف حالة إنهــاء الخدمة
بســبب الوفــاة أو العجــز الصحــي عــن العمــل وذلــك إضافــة إىل مكافــأة نهايــة الخدمــة وفــق
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نظــام العمــل.
 )3الخاضعون لنظام العمل:
يــرف للعامــل الخاضــع لنظــام العمــل مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقـاً ملــا نظمتــه املادتــن (،84
 )85مــن هــذا النظــام  ،وفيــا يــي قواعــد رصف هــذه املكافــأة وفــق مــا قضــت بــه هاتــن 
املادتــن:
أ -مقــدار املكافــأة :أجــر نصــف شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس األوىل ،وأجــر شــهر
عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة.
ب -تستحق املكافأة كاملة يف أي من الحاالت التالية:
 إذا استكمل العامل مدة العقد. إذا بلغت خدمة العامل عرشة سنوات فأكرث. إذا ترك العامل العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته. إذا أنهــت العاملــة العقــد خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ عقــد زواجهــا أو ثالثــة أشــهر مــنتاريــخ وضعهــا.
ت -يســتحق العامــل ثلــث املكافــأة إذا اســتقال بعــد خدمــة ال تقــل مدتهــا عــن ســنتني
متتاليتــن وال تزيــد عــن خمــس ســنوات ،ويســتحق ثلثيهــا إذا زادت خدمتــه عــى خمــس
ســنوات متتاليــة ومل تبلــغ عــر ســنوات.
ث -يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل.
ج -األجر الذي تحسب املكافـأة عىل أساسه هو األجر األخري.
ح -يراعي مفهوم األجر كام ورد باملادتني ( )86،84من نظام العمل.
 )4الخاضعون لالئحة توظيف غري السعوديني يف الوظائف العامة:
حــددت املــواد ( )45،44،42،41قواعــد منــح هــذه املكافــأة وأهــم مــا تتضمنــه تلــك املــواد
مــن أحــكام مــا يــي:
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أ -يســتحق املتعاقــد املكافــأة عــن كل ســنة كاملــة مــن ســنوات خدمتــه رشيطــة أن يكــون
أمــى ثــاث ســنوات متتاليــة عــى األقــل يف الخدمــة.
ب -تحســب املكافــأة بواقــع راتــب نصــف شــهر عــن كل ســنة كاملــة وبحــد أقــى ( )50ألــف
ريــال إذا كان التعاقــد عــن طريــق اإلعــارة.
ت -تحسب املكافأة عىل أساس راتب املتعاقد عند انتهاء خدمته بالجامعة.
ث -إذا انتهــت خدمــة املتعاقــد بســبب االنقطــاع عــن العمــل أو فصلــه أو إدانتــه جنائيــاً
ســقط حقــه يف مكافــأة نهايــة الخدمــة.

ثانياً :تدقيق أمر اعتامد رصف املكافأة:
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مرفقاً به املستندات التالية:
أ -قرار إنهاء الخدمة للموظف.
ب -بيان خدمات املوظف يف حال رصفها وفقاً لنظام العمل .
ت -الصــك الرشعــي بحــر الورثــة وتوكيــل رســمي مــن الورثــة يحــددون فيــه الشــخص املــوكل
إليــه اســتالم املكافــأة يف حالــة إنهــاء خدمــة املوظــف بســبب الوفــاة.
 )2التأكد من صحة احتساب املكافأة وفقاً للقواعد السابقة.
 )3التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )4التأكــد مــن أنــه قــد تــم اســتبعاد بيانــات املوظــف املرصوفــة لــه مكافــأة نهايــة الخدمــة
مــن نظــام الرواتــب.
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برنامج مراجعة أعمال النظافة والصيانة والتشغيل
والخدمات
أوالً :إجراءات متهيدية
   يجــب قبــل الــروع يف مراجعــة أمــر اعتــاد رصف عمليــات النظافــة والصيانــة والتشــغيل
والخدمــات األخــرى مــا يــي:
 )1التأكد من أن عقود النظافة والصيانة والتشغيل والخدمات تشتمل عىل ما ييل:
أ -نسخة من العقد.
ب -نسخة من املواصفات الفنية ألعامل العقد.
ت -صورة من خطاب الضامن النهايئ عىل أن يغطي مدة العقد.
 )2فتح ملف باسم العملية يشتمل عىل ما ييل:
أ -نسخة العقد وملحقاته.
ب -صورة من خطاب الضامن النهايئ.
ت  -أوامر التغيري التي قد تصدر فيام بعد عىل العقد.
وذلك للرجوع إليها عند تدقيق مستندات الرصف الخاصة بالعملية.
 )3االطالع عىل نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية والئحتها التنفيذية.
 )4أي مراســيم أو أوامــر ملكيــة أو قـرارات مــن مجلــس الــوزراء تتضمــن بعــض التوجيهــات أو
اإلجـراءات بالنســبة لعمليــات تأمــن املشــريات وتنفيــذ املرشوعــات فيتــم مراعاتهــا وااللتـزام
بها .

ثانياً :تدقيق مستندات رصف دفعات العقود ذات املبلغ املقطوع
  ويف هــذا النــوع مــن العقــود تكــون قيمــة العقــد مبلــغ إجــايل مقطــوع لكامــل مــدة العقــد
ويكــون الــرف عــى أقســاط شــهرية أو غــر ذلــك حســب مــا يردبالعقــد ،ويكــون تدقيقهــا
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وفقـاً ملــا يــي:
 )1التأكد من أن املستندات التالية مرفقة بأمر اعتامد رصف أول دفعة- :
 صورة محرض تسليم املوقع للمقاول. صــورة الخطــاب الصــادر للمقــاول مببــارشة العمــل (وقــد يغنــي عنــه محــر اســتالم املوقــعإذا تضمــن التاريــخ املحــدد لبدايــة العمــل).
 صــورة التوكيــل الــازم يف حالــة رغبــة املقــاول يف أن يكــون الــرف لشــخص آخــر أو ألحــدالبنــوك.
 )2أ -يف عقــود النظافــة والصيانــة والتشــغيل إذا كان مقــاول العقــد الحــايل (محــل التدقيــق)
هــو مقــاول العقــد الســابق تكــون املقارنــة بــن تاريــخ بدايــة الدفعــة األوىل للعقــد الحــايل
وتاريــخ نهايــة الدفعــة األخــرة للعقــد الســابق والتأكــد مــن عــدم وجــود فــرة تداخــل بينهــا 
حيــث ال يجــوز أن تكــون هنــاك فــرة تداخــل بــن العقديــن النتفــاء الحاجــة لتلــك الفــرة
ألغ ـراض التســليم والتســلم.
ب  -إذا وجــدت فــرة تداخــل فيالحــظ ذلــك ويطلــب اســتعادة املبالــغ املرصوفــة عــن هــذه
الفــرة مــن املقــاول ألن الــرف يف هــذه الحالــة يكــون تــم بالتكـرار عــن هــذه الفــرة.
 )3إذا كان مقــاول العقــد الحــايل ليــس هــو مقــاول العقــد الســابق وكانــت هنــاك فــرة تداخــل
لقــاء عمليــة التســليم والتســلم بــن مقــاويل العقديــن فيتــم التأكــد مــن أنــه قــد تــم تطبيــق
تعليــات وزارة املاليــة يف هــذا الشــأن وهــي كــا يــي:
أ -األصــل أن عقــود الصيانــة والتشــغيل الحكوميــة تنتهــي بتاريــخ معــن تنتهــي معــه التزامــات
املقــاول الســابق وتبــدأ التزامــات املقــاول الجديــد دون وجــود فــرة انتقاليــة (فــرة تداخــل)
بــن العقديــن.
ب -إذا كان املقــاول الجديــد ســيحتاج إىل فــرة لتجهيــز عاملتــه مــا يتطلــب اســتمرار املقــاول
الســابق تخفيــض عاملتــه خــال هــذه الفــرة  حتــى ال يتعطــل العمــل فإنــه يف هــذه الحالــة
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يجــب عــى املقــاول الســابق تخفيــض عاملتــه خــال هــذه الفــرة تدريجي ـاً بالقــدر الــذي
يؤمنــه املقــاول الجديــد مــن العاملــة وبالتــايل يتــم تخفيــض مســتحقات املقــاول الســابق بقــدر
العاملــة التــي ســحبها وال يــرف للمقــاول الجديــد إال بقــدر العاملــة التــي أمنهــا  ,وبذلــك
يكــون مجمــوع املنــرف لــكل
املقاولــن للفــرة االنتقاليــة ( فــرة التداخــل بــن العقديــن ) يف حــدود التكلفــة اإلجامليــة لهــا
دون ازدواجيــة .
 )4أ -التأكــد مــن أنــه قــد تــم اســتبعاد مــدة اإلجــازة الصيفيــة بالنســبة لعقــود الصيانــة
والنظافــة للمبــاين التعليميــة وذلــك بالرجــوع لقـرار تحديــد اإلجــازة الصيفيــة يف تلــك الســنة.
ب  -التأكــد مــن أنــه قــد تــم تخفيــض عــدد العاملــة واملتطلبــات األخــرى بالنســبة لعقــود
الصيانــة والنظافــة لــإدارة التــي ت ـزاول نشــاطاً محــدودا ً خــال فــرة اإلجــازة الصيفيــة.
 )5أ -التأكــد مــن أنــه قــد تــم تحميــل متعهــدي تقديــم اإلعاشــة املطهيــة بتكاليــف امليــاه
والكهربــاء والغــاز.
ب -إذا كانــت هنــاك عــدادات مســتقلة لألماكــن التــي يشــغلها املتعهــد  -فتأكــد مــن أن
املتعهــد قــد تحمــل بقيمــة كامــل االســتهالك لتلــك العــدادات وتأكــد مــن صحــة القيــود
املحاســبية الخاصــة بذلــك وهــي كــا يــي:
ت -إذا كانــت العــدادات مســتقلة فيتــم ســداد قيمــة اســتهالكها مــن قبــل املتعهــد والخصــم
بهــا عــى حســاب العهــد تحــت التحصيــل طــرف املتعهــد وتحصليهــا مــن الدفعــات املرصوفــة
لــه وتســديد العهــدة طرفــه.
ث  -إذا كانــت العــدادات مشــركة فيتــم ســداد قيمــة اســتهالكها مــن قبــل الجامعــة مــع
خصــم املبلــغ الــذي يخــص املتعهــد عــى حســاب العهــد تحــت التحصيــل طرفــه والخصــم
بباقــي قيمــة االســتهالك عــى البنــد املختــص وتحصيــل املبالــغ التــي تقيــد عــى حســاب
املتعهــد مــن الدفعــات التــي تــرف لــه وتســديد العهــدة طرفــه.
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ج -إذا مل يكــن هنــاك عــدادات خاصــة بتلــك األماكــن فيتــم التأكــد مــن أنــه تــم القيــام
بتحديــد قيمــة االســتهالك وفــق أســس فنيــة ويتــم حســمه شــهرياً مــن املتعهديــن بصفــة
مؤقتــة لحــن تركيــب عــدادات ومحاســبتهم عــى أســاس االســتهالك الفعــي وحســم الفــروق
التــي قــد تســتحق للجامعــة عــن فــرة مــا قبــل تركيــب العــدادات يف ضــوء االســتهالك الفعــي.
 )6أ -التأكــد مــن وجــود تقريــر مــن الجهــاز الفنــي املــرف عــى العقــد أو اإلدارة الفنيــة
بالجامعــة مرفــق بأمــر اعتــاد الــرف.
ب  -التأكــد مــن أن هــذا التقريــر أوضــح مــدى الت ـزام املقــاول أو املتعهــد بتنفيــذ األعــال
وتقديــم الخدمــات وفقـاً للــروط واملواصفــات الــواردة بالعقــد ومــا إذا كان هنــاك تقصــر يف
أداء بعــض األعــال أو تقديــم بعــض الخدمــات وأنــه قــد حــدد نســبة التقصــر.
ت  -إذا حــدد العقــد عــدد ونوعيــة العاملــة وجنســياتها ومؤهالتهــا وخرباتهــا الواجــب عــى 
املقــاول إحضارهــا ونوعيــة وكميــة األدوات واملعــدات واملهــات والســيارات ووســائل النقــل
الواجــب عليــه توفريهــا فيتــم التأكــد مــن أن تقريــر الجهــاز الفنــي املــرف عــى العقــد قــد
أوضــح مــدى الت ـزام املقــاول بذلــك كــا حــدد نســبة أي نقــص يف توفريهــا.
 )7يف حالــة وجــود تقصــر يف تأمــن بعــض البنــود أو يف أداء األعــال أو تقديــم الخدمــات أو
كان هنــاك نقــص يف مســتوى األداء فيتــم التأكــد مــن صحــة احتســاب الغرامــة املســتحقة وفــق
النســب والقواعــد الــواردة بعقــد العمليــة ومبــا ال يتعــارض مــع نظــام املنافســات واملشــريات
الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة أو نظــام مجلــس التعليــم العــايل والجامعــات ولوائحــه مــع
مراعــاة مــا يــي:
أ -التقصــر يف تأمــن بعــض البنــود أو يف تأديــة بعــض الخدمــات الــواردة بالعقــد كالعاملــة
ومــواد النظافــة واملعــدات وبعــض أعــال النظافــة فيعالــج ذلــك بحســم مــا يقابــل مقــدار
النقــص يف قيمــة هــذه البنــود وفقـاً ألســعارها بالعقــد ومهــا بلغــت قيمتها(.وفقــا ملــا ورد يف
تعميــم وزارة املاليــة .رقــم1404/17يف 1403/4/26هـــ).
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ب -النقــص يف مســتوى أداء األعــال أو الخدمــات عــن املســتوى املســتهدف فيطبــق بشــأنه
الغرامــة الدوريــة املحــددة بالعقــد رشيطــة أال يتجــاوز مجمــوع الغرامــة يف نهايــة مــدة العقــد
عــى ( )%10مــن قيمتــه.
ج -يكــون الجمــع بــن الحســم الــوراد بالفقــرة (أ) والغرامــة الــواردة بالفقــرة (ب) إذا مــا
توفــرت رشوط كل منهــا ،أي حــدث تقصــر يف تأمــن بعــض البنــود أو يف تأديــة بعــض
الخدمــات وحــدث معهــا أيضــاً نقــص يف مســتوى أداء األعــال أو الخدمــات.
د -إذا حــدث تقصــر يف تأمــن بعــض البنــود أو يف تأديــة بعــض الخدمــات إال أنــه مل يحــدث
نقــص يف مســتوى األداء حيــث تــم أداء األعــال والخدمــات باملســتوى املســتهدف فيكتفــى يف
هــذه الحالــة بحســم مــا يقابــل التقصــر كــا ورد بالفقــرة (أ) دون فــرض غرامــة النقــص يف
مســتوى األداء الــواردة بالفقــرة (ب).
ه -يف عقــود النقــل (نقــل أفــراد أو وقــود) تحســب الغرامــة -يف حالــة التأخــر -حســب
النســب املحــددة بالعقــد رشيطــة أال يتجــاوز مجمــوع الغرامــة ( )%10مــن قيمــة العقــد.
و -يف حالــة إعفــاء املقــاول مــن غرامــة التأخــر يتــم التأكــد مــن أن اإلعفــاء قــد تــم وفقـاً ملــا
ورد باملــادة الخاصــة بذلــك بنظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة.
 )8التأكــد مــن صحــة مبلــغ الدفعــة (أو القســط الشــهري) الواجــب رصفــه للمقــاول وفــق
رشوط الدفــع الــواردة بالعقــد.
 )9أ -التأكد من صحة نقل مبلغ صايف الدفعة من املستخلص إىل أمر اعتامد الرصف.
ب -مراجعة العمليات الحسابية ألمر اعتامد الرصف ومرفقاته.
ت -التأكــد مــن أن اســم املقــاول املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو املقــاول املتعاقــد معــه أو
وكيلــه مبوجــب صــورة التوكيــل املرفــق.
 )10التأكد من صحة الخصم بقيمة الدفعة عىل االعتامد املخصص للعملية بامليزانية.
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ثالثاً :تدقيق مستندات رصف دفعات العقود التي تربم بطريقة التكاليف
املسرتدة
العقــود التــي تــرم بطريقــة التكاليــف املســردة هــي تلــك التــي تــرم عــى أســاس تعويــض
املقــاول عــن عنــر العمــل وفــق معــدالت -يحددهــا العقــد -لألجــور واملرتبــات عــن ســاعات
العمــل الفعليــة ،بالنســبة للمــواد واللــوازم والبضائــع والخدمــات التــي يحتــاج إليهــا تنفيــذ
العقــد فيقــوم املقــاول بتأمينهــا ويتــم محاســبته عليهــا وفــق الفواتــر واملســتندات التــي
يقدمهــا ،كــا يتــم تحديــد أتعابــه بنســب مئويــة مــن املبالــغ املرصوفــة تحــدد بالعقــد.
 )1أ -فحــص نظــام الرقابــة الداخليــة املعــد ملراقبــة أعــال العقــد ســوا ًء بواســطة اإلدارات
املختصــة بالجامعــة أو بواســطة جهــاز إرشاف تعاقــدت معــه الجامعــة لهــذا الغــرض ،مــع
التأكــد مــن ســامة هــذا النظــام ومــن تطبيقــه.
ب -يف حالــة عــدم وجــود هــذا النظــام  ,فيالحــظ ذلــك ويتــم الطلــب بوضــع نظــام للرقابــة
الداخليــة.
 )2االطالع عىل العقد وخاصة البنود املتعلقة بطرق الدفع ونسب األتعاب.
 )3تطبيــق الخطــوات مــن رقــم ( )2حتــى رقــم ( )5الســابقة الخاصــة بتدقيــق دفعــات العقــود
ذات املبلــغ املقطــوع ألنهــا تنطبــق عــى العقــود التــي تــرم بطريقــة التكاليــف املســردة.
 )4بالنسبة لتكلفة عنرص العمل فيتم القيام عند مراجعة كشوف العاملة مبا ييل:
أ -مطابقــة معــدل الســاعة لــكل نوعيــة مــن العاملــة الــواردة بالكشــوف عــى مــا هــو وارد
بجــداول العقــد.
ب -مراجعــة العمليــات الحســابية الــواردة بالكشــوف للتأكــد مــن صحتهــا والوصــول للقيمــة
النهائيــة للكشــوف.
ج -التأكــد مــن أن الكشــوف معتمــدة مــن اإلدارة املرشفــة أو مــن الجهــاز املــرف عــى أعــال
ا لعقد
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د -تطبيــق نفــس الخطــوات الــواردة يف الفق ـرات (أ ،ب ،ث) الســابقة عنــد تدقيــق كشــوف
العمــل خــارج وقــت الــدوام.
 )5إذا كان العقــد يتضمــن زيــادة يف معــدالت أجــور العاملــة مــن ســنة إىل أخــرى خــال مــدة
العقــد فيتــم التأكــد مــن التاريــخ املحــدد بالعقــد لبدايــة كل زيــادة مــع مراعــاة ذلــك عنــد
تدقيــق كشــوف تكلفــة العاملــة وكشــوف العمــل خــارج وقــت الــدوام وبحيــث تكــون الزيــادة
مــن ذلــك التاريــخ.
 )6بالنســبة للمــواد واللــوازم والبضائــع واملعــدات وقطــع الغيــار وغريهــا التــي يؤمنهــا املقــاول
ويطالــب بقيمتهــا يتــم مراعــاة مــا يــي:
أ -التأكــد مــن أن املقــاول حصــل مســبقاً عــى موافقــة اإلدارة املعتمــدة عــى ال ـراء بعــد
تقديــم مــررات ذلــك.
ب -التأكــد مــن أن األعيــان املؤمنــة قــد تــم إدخالهــا مســتودع الجامعــة مبوجــب مذك ـرات
اســتالم وأنهــا مطابقــة للــروط املواصفــات وفــق مــا ورد مبحــر الفحــص وأن مذكــرات
االســتالم ومحــر الفحــص وفواتــر ال ـراء مرفقــة بأمــر اعتــاد رصف الدفعــة للمقــاول.
ت -التأكــد مــن أن املســتند مرفق ـاً بــه مــا يفيــد أن املقــاول قــد أعــاد ملســتودعات الجامعــة
املعــدات القدميــة وقطــع الغيــار املســتعملة التــي تــم تأمــن بــدالً منهــا وأن إدارة املســتودع
بالجامعــة قــد تأكــدت مــن عــدم صالحيتهــا للعمــل.
ث -التأكــد مــن أن موظفــي املســتودع هــم مــن موظفــي الجامعــة وليســوا مــن موظفــي
املقــاول.
ج -التأكــد مــن أن أســعار الـراء التــي أ ّمــن مبوجبهــا املقــاول مامثلــة لألســعار الســائدة وأنــه
قــد بــذل الجهــد املعتــاد واإلجـراءات املناســبة التــي تدعــو للثقــة بأنــه قــد حصــل عــى أنســب
األسعار.
ح -القيــام بربــط أوامــر اعتــاد رصف عــدد مــن الدفعــات املتتاليــة للعقــد ملقارنــة أســعار
األصنــاف املؤمنــة مــع التحــري عــن األســعار الســائدة يف الســوق إذا مــا تولــدت قناعــة تامــة
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بــأن هنــاك مغــاالة يف األســعار.
 )7إذا كان العقد يقيض بأن يقوم املقاول باستئجار بعض اآلالت واملعدات من الغري لزوم
تنفيذ أعامل العقد فيتم مراعاة ما ييل- :
أ -مطابقة أعدادها ونوعياتها وموديالتها وماركاتها عىل ما هو وارد بجداول العقد.
ب -مطابقة معدل اإليجار لكل آلة أو معدة مع املعدل املحدد بالعقد.
ت -التأكــد مــن أن الكشــوف معتمــدة مــن اإلدارة املرشفــة أو الجهــاز الفنــي املــرف عــى 
العقــد مبــا يفيــد وجــود هــذه اآلالت واملعــدات وأنهــا قــد وردت باملوقــع وفــق الجــدول
الزمنــي املوضــح بجــداول العقــد.
ث -مراجعــة العمليــات الحســابية الــواردة بالكشــوف للتأكــد مــن صحتهــا والوصــول للقيمــة
النهائيــة للكشــوف.

رابعاً :تدقيق مستند رصف الدفعة األخرية

إضافة إىل الخطوات السابقة يراعي بالنسبة للدفعة األخرية ما ييل:
 )1التأكد من أنه قد ورد ضمن أمر رصف الدفعة األخرية (النهائية) األوراق التالية:
أ -أصــل أو صــورة طبــق األصــل لشــهادة مصلحــة الــزكاة والدخــل ســارية املفعــول تفيــد ســداد
املقــاول للمبالــغ املســتحقة عليــه ،أصــل أو صــورة شــهادة مــن املؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتامعيــة بتســجيل املنشــأة يف املؤسســة وتســديد الحقــوق التأمينيــة ،الشــهادات الواجــب
تقدميهــا مبوجــب منــاذج العقــود املعتمــدة.
ب -محــر تســليم املنشــآت موضــوع العقــد للجامعــة يتــم تحريــره دامئ ـاً يف نهايــة عقــود
النظافــة والصيانــة والتشــغيل والــذي مبوجبــه يقــوم املقــاول بتســليم املنشــآت محــل العقــد
للجامعــة أو للمقــاول الجديــد.
ت -محــر تســليم املقــاول للجامعــة املعــدات واآلالت التــي تســلمها منهــا عنــد بدايــة العقــد
وكذلــك التــي تــم تأمينهــا خــال مــدة العقــد حيــث يجــب عــى املقــاول تســليمها للجامعــة
يف نهايــة مــدة العقــد.
 )2أ -الطلــب مــن اإلدارة املعنيــة ملــف العمليــة لالطــاع عــى كافــة املكاتبــات املتبادلــة بــن 
اإلدارة واملقــاول خــال مــدة العقــد.
ت -الوقوف عىل أي مشكالت تكون قد نشأت بني الجامعة واملقاول.
51

 )3أ -دراســة محــر التســليم والتأكــد مــن أن املقــاول قــام بتســليم املنشــآت واملرافــق
بالشــكل أو الحالــة التــي اشــرطها العقــد وأن كافــة الــروط الــواردة بالعقــد يف هــذا الشــأن
قــد التــزم بهــا املقــاول.
ب -إذا مــا حــدث تقصــر يف ذلــك فيتــم التأكــد مــن أن الــروط الجزائيــة التــي تضمنهــا
العقــد يف هــذا الخصــوص قــد تــم تطبيقهــا عــى املقــاول.
 )4أ -التأكــد مــن أن الجهــاز املــرف عــى العقــد ضمــن تقريــره مــا يفيــد بــأن املقــاول قــد
اســتخدم يف تنفيــذ العقــد املــواد واللــوازم والبضائــع واملعــدات والخدمــات ذات املنشــأ
الســعودي أو التــي منشــأها دول مجلــس التعــاون الخليجــي طاملــا تفــي بالغــرض.
ب -التأكــد مــن أن املقــاول خضــع للغرامــة املقــررة يف هــذا الشــأن يف حالــة عــدم التزامــه
بذلــك.
 )5أ -إذا كان مقــاول العقــد فــردا ً أجنبي ـاً ،أو رشكــة أجنبيــة ،أو رشكــة مختلطــة ،أو تضامــن
رشكات بــن ســعوديني وأجانــب فيتــم التأكــد مــن أنــه قــد أســند جــزء مــن أعــال العقــد
ال تقــل نســبته عــن ( )%30مــن العمــل إىل مقاولــن ســعوديني أو رشكات مملوكــة بالكامــل
لســعوديني ،وذلــك وفقـاً ملقتــى قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )124وتاريــخ  1403/5/29هـــ.
ب -التأكد من أن اإلعفاء من هذه النسبة أو تخفيضها قد تم باالتفاق مع وزارة املالية.
ت -التأكــد مــن أن الجهــاز املــرف عــى أعــال العقــد قــد ض ّمــن تقاريــره مــا يؤكــد متابعتــه
لألعــال الخاصــة بهــذه النســبة وأنــه أوضــح الوســائل والوثائــق التــي اتبعهــا يف هــذا الشــأن.
 )6أ -التأكــد مــن أن املقــاول قــدم مــا يثبــت اســتخدامه لخدمــات املؤسســة العامــة للخطــوط
الجويــة العربيــة الســعودية فيــا ينقــل جــوا ً والســفن والبواخــر الســعودية فيــا ينقــل بحـرا ً
وذلــك فيــا يتعلــق بتنفيــذ العقــد مــن نقــل أفـراد أو معــدات وغريهــا.
ب -التأكــد مــن أن املقــاول قــد خضــع للغرامــة املقــررة يف هــذا الشــأن يف حالــة عــدم التزامــه
بذلك.
 )7التأكــد مــن أن املقــاول قــدم شــهادة (مــن إدارة شــؤون االســتقدام) تفيــد تصفيتــه للعاملــة
التــي لديــه والتــي اســتقدمها لتنفيــذ ذلــك العقــد وأن هــذه الشــهادة مرفقــة بالدفعــة
الختاميــة.
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خامساً :الدفعات التي يتم رصفها للمقاول بعد انتهاء مدة العقد

 )1إذا ظهــر لــك عنــد تســجيل الدفعــة محــل املراجعــة ببطاقــة العمليــة -كــا ورد بالفقــرة
الســابقة -أن الفــرة املــروف عنهــا الدفعــة تقــع بعــد انتهــاء مــدة العقــد نتيجــة متديــده أو
تكليــف املقــاول باالســتمرار بالعمــل باألمــر املبــارش  ,يتــم الوقــوف عــى أســباب هــذا التمديــد
أو التكليــف.

 )2الوقــوف عــى مــا تــم بشــأن طــرح أعــال العقــد يف منافســة جديــدة مــن حيــث وقــت
طرحهــا وتقييــم ذلــك يف ضــوء األمريــن الســاميني املعممــن برقــم /3139/3م وتاريــخ
 1404/10/4هـــ ورقــم /892م وتاريــخ  1405/4/29هـــ واملؤكــد عليهــا باألمــر الســامي
املعمــم برقــم /1709م وتاريــخ 1405/7/19هـــ واألمــر الســامي الربقــي املعمــم برقــم 15943
يف  1410/10/13هـــ والتــي جميعهــا تؤكــد عــى رضورة طــرح جميــع عمليــات الخدمــات ذات
التنفيــذ املســتمر كأعــال التشــغيل والصيانــة والنظافــة واإلعاشــة ومــا شــابهها مــن أعــال
الخدمــات األخــرى يف منافســات عامــة قبــل بدايــة الســنة األخــرة التــي ينتهــي فيهــا العقــد
وإذا كانــت مــدة العقــد ســنة فيجــب طــرح العمليــة يف املنافســة يف األشــهر الســتة األوىل مــن
العقــد حتــى يكــون هنــاك وقــت كاف للمتنافســن لتقديــم عروضهــم ومناقشــتها واســتعداد
مــن تــرىس عليــه العمليــة.
 )3إذا ظهــر لــك أن اإلدارة املعنيــة مل تلتــزم بتلــك األوامــر الســامية التــي تقــي بعــدم متديــد
تلــك العقــود بعــد انتهائهــا ورضورة طرحهــا يف منافســة عامــة  -يتــم الوقــوف عــى أيــة أرضار
ماليــة تحملتهــا ميزانيــة الجامعــة نتيجــة متديــد العقــد أو تكليــف املقــاول باالســتمرار بالعمــل
باألمــر املبــارش والطلــب بتطبيــق الفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن البنــد (أوالً) مــن قـرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )52وتاريــخ  1420/3/7هـــ املؤكــد عليــه بق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ()157
وتاريــخ  1420/9/12هـــ القاضيــان مبســألة املتســببني وإجـراء التحقيــق املناســب معهــم حــول
األرضار املرتتبــة عــى ذلــك إضافــة إىل طلــب الحصــول عــى اإلجــازة النظاميــة لتلــك املخالفــات
املاليــة وفقـاً لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )1320لعــام 1394هـــ.
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برنامج مراجعة األعمال اإلنشائية

أوالً :إجراءات متهيدية
 )1التأكد من أن العقود تشتمل عىل ما ييل:
أ -نسخة من العقد.
ب -نسخة من جداول وفئات األسعار امللحقة بالعقد.
ت -نسخة من الرشوط واملواصفات العامة امللحقة بالعقد.
ث -نسخة من الرشوط واملواصفات الخاصة باملرشوع امللحقة بالعقد.
ج -صــورة بوليصــة التأمــن عــى املــروع إذا كانــت قيمــة املــروع تزيــد عــى خمســة
ماليــن ريــال رشيطــة أن تكــون صــادرة مــن أي رشكــة تأمــن وطنيــة للتأمــن التعــاوين رشيطــة
حصولهــا عــى الرتاخيــص الالزمــة وفق ـاً لألنظمــة والتعليــات.
ح -صــورة مــن خطــاب الضــان النهــايئ عــى أن تغطــي مدتــه مــدة العقــد وفــرة الضــان
املنصــوص عليهــا بالعقــد وكذلــك فــرة الصيانــة إذا كان العقــد يتضمــن قيــام املقــاول بصيانــة
املــروع لفــرة معينــة بعــد اســتالمه مبدئيـاً.
 )2فتح ملف باسم املرشوع واالحتفاظ مبا ييل:
أ -نسخة العقد وملحقاته.
ب -صورة خطاب الضامن النهايئ.
ت -صورة بوليصة التأمني عىل املرشوع.
ث -أوامر التغيري التي قد تصدر فيام بعد عىل العقد.
وذلك للرجوع إليها عند تدقيق مستندات الرصف الخاصة باملرشوع.

ثانياً :تدقيق الدفعة املقدمة
 )1أ -التأكــد مــن أن املســتندات املرفقــة بأمــر اعتــاد رصف أول دفعــة (ســوا ًء كانــت دفعــة
مقدمــة أو جاريــة) هــي كــا يــي:
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 صورة محرض تسليم املوقع للمقاول. صــورة الخطــاب الصــادر للمقــاول مببــارشة العمــل (وقــد يغنــي عنــه محــر اســتالم املوقــعإذا تضمــن التاريــخ املحــدد لبدايــة العمــل).
 صــورة التوكيــل الــازم يف حالــة رغبــة املقــاول يف أن يكــون الــرف لشــخص آخــر أو ألحــدالبنــوك.
ب -أخــذ صــورة مــن تلــك املســتندات وضمهــا مللــف املــروع املشــار إليــه بالفقــرة ( )2مــن
أوالً.
 )2أ -التأكــد مــن أن العقــد تضمــن رصف دفعــة مقدمــة ،وإذا مل يتضمــن ذلــك فــا يجــوز
رصف مثــل هــذه الدفعــة.
ب -التأكــد مــن أن نســبة الدفعــة املقدمــة ال تتجــاوز النســبة املقــررة بنظــام املنافســات
واملشــريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي ( )%20مــن قيمــة العقــد وبحــد أقــى مبلــغ
( )50.000.000ريــال مبوجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم  155لعــام 1429هـــ.
ج -التأكد من صحة حساب مبلغ الدفعة املقدمة.
ح -التأكــد مــن أن الدفعــة املقدمــة ليســت عــن أعــال إضافيــة وفق ـاً ملــا أكــد عليــه األمــر
الســامي رقــم /3ي 17101/يف 1402/7/18هـــ.
 )3أ -التأكد من أن املقاول قدم خطاب ضامن بقيمة الدفعة املقدمة.
ب -التأكــد مــن أن مــدة هــذا الخطــاب تغطــي مــدة العقــد وأن صــورة مــن هــذا الخطــاب
مرفقــة بأمــر اعتــاد الــرف.
 )4أ -التأكــد مــن صحــة نقــل مبلــغ صــايف الدفعــة إىل أمــر اعتــاد الــرف ،وكذلــك التأكــد
مــن أن اســم املقــاول املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو املقــاول املتعاقــد معــه أو وكيلــه
مبوجــب صــورة التوكيــل املرفــق بالدفعــة.
ب -التأكد من صحة الخصم بقيمة الدفعة عىل اعتامد املرشوع الوارد مبيزانية الجامعة.
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ثالثاً :تدقيق الدفعات الجارية ( املستخلصات الجارية)
 )1التأكــد مــن أن أمــر اعتــاد رصف الدفعــة مشــفوعاً بــه أصــل املســتخلص ،وأن املســتخلص
ال يشــتمل عــى ســلف مقابــل أعــال منفــذة حيــث ال يجــوز الــرف مقابــل ســلف املــواد.
 )2مراجعة املستخلص وفقاً ملا ييل:
أ -مطابقــة بنــود األعــال وفئــات األســعار املوضحــة باملســتخلص عــى مــا هــو وارد بجــداول
الكميــات واألســعار بالعقــد والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
ب -يف حالــة وجــود أعــال إضافيــة ليــس لهــا بنــود وال فئــات أســعار بجــداول الكميــات
واألســعار امللحقــة بالعقــد يتــم التأكــد مــن أن أمــر التغيــر الــذي صــدر يف هــذا الشــأن عــن
تلــك األعــال قــد تــم بنــا ًء عــى تقريــر فنــي أعــد مــن قبــل لجنــة فنيــة أو مــن قبــل اإلدارة
الفنيــة بالجامعــة عــن تلــك األعــال واألســعار التــي تقــدم بهــا املقــاول لهــذه البنــود وعــرض
هــذا التقريــر عــى لجنــة فحــص العــروض لدراســة مــدى اعتــدال األســعار وإصــدار توصياتهــا
يف هــذا الشــأن.
ت -التأكــد مــن أن األعــال اإلضافيــة ســوا ًء لهــا فئــات بجــداول الكميــات واألســعار امللحقــة
بالعقــد أو ليــس لهــا فئــات أو أســعار بتلــك الجــداول  ,ال تتجــاوز جميعهــا ( )%20مــن إجــايل
األعــال املوضحــة بالعقــد.
ث -إذا مــا زادت األعــال اإلضافيــة عــى هــذه النســبة فــإن ذلــك يعــد مخالفــاً لنظــام
املنافســات واملشــريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة ،عندئـ ٍـذ يلــزم الحصــول عــى اإلجــازة
النظاميــة يف هــذا الشــأن بعــد إجــراء التحقيــق الــازم.
ج -التأكــد مــن وجــود شــهادة أو تقريــر مــن الجهــاز الفنــي املــرف عــى أعــال املــروع
(ســوا ًء كان الجهــاز مــن الجامعــة أو استشــاري مــن خارجهــا) يفيــد بــأن األعــال املوضحــة
باملســتخلص تــم مراجعتهــا عــى الطبيعــة ومتثــل أعــال تــم إنجازهــا فع ـاً وأنهــا مطابقــة
للــروط واملواصفــات املتعاقــد عــى أساســها وقــد تكــون هــذه الشــهادة أو التقريــر مطبوعــة
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عــى ذات املســتخلص ويتــم التوقيــع عليهــا مــن الجهــاز املــرف عــى املــروع.
ح -مراجعــة العمليــات الحســابية الــواردة باملســتخلص مثــل رضب كميــات األعــال املنفــذة
يف فئــات األســعار ثــم تجميعهــا ثــم تلحيــق مجاميــع الصفحــات للوصــول إىل قيمــة األعــال
املنفــذة.
خ -التأكــد مــن حســم قســط الدفعــة املقدمــة  ,يف حالــة رصفهــا للمقــاول -ومــن  صحــة
احتســابه حيــث يتــم حســمه بنفــس النســبة التــي رصفــت بهــا الدفعــة.
د -التأكــد مــن صحــة حســم الدفعــات الجاريــة الســابق رصفهــا للمقــاول والتأكــد مــن صحتهــا
وذلــك بالرجــوع إىل بطاقــة املــروع املســجل بهــا الدفعــات الســابقة.
ذ -إذا كان تاريــخ الدفعــة الجاريــة يقــع بعــد التاريــخ املحــدد إلنهــاء أعــال املــروع كــا 
وردت بالعقــد ومــا يكــون طــرأ عليــه مــن متديــد فيتــم التأكــد مــن أنــه حســم ( )%10مــن
قيمــة الدفعــة عــى ذمــة غرامــة التأخــر.
ر -التأكــد مــن صحــة الخالصــة الحســابية للمســتخلص والتــي توضــح قيمــة األعــال املنفــذة
واملحســوم منهــا ســوا ًء نظــر الدفعــة املقدمــة أو نظــر الغرامــة أو مــا ســبق رصفــه مــن
دفعــات جاريــة وصــايف املســتخلص املطلــوب رصفــه.
ز -التأكــد مــن صحــة نقــل مبلــغ صــايف املســتخلص إىل أمــر اعتــاد رصف الدفعــة وكذلــك
التأكــد مــن أن اســم املقــاول املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو املقــاول املتعاقــد معــه أو
وكيلــه مبوجــب صــورة التوكيــل املرفــق بالدفعــة.
س -التأكــد مــن أن قيمــة الدفعــة تــم الخصــم بهــا عــى االعتــاد املخصــص للمــروع مبيزانيــة
الجامعة.
ش -تســجيل بيانــات الدفعــة ببطاقــة املــروع والتأكــد مــن أن رقمهــا هــو التــايل لرقــم أخــر
دفعــة مســجلة بالبطاقــة.
ص-
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التأكــد بعــد تســجيل كل دفعــة أن مجمــوع الدفعــات املرصوفــة للمقــاول مل تتجــاوز

( )%90مــن قيمــة أعــال العقــد حتــى يتــم االســتالم االبتــدايئ وإعــداد املســتخلص الختامــي.

رابعاً :تدقيق الدفعة النهائية (املستخلص الختامي)
 )1أ -التأكد من أنه قد ورد رفق أمر رصف الدفعة النهائية األوراق واملستندات التالية:
 أصل املستخلص الختامي.  إخطــار املقــاول للجامعــة مبــا يفيــد إنهــاءه للعمــل عــى أن يكــون مثبتـاً عليــه رقــم وتاريــخقيــده بــوارد الجامعــة.
 شــهادة مــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة بتســجيل املقــاول يف املؤسســة وتســديدالحقــوق التأمينيــة ســارية املفعول.
 شهادة السعودة للمقاول سارية املفعول. شهادة اشرتاك املقاول بالغرفة التجارية سارية املفعول. شهادة تصنيف للمقاول سارية املفعول. صورة من السجل التجاري ساري املفعول. صــورة رخصــة االســتثامر إذا كان املتنافــس مرخصـاً وفقـاً لنظــام االســتثامر األجنبــي ســاريةاملفعــول.
 مسريات الرواتب للسعوديني والفنيني. مسريات الرواتب لغري السعوديني والفنيني. محرض كامل باستالم املواد. صورة من العقد كامالً والتعميد للمرشوع. محرض لجنة املعاينة للتأكد من جدية إخطار املقاول. شــهادة مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل تفيــد ســداد املقــاول للمبالــغ املســتحقة عليــه ســاريةاملفعول.
ب -إذا كان عقــد العمليــة يتضمــن بجانــب اإلنشــاءات عمليــات تأثيــث كــا يف حالــة
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املستشــفيات واملــدارس واملكتبــات  ,يتــم التأكــد مــن إعــداد محــر اســتالم لألثــاث إعــاالً
للــادة ( )2/9مــن قواعــد وإجــراءات املســتودعات الحكوميــة.
 )2الطلــب مــن اإلدارة املعنيــة ملــف املــروع الحتوائــه عــى كافــة املكاتبــات املتبادلــة بــن 
اإلدارة واملقــاول خــال مــدة التنفيــذ لالطــاع عــى املشــكالت التــي قــد تكــون نشــأت بــن 
اإلدارة املعنيــة ومقــاول املــروع بشــأن العديــد مــن القضايــا مثــل التأخــر يف تســليم املوقــع،
فحــص الرتبــة ،تغيــر املوقــع ،إيقــاف العمــل ،التأخــر يف مراحــل التنفيــذ ...إلــخ للوقــوف عــى 
مــدى نظاميــة مــا اتخذتــه اإلدارة مــن إجـراءات يف هــذا الشــأن ومــدى مســؤولية املقــاول.
 )3أ -مقارنة تاريخ خطاب الرتسية املوجه للمقاول مع تاريخ تسليم املوقع.
ب -تحديد أي تأخري يف تسليم املوقع للمقاول.
ت -الوقــوف عــى أســباب ذلــك والــذي قــد يكشــف عــن تغيــر املوقــع أو التعديــل يف
الرســومات أو التأخــر يف تحليــل الرتبــة أو غــر ذلــك مــن األســباب مــا يعنــي عــدم إج ـراء
الدراســات الكافيــة الالزمــة للمــروع وتحليــل الرتبــة قبــل طــرح املــروع يف املنافســة ومــا
قــد يرتتــب عــى ذلــك مــن تحميــل املــروع مببالــغ إضافيــة كان ميكــن تجنبهــا فيــا لــو متــت
الدراســات الكافيــة للمــروع.
 )4أ -الوقــوف عــى تاريــخ بدايــة عمــل لجنــة االســتالم الــوارد مبحــر االســتالم أو بقــرار
تشــكيل اللجنــة.
ب -مقارنة التاريخ املذكور بتاريخ ورود إخطار املقاول للجامعة مبا يفيد إنهاؤه لألعامل.
ت -الوقوف عىل أي تأخري لقيام لجنة االستالم بأعاملها.
ث -مالحظــة أن املــادة ( )106مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــريات الحكومية
نصــت عــى إلـزام الجهــة الحكوميــة بتكويــن لجنــة للبــدء يف املعاينــة واالســتالم ،خالل خمســة
عــر يومـاً مــن تاريــخ ورود إشــعار املتعاقد.
ج -إذا زادت مــدة التأخــر عــى خمســة عــر يومـاً  ,يتــم الوقــوف عــى أســباب ذلــك وإيضاح
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الوســائل التــي تأكــدت بهــا مــن جديــة إخطــار املقــاول والتي منهــا معاينــة الجامعــة للمرشوع
فــور تلقيهــا إخطــار املقــاول بواســطة لجنــة إداريــة تعــد محــر معاينــة بذلــك لحــن انعقــاد
لجنــة االســتالم ومبارشتهــا لعملها.
 )5دراســة أوامــر التغيــر التــي أصدرتهــا الجامعــة للمقــاول بتعديــل مــدة العقــد والتأكــد مــا 
ييل :
أ -أن التعديل كان بسبب تكليف املقاول بأعامل إضافية أو حذف بعض األعامل.
ب -أن التكليــف باألعــال اإلضافيــة صــدر لــه يف ميعــاد ال يســمح لــه بالتنفيــذ خــال املــدة
املحــددة بالعقــد ،أو أن يكــون التمديــد بســبب صــدور أمــر مــن الجامعــة للمقــاول بإيقــاف
األعــال ألســباب ال دخــل للمقــاول فيهــا.
ت -الوقوف عىل أسباب إيقاف األعامل ودراستها وتقديم التوصيات املناسبة حيالها.
 )6دراسة محرض االستالم االبتدايئ للمرشوع وفقاً ملا ييل:
أ -التأكــد مــن أن أي أعــال متأخــرة أو غــر مكتملــة أو بهــا بعــض العيــوب (وقــد يطلــق عليها
نواقــص أو اســتثناءات) قــد تضمنهــا هــذا املحــر بالتفصيــل ،كــا حــدد املبالــغ الواجــب
حجزهــا مقابــل ذلــك ،وأن هــذه املبالــغ تتناســب مــع قيمــة تلــك األعــال كــا وردت بجــداول
األســعار املرفقــة بالعقــد.
ب -الوقــوف عــى مــا قررتــه لجنــة االســتالم يف هــذا املحــر بالنســبة لتلــك النواقــص ومــا
إذا كانــت متنــع مــن االســتفادة مــن أعــال املــروع مــن عدمــه ملــا لذلــك مــن تأثــر عــى 
مقــدار غرامــة التأخــر ،آخــذا ً يف االعتبــار أن تقريــر مــا إذا كانــت النواقــص متنــع االســتفادة
مــن املــروع أو ال متنــع االســتفادة منــه إمنــا يخضــع لتقديــر الجهــة اإلداريــة بالدرجــة األوىل.
ت -الوقــوف عــى التاريــخ الــذي حددتــه لجنــة االســتالم يف املحــر كموعــد لالســتالم االبتــدايئ
للمــروع ومقارنتــه مــع التاريــخ املقــرر النتهــاء األعــال وفــق مــا ورد بالعقــد ومــا طــرأ عليــه
مــن تعديــات مبوجــب أوامــر التغيري.
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ث-إذا اسفرت املقارنة عن وجود تأخري خضع املقاول لغرامة التأخري الواردة بالعقد.
ج -التأكــد مــن أن نســبة الغرامــة الــواردة بالعقــد متفقــة مــع مــا ورد بنظــام املنافســات
واملشــريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة.
 )7أ -التأكد من صحة احتساب غرامة التأخري يف حالة خضوع املقاول لتلك الغرامة.
ب -األخــذ يف االعتبــار أنــه إذا كانــت هنــاك أعــال متأخــرة أو غــر مكتملــة أو بهــا عيــوب
(نواقــص أو اســتثناءات) متنــع االســتفادة مــن املــروع  ,وفــق مــا ورد مبحــر االســتالم
االبتــدايئ  ,خضعــت كامــل أعــال املــروع لغرامــة التأخــر أمــا إذا كانــت تلــك األعــال ال
متنــع مــن االســتفادة بأعــال املــروع عــى الوجــه األكمــل وال تســبب ارتبــاكاً يف اســتعامل أي
منفعــة أخــرى وال تؤثــر تأثـرا ً ســيئاً عــى مــا تــم يف العمــل نفســه فيجــب أال تتجــاوز الغرامــة
املســتحقة نســبة ( )%10مــن قيمــة تلــك األعــال املتأخــرة أو الناقصــة أو التــي بهــا عيــوب.
 )8التأكــد مــن أن املقــاول يف حالــة خضوعــه لغرامــة التأخــر  ,أنــه بالتبعيــة قــد تــم تحميلــه
بتكاليــف اإلرشاف عــن الفــرة التــي احتســبت عنهــا غرامــة التأخري ســوا ًء كان اإلرشاف بواســطة
استشــاري أو جهــة حكوميــة أو اإلدارة الفنيــة بالجامعــة.
 )9التأكد من صحة احتساب تكاليف اإلرشاف الواجب تحميلها للمقاول.
 )10أ -يف حالــة إعفــاء املقــاول مــن غرامــة التأخــر  ,فيتــم التأكــد مــن أن اإلعفــاء قــد تــم
مــن قبــل مــن ميلــك صالحيــة ذلــك وفق ـاً ملــا ورد باملــادة الخاصــة بذلــك بنظــام املنافســات
واملشــريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة.
ب -يراعى أن اإلعفاء من غرامة التأخري يتبعه اإلعفاء من تحمل أتعاب اإلرشاف.
 )11أ -التأكــد مــن أن شــهادة مصلحــة الــزكاة والدخــل املقدمــة مــن املقــاول ســارية املفعــول
وقــت الــرف.
ب -التأكــد مــن أن هــذه الشــهادة أصــل وإن كانــت صــورة فيجــب أن تكــون صــورة طبــق
األصــل وأنــه تــم التحقــق مــن ذلــك.
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 )12التأكــد مــن أن مــدة خطــاب الضــان النهــايئ ســتكون ســارية حتــى تاريــخ االســتالم
النهــايئ (وليــس االســتالم االبتــدايئ).
 )13أ -التأكــد مــن أن الجهــاز املــرف عــى العقــد قــد ضمــن تقريــره مــا يفيــد أن املقــاول
قــد اســتخدم يف تنفيــذ العقــد املــواد واللــوازم والبضائــع واملعــدات والخدمــات ذات املنشــأ
الســعودي أو التــي منشــأها دول مجلــس التعــاون الخليجــي طاملــا تفــي بالغــرض.
ب -التأكــد مــن أن املقــاول قــد خضــع للغرامــة املقــررة يف هــذا الشــأن يف حالــة عــدم التزامــه
بذلك.
 )14أ -إذا كان مقــاول العقــد أجنبيـاً ،أو رشكــة أجنبيــة ،أو رشكــة مختلطــة ،أو تضامــن رشكات
بــن ســعوديني وأجانــب  ,فتأكــد مــن أنــه قــد أســند جــزء مــن أعــال العقــد ال تقــل نســبته
عــن ( )%30مــن العمــل إىل مقاولــن ســعوديني أو رشكات مملوكــة بالكامــل لســعوديني وذلــك
وفقـاً لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )124وتاريخ1403/5/29هـــ.
ب -التأكد من أن اإلعفاء من هذه النسبة أو تخفيضها قد تم باالتفاق مع وزارة املالية.
ح -التأكــد مــن أن الجهــاز املــرف عــى أعــال العقــد قــد ضمــن تقاريــره مــا يؤكــد متابعتــه
لألعــال الخاصــة بهــذه النســبة وأنــه أوضــح الوســائل التــي اتبعهــا يف هــذا الشــأن.
 )15أ -التأكــد مــن أن املقــاول قــدم مــا يثبــت اســتخدامه لخدمــات املؤسســة العامــة للخطوط
الجويــة العربيــة الســعودية فيــا ينقــل جــوا ً والســفن والبواخــر الســعودية فيــا ينقــل بحـرا ً
وذلــك فيــا يتعلــق بتنفيــذ العقــد مــن نقــل أفـراد أو معــدات وغريهــا.
ب -التأكــد مــن أن املقــاول خضــع للغرامــة املقــررة يف هــذا الشــأن يف حالــة عــدم التزامــه
بذلــك.
 )16التأكــد مــن أن املقــاول قــدم شــهادة مــن (إدارة شــؤون االســتقدام) تفيــد تصفيتــه للعاملة
التــي لديــه والتــي اســتقدمها لتنفيــذ ذلــك العقــد وأن هــذه الشــهادة مرفقــة باملســتخلص
الختامــي وفقـاً لتعميــم صاحب الســمو املليك وزيــر الداخليــة رقــم  1218/32يف 1405/7/4هـ.
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 )17راجع املستخلص الختامي كام ييل:
أ -مطابقــة بنــود األعــال وفئــات األســعار املوضحــة باملســتخلص مــع مــا هــو وارد بجــداول
الكميــات واألســعار امللحقــة بالعقــد ومــا يكــون قــد طــرأ عليهــا مــن تعديــل يف الكميــات
مبوجــب أوامــر تغيــر والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
ب -يف حالــة وجــود أعــال إضافيــة ليــس لهــا بنــود وال فئــات أســعار بالجــداول امللحقــة
بالعقــد فيجــب مطابقتهــا عــى مــا ورد بأوامــر التغيــر التــي صــدرت بشــأنها بنــا ًء عــى توصيــة
لجنــة فحــص العــروض.
ت -مراجعــة العمليــات الحســابية الــواردة باملســتخلص مثــل رضب كميــات األعــال املنفذة يف
فئــات األســعار ثــم تجميعهــا وتلحيــق مجاميــع الصفحــات للوصــول إىل قيمــة كامــل األعــال
املنفذة.
ث -التأكــد مــن أن قيمــة كامــل األعــال املنفــذة الناتجــة مــن الخطــوة الســابقة ال تتجــاوز
قيمــة العقــد وإذا زادت عــى قيمــة العقــد فــإن هــذه الزيــادة يجــب أال تزيــد عــى نســبة
( )%10مــن قيمــة العقــد ويكــون قــد صــدر مــن الجهــة اإلداريــة بشــأنها أوامــر تغيــر للمقاول.
ج -التأكــد مــن حســم كامــل الدفعــة املقدمــة  -يف حالــة رصفهــا للمقــاول  -مــع الرجــوع يف
ذلــك إىل بطاقــة املــروع.
ح -التأكــد مــن حســم جميــع الدفعــات الجاريــة الســابق رصفهــا للمقــاول مــع الرجــوع يف
ذلــك لبطاقــة املــروع.
خ -التأكــد مــن حســم غرامــة التأخــر يف حالــة خضــوع املقــاول لهــا وكذلــك حســم أتعــاب
اإلرشاف تبع ـاً لذلــك.
د -التأكــد مــن حســم املبالــغ التــي حددهــا محــر االســتالم االبتــدايئ لقــاء األعــال املتأخــرة
أو غــر املكتملــة أو التــي بهــا عيــوب.
ذ -التأكــد مــن صحــة الخالصــة الحســابية للمســتخلص والتــي تشــتمل عــى قيمــة كامــل
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األعــال املنفــذة مطروحـاً منهــا كافــة املبالــغ املطلــوب حســمها مــن املقــاول أو تحميلــه بهــا
وأخ ـرا ً صــايف القيمــة املســتحقة للمقــاول.
ر -التأكــد مــن صحــة نقــل صــايف املســتخلص إىل أمــر اعتــاد الــرف وكذلــك التأكــد مــن أن
اســم املقــاول املوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو املقــاول املتعاقــد معــه أو وكيلــه مبوجــب
صــورة التوكيــل املرفقــة بالدفعــة.
ز -التأكــد مــن صحــة الخصــم بقيمــة الدفعــة عــى االعتــاد املخصــص للمــروع مبيزانيــة
الجامعــة.
س  -سجل بيان الدفعة ببطاقة املرشوع.

خامساً :تدقيق مستند رصف قيمة األعامل املتأخرة
 )1التأكــد مــن أن أمــر اعتــاد رصف األعــال املتأخــرة أو غــر املكتملــة أو التــي بهــا عيــوب
(نواقــص) مرفقـاً بــه مــا يــي:
أ -أصل محرض استالم تلك األعامل بعد إنجازها أو استكاملها أو إصالحها.
ب -صورة محرض االستالم االبتدايئ للمرشوع.
 )2أ -طابــق تلــك األعــال كــا وردت مبحــر اســتالمها عــى الــوارد بشــأنها مبحــر االســتالم
االبتــدايئ للمــروع وتأكــد مــن أن كافــة األعــال التــي تــم التحفــظ عليهــا عنــد االســتالم
االبتــدايئ للمــروع قــد تــم اســتكاملها.
ب -التأكــد مــن أن املبالــغ املطلــوب رصفهــا عــن تلــك األعــال هــي تلــك املبالــغ التــي تــم
حجزهــا مــن املقــاول واملوضحــة مبحــر االســتالم االبتــدايئ للمــروع.

سادساً :تدقيق مستند رصف التعويضات

 )1التأكــد مــن أن التعويــض املقــرر رصفــه للمقــاول قــد صــدر بــه ق ـرار مــن اللجنــة املشــكلة مبوجــب
املــادة ( )78مــن نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة واملــادة ( )152مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام
املذكــور.
 ) 2التأكد من صحة الخصم مببلغ التعويض عىل االعتامد املخصص مبيزانية الجامعة.
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 ) 3إذا كان التعويــض نتيجــة أخطــاء مــن اإلدارة املعنيــة  ,يتــم الوقــوف عــى تلــك األخطــاء
وأســبابها والطلــب مــن اإلدارة املعنيــة تحديــد املســؤولية ومــا اتخذتــه مــن إج ـراءات لتــايف
ذلــك مســتقبالً.

سابعاً :سحب العمل من املقاول

 )1التأكــد مــن أنــه يف حالــة ســحب العمــل مــن املقــاول إلخفاقــه يف تنفيــذ العقــد أن الجامعــة
قامــت عــى الفــور باتخــاذ اإلجـراءات التالية:
أ -القيام بإبالغ ذلك لهيئة الرقابة والتحقيق لتقوم بإجراء الالزم.
ب -مصــادرة الضــان النهــايئ وتعليــة مبلغــه بحســاب األمانــات املتنوعــة وحجــزه لحــن 
التســوية النهائيــة مــع املقــاول.
ت -حجــز مبالــغ أيــة دفعــات تكــون مســتحقة للمقــاول مقابــل أعــال نفذهــا ومل تــرف
قيمتهــا قبــل ســحب العمــل وذلــك بالخصــم بقيمتهــا عــى اعتــاد املــروع وتعليــة قيمتهــا
لحســاب األمانــات املتنوعــة وحجزهــا لحــن التســوية النهائيــة مــع املقــاول.
ث -القيــام بحــر األدوات واملعــدات واملــواد املوجــودة مبوقــع العمــل والعائــدة للمقــاول
وإعــداد محــر بهــا والتحفــظ عليهــا ضامنـاً أليــة مبالــغ تســتحق عــى املقــاول عنــد التســوية
النهائيــة.
ج -القيام بحرص األعامل املتبقية من املرشوع وإسناد تنفيذها ملقاول آخر.
 )2التأكــد مــن صحــة املحاســبة النهائيــة للمقــاول املســحوب منــه العمــل بعــد االنتهــاء مــن
تنفيــذ باقــي أعــال املــروع بواســطة املقــاول اآلخــر وفقـاً ملــا يــي:
أ -أنــه تــم تحميلــه بالفــرق بــن تكلفــة املــروع وفق ـاً للعقــد املــرم معــه وتكلفتــه بعــد
ســحبه منــه واســتكامله بواســطة مقــاول آخــر.
ب -أنــه تــم تحميلــه بغرامــة التأخــر وتكاليــف اإلرشاف إذا كان العمــل قــد ســحب بعــد
انتهــاء مــدة التنفيــذ املحــددة بالعقــد وتوفــر رشوط فــرض الغرامــة.
ت -إذا مــا تــم ســحب املــروع مــن املقــاول أثنــاء مــدة تنفيــذ العقــد أو قــررت الجهــة
ســحب املــروع مبجــرد انتهــاء مــدة العقــد دون تســليم العمــل كامـاً فإنــه يف هاتــن الحالتــن 
ال مجــال لتوقيــع غرامــة التأخــر عــى املقــاول ألنــه ال يوجــد تأخــر يف التنفيــذ وبالتــايل ال
يجــوز الجمــع بــن الســحب والغرامــة.
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(هذا ما أكدت عليه وزارة املالية بتعميمها رقم  41/17وتاريخ  1414/3/28هـ)
 )3أ-الوقــوف عــى نتيجــة املحاســبة النهائيــة للمقــاول وهــل املبالــغ املحجــوزة غطــت
املســتحقة عليــه؟
ب-يف حالــة عــدم كفايــة تلــك املبالــغ لتغطيــة املســتحق عــى املقــاول  ,يتــم التأكــد مــن أنــه
تــم قيــد باقــي املســتحق عليــه بحســايب «العهــد تحــت التحصيــل» و «املطلوبــات» إضافــة إىل
قيــام الجامعــة باإلجـراءات النظاميــة لتحصيــل تلــك املبالــغ مــن املقــاول ومنهــا التعميــم عــى 
الجهــات الحكوميــة واملؤسســات العامــة لحجــز أيــة مبالــغ قــد تكــون للمقــاول املذكــور لديهــا
أو الحجــز عــى أموالــه.
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قواعد حساب غرامة التأخير

 )1الخطوات التمهيدية:
أ -تحديــد التاريــخ املقــرر النتهــاء األعــال وفــق مــا ورد بالعقــد ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــات
مبوجــب أوامــر التغيري.
ب -تحديــد مــدة التأخــر وهــي الفــرق بالزيــادة بــن التاريــخ املقــرر النتهــاء األعــال  ,كــا 
ورد بالفقــرة الســابقة  ,والتاريــخ الــذي حددتــه لجنــة االســتالم االبتــدايئ يف محرضهــا كموعــد
النتهــاء األعــال.
ت -احتساب متوسط التكلفة اليومية للمرشوع:
وهي = قيمة األعامل ÷ مدة التنفيذ املقررة
مــع مراعــاة أن املقصــود بقيمــة األعــال هــي كامــل قيمــة األعــال املنفــذة فعـاً كــا تظهــر
باملســتخلص الختامــي دون النظــر إىل قيمــة األعــال الــواردة بالعقــد ومــا أدخــل عليهــا مــن
تعديــات مبوجــب أوامــر التغيــر ،أمــا مــدة التنفيــذ املقــررة فهــي املــدة املحــددة بالعقــد ومــا
أدخــل عليهــا مــن تعديــات مبوجــب أوامــر التغيــر وبذلــك يكــون:
متوســط التكلفــة اليوميــة = قيمــة األعــال املنفــذة فع ـاً (مــن واقــع الحســاب الختامــي

÷

للمــروع)
مدة التنفيذ املحددة بالعقد وما طرأ عليها من تعديالت

وفقـاً لخطــاب وزارة املاليــة إلمــارة منطقــة القصيــم رقــم  8411/17يف  1402/5/18هـــ وتعميم
الــوزارة املذكــورة للمراقبــن املاليــن رقــم /154/12ت يف  1410/10/11هـ.

 )2احتساب غرامة التأخري:
وفقـاً لنــص املــادة ( )84مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــريات
الحكوميــة يتــم حســاب الغرامــة كــا يــي:
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أ -غرامــة عــن الجــزء األول مــن مــدة التأخــر بقــدر ربــع متوســط التكلفــة اليوميــة عــن كل
يــوم تأخــر حتــى تبلــغ أكــر املدتــن ( )15يومـاً أو ( )%10مــن مــدة العقــد.
ب -غرامــة التأخــر عــن الجــزء الثــاين مــن مــدة التأخــر بقــدر نصــف متوســط التكلفــة اليومية
عــن كل يــوم تأخــر حتــى يبلــغ الجــزآن أكــر املدتــن ( )30يومـاً أو ( )%15مــن مــدة العقد.
ت -غرامــة عــن الجــزء الثالــث مــن مــدة التأخــر بقــدر كامــل متوســط التكلفــة اليوميــة عــن
كل يــوم تأخــر ألكــر املدتــن املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة (ب).
ث -الحد األقىص للغرامة  %10من قيمة العقد.
وتفسري ذلك أن مدة التأخري تقسم إىل ثالثة أجزاء هي:
الجزء األول وهو ( )%10من مدة العقد أو ( )15يوم أيهام أكرث.
الجزء الثاين وهو ( )%15من مدة العقد أو ( )30يوم أيهام أكرث.
الجزء الثالث وهو باقي مدة التأخري.
قاعدة حساب غرامة التأخري- :
غرامة الجزء األول = ربع التكلفة اليومية ×الجزء األول من املدة.
غرامة الجزء الثاين = نصف التكلفة اليومية × الجزء الثاين من املدة.
غرامة الجزء الثالث = كامل التكلفة اليومية × الجزء الثالث من املدة.
الحد األقىص من الغرامة = قيمة العقد ×.%10
الغرامــة املســتحقة = الغرامــة املحســوبة وفــق هــذه القاعــدة أو الحــد األقــى للغرامــة أيهــا 
أقل.
وعــى ذلــك فلــو كانــت مــدة العقــد ومــا طــرأ عليهــا مــن تعديــات قــدرت بـــ ( )240يوم ـاً
ومــدة التأخــر ( )80يوم ـاً فيتــم تقســيم مــدة التأخــر إىل األج ـزاء التاليــة:
الجــزء األول =  24 = %10× 240يوم ـاً وهــي تزيــد عــن ( )15يــوم فتكــون مــدة هــذا الجــزء
( )24يوم ـاً.
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الجــزء الثــاين =  36 = %15 × 240يومـاً وهــي تزيــد عــن ( )15يــوم فتكــون مــدة هــذا الجــزء
هــي الـــ ( )36يومـاً التالية.
الجزء الثالث =  20 = )36+24( × 80يوماً.
 )3حســاب الغرامــة يف حالــة اســتالم املــروع يف املوعــد املحــدد مــع وجــود نواقــص (ســوا ًء
كانــت أعــال متأخــرة أو غــر مكتملــة أو بهــا عيــوب).
يف حالــة وجــود مثــل هــذه النواقــص وكانــت ال متنــع مــن االســتفادة بالعمــل عــى الوجــه
األكمــل وال تســبب ارتبــاكاً يف اســتعامل أي منفعــة أخــرى وال تؤثــر تأثـرا ً ســيئاً عــى مــا تــم يف
العمــل نفســه فيجــب أال يتجــاوز مجمــوع الغرامــة نســبة ( )%10مــن قيمــة تلــك النواقــص.
ويف هــذه الحالــة يتــم تحقيــق الغرامــة كــا لــو كان املــروع جميعــه متأخ ـرا ً رشيطــة أال
تتجــاوز الغرامــة املســتحقة ( )%10مــن قيمــة النواقــص فقــط.
( وفقاً لتعميم وزارة املالية رقم  1889/3يف  1406/3/19هـ) .
قواعد حساب أتعاب اإلشراف

 )1إذا خضــع املقــاول لغرامــة التأخــر فإنــه يتحمــل تبع ـاً لذلــك أتعــاب اإلرشاف عــن مــدة
التأخــر.
 )2عندمــا يعفــى املقــاول مــن غرامــة التأخــر – وفقـاً للنظــام – فإنــه تبعـاً لذلــك يعفــى مــن
أتعــاب اإلرشاف ذلــك أن تلــك األتعــاب ترتبــط بغرامــة التأخــر وجــودا ً وعدمـاً.
 )3يتــم حســاب تكاليــف اإلرشاف عــى املــروع وفقـاً للطريقــة املوضحــة باملادتــن ()88,89
مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة.
 )4يف حالــة ســحب العمــل مــن املقــاول لتقصــره يف الوفــاء بالتزاماتــه الــواردة بالعقــد فإنــه
يتحمــل تكاليــف اإلرشاف مــن التاريــخ املقــرر إلنهــاء أعــال عقــده حتــى تاريــخ انتهــاء تنفيــذ
كامــل األعــال التــي تأخــر فيهــا ونفــذت مــن قبــل مقــاول آخــر ،أي أنــه يتــم تحميلــه بأتعــاب
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اإلرشاف خــال فــرة التأخــر ســواء عــن األعــال التــي نفذهــا خــال فــرة التأخــر وقبــل
ســحب العمـــــل منــه أو التــي نفــذت مــن قبــل مقــاول آخــر بعــــــد ســحب العمــل منـــــه.
( وفق ـاً لخطــاب وزارة املاليــة املوجــه لــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة برقــم  8704/17يف
 1409/2/21هـــ) .
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الفصل الخامس:
فحص المستندات الخاصة باإليرادات
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فحص المستندات الخاصة باإليرادات

يؤخذ باالعتبار عند القيام بفحص املستندات الخاصة باإليرادات ما ييل:
 )1التأكــد مــن أن املســتندات املســتخدمة لتحصيــل اإليـرادات تتفــق مــع األنظمــة واللوائــح
والتعليــات وأنــه يتــم اســتخدامها بالشــكل الصحيــح.
 )2التأكــد مــن وجــود رقابــة عــى اســتخدام مســتندات التحصيــل مثــل إيصــاالت االســتالم
واألوراق ذات القيمــة.
 )3التأكــد مــن أن إيـرادات الجامعــة مــن الرضائــب والرســوم التــي تجبــى يف مواعيــد معينــة
قــد تــم تحقيقهــا وإثبــات املبالــغ املحصلــة يف الدفاتــر الخاصــة بهــا وفقـاً لألنظمــة واللوائــح
والتعليــات الخاصــة بتلــك اإلي ـرادات.
 )4التأكــد مــن اإليـرادات الناتجــة عــن متحصــات أمــاك الجامعــة مثــل عقــود بيــع األرايض
والعقــارات ومتحصــات املـزارع واألشــياء املنقولــة ،وعقــود إيجــار واســتثامر األرايض والعقارات
واملحــات واألســواق ومــا إىل ذلــك ،وفحــص مــا يتعلــق بهــذه العقــود مــن مســتندات وأوراق
للتأكــد مــن اإلجـراءات التــي اتخــذت بشــأنها طبقـاً لألنظمــة واللوائــح والتعليــات الســارية،
والتأكــد مــن أن البيانــات الــواردة بهــذه العقــود ومســتنداتها وأوراقهــا قــد رصــدت يف الدفاتــر
والســجالت الخاصــة بهــا.
 )5التأكــد مــن تســديد مســتحقات الجامعــة عــى الغــر خــال مــدة  30يومـاً مــن مطالبتهــا
وفق ـاً لتعليــات جبايــة وإيــداع اإلي ـرادات ،وأن كل مــا تــم تحصيلــه قــد اثبــت يف الدفاتــر
والســجالت دون تأخــر ،وأنــه تــم إيــداع اإليـرادات املحصلــة يف مؤسســة النقــد أو فروعهــا أو
البنــوك الوطنيــة وفروعهــا يف حســاب جــاري وزارة املاليــة يف املواعيــد املحــددة يف تعليــات
جبايــة وإيــداع اإلي ـرادات.
 )6الوقــوف عــى اإليــرادات التــي مل تحصــل أو يتأخــر تحصيلهــا ،وفحــص أســباب ذلــك
ومناقشــتها مــع الجهــة املختصــة.
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 )7متابعــة املتبقــي مــن اإليــرادات التــي مل تحصــل مــن الســنوات الســابقة للتأكــد مــن
تحصيلهــا.
 )8التأكــد مــن أن الغرامــات قــد اســتوفيت فعـاً وفقـاً لألنظمــة واللوائــح والتعليامت الســارية
وتــم تحصيلهــا وإضافتهــا لحســاب اإليـرادات وأن اإلعفــاءات إن وجــدت متــت وفقـاً لألنظمــة
والتعليامت الســارية.
 )9التأكــد مــن أن املبالــغ املســتبعدة مــن حســاب اإلي ـرادات متــت وفق ـاً ملــا نصــت عليــه
التعليــات املاليــة للميزانيــة الحســابات وتعليــات جبايــة وإيــداع اإليــرادات.
 )10التأكــد عنــد إيــداع اإليـرادات مــن عــدم التداخــل بــن املبالــغ املودعــة بــن شــهر وآخــر
وفقـاً لتعليــات جبايــة وإيــداع اإليـرادات.
 )11التأكــد مــن أن اإلي ـرادات املحصلــة مــن قبــل البنــوك يتــم إيداعهــا يف حســاب مؤسســة
النقــد يف املواعيــد املحــددة.
 )12التأكــد مــن فتــح ســجالت ودفاتــر جديــدة لــكل ســنة ماليــة لقيــد اإليـرادات وفقـاً ملــا ورد
يف تعليــات جبايــة وإيــداع اإليرادات.
 )13التأكد من وجود بيانات لحرص االستثامرات الخاصة بالجامعة.
 )14التأكد من استخدام النامذج املعتمدة يف التأجري واالستثامر.
 )15التأكد من وجود حرص للمواقع االستثامرية يف الجامعة.
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الفصل السادس:
برنامج مراجعة حسابات التسوية
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برنامج مراجعة حسابات التسوية

تنقســم حســابات التســوية إىل ثــاث مجموعــات رئيســية هــي حســابات العهــد وحســابات
األمانــات والحســابات الجاريــة وكل منهــا يتضمــن عــدة حســابات وذلــك عــى النحــو التــايل:

أوالً :حساب العهد -سلف مستدمية
 عند رصف السلفة: )1التأكــد مــن أن أمــر اعتــاد رصف الســلفة املســتدمية مشــفوعاً بــه موافقــة صاحــب
الصالحيــة إذا كانــت الســلفة تــرف ألول مــرة أو يف حالــة زيادتهــا.
 )2التأكــد مــن أن املــروف لــه الســلفة املســتدمية ممــن يخضــع لنظــام وظائــف مبــارشة
األمــوال العامــة.
 عند استعاضةالسلفة: )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مشفوعاً به ما ييل:
أ -كشــف اســتعاضة املنــرف مــن الســلفة وفــق منوذجــه الــوارد بالتعليــات املاليــة للميزانيــة
والحسابات.
ب -مطالبــات الــرف مــن الســلفة مرفقـاً بهــا مؤيــدات الــرف مــن فواتــر ومذكـرات اســتالم
ومحــارض فحــص وغــره مــن املؤيــدات األخرى.
 )2فحــص املطالبــات والتأكــد مــن أن كل مطالبــة مــؤرش عليهــا مــن صاحــب الصالحيــة باعتامد
الــرف وموقــع عليهــا مــن صاحــب الحــق مبــا يفيد اســتالمه الســتحقاقه.
 )3فحــص مؤيــدات رصف كل مطالبــة والتأكــد مــن صحتهــا وأنهــا متثــل أدلــة اثبــات حقيقيــة
للمبالــغ املرصوفــة وأنهــا مســتوفاة مــن الناحيــة الشــكلية واملوضوعيــة.
 )4تدقيق تلك املستندات وفق ما ورد بربنامج مراجعة املرصوفات الجارية.
 )5التأكــد مــن أنــه مل يتــم اســتخدام الســلف املســتدمية يف رصف أيــة رواتــب أو ســلف مؤقتــة
حيــث ال تجيــز التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات ذلــك.
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 )6التأكد من أن مؤيدات الرصف قد ختمت بختم (رصف).
 )7مطابقــة مطالبــات الــرف عــى املــدون بشــأنها بكشــف االســتعاضة والتأكــد مــن صحــة
املطابقــة.
 )8تجميــع كشــف االســتعاضة والتأكــد مــن صحــة توزيــع املبالــغ املرصوفــة عــى بنودهــا
املختصــة وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود امليزانيــة.
 )9التأكد من صحة نقل مبالغ خالصة كشف االستعاضة إىل أمر اعتامد الرصف.
 )10التأكــد مــن أنــه يتــم القيــام بطلــب اســتعاضة املنــرف مــن الســلفة شــهرياً وهــذا
مــا تقــي بــه التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات حتــى تدخــل املبالــغ املرصوفــة مــن
الســلفة بحســاب الشــهر نفســه.
)11التأكــد مــن أن مقــدار الســلفة ال يتجــاوز متوســط املنــرف خــال الثالثــة أشــهر األوىل
مضافـاً إليهــا النصــف والتأكــد مــن ذلــك باالطــاع عــى دفــر الســلفة املســتدمية لــدى املوظف
الــذي بعهدتــه الســلفة.
 تسديد السلفة يف نهاية السنة املالية وتسويتها:تطبيــق نفــس خطــوات املراجعــة الســابقة الخاصــة بعمليــة االســتعاضة ،لكــن بــدالً مــن
اســتخراج أمــر دفــع بصــايف املنــرف ،يتــم تســوية املنــرف مــن الســلفة والباقــي منهــا إىل
حســاب “العهــد -ســلف مســتدمية“ إلقفــال الســلفة ويكــون القيــد كــا يــي:
من مذكورين
 XXحـ /املرصوفات (البنوداملختصة)
(بقيمة املستندات املرصوفة)
 XXحـ/الصندوق (أو حساب جاري وزارة املالية)
(النقدية الباقية املوردة)
 XXإىل حـ /العهد – سلف مستدمية
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فتح حساب بالبنك للسلفة املستدمية:
يف حالــة فتــح حســاب للســلفة املســتدمية يف أحــد البنــوك املحليــة حيــث أجــازت التعليــات
املاليــة ذلــك -يجــب مراعــاة مــا يــي:
 )1التأكد من الحصول عىل موافقة وزارة املالية عىل فتح الحساب.
 )2التأكــد مــن أن الحســاب مفتــوح باســم الجامعــة وليــس باســم منــدوب الــرف أو أحــد
املوظفــن والتأكــد مــن ذلــك باالطــاع عــى اســم الحســاب املوضــح عــى كشــف البنــك الــذي
يــرد شــهرياً للجامعــة.
 )3اتبــاع نفــس خطــوات املراجعــة الســابقة مــع التأكــد مــن أن الــرف يتــم باســم الحســاب
ورقمــه بالبنــك عنــد رصف مبلــغ الســلفة يف بدايــة الســنة املاليــة وعنــد اســتعاضتها بعــد ذلــك
خــال الســنة املاليــة.

ثانياً :حساب العهد -سلف مؤقتة
رصف السلفة:
 )1التأكــد مــن أن أمــر اعتــاد رصف الســلفة املؤقتــة مشــفوعاً بــه الرتخيــص برصفهــا مــن
صاحــب الصالحيــة وفق ـاً لق ـرارات الصالحيــات بالجامعــة.
 )2التأكــد مــن أن أمــر اعتــاد الــرف موقــع عليــه مــن موظــف االرتباطــات مبــا يفيــد
االرتبــاط مببلــغ الســلفة عــى البنــد املختــص وفقــاً ألغراضهــا.
 )3أ -التأكد من أن املرصوف له السلفة ممن يخضع لنظام مبارشة األموال العامة.
ب  -إذا كان املــروف لــه الســلفة غــر خاضــع للنظــام املذكــور فتأكــد مــن أن الســلفة مل
تتجــاوز الحــد الــذي حــدده نظــام مبــارشة األمــوال العامــة للســلفة املؤقتــة يف هــذه الحالــة
مــا مل تحــدد قواعــد تنفيــذ امليزانيــة – الخاصــة بالســنة املاليــة محــل الفحــص – حــدود أخــرى.
 )4فحــص موضــوع الســلفة والتأكــد مــن أن الغــرض منهــا هــو إنجــاز أعــال ال يتيــر رصف
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قيمتهــا مبــارشة ألصحــاب الحــق.
 )5االطــاع عــى دفــر إف ـرادي « العهــد – ســلف مؤقتــة « للوقــوف عــى أي ســلفة مؤقتــة
تكــون مرصوفــة لنفــس املوظــف املــروف لــه الســلفة موضــوع الفحــص ومل يكــن قــد تــم
تســويتها حيــث تقــي التعليــات املاليــة بأنــه ال يجــوز أن يكــون لــدى املوظــف أكــر مــن
ســلفة مؤقتــة دون تســوية.
تسديد السلفة وتسويتها:
 )1التأكــد مــن أن املســتندات املرفقــة بــإذن تســوية الســلفة املؤقتــة صحيحــة ومتثــل أدلــة
اثبــات حقيقيــة للمبالــغ املرصوفــة وأن تلــك املســتندات مســتوفاة مــن الناحيــة الشــكلية
واملوضوعيــة.
 )2التأكــد مــن أن الــرف تــم يف الغــرض الــذي رصفــت مــن أجلــه الســلفة ،أمــا إذا تــم الرصف
منهــا عــى غــرض آخــر فــا بــد أن يكــون مرفقـاً بــإذن التســوية موافقــة عــى ذلــك ممــن لــه
صالحيــة الرتخيــص بــرف الســلفة املؤقتــة.
 )3تدقيق املستندات وفق ما ورد بربنامج مراجعة املرصوفات الجارية.
 )4إذا كان هنــاك مبالــغ متبقيــة مــن الســلفة يتــم التأكــد مــن أنــه قــد تــم توريدهــا وأن
إيصــال التوريــد أو قســيمة اإليــداع مرفقــة ضمــن مســتندات التســوية.
 )5تجميــع مبالــغ املســتندات والتأكــد مــن أن مجموعهــا مضاف ـاً إليــه املبالــغ املتبقيــة التــي
تــم توريدهــا – مســاوياً لقيمــة الســلفة املرصوفــة.
 )6التأكــد مــن أن تقديــم مســتندات التســوية تــم مبجــرد انتهــاء الغــرض الــذي رصفــت مــن
أجلــه الســلفة أو ثالثــة أشــهر أيهــا أقــر ،إعــاالً ملــا قضــت بــه تعليــات نظــام إي ـرادات
الدولــة والئحتــه التنفيذيــة والتعليــات املاليــة للميزانيــات والحســابات أخــذا ً يف االعتبــار
تواريــخ املســتندات املرصوفــة يف الســلفة باعتبارهــا املــؤرش النتهــاء غــرض الســلفة.
 )7يف حالة تسديد السلفة بإعادة مبلغها كامالً لعدم استخدامه يتم القيام مبا ييل:
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أ -طلب أمر اعتامد رصف السلفة للوقوف عىل موضوعها وأساس طلبها.
ب -الوقــوف عــى أســباب عــدم اســتخدام الســلفة ســوا ًء مــن خــال ما تفصــح عنه املســتندات
أو باالستفســار مــن اإلدارة املعنية.
ت -دراســة مــررات عــدم اســتخدام الســلفة أخــذا ً يف االعتبــار مــدة بقــاء مبلغهــا لــدى
الشــخص املرصوفــة لــه.
 )8يف حالة رصف مبلغ بسيط من السلفة وتوريد الجزء األكرب منها يتم القيام مبا ييل:
أ -طلــب أمــر اعتــاد رصف الســلفة للوقــوف عــى مــدى مناســبة مبلغهــا مــع الغــرض الــذي
رصفــت مــن أجلــه ومــا إذا كان هنــاك مبالغــة يف تقديرهــا.
ب -مــن خــال فحــص مســتندات الســلفة – يتــم الوقــوف عــى مــا إذا كان الهــدف الــذي
رصفــت مــن أجلــه الســلفة قــد تحقــق أم ال،ويف حالــة عــدم تحقيــق الهــدف يتــم االستفســار
عــن أســباب ذلــك.
ت -إذا تحقــق هــدف الســلفة مــن خــال املبلــغ البســيط الــذي رصف منهــا فــإن ذلــك يشــر 
إىل املبالغــة يف تقديــر مبلغهــا مــا يتطلــب اإلشــارة إىل ذلــك.
ث -تحديــد مــدة احتفــاظ الشــخص بباقــي مبلــغ الســلفة لديــه وهــي املــدة الواقعــة بــن 
تاريــخ آخــر مســتند رصف مــن الســلفة وتاريــخ توريــد باقــي الســلفة ويف حالــة بقائهــا مــدة
ال مــرر لهــا يتــم الطلــب باملوافــاة مبــررات ذلــك.
 )9يف حالــة مــا إذا كان مجمــوع املنــرف يزيــد عــى مبلــغ الســلفة حيــث اضطــر مــن
بعهدتــه الســلفة رصف بعــض املبالــغ مــن جيبــه الخــاص – التأكــد مــن أنــه قــد تــم الحصــول
عــى موافقــة الســلطة التــي لهــا صالحيــة الرتخيــص بــرف الســلف عــى تلــك الزيــادة وأنــه
كانــت هنــاك رضورة لذلــك وأن البنــد املختــص يســمح بالــرف ويف هــذه الحالــة ميكــن
تســوية الســلفة مبوجــب أمــر اعتــاد رصف وليــس مبوجــب إذن تســوية حتــى ميكــن رصف
املبلــغ الزائــد للشــخص الــذي دفعــه مــن جيبــه الخــاص ويكــون القيــد كــا يــي:
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 XXمن حـ /املرصوفات (البنوداملختصة) (كامل املنرصف)
إىل مذكورين
 XXحـ /العهد – سلف مؤقتة (بقيمة السلفة املرصوفة)
 XXحـ /الحواالت أو أوامر الدفع (قيمة الزيادة املدفوعة)

ثالثاً :حساب العهد تحت التحصيل
الخصم عىل الحساب:
عنــد فحــص أمــر اعتــاد رصف أو إذن تســوية تــم الخصــم بقيمتــه عــى حســاب « العهــد
تحــت التحصيــل » يتــم مراعــاة مــا يــي:
 )1التأكــد مــن أن مبلــغ أمــر اعتــاد الــرف أو إذن التســوية ال ميثــل نفقــات تــم رصفهــا أو
تســويتها عــى حســاب « العهــد تحــت التحصيــل » لعــدم ســاح البنــد ،حيــث أن التعليــات
املاليــة للميزانيــة والحســابات متنــع ذلــك.
 )2التأكــد مــن أن املبالــغ املخصــوم بهــا عــى حســاب « العهــد تحــت التحصيــل » ال تخــرج
عــى الحالتــن التــي أجــازت التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات الخصــم بهــا عــى 
الحســاب املذكــور وهــا:
أ -املبالغ املرصوفة عىل ذمة تحصيلها من الغري.
ب -املبالــغ التــي يتقــرر تحصيلهــا مــن الغــر ســوا ًء كانــت مــن األفـراد أو الهيئــات الحكوميــة
وغــر الحكوميــة.
ويف حالــة الــرف أو الخصــم عــى الحســاب املذكــور يف غــر الحالتــن املذكورتــن يتــم الطلــب
باإلفــادة عــن مــررات الخصــم إضافــة إىل الحصــول عــى موافقــة وزارة املاليــة عــى ذلــك.
 )3التأكد من صحة التوجيه املحاسبي عىل النحو التايل:
أ -يف حالــة رصف مبالــغ للغــر خصـاً عــى مرصوفــات امليزانية،ويتضــح خــال الســنة املاليــة
التــي تــم فيهــا الــرف أن الــرف تــم بالزيــادة ومل تتمكــن الجهــة مــن اســتعادة الزيــادة فــور
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اكتشــافها ،فيكــون قيــد مبلــغ الزيــادة كــا يــي:
  XXمن حـ /العهد تحت التحصيل (طرف الشخص املستحق عليه املبلغ)
 XXإىل حـ /املرصوفات باالستبعاد (البند الذي تم الخصم عليه)
ب -يف حالــة رصف مبالــغ للغــر خصـاً عــى مرصوفــات امليزانية،ويتضــح بعــد إقفال حســابات
الســنة املاليــة التــي تــم فيهــا الــرف أن الــرف بالزيــادة ومل تتمكــن الجهــة مــن اســتعادة
الزيــادة فــور اكتشــافها فيكــون قيــد مبلــغ الزيــادة كــا يــي:
 XXمن حـ /العهد تحت التحصيل (طرف الشخص املستحق عليه املبلغ)
 XXإىل حـ /املطلوبات  
ت -يف حالــة رصف مبالــغ بالزيــادة (أي بــدون وجــه حــق) عــى اعتــادات املشــاريع الجديــدة
الــواردة بامليزانيــة والتــي يســتغرق تنفيذهــا أكــر مــن ســنة فيكــون اســتبعاد مبلــغ الزيــادة
مــن حـــ /املرصوفــات (املــروع املختــص) ســوا ًء اكتشــفت الزيــادة يف ســنة الــرف أو خــال
الســنة أو الســنوات التاليــة رشيطــة أن يكــون للمــروع اعتــاد يف ميزانيــة الســنة املاليــة
التــي تــم اكتشــاف الزيــادة خاللهــا ،حيــث أن التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات تقــي
بذلــك حتــى يظهــر املنــرف التكلفــة الفعليــة للمــروع.
ث -يف حالــة اســتحقاق غرامــات تأخــر عــى املتعهديــن أو املقاولــن ومل يكــن لهــم مســتحقات
قابلــة للــرف فيكــون تســجيل قيمــة تلــك الغرامــات بقيــد كاآليت:
 XXمن حـ /العهد تحت التحصيل (طرف املتعهد أو املقاول)
 XXإىل حـ /املطلوبات
ج -يف حالــة اســتحقاق مبالــغ للحكومــة مــن الغــر ســيعود تســديدها لإليــرادات ولكــن
يتعــذر تحصيلهــا فــورا ً يتــم قيدهــا بحســايب العهــد تحــت التحصيــل واملطلوبــات كــا هــو
وارد بالفقــرة (ب) الســابقة.
ح -يف حالــة ظهــور عجــز لــدى أمــن املســتودع يتــم قيــد قيمــة هــذا العجــز بالقيــد الــوارد
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ذكــره يف الفقــرة (ب) الســابقة.
خ -يف حالة اكتشاف عجز يف الصندوق يتم تسجيل قيمة هذا العجز بقيد كالتايل:
 XXمن حـ /العهد تحت التحصيل (طرف أمني الصندوق)
 XXإىل حـ /الصندوق
تسديد العهد وتسويتها:
 )1يتــم تســديد العهــد تحــت التحصيــل ،بتحصيلهــا وإيداعهــا بصنــدوق الجامعــة أو بحســابها
مبؤسســة النقــد أو البنــوك أو إيداعهــا مبؤسســة النقــد لحســاب جــاري وزارة املاليــة.
 )2يف حالــة أن يتــم تســديد العهــد تحــت التحصيــل عــن طريــق التحصيــل خصــاً مــن
املســتحقات عنــد رصفهــا وهــذه تظهــر ضمــن أوامــر اعتــاد الــرف الخاصــة مبرصوفــات
امليزانيــة وتكــون معالجتهــا كاآليت:
أ -إذا كانــت املبالــغ املقيــدة بحســاب العهــد تحــت التحصيــل ليــس لهــا مقابــل بحســاب
املطلوبــات فيكــون القيــد عنــد حســم قيمتهــا مــن املبالــغ املســتحقة للشــخص املديــن كــا 
يــي:
 XXمن حـ /مرصوفات امليزانية
إىل مذكورين
 XXحـ /العهد تحت التحصيل (بقيمة الدين)
 XXحـ /الحواالت (أو أوامر الدفع)
(بباقي املستحق)
ب -أما إذا كان لها مقابل بحساب املطلوبات فيكون القيد كام ييل:
 XXمن حـ /مرصوفات امليزانية
إىل مذكورين
 XXحـ /اإليرادات
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 XXحـ /الحواالت (أو أوامر الدفع)
ثم يتم إلغاء قيد إثبات الدين السابق إجراؤه بقيد كاآليت:
 XXمن حـ /املطلوبات
 XXإىل حـ /العهد تحت التحصيل

رابعاً :حساب العهد – اعتامدات مستندية
 )1التأكد من أن أمر اعتامد الرصف مشفوعاً به صورة طلب فتح االعتامد.
 )2التأكــد مــن أن الغــرض مــن فتــح االعتــاد ليــس ل ـراء بضائــع أو خدمــات مــن املمكــن
الحصــول عليهــا مــن داخــل اململكــة كــا أنــه ليــس لتســديد أقيــام خدمــات أو مــواد أو تنفيــذ
أعــال يتــم التعاقــد عليهــا داخــل اململكــة حيــث أن التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات
الخاصــة باالعتــادات املســتندية ال تجيــز ذلــك.
 )3التأكــد مــن صحــة حســاب قيمــة االعتــاد املســتندي بالريــال وفق ـاً لتســعرية العمــات
األجنبيــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد الســارية وقــت ســحب أمــر الدفــع.
 )4التأكــد مــن أن موظــف االرتباطــات قــد أقــر عــى أمــر اعتــاد الــرف مبــا يفيــد االرتبــاط
عــى البنــد املختــص.

خامسا :حساب األمانات – مرتجع رواتب
التعلية بالحساب:
يعــى بهــذا الحســاب مبالــغ الرواتــب والبــدالت واملكافــآت التــي مل يتســلمها أصحابهــا خــال
خمســة عــر يومـاً مــن تاريــخ رصفهــا حيــث يتــم توريدهــا للصنــدوق أو الحســاب الجــاري
للجامعــة مبؤسســة النقــد أو البنــوك.

الرصف من الحساب:
عنــد تدقيــق أمــر اعتــاد رصف أيــة رواتــب أو بــدالت أو مكافــآت ســبق تعليتهــا بحســاب «
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األمانــات – مرتجــع رواتــب » ومــا زالــت معــاة بهــذا الحســاب حيــث مــا زالــت الســنة املاليــة
التــي تــم خاللهــا الــرف ســارية مل يتــم إقفالهــا بعــد – يتــم مــا يــي:
 )1التأكــد مــن أن الــرف تــم بنــا ًء عــى طلــب مــن صاحــب االســتحقاق ويكــون مرفقـاً بأمــر
اعتــاد الــرف.
 )2التأكــد مــن أن املوظــف املختــص بدفــر إفــرادي األمانــات قــد أقــر عــى أمــر اعتــاد
الــرف بــأن املبلــغ مــا زال مقيــد بحســاب األمانــات.
 )3التأكــد مــن أن املوظــف املســتحق لــه املبلــغ واملوضــح بأمــر اعتــاد الــرف هــو املوظــف
الــذي قــدم طلــب الــرف أو وكيلــه رشيطــة وجــود توكيــل بذلــك مرفــق بأمــر اعتــاد الرصف.
 )4يف حالــة وفــاة املوظــف صاحــب االســتحقاق يتــم التأكــد مــن إرفــاق الصــك الرشعــي بحرص
الورثــة وتوكيــل رســمي مــن الورثــة يحــددون فيــه الشــخص املــوكل إليــه اســتالم مســتحقات
مورثهــم.

سادساً :حساب األمانات املتنوعة
التعلية بالحساب:
 )1عنــد فحــص أمــر اعتــاد رصف أو إذن تســوية تــم تعليــة مبلغــه لحســاب « األمانــات  
» فيتــم التأكــد مــن أن املبلــغ املعــى بهــذا الحســاب ال ميثــل مبالــغ تــم الخصــم بهــا عــى 
مرصوفــات امليزانيــة والتعليــة بحســاب « األمانــات املتنوعــة » بغــرض رصفهــا فيــا بعــد
ملســتحقيها حيــث أن التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات متنــع ذلــك.
 )2اســتثنا ًء مــن الفقــرة الســابقة تجيــز التعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات التعليــة
بهــذا الحســاب للمبالــغ الخاصــة مبســتحقات املؤسســة العامــة للتقاعــد ،املؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتامعيــة ،مســتحقات البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار ،مســتحقات أيــة
جهــة حكوميــة أخــرى.
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الرصف من الحساب:
عنــد تدقيــق أمــر اعتــاد رصف أيــة مبالــغ معــاة بحســاب األمانــات املتنوعــة فيتــم القيــام
مبــا يــي:
 )1التأكــد مــن أن املوظــف املختــص بدفــر إفــرادي األمانــات قــد أقــر عــى أمــر اعتــاد
الــرف بــأن املبلــغ مــا زال معــى بحســاب األمانــات.
 )2التأكــد مــن زوال الســبب الــذي مــن أجلــه تــم تعليــة املبلــغ وأنــه أصبــح واجــب الــرف
ملســتحقه مــع مراعــاة أن هــذا الســبب يختلــف مــن حالــة ألخــرى حســب طبيعــة كل منهــا
ووفــق مــا تفصــح عنــه املســتندات.
 )3التأكــد مــن أن الجهــة أو الشــخص املعــى باســمه املبلــغ هــو املوضــح عــى أمــر اعتــاد
الــرف ويكــون ذلــك بتوجيــه الجهــة بــأن يكــون مــن مؤيــدات الــرف صــورة أمــر اعتــاد
الــرف أو إذن التســوية الــذي مبوجبــه تــم تعليــة املبلــغ بهــذا الحســاب.
 )4إذا كان أمــر اعتــاد الــرف خــاص مبســتحقات املؤسســة العامــة للتقاعــد أو املؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتامعيــة أو البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار فيتــم التأكــد مــن أن
ســداد تلــك املســتحقات يتــم يف املواعيــد املحــددة بالتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات
وهــو نهايــة كل شــهر.

سابعاً :حساب األمانات – مقابل اعتامدات مستندية قامئة
هــذا الحســاب يعــد حســاباً مقابــاً لحســاب « العهــد – اعتــادات مســتندية » يف بعــض
الحــاالت.

ثامناً :حساب الصندوق
تسوية املتحصالت:
 )1التأكد من أن إذن تسوية متحصالت الصندوق مشفوعاً مبا ييل:
أ -كشف املتحصالت موضوع إذن التسوية.
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ب -أصول أوامر القبض والنسخة األوىل إليصاالت االستالم.
ت -أي مســتندات أخــرى رضوريــة ومفيــدة للتأكــد مــن صحــة املبالــغ املحصلــة وأنهــا متثــل
املبالــغ الواجــب تحصيلهــا فع ـاً.
 )2مطابقــة أوامــر القبــض عــى إيصــاالت االســتالم ثــم عــى كشــف املتحصــات والتأكــد مــن
صحــة املطابقــة.
 )3التأكد من صحة تجميع كشف املتحصالت وصحة نقل ذلك املجموع إلذن التسوية.
 )4إذا تــم اســتعامل إيصــاالت تحصيــل خاصــة – فيتــم التأكــد مــن نظاميــة تلــك اإليصــاالت
وأنهــا تحقــق الرقابــة الداخليــة الســليمة عــى املتحصــات.
 )5التأكــد مــن أن املبالــغ املحصلــة والتــي متثــل إيـرادات قــد تــم إضافتهــا لحســاباتها الصحيحة
وفــق تصنيــف اإليـرادات بنظام إيـرادات الدولــة والئحتــه التنفيذية.
 )6التأكد من أن املبالغ املحصلة كإيرادات متثل ما يجب تحصيله فعالً.
 )7التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح عىل إذن التسوية وهي كام ييل:
 XXمن حـ /الصندوق
 XXإىل حـ /األمانات – مرتجع رواتب
(توريد رواتب وبدالت ومكافآت مل يتسلمها أصحابها)
 XXإىل حـ /مرصوفات باالستبعاد
(مبالــغ رصفــت دون وجــه حــق وتــم تحصيلهــا فــور اكتشــافها خــال الســنة املاليــة التــي تــم
فيهــا الــرف)
 XXإىل حـ /اإليرادات املتنوعة
(مبالــغ رصفــت دون وجــه حــق وتــم تحصيلهــا فــور اكتشــافها بعــد إقفــال حســابات الســنة
املاليــة التــي تــم فيهــا الــرف)
 XXإىل حـ /اإليرادات (البنداملختص)

87

(حالة تحصيل مبالغ تعود لإليرادات)
 XXإىل حـ /العهد – سلف مؤقتة
(توريد باقي السلف املؤقتة)
أمــا املبالــغ املقيــدة بحســاب العهــد تحــت التحصيــل وليــس لهــا مقابــل بحســاب املطلوبــات
فيكــون قيــد تحصيلهــا وإيداعهــا الصنــدوق كــا يــي:
 XXمن حـ /الصندوق
 XXإىل حـ /العهد تحت التحصيل
أما إذا كان لها مقابل بحساب املطلوبات فيكون القيد كام ييل:
من مذكورين
 XXحـ /الصندوق
 XXحـ /املطلوبات
إىل مذكورين
 XXحـ /اإليرادات
 XXحـ /العهد تحت التحصيل

ايداع موجودات الصندوق:
يتــم إيــداع موجــودات الصنــدوق دوريـاً لحســاب جــاري وزارة املاليــة مبؤسســه النقــد وفــق
املواعيــد التــي حددتهــا التعليــات املاليــة وقــد ورد ذكــره ضمــن عمليــات اإلضافــة لحســاب
جــاري وزارة املاليــة.

تاسعاً :حساب الحواالت
 )1التأكد من أن إذن تسوية الحواالت مشفوعاً به ما ييل:
أ  -كشــف املدفوعــات املتضمــن كافــة البيانــات الخاصــة بالحــواالت املرصوفــة موضــوع إذن
التســوية.
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ب -الحواالت التي تم رصفها واملوضحة بالكشف املذكور      .
 )2أ -مطابقــة الحــواالت املرفقــة عــى كشــف املدفوعــات مــن حيــث الرقم،املبلــغ ،اســم
املســتحق ،التاريــخ.
ت -التأكد من صحة تجميع الكشف املذكور ومن صحة نقل مجموعه إىل إذن التسوية.
 )3القيام بفحص الحواالت وفق ما ييل:
أ -التأكــد مــن أن مبلــغ الحوالــة ال يتجــاوز الحــد األقــى الــذي حددتــه التعليميــات املاليــة
للميزانيــة والحســابات لســحب الحــواالت (وهــو حاليــاً املبالــغ التــي تقــل عــن عرشيــن
ألفريــال).
ب -التأكــد مــن عــدم وجــود أيــة تعديــات بالحوالــة وإذا وجــدت فيجــب الرجــوع اىل أمــر
اعتــاد الــرف الخــاص بهــا للتأكــد مــن صحــة التعديــات ونظاميتهــا.
ت -التأكد من استيفاء بيانات الحوالة وكذلك توقيعات املسئولني.
ث -التأكــد مــن وجــود توقيــع ألصحــاب االســتحقاق عــى الحــواالت أو لوكالئهــم وأن التوكيالت
مرفقة.
 )4التأكــد مــن أن أمــن الصنــدوق قــد أقــر بنهايــة الكشــف بــأن مســتحقي املبالــغ املوضحــة
بالحــواالت قــد تســلموا مبالغهــم بأنفســهم أو وقــع وكالؤهــم عنهــم مبوجــب التوكيــات
املرفقــة.
 )5التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح عىل إذن التسوية وهو كام ييل:
 XXمن حـ /الحواالت  
 XXإىل حـ /الصندوق  

عارشاً :حساب أوامر الدفع
 )1التأكد من أن إذن تسوية أوامر الدفع التي تم تحويلها للرصف مشفوعاً به ما ييل:
أ -كشــف يتضمــن كافــة البيانــات الخاصــة بأوامــر الدفــع التــي تــم تحويلهــا للــرف موضــوع

89

إذن التســوية.
ب -اإلشعارات (الواردة من وزارة املالية) التي تفيد تحويل أوامر الدفع للرصف.
 )2مطابقة اإلشعارات عىل كشف التفريغ والتأكد من صحة املطابقة.
 )3التأكد من صحة مجموع اإلشعارات ومن صحة نقله إلذن التسوية.
 )4فحص اإلشعارات والتأكد من أنها تخص الجامعة.
 )5التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح بإذن التسوية وهو كام ييل:
 XXمن حـ /أوامر الدفع
 XXإىل حـ /جاري وزارة املالية
 )6إذا كان أمــر الدفــع خــاص بفتــح اعتــاد مســتندي بالخــارج وتضمــن إشــعار وزارة املاليــة
مصاريــف فتــح االعتــاد يكــون القيــد:
من مذكورين
 XXحـ /املرصوفات (البند املختص)
(بقيمة م .فتح االعتامد)
 XXحــ /أوامر الدفع
 XXإىل حـ /جاري وزارة املالية

حادي عرش :حساب جاري وزارة املالية
االيداع بالحساب:
 )1التأكــد مــن أن إذن التســوية املســوى مبوجبــه املبالــغ املودعــة لحســاب جــاري وزارة املاليــة
مبؤسســة النقــد مشــفوعاً بــه مــا يــي:
أ -نسخة من إشعارات اإلضافة املؤيدة إلضافة املبالغ للحساب املذكور.
ب -أي مســتندات رضوريــة ومفيــدة تؤكــد صحــة املبالــغ املحصلــة وأنهــا متثــل املبالــغ الواجب
تحصيلهــا فعالً.
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 )2التأكد من أن مجموع مبالغ اإلشعارات مطابق للمبلغ املوضح بإذن التسوية.
 )3إذا كانــت املبالــغ املودعــة متثــل موجــودات صنــدوق الجهــة أو اإليـرادات – فيتــم التأكــد
أن عمليــة االيــداع متــت وفقـاً للمواعيــد املقــررة بنظــام ايـرادات الدولــة والئحتــه التنفيذيــة.
 )4التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح بإذن التسوية وهو كام ييل:
 XXحـ /جاري وزارة املالية
 XXحـ /الصندوق
(إيداع موجودات الصندوق )
 XXإىل حـ /جاري مؤسسة النقد (أو البنوك)
(إيــداع بواقــي تلــك الحســابات يف نهايــة الســنة املاليــة أو تحويــل مبالــغ مــن تلــك الحســابات
خــال الســنة لجــاري وزارة املاليــة)
 XXإىل حـ /العهد – سلف مست ًدمية
(إيداع بواقي السلف املستدمية يف نهاية السنةاملالية)
 XXإىل حـ /املرصوفات باالستبعاد
(إيــداع مبالــغ رصفــت دون وجــه حــق وتــم تحصيلهــا فــور اكتشــافها خــال الســنة املاليــة
التــي تــم فيهــا الــرف)
 XXإىل حـ /اإليرادات املتنوعة
(إيــداع مبالــغ رصفــت دون وجــه حــق وتــم تحصيلهــا فــور اكتشــافها بعــد اقفــال حســابات
الســنة املاليــة التــي تــم فيهــا الــرف)
 XXإىل حـ  /اإليرادات – الحساب املختص
(إيداع لجاري وزارة املالية مبؤسسة النقد مبارشة)
 XXإىل حـ  /العهد – سلف مؤقتة
(إيداع باقي السلف املؤقتة)
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 XXإىل حـ  /اإليرادات (أو األمانات حسب الحالة)
(مصادرة خطابات الضامن)
أمــا املبالــغ املقيــدة بحســاب العهــد تحــت التحصيــل وليــس لهــا مقابــل بحســاب املطلوبــات
فيكــون قيــد تحصيهــا كــا يــي:
 XXحـ /جاري وزارة املالية
 XXحـ  /العهد تحت التحصيل
إذا كان لها مقابل بحساب املطلوبات فيكون القيد كام ييل:
من مذكورين
 XXحـ  /جاري وزارة املالية
 XXحـ  /املطلوبات
إىل مذكوريـن
 XXحـ  /اإليرادات
 XXحـ  /العهد تحت التحصيل

ثاين عرش :حساب تسوية املستحقات العامة
بالنسبة للخدمات املؤداة للجامعة:
 )1التأكد من أن إذن التسوية مشفوعاً به ما ييل:
أ -مطالبة الجهة التي أدت الخدمة.
ب -الفواتري املؤيدة لذلك إذا كانت الجهة تصدر فواتري.
ت -أيــة مســتندات أخــرى تكــون رضوريــة حســب نــوع النفقــة ووفــق مــا ورد بربنامــج
مراجعــة املرصوفــات.
 )2تدقيق أمر اعتامد الرصف ومشفوعاته وفق ما ورد بربنامج مراجعة املرصوفات.
 )3التأكــد مــن ســاح البنــد املختــص وأن موظــف االرتباطــات قــد أرش عــى إذن التســوية
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بذلــك.
 )4التأكــد مــن صحــة الخصــم عــى البنــد املختــص وفق ـاً لتعليــات مــا يــؤدى عــى بنــود
امليزانيــة.
 )5التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح عىل إذن التسوية ويكون كام ييل:
 XXمن حـ /مرصوفات امليزانية (البنداملختص)
 XXإىل حـ /تسوية املستحقات العامة لحساب...
(الجهة التي قامت بـتأدية الخدمة)
بالنسبة للجامعة إذا قامت بتأدية الخدمة لجهات اخرى:
 )1التأكد من أن إذن التسوية مشفوعاً به ما ييل:
أ -صــورة إذن التســوية الــوارد لهــا مــن الجهــة املــؤدى لهــا الخدمــة والــذي مبوجبــه قامــت
بتســجيل املبلــغ لحســابها.
ب -صورة املطالبة التي أرسلت للجهة املؤدى لها الخدمة.
 )2التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح عىل إذن التسوية ويكون كام ييل:
 XXمن حـ  /تسوية املستحقات العامة طرف...
 XXإىل حـ  /اإليرادات (الحساباملختص)
(الجهة املؤدى لها الخدمة)

ثالث عرش :حســاب املطلوبات
 )1هــذا الحســاب يعــد حســاباً مقابالً يســتخدم عند تســجيل بعــض املبالـــــــــغ بحســــــــاب
« العهــد تحــت التحصيــل » وبالتــايل يكــون حســاب املطلوبــات دائنـاً عنــد تســجيل املديونيــة
عــى الغــر ومدينـاً حـــال تحصيــل تلــك املديونية.
نشــأة هــذا الحســاب مرتبطــة بحســاب العهــد تحــت التحصيــل حيــث يكــون مدينـاً وحســاب
املطلوبــات دائنـاً.
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 )2يتــم قفــل هــذا الحســاب عنــد تحصيــل املديونيــة وإيداعهــا الصنــدوق أو حســاب جــاري
وزارة املاليــة أو الحســاب الجــاري للجامعــة لــدى مؤسســة النقــد أو البنــوك لــذا فقــد تــم
إيضــاح ذلــك عنــد رشح القيــود الخاصــة بتلــك الحســابات
 )3إحكامـاً للرقابــة يتــم إقفــال حســاب املطلوبــات حــال إثبــات قيــد التحصيــل بقيــد مركــب
كــا يــي:
من مذكورين
 XXحـ  /الصندوق (أو جاري مؤسسة النقد أو البنوك)
 XXحـ  /املطلوبات
إىل مذكورين
 XXحـ  /اإليرادات
 XXحـ /العهد تحت التحصيل
ويف حالــة عــدم األخــذ بهــذا األســلوب وهــو القيــد املركــب حيــث يتــم القيــام بإلغــاء الحســاب
املذكــور بقيــد مســتقل عــن قيــد التحصيــل ،عندئــذ يتــم التأكــد مــن أن صــورة إذن التســوية
الخــاص بتحصيــل املديونيــة مشــفوعاً بــإذن التســوية الخــاص بقفــل حســاب املطلوبــات مــع
التوجيــه إىل األخــذ بأســلوب القيــد املركــب يف هــذا الشــأن إحكامـاً للرقابــة.

رابع عرش :حساب جاري مؤسسة النقد (أو جاري البنك)
عمليات اإليداع بالحساب:
 )1التأكــد مــن أن إذن التســوية املســوى مبوجبــه املبالــغ املودعــة بالحســاب الجــاري للجامعــة
مشــفوعاً بــه مــا يــي:
أ -نسخة من إشعارات اإلضافة للحساب الواردة من مؤسسة النقد أو البنوك.
ب -أي مســتندات رضوريــة ومفيــدة تؤكــد صحــة املبالــغ املحصلــة وأنهــا متثــل املبالــغ الواجب
تحصيلهــا فعالً.
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 )2التأكد من أن مجموع اإلشعارات مطابق للمبلغ املوضح بإذن التسوية.
 )3التأكد من أن املبالغ املحصلة كإيرادات متثل ما يجب تحصليه فعالً.
 )4التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح بإذن التسوية وهو كام ييل:
 XXمن حـ  /جاري مؤسسة النقد (أو جاري البنك)
 XXإىل حـ  /األمانات – مرتجع رواتب
(توريد رواتب وبدالت ومكافآت مل يتسلمها أصحابها)
 XXإىل حـ  /املرصوفات باالستبعاد
(إيــداع مبالــغ رصفــت دون وجــه حــق وتــم تحصيلهــا فــور اكتشــافها خــال الســنة املاليــة
التــي تــم فيهــا الــرف)
 XXإىل حـ  /اإليرادات املتنوعة
(إيــداع مبالــغ رصفــت دون وجــه حــق وتــم تحصيلهــا فــور اكتشــافها بعــد إقفــال حســابات
الســنة املاليــة التــي تــم فيهــا الــرف)
 XXإىل حـ  /العهد – سلف مؤقتة
(إيداع باقي السلف املؤقتة)
 XXإىل حـ  /اإليرادات (البنداملختص)
(إيداع مبالغ تعود لإليرادات)

أمــا املبالــغ املقيــدة بحســاب العهــد تحــت التحصيــل وليــس لهــا مقابــل
بحســاب املطلوبــات فيكــون قيــد تحصيلهــا كــا يــي:
 XXمن حـ  /جاري مؤسسة النقد (أو جاري البنك)
 XXإىل حـ  /العهد -تحت التحصيل
أما إذا كان لها مقابل بحساب املطلوبات فيكون القيد كام ييل:
من مذكورين
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 XXحـ  /جاري مؤسسة النقد (أو جاري البنك)
 XXحـ  /املطلوبات
إىل مذكورين
 XXحــ  /اإليرادات
 XXحـ  /العهد تحت التحصيل

الرصف من الحساب:
 )1يتــم الــرف مــن هــذا الحســاب مبوجــب أوامــر اعتــاد رصف خصــاً عــى حســاب
مرصوفــات امليزانيــة.
 )2عنــد توريــد الســيولة النقديــة لتلــك الحســابات بنهايــة الســنة املاليــة وإيداعهــا مبؤسســة
النقــد لحســاب جــاري وزارة املاليــة إعــاالً لقواعــد إقفــال الحســابات وإعــداد الحســابات
الختاميــة يتــم التأكــد مــن أنــه قــد أخــذ يف االعتبــار اإلبقــاء عــى قيمــة مبالــغ الشــيكات
التــي ســحبت ومل يتســن رصفهــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة محــل الفحــص وهــي متثــل رصيــد
حســاب الشــيكات.

خامس عرش :حساب الشيكات
 )1التأكــد مــن أن إذن التســوية املســوى بــه الشــيكات املرصوفــة مــن الحســاب الجــاري
للجامعــة مبؤسســة النقــد أو البنــك مشــفوعاً بــه كشــف الحســاب الجــاري الــوارد مــن هاتــن 
الجهتــن.
 )2يجب تسوية الشيكات الخاصة بكل حساب جاري بنيك بإذن تسوية مستقل.
  )3التأكــد مــن صحــة مجمــوع الشــيكات كــا وردت بكشــف الحســاب ومطابقتــه عــى 
املــدون بــأذن التســوية.
 )4التأكــد أن الجامعــة قــد اتخــذت الــازم تجــاه الشــيكات التــي تكــون وردت بكشــف
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الحســاب وال تخصهــا.
 )5قــد يكــون مــن الــروري قيــام موظــف ســجل الشــيكات باإلقـرار عــى كشــف البنــك بــأن
الشــيكات الــواردة بــه تخــص الجامعــة بعــد أن طابقهــا عــى الســجل لديــه.
 )6التأكد من صحة التوجيه املحاسبي املوضح عىل إذن التسوية كام ييل:
 XXمن حـ  /الشيكات
 XXإىل حـ  /جاري مؤسسة النقد (أو البنك)
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برنامج مراجعة الحسابات الختامية

أوالً :إجراءات متهيدية

 )1دراســة تعليــات إقفــال الحســابات وإعــداد الحســابات الختاميــة للســنة املاليــة موضــوع
الفحــص التــي تصدرهــا ســنوياً وزارة املاليــة ملــا تتضمنــه مــن قواعد وتعليــات يجــب مراعاتها
ورضورة االلتـزام بهــا.
 )2التأكــد مــن التقيــد بقواعــد وإجــراءات إقفــال الحســابات وإعــداد الحســاب الختامــي
(الــواردة بالتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات) إلقفــال الحســابات وإعــداد الحســاب
الختامــي للســنة املاليــة محــل الفحــص.
 )3املراجعــة الحســابية لجــدول الحســاب الشــهري األخــر مــن الســنة املاليــة محــل الفحــص
املرفــق بالحســاب الختامــي وكشــف التــوازن وذلــك بتجميــع األرقــام الــواردة بــه رأســياً وأفقيـاً
والتأكــد مــن صحــة ذلــك ثــم مطابقــة أرقــام كل منهــا عــى اآلخــر والتأكد مــن صحــة املطابقة.

ثانياً :املرصوفات

 )1التأكــد مــن أن كشــوف املرصوفــات مطابقــة للنمــوذج الخــاص بهــا واملرفــق بتعليــات
اإلقفــال والتــي يجــب أن توضــح اعتــاد امليزانيــة األصــي واملناقــات واالعتــاد بعــد التعديــل
واملنــرف الفعــي والباقــي مــن االعتــاد ورقــم وتاريــخ الرتخيــص الصــادر بالتعديــل يف
االعتــادات األساســية املدرجــة بامليزانيــة ســوا ًء بالزيــادة أو النقــص.
 )2مطابقــة مبالــغ اعتــادات البنــود الــواردة بامليزانيــة املعتمــدة للجهــة للســنة املاليــة
موضــوع الفحــص عــى املــدون بخانــة االعتــاد األصــي بكشــوف املرصوفــات والتأكــد مــن
صحــة املطابقــة.
 )3مراجعــة صــور ق ـرارات املناقــات املرفقــة بالحســاب الختامــي والتأكــد مــن أنهــا صــدرت
وفقــاً للقواعــد والتعليــات املنظمــة لذلــك والتــي تــرد مبرســوم إصــدار امليزانيــة وقواعــد
تنفيذهــا.
 )4أ -مطابقــة املبالــغ الــواردة بصــور قــرارات املناقــات املرفقــة بالحســاب الختامــي عــى 
املبالــغ الــواردة بشــأنها يف خانتــي املنقــول منــه واملنقــول لــه.
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ب  -التأكد من أن كل مناقلة لها قرار يؤيدها.
ت -التأكــد مــن صحــة االعتــادات املعدلــة للمرصوفــات وذلــك بعــد إضافــة أو خصــم مبلــغ
املناقلــة حســب الحالــة.
 )5مطابقــة أرقــام املرصوفــات الفعليــة لــكل بنــد بكشــوف املرصوفــات عــى مجمــوع كل بنــد
بدفاتــر املرصوفــات ثــم بجــدول الحســاب الشــهري والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
 )6أ-التأكد من الصحة الحسابية للباقي من االعتامدات (وفر البنود).
ب -التأكد من صحة التجميع الرأيس ألعمدة كشوفات املرصوفات.
 )7مقارنــة املنــرف الفعــي عــى مســتوى كل بنــد مــع الربــط املعــدل للتأكــد مــن عــدم
وجــود تجــاوزات يف الــرف.
 )8أ-تحديد البنود التي تم النقل إليها.
ب -الرجوع لدفرت املرصوفات والوقوف عىل املنرصف حتى تاريخ قرار املناقلة.
ت -التأكد من أن املنرصف مل يتجاوز االعتامد قبل صدور قرار املناقلة.
ث -إذا كان املنــرف يتجــاوز االعتــاد قبــل صــدور قـرار املناقلــة فيتــم املالحظــة عــى ذلــك،
ألنــه ال يجــوز االرتبــاط أو الــرف بالتجــاوز (أي دون ســاح البنــد) يف أي وقــت خــال الســنة
حيــث أن ذلــك يعــد مخالف ـاً ملرســوم إصــدار امليزانيــة العامــة للدولــة الــذي يقــي بأنــه ال
يجــوز إصــدار أمــر بالــرف مبــا يجــاوز االعتــاد أو االرتبــاط بــأي مــروف ليــس لــه اعتــاد
يف امليزانيــة.
 )9الوقوف عىل أية تجاوزات مسترتة تكون قد حدثت وذلك وفق ما ييل:
أ -هل تم الخصم بالخطأ عىل أحد البنود غري املختصة لعدم سامح البند املختص؟
وذلــك عــن طريــق مراجعــة الــرح املوجــود بخانــة البيــان بدفــر املرصوفــات واملقارنــة بــن 
طبيعــة املنــرف كــا هــو موضــح بهــذا الــرح وبــن البنــد املخصــوم عليــه.
ب -هــل تــم اســتبعاد مبلــغ مــن أحــد البنــود بالخطــأ حتــى يظهــر بــه وف ـرا ً ميكــن الخصــم
عليــه بنفقــة مســتحقة؟
وذلــك عــن طريــق الرجــوع إىل أذون التســوية املختصــة باالســتبعادات الظاهــرة بدفاتــر
املرصوفــات والتأكــد مــن صحــة البنــد املســتبعد منــه.
ت -هل الرصف باالستبعاد من اإليرادات تم بالخطأ؟  
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وذلــك عــن طريــق الرجــوع إيل أذون التســوية الخاصــة باالســتبعادات بدفــر اإليـرادات والتأكد
مــن صحــة هــذه االســتبعادات وأنهــا تتفــق مــع التعليــات املالية.
ث -هــل تــم الــرف خص ـاً عــى حســاب العهــد لعــدم ســاح البنــد املختــص ثــم تســوية
هــذه العهــدة بعــد ذلــك بالخصــم عــى البنــد املختــص بعــد تعزيــزه خــال الســنة املاليــة أو
الخصــم عــى البنــد املختــص يف الســنة املاليــة التاليــة؟
وذلــك مــن خــال اســتعراض دفــر العهــد تحــت التحصيــل للوقــوف عــى أيــة مبالــغ مــن هــذا
القبيــل مبحاولــة الربــط بــن املبالــغ التــي ســجلت خــال الســنة املاليــة عــى حســاب العهــد
وتــم تســويتها يف نفــس الســنة أو بدايــة الســنة التاليــة بالخصــم عــى حســاب املرصوفــات.
 )10أ-تحديــد البنــود التــي بلــغ املنــرف عليهــا نســبة متدنيــة مــن اعتــادات البابــن األول
والثــاين.
ب -مقارنــة االعتــاد املــدرج بامليزانيــة لــكل بنــد مــن هــذه البنــود باملنــرف الفعيل للســنتني
املاليتــن الســابقتني إضافــة إىل الســنة املاليــة محــل الفحص.
ت -هــل املقارنــة تشــر إىل املغــاالة يف تقديــر اعتــادات أي مــن هــذه البنــود خــال تلــك
الســنوات الثــاث؟
ث -إذا كانت املقارنة تشري إىل وجود مغاالة فيتم اإلشارة إىل ذلك يف التقرير.
 )11أ-تحديــد الربامــج الخاصــة بعمليــات التشــغيل والصيانــة املدرجــة بالبــاب الثالــث
واملرشوعــات اإلنشــائية املدرجــة بالبــاب الرابــع التــي مل يــرف مــن اعتامداتهــا أي مبالــغ
خــال الســنة.
ب -يطلــب ملــف الربنامــج أو املــروع للوقــوف عــى أســباب عــدم الــرف والــذي قــد
يكشــف عــن اآليت:
 الرتاخي يف التعاقد. تأخر املقاول يف مبارشة التنفيذ. أســباب أخــرى مثــل ( تغيــر املوقــع ،التأخــر يف تســليم املوقــع ،نتائــج فحــص الرتبــة  ....إىلغــر ذلــك مــن األســباب ) .
 )12أ-تحديــد الربامــج واملرشوعــات املدرجــة بالبابــن الثالــث والرابــع التــي بلــغ املنــرف
عليهــا نســبة متدنيــة مــن اعتامداتهــا.
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ب -االطالع عىل ملف الربنامج أو املرشوع.
ت -فحص هذا امللف والوقوف عىل أسباب ذلك والتي قد تكون بسبب:
 توقف مؤقت لألعامل حدوث مشكالت فنية واجهت عملية التنفيذ. أية أسباب أخرى قد تكشف عنها أوراق امللف. )13فحــص ســجل «حــر أوامــر اعتــاد الــرف» وتحديــد أوامــر اعتــاد الــرف التــي وردت
لــإدارة املاليــة ومل يتــم رصفهــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة.
أ -بحث مدى أهمية ورضورة هذه النفقات.
ب -البحث عن سبب عدم الرصف وهل يرجع إىل عدم سامح البند؟
وإذا كان كذلــك فكيــف تــم تأمــن األعيــان أو تنفيــذ األعــال دون ســابق ارتبــاط مــا يعــد
مخالفـاً ملرســوم إصــدار امليزانيــة العامــة للدولــة القــايض بأنــه ال يجــوز إصــدار أمــر بالــرف
مبــا يجــاوز االعتــاد أو االرتبــاط بــأي مــروف ليــس لــه اعتــاد يف امليزانيــة.
ت -الوقوف عىل سبب عدم الرصف إذا كان البند يسمح بالرصف.

ثالثاً :اإليرادات

 )1مطابقــة أرقــام اإليـرادات الفعليــة لــكل نــوع منهــا كــا ظهــرت بكشــوف اإليـرادات عــى 
مجموعهــا بدفــر اإليـرادات ثــم بجــدول الحســاب الشــهري والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
 )2مقارنــة اإلي ـرادات املقــدرة باإلي ـرادات الفعليــة والتأكــد مــن صحــة احتســاب العجــز أو
الزيــادة.
 )3التأكد من صحة تجميع كشوف اإليرادات.
 )4أ-تحديــد أنــواع اإلي ـرادات التــي حقــق املحصــل الفعــي فيهــا عج ـزا ً مقارنــة باإلي ـرادات
املقــدرة.
ب -الوقوف عىل أسباب هذا العجز والذي يرجع إىل ما ييل:
 الرتاخي يف عملية التحصيل. عدم الدقة يف التقدير. صــدور تعليــات أو قـرارات أو أنظمــة ترتــب عليهــا تعديــل فئــات بعــض مصــادر اإليـراداتبالتخفيض.
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 )5أ-تحديــد أنــواع اإلي ـرادات التــي حقــق املحصــل الفعــي فيهــا زيــادة مقارنــة باإلي ـرادات
املقــدرة.
ب -الوقوف عىل أسباب الزيادة والتي قد ترجع إىل ما ييل:
  تعمد تخفيض تقديرات اإليرادات.  صــدور تعليــات أو قـرارات أو أنظمــة ترتــب عليهــا تعديــل فئــات بعــض مصــادر اإليـراداتبالزيادة.

رابعاً :حساب األمانات

 )1أ-التأكــد مــن أن كشــوف حســابات األمانــات توضــح إفراديـاً املبالــغ التــي مازالــت مقيــدة
بهــذه الحســابات يف نهايــة الســنة املاليــة ورحلــت للســنة املاليــة الجديــدة واســم الشــخص أو
الجهــة املســتحق لهــا املبلــغ ورقــم وتاريــخ املســتند وســبب التعليــة بهــذا الحســاب واألســباب
التــي حالــت دون التســوية داخــل حســابات الســنة املاليــة ومالحظــات مديــر اإلدارة املاليــة.
ب -يف حالــة خلــو الكشــوف مــن أي تلــك البيانــات أو املعلومــات  ,فيطلــب مــن مديــر اإلدارة
املاليــة اســتكاملها  ,أثنــاء عمليــة الفحــص -ملــا لهــذه البيانــات مــن أهميــة يف عمليــة الفحــص.
ت -التأكد من صحة تجميع مبالغ هذه الكشوف.
 )2مطابقــة رصيــد كل نــوع مــن حســابات األمانــات الــواردة بالدفاتــر اإلفراديــة لألمانــات عــى 
أرصدتهــا الظاهــرة بدفــر إجــايل األمانــات والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
 )3مطابقــة مجمــوع كل نــوع مــن حســابات األمانــات كــا ظهرت بكشــوفها املرفقة بالحســاب
الختامــي مــع أرصدتهــا الظاهــرة لــكل مــن دفــر إجــايل األمانــات وجــدول الحســاب الشــهري
والتأكــد مــن صحــة املطابقة.
 )4التأكــد مــن إزالــة جميــع أرصــدة «األمانــات مرتجــع رواتــب » مبــا فيهــا بواقــي رواتــب
الشــهر األخــر مــن الســنة املاليــة وأنــه تــم إضافتهــا إىل « اإلي ـرادات املتنوعــة » ومل يرحــل
منهــا أيــة مبالــغ بــأي حــال مــن األحــوال إىل حســابات الســنة املاليــة الجديــدة.
 )5أ-التأكــد مــن أنــه مل يتــم الخصــم مببالــغ عــى مرصوفــات امليزانيــة وتعليتهــا بحســاب
األمانــات بهــدف الــرف منهــا خــال الســنوات املاليــة التاليــة باســتثناء املبالــغ املحســومة
مــن مرتبــات املوظفــن وأجــور العــال والتــي تســتحق للمؤسســة العامــة للتقاعد أو املؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتامعيــة أو البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار أو غريهــا مــن الجهــات
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الحكوميــة .وكذلــك االعتــادات املســتندية التــي مل تقــدم مســتندات تســويتها حتــى نهايــة
الســنة املاليــة املفتوحــة خاللهــا.
ب -الوقوف عىل أية تسويات يكون قد تم مبوجبها إجراء هذا النوع من الخصم.
ت -يف حالــة وجــود مثــل تلــك التســويات والتــي مبوجبهــا تــم الخصم عــى حســاب املرصوفات
والتعليــة بحســاب األمانــات للــرف منهــا خالل الســنة املاليــة الجديدة.
ث -املطالبــة بتوريــد تلــك املبالــغ لحســاب جــاري وزارة املاليــة مبؤسســة النقــد أو الحصــول
عــى موافقــة هــذه الــوزارة عــى إبقــاء هــذه املبالــغ بحســاب األمانــات والــرف منهــا خــال
الســنة املاليــة الجديــدة يف األغـراض التــي عليــت مــن أجلهــا.
 )6أ-التأكــد مــن أن املبالــغ التــي تعــى شــهرياً خــال الســنة املاليــة لحســاب املؤسســة العامــة
للتقاعــد أو املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة أو البنــك الســعودي للتســليف واإلدخــار
أو غريهــا مــن الجهــات الحكوميــة يتــم إزالتهــا بســدادها لجهاتهــا يف أوقاتهــا وهــي نهايــة كل
شــهر وفقـاً لتعميمــي وزارة املاليــة رقــم  127/19يف 1410/8/7هـــ ورقــم  33/19يف 1412/2/1
هـ.
ب -التأكــد مــن أن املبالــغ التــي عليــت خــال الشــهر األخــر مــن الســنة املاليــة لتلــك الجهــات
ومل يتســن ســدادها لهــا يف حينــه وكذلــك املبالــغ التــي عليــت لحســاب تلــك الجهــات خــال
الفــرة املتممــة قــد تــم ســدادها لجهاتهــا يف بدايــة الســنة املاليــة الجديــدة.
 )7أ-التأكــد مــن أنــه تــم ترحيــل أرصــدة األمانــات التــي مل يتســن تســويتها داخــل حســابات
الســنة املاليــة موضــوع الفحــص كــا ظهــرت يف نهايــة الســنة املاليــة إىل دفاتــر الســنة املاليــة
الجديــدة.
ب -التأكــد مــن أن الرتحيــل للدفاتــر اإلفراديــة يكــون مبلغـاً مبلغـاً أمــا الرتحيــل لدفــر اإلجاميل
فيكــون بإجــايل رصيــد كل نــوع عــى أن يســجل أمــام كل مبلــغ اســم الشــخص أو الجهــة
املســتحق لهــا املبلــغ ورقــم وتاريــخ املســتند املقيــد بــه حتــى ميكــن الوقــوف عــى نشــأة كل
مبلــغ  .
ت -أخذ عينة من األرصدة التي رحلت والتأكد من صحة ترحيلها.
ث -يراعى يف هذه العينة األهمية النسبية ملبالغها وطبيعتها.
 )8أ-البحث عن أي أرصدة شاذة (مدينة) قد تظهر لبعض مفردات حسابات األمانات.
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ب -إذا ظهــر أي رصيــد شــاذ فيتــم الرجــوع إىل املســتندات الخاصــة بعمليتــي القيــد واإلزالــة
لتلــك العمليــة والتــي نتــج عنهــا هــذا الرصيــد للوقــوف عــى أســباب ذلــك والتــي قــد تكــون
نتيجــة مــا يــي:
 رصف بعض املبالغ املعالة باألمانات بالتكرار. رصف بعض املبالغ املعالة باألمانات بالزيادة عام تم قيدها (تعليته) رصف بعض املبالغ املعالة بحساب األمانات قبل قيدها (تعليتها). وجود بعض األخطاء القيدية بالدفاتر.ج -بحث أسباب ذلك وإجراء قيود التسوية الالزمة لتصحيح ذلك.
 )9أ-مقارنــة أرصــدة أنــواع حســابات األمانــات يف نهايــة الســنة املاليــة موضــوع الفحــص مــع
أرصدتهــا املامثلــة يف الســنتني املاليتــن الســابقتني.
ب -قياس اتجاه األرصدة صعودا ً أو هبوطاً.
ت -الوقوف عىل أسباب عدم تسويتها.
 )10أ-فحص أرصدة األمانات التي تعود لسنوات سابقة.
ب -بحث أسباب عدم تسويتها.
ت -الوقــوف عــى جهــود اإلدارة املاليــة يف هــذا الشــأن وذلــك مــن خــال االطــاع عــى مــا
قامــت بــه مــن مكاتبــات وإج ـراءات.
ث -تســوية املبالــغ املعــاة بحســابات األمانــات املتنوعــة التــي مــى عليهــا املــدد الــواردة
بالقواعــد املنظمــة لســقوط الحــق يف املطالبــة تجــاه الخزانــة العامــة بإضافتهــا لحســاب
اإليــرادات املتنوعــة.
(هــذه القواعــد وردت يف قـراري مجلــس الــوزراء رقــم ( )190وتاريــخ 1409/11/16هـــ ورقــم
( )136وتاريــخ  1414/10/30هـــ حيــث قضيــا بأنــه ال تســمح املطالبــة تجــاه الخزينــة العامــة
للدولــة بالرواتــب الذاتيــة والقواعــد الســنوية إذا مل يتقــدم صاحبهــا أو وكيلــه للمطالبــة
برصفهــا دون عــذر رشعــي خــال ســنتني مــن تاريــخ نشــوئها وخمــس ســنوات ملــا عــدا ذلــك
مــن الحقــوق)
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خامساً :حسابات العهد

 )1أ-التأكــد مــن أن كشــوف حســابات العهــد توضــح إفرادي ـاً املبالــغ التــي مازالــت مقيــدة
بهــذه الحســابات يف نهايــة الســنة املاليــة ورحلــت للســنة املاليــة الجديــدة واســم الشــخص
والجهــة املســتحق عليهــا املبلــغ ورقــم وتاريــخ املســتند وســبب الخصــم عــى هــذا الحســاب
واألســباب التــي حالــت دون التســوية داخــل حســابات الســنة املاليــة ومالحظــات مديــر اإلدارة
املاليــة
ب -يف حالــة خلــو الكشــوف مــن أي مــن أي تلــك البيانــات أو املعلومــات  يطلــب مــن مديــر
اإلدارة املاليــة اســتكاملها أثنــاء عمليــة الفحــص  .
ت -التأكد من صحة تجميع مبالغ هذه الكشوف.
  )2مطابقــة رصيــد كل نــوع مــن حســابات العهــد كــا ظهــرت بالدفاتــر اإلفراديــة للعهــد عــى 
أرصدتهــا الظاهــرة بدفــر إجــايل العهــد والتأكــد مــن صحــة املطابقة.
 )3مطابقــة مجمــوع كل نــوع مــن حســابات العهــد كــا ظهــرت بكشــوفها املرفقــة بالحســاب
الختامــي مــع أرصدتهــا الظاهــرة بــكل مــن دفــر إجــايل العهــد وجــدول الحســاب الشــهري
والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
 )4أ-التأكــد مــن أرصــدة «العهــد  ســلف مســتدمية » قــد تــم تســديدها يف نهايــة الســنة املاليــة
ويف حالــة عــدم تســديدها يتــم مالحظــة ذلك.
ب -بالنســبة للســلف املســتدمية املرصوفــة خــارج اململكــة فيمكــن ترحيــل أرصدتهــا (بواقيهــا)
للســنة املاليــة الجديــدة عــى أن يتــم تســويتها يف خــال الســتة أشــهر األوىل مــن الســنة املاليــة
التالية.
ت -التأكــد مــن أن جميــع أرصــدة «العهد-ســلف مؤقتــة » قــد تــم تســديدها بنهايــة الســنة
املاليــة أو خــال الفــرة املتممــة.
ث -بالنســبة لألرصــدة التــي مل تســدد وتــم ترحيهــا للســنة املاليــة الجديــدة يطلــب مســتند
رصفهــا للوقــوف عــى الغــرض الــذي رصفــت مــن أجلــه الســلفة وأســباب عــدم تســويتها.
ج -مطابقة تسديدها خالل السنة املالية الجديدة.
ح -يف حالــة عــدم تســديدها خــال الســنة املاليــة الجديــدة حتــى تاريــخ الفحــص يتــم الوقوف
عــى اإلجـراءات التــي قامــت بهــا اإلدارة املاليــة يف هذا الشــأن.
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خ -تقييم هذه اإلجراءات واقرتاح أي إجراءات أخرى مناسبة.
 )5فحــص دفــر الســلف املســتدمية ودفــر الســلف املؤقتــة والتأكــد مــن االلتــزام بالحــد
األقــى ملقــدار الســلفة التــي تحــدده وزارة املاليــة ســنوياً بقواعــد تنفيــذ امليزانيــة
 )6أ-التأكــد مــن أي جميــع أرصــدة « العهــد تحــت التحصيــل » قــد تــم تســديدها خــال
الســنة املاليــة.
ب -بالنســبة لألرصــدة التــي مل يتســن تســديدها ورحلــت للســنة املاليــة الجديدة يتــم الوقوف
عــى مــا اتخذتــه اإلدارة املاليــة مــن إجـراءات لتحصيــل هــذه العهد وتســويتها.
ت -تقييم تلك االجراءات.
 )7أ-مطابقــة أرصــدة مفــردات االعتــادات املســتندية كــا ظهــرت بالكشــف املرفق بالحســاب
الختامــي املســتخرج مــن الدفاتــر مــع أرصدتهــا الظاهــرة بالكشــف الــوارد مــن مؤسســة النقــد
وتحديــد األرصــدة غــر املتطابقة.
ب -بحــث أســباب هــذه الفــروق والتــي قــد ترجــع إىل احتــال قيــام مؤسســة النقــد بإجـراء
بعــض العمليــات الحســابية عــى االعتــادات وقامــت بإرســال األوراق الخاصــة بذلــك ولكــن
مل يتــم القيــام بإجـراء القيــود الالزمــة.
 )8أ-التأكــد مــن أنــه ال يوجــد رصيــد ألي اعتــاد مســتندي توقــف عليــه الســحب ملــدة
ســنة كاملــة إذا يفــرض أن مؤسســة النقــد قامــت بإلغائــه تلقائي ـاً وأبلغــت الجامعــة إلج ـراء
التســوية الالزمــة إللغائــه.
ب -التأكــد مــن أنــه ال يوجــد رصيــد ألي اعتــاد مســتندي مــى عــى انتهــاء صالحيتــه ثالثــة
أشــهر دون إبــاغ مؤسســة النقــد بتمديــده إذا يفــرض قيــام مؤسســة النقــد بإلغائــه.
 )9التأكــد مــن أن أرصــدة حســاب (العهــد  -اعتــادات مســتندية) التــي مل تســدد خــال
الســنة املاليــة قــد تــم توريدهــا للســنة املاليــة الجديــدة إال إذا تضمنــت تعليــات اإلقفــال بأن
تقــوم يتــم الخصــم عــى املرصوفــات املختصــة بقيمــة االعتــادات املســتندية التــي فتحــت
خــال الســنة املاليــة محــل الفحــص ومل تــرد مســتنداتها أو جــزء منهــا مقابــل التعليــة بحســاب
(األمانــات اعتــادات مســتندية) ,فيتــم التأكــد مــن االلت ـزام بذلــك وفق ـاً لتعليــات املاليــة
للميزانيــة والحســابات وكذلــك تعليــات اإلقفــال للســنة املاليــة محــل الفحــص .
 )10أ-التأكــد مــن ترحيــل أرصــدة العهــد التــي مل يتســن تســويتها داخــل حســابات الســنة
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املاليــة موضــوع الفحــص كــا ظهــرت يف نهايــة الســنة املاليــة إىل دفاتر الســنة املاليــة الجديدة.
ب -التأكــد مــن أن الرتحيــل للدفاتــر اإلفراديــة يكــون مبلغـاً مبلغـاً أمــا الرتحيــل لدفــر اإلجاميل
فيكــون املســتحق عليهــا املبلــغ ورقــم وتاريــخ املســتند املقيــد بــه حتــى ميكــن الوقــوف عــى 
نشــأة كل مبلــغ.
ت -أخذ عينة من األرصدة التي رحلت والتأكد من صحة ترحيلها.
ث -يراعى يف هذه العينة األهمية النسبية ملبالغها وطبيعتها.
 )11أ-البحث عن أرصدة شاذة (دائنة) قد تظهر لبعض مفردات حسابات العهد.
ب -إذا ظهــر أي رصيــد شــاذ ,فيتــم الرجــوع إىل املســتندات الخاصــة بعمليتــي القيد والتســوية
لتلــك العهــدة التــي نتــج عنهــا هــذا الرصيــد والــذي قــد يكــون راجعـاً ملــا يــي:
تسديد بعض مبالغ العهد بالزيادة عام تم رصفه. تسديد بعض مبالغ العهد قبل قيدها (الخصم بها)وجود بعض األخطاء القيدية بالدفاتر.ت -بحــث أســباب ذلــك وإج ـراء قيــود التســوية الالزمــة مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه إذا كان
ســبب ظهــور الرصيــد الشــاذ هــو تســديد مبلــغ العهــدة بالزيــادة فيظــل ظاهـرا ً كرصيــد شــاذ
(عهــدة مســددة بالزيــادة) حتــى يتــم تســويته باالتفــاق مــع وزارة املاليــة.
 )12أ-مقارنــة أرصــدة أنــواع حســابات العهــد يف نهايــة الســنة املاليــة موضــوع الفحــص مــع
أرصدتهــا املامثلــة للســنتني املاليتــن الســابقتني.
ب -قياس اتجاه األرصدة صعودا ً أو هبوطاً.
ت -تحليل األسباب.

سادساً :الحسابات الجارية
حساب الصندوق:

 )1أ-التأكــد مــن أن جميــع موجــودات صناديــق الجامعــة مــن النقــد قــد تــم إيداعها مبؤسســة
النقــد أو البنــوك بنهايــة الســنة املاليــة وذلــك يف التاريــخ املحــدد لذلــك بتعليــات اإلقفــال وأن
رصيــد حســاب الصنــدوق يســاوي صفرا ً.
ب -إذا ظهــر رصيــد لحســاب الصنــدوق بــكل مــن دفــر الصنــدوق وجــدول الحســاب الشــهري
فيتــم مالحظــة وذلــك ويتــم الطلــب بتحديــد املســئولية يف عــدم توريــد ذلــك الرصيد مبؤسســة

108

النقــد أو البنــوك.
ت -إذا ظهــر رصيــد دائــن (شــاذ) لحســاب الصنــدوق  ,نتيجــة توريــد املوجــود النقــدي
بالصنــدوق ملؤسســة النقــد أو البنــوك بالزيــادة  ,فيظــل الرصيــد كــا هــو رصيــد شــاذ (مبالــغ
مــوردة بالزيــادة) حتــى يتــم تســويته باالتفــاق مــع وزارة املاليــة.
 )2االطــاع عــى ملــف محــارض جــرد الصنــدوق لفحصــه مــع دفــر يوميــة الصنــدوق والتأكــد
مــن تطبيــق التعليــات املاليــة للميزانيــة أو الحســابات يف هــذا الخصــوص.

حساب مؤسسة النقد وحسابات البنوك:

 )1التأكــد مــن أن لــدى الجامعــة موافقــة مــن وزارة املاليــة عــى فتــح حســابات لهــا مبؤسســة
النقــد البنــوك املحليــة.
 )2أ-مطابقــة الرصيــد الدفــري لحســاب كالً مــن مؤسســة النقــد والبنــوك عــى الرصيــد كــا 
ورد بكشــوف الحســابات واملصادقــات الــواردة منهــا والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.
ب -إذا أســفرت عمليــة املطابقــة عــن وجــود فــروق يطلــب مــن اإلدارة املاليــة بحــث أســباب
تلــك الفــروق وإجـراء التســويات الالزمــة ملعالجتهــا خــال عمليــة الفحــص ملراجعتهــا والتأكــد
مــن صحتهــا.
 )3أ-إذا كان ال يتــم توســيط حســاب الشــيكات ويســتخدم حســاب مؤسســة النقــد أو حســاب
البنــك مبــارشة فيتــم مالحظــة ذلــك ملخالفتــه للتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســاب.
ب -يف حالــة عــدم توســيط حســاب الشــيكات يتــم التأكــد مــن أن اإلدارة املاليــة تقــوم بأعــداد
مذكــرة تســوية لحســاب مؤسســة النقــد أو البنــوك.
ت -فحــص مذكــرة التســوية والتأكــد مــن الدقــة الحســابية لهــا وبالنســبة للشــيكات الــواردة
بهــا ومل تــرف حتــى نهايــة الســنة املاليــة محــل الفحــص فيتــم متابعتهــا بكشــوف مؤسســة
النقــد أو البنــوك للســنة املاليــة الجديــدة.
 )4أ-التأكــد مــن توريــد الســيولة النقديــة املوجــودة بالحســابات البنكيــة يف نهايــة الســنة
املاليــة لحســاب جــاري وزارة املاليــة مبؤسســة النقــد عــى أن يؤخــذ يف االعتبــار اإلبقــاء عــى 
قيمــة مبالــغ الشــيكات التــي ســحبت ومل يتســن رصفهــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة محــل
الفحــص (هــذه القيمــة هــي رصيــد حســاب الشــيكات باعتبــاره ميثــل الشــيكات التــي مل تقــدم
ملؤسســة النقــد أو البنــوك لرصفهــا).
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أ -التأكــد مــن الحصــول عــى موافقــة وزارة املاليــة يف حالــة احتفاظهــا بالرصيــد النقــدي
لحســاباتها الجاريــة مبؤسســة النقــد أو البنــوك وترحيلــه للســنة املاليــة الجديــدة

حساب الحواالت:
يتم مراجعته من خالل التأكد مام ييل- :
 )1أ-أنــه مل يتــم إعــداد حــواالت بعــد التاريــخ الــذي حددتــه تعليــات االقفال إليقــاف الرصف
وذلــك بفحــص دفــر حســاب الحــواالت وكعــوب دفاتــر الحــواالت التــي تــم اســتخدامها يف
نهايــة الســنة املاليــة.
ب -أن كشــف الحــواالت املرفــق بالحســاب الختامــي يوضــح إفراداي ـاً مبالــغ الحــواالت التــي
مل يتــم رصفهــا خــال الســنة املاليــة وتــم ترحيلهــا للســنة املاليــة الجديــدة كــا يوضــح رقــم
الحوالــة واســم صاحــب االســتحقاق ورقــم وتاريــخ أمــر الــرف املســحوب مبوجبــه الحوالــة.
ت -يف حالــة خلــو الكشــف مــن أي هــذه البيانــات يطلــب مــن مديــر اإلدارة املاليــة (أثنــاء
عمليــة الفحــص) اســتكاملها ملــا لهــذه البيانــات مــن أهميــة يف عمليــة الفحــص.
ث -التأكد من صحة تجميع هذه الكشوف.
ج -مطابقــة مجمــوع هــذا الكشــف عــى دفــر الحــواالت وجــدول الحســاب الشــهري والتأكــد
مــن صحــة املطابقــة.
 )2فحــص أرصــدة الحــواالت املرحلــة مــن ســنوات ســابقة ومــى عليهــا املــدد الــواردة
بالقواعــد الخاصــة بســقوط املطالبــة تجــاه الخزانــة العامــة.
 )3مالحظــة أي أرصــدة شــاذة (مدينــة) قــد تظهــر لبعــض مفــردات حســاب الحــواالت وبحــث
أســباب ظهورهــا والطلــب تســويتها.
 )4التأكــد مــن أن أرصــدة الحــواالت التــي مل يتســن رصفهــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة موضوع
الفحــص قــد تــم ترحيلهــا إفراديـاً مــع كافــة بياناتهــا بدفــر الحــواالت بســنة املاليــة الجديــدة.

حساب الشيكات:

 )1أ-التأكــد مــن أنــه مل يتــم إعــداد شــيكات بعــد التاريــخ الــذي حددتــه تعليــات االقفــال
ال يقــاف الــرف وذلــك بفحــص دفــر حســاب الشــيكات وكعــوب دفاتــر الشــيكات التــي تــم
اســتخدامها يف نهايــة الســنة املاليــة.
ب -التأكــد مــن أن كشــف الشــيكات املرفــق بالحســاب الختامــي يوضــح افراديــاً مبالــغ
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الشــيكات التــي مل يتــم رصفهــا خــال الســنة املاليــة وتــم ترحيلهــا للســنة املاليــة الجديــدة
كــا يوضــح رقــم الشــيك واســم صاحــب االســتحقاق ورقــم وتاريــخ أمــر الــرف املســحوب
مبوجبــه الشــيك.
ت -يف حالــة خلــو الكشــف مــن أي مــن هــذه البيانــات يطلــب مــن مديــر اإلدارة املاليــة
(أثنــاء عمليــة الفحــص) اســتكاملها ملــا لهــذه بيانــات مــن أهميــة يف عمليــة الفحــص.
ث -التأكد من صحة تجميع هذا الكشف.
ج -مطابقــة مجمــوع هــذا الكشــف عــى دفــر الشــيكات وجــدول الحســاب الشــهري والتأكــد
مــن صحــة املطابقــة
  )2فحــص أرصــدة الشــيكات املرحلــة مــن ســنوات ســابقة ومــى عليهــا املــدد الــواردة
بالقواعــد الخاصــة بســقوط املطالبــة تجــاه الخزينــة العامــة للدولــة وإضافتهــا لإليــرادات
املتنوعــة.
 )3التأكــد مــن أن أرصــدة الشــيكات التــي مل يتســن رصفهــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة موضوع
الفحــص قــد تــم ترحيلهــا افراديـاً مــع كافــة بيناتهــا بدفــر الشــيكات للســنة املاليــة الجديدة

حسابات أوامر الدفع:

 )1التأكــد مــن أومــر الدفــع التــي مل يــرد عنهــا إشــعارات مــن وزارة املاليــة برصفهــا حتــى
نهايــة الســنة املاليــة قــد تــم إلغاؤهــا.
 )2إذا مــا تضمنــت تعليــات اإلقفــال التوجيــه بتدويــر أومــر الدفــع التــي مل يــرد عنهــا تبليــغ
مــن وزارة املاليــة فيتــم القيــام مبــا يــي:
أ -التأكــد مــن أن كشــف أوامــر الدفــع املرفــق بالحســاب الختامــي يوضــح افراديــاً مبالــغ
أوامــر الدفــع التــي مل يــرد عنهــا إشــعارات مــن وزارة املاليــة برصفهــا كــا توضــح رقــم أمــر
الدفــع واســم صاحــب االســتحقاق ورقــم تاريــخ أمــر الــرف املســحوب مبوجبــه أمــر الدفــع.
ب -التأكد من صحة تجميع هذا الكشف.
ت -مطابقــة مجمــوع هــذا الكشــف عــى دفــر أوامــر الدفــع وجــدول الحســاب الشــهري
والتأكــد مــن صحــة املطابقــة.

حساب املستحقات العامة:

 )1التأكــد مــن مطابقــة املبالــغ املقيــدة بحســاب املســتحقات العامــة عــى مــا يقابلهــا مــن
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مبالــغ مقيــدة بالــوزارات واملصالــح الحكوميــة ذات العالقــة وذلــك مــن خــال كشــوف
املطابقــة املرفقــة بالحســاب الختامــي.
 )2مطابقــة رصيــد هــذه الحســاب املســتحقات كــا ورد بكشــوف املطابقــة عــى الرصيــد كــا 
ظهــر بالدفاتــر وجــداول الحســاب الشــهري املرفــق بالحســاب الختامــي والتأكــد مــن صحــة
املطابقــة.
 )3التأكــد مــن أنــه مل يتــم ترحيــل أي رصيــد لهــذا الحســاب للســنة املاليــة التاليــة وذلــك
باالطــاع عــى أول جــدول حســاب شــهري للســنة املاليــة التاليــة.

حساب جاري وزارة املالية:

 )1التأكــد مــن أنــه قــد تــم مطابقــة املبالــغ املقيــدة بحســاب جــاري وزارة املاليــة بالدفاتــر
عــى املقيــد بحســاب الجامعــة لــدى وزارة املاليــة (اإلدارة العامــة للحســابات) وذلــك مــن
خــال كشــف املطابقــة الصــادرة مــن الجامعــة واملرفــق بالحســاب الختامــي.
 )2مطابقــة رصيــد هــذا الحســاب كــا ورد بكشــف املطابقــة عــى الرصيــد كــا ظهــر بالدفاتــر
وجــداول الحســاب الشــهري املرفــق بالحســاب الختامــي والتأكــد مــن صحــة املطابقة.
 )3التأكــد مــن أنــه مل يتــم ترحيــل أي رصيــد لهــذا الحســاب للســنة املاليــة التاليــة وذلــك
باالطــاع عــى أول جــدول حســاب شــهري للســنة املاليــة التاليــة.

حساب املطلوبات:

املبالــغ التــي تســتحق للحكومــة تقيــد بحســايب العهــد تحــت التحصيــل واملطلوبــات وعليــه
فاملبالــغ التــي تظهــر بحســاب املطلوبــات تظهــر يف نفــس الوقــت بحســاب العهــد تحــت
التحصيــل لــذا فتتبــع نفــس الخطــوات الخاصــة مبراجعــة حســاب العهــد تحــت التحصيــل
الســابق ذكرهــا عنــد مراجعــة املطلوبــات.

سابعا :املوجودات (األصول)

 )1أ-التأكــد مــن أن الجامعــة قامــت بجــرد موجوداتهــا الثابتــة واملنقولــة وذلــك باالطــاع عــى 
محــارض الجــرد وتقاريــر لجنــة الجــرد.
ب -اشرتاك مندوب إدارة املراجعة الداخلية يف لجان الجرد.
ت  -دراسة محارض الجرد والتأكد من أنه قد شمل كافة املوجودات الثابتة واملنقولة.
ث -دراســة تقريــر لجنــة الجــرد ومــا تضمنــه مــن مالحظــات وتوصيــات والوقــوف عــى مــا تــم
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بشــأن تلــك املالحظــات والتوصيات.
 )2التأكــد مــن أن لــدى الجامعــة املســتندات الالزمــة لتدعيــم ملكيتهــا إلصولهــا الثابتــة،
هــذه املســتندات تختلــف مــن أصــل ألخــر حســب طبيعتــه ومــن هــذه املســتندات الصكــوك
الرشعيــة وبيانــات الجــرد الفعــي والشــهادات املعتمــدة واملصادقــات إىل غــر ذلــك مــن
املســتندات واملؤيــدات.
 )3أ-التأكــد مــن أن الجامعــة تقــوم مبســك ســجل لقيــد األصــول الثابتــة التــي يتــم تأمينهــا
خص ـاً عــى اعتــادات امليزانيــة باســتخدام الحســاب النظامــي التــايل:
 XXمن حـ /األصول
 XXاىل حـ /مجمع املال العام
ب -فحــص هــذا الســجل والتأكــد مــن أن األصــول التــي تــم تأمينهــا خــال الســنة املاليــة قــد
قيــدت بهــذا الســجل مثــل الســيارات واألثــاث واآلالت واملعــدات وأيــة مرشوعــات إنشــائية
تــم اســتالمها ابتدائي ـاً وذلــك مبقارنــة املنــرف عــى تلــك األصــول بدفاتــر املرصوفــات عــى 
املقيــد بهــذا الســجل.
 )4أ-التأكــد مــن أنــه تــم تقييــم أيــة أصــول (موجــودات) آلــت للجامعــة مــن الغــر عــى 
شــكل هبــات أو تربعــات عينيــة.
ب -التأكــد مــن أنــه تــم إثباتهــا ضمــن أصــول الجامعــة وإجـراء القيــد النظامــي الخــاص بذلــك
واملشــار إليــه بالخطوة الســابقة.
 )5أ-التأكــد مــن أنــه قــد تــم اســتبعاد أيــة أصــول تربعــت بهــا الجامعــة للغــر أو تــم االســتغناء
عنهــا بالبيــع أو غريه.
ب -التأكد من أنه قد تم إجراء القيد النظامي العكيس التايل:
  XXمن حـ /مجمع املال العام
  XXاىل حـ /األصول
ت -التأكد من أنه مل يتم عمل مخصص استهالك لألصول بل تظهر بقيمتها التاريخية.

ثامناً :قامئة املركز املايل

 )1التأكــد مــن أن قامئــة املركــز املــايل للجامعــة أعــدت مبعرفتهــا وليــس مــن قبــل مراجــع
الحســابات الخارجــي.
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 )2فحــص قامئــة املركــز املــايل وذلــك مبطابقــة مــا ورد بهــا مــن أرصــدة عــى مصادرهــا األصليــة
مــن دفاتــر وســجالت وجــدول الحســاب الشــهري األخــر مــن الســنة املاليــة.
 )3التأكــد مــن أن قامئــة املركــز املــايل بجانــب اشــتاملها عــى حســابات اإليـرادات واملرصوفــات
وحســابات التســوية فإنهــا تشــمل أيضـاً عــى موجــودات الجامعــة والتزاماتهــا والتــي تظهــر يف
شــكل حســابات نظاميــة بهــذه القامئــة.

تاسعا :تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 )1التأكــد مــن أن املراجــع الخارجــي قــدم تقريــره للجامعــة يف موعــد ال يتجــاوز التاريــخ
املحــدد لذلــك بتعليــات إقفــال الحســابات.
 )2إذا تبني أن موعد تقدميه كان متأخرا ً عن هذا التاريخ بشكل ملحوظ فيالحظ ذلك.
 )3فحص هذا التقرير للتأكد من أنه قد اشتمل عىل ما ييل:
أ -مــا إذا كان املراجــع قــد قــام مبراجعــة الحســاب الختامــي للجامعــة والبيانــات املرفقــة بــه
وقامئــة املركــز املــايل وقوائــم الجردوكانــت جميعهــا مطابقــة للدفاتــر والســجالت.
ب -ما إذا كان من رأيه أن الجامعة لديها نظام سليم ومتكامل للمراجعة الداخلية.
ت -مــا إذا كان مــن رأيــه أن الجامعــة تلتــزم بالنظــام املحاســبي الحكومــي طبقــاً ملــا ورد
بالتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات مــع اإلشــارة إىل أيــة اختالفــات إن وجــدت.

عارشاً :الدفاتر الحسابية

 )1أ-التأكــد مــن أن الدفاتــر املمســوكة بــاإلدارة املاليــة هــي تلــك التــي وردت بالتعليــات
املاليــة للميزانيــة والحســابات.
ب -التأكــد مــن أن الجامعــة قــد حصلــت عــى موافقــة وزارة املاليــة عــى إنشــاء أيــة دفاتــر
إضافيــة أو مختلفــة عــا ورد باملــادة املشــار إليهــا أو فتــح أي حســاب بالدفاتــر غــر مقــررة
بالتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات.
 )2أ-الوقــوف عــى مــدى االلتـزام بالتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات التــي تقــي بــأن
يكــون قيــد العمليــات الحســابية يف الدفاتــر بــر ٍح ٍ
واف مــن واقــع أوامــر اعتــاد الــرف
وأذون التســوية ألهميــة هــذا الــرح عنــد إج ـراء الفحــص االنتقــادي للدفاتــر.
ب  -يجــب تجنــب املحــو أو الكشــط يف الدفاتــر وأنــه يف حالــة تصحيــح أي خطــأ بالدفاتــر يف
كتابــة بعــض الكلــات أو األرقــام يقــوم املوظــف املســئول بالتوقيــع بجانــب التصحيــح مــع
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إثبــات تاريــخ التصحيــح ويتبــع نفــس اإلجـراء عنــد إجـراء أيــة إضافــة أو أي شــطب وإذا أدى
التصحيــح إىل تعديــل املجمــوع العــام لألرقــام فيتحتــم إعــادة تفقيــط ذلــك املجمــوع وتوقيــع
املوظــف املســئول تحــت هــذا التفقيــط.
 )3التأكيــد مــن أن لجنــة اإلقفــال قامــت بقفــل الدفاتــر عــن طريــق تفقيــط املبالــغ اإلجامليــة
والتوقيــع عــى الصفحــات النهائيــة لــكل دفــر.

حادي عرش :الدفاتر اإلحصائية
سجل حرص أوامر اعتامد الرصف:
 )1التأكــد مــن مســك ســجل حــر أوامــر اعتــاد الــرف املنصــوص عليــه بالتعليــات املاليــة
للميزانيــة والحســابات وأن بيانــات هــذا الســجل مطابقــة للنمــوذج املوضــح التعليــات.
 )2فحص هذا السجل والتأكد من أن التسجيل يتم به أوالً بأول وأن بياناته مستوفاة.
سجل مراقبة الضامنات البنكية:
 )1التأكــد مــن أن الجامعــة تقــوم مبســك ســجل مراقبــة الضامنــات البنكيــة املنصــوص عليــه
بالتعليــات املاليــة للميزانيــة والحســابات وأن بيانــات هــذا الســجل مطابقــة للنمــوذج
املوضــح بتلــك التعليــات.
 )2جرد تلك الضامنات املوجودة ومطابقتها عىل املقيد بالسجل املذكور.
 )3فحص هذه الضامنات والتأكد من أنها سارية املفعول.
دفرت مراقبة املشاريع:
 )1التأكــد مــن أن الجامعــة تقــوم مبســك دفــر مراقبــة املشــاريع املنصــوص عليــه بالتعليــات
املاليــة للميزانيــة والحســابات وأن البيانــات بالدفــر املذكــور مطابقــة للنمــوذج املوضــح بتلــك
التعليامت.
 )2فحص السجل املذكور والتأكد من أن التسجيل يتم به أوالً بأول وأن بياناته مستوفاة.
 )3التأكــد مــن أن كافــة املشــاريع تحــت التنفيــذ مســجلة وذلــك بالرجــوع إىل كشــف
مرصوفــات البــاب الرابــع مرفــق بالحســاب الختامــي ومطابقــة مــا ورد بــه مــن مرشوعــات
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عــى املــدون بالســجل املذكــور.
 )1مذكرة إيضاحية لنتائج الحساب الختامي من حيث:
أ -االيـرادات الفعليــة املحصلــة ومقارنتهــا باإليـرادات املقــدرة مــع إيضــاح أســباب االختالفــات
ســوا ًء بالزيــادة أو بالنقــص.
ب -املرصوفــات الفعليــة ومقارنتهــا باالعتــادات املخصصــة للــرف وتحديــد نســبة تحقيــق
األهــداف وأســباب ارتفــاع أو انخفــاض هــذه النســبة.
ت -أرصــدة الحســابات املــدورة للســنة املاليــة الجديــدة وأســباب بقــاء هــذه األرصــدة وعــدم
تســويتها إىل حســاباتها املختصــة خــال الســنة املتممــة لهــا.
 )2كشــوف مبرصوفــات امليزانيــة مبينـاً بهــا اعتــاد امليزانيــة األصــي واملناقــات واالعتــاد بعــد
التعديــل واملنــرف الفعــي والباقــي مــن االعتــاد ورقــم وتاريــخ الرتخيــص الصــادر بالتعديــل
يف االعتــادات األساســية املدرجــة بامليزانيــة ســواء بالزيــادة أو النقــص مدعمــة بصــور قـرارات
املناقالت.
 )3كشوف اإليرادات الفعلية.
 )4كشــوف تفصيليــة بأرصــدة حســابات العهــد واألمانــات واملطلوبــات والحســابات الجاريــة
األخــرى املرحلــة إىل الســنة املاليــة الجديــدة موضح ـاً بهــا إفرادي ـاً مبلــغ الرصيــد الباقــي يف
نهايــة الســنة املاليــة واســم الشــخص املســتحق لــه أو عليــه املبلــغ ورقــم وتاريــخ املســتند
وســبب الخصــم عــى العهــد والتعليــة يف حســاب األمانــات أو اإلضافــة اىل حســاب املطلوبــات
والحســابات الجاريــة األخــرى واألســباب التــي حالــت دون التســوية داخــل حســابات الســنة
املاليــة ومالحظــات مديــر اإلدارة املاليــة عــى ذلــك.
 )5كشــوف إفراديــة بأرصــدة حســابات الحــواالت وأوامــر الدفــع موضح ـاً بهــا رقــم الحوالــة
وأمــر الدفــع واملبلــغ املســحوب واســم صاحــب االســتحقاق واألســباب التــي أدت اىل الرتحيــل
وعــدم التســوية داخــل حســابات الســنة.
 )6إجــايل مــا قيــد عــى حســاب أو لحســابات الجامعــة عــى مــدار الســنة املاليــة يف حســاب
تســوية املســتحقات العامــة مــع مــا يثبــت مطابقــة رصيــد هــذا الحســاب مــع الــوزارات
واملصالــح الحكوميــة واملؤسســات العامــة املعنيــة.
 )7صــورة مــن كشــف مطابقــة الحســاب الجــاري واملشــتمل عــى مــا قيــد لحســاب أو عــى 
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حســاب جــاري وزارة املاليــة (اإلدارة العامــة للحســابات).
 )8محــارض جــرد الخزائــن والصناديــق املتخــذة يف نهايــة الســنة املاليــة وكذلــك محــارض جــرد
بواقــي العهــد.
 )9محارض اجتامعات لجنة إقفال الحسابات الختامية مدعمة مبرئيات اللجنة وتوصياتها.
 )10كشــوفات مطابقــة للحســابات النقديــة املفتوحــة (املصادقــات) يف مؤسســة النقــد والبنوك
املحلية.
 )11مخالصــة مــن كل مــن املؤسســة العامــة للتقاعــد واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعية
والبنــك الســعودي للتســليف واالدخــار تثبــت تســديد الحســميات التقاعديــة وأقســاط
القــروض عــن موظفــي الجامعــة.
 )12بيــان مــن مؤسســة النقــد باالعتــادات املســتندية القامئــة يف نهايــة الســنة املاليــة موضحـاً
رصيــد كل اعتــاد واخــر حركــة متــت عليــه.
 )13قامئــة املركــز املــايل للجامعــة والتــي تظهــر كافــة أصولهــا وخصومهــا والحســابات الخاصــة
باإليــرادات واملرصوفــات وحســابات التســوية والحســابات الجاريــة وحســاب جــاري وزارة
املاليــة.
 )14تقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي عــن مراجعتــه للحســاب الختامــي للجامعــة والبيانات
املرفقــة بــه وقامئــة املركــز املــايل وقوائــم الجرد.
 )15صورة من قرار مصادقة مجلس الجامعة عىل الحساب الختامي.
 )16مطابقــة هــذه املرفقــات ســنوياً عــى تعليــات اإلقفــال وإعــداد الحســابات الختاميــة
الخاصــة بالســنة املاليــة محــل الفحــص ملــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــات ألخذهــا باالعتبــار.

تم بحمد اهلل وتوفيقه ،،
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