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  أحكام عامة الفصل األول

 (1) املادة

 النص سدديا  يقتض مل ما منها لك أمام املوضددحة املعاني الالئحة ذهه يف وردت حيثما اآلتية والعبارات بالكلماتيقصددد 

 :ذلك خالف

 احلكومة

 .السعودية العربية اململكة حكومة

 املركز

 .التعليم يف والتميز للجودة اإلقليمي املركز

 اجمللس

 .لتعليما يف والتميز للجودة اإلقليمي املركز إدارة جملس

 املركز مدير

 .لتعليما يف والتميز للجودة اإلقليمي املركز عام مدير

 الالئحة

 .التعليم يف والتميز للجودة اإلقليمي للمركز املالية الالئحة

 امليزانية

 .التعليم يف ميزوالت للجودة اإلقليمي للمركز السنوية امليزانية

 املالية اإلدارة

 .التعليم يف والتميز للجودة اإلقليمي املركز يف املالي النشاط عن املسئولة التنظيمية الوحدة

 املالي املراقب

 .التعليم يف والتميز للجودة اإلقليمي للمركز املالي املراقب
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 (2) املادة

 .عليها والرقابة للمركز املالية داملوار على احملافظة يكفل مبا لمركزل املالي للنشاط املنظمة القواعد الالئحة هذهتضع 

 (3) املادة

 والقرارات والتعليمات واللوائح ظمةاألن تنفيذ على والرقابة للمركز، يةاملال األنشدددطة إدارة عن املسدددئول هو املركز مدير

 .املركز يف املالي للعمل املنظمة

 (4) املادة

 .الالئحة هذه أحكام تنفيذ عن لونمسئو اختصاصه جمال يف كل باملركز، العاملون يعد

 (5) املادة

 خطي بقرار التفويض يصدددددر أن جيب املركز، منسددددوبي من يأل املالية صددددالحياته من بعض املركز مدير تفويض عند

 .يتهونها التفويض سريان بدء وتاريخ تهوظيف ومسمى املفوض واسم املفوضة الصالحيات حيدد

 (6) املادة

 .املركز عامالتت كافة يف املالية باألمور ملتعلقةا املستندات كافة إعداد عند العربية اللغة تستخدم

 (7) املادة

 .الالئحة هذه أحكام لتنفيذ الالزمة لتنفيذيةا والتعليمات والقرارات القواعد املركز مدير يصدر

 (8) املادة

 .اعتمادها تاريخ من اعتبارًا أحكامها وتسري اجمللس، قبل من الالئحة هذه تعتمد
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 ميزانية املركز الفصل الثاني

 (9) املادة

 للمركز األوىل املالية السدددنة لكذ من وتسدددتثنى للحكومة، املالية لسدددنةا مع يتفق مبا وتنتهي للمركز املالية السدددنة تبدأ

 .أعاله إليها املشار املالية السنة انتهاء وعدم حبلول وتنتهي املركز تأسيس تاريخ من تبدأ حيث

 (10) املادة

 مدير حيددها اليت صددددارفامل أو املصددددرف يف املركز باسددددم سدددداباتح أو حسددددا  وموارده املالية يف املركز أموال تودع

 .املعتمدة املركز ميزانية وفق الصرف ويتم. املركز

  (11) املادة

الالئحة، وملا  هذه يف هلا ظمةاملن واإلجراءات للرتتيبات وفقًا ساجملل من تقر مسددددددددددتقلة سددددددددددنوية ميزانية للمركز تكون

 .الشأن هذا يف يصدره اجمللس من تعليمات

 (12) املادة

 السدددنة خالل لتنفيذها خيطط اليت واخلدمات واألنشدددطة والربامج عللمشددداري العامة اخلطوط على املركز ميزانية حتتوي

 .للمركز السنوية تهالكيةاالس االحتياجات لتقدير إضافة التالية، املالية

 (13) املادة

 وإعداد بنودها، ومتابعة إعدادها،و بامليزانية خمتصة  تكون املالية دارةباإل مرتبطة وحدة أو قسماً  املالية اإلدارة ختصص 

 :التالية الرتتيبات وفق املناقلة قرارات صيغ

 إدارة ذلك يف مبا املركز،ب العالقة ذات اإلدارية الوحدات افةك مع بالتنسددددددديق املركز ميزانية مشدددددددروع إعداد يتم .1

 القادمة املالية للسدددددددددددددنة ريةوالبشددددددددددددد املادية االحتياجات بتحديد كزباملر إدارية وحدة كل تقوم .الداخلية املراجعة

 هاومناقشدت  اإلدارية الوحدات من قرتحةامل امليزانيات دراسدة  تتوىل .يزانيةامل بتقدير اخلاصدة  املعتمدة النماذج باسدتخدام 

 .مسبقًا اجمللس يقرها اليت لتوجهاتوا السياسات مع يتفق مبا تعديلها ثم ومن معها

 .اخلطة موضوع للسنة سابقةال يومًا الثالثني قبل لالعتماد ساجملل على وعرضه ذكر ما إعداد من االنتهاء يتم .2

 لقب اجلديدة املالية السددددددنة بدأت إذاف. للمركز املالية السددددددنة بداية من اعتبارًا املفعول سددددددارية املعتمدة امليزانية تعد .3

 للقواعد وفقًا العمل فيتم الشددددددأن، بهذا تعليمات اجمللس يصدددددددر ملو للمركز، السددددددنوية التقديرية امليزانية اعتماد

 :اجلديد املالي امللع التقديرية امليزانية اعتماد حلني التالية
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 .السابقة ةاملالي السنة اعتمادات حدود يف النفقات تكون .أ

 .السابقة املالية السنة يف ةاملتبع لإلجراءات طبقًا اإليرادات حتصيل يتم . 

 (14) املادة

 :التالية احلاالت باستثناء مقبلة مالية سنة لىع التزامًا يرتب عقد إبرام أو قرار إصدار جيوز ال

 .الستشاريةا واخلدمات والعمل اإلجيار عقود مثل الدوري التنفيذ أو املستمر التنفيذ ذات العقود .1

 .السنة على تزيد مدة تنفيذها يتطلبو امليزانية يف تكاليفها املعتمدة التوريد عقود .2

 أو برنامج لكل املعتمدة يفالتكال حبدود االلتزام يتم أن ريطةشددد املشددداريع وتنفيذ والصددديانة التشدددغيل برامج عقود .3

 .مشروع

 (15) املادة

 الصددرف جتاوز عدم نم للتأكد امليزانية يف املالية االعتمادات من الصددرف ملراقبة إلكرتونيًا سددجاًل املالية اإلدارة تنشدد 

 .للمركز املعتمدة املبالغ

 (16) املادة

 احلصدول  أو نفقة صدرف  أو راءشد  أي اعتماد إجراءات يف الشدروع  بلق امليزانية، لبنود املخصدصدة   االعتمادات مراعاة جيب

 .خدمة على

 (17) املادة

 .صلة ذات قرارات من اجمللس يصدره قد وما الالئحة هذه أحكام وفق امليزانية تنفيذ يتم

 (18) املادة

 من العتمادها املركز صدددددروفاتم بنود بني الداخلية املناقالت راراتق بإعداد املالية اإلدارة من املخصدددددص القسدددددم يتوىل

 .املعتمدة زانيةاملي يف له املمنوحة الصالحيات وفق املركز مدير

 (19) املادة

 عزيزلت املالية السددنة خالل املقدرة رةاملباشدد بإيراداته مقارنة احملصددلة شددرةاملبا إيراداته يف الزيادة اسددتخدام للمركز جيوز

 مالية سددددنة إىل السددددابقة يةاملال السددددنوات خالل تصددددرف مل مبالغ يأ ونقل تدوير جيوز كما. مصددددروفاته بنود اعتمادات
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 إال منه الصرف  يتم ال املركزب احتياطيًا رصيداً  ليكون لزائدةا باإليرادات خاص حبسا   الزيادات هذه وتكون الحقة،

 .املركز مدير من وبقرار الضرورة، حالة يف

 

 إيرادات املركز الفصل الثالث

 ( 20) املادة

 :اآلتي من املركز مواردتتكون 

 .للمركز دعم من احلكومة ختصصه ما .1

 .يقدمها اليت واخلدمات عمالاأل عن املركز عليه حيصل الذي املالي املقابل .2

 .وإعانات ومنح فوأوقا ووصايا وهبات تربعات من املركز يقبله ما .3

 .اجمللس يقرها أخرى موارد أية .4

 (21) املادة

 .اململكة يف السارية يةاحملاسب واإلجراءات القواعد مع تفقي مبا وحفظها وتسجيلها املركز إيرادات حتصيل يتم

 (22) املادة

 تسدجل  كما. إليراداتا أنواع من نوع لكل مسدتقل  حسدا   صديص خت يتم حبيث بها خاصدة  حسدابات  يف اإليرادات تسدجل 

 مسدددتقل حسدددا  خيصدددص ثحبي بها خاصدددة حسدددابات يف اإليرادات أنواع من نوع كل على باحلصدددول املتعلقة املصددداريف

 .املصاريف أنواع من نوع لكل

 (23) املادة

 .اجمللس من بقرار إال حتصيله تأجيل أو دين أو مستحق إيراد من االعفاء حيق ال

 (24) املادة

 .ساجملل يقرها اليت املتوفرة لكرتونيةاال الوسائل باستخدام املركز إيرادات حتصيل يتم

 (25) املادة
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 يف جهة ألي جيوز وال. به خلاصدددةا باألموال إال وفروعه للمركز رفيةاملصددد احلسدددابات أو الصدددناديق يف االحتفاظ جيوز ال

 .بذلك رمسي تفويض لديها يكن مل ما نوعها كان همام الغري من حتصيلها أو مبالغ أية استالم املركز

 (26) املادة

 احملددة املالية لإلجراءات وفقًا واملكاتب الفروع إيرادات سدددددا حب إيداعها قبل مباشدددددرة اإليرادات من الصدددددرف جيوز ال

 .لذلك

 (27) املادة

 كافة تكون أن وجيب ات،بشدديك  التحصدديل  يتم الكرتونيًا، ملركزا إيرادات حتصدديل  فيها ميكن ال اليت احلاالت يف

 ".التعليم يف التميزو للجودة اإلقليمي املركز" باسم احملررة الشيكات

 (28) املادة

 نقدًا املركز إيرادات صدديلحت جيوز بشدديكات، أو الكرتونيًا، ملركزا إيرادات حتصدديل فيها ميكن ال اليت احلاالت يف

 :النقدية اإليرادات لتحصيل اآلتية اإلجراءات بعوتت. املسبقة اخلطية املالي املدير موافقة بشرط

 الغرض هلذا رمسي بشددددكل يسددددلمو. النقدية املبالغ باسددددتالم املركزب العاملني أحد خطيًا املالية اإلدارة مدير يكلف .1

 غري التسدددلسدددلية  ألرقاما ونهاية بداية التسدددليم سدددجل يف يثبتو تسدددلسدددليًا،  صدددفحاته مرقمة حتصددديل إيصددداالت دفرت

 .الدفرت يف املستعملة

 من نسخة املبلغ مسلم تزويدو اإليصال، بيانات كافة باستكمال لغمبا استالم عند بالتحصيل املكلف املوظف يلتزم .2

 .اإليصال

 مرفًقا املركز لصدندو   ردهايو أو للمركز املصدرفية  احلسدابات  يف احملصدلة  املبالغ بالتحصديل  املكلف املوظف يودع .3

 .املودع باملبلغ ستالما إيصال أو إشعار على وحيصل يل،التحص إيصاالت وصور باإليرادات تفصيلي كشف بها

 .لمركزل املصرفية احلسابات يف لديه ودعةامل املتحصالت إيداع املركز صندو  أمني يتوىل .4

 رصددديد يزيد ال أن وجيب يوميًا املصدددارف املركز لدى حسدددابات يف للصدددندو  الواردة والشددديكات املبالغ جيب إيداع .5

 .ريال ألف ثالثني( 30.000) مبلغ عن وقت أي يف الصندو  يف النقد

 (29) املادة

 يف وإعانات ومنح وأوقاف وصددداياو وهبات تربعات من تقبله وما خدماتو أعمال من تقدمه ما مقابل املركز إيرادات تودع

 .اجمللس يضعها اليت طالضواب ووفق املصارف يف اإليرادات تلك وتستخدم باملركز، اخلاصة املصرفية احلسابات
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 (30) املادة

 آلي، غري أو آليًا التحصددديل كان اءسدددو املصدددرفية، حسددداباتها يف املركز اداتإير إيداع انتظام متابعة املالية اإلدارة تتوىل

 .العالقة ذات املصارف مع دورية مطابقة وإجراء

 (31) املادة

 القيد سددددددتنداتم بإعداد أو إلكرتونيًا تحقةاملسدددددد أو احملصددددددلة اإليرادات بأنواع املتعلقة املالية العمليات كافة إثبات يتم

 .املركز سجالت يف إلثباتها الالزمة

 (32) املادة

 إعانات أو منح أو أوقاف وأ وصددددددددددددايا أو هبات أو تربعات من ملركزا إىل يقدم ما كل اجمللس على املركز مدير يعرض

 معها التعامل ويتم. األحوال حبسددب األسددبا  بيان مع الرفض أو بولبالق وتوصددية منها كل عن الالزم باإليضددا  مشددفوعا

 :اآلتي وفق

 :اآلتي النحو على املقدمة واإلعانات املنحو واألوقاف والوصايا التربعات من االستفادة يتم .1

 تتعارض أال على روطهم،شدددد وفق أو مقدميها قبل من حملددةا األغراض يف منها فيسددددتفاد: مقيدة كانت إذا .أ

 .حهولوائ للمركز األساسي النظام مع الشروط تلك

 .نهام االستفادة كيفية املركز مدير نم بتوصية اجمللس حيدد: مقيدة غري كانت إذا . 

 :اآلتي لنحوا على استالمها حال واإلعانات املنحو واألوقاف والوصايا واهلبات التربعات تقييم يتم .2

 .املستلمة املبالغ أساس على تسجل: النقدية .أ

 من بقرار تشكل  خمتصة  نةجل بواسطة  السوقية  القيمة وتقدر. عللترب السوقية  بالقيمة وتسجل  تقيم: العينية . 

 .الغرض هلذا املركز مدير

 (33) املادة

 من باعتبارها باملركز اخلاصة  تاحلسابا  يف واملنح واألوقاف، الوصايا و واهلبات، التربعات من النقدية املتحصالت  تودع

 .زاملرك حسابات يف التربعات هذه ثباتإل حماسيب قيد مستند إعداد مع املباشرة اإليرادات

 (34) املادة
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 التحصدديل وكشددوف والتحصدديل االسددتالم إيصدداالت مثل بالتحصدديل ملتعلقةا املسددتندات كافة إعداد املالية اإلدارة تتوىل

 .اإليرادات لتحصيل املؤيدة املستندات من وغريها

 نفقات املركز  الفصل الرابع

 (35) املادة

 :اآلتي للتقسيم وفقًا امليزانية، يف هلا املعتمدة النفقات من املركز مصروفات تتكون

 .واألجور والبدالت الرواتب: االول البا  .1

 .االستهالكية عداتوامل واملواد التشغيلية النفقات: الثاني البا  .2

 .النظافةو والصيانة التشغيل وعقود برامج: الثالث البا  .3

 .كزباملر اخلاصة والربامج املشاريع: الرابع البا  .4

 (36) املادة

 .لصرفل مؤيدة أصلية مستندات مبوجب إال امليزانية مصروفات من خصمًا مبلغ أي صرف جيوز ال

 (37) املادة

 .ركزامل مع املتعاقدين مستحقات دفع ندع والدخل الزكاة مثل نظامية حسميات أي مراعاة جيب

 (38) املادة

 التجارية البنوك على يكاتش  سحب  ويتم املناسبة،  الدفع سيلة و حبسب  معتمد" صرف  اعتماد أمر" مبوجب الصرف  يتم

 يف وجيوز. املالية اإلدارة مديرو املركز مدير من لكل اثنني قيعنيبتو الشدديكات وتصدددر. بها حسددابات املركز لدى اليت

 أو ونائبه ألصدديل التوقيعان كوني أن جيوز ال األحوال مجيع ويف. اتالشدديك لتوقيع له نائب تكليف منهما أي تغيب حالة

 .معًا للنائبان

 معتمد، الكرتوني نظام أي ربع املستحقني  حلسابات  املباشر  حويلالت وميكن. األول للمستفيد  إال الشيكات  تصرف  ال

 .الصالحية أصحا  من معتمد حتويل خطا  مبوجب وذلك
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 (39) املادة

. املركز مدير تقدير سددبح والصددغرية العاجلة النفقات واجهةمل املركز موظفي من للمعنيني مسددتدمية سددلف صددرف جيوز

 ألف مائة مبلغ الواحدة لسددددددلفا قيمة تتجاوز ال أن جيب األحوال يعمج ويف. املركز مدير من بقرار السددددددلفة قيمة وحتدد

. اسدددتعاضدددة كشدددف بها مرفقا للصدددرف، املؤيدة املسدددتندات بتقديم لفةالسددد من صدددرفها مت اليت املبالغ تعويض ويتم. ريال

 .لذلك الالزمة اإلجراءات كافة ستيفاءا بعد املالية السنة نهاية يف السلف مجيع وتقفل

 (40) املادة

سلفة  قيمة وحتدد .املركز ختص مؤقتة أعمال أداء غرضب املركز موظفي من للمعنيني مؤقتة سلف  صرف  جيوز  بقرار ال

 أي إقفال وجيب. ريال ألف سددددددني مخ مبلغ الواحدة السددددددلفة  قيمة تجاوزت ال أن جيب األحوال مجيع ويف. املركز مدير من

 .لصرفها  املؤيدة النظامية ملستندات ا بتقديم ذلك ويكون أقر ، أيهما ملاليةا السنة  بنهاية أو منها االنتهاء فور مؤقتة سلفة 

 .املركز حلسابات منها تبقى ما إعادة ويتم

 (41) املادة

 ومسماه  السلفة  أو العهدة حبصا  اسم  بدقة، فيه حيدد املركز، ديرم من بقرار واملؤقتة املستدمية  السلف  صرف  يكون

 .وتسويتها إلقفاهلا زمالال والوقت منها والغرض ومبلغها ونوعها الوظيفي

 (42) املادة

 يتبعها اليت اجلهة مدير من رداجل نتائج وتعتمد املالية السددددددددددنة اللخ النقدية والعهد للصددددددددددندو  مفاج  جرد إجراء يتم

 التأديبية املسددددداءلة إجراء يف ذلك يؤثر أن دون قيمته سدددددداد لعهدةا أمني على جيب عجز اجلرد من ظهر وإذا. الصدددددندو 

 .للمخالف

 (43) املادة

 ابةوالرق وتسويتها واملؤقتة ملستدميةا والسلف العهد لصرف الالزمة إلجراءاتا وتنفيذ املستندات إعداد املالية اإلدارة تتوىل

 .وإقفاهلا عليها
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 (44) املادة

 :ةالتالي لإلجراءات وفقًا صورها وجبمب الصرف يتم األصلية الصرف مستندات فقد حالة يف

 أو أصددوهلا املفقودة األورا  أو تاملسددتندا صددور على بناء املالية حقاتاملسددت صددرف على املوافقة تطلب اليت اإلدارة على .1

 :اآلتي مراعاة املقدمة املعلومات مبوجب

 لتحديد األصدددول،  تلك قدف إىل أدت اليت األسدددبا   يف – ملركزا مدير إىل بالطلب الرفع قبل – حتقيق إجراء .أ

 .املتسبب على املناسب اجلزاء إليقاع النظامية اإلجراءات واختاذ املسؤولية

 .لصرفبا يسمح االستحقا  سنة يف االعتماد يكون أن . 

 .املبلغ سلمت بعدم املستفيد من وإقرار الصرف أسبقية بعدم املالية اإلدارة من إقرار تقديم .ج

 اجمللس على ذلك  على تزيد  مطالبة   أي وتعرض ريال،  مليون بلغها م يتجاوز  ال مطالبة   أي بإجازة   املركز مدير  خيتص .2

 .للموافقة

 (45) املادة

 :بديل شيك إلعداد ةاآلتي اإلجراءات إتباع يتم الصرف، مراحل من مرحلة أي يف املسحو  الشيك فقد حال يف

 .املركز داخل الشيك قدف إذا بديل شيك لصرف طلبًا املعين الشخص يقدم .1

 .للمركز وإعادته عليه العثور حالة يف صرفه مبعد إقرارًا املفقود الشيك بامسه صدر من يقدم .2

 وكذلك الشيك  صرف  سبقية أ عدم من للتأكد الشيك  تفاصيل  يانب مع الشيك  مصدر  البنك املالية اإلدارة ختاطب .3

 .مستقباًل الشيك صرف بعدم البنك على للتأكيد

 .لصالحيةا أصحا  من يوقع بديل شيك إصدار يتم الشيك، صرف بعدم البنك من إشعار وصول بعد .4

 .األصلية الصرف عمليةب املتعلق الصرف اعتماد أمر مع املستندات ترفق .5

 (46) املادة

 من والتأكد ملتابعتها خاص، سجل  يف املختلفة اإلدارات من الواردة لصرف ا اعتماد أوامر مجيع حصر  املالية اإلدارة تتوىل

 .الالزم الوقت يف إنهائها
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 (47) املادة

 الصددرف قيود كافة إعداد ذلكوك. ومدفوعاتها املركز نفقات لكافة فالصددر اعتماد أوامر إعداد املالية اإلدارة تتوىل

 .املركز حسابات لتسوية الالزمة والتسوية

 (48) املادة

 قيدال وإجراء وسالمتها واكتماهلا يتهانظام من للتأكد املالية للعمليات يدةاملؤ املستندات كافة تدقيق املالية اإلدارة على

 :تكون أن املستندات هذه لقبول ويشرتط. احملاسيب

 .لذلك املنظمة ملاليةا بالتعليمات التقيد مع بالصور لصرفا وجيوز الصرف، لتكرار منعًا صورة وليست أصاًل .1

 . الضرورية للبيانات مستوفية .2

 .إصدارها يف ةالصالحي صاحب من معتمدة تكون ليهاع تعديالت وأي. والكشط والتعديل احلشو من خالية .3

 (49) املادة

 .عليها لرقابيةا اإلجراءات كافة وعمل املتاحة، الدفع وسائل كافة وجتهيز إعداد املالية اإلدارة تتوىل

 (50) املادة

 األصددلية واخلالصددات بالروات ومسددريات كشددوف على بناًء رفصدد اعتماد أمر بإعداد املركز موظفي رواتب صددرف يتم

 صايف ب املالية اإلدارة قبل من" دفع أمر" إعداد يتم املستندات،  اعتماد وبعد .املركز يف البشرية  املوارد إدارة قبل من املعدة

. اخلاص البنكي بهحسدددددا إىل موظف كل راتب حتويل يتم ةالصدددددالحي أصدددددحا  من اعتماده وبعد املوظفني اسدددددتحقا 

 مستحقاتها استقطاع يتم ليتا اجلهات حسب الرواتب صرف اعتماد مرأ على بناًء الدفع أوامر من جمموعة إعداد وميكن

 .ديتعاق أو نظامي نص مبوجب املركز منسوبي رواتب من

 (51) املادة

 للتأمينات العامة سددسددة كاملؤ احلكومية للجهات تصددرف مل ليتا القانونية االسددتحقاقات صددرف يتم شددهر كل بداية يف

 .جهة لكل مستقل صرف عتمادا أمر إعداد مبوجب الصرف يتم حبيث االجتماعية،

 (52) املادة

 .يعهمشار من أي تنفيذ أو املركز حتياجاتا لتأمني املركز مشرتيات تأمني الئحة تطبيق يتم
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 (53) املادة

 أو أعمال أو خدمات لتوفري انتك سددددواء املركز مشددددرتيات بتأمني ملتعلقةا التنفيذية املهام كافة املشددددرتيات إدارة تتوىل

 .منشآت أو جتهيزات

 (54) املادة

 حدود يف التعاقد يتم نأ بشددددددددددددددرط مالية، سددددددددددددددنة من ألكثر متتد رتةف تنفيذها يتطلب اليت األعمال عقود إبرام جيوز

 املدرجة االعتمادات حدود يف مالية سددنة كل خالل صددرفه املسددتحق لغاملب يكون وأن واألعمال للعقود الكلية التكاليف

 .السنة تلك مبيزانية

 ة واملستندات املاليةاحلسابات والسجالت احملاسبية واإلحصائي اخلامسالفصل 

 (55) املادة

 اململكة يف املعتمدة الدولية اسددبةاحمل ملعايري ووفقًا أنشددطته مع تفقت اليت واإلحصددائية احملاسددبية سددجالته املركز ميسددك

  .السعودية العربية

 (56) املادة

 ملعايري وفقًا ،(اجلارية تواحلسددابا التسددوية حسددابات إليرادات،ا املصددروفات،) احلسددابات جلميع سددجالت املركز يفتح

 اإلحصددائية السددجالت من موعةجم اسددتخدام يتم كما. املركز زاوهلاي اليت األنشددطة وحسددب املعتمدة، الدولية احملاسددبة

 .آلي حماسيب برنامج وفق ذلك نويكو. املركز حسابات على الرقابة يف تساعد اليت

 (57) املادة

 السددجالت هذه تبني أن وجيب. بعده أو منها التخلص قبل سددواًء بتةالثا لألصددول وافية تفصدديلية بسددجالت املركز حيتفظ

 :أدنى كحد اآلتية املعلومات

 .ونوعه األصل اسم .1

 .األصل رقم .2

 .األصل موقع .3

 .ومصدره األصل شراء تاريخ .4

 .الصنع وسنة والطراز املوديل .5

 .لألصل النهائية التكلفة .6

 .اإلنتاجي العمر .7
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 .السنوي االستهالك معدل .8

 .األصل صيانة تكاليف .9

 .منه التخلص مربرات .10

 .ألصلبا التعريف يف أهمية ذات تكون أخرى بيانات أي .11

 (58) املادة

 .اجمللس من النسب هذه اداعتم وجيب عليها، املتعارف ملعدالتا وفق الثابتة املركز ألصول سنوي استهالك حيتسب

 (59) املادة

 هلا الوصول  حيمي بشكل  نهاوختزي عليها احلفاظ وجيب. اجمللس نم معتمدة مناذج وفق مالية مستندات  املركز يستخدم 

 .املختصني قبل من إال

 (60) املادة

 .منفصل شكلب وفروعه املركز من كل يف احلسابات ومسك قيد يتم

 املوجودات )األصول( السادسالفصل 

 (61) املادة

 كذلك احلسابات، هذه رقيمت ويتم نوعيتها حسب متعددة حسابات يف للمركز املختلفة( األصول) املوجودات تسجيل يتم

 العمر باستخدام  الثابت لقسط ا طريقة حسب  للموجودات السنوي  ستهالك اال احتسا   ويتم. منها املادية املوجودات ترميز

 .مدةاملعت احملاسبية املعايري وفق ألصولل احملددة األعمار حسب أو لألصل املتوقع اإلنتاجي

 (62) املادة

 يتمائ التقديرية قيمتها بلغت إذا ةالعام املزايدة طريق عن منقوالت من عنه يستغين ما بيع املركز، مدير من بقرار جيوز،

 مفيت ريال ألف مائيت عن قيمتها قلت اليت األصناف أما. املنافسات عن ناإلعال لقواعد طبقًا عنها ويعلن. فأكثر ريال ألف

 من عدد ألكرب جملالا يتيح أن بشددددددددرط املركز، خزينة مصددددددددلحة وحتقق مناسددددددددبة املركز يراها اليت بالطريقة بيعها

 .الغرض هلذا املركز مدير نم بقرار تشكل جلنة بواسطة البيع ويتم .املزايدين
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 (63) املادة

 وبواسددطة املركز مدير من بقرار امنه االسددتفادة أو بيعها أو سددتعماهلاا أو إصددالحها يتيسددر مل اليت املوجودات إتالف يتم

 . للمركز املالي ملراقبا بأشراف ويكون الغرض هلذا منه بقرار تشكل جلنة

 (64) املادة

 تشكل جلنة بواسطة فعليًا ردًاج وفروعه املركز من كل يف املستودعاتو واملنقولة الثابتة لألصول سنوي جرد إجراء يتم

 بني مقارنة إجراء ويتم للمركز، املالي املراقب بأشدددددددددراف يكونو يفوضددددددددده من أو املركز مدير من بقرار الغرض هلذا

 ملعاجلتها، احملاسدددبية جراءاتاإل واقرتا  وأسدددبابها وجدت إن وقاتالفر وحتديد الدفرتي والرصددديد الفعلي اجلرد رصددديد

 .العتمادها وجدت إن الفروقات معاجلة ومقرتحات اجلرد تائجن عن يفوضه من أو املركز ملدير تقرير رفع ويتم

 التقارير املالية السابعالفصل 

 (65) املادة

 وفق للمركز اخلتامية واحلسدددددددابات املالية القوائم وإعداد احلسدددددددابات إقفالب املالية السدددددددنة نهاية يف املالية اإلدارة تقوم

 .الشأن هذا يف لساجمل عن الصادرة والتعليمات الالئحة هذه متطلبات

 (66) املادة

 املالي  للعمل  املنظمة  والقواعد  واللوائح األنظمة  تتطلبها  اليت الشدددددددددددددددددددددددددهرية و الدورية   التقارير  إعداد  املالية   اإلدارة تتوىل

 :وهي للمركز،

 .للمركز اخلتامي احلسا  .1

 .اليةم سنة كل نهاية يف للمركز املالي املركز قائمة .2

 .الشهري احلسا  ميزان .3

 .ملركزا ملدير املركز إيرادات عن تقدم سنوي نصف تقرير .4

 .ملركزا ملدير املركز مصروفات عن تقدم سنوي نصف تقرير .5

 .مللعل اجمللس إىل املركز مدير من فعوير للمركز املالية احلالة عن سنوي نصف تقرير .6

 (67) املادة
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 السنة  انتهاء تاريخ من يوم( 45) أقصاها  مدة يف إلقرارها اجمللس على للمركز اخلتامية احلسابات  املركز مدير يعرض

 .للمركز املالية

 الرقابة املالية على أعمال املركز الثامنالفصل 

 (68) املادة

 روأوام املالية والعمليات حملاسددبيةا السددجالت مراجعة يتوىل اإلدارة، مبجلس مرتبط مالي مراقب مع املركز إدارة تتعاقد

 مستنديه  مراجعته وتكون الية،امل العمليات لكافة السابقة  ملراجعةا إجراء بعد الدفع ووسائل  القيد ومستندات  الصرف 

 املسددددتودعات على لرقابةا كذلك ويتوىل. صددددرفه يراد ما غطيت اعتمادات وجود من التثبت مع وموضددددوعية، وحماسددددبية

 وله. اخلتامي احلسدددا  إعداد وجلان العروض، فحص وجلان رد،اجل جلان يف واالشدددرتاك وأصدددوله، املركز وممتلكات

 واألنظمة اللوائح حسددب متت قد اأنه من والتأكد مهمته، ألداء لالزمةا واملعلومات البيانات كافة على االطالع صددالحية

 .املركز داخل املعتمدة واإلجراءات والصالحيات والسياسات

 (69) املادة

 .ةامليزاني اعتمادات جتاوز وعدم اليةامل التصرفات سالمة من والتحقق وازنةامل بنود حركة متابعة املالية اإلدارة مدير على

 (70) املادة

 بهذه مبالغ بقاء عدمو صدددددرفها، صدددددحة من للتأكد دورية بصدددددفة هلا اليت واملسدددددتحقات للمركز اليت العهد فحص يتم

 .مربر دون احلسابات

 (71) املادة

 جديدة وسددلف عهد لصددرف متهيدًا يةاملال السددنة نهاية يف تسددويتها وجيب ،املؤقتة العهد أو املسددتدمية العهد تدوير جيوز ال

 .اجلديدة املالية السنة بداية يف

 (72) املادة
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 على واإلجابة ملالحظاتا على الردود وإعداد الرقابية، جلهاتا واسددددددددددددتفسددددددددددددارات  مالحظات متابعة املالية اإلدارة على

 .ملركزا مدير بتوقيع الردود تصدر أن على االستفسارات

 

 (73) املادة

 تفاديًا صدددرفت أنها يفيد خبتم املركز حسدددابات يف والقيد لصدددرفا عمليات يف املسدددتخدمة املسدددتندات كافة ختم جيب

 .أخرى مرة تسجيلها أو استخدامها لتكرار

 (74) املادة

 إجراءات وحسددب لصددالحيةا صدداحب قبل من اعتماده بعد إال ملركزا ميزانية بنود على صددرفه أو مبلغ أي خصددم جيوز ال

 مجيع اسددددتيفاء بعد( قيدال مسددددوغات) األصددددلية الثبوتية نداتاملسددددت مبوجب والصددددرف اخلصددددم ويتم املعتمدة، الصددددرف

 .املركز يف هاب املعمول لإلجراءات وفًقا الالزمة، اإلجراءات

 (75) املادة

 حسددددددابات لتدقيق سددددددنويًا رهاختيا يتم اململكة يف بالعمل مسيار هلم املرخص من خارجي حسددددددابات مراجع اجمللس يعني

 .تعيينه إعادة له وجيوز مكافأته، اجمللس وحيدد اخلتامي، حسابهو السنوية وميزانيته وبياناته ومعامالته املركز

 (76) املادة

 يرون اليت واإليضددددداحات ناتالبيا طلب وهلم والتقارير، سدددددتنداتوامل السدددددجالت مجيع على االطالع احلسدددددابات ملراجعي

 .مهمتهم ألداء عليها احلصول ضرورة

 (77) املادة

 يتوىل كما. أشدددهر ثالثة لك اجمللس إىل عنها تقرير وتقديم كزاملر حسدددابات مراجعة اخلارجي احلسدددابات مراجع على

 خالل اجمللس إىل ذلك عن رتقري وتقديم وتدقيقه، املالي ملركزا املتضدددمن  للمركز السدددنوي  اخلتامي احلسدددا   مراجعة

 رأيه اخلتامي احلسا   مع يقدم نأ اخلارجي احلسابات  مراجع وعلى. اليةامل السنة  انتهاء تاريخ من يوم ستني  أقصاها  مدة
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 ويقدم املركز، إدارة نم طلبها قد يكون معلومات أو إيضدددددددددددددددددداحات وبأية به اقتناعه ومدى للمركز املالي املركز يف

 .املركز لدى لداخليةا الرقابة نظام يف فنيًا رأيًا احلسابات مراجعي

 

 (78) املادة

 هلم تقدم وأن اجمللس، لقب من املعينون اخلارجيون حلسددددددددداباتا مراجعي مع التعاون املركز منسدددددددددوبي مجيع على جيب

 .عملهم ألداء الالزمة التقاريرو والسجالت واملستندات واملعلومات البيانات كافة

 (79) املادة

 هب مرفق له تبني مبا فورًا اجمللس إبالغ عليه فيجب ملهامه، أدائه ثناءأ خمالفات أي اخلارجي احلسددددددددابات ملراجع تبني إذا

 .املخالفة تفاصيل يوضح تقرير

 


