دستورالعمل صدور و تحويل چك

کد مدرک:

W-__-1-2-06

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 1از 3

 -1هدف :
هدف از تدوین این دستورالعمل ،تشریح نحوه صدور چكهای مربوط به پرداخت كليه هزینهها شامل ،خریدها و معامالت
جزئی و متوسط (با ارائه تنخواه یا فاكتور) ،صورتوضعيت پيمانکاران ،تملك و هرگونه دستمزد ،حقالزحمه ،پاداش و غيره ،و
تحویل اینچكها به طرفهای قانونی ،مطابقبا قوانين ،مقررات و آیيننامههای مالی شهرداری شيراز درسطح شهرداری منطقه
است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه این دستورالعمل كليه چكهای پرداختی ازسوی واحد امورمالی درقبال كليه هزینههای شهرداری منطقه شامل ،خریدها
و معامالت جزئی و متوسط (با ارائه تنخواه یا فاكتور) ،صورتوضعيت پيمانکاران ،تملك و هرگونه دستمزد ،حقالزحمه ،پاداش
و غيره را دربرمیگيرد.

 -3تعاريف و اصطالحات :
مطابق تعاریف و اصطالحات ذكرشده در «روشاجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» (.)P-__-1-2-04

 -4مراجع :
«روشاجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» (.)P-__-1-2-04

 -5شرح دستورکار :
 -1-5انواع درخواستهای صدور چک :
 -1صورتوضعيتها  :ابتدا مطابق «فلوچارت بررسی و صدور اسناد مالی (بررسی صورتوضعيتها)» (D-__-1-2-
 )04كنترل و پساز تایيد صورتوضعيت ،كنترل و تأیيد اعتبار و صدور سند حسابداری ،به مسؤول صدور چك
ارائه میشود.

تاریخ اولین صدور :

1312/04/22

مهر اعتبار :
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 -2فاكتورها و گزارشهای تنخواه  :ابتدا فاكتورها و گزارشهای تنخواه ،بههمراه كليه اسناد پيوست شامل ،درخواست
خرید ،فرم درخواست وجه ،فاكتورخرید معتبر ،قبض رسيدانبار ،رسيد تحویلومصرف مستقيم و  ،...مطابق
«فلوچارت بررسی و صدور اسناد مالی (بررسی فاكتورها و گزارشهای تنخواه)» ( ،)D-__-1-2-04توسط مميز
كنترل و تایيدشده و پساز كنترل اعتبارات و صدور سند حسابداری ،به مسؤول صدور چك ارائه میشود.
 -3سایر درخواستها  :شامل حقالزحمه ،خرید و تملك امالک ،پاداشها ،تشویقیها و غيره.

 -2-5تایید اسناد حسابداری :
اسناد حسابداری توسط معاون اداری و مالی و شهردار منطقه تایيد میشوند.

 -3-5صدور و تایید چک :
متن چك توسط مسؤول صدور چك نوشته میشود .درصورتیكه مبلغ چك بيشاز سقف تعریفشده (11،111،111
ریال) توسط معاونت اداری و مالی باشد ،مسؤول صدور چك موظف به صدور تایيدیه چك پساز صدور چك است.
پساز صدور چك اصلی ،این چك بههمراه اسناد حسابداری و كليه پيوستهای الزم جهت امضاء ،به معاون اداریومالی
و شهردار منطقه ارائه میشود.
بهمنظور افزایش سرعت در بررسی و صدور اسنادمالی و جلوگيری از دوبارهكاری و موازیكاری ،تایيد اسناد حسابداری
و چك صادرشده توسط معاون اداریومالی و شهردار منطقه ،دریكمرحله و بههمراه یکدیگر انجام میگيرد.

 -4-5پرداخت کسورات قانونی :
درخصوص پرداخت هزینه صورتوضعيت قراردادها و فاكتور معامالت متوسط ،بههمراه صدور چك تأمينكننده ،چك-
های مربوط به كسورات قانونی قرارداد شامل بيمه ،ماليات و غيره نيز صادر و پساز امضاءشدن ،چكها جهت پرداخت
و ارائه یكنسخه از فيشهای پرداختی به گيرنده چك یا نماینده وی تحویل داده میشود.

 -5-5تحویل چک :
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پساز صدور و امضای چك و پرداخت كسورات قانونی ،كليه مشخصات چك در «ليست چكهای صادره» (F-__-1-
?? )2-ثبت و چك بههمراه سند حسابداری و اسناد پيوست ،درمحل مربوط به چكهای آماده تحویل قرار میگيرد.
همچنين چك امضاءشده و آماده تحویل ،اسکنشده و فایل آن در بایگانی چكهای صادره قرار میگيرد.
چك تنها به شخص گيرنده (كه در متن چك ذكرشده) یا وكيل قانونی وی (درمورد اشخاص حقيقی) و مدیرعامل،
باالترین مقام اجرایی یا وكيل قانونی آنان (درمورد اشخاص حقوقی) با بههمراه داشتن مهر رسمی شركت تحویل داده
میشود .همچنين افراد معرفیشده ازسوی اشخاص حقوقی بهشرط داشتن معرفی نامه رسمی و اصلی ممهور به مهر
شركت ،با ارائه كارت شناسایی میتوانند چك را دریافت كنند.
مسؤول صدورچك ،مشخصات چك و گيرنده (طبق كارت شناسایی) را در فرم «رسيد تحویل چك» (??)F-__-1-2-
نوشته و پساز اخذ امضاء و مهر (درصورت لزوم) از گيرنده ،آن را بههمراه اسناد حسابداری بایگانی میكند.

 -6مستندات :
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف

نوع سابقه

عنوان

کد

1

چکلیست پیگیری چکهای درخواستی

F-__-1-2-81

2

لیست چکهای صادره

F-__-1-2-82

3

رسید تحویل چک

F-__-1-2-83

تاریخ اولین صدور :

1312/04/22

مهر اعتبار :

الکترونیکی کاغذی

√

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

مسؤول صدور چک

واحد امورمالی

 1سال

واحد امورمالی

 2سال

مسؤول امور

√

قراردادها

√

مدت بایگانی

مسؤول امور

پرونده اسناد

قراردادها

حسابداری

تاریخ آخرین ویرایش :

(سال)

 5سال

0000/00/00

