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 أحكام عامة وتعريفات 

االجراء هو ضبط عمليات استالم اإليرادات المالية وصرف المستحقات المالية  هذا الغرض من   الغرض: -1

 . ، وكذا مستحقات العاملينة أعمال الجمعيةالمرتبطة بطبيع 

االجراء على كافة إجراءات العمليات المالية المرتبطة بموازنة وميزانية  تسري أحكام هذا   مجال التطبيق:  -2

 . الجمعية

   المالية  االدارةالمسئوليات:   -3
 

 ال توجد . :  التعريفات    -4

 النماذج المستخدمة:  -5

   االجراءات:   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهام التفصيلية لعملية اصدار الشيكات المالية

   يلي: بإصدار الشيكات المالية وفق ما يقوم المحاسب  

 (  )المحاسب اعداد القرار المالي وأمر الصرف  -أ   

 (    21  - 01وفق نموذج )  استالم الطلب المالي  - 

 التأكد من استيفاء الطلب المالي .  - 

 مكان الحفظ  فترة الحفظ  النموذج رقم  أسم النموذج  م 

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 01 استالم معاملة مالية  1

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 02 أمر صرف  2

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 03 طـلـب عهدة مالية  3

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 04 طـلـب تصفية عهدة مالية  4

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 05 مسير الرواتب  5

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 06 تصفية حقوق نهاية الخدمة  6

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 07 استالم نقدي  7

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 08 دفاتر تسليم  8

 اإلدارة المالية  سنوات  3 21  - 09 استالم دفاتر مالية  9
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 انات القرار المالي / امر الصرف   استيفاء بي -      

 (    21  -02نموذج رقم )  طباعة القرار المالي / امر الصرف  وفق  -      

 توقيع امر الصرف  من المختص والمدير المالي    -     

 استالم المعاملة وعرضها على  المدير التنفيذي  وتوقيعها   -     

 تحويل المعاملة للمحاسب إلكمال إجراءات الصرف  .    -   

 تحرير الشيك وطباعته ومتابعة اعتماده وتسليمة للمستفيد .    -ب      

 او قرار االدارة ( .   – المستندات  المتعلقة )استالم معاملة اصدار الشيك ومرفقاتها  -   

 لقرار المالي التأكد من اسم المستفيد من الشيك والمبلغ الموضح با  -   

 تحرير الشيك باسم المستفيد وختم أعلى الشيك بعبارة " ال يصرف اال للمستفيد االول "   -   

مع الرئيس أو   – ألخذ توقيع اصحاب الصالحية )االمين المالي  ) أساسي ( للمراسل  ارسال الشيك والقرار المالي  - 

 نائب الرئيس ( على الشيك وأعادته للمحاسب  . 

 م المعاملة بعد االعتماد  استال  -   

 تصوير الشيك نسخة واحدة واخذ توقيع المستفيد على استالم اصل الشيك  .  -   

اعداد سند صرف بالشيك للمستفيد االول او مندوب المستفيد واستالم سند قبض من المستفيد او مندوبة وتوقيعه على   -   

 سند الصرف للشيك . 

 ارشفة المعاملة المالية وفق االجراءات  المتبعة .   -   

 شيكات.  يتم ارفاق المستندات المعادة بالمعاملة ووضعها بالملف الخاص بسندات صرف ال  -     

 المالية: المهام التفصيلية لعملية استالم وتصفية العهد 

 يقوم المحاسب  بتسليم العهد المالية وتصفيتها  وفق ما يلي : 

 (    21  - 03)  يتم تسليم العهد النقدية وفق نموذج رقم   - 

 (   21  -04وفق نموذج  )  استالم مستندات العهدة من صاحب العهدة   -

 لفواتير ووجود اسم الجمعية والمواد المشتراه . التأكد من رسمية ا -

 عمل القيد المحاسبي .  -

 االعتماد من مدير القسم  ومدير الجمعية .    -

 حفظ القيد في ملف القيود وارشفة   التصفية المالية .  -
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 المهام التفصيلية لعملية تسجيل فواتير مقدمي الخدمات للجمعية

 جمعية  وفق ما يلي:  تتم عملية سداد  مقدمي الخدمة لل

 فحص المعاملة   -أ

 استالم فواتير الموردين  بعد تعميدها من    المحازن / المعنية   -

 مراجعة   الطلب  المعتمد من الجمعية للتوريد للخدمات او المنتجات والمرفق مع الفواتير .  -

 تعميد المبلغ من إدارة الجمعية .    -

 المحاسبي .  عمل  القيد  -

 حفظ المعاملة في ملف القيود اليومية  -

 سداد حساب المورد  -ب 

 طباعة كشف حساب مقدم الخدمة -

 (   21 - 02نموذج رقم ) إعداد أمر صرف وفق   -

 مقابلة المستفيد وأخذ توقيعه على االستالم .  -

 االحتفاظ بأصل نموذج التسليم في الملف الخاص بدلك .  -

 التفصيلية لعملية التسوية البنكية )مطابقة أرصدة البنوك(المهام 

 يقوم مدير القسم  بمطابقة ارصدة البنوك وفق ما يلي : 

 إعداد مذكرة تسوية البنوك -أ

 عمل تسوية بين دفاترنا والبنك  -

 حصر المبالغ التي لم تقيد في دفاترنا   -

 حصر المبالغ والشيكات التي لم تصرف في البنك  -

 ذ التسوية البنكية تنفي -ب 

 ادخال الحواالت واالستقطاعات العامة التي ترد عن طريق كشف البنك  -

 عمل قيد التسوية على البنك 

 التوقيع على القيد  -

 توجيه القيد إلى مدير القسم   -
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 حفظ القيد في ملف القيود اليومية .  -

 المهام التفصيلية لعملية تدقيق مسيرات الرواتب الشهرية 

 دير المالي  بتدقيق مسيرات الرواتب الشهرية وفق ما يلي :  يقوم الم

 (   21 - 05نموذج  رقم  ) استالم مسير الرواتب من الموارد البشرية مع جميع المرفقات وفق  -

   مطابقة مسير الرواتب مع بيان دوام الموظفين الشهري وفق نظام البصمة .  -

 التأكد من صحة احتساب خصم الغياب والتأخر عن الدوام  -

 التأكد من أضافة رواتب الموظفين المستجدين على ضوء قرارات التعيين ومباشرة العمل   -

 ال طي القيد أو االستقالةالتأكد من استبعاد رواتب الموظف من مسير الرواتب في ح -

 التأكد من حسم أقساط القروض الشهرية حسب البيان المرفق. -

 التوقيع على كشف الرواتب بعد التأكد من صحته وإعادته إلى الموارد البشرية إلدخاله في النظام البنكي.  -

 في حال وجود رواتب نقدية يتم طباعة كشف منفصل للرواتب النقدية.  -

في برنامج الرواتب البنكي : يقوم المدير المالي بمطابقة إجمالي   -من قبل الموارد البشرية  - لرواتب بعد إدخال ا -

 المبالغ في المسير مع الكشف البنكي والكشف النقدي  

 الستكمال إجراءات صرف الرواتب للموظفين.   - مرة أخرى - التوقيع على مسيرات الرواتب وأعادتها للموارد البشرية  -

 التفصيلية لعملية احتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين  المهام

 يقوم المدير المالي  باحتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين وفق ما يلي: 

 (   21  -06نموذج  رقم )  استقبال طلب تصفية حقوق نهاية الخدمة وفق   -

 مراجعة الية االحتساب للمستحقات المالية بناء على الرفع من الموارد البشرية .   -

 . (   21 -06نموذج  رقم )  اعتماد تصفية حقوق نهاية الخدمة والرفع للمدير التنفيذي وفق    -

 اعتماد المدير  التنفيذي لتصفية نهاية الخدمة للموظف   -

 . (    21  - 06نموذج  رقم)  الستالم من الموظف المنتهي خدماته وفق صرف المستحقات المالية وتوقيع اقرار ا   -

 حفظ المعاملة وارشفتها وتسليم نسخة من المعاملة للموارد البشرية .    -
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 المهام التفصيلية لعملية استالم االيرادات المالية ) نقدية / شيكات( 

 ا يلي: باستالم االيرادات النقدية والشيكات الواردة وفق م   يقوم المحاسب 

 استالم االيرادات النقدية  -أ

 . (   21  -07نموذج  رقم  )  استالم ايصال التبرع النقدي   .  -

 مطابقة المبالغ الفعلية المستلمة مع االيرادات ونموذج تحليل االيرادات .  -

 التأكد من تسلسل ارقام وتاريخ االيصاالت لضمان عدم التأخير في توريدها ) حسب النظام(  -

 إعداد سند قبض متضمنا اسم الحساب   بموجب نموذج تحليل االيرادات المرفقة مع ايصاالت التبرع النقدي   -

 توقيع المختص  ومدير الشؤون المالية على سند القبض   -

 رة سند القبض  ارفاق ايصاالت التبرعات   بصو -

 رفع المعاملة بمرفقاتها إلى الملف الخاص بسندات القبض .  -

 استالم الشيكات الواردة   -ب 

 استالم اصل الشيك وايصال استالم الشيكات     وصورة من الشيك  -

 مراجعة اصل الشيك مع ايصال استالم الشيكات .  -

 التوقيع على صورة الشيك وتسليمها للمندوب .  -

 كتابة (  –مطابقة البيانات من حيث اسم المتبرع ورقم الشيك وتاريخه ومطابقة المبلغ ) رقما   -

 أعداد سند قبض شيكات وتسليم نسخة للمندوب بعد استالم صورة لإليداع من البنك    -

 ايداع الشيكات الواردة  -ت 

 بالبنك وأخذ توقيعه باالستالم تسليم المختص اصل الشيك إليداعه   -

 بعد استالم االيداع البنكي للشيك من قبل المحصل يتم ارفاق االيداع بسند القبض   -

   يتم رفع سند القبض مع جميع المرفقات إلى الملف الخاص باستالم الشيكات  -

 المهام التفصيلية لعملية تسليم واستالم السندات المالية

 دفاتر السندات المالية وفق ما يلي :  يقوم المحاسب  بتسليم واستالم

استالم نموذج طلب عام بعدد الدفاتر المطلوبة معتمد من الرئيس المباشر والمدير   للجمعية والمدير المالي ) اذا   -

 . (   21  -08نموذج  رقم  )  كان الطلب ألول مرة ( 

للدفاتر من رقم إلى رقم وفق نموذج  إعداد نموذج " تسليم مستندات" يحتوي على رقم الدفاتر والتسلسل الداخلي  -

 . (   21  -08رقم  )  تجهيز الدفاتر   واخذ توقيع   باالستالم وفق نموذج 

 . (   21  -09رقم  )   متابعة اعادة الدفاتر المستلمة من المختص مع نموذج " تسليم مستندات "  -

 مطابقة الدفاتر المستلمة من المندوب مع نموذج تسليم مستندات  -

 . (   21 - 08رقم  ) استبدال الدفاتر المستخدمة بأخرى جديدة بنفس العدد باستخدام نموذج تسليم مستندات  -

طباعة نسختين من نموذج تسليم مستندات حيث يتم أخذ توقيع المراسل على إحدى النسختين وارسال النسخة   -

 الثانية مع الدفاتر الى مسؤول القسم ألخذ توقيعه باالستالم بعدد الدفاتر ومن ثم اعادة النسخة للمحاسب  

 التأكد من توقيع مسؤول القسم  -

 يم المستندات حفظ النموذج بالملف الخاص بنموذج تسل  -
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 المهام التفصيلية لعملية الصرف النقدي 

 يقوم المحاسب  بإجراءات الصرف النقدي وفق ما يلي : 

 الصرف النقدي  -ا

 (.   21  -02رقم  )  استالم طلب الصرف المالي من االدارة المالية وفق نموذج   -

 التأكد من استيفاء جميع التوقيعات المعتمدة  -

 اته ومحتوياته ) كم وسعر وقيمة( مراجعة الطلب المالي ومستند  -

 في حالة توريد مواد / اجهزة أو غير ذلك يتم التأكد من استالم القسم المستند  -

 إعداد سند الصرف وتدوين اسم المحاسب ومركز التكلفة للمعاملة حسب توجيه اإلدارة المالية  -

 تجهيز  سند الصرف   -

 تجهيز المبلغ من الصندوق ومطابقته بسند الصرف -

 المبلغ للمستفيد وأخذ ما يفيد باالستالم من توقيع وسند قبض وصورة الهوية لألفرادتسليم  -

 ختم مرفقات السند بختم الصندوق ) صرف (  -

 توقيع سند الصرف من المدير المالي   -

 رفع السند الى الملف الخاص بسندات الصرف -

 صرف الرواتب النقدية   -ب 

 (.   21 - 05) ات وفق نموذج  استالم كشوفات الرواتب الشهرية من قسم الحساب  -

 التأكد من التوقيعات المعتمدة على الكشف من الموارد البشرية  واالدارة المالية.  -

 إعداد سندات استالم الرواتب لكل موظف وموظفة  -

 مطابقة كشف الرواتب مع سندات استالم الرواتب للتأكد من صحة البيانات  -

 إخراج مبلغ الرواتب من الخزينة وتوزيعها على سندات استالم الرواتب حسب المبلغ المستحق لكل موظف   -

 تسليم الرواتب للموظفين بقسم اإلدارة من المحاسب  مباشرة بعد اخذ تواقيعهم باالستالم  -

 اخذ صورة من كشف الرواتب وسندات استالم الرواتب لحفظها بملف استالم الرواتب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات المالية – جمعية البر األهلية بمركز بدائع العضيان

  
 
 

9 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز بدائع العضيان
 935تسجيل رقم:  

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 

 االعتماد

 دارة اإل اعتماد مجلس 

 
 عليه وسلم ... وبعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل  

اليل  م على 18/12/2021 كتد رخ:   السدددددددددددد د (  وم 3في امتمد عده ر م     كدداع  العيدددددددددددديد  فقدد الل  جلل  داارة ممعيدا ال ا الريا دا كم     

 ك العتم ا.و  ر اعتم اه  والعمل كمومبه  ونش ه  على املو   اإللكتاوني للجمعيا وفق الصيغا امل فقا  اإلم اءات امل ليا

 

 

 

 


