
 

 

 



 

 

 المقدمة- 1
 قسام الداخلية باحتياجاهتم ادلالية لتشغيل برارلهم ومشاريعهم السنوية.تزويد مجيع األ

 النطاؽ:- 2
او  للقسم، طلب صرؼ إىل صرفو منوذج الممن است اإلجراءعية، ويبدأ ىذا قسام الداخلية للجماأل كافة اإلجراءىذا ي طيغ

 ؼ.صر للجهة ادلوجو اليها طلب ال
 البيان:- 3

 : اإلجراءات
 اإلداري ديرادلؼ من قسم السكرتارية بعد تعبئتو من اقسام اجلمعية بعد مراجعتو من صر منوذج طلب ال استالميتم  .1

 دير التنييذيادلواعتماده من 
 مالحظة: أحياناً يتم تسليم النموذج مرفقاً معو الفواتير المؤيدة لو

القسم  خذ صورة لو عن طريق جوالأو يتم أرصيو،  ىلو رفضو عأ ذ موافقتوختسليم النموذج لرئيس اجلمعية أل .2
 إىل ادلشرؼ ادلايل ألخذ موافقتو أو رفضو على الصرؼ. وارساذلا

 لاير كما يلي:1111 ثر من و أكأقل أكان  حسب ادلبلغ ان علىؼ صر ختتلف عملية ال  .3
 لاير : 1111ف أقل من صر طلب ال
  عهدة الصندوؽادلبلغ يف التأكد من توفر. 
  للمبلغ غو باحلضور وتسليموالبإلادلوظف ادلسؤول عن النموذج التواصل مباشرة مع. 
  ؼصر حترير سند منوذج سند. 
  ؼ ادلبلغ.صر 
 مدفوع()ؼ باخلتم صر ختم منوذج طلب ال. 
  لقسم الشؤون ادلالية والصندوؽ. اليواتريم ادلوظف تسلي نيح ىلإالقسم  علىتسجل العملية كعهدة 
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 لاير : 1111 ثر منطلب الرصف أك

 الشيكات التحويل البنكي
ويدنا بالبيانات لتز ؼ صر يتم التواصل مع مسؤول طلب ال -1

 .ؼصر و اجلهة ادلوجو ذلا الأالطلب البنكية لصاحب/ة لب 
 
ادلسؤول عن طلب  وإبالغ كيتتم عملية التحويل البن - 2
 .ؼ بذلكصر ال

و أ/ة القسم شرؼو مأكتابة الشيك باسم ادلوظف/ ة  .1
  .ؼصر اجلهة ادلوجو ذلا طلب ال

 الشيك علىورئيس اجلمعية  يلؼ ادلار شادلمن  الا توقيع ك .2
 علىمن الشيك وتوقيع صاحب/ة الشيك  ةخذ نسخأ .3

  .خ والتوقيعوالتاري يثالالث االسمكتابة النسخة مع  
 كان مستلم الشيك جهة خارجية  حالمالحظة: في 

 .يتم تسليم ادلوظف/ة أصل الشيك مع النسخة .1
ادلستندات، كشف تسليم  على باالستالماخذ توقيعو  .2

 ولشيك ليقوم بكتابة امسا بتسليمهم لصاحب قوم بدورهيل
 .النسخة علىوتوقيعو  ،التاريخ، يثالالث

قوم ادلوظف/ة بإرجاع النسخة بعد توقيع اجلهة اخلارجية ي .3
 .قسم الشؤون ادلالية والصندوؽ ىلإ

 

  (.مدفوع)ؼ خبتم صر ختم منوذج طلب الؼ يتم صر من عملية ال االنتهاءبعد 
 أوشيككان حتويل  ؼ سواءا صر سند  حترير. 
  قسم الشؤون ادلالية والصندوؽإىل  لليواتريسليمهم ت نيحإىل تسجل العملية كعهدة. 
 

 :مالحظات ىامة يجب االلتزام بها

 :إىلوأن يتم توزيعها  ةاجلمعي يف وفاتصر جيب أن تبوب ادل
 .أو نطلق عليها مصاريف التشغيل داريةواإلثل كافة ادلصاريف العمومية دتىي وفات التشغيل و صر م .1



 

اليت يتم ويضاؼ ذلا كافة مصاريف التشغيل  ،النشاطألنشطة أو مصاريف وا الربامجاريف روفات النشاط وىي مصمص .2
 كاليف غري ادلباشرة.حتميلها على مراكز النشاط باعتبارىا تكاليف تشغيل مباشرة أو ما يتم حتميلو على النشاط من الت

عوائد األوقاؼ: وىي ادلصاريف اخلاصة باألوقاؼ وصوالا إىل صايف الغلة أو صايف العوائد اليت ينبغي توزيعات مصاريف و  .3
 توزيعها على ادلستييدين من الوقف.

 األموال.مصاريف التشغيل اخلاصة جبمع التربعات وأقسام التسويق وإدارات تنمية ادلوارد ونسميها مبصاريف مجع  .4
مصاريف االستثمار وىي ادلصاريف العمومية واإلدارية اخلاصة بعمل األقسام أو الوحدات اإلدارية ذات الصلة  .5

 باالستثمار.
 مصاريف احلوكمة وىي ادلصاريف العمومية واإلدارية اليت تصرؼ على رللس اإلدارة. .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :االعتماد
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده   وبعد: 

 الموافددد  جلسدددتو االعتياديدددة يدددوم الثال دددا فقدددد اطلددد  مجلدددل مدارة الجمعيدددة ال يريدددة لتحفدددي  القدددرلن الكدددريم فدددي محافظدددة الددددر  فدددي  
وقرر اعتمادىا والعمدل بموجبهدا ونشدرىا علدى الموقد  اولكتروندي للجمعيدة وفد  الصدي ة  سياسة اجرا ات الصرفعلى  ىد 22/7/1443

 المرفقة باالعتماد واهلل الموف  .
 )أعضا  مجلل اودارة(

 

 
 

 التوقي  الصفة االسم

 الرئيل حسين بن أحمد بن موسى مرياحي
 

  نائب الرئيل حسن بن  ابت بن يحيى عداوي

 المسؤول المالي محمد األصممحمد بن فتح الدين بن 
 

 عضو بندر بن أحمد بن مبراىيم عنبري
 

 عضو عبدالرحمن بن ناصر بن محمد شبلي
 

 عضو يحيى بن حسين مهدي شبلي

 

 عضو علي بن مفرح أحمد جحدلي
 


