
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          مجعيت الدعىة واالرشاد وتىعيت اجلالياث مبزكش جزب
        

(3333مسجلت يف وسارة املىارد البشزيت بزقم سجل )  
 

 سياست الصزف للربامج واالنشطت 



 

 

 :اللجنت التنفيذيت   

فرتولٌعها على مستندات الص وٌعتبراللجنة التنفٌذٌة، هً معتمدة الصرف وآمر الدفع،  تعتبر

 األموالعن حفظ  للمسإولٌن ٌجٌزتولٌعاً نهائٌاً  المختلفة -اختصاصه  بحسبكل  دفع النمود

 .االحتٌاجاتالبنكٌة أو شراء  اإلشعاراتالشٌكات أو اعتماد  تحرٌرأو 

إن اعتماااااد اللجنااااة التنفٌذٌااااة ألااااً تصاااارف ٌنشااااؤ عنااااه نفمااااة مالٌااااة، ٌسااااتلز  بال اااارورة تنفٌااااذها بشااااكل

 المحاسبٌة لإلجراءاتوطبماً  الجمعٌةلدى  المستعملةالنظامٌة  المستنداتسلٌ  بواسطة  ،المعتمدة

 .اإلجراءاتعن صحة تنفٌذ هذه  مسإوال واإلدارٌة المالٌةمدٌر الشإون  وٌعتبر

 :سنــد الصــزف   

 سحب ٌجٌزالصنادٌك دفع النمود، أو  ألمناء ٌجٌزالنظامً الذي  المستندسند الصرف هو  ٌعتبر

 .المعتمدة اإلجراءات وبحسب الجمعٌةعلى  المسحوبةالشٌكات  موجبالنمود من البنن 
 

 - الجمعٌةت  سداد مصارٌف -أ     ي -واإلدارٌةأو للمصارٌف العامة  واألنشطة للبرامجسواًء  بموجب

  :سندات صرف، بإحدى الطرق التالٌة

 للصرف دالمحدٌتجاوز السمف  أالالنثرٌة، على  المصروفاتنمداً من عهدة النشاط أو من عهدة   1.

 .لاير 110111النمدي 

 .لاير 110111من  ألكثرمعها  المتعاملبشٌن على إحدى البنون   2.

الدالة على  المستنداتمسوغات الصرف، وإرفاق  لجمٌع المعاملةب ٌت  التؤكد من استكمال  .حوالة بنكٌة 3.

 ، واعتماد الصرف من اللجنة التنفٌذٌةالمختصٌن الموظفٌنذلن، وإكمال التولٌعات علٌها من 

 .المعتمدة لإلجراءاتطبماً 

 : واألنشطت الربامجالصزف على 

التشغٌلٌة وموازنتها، أو  الخطة وء متطلبات  ًف الجمعٌة ًف واألنشطة البرامجتت  عملٌة الصرف على 

 طلب نموذج ٌحتويطلب الصرف على النشاط، وٌنبغً أن  نموذجتعبئة  خالل، من المانحلرغبة من 

 :التالٌة األجزاءالصرف على 

 .بطلب الصرف المعٌنأو المس   اإلدارةبٌانات   1.

 .الصرف له المرادأو النشاط أو البند  البرنامجبٌانات   2.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .المعتمداعتماده فٌها والرصٌد   حال ت ًموازنة العا  ف ًف البرنامجرل  البند أو  تحدٌد  3.

 .الطالبة للصرف اإلدارةتولٌع   4.

  .اعتماد صاحب الصالحٌة 5.

 وجود خاللأو من  الموازنة خاللا ٌفٌد توفر الرصٌد من مب واإلدارٌة المالٌةتولٌع مدٌر الشإون   6.

  .للبرنامجتربع ودع  

 الحاجةومدى  األسباببتو ٌح  اإلدارةوتلتز   المالٌة اإلدارةخطٌة من  بموافمة آلخرمن بند  المناللةتت    7.

 علٌها ٌترتب  المبلغسحب منها  ًالت اإلدارة ىبالنسبة ال المناللةتعوٌض مبلغ  ىلا

 .عجز مالً فٌما بعد

 بنود نطلب مناللة بٌ نموذجحال عد  توفر رصٌد للصرف على برنامج أو نشاط ما، ٌت  إعداد  ًف

 ٌت  إجراء عملٌة الصرف المناللةعملٌة  إتما بالصالحٌة، وبعد  المخولواعتماده من لبل  الموازنة

 .سند الصرف بموجب

 :على البٌانات التالٌة الموازنةبنود  نبٌ المناللةطلب  نموذج يحتوٌ

 .النمل إلٌه المراد البرنامج /البند   1.

  .النمل منه المراد البرنامج /البند 2.

 على توفر واإلدارٌة المالٌةبعد تؤكٌد إدارة الشإون  المناللةعلى إجراء  اإلدارة مجلسموافمة   3.

 .النمل منه المرادالبند  ًرصٌد ف

 .هل هً نمل نهائً أ  نمل مإلت حلنً وصول منح له المناللةنوعٌة  تحدٌد  4.

 :سنداث الصزف   

 على أحد الجمعٌةشٌكات مسحوبة من لبل  بموجب المصروفاتسند صرف عند سداد  تحرٌرٌت  

 :سند الصرف على البٌانات التالٌة وحٌوتًالبنون الٌت جٌري التعامل معها، 

 المسحوباس  البنن   2. المستفٌداس   1.

 الحسابعلٌه ورل  

 والحروف باألرلا  المبالغ 3.

 المسحوبرل  الشٌن  4.

 أسباب الصرف 5.

                                           الصرف لعملٌة اسبٌنحملل التوجٌه6.



 

 

 المالٌةالشإون  إعداد ومراجعة سند الصرف ًف اشتركت ًالت األطرافتولٌع كافة   7. أعده، راجعه، مدٌر
 واإلدارٌة

 ه ل المخولة المالٌة الصالحٌاتتولٌع أصحاب الصالحٌة وٌف حدود   8.

 :الشيكــــــاث 

 المستند واأ     الشٌن هو الصن  دفع النمود من لبل البنن للمستفٌد، بموجبهالمانونً الذي ٌت  

 :وٌراعى فٌه ما ٌلً

 المستفٌدةالصرٌح للجهة  االس ذكر   1.

 باألرلا  المدفوع المبلغتسجٌل  2. 

  والحروف

 .من صاحب الصالحٌة االعتماد  3.

 أن ٌمو  الحساباتلس   رٌعلى غ ٌحظرإصدار أي شٌن بدون سند صرف شٌن، كما  ٌحظر-  ب

 .بإعداده

ذلن شروط التعالد  والدفع،  ًفما بللصرف  المبررةٌرفك مع أصل سند صرف الشٌكات كافة الوثائك  -ت 

دفرت سند صرف  ًفإثبات المٌد، ونسخة ثابتة  ألغراض الحساباتوٌتؤلف سند صرف الشٌكات من أصل لمس  

اماللً بعد التؤكد من استٌفاء النظا   الحاسوبًآلً من النظا   نموذج خالل، أو من المراجعة ألغراضالشٌكات 

 بإصدار المتعلمةللمتطلبات الرلابٌة  الحاسوبً

 .اآللٌةالسندات 

 الصرف،، لبل اعتماد سند المراجعةا ٌفٌد مبعلٌها  التؤشٌرب خت  مستندات الصرف أو جٌ - ث

 .أو الشٌن بصفة نهائٌة اإلذنإصدار  بمجردا ٌفٌد الصرف مبعلٌها أٌ ا  التؤشٌركما جٌب 

 وما شابه ذلن إٌجاراتورد خدمة أو أصول ثابتة أو متداولة أو تسدٌد مالالشٌن  تحرٌرحالة  ًف-ج     

 .بالشٌن (لبض) تحصٌلعلى سند  الحصولٌلز  

ب أن ٌولعجٌ رٌاه الغجت الجمعٌةرف الشٌكات دلٌل إثبات على إبراء ذمة حتى ٌصبح سند ص-  ح

 ا ٌفٌدمبالرباعً  االس السند مع ذكر  نتمستل  الشٌن على م الحصولالشٌن مع  استالمه

 .لذلن الموجبة التلحاا ًفعلى سند لبض 

للمستودعات، أو بعد تسلٌمها للجهة الطالبة  وإدخالها الموردة األصناف استال بعد  المدفوعاتأن تت   األصل

بصرف المٌمة أو أجزاًء  اإلٌعازللمدٌر العا   وٌجوز، الجمعٌةبتنفٌذ عمده مع  الموردللشراء، أو بعد لٌا  

 على ال مانات الكافٌة لبل الحصولمنها ممدماً إذا الت ت ال رورة ذلن بشرط 

 .بالصرف األمر



 

 

جٌب أن ٌمو  لس  الشإون  مشترٌاتلبل موافمة اللجنة التنفٌذٌة على صرف أٌة مبالغ نتٌجة تعالدات أو   1.

 صرفه ٌطابك ما هو وارد بشروط التعالد، وأن المطلوب المبلغبالتحمك من أن  المالٌة

 :ٌراعى ما ٌلً

 .منه ومختومة الموردمطبوع باس   نموذجأصلٌة وعلى  الفواتٌرأن تكون   2.

 .ولٌس باس  أحد منسوبٌها الجمعٌةباس   المستنداتأن تكون هذه   3.

.شراإها  ت ًتال األصنافللمخازن عن  اإل افةإذن  4.

111 اإلدارةلاير بتولٌع مدٌر 
1 

إذا زادت لٌمتها عن دةالمور لألصناففحص  مح رإعداد   5.

على الفاتورة  اإلدارةالصندوق، فإن للت عن ذلن ٌكتفى بتولٌع مدٌر  نوأمنٌ اهل ةالشراء الطالبنسخة أمر التورٌد 
 امب

  .المطلوبة والمواصفاتللعٌنات  مطابمتهاٌفٌد 

بها من جهات  المرتبطة االعتمادات، مع استٌفاء كافة استالمها ومحا ر الترمٌماتأو  األعمالمستخلصات   7.

.علٌه االتفاق  ا تملوالتنفٌذ والتؤكد من مطابمتها  بالمتابعة المعنٌة واإلدارة اإلشراف

            
    

 صرف فورخبت   المستنداتت  ختٌسبك صرفها وأن   ل المستخلصاتالتؤكد بؤن الفاتورة أو   8.
 .سداد الثمن

 

 : امللغاةسنداث الصزف   

 منوتولٌعه السند  لمعد الثالثً واالس  اإللغاءمع نسخته مع تو ٌح سبب  الملغىٌرفك أصل سند الصرف 

 .واإلدارٌة المالٌةإدارة  الشإون  
 

 :للصزف  املؤيدةالىثائق    

 والمإٌدة المبررة المستنداتوالكشوف وغرٌها من  والفواتٌرللصرف هً الوثائك والبٌانات  المإٌدةلوثائك  -أ  ا 

 هذه ًف المذكورةجب أن ترفك مع مستندات الصرف ٌ ًلعملٌات صرف النفمات والت

لد  الخدماتأو  األشغالأو  المستلزماتأو  المشترٌاتمت على الوجه الصحٌح، وبؤن تا ٌفٌد أنها مب، الالئحة

 جب أن تكون هذه الوثائك والبٌاناتٌ، واستالمها  توأنه لد  الجمعٌة لصالحمت ت

  .فٌه الممدمةولٌس باس  أحد منسوبٌها، وبتوارٌخ حدٌثة مماربة للتارٌخ  الجمعٌةباس   والفواتٌر

اللجنة  بموافمةلبل الصرف جاز أن ٌت  الصرف  نستحماق مبلغ معٌالل المإٌدة المستنداتا فمدت -ب    إذ

الصرف بتحمل مجٌع  على طالب الالز التنفٌذٌة بعد التؤكد من عد  سابمة الصرف وبشرط أن ٌؤخذ التعهد 

 أن ٌمد  طالب وٌشترطعلى تكرار الصرف،  ترتبٌالنتائج الٌت لد 



 

 

استخدا   لمنع الالزمة اإلجراءات واتخاذ الالز الصرف بدل فالد للمستندات، وذلن بعد إجراء التحمٌك 

 هذا الشؤن مع ًفإرفاق نتٌجة التحمٌك الذي أُجري مع وجوب  األصلً المستند

 .مستندات الصرف

 : واألجىر املزتباث

 :وفك التسلسل التالً واألجور المرتباتتت  عملٌة صرف 

 ومن اإلداري المدٌرواعتماده من  الموظفٌنالبشرٌة بتجهٌز كشف استحمالات  المواردٌمو  لس        1.

 .واإلدارٌة المالٌةإدارة الشإون  ىلث  ٌرسل إ

 كشوف الرواتب والتؤكد من عملٌات بمراجعة واإلدارٌة المالٌةتمو  إدارة الشإون      2.   االحتساب

 .الكشف ًفالواردة 

الشإون ٌذٌة على كشف الرواتب تمو  إدارةوالتعمٌد من اللجنة التنف الموافمةوالتدلٌك وأخذ  المراجعةبعد  3.

ستدفع هل  وأرلا تًال والمبالغ الموظفٌنبطباعة لوائ  بؤمساء  واإلدارٌة المالٌة

 ، واللجنةواإلدارٌة المالٌةوإدارة الشإون 

 باالعتماد التنفٌذٌة

 البشرٌة المواردحساباته  البنكٌة وٌولع من لبل 

 .وإرساله للبنن للصرف الجمعٌةف من لبل صاحب الصالحٌة  الخطابٌت  تولٌع 4.

 :التالٌة الحاالت ًف ددلمحالبل التارٌخ  واألجوركن صرف الرواتب مٌ

 وما على شاكلتها، بشرط موافمة اللجنة الرسمٌة واألعٌاد المواس   1. التنفٌذٌة، وباتباع نفس

 .المعتمدةإجراءات صرف الرواتب 

  دد لصرف حلما الموعدما بعد حلول  ًلوٌستلز  وجوده إ الجمعٌةمهمة خارج  ًف للموظف            2.

 .الرواتب

 .أو أي إجازة استثنائٌة أخرى االعتٌادٌةعند استحماق إجازته السنوٌة  موظفلل           3.

 

 أن ٌت  الصرف نمداً  ٌجوزالصرف أن ٌت  بشٌكات لتحمٌك ال بط الداخلً ومع ذلن  ًف األصلأ             

  .المإلتةوالعهد  المستدمٌةالعهد  خاللمن  الالئحةهذه  ًف ددةالمحطبماً للمواعد 

طبٌعة  بحسبإن وجدت لدٌها  المستدمٌةالصرف من العهدة  تاجمالٌاكل إدارة ولس   دحدٌ - ب

 العاجلة والٌت ٌصعب المصروفاتنطاق  ًف تالٌاجمالانشاطها، ولكن بصفة عامة تكون هذه 

 .النثرٌة ال رورٌة للتشغٌل والمصروفات اهلحتى ٌت  استخراج شٌكات  االنتظار

 ،نشطةواال للبرامج المخصصةالعهد سواء كانت مإلتة أو مستدمٌة بنً العهد  ًف  الفصل ت    ٌت     

 .النثرٌة أو مصارٌف التشغٌل العامة مصروفات لمواجهة المخصصةوالعهد 



 

 

 أو أي جهة مستخدمة هال بل كعهدة شخصٌة تستخد  الجمعٌةتسجل أي عهده على ألسا   ال -   ث

 .من لبل موظف معنً وتسجل علٌه        

 حساب واحد حتى ولو صرفت ًفالدمج بٌنهما  ٌجوز الالعهدة الدائمة واملإلتة و نب الفصل بنٌجٌ-    ج

  .لنفس الشخص

 الموظفٌنأو سلف  الحوافزأو  المكافآتأو  اإل افٌة األجورأو  واألجور المرتباتصرف  ٌجوز الح 

 .المستدمٌةمن العهد 

  .آخر لموظفعهدة مالٌة معطاة  مخصصاتما من  لموظفصرف عهدة مالٌة  ٌجوز -الخ     

طرف  وإخالءبعد أن تت  تسوٌتها  إالموظف آخر  ًلنملها إ ٌجوز العهدة شخصٌة  المستدمٌةالعهد  تعتبرد     

بؤي  ٌجوز ال  ٌعتمد  من اللجنة التنفٌذٌة، ووتسل استال  مح رعنها، على أن ٌعد بذلن   المسإول الموظف

 أو الرلابة الحساباتلس   ًف لعاملٌناحد ألأن ٌعهد  األحوالحال من 

 .وذلن للمحافظة على نظا  ال بط الداخلً المستدمٌةبالعهد  المالٌة

 : املستدميتعهد ال 

 للصرف منه على الجمعٌةمع  المتعاونٌنأو  الموظفٌنحد الالذي ٌسل   المبلغهً  المستدمٌةالعُهدة 

أو  الجمعٌةالنثرٌة  والعاجلة  وفك  احتٌاجات  العمل  سواًء  أكانت  لنشاطات  وبرامج    المدفوعات

 المبلغعندما ٌشارف  المصروفة المبالغ، على أن ٌت  تعوٌض واإلدارٌةالعامة  واالحتٌاجاتللمصارٌف 

 .من النفاذ المخصصالكلً 

 إذا الت ت احتٌاجات العمل ذلن، بشكل موظفٌه طلب عهد شخصٌة  اإلدارات لمدٌريك حٌ-أ     

 اللجنة التنفٌذٌة للمراجعة ًلالصرف، ٌمد  إ توإجمالٌاللعهدة  األلصى الحدفٌها  ٌحددكتابً 

 .واالعتماد

 :من أصل ونسخة على النحو التالً المالٌةطلب العهدة  ٌحرر-ب     

 سند صرف تحرٌر جلألتماده من لبل اللجنة التنفٌذٌة، بعد اع الحساباتٌرسل لمس   :األصل  1.

 .المٌمة تحوٌلالشٌن أو 

  .المستدمٌةالطالبة للعهدة  الجهةتبمى مع  :النسخة الوحٌدة  2.

 المبالغكل ثالثة أشهر كحد ألصى، على  وء  المالٌةللعهدة  األلصى الحد ًف  إعادة النظر ت    ٌت

 .فعلًٌا، وتتخذ اللجنة التنفٌذٌة المرار بالزٌادة أو النمصان المصروفة

 :ما ٌلً المستدمٌةعن العهدة  مسإوالفٌمن ٌكون  ٌشترطث    

 .الجمعٌة ًف الدائمٌن العاملٌنأن ٌكون من   1.



 

 

 .واإلدارٌة المالٌةالشإون  إلدارةالتابع  الحساباتلس   ًف عامالٌكون  أال  2.

 .والتدلٌك اماللً بالمرالبة مختصأو لس   لجنةٌكون تابعاً ألً  أال  3.
 
 

 المسإولبنكً للموظف  تحوٌل نموذجسند صرف شٌكات أو  بموجب المستدمٌةصرف العهدة -ج     تُ 

 :عنها، والذي ٌعد من أصل ونسخة كما ٌلً

 

 األصل النسخة الوحٌدة
 

 المراجعةتبمى لدى الصندوق لغرض 
ٌرسل لمس  

مرفماً  الحسابات

بطلب العهدة 

 من المولع المالٌة

 اللجنة التنفٌذٌة

 
 سند صرف شٌن

ً  الحساباتٌرسل لمس    مرفما

 من اللجنة التنفٌذٌة المولع المالٌةبطلب العهدة 

 
 ٌسل  للبنن

 
 بنكً تحوٌل نموذج

 

 سجاًل خاصاً لتسجٌل كافة مصروفات العهدة بالتفصٌل المستدمٌةمٌسن من ٌعهد إلٌه بالعهدة -ح     

 .هذا الدفرت للمراجعة والتدلٌك ٌخ عبؤول من والع أذون الصرف، على أن  الً أو

     ل ونسخة، ٌُعتمد من إدارة بناء على سند صرف نمدي من أص المستدمٌةخ     ٌت  الصرف من العهدة 

 للتسوٌة الحسابات ًل، وٌرسل إالمستنداتمع  لاألصٌرفك  بحٌث، واإلدارٌة المالٌة  الشإون

 .مع طلب الصرف المطابمةمن أجل  الموظف، وتبمى النسخة لدى المحاسبٌة       

     من النفاذ ٌت  إعداد كشف تفرٌغ واستعا ة هال، لتعوٌض ما مت صرفه  المستدمٌةالعهدة  تمتربد     عندما 

 إدارة الشإون ىلللصرف، وتمد  إ المإٌدة والمستنداتمنها، مرفماً به أصول أذون الصرف 

 إذن صرف شٌن أو ٌحرروتسجٌلها بالدفاتر طبماً لطبٌعتها، ث   المراجعة جلأل واإلدارٌة المالٌة

.عنها المسإولٌت  التحوٌل البنكً للشخص  

صرفللصرف من العهدة خبت   المإٌدة المستنداتٌنبغً خت  كافة           من عملٌة االنتهاءوذلن فور 

 الدفع أي بعد أن ٌت  تولٌع الشٌن من لبل آخر شخص مفوض على تولٌع الشٌكات، وٌتؤكد من

 .خبت  روِجع   بختمها حاسبلماعد  تكرار دفعها ولٌا  



 

 

، بناء على طلب اللجنة التنفٌذٌة، ُوٌعد بنتٌجة والمفاجئالدوري  الجردلنظامً  المستدمٌةالعهدة  تخ ع  .أ

 من المستفٌدة اإلدارةاللجنة التنفٌذٌة ومدٌر المس  أو  ىلتمرٌراً ٌرفع إ الجرد

 .لتسوٌة الفروق إن وجدت الالزمة اإلجراءاتالعهدة، ث  تتخذ   

بعد   اسًمحالف النظا  تسجٌلها  جلأل الحسابات ًلإ تحول المستدمٌةبعد مراجعة مستندات العهدة       .ب  

 حسب  طبٌعتها،  مع  انتباه  المستفٌدة  الحساباتعلى    وتحمل،  تحلٌلها

 .مجملةحسابات  ًف وإلفالها إجمالًعد  تسجٌل العهدة بشكل  ًلإ اسبحملا    

 :التالٌة الحاالت ًف المستدمٌةتصفى العهد 

 البنن أو الصندوق، كما أنها تستعاض كاملة ًلمنها إ المتبمًوٌورد  المالٌةنهاٌة السنة  ًف       1.

 .الجدٌدة المالٌةبداٌة السنة  ًف

  .الغرض منها ءاالنتفاتصفٌتها  اهلالطالبة  اإلدارةعندما تطلب                 2.

 المرضأو  كاإلجازة األسبابموظف آخر ألً سبب من  ًلإلنملها من موظف  الحاجةعند                 3.

 .أو الوفاة أو إنهاء العمل

 :ما ٌلً المستدمٌة المالٌةتتطلب عملٌة الصرف من العهد    .أ

 .استخدا  سندات صرف من دفاتر مطبوعة بؤرلا  مسلسلة       1.

 .أن تكون سندات الصرف مصادلة من لبل صاحب الصالحٌة     2. 

 باالستال ا ٌفٌد السداد مستند مبعن العهدة  المسإولٌت  التولٌع علٌها بواسطة الشخص  3.     

 .أو سند لبض         

 .والحروف باألرلا  المبالغتت  كتابة    4.

 .المصروفسند الصرف على وصف كاٍف ألسباب  ٌحتويجٌب أن    5.

 .ولٌس باس  أحد موظفٌها الجمعٌةباس   المستنداتأن تكون    6.

 .بتوارٌخ مماربة لتارٌخ تمدمٌها المستنداتأن تكون    7.

  .من لبل صاحب الصالحٌة اهل ددلمحا المبلغعن  المستدمٌةٌزٌد ما ٌصرف من العهدة  أال  8.

تفصٌلٌاً  المصروفداخلً ٌو ح نوع  نموذجعلى مستند مإٌد للصرف ٌت  استخدا   الحصولحالة تعذر  ًف  .ب

 والمائ  به، وٌولع من مدٌر إدارة مستل  العهدة، وٌعتمد من اللجنة

 1111ٌتجاوز مبلغ  الما ب، والحدودأ ٌك  ًفاستثنائٌة و حاالت ًفالتنفٌذٌة وٌكون ذلن 

 .رٌغ الفمط ألف لاير سعودي  –لاير 



 

 

 : املؤقتتالعهــدة    

 المعروف رٌغ لإلنفاقأي إدارة أو مولع عمل  ًف الموظفٌنالذي ٌسل  ألحد  المبلغهً  المإلتةالعهدة 

 .عملٌة شراء مباشر من السوق ا متإللٌمته بدلة ممدماً 

 ًف ٌحددمن اللجنة التنفٌذٌة بناء على طلب من إدارة معٌنة على أن  المإلتةتعتمد العهدة   .أ

 من وٌحررالذي ستصرف له،  ظفوالموالصرف  جماالتاوهذا الطلب ممدار هذه العهدة 

 :أصل ونسخة، كما ٌلً

 صرف الشٌن أو نموذجبعد اعتماده، من أجل إعداد  الحساباتلس   ًوٌرسل إل :األصل     1.

 التحوٌل البنكً

 المراجعة ألغراض المإلتةالطالبة للعهدة  اإلدارةوتبمى مع  :النسخة الوحٌدة2.                  

 للغرض الذي طلبت من أجله، وبناء على مستندات إال المإلتةالصرف من العهدة  ٌجوز ال   .ب

.المستدمٌة، كما ٌنطبك على العهد والمو وعٌةالنواحً الشكلٌة  تستوفًمإٌدة للصرف 

 حوزته ًفإذا كان  األشخاصصرف عهدة مإلتة ألحد  ٌجوز ال    .ج عهدة أخرى مإلتة أو

 .بعد تسوٌتها إالمستدمٌة 

 :ما ٌلً المإلتةعن العهدة  مسإوالفٌمن ٌكون  ٌشترط        .د

 .الجمعٌة ًف الدائمٌن العاملٌنأن ٌكون من        1.

 .واإلدارٌة المالٌةالشإون  إلدارةالتابع  الحساباتلس   ًف عامالٌكون  أال       2.

 .لًاملوالتدلٌك ا بالمرالبة مختصأو لس   لجنةٌكون تابعاً ألً  أال       3.

 بنكً للمسإول عنها، على أن تحوٌل نموذجسند صرف شٌكات أو  بموجب المإلتةتصرف العهدة 

 :والذي ٌعد من أصل ونسخة كما ٌلً

 

 األصل النسخة الوحٌدة
 

 
 المراجعةلغرض  تراالدف ًتبمى ف

ً  الحساباتٌرسل لمس    مرفما

من  المولع المالٌةبطلب العهدة 

 اللجنة التنفٌذٌة

 
 سند صرف شٌن

مرفماً  الحساباتٌرسل لمس  

 من المولع المالٌةبطلب العهدة 

 اللجنة التنفٌذٌة

 
 ٌسل  للبنن

 
 بنكً تحوٌل نموذج



 

 

 مدة ال تتجاوز عشرة أٌا  من تارٌخ انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، ًف المإلتةتت  تسوٌة العهدة 

للمراجعة والفحص بعد اعتمادها من صاحب الصالحٌة، وبعد تورٌد  الحسابات ىإل المستنداتوتمد  

 ، ث  تسجلالمعتمدةإجراءات التورٌد  بحسبالصندوق أو البنن  ًمنها إل المتبمً

 .طبمًا لطبٌعتها المستفٌدة الحساباتعلى  وتحملالدفاتر  ًف

 :التالٌة الحاالت ًف المإلتةتصفى العهد 

 .البنن ىمنها إل المتبمًوٌورد  المالٌةنهاٌة السنة  ًف  1.

 .الغرض منها ءالنتفاتصفٌتها  اهلالطالبة  اإلدارةعندما تطلب  2.

 المرضأو  كاإلجازة األسبابموظف آخر ألً سبب من  ىلنملها من موظف إل الحاجةعند   3. 

 .أو الوفاة أو إنهاء العمل

ووسائل  اآللً الحاسب وتجهٌزات والمفروشات واألثاث واألدوات والمعدات األجهزةالشخصٌة مثل  األصولإن 

 ، أو ٌت  شراإها وو عهاالجمعٌةووسائل النمل الٌت تصرف من مستودع  االتصال

لمٌدها تخ عتنفٌذ مها  وظائفه ،  لغرض الموظفٌنمن  مجموعةحتت تصرف موظف أو 

ًوتسجٌلها ف (سجل العهد العٌنٌة) عنها وعن مسإوالوإثباتها كعهدة مسلمة، وٌكون 

 وعلى الوجه ،علٌها المتعارف األصولحسب  استعمالهاعلٌها وحسن  والمحافظةسالمتها 

 .عند الطلب الجمعٌة ىالصحٌح وإعادتها إل

ٌم   مال  الجمعٌةمتنح شهادة براءة الذمة ألً موظف تنتهً خدماته من  وال الخدمةتسدد تعوٌ ات نهاٌة  ال

 علٌه سواًء كانت عهداً نمدٌة أو عٌنٌة، أو المسجلةكافة العهد  وإخالءبتسلٌ  

 .ٌسلمها  لً تعلٌه من العهد ال المترتبةسداد المٌ  

 لهذاعمود سنوٌة أو خطابات تعمٌد  بموجب الخدماتمن  معٌةجالاحتٌاجات  نٌت  التعالد على تؤمنٌ

 .إلٌه المخولة حٌاتالللصوطبماً  معٌةجال ًالغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحٌة ف

 النظامٌة المستنداتٌستلز  بال رورة تنفٌذها بشكل سلٌ  بواسطة  الخدماتإن اعتماد عمود 

 المس  وٌعتبرالداخلٌة للجمعٌة  األنظمة ًعلٌها ف المنصوص لإلجراءاتوطبماً  المتبعة

 ومسإول عن صحة تنفٌذ هذه العمود، والخدمات األعمالبهذه  المعٌنالطالب للخدمة 

 الجهةعند صرف دفعات أو مستحمات  واإلدارٌة المالٌةوٌتطلب ذلن تؤكد إدارة الشإون 

 مت بالشكل الخدمةبؤن تنفٌذ  المعنٌة اإلدارةتولٌع المس  أو  خاللللخدمة، من  الممدمة

 .المطلوبالسلٌ  وعلى الوجه 

 إذا توفرت فٌها المنتهٌةالعمود  ًعلٌها ف المنصوصوبذات الشروط  الخدماتعمود  تجدٌد ٌجوز

 :تٌةاآلالشروط 



 

 

 مدة العمد السابمة، وفك ًلد لا  بتنفٌذ التزاماته على وجه مر ً ف المتعهدأن ٌكون        1.

 .، ومعتمد من لبل اللجنة التنفٌذٌةالمشرفة الجهةتمرٌر مكتوب من لبل 

 مو وع العمد، أو أي األجورأو  األسعاروا ح على فئات  انخفاضأن ال ٌكون لد طرأ        2.

 .المطلوبة الخدمةشكل وم مون  ًعامة ف تغٌرات

 : االعتماد   

 الموافك (هـ 1443/11/22 )وتارٌخ  ( 3 )اجتماعه رل   ًف الالئحةهذه  الجمعٌةإدارة  مجلساعتمد 

 . أجمعٌنوصحبه  آلهوعلى  دمحموصلى اهلل وسل  وبارن على نبٌنا  (  2121/8/22 )
 

 : اإلدارة مجلستولٌعات أع اء  
 

   االس                     الصفة التولٌع

 1  نائب الرئٌس 

 2  لًاملا المسإول 

 3  ع و 

 4  ع و 

 5  ع و 

 6  ع و 

 7  ع و 

 8  ع و 

 

 اإلدارة مجلسرئٌس 
 
 

 الغامدي مبشر بن مهدي الطالبً


