إجراءات التعامل مع المقبوضات
لجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بينبع الصناعية

إجراءات التعامل مع المقبوضات:
مادة  :1تلتزم اإلدارة المالية للجمعية بفتح حساب مركزززإل إليززراداج الجمعيززة هياززلإل اززلا الحسززاب
يهميا بإيراداج كل فرع من فرهع البنك بحد أقصي أهل يهم عمل لهاقعة التحصيل في الفرع.
مادة  :47يتم تحصيل مستحقاج المنشاة (اإليجاراج هما في حكمها ).........إمززا نقززدا أه بشززيكاج أه
ب تحهيالج بنكية أه ببطاقاج ائتمان عن طريق منافل التحصيل المعدة لهلا الارض ،كما يتم التحصززيل
عن طريق البنهك التجارية بناء على عقهد تبززرم معهززا أه أإل منافززل ألززرف هللززك هفقززا للقهاعززد التززي
يصدراا المدير المالي.
مادة  :2تهرد متحصالج منافززل التحصززيل النقديززة يهميززا للبنززهك أه اللزززن – هالتززي تتززهلى بززدهراا
تهريداا للبنك في اليهم التالي على األكثر (أهل يهم عمل) ،هيفهض المدير المالي للجمعية المحاسززب
الملتص بكل فرع بتظهير الشيكاج المحصلة إليداعها البنك هإلطار البنك باسمه همن ينهب عنه.
مادة  :3يتم قيد المتحصالج بما يتم إيداعه البنك (ب نك الجهة المحصلة) هبالتالي فإن األمززهال النقديززة
التي لم يتم إيداعها تعتبر عهدة شلصية على المحصل هتظهر في القهائم المالية أرصززدة مدينززة علززى
المحصلين بما يتم تحصيله بعد مهاعيد العمل الرسمية البنهك ،على أن يتم إيداعها البنك في أهل يززهم
عمل تالي لتاريخ القهائم المالية.
مادة  :4المحصل اه المسئهل عن إيداع متحصالته يهميا هعل النحه التالي- :
في نهاية الدهام األهل عليه أن يهدع متحصالج الفترة الصززباحية همتحصززالج مززا بززين الززدهامين يززتم
إيداعها قبل حضهره إلى الدهام التالي.
في هقج مهاسم التحصيل يكلف المدير المالي باالتفاق مع البنك على تجميع األمززهال يهميززا هتسززليمها
لشركة نقل أمهال معتمدة لتسليمها للبنك.مادة  :5يفهض المحاسب المززالي فززي إدارة الجمعيززة بمتابعززة
الحساب المجمع إليراد الجمعية هيتم إثباج المبالغ النقدية في حساب البنك الجارإل ،في حين يتم إثباج
الشيكاج في حساب شيكاج تحج التحصيل هفقا لعملية التحصيل ،هفي حالة رد شيك مززن البنززك يمززنح
المحصل صالحية استالمها من البنك مع تعلية الرصيد على المحصل لحين تسهيته مع العميل.
مادة  :6يتهلى المحاسب المالي الملتص – بناء على البياناج التي تززرد إليززه مززن اإلداراج المعنيززة–
إجراء القيهد المحاسبية الالزمة إل ثباج قيمة اله المتحصالج بالسززجالج الماليززة حسززب نززهع اإليززراد
هحسب الجهة المهدع بها اله المتحصالج التي تهلج التحصيل نيابة عن الجمعيززة هللززك بعززد إجززراء
المراجعة الالزمة.

مادة  :7عند رد شيكاج العمالء أه المستأجرين من البنك بدهن تحصيل ألإل سبب مززن األسززباب ،يززتم
إلطار المحاسب الملتص بالتحصيل إلجراء القيهد المحاسبية الالزمة إلثباج هإعادة مديهنية العمالء
بقيمة اله الشيكاج لمتابعة إعادة تحصيلها أه إلاائها ،هترسل الشيكاج المرتدة إلى الجهاج الملتصززة
إلعادة مطالبة العمالء بتصهيبها أه سداد القيمة نقدا أه اتلال اإلجراءاج القانهنية الالزمة.
مادة  :54يجهز إصدار شززيكاج بززدل فاقززد للشززيكاج المفقززهدة بعززد اتلززال اإلجززراءاج الالزمززة هالتززي
يحدداا المدير أه من يفهضه.

