شعبة الحسابات
هدف هذه الشعبت يتضمن جميع المتابعاث من رواتب ولب و ومعبامصث بزف ومزانبي ت يبذ
هذه المعامصث ونس انجاس المتحقق م ها والت سبيق مبع ال جباأل اى بز نبظ انتيباا لبيز العمبي
واإلشزاف ع ى كانت ال جاأل ال اع ت (المشتزياث ,التسعيزة,الصيانت,انجاس اإلعمال)

مهام شعبة الحسابات
 - 1التهيؤؤل لع ؤؤف الؤؤا ال والؤؤاو اال لما ؤؤاو التؤؤع تدؤؤاتق لؤؤع لشؤؤياي التصؤؤا

بال

الاو

ال ؤؤه ا ال ا ؤؤا

 -2تلظوق االدت ا او ال ا ا ب لا الو ال والا اال اء
 -3تلظوق قاائق االدتصطاشاو ال ه ا التلفيذ ادمف ال اظفين ادمف الزااج
 -4تلظؤ ؤ ؤؤوق ا دؤ ؤ ؤؤل دؤ ؤ ؤؤعالو
ااالدت يا او اليا وا اللا ا

 -5تلظوق دلياو ال

ف لم بالغ التع يتق

 -6تلظوق دلياو الاقاي ا
 -7تلظوق طابصا

ؤ ؤ ؤؤليا اأقدؤ ؤ ؤؤاق اليا موؤ ؤ ؤؤا دؤ ؤ ؤؤع ال ص ا ؤ ؤ ؤؤاو اال ؤ ؤ ؤؤيلاشاو

لها

ف ال بالغها

ف ال لل

 -8تلظؤ ؤؤوق الادؤ ؤؤاباو ال تا وؤ ؤؤا لؤ ؤؤع ؤ ؤ دؤ ؤؤلا الوؤ ؤؤا اتصؤ ؤؤيو ها لل ؤ ؤ يي ؤ ؤاان ال قابؤ ؤؤا ال الوؤ ؤؤا لؤ ؤؤع
ال االظا0

واجبات شعبة الحسابات
-1لش ؤؤياي ال ط ؤؤا لل مو ؤؤاو ال ؤ ؤ ف الت ؤؤع تتلم ؤؤا بل مو ؤؤاو ال ؤ ؤ اء اال ؤؤوالا ؤؤن ايؤ ؤ

اتاييي لاع ال

ف ااي اعها لع

 -2ال طابص ؤؤا ؤؤين الت

اأ اا

الاو ال اازلا لك

ه

ؤؤوا الل ؤؤاق اال ع ؤؤاع ال تؤ ؤ اكق اال م ؤؤغ ال تبص ؤؤع لكؤ ؤ

لع ال اازلا0

الت ا ؤ ؤ

ؤؤه شمؤ ؤ

ؤؤ

-3ل دالها لل ااية الت طوط اال تابلا ااأقداق ال تلمصا ااية الاداباو لع ئادا العا لا
 -4تصؤؤيق الطمبؤؤاو ؤؤن ق ؤ

دؤؤلالين ال ؤؤل

االااؤؤياو اي لؤؤاء اأقدؤؤاق اي ؤ

تؤؤتق ش موؤؤا ال ؤ اء

اتث و لع ادت ا او ال والا االفاا ااالدتالق
 -5تلظوق ادت ا او اإلي ا ال زلع لم ااي ال ت اة االدوط ة شميها ن ال ااية ال زن
 -6تلظق ال اات

ه اً لم لتد ين شم اد

الي عاو االفئاو لك

اظف

 -7تلظوق قاائق باالدتصطاشاو ال ه ا ال ا ا بال لتد ين لع يي ؤا اأقدؤاق اليا موؤا التلفيؤذ

ادمف ال اظفين ادمف الزااج ا

ا لع ذ ا ال اظف

 -8ل دا الصاائق لل العها اليائلا لتلظوق ش مواو التداوا الصييوا هيئا التصاشي اللا ؤا اتث يتهؤا
شم يق اا اتلظق

ال اا دالها لل التصاشي اللا ا

 -9تصؤؤيق الطمبؤؤاو لل ؤ العهؤؤاو اللموؤؤا لدؤؤا

الدؤؤمف لت ؤؤوا لش ؤؤا ال ؤ ف ل قدؤؤاق اليا موؤؤا

اتلظو ها لع لش ا ال اء اال والا اتلظوق دتلياو ال

ف اد

اأ اا

ال ااد وا

 -10تلظوق الدمف اادطا ا االو ال ااي ال ت اة بلي تلظو ها لع ادؤت ا او ال ؤ اء اال ؤوالا
ات ؤ ؤؤيقوصها ااي اعه ؤ ؤؤا ل ؤ ؤؤع د ؤ ؤؤعالو
اال يلاشاو ااالدت يا او

ؤ ؤؤليا اأقد ؤ ؤؤاق اليا مو ؤ ؤؤا د ؤ ؤؤعالو اليا و ؤ ؤؤا اال ص ا ؤ ؤؤاو

شؤ ؤؤن اإلي ؤ ؤ اياو ااد ؤ ؤ

 -11قطؤ ؤؤف ا ؤ ؤاالو قؤ ؤؤب

ؤ ؤؤن لي ؤ ؤ اياو الكموؤ ؤؤاو اال ات ؤ ؤ

اللد ؤ ؤ

االدت ؤؤا ا ال ا ؤؤا بالعا لؤؤا االهبؤؤاو االهؤؤياوا ؤؤن ق ؤ العهؤؤاو ال ا عوؤؤا  -12ش ؤ دؤؤلياو
ف بال بالغ ال

ال

 -13ش
-14
الييز

الا شم اأ اا

دتلياو ال

زلواً

الف

ف لم اازلا االشتوايوا ا ليا اأقداق اليا موا

اطبا العهاو اللموا لع دا

 -15اتلظوق ال

ااد

اال اية االلاع

دمف ا ؤا بؤالاقاي

ؤاية الكؤاز االؤلفط اأ ؤو

از ؤو

ال اادؤطا ال ؤا اا دؤالها للؤ ال ؤ ا اللا ؤا لم لتعؤاو اللفطوؤا ااي الهؤا

 -16تلظوق ش مواو تداوا ه ا لدمف الاقاي
-17

اطبا ال

ف ال لل

ف ال ؤاا بادؤا

ؤيي تلا لغؤ

 -18ال طابصؤؤا ؤؤين الك ؤؤالاو ال ا ؤؤا بادؤؤا
اأقداق لمافاظ شم ال ا اللاق

تزا ؤيلا بالك ؤالاو ال ؤه ا ل طابصؤا

ؤؤليا اأقدؤؤاق اليا موؤؤا ادؤؤعالو

ؤؤليا

 -19تلظوق اداباو تا وا دلاواً ادؤتلاياً للؤ الدؤعالو اليا وؤا ادؤعالو اإلدؤلاي لمل ؤ شمؤ
يزان اعلا لم طابصا ين ال

ال اا بال ليا

الاو اال ص اظؤاو اال

ؤيي ال تؤ اكق اتؤيقوصها ؤن ق ؤ ال ؤيقا

 -20ل دا الاداباو ال تا وؤا لؤع لهاوؤا الدؤلا ال الوؤا للؤ ييؤاان ال قابؤا ال الوؤا لؤع ال االظؤا
لمل

شم تيقوصها

