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139 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

أواًل: رواتـــــــب املكـــــلفني 

1- أسماء املكلفن تكتب عن طريق البطاقة املدنية أو أي هوية معتمدة مع إرسال نسخة منها للشؤون 
املالية واإلدارية.

2- االس������تمارة املالية تكون عن ش������هر كامل بدون خصم اخلميس واجلمعه، مع مراعاة إدراج اس������ماء 
املعلمن بعدد احلصص الشهرية بنصاب ال يتعدى 50 حصة شهرياً.

3- عدم دمج شهرين معاً في استمارة واحدة.
4- املسميات الوظيفية املوجودة باالستمارة التي مت اعتمادها من قبل اإلدارة اليتم تغييرها مهما كانت 

األسباب حتى اليتم وقف مستحقات املكلف.
5- التأكد من كتابة اسم البنك ورقم احلساب لكل مكلف مع تزويد قسم الشؤون املالية بنسخة واضحة 

من صورة البطاقة البنكية.
6- يوضع حساب الشخص املعني ومينع استغالل حساب أي شخص آخر لصرف الراتب.

7- متابعة املراسلن في تسلم االستمارات من قبل قسم الشؤون املالية.
8- يحظر على أي مركز إدراج أي مكلف في االستمارة املالية ما لم يحصل على موافقة خطية من قسم 

الشؤون اإلدارية يفيد تكليف املذكور في املركز. 
9- االلتزام باالستمارة املرسلة من قبل قسم الشؤون املالية شهرياً.

10- عند حدوث مشكلة مالية ألحد املكلفن يرجى إحضار كشف حساب حديث من البنك.
11- االلتزام مبواعيد إرسال استمارة الرواتب حسب كتاب التعميم املرسل شهرياً من قبل قسم الشؤون 

املالية علماً بأن أي تأخير يتحمله املركز.
12- يقوم قس������م الشؤون املالية بعمل إحلاق بالنسبة للرواتب املتأخرة سواء كانت ألفراد أو مراكز مرة 

واحدة وتكون في نهاية الشهر الذي يليه.
13- التنبيه على املكلفن الذين ال ميتلكون أرقام حسابات بأنه ستصرف لهم شيكات عن طريق الوزارة 

مع حثهم على سرعة استالمهم تلك الشيكات.
14- التنبية على املكلفن بضرورة فتح حسابات بنكية.

15- التنبيه على املكلفن بعدم مراجعة اإلدارة املالية بالوزارة إال بعد مراجعة مراكزهم أوال ثم قس������م 
الشؤون املالية، في حالة عدم استالم رواتبهم وذلك بالتنسيق مع مشرف/ مشرفة املركز أو املوظف 

املسؤول.
16- حتديد موظف / موظفة تكون من مس������ؤوليته إعداد استمارة املكلفن الشهرية ويكون هو املسؤول 
ع������ن مراجعة اإلدارة فيما يخص رواتب املكلفن ويكون حلقة الوصل بن اإلدارة واملكلفن، وبالتالي 
اليح������ق للمكلف/ املكلفة مراجعة اإلدارة إالعن طري������ق ذلك املوظف / املوظفة وعلى جميع املراكز 

إرسال أسماء املوظفن املعتمدين لإلدارة.
17- سيتم التدقيق على االستمارة ومطابقتها بكشوف التوقيع لدى قسم الشؤون اإلدارية.


