
 

 

 

 بطاقات

 الوصف الوظيفي للوظائف املالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التبعية اإلدارية اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ايشؤٕٚ املاي١ٝقطِ  املايٞ املشسف 2-2-3

 * املهام والواجبات :

ْٚٗا املاي١ٝ طبكًا يًتٓعِٝ ايرٟ ٜطع٘ دلًظ اإلداز٠ ؤٚاًل عٔ مجٝع شؤًجُع١ٝ َطياملايٞ  املشسفٜعترب 

 ٜٚستبط بس٥ٝظ اجلُع١ٝ َباشس٠ ٚخيتص باآلتٞ: ايٛشاز٠ ٚٚفل تعًُٝات 

 طبكًا يًٓعاّ ٚاألصٍٛ املاي١ٝ املتبع١ .اإلشساف ع٢ً مجٝع شؤٕٚ اجلُع١ٝ املاي١ٝ -1

 اإلشسفا ع٢ً مجٝع َٛازد اجلُع١ٝ َٚصسٚفاتٗا ٚاضتخساج إٜصاالت عٔ مجٝع ايعًُٝات ٚاضتالَٗا .-2

 اإلشساف ع٢ً قٝد مجٝع اإلٜسادات ٚاملصسٚفات تباعًا يف ايطجالت اخلاص١ بٗا .-3

 جملًظ اإلداز٠ . اإلشساف ع٢ً اجلسد ايطٟٓٛ ٚتكدِٜ تكسٜس بٓتٝج١ اجلسد-4

 اإلشساف ع٢ً إعداد َٝصا١ْٝ اجلُع١ٝ يًط١ٓ ايتاي١ٝ ٚعسضٗا ع٢ً دلًظ اإلداز٠ .-5

 ايتٛقٝع ع٢ً طًبات ايصسف ٚاألٚزام املاي١ٝ َع ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠ أٚ ْا٥ب٘ .-6

 حبح املالحعات ايٛازد٠ َٔ املساجع اخلازجٞ ، ٚايسد عًٝٗا ع٢ً حطب األصٍٛ ايٓعا١َٝ .-7

الّ املبايؼ ايٛازد٠ يًجُع١ٝ مبٛجب ضٓدات قبض زمس١ٝ رلت١َٛ خبتِ اجلُع١ٝ َٚٛقع٘ َٓ٘ َٚٔ اضت-8

 األشخاص املهًفني بريو َٔ قبٌ اجملًظ.

 إٜداع تًو األَٛاٍ فٛز تطًُٗا يد٣ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘ اجلُع١ٝ.-9

 اإلشساف ع٢ً ايعٗد ايٓكد١ٜ يًجُع١ٝ ٚتطٜٛتٗا بصف١ دٚز١ٜ.-11

يف ْٗا١ٜ نٌ شٗس َٔ ايبٝاْات ٚايهشٛف ايٛازد٠ َٔ املصسف َٚد٣ َطابكتٗا           ايتخكل -11

 يطجالت ايصٓدٚم ٚاإلعالّ عٔ أ١ٜ فسٚقات َٚالحعات ع٢ً تًو ايبٝاْات.

 إعداد نشف َٜٛٞ باملتخصالت ايٓكد١ٜ َٚطابكتٗا َع ضٓدات ايكبض ٚضٓدات إٜداع املصازف-12

١ ايطجالت املاي١ٝ ٚنريو ضٓدات ايصسف اييت تتِ َٔ صٓدٚم ايتٛقٝع َع املختصني ع٢ً ناف-13

 اجلُع١ٝ أٚ َٔ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘.

االحتفاظ يدٜ٘ مبكس اجلُع١ٝ بطٓدات ايكبض ٚضٓدات ايصسف ٚدفاتس ايشٝهات ٚناف١ األٚزام -14

 اييت هلا ق١ُٝ َاي١ٝ

 يداي١ ع٢ً ذيو.صسف مجٝع املبايؼ اييت تكسز صسفٗا َع االحتفاظ باملطتٓدات ا-15



 املشازن١ يف ٚضع َشسٚع املٝصا١ْٝ ايتكدٜس١ٜ يًط١ٓ املاي١ٝ ايكاد١َ.-16

 تٓفٝر قسازات دلًظ اإلداز٠ فُٝا ٜتعًل باملعاَالت املاي١ٝ ٚفكًا ملا ٖٛ َعتُد يف املٝصا١ْٝ.-17

 ايكٝاّ بهاف١ َا ٜطًب٘ اجملًظ َٔ أعُاٍ تدخٌ يف اختصاص٘ غري َا ضًف بٝاْ٘.-18

 

 

 الرئيس املباشر اإلدارة مسمى الوظيفة م الوظيفةرق

 ز٥ٝظ قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ عاّ ذلاضب 2-2-2

 املهام والواجبات :

 اضتكباٍ ناف١ املعاَالت املاي١ٝ َٚساجعتٗا ٚتٛشٜعٗا بني ايعاًَني يف ايكطِ حطب االختصاص .-1

 . َٚساجعتٗا ٚايتأند َٔ صختٗا ٚعسضٗا ع٢ً ايًج١ٓ املاي١ٝاضتالّ طًبات صسف ايبدالت املاي١ٝ -2

بعد خصِ أٜاّ ايػٝاب ٚايتأخسات ٚتٛقٝعٗا َٔ  إعداد ٚذبسٜس َطريات ايسٚاتب يًعاًَني يف اجلُع١ٝ-3

 . املخٛيني .

ٚتطجًٝٗا َتابع١ ٚتصٓٝف اإلٜداعات ٚاألٚاَس املطتدمي١ ايٛازد٠ يف نشٛفات احلطابات شٗسًٜا -4

 ٚإعداد قٝٛد ١َٜٝٛ يهاف١ ايعًُٝات . فُٝا خصصت ي٘ َٔ املشازٜع ٚايرباَج ٚاألْشط١ ٚغريٖا ذلاضبًٝا

ًجُع١ٝ ٚتصٓٝفٗا ٚتطجًٝٗا ذلاضبًٝا فُٝا خصصت ي٘ َٔ ي ايع١ٝٓٝ ٚايٓكد١َٜتابع١ مجٝع ايٛازدات -5

 ٚغريٖا ٚإعداد قٝٛد ١َٜٝٛ يهاف١ ايعًُٝات . شط١املشازٜع ٚايرباَج ٚاألْ

ٚتصٓٝف ناف١ عًُٝات ايصسف حطب ْٛعٗا ٚذبٌُٝ نٌ َبًؼ َٓصسف ع٢ً احلطاب ) تكٝٝد -6

 ايفسعٞ ( اخلاص ب٘ .

إعداد َسنص َايٞ يهٌ َهتب أٚ دلُع أٚ داز ْطا١ٝ٥ ٜٛضح َا تتخًُ٘ اجلُع١ٝ َٚا ٜتخًُ٘ -7

 أٚ ايداز .  املهتب أٚ اجملُع

 احملاضب١ٝ اخلاص١ بٗا ٚتكٝٝد ذيو .تطجٌٝ ايشٝهات ٚإزفام صٛزٖا َٛقع١ َٔ املطتًِ بايدفاتس -8

 َساجع١ ضٓدات ايكبض ٚايصسف ٚايتأند َٔ صختٗا َٚطابكتٗا .-9

 َساجع١ مناذج اإلٜداعات يف ايبٓٛى ٚايتأند َٔ صختٗا َٚطابكتٗا .-11

فٝ٘ يًُبايؼ ايٛازد٠ ٚاملصسٚف١ َٓٗا ٚعسض ذيو ع٢ً  تطجٌٝاياالحتفاظ مبًف خاص بايصنا٠ ٜتِ -11

 ي١ٝ .ايًج١ٓ املا



 إعداد ًَف خاص يهٌ َشسٚع قٝد اإلْشا٤ .-12

َشازٜع قٝد  إعداد ضجالت َطاعد٠ َٔ بٝاْات ٚغريٖا يهٌ املبايؼ ايٛازد٠ ٚاملصسٚف١ ع٢ً -13

اإلْشا٤ حيفغ بٗا أصٍٛ عكٛد املٓفرٜٔ يًُشسٚع ٚتطجٌٝ دفعات ايعٌُ ٚأمسا٤ املطتفٝدٜٔ َٓٗا 

 ٚاملتبكٞ يهٌ َِٓٗ .

ا٥ٓني يًُشسٚعات ذبت ايتٓفٝر ٚصسف َطتخكاتِٗ حاٍ تٛفس ايسصٝد ايهايف إعداد بٝإ بايد-14

 . ايطدادٖ

إعداد تكازٜس دٚز١ٜ عٔ املبايؼ ايٛازد٠ ملشازٜع قٝد اإلْشا٤ إلحهاّ ع١ًُٝ ايصسف ع٢ً تًو -15

 املشازٜع .

ٓفرٟ ايتٛاصٌ ٚايتٓطٝل َع املشسف ع٢ً املشسٚع قٝد اإلْشا٤ عٓد صسف ايدفعات املطتخك١ مل-16

 املشسٚع .

ايكٝاّ بع١ًُٝ فسش فٛاتري َٚطتٓدات ايعٗد نٌ حطب ايٓشاط ايرٟ ٜتبع ي٘ ٚذبٌُٝ تًو -17

 احملاضب١ٝ . املبادئاملصسٚفات بايبٓٛد اخلاص١ بٗا حطب 

إعداد مجٝع ايكٝٛد اي١َٝٛٝ يًُطتٓدات اييت مت صسفٗا ٚنريو يًُطتٓدات اييت متت بٗا ع١ًُٝ -18

 ملاي١ٝ اييت ذبتاج إىل عٌُ قٝٛد ١َٜٝٛ هلا .ايكبض ٚنٌ احلسنات ا

إعداد َٝصإ َساجع١ حلطابات اجلُع١ٝ ٚحطاب ايصٓدٚم َس٠ ع٢ً األقٌ نٌ ثالث١ أشٗس أٚ -19

 عٓدَا ٜطًب َٓ٘ ذيو ٚعسض٘ ع٢ً دلًظ اإلداز٠ العتُادٙ .

يف ضجٌ األصٍٛ ايجابت١ ٚنريو  اجلدٜد٠َتابع١ األصٍٛ ايجابت١ يًجُع١ٝ ٚتطجٌٝ األصٍٛ -21

 اضتبعاد األصٍٛ اييت ٜتِ بٝعٗا أٚ االضتػٓا٤ عٓٗا ٚإثبات ذيو يف ضجٌ األصٍٛ ايجابت١ .

جسد نشٛفات احلطابات شٗسًٜا ٚعٌُ ايتطٜٛات اجلسد١ٜ يًخطابات ٚتطجٌٝ ذيو يف بسْاَج -21

 احلطابات .

املايٞ ٚاملٝصا١ْٝ اخلتا١َٝ ٚنٌ ايبٝاْات ٚايكٛا٥ِ إعداد املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًجُع١ٝ يف بدا١ٜ ايعاّ -22

 املاي١ٝ املسفك١ َعٗا بٓٗا١ٜ ايعاّ حطب املعاٜري ٚاملباد٤ٟ احملاضب١ٝ .

 إعداد ايتكازٜس املاي١ٝ ٚاحملاضب١ٝ اييت تطًب َٔ اجلُع١ٝ .-23

يصٜازات طابات يف ْٗا١ٜ ايعاّ ٚخالٍ اإعداد ايبٝاْات ٚاجلداٍٚ اييت تطًب َٔ َساجعٞ احل-24

 ايدٚز١ٜ يًُساجع .



 ٚعسضٗا ع٢ً دلًظ اإلداز٠ . ٚقسا٤تٗاَتابع١ تصدٜل املٝصا١ْٝ اخلتا١َٝ َٔ قبٌ َهتب احملاضب ايكاْْٛٞ -25

يًُتعاًَني َع املسنص االضتجُازٟ َٔ ايدٚا٥س احله١َٝٛ ٚايشسنات  بإعداد نشٛفات احلطا-26

 ْٗا١ٜ نٌ شٗس َٝالدٟ أٚ ٖجسٟ حطب ايطًب .

د نشٛفات جسد ايصٓدٚم ٚبطاع١ آخس املد٠ مبطاعد٠ جل١ٓ اجلسد املكس٠ َٔ دلًظ إداز٠ إعدا-27

 اجلُع١ٝ .

إعداد نشٛفات جسد األصٍٛ ايجابت١ ْٗا١ٜ ايعاّ املايٞ يًجُع١ٝ ٚاملصادق١ عًٝٗا َٔ دلًظ إداز٠ -28

 اجلُع١ٝ .

ب املعاٜري احملاضب١ٝ إعداد بٝاْات نشٛفات إٖتالى األصٍٛ ايجابت١ حبطاب ْطب اإلٖتالى حط-29

 املكس٠ .

ٚضع املٛاشٜٔ ٚأقطاط االضتخكام يهٌ عكد َٔ عكٛد اإلجياز ٚذبٌُٝ ايعاّ املايٞ مبا خيص٘  -31

 َٔ َصسٚفات ٚإٜسادات ٚإثبات ذيو بايكٝٛد احملاضب١ٝ .

 تكٝٝد اشرتانات أعطا٤ اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚإعداد ايتكازٜس اخلاص١ بطداد االشرتاى عٓد شٜاز٠-31

 َساجع احلطابات إىل اجلُع١ٝ .

 َتابع١ ضٝازات اجلُع١ٝ املؤجس٠ َٚٛافا٠ اإلداز٠ باملبايؼ املطتخك١ عًٝٗا .-32

حفغ مجٝع دفاتس ٚضجالت َٚطتٓدات اجلُع١ٝ احملاضب١ٝ يف َكس اجلُع١ٝ ٚذبت َطؤٚيٝت٘ -33

 ايشخص١ٝ .

 ع١ ذبصًٝٗا .َتابع١ املطايبات املاي١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاخلازج١ٝ يًجُع١ٝ َٚتاب-34

يف احملسٚقات اييت  تاجس٠ يف ذلط١ ايٛقٛد ٚعًُٝات املتاجس٠إعداد تكسٜس ضٟٓٛ عٔ عًُٝات امل-35

 تشرت٣ َٔ احملطات األخس٣ .

 إعداد تكسٜس ضٟٓٛ َفصٌ عٔ إٜساد نٌ عكاز ع٢ً حد٠ . -36

 ْٚفكات تأَني املا٤ ي٘ . إعداد تكسٜس ضٟٓٛ عٔ ْفكات صٝا١ْ نٌ عكاز ع٢ً حد٠-37

إعداد بٝإ ملصسٚفات ضٝازات اجلُع١ٝ َٔ ايٛقٛد َٛضخًا فٝ٘ ْٛع ايطٝاز٠ ٚعدد ايًرتات ٚايك١ُٝ -38

 ٚعسض٘ ع٢ً ايًج١ٓ املاي١ٝ يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ .

     .  ُايف حاٍ غٝابٗ َٚطاعد احملاضب ايكٝاّ بعٌُ ْا٥ب املطؤٍٚ املايٞ -39

 اختصاص٘ ايكٝاّ مبا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ يف حدٚد -41



 الرئيس املباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 ز٥ٝظ قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ ذلاضب 

 املهام والواجبات :

  . بٗاإعداد ذلاضس ايًج١ٓ املاي١ٝ َٚتابع١ تٛقٝع أعطا٤ ايًج١ٓ عًٝٗا ٚتكٝٝدٖا بطجٌ خاص -1

َتابع١ عٗد اجلُع١ٝ ايٓكد١ٜ ٚايع١ٝٓٝ ٚحصس تًو ايعٗد َٚتابع١ ضدادٖا َٔ قبٌ َطتًُٝٗا حطب -2

 ايكٛاعد املتعازف عًٝٗا بكطِ احلطابات . 

دزاض١ فٛاتري ايعٗد ايٓكد١ٜ ٚايتخكل َٔ طسٜك١ صسف َبًؼ تًو ايعٗد حطب املعاٜري املٓصٛص -3

 عًٝٗا َٔ قبٌ إداز٠ اجلُع١ٝ  .

 ٜس عٔ ايعٗد ايٓكد١ٜ املتأخس تطٜٛتٗا ملتابعتٗا َٔ قبٌ اإلداز٠ .إعداد تكاز-4

إعداد نشٛفات احلطاب يًُتعاًَني َع املسنص االضتجُازٟ َٔ ايدٚا٥س احله١َٝٛ ٚايشسنات  -5

 ) َشرتى َع احملاضب ( . ْٗا١ٜ نٌ شٗس َٝالدٟ أٚ ٖجسٟ حطب ايطًب .

 .املسنص اضتالّ َٜٛٝات املسنص االضتجُازٟ َٔ املشسف ع٢ً -6

 . سنصَساجع١ ايَٝٛٝات ٚايفٛاتري ٚتطجٌٝ ذيو يف ًَف امل-7

 .سنص ذبسٜس ضٓدات ايكبض يإلٜداعات اي١َٝٛٝ ٚاخلاص١ بإٜساد امل-8

ني َع فسش ايفٛاتري املسفك١ َع َٜٛٝات املسنص االضتجُازٟ ٚإعداد نشٛفات احلطابات يًُتعاًَ-9

 املسنص شٗسًٜا .

 يف حاٍ غٝاب احملاضب .   ايكٝاّ باألعُاٍ اييت تطٓد إيٝ٘ َٔ قبٌ احملاضب ٚايكٝاّ بأعُاٍ احملاضب١ -11

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرئيس املباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 ز٥ٝظ قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ قطِ ايشؤٕٚ املاي١ٝ املايٞ املشسفْا٥ب  

 والواجبات :املهام 

اضتالّ املبايؼ ايٛازد٠ يًجُع١ٝ مبٛجب ضٓدات قبض زمس١ٝ رلت١َٛ خبتِ اجلُع١ٝ َٚٛقع١ َٓ٘ َٚٔ -1

 األشخاص املهًفني بريو َٔ قبٌ اجملًظ .

 .أٚ تفٜٛض َٔ ٜساٙتعاٌَ َع٘ اجلُع١ٝ تإٜداع تًو األَٛاٍ فٛز تطًُٗا يد٣ ايبٓو ايرٟ -2

طجالت املاي١ٝ ٚنريو ضٓدات ايصسف اييت تتِ َٔ صٓدٚم ايتٛقٝع َع املختصني ع٢ً ناف١ اي-3

 اجلُع١ٝ أٚ َٔ ايبٓو ايرٟ تتعاٌَ َع٘ .

سف ٚدفاتس ايشٝهات ٚناف١ األٚزام االحتفاظ يدٜ٘ مبكس اجلُع١ٝ بطٓدات ايكبض ٚضٓدات ايص-4

 اييت هلا ق١ُٝ َاي١ٝ .

 ايداي١ ع٢ً ذيو .صسف مجٝع املبايؼ اييت تكسز صسفٗا َع االحتفاظ باملطتٓدات -5

 تٓفٝر قسازات دلًظ اإلداز٠ فُٝا ٜتعًل باملعاَالت املاي١ٝ ٚفكًا ملا ٖٛ َعتُد يف املٝصا١ْٝ .-6

ذبسٜس ضٓدات ايصسف ايسمس١ٝ اييت ٜتِ صسفٗا ضٛا٤ ناْت بشٝهات أٚ ذبٌٜٛ حبطابات -7

 املطتفٝدٜٔ .

هرتْٚٞ يًجُع١ٝ )) أضٓدت ملٛظف تٓفٝر عًُٝات ايصسف اآليٞ يًسٚاتب ٚغريٖا عرب املٛقع اإلي-8

 آخس (( .

ذبسٜس ضٓدات ايكبض باملبايؼ ٚايشٝهات اييت تسد إىل اجلُع١ٝ ٚإزفام أصٌ اإلٜداع بعد إٜداعٗا -9

 ضٓد ايكبض َٚتابع١ تٛقٝع املدٜس ٚاملطؤٍٚ املايٞ عًٝٗا . بصٛز٠ يف ايبٓو 

ذبسٜس ضٓدات قبض ع١ٝٓٝ يهٌ اإلٜسادات ايع١ٝٓٝ اييت تسد إىل اجلُع١ٝ بعد تكِٜٛ األعٝإ مبخطس -11

 َٔ ايًج١ٓ املاي١ٝ . 

 ذبسٜس شٝهات باملبايؼ اييت متت املٛافك١ ع٢ً صسفٗا بعد إذٕ ايًج١ٓ املاي١ٝ بايصسف .-11

حاٍ إحطاز ضٓد  تجُازٟٚتطًُٝٗا يًُشسف ع٢ً املسنص االضايٛقٛد ذبسٜس شٝهات شسا٤  -12

 .  ٛقٛدتٛزٜد اي

 حفغ ًَفات َتابع١ تأجري عكازات اجلُع١ٝ ٚتٓعُٝٗا ٚذبدٜجٗا بصٛز٠ دا١ُ٥ .-13

 َتابع١ قاعد٠ بٝاْات املطتأجسٜٔ ٚتعب٦تٗا ٚذبدٜجٗا ٚاالضتعا١ْ باملختصني  يف احلاضب اآليٞ . -14



طتأجسٜٔ بايطداد املَتابع١ تأجري عكازات اجلُع١ٝ ٚذبسٜس عكٛد اإلجياز ٚقبض األجس٠ ٚترنري -15

 ٚدبدٜد عكٛدِٖ .

 املشسف ع٢ً املٓشآت بايعكازات غري املطتأجس٠ يإلعالٕ عٓٗا يتأجريٖا. بًٝؼت-16

 ايتٓطٝل َع َشسف املٓشآت الضتالّ ايعكاز عٓد خسٚج املطتأجس .-17

 ف ع٢ً املٓشآت عٔ طًبات ايصٝا١ْ ايٛازد٠ يًكطِ .تبًٝؼ املشس-18

اضتالّ ايتكازٜس املعد٠ عٔ ْعاف١ ٚصٝا١ْ عكازات اجلُع١ٝ ٚتدقٝكٗا ٚعسض َا ًٜصّ ع٢ً َدٜس -19

 اجلُع١ٝ .

ًَخٛظات ٚايتٛاصٌ َع َشسف ايعٗد٠  بدا٤ َا عًٝٗا َٔتدقٝل ايعٗد ايٓكد١ٜ قبٌ قٝدٖا ٚإ-21

 يتالفٝٗا .

ايٓكد١ٜ املهًف بٗا ٚصسفٗا فُٝا خصصت ي٘ ٚحطب َا تكتطٝ٘ َصًخ١ ايعٌُ َطو ايعٗد -21

 ٚتطٜٛتٗا ٚإقفاهلا عٓد االْتٗا٤ َٓٗا .

َتابع١ َعاَالت اجلُع١ٝ َٚطايباتٗا املاي١ٝ يف ناف١ اجلٗات احله١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ٚاملؤضطات -22

 . ٚايشسنات ٚاألفساد ٚايتٛاصٌ َع املطؤٚيني عٓٗا ٚايعٌُ ع٢ً إزلاشٖا 

 إداز٠ اجلُع١ٝ .ايكٝاّ باألعُاٍ اييت تطٓد إيٝ٘ َٔ قبٌ  -23
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