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 المادة األولى 1

 يقصد باأللفاظ التالية ما هو وارد إلى جانب كل منها(عامة: )تعريفات   1,1

تعريف الالئحة المالية: هي مجموعة القواعد والسييييياسييييات واإلجراءات الواجب إتباعها التسييييجيل العمليات   1,1,1

والتقارير عن نتائجها ، وتسييييتمد الالئحة المالية من النظام األسيييياسييييي للجمعية واللوائح  المالية الخاصيييية بالجمعية  

 الصادرة من الوزارة وال تتعارض معها مطلقًا.

  بالجديدة البر الخيرية الجمعية: جمعية 1,1,2 

 مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية1,1,3 

 رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الجمعية1,1,4 

أمين الصيييندوق )المشيييرف المالي(: وهو عأيييو من أعأييياء مجلس اإلدارة وتوقيعي أسييياسيييي في شييييكات 1,1,5 

 الجمعية ويشرف على كافة أمور الجمعية المالية.

أمين عام الجمعية والذي يتولى اإلشيييراف العام على نشييياطها وصيييالحياتي محددة في نظام    العام:األمين 1,1,6 

 الجمعية

المدير التنفيذي: هو مدير الجمعية التنفيذي الذي يقوم بتسيييير أعمالها اليومية ولي صييالحيات محددة في 1,1,7 

 الئحة جدول الصالحيات

لمياليية والمحياسييييييييبيية ليدى الجمعيية وليي صييييييييالحييات محيددة الميدير الميالي: المسييييييييئول عن كيافية األعميال ا1,1,8 

 ومرجعيتي المدير التنفيذي

المحاسييييييييب: هو الذي يقوم بمراجعة المسييييييييتندات وقيدها وتحليلها وتبويبها ومعالجتها وإدخالها ضييييييييمن  1,1,9 

 دير المالي.الدورة المحاسبية بطريقة القيد المزدوج المتعارف عليها وإعداد القوائم المالية، ومرجعيتي الم

محاسب الصندوق: هو الذي يقوم بجميع األعمال النقدية الفعلية من صرف وقبض وتحرير للشيكات مع  1,1,10 

 المحافظة على العهدة المالية التي لديي ومرجعيتي المدير المالي.

حسيابات مدقق الحسيابات الخارجي: هو مؤسيسية محاسيبية خارجية معتمدة من الجهات المعنية لمراجعة  1,1,11 

 الجمعية حسب النظام.

عهدة مالية مسيتديمة: هي مبل  من المال يكون بصيندوق الجمعية وتحع عهدة مأمور الصيرف محاسيب 1,1,12 

الصيييندوق( ويصيييرف مني على النثريات والمشيييتريات التي تقل عن ألف ريال، بناء على توجيي من صييياحب الصيييالحية  

( رياال، فقط ألفان وخمسييييمائة ريال، 2,500  العهدة المسييييتديمة )من خالل نموذج طلب شييييراء أو احتياجات، ومبل

 وتصرف في بداية كل ربع من العام المالي ويتم تعويأها وتقفل في نهاية الربع.

الالئحة المالية: مجموعة من المواد والبنود التي تسيييييياعد اإلدارة المالية في ترجمة وتفسيييييير مواد النظام  1,1,13 

 اسية ليسهل التعامل معها.األساسي والالئحة األس

المجموعة الدفترية المحاسيييييبية: هي أحد مكونات النظام المحاسيييييبي األسييييياسيييييية ويتم تحديد مكوناتها  1,1,14 

حسييب طبيعة نشيياط الجمعية والطريقة المحاسييبية التي تسييير عليها ودرجة التفصيييل في المعلومات المحاسييبية 

 ي شكل تقاريرالتي ترغب إدارة الجمعية في الحصول عليها ف



 

النماذج والمسيييييتندات المحاسيييييبية: هي المصيييييادر الرئيسيييييية للمعلومات فهي عبارة عن مجموعة األوراق  1,1,15 

الثبوتية التي تؤيد حدوث العملية المالية كما أنها تمثل المؤيدات الثانوية واألسييييياسيييييية التي يسيييييتند عليها للقيد 

 بموجبها في الدفاتر والسجالت المحاسبية

التحليل المالي: هو األداة المسييتخدمة من قبل اإلدارة العامة لمراقبة أعمالها بواسييطة اسييتخدام التقارير 1,1,16 

والقوائم المحاسييييييييبية واإلحصييييييييائية ب رض معرفة المركز المالي للجمعية ليتم الحكم عليها وتقييم كفاءة إداراتها  

 يط المالي والرقابة المالية المستخدمة في الجمعيةوقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، ومدى نجاح كل من التخط

 الجهة المختصة: يقصد بها الجهة صاحبة الصالحية.1,1,17 

الصييالحية: هي السييلطة الممنوحة للمسييؤولين في الجمعية للقيام بعمل ما أو اتخاذ قرار مناسييب بشييأني  1,1,18 

 يلزم الجمعية تجاه ال ير مادية أو معنوية.

 حية: المدى المسموح بي لممارسة الصالحيات الممنوحة وعدم تجاوزها.حدود الصال1,1,19 

المسئولية: هي مجموعة الواجبات والمهام التي تعهد إلى شخص أو جهة في الجمعية ويتم محاسبتهم 1,1,20 

 على أساسها.

مكتوبًا    التفويض: التنازل عن الحق لشخص آخر مؤهل ليمارس نفس حقوق المفوض الوقع معين ويكون1,1,21 

 ومعتمدًا من الجهة أو اإلدارة التي ترأس المفوض، وتفويض السلطة ال يعني تفويض المسئولية

 المادة الثانية:2

 الهدف من هذه الالئحة:2,1 

 الحفاظ على أموال وممتلكات وموجودات الجمعية  2,1,1

 ضمان صحة التسجيل المحاسبي لجميع البيانات المالية.2,1,2 

 تنظيم ومراقبة حركة األموال من اإليرادات والمصروفات.2,1,3 

 تحديد الصالحيات2,1,4 

 توضيح اإلجراءات المحاسبية الواجب اتباعها.2,1,5 

 المساعدة في إعداد التقارير المالية التي تساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات المناسبة2,1,6 

 اآلتية:تقوم هذه الالئحة بخدمة األغراض  2,2

 الحفاظ على أموال الجمعية وموجوداتها والرقابة على الصرف وضبطي.2,2,1 

واالسيييييييتفادة من   العربية السيييييييعودية  االلتزام بالمبادئ والمعايير المحاسيييييييبية المتعارف عليها في المملكة2,2,2 

 المعايير

المحياسييييييييبيية المحليية ومع األخيذ بعين االعتبيار طبيعية اليدوليية التي تظهر من حين آلخر بميا ال يتعيارض مع المعيايير   

 ونشاط الجمعية

االلتزام بالتواريخ التي تحدد إلعداد الموازنات التقديرية والحسييييييابات الختامية والتقارير المالية والمحاسييييييبية 2,2,3 

 وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

ية وإداراتها وأقسيييامها المختلفة وبين المحاسيييبة المالية عند  التنسييييق والتكامل بين األنشيييطة داخل الجمع2,2,4 

 إظهار كافة النتائج لكافة األنشطة

 مساعدة كافة المستويات اإلدارية بتوفير ما تحتاجي من بيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات.2,2,5 



 

المالية وبما ال يتعارض مع  وضيييييع الأيييييوابط واألنظمة الالزمة لتحقيق الرقابة على جميع عمليات الجمعية    2,2,6

 توفير القدر الكافي من المرونة لخدمة أغراض وأهداف الجمعية.

 المادة الثالثة:3

 أحكام عامة:3,1 

تنظم هذه الالئحة كافة المعامالت المالية الخاصيييييييية بالجمعية وكل ما من شييييييييأني المحافظة على أموالها  3,1,1 

تنظم قواعد الصيييرف والتحصييييل وسيييلطات االعتماد المالية وقواعد  وموجوداتها وأنظمة الرقابة الداخلية فيها و

  المراجعة والأبط الداخلي للحسابات والتكاليف والموازنة التقديرية

 تسري هذه الالئحة على جميع المعامالت المالية بالجمعية من تاريخ إقرارها واعتمادها من مجلس اإلدارة.3,1,2 

البنوك التي تتعامل معها الجمعية ويقوم األمين العام بإخطار البنوك بأسيييييماء    يحدد األمين العام البنك أو3,1,3 

 المفوضين بالتوقيع عن الجمعية ونماذج تواقيعهم وتواريخ سريانها بعد اعتماد رئيس مجلس اإلدارة.

عن مراقبة تطبيق أحكام هذه الالئحة وإصييييييدار القرارات الالزمة    ةمسييييييئول  االسييييييتثمارالمالية و  مواردال  لجنة3,1,4 

ختص بيإدارة أموال الجمعيية بنياء على موافقية األمين العيام وطبقيا  تبيأحكيام هيذه الالئحية و  ةالمعنيي  يلتنفييذهيا وه

عن تحديد اختصيييياصييييات موظفي اإلدارة المالية    ةالمسييييئول  يلما تتأييييمني هذه الالئحة من قواعد وتعليمات وه

إعيداد مشييييييييروع الموازنية التقيديريية والحسيييييييييابيات الختياميية والتقيارير المياليية والبييانيات اإلحصيييييييييائيية وفق المعيايير  و

 المحاسبية المتعارف عليها.

تسييري أحكام نظام العمل وكافة النظم المعمول بها بالمملكة والقرارات المتعلقة فيما لم يرد بشييأني نص  3,1,5 

 في هذه الالئحة أو ملحقاتها.

 سلطات واختصاصات مجلس اإلدارة: 3,2

لمجلس اإلدارة أوسيييع سيييلطة إلدارة وتشييي يل الجمعية ويجوز لي مباشيييرة جميع التصيييرفات، ولي على وجي 3,2,1 

 الخصوص مباشرة المهام الرئيسية التالية:

 وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.3,2,1,1 

هييا الخطيية االسييييييييتراتيجييية والخطيية التنفيييذييية وغيرهييا من خطط العمييل  وضييييييييع خطط عمييل الجمعييية ومن3,2,1,2

 الرئيسية، ومتابعة تنفيذها ، واعتمادها من الجمعية العمومية

 اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية3,2,1,3 

 ن فاعليتها .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق م3,2,1,4 

وضييع أسييس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة األسيياسييية واإلشييراف على 3,2,1,5 

 تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة

الصييرف فتح الحسييابات البنكية لدى البنوك والمصييارف السييعودية، ودفع وتحصيييل الشيييكات أو أذونات  3,2,1,6 

وكشيوفات الحسيابات وتنشييط الحسيابات وقفلها وتسيويتها وتحديي البيانات واالعتراض على الشييكات واسيتالم  

 الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.

تسييييييييجيل العقارات وقبول افراغها وقبول الوصييييييييايا واألوقاف والهبات ودمج صييييييييكوك أمالك الجمعية  3,2,1,7 

وتحديي الصيييكوك وإدخالها في النظام الشيييامل، وتحويل األراضيييي الزراعية الى سيييكنية، وإجراء  وتجزئتها وفرزها ، 

 أي تصرفات خالف ما سبق مما يكون للجمعية فيي غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.



 

 تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.3,2,1,8 

 ممتلكات الجمعية وأموالها.إدارة 3,2,1,9 

إعييداد قواعييد اسييييييييتثمييار الفييائض من أموال الجمعييية وتفعيلهييا بعييد اعتمييادهييا من الجمعييية العمومييية  3,2,1,10 

 والوزارة.

وضيع سيياسية مكتوبة تنظم العالقة مع المسيتفيدين من خدمات الجمعية تأيمن تقديم العناية الالزمة  3,2,1,11 

 لهم، واإلعالن عنها.

صيييياغة سيييياسيييات وشيييروط وإجراءات واضيييحة ومحددة للعأيييوية في مجلس اإلدارة ووضيييعها موضيييع  3,2,1,12 

 التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.

تزوييد الوزارة بيالبييانيات والمعلوميات عن الجمعيية وفق النمياذج المعتميدة من الوزارة، وتحيديثهيا بميا يطرأ 3,2,1,13 

 تاريخ وقوعي. من ت يير خالل فترة ال تزيد عن شهر واحد من

 التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية.3,2,1,14 

تزويد الوزارة بالحسيياا الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسييابات بعد إقرارها من الجمعية  3,2,1,15 

 العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 اد التقرير السنوي للجمعيةاإلشراف على إعداد واعتم3,2,1,16 

 اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها.3,2,1,17 

تعييني وصييييورة    تعيين مسييييؤول تنفيذي متفرج للجمعية، وتحديد صييييالحياتي وتزويد الوزارة باسييييمي وقرار3,2,1,18 

 نات التواصل معي.من الهوية الوطنية لي، مع بيا

 ومسؤولياتهم.تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم 3,2,1,19 

 البع في قبول عأو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إل اء عأويتي بقرار مسبب.3,2,1,20 

س اإلدارة والمسييييؤول التنفيذي  إبالج الوزارة بكل ت يير يطرأ على حالة أعأيييياء الجمعية العمومية ومجل3,2,1,21 

 والمدير المالي وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث الت يير.

وضيع السيياسيات واإلجراءات التي تأيمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح، إضيافة إلى االلتزام باإلفصياح  3,2,1,22 

المصييييالح اآلخرين، وتمكين اآلخر من عن المعلومات الجوهرية للمسييييتفيدين والوزارة والجهة المشييييرفة وأصييييحاا  

 االطالع على الحساا الختامي والتقارير المالية واإلدارية، ونشرها على الموقع اإللكتروني للجمعية.

قرارت وتعليمييات الجمعييية العمومييية أو المراجع الخييارجي أو الوزارة أو الجهيية   اإلشييييييييراف على تنفيييذ3,2,1,23 

 المشرفة.

 المالية للجمعية تنمية الموارد3,2,1,24 

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.3,2,1,25 

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصي.3,1,26 

 اختصاصات ومسؤوليات األمين العام:3,3

 القيام باالختصاصات المخولة لي من قبل مجلس اإلدارة.3,3,1 

 أور اللقاءات واالجتماعات عن الجمعية أو تفويض من ينيبي.ح3,3,2 

 رفع الموازنة التقديرية للجمعية إلى مجلس االدارة العتمادها.3,3,3 



 

 اإلشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الواردة بالموازنة التقديرية للجمعية.3,3,4 

 واردة بالموازنة التقديرية للجمعية.اعتماد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج ال3,3,5 

 اعتماد تش يل ساعات العمل اإلضافية بالجمعية وفقا الحتياجات الجمعية3,3,6 

 اقتراح أي تعديالت في الهيكل الوظيفي للجمعية ورفعها العتمادها من مجلس اإلدارة3,3,7 

وغيرها من النظم المتعلقة بالشيييئون اإلدارية والمالية  إصيييدار التعليمات والقرارات التنفيذية للوائح الداخلية  3,3,8 

 وشئون الموظفين.

إصيدار التعليمات الالزمة لحف  الوثائق والعقود والمسيتندات وتحديد المسيئولية عنها وطريقة إعداد صيور 3,3,9 

دتها إلى  معتمدة منها وتنظيم تداول صييييييييورها عند اللزوم، وتحديد المختصييييييييين باألذن بتداول أصييييييييولها لحين إعا

 الحف  السليم بعد انتهاء الحاجة من تداولها.

 اعتماد كشوف الحوافز والمكافآت وصرفها طبقا لنظام الحوافز والمكافآت المعتمد.3,3,10 

 يعرض على األمين العام ما يلي3,3,11 

التقديرية المعتمدة    التقارير الدورية الشييييييهرية الخاصيييييية باإليرادات والمصييييييروفات، مقارنة بأرقام الموازنة3,3,11,1 

 واالنحرافات وتحليلها.

 المركز المالي الشهري والربع سنوي مقارنة بالموازنة التقديرية المعتمدة.3,3,11,2 

 

 ترشيح المديرين من ذوي الكفاءة لتولي أعمال بالجمعية3,3,12 

 يعتمد توظيف مدراء اإلدارات.3,3,13 

 يعتمد استقالة مدراء اإلدارات.3,3,14 

 يعتمد الفصل من الخدمة وإنهاء عقد عمل مدراء اإلدارات.3,3,15 

 اعتماد جميع قرارات الجزاءات.3,3,16 

 والبدالت السنوية المشاريعيوصي باعتماد الترقيات وزيادة 3,3,17 

يعتمد االبتعاث في مهمات تدريب أو مهمات عمل داخل وخارج المملكة )باسييييتثناء سييييفرياتي( لمدة تقل  3,3,18 

 رة أيام متواصلةعن عش

 يعتمد العمل اإلضافي في حدود الالئحة الداخلية.3,3,19 

 (.المدير التنفيذيومراجعة  الموارد البشرية مسؤول يعتمد كشوف الرواتب الشهرية )إعداد3,3,20 

 اعتماد النقل الداخلي بين اإلدارات لجميع العاملين بالجمعية3,3,21 

 اإلجازات السنوية للعاملين بالجمعيةيعتمد برنامج 3,3,22 

 يعتمد اإلجازات العرضية والمرضية أو ال ياا بعذر مقبول.3,3,23 

 يعتمد شهادات الخبرة3,3,24 

 (التنفيذيمدير اليعتمد طلب تأشيرات االستقدام / الزيارة )أو يفوض 3,3,25 

 جمعيةيعتمد نماذج المطبوعات والمستندات التي تحمل اسم وشعار ال3,3,26 

 يعتمد منح القروض والسلف للعاملين حسب الالئحة الداخلية3,3,27 

 يعتمد التعاقد مع المكاتب االستشارية والمهنية ومكاتب السفر ومكاتب وشركات الخدمات العامة3,3,28 



 

 يطلب تعميد المصاريف الخاصة باألمين العام المتعلقة برحالت العمل أو غيرها.3,3,29 

 اريف المدراء والموظفين المتعلقة برحالت العمل أو غيرها.يعتمد مص3,3,30 

 يقترح التوصية باعتماد سياسات االستثمار أموال الجمعية3,3,31 

 رفع الميزانيات التقديرية للتوصية باعتمادها.3,3,32 

 يقترح المناقالت بين بنود المصروفات في الميزانية التقديرية.3,3,33 

 اإلدارة بإعدام الديون المستحقة للجمعية لدى ال يريوصي مجلس 3,3,34 

 

 اختصاصات ومسئوليات المدير التنفيذي:3,4 

 اإلشراف على تنفيذ الخطط واألعمال واألنشطة اليومية للجمعية3,4,1 

 تطوير وتعديل السياسات واإلجراءات المالية.3,4,2 

 الفرعية للجمعيةإعداد الهيكل التنظيمي العام والهياكل 3,4,3 

 اقتراح التعديالت على الهيكل التنظيمي العام والهياكل الفرعية3,4,4 

 إعداد ومتابعة الخطة التش يلية السنوية3,4,5 

 مراجعة الموازنة التقديرية السنوية قبل رفعها لألمين العام3,4,6 

 اقتراح المخصصات السنوية الالزمة3,4,7 

 ت الجمعية وفق الصالحيات في جدول الصالحياتاالشراف على شراء متطلبا3,4,8 

 العمل على صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة3,4,9 

 اعتماد صرف العهد المؤقتة والدائمة وفق الصالحيات3,4,10 

 التصريح بطبع المطبوعات ذات القيمة المالية.3,4,11 

 يةاعتماد مصروفات الأيافة واالستقبال لزوار الجمع3,4,12 

 اعتماد التسويات المالية وقيد المصروفات واإليرادات.3,4,13 

 اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين3,4,14 

 اإلشراف والمتابعة لجرد األصول والمستودعات3,4,15 

 تطوير المهام الخاصة بمدراء اإلدارات وباقي الموظفين.3,4,16 

 اإلذن باإلعالن عن وظائف شاغرة.3,4,17 

 تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف.3,4,18 

 اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف.3,4,19 

 اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات شئون الموظفين3,4,20 

 اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات أنشطة المساعدات3,4,21 

 واجراءات انشطة اإليرادات والتبرعاتاالشراف على تنفيذ سياسات  3,4,22 

 االشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات انشطة االستثمارات3,4,23 

اإلشييييراف الفني واإلداري على األقسييييام التي يرأسييييها وتنسيييييق العمل بينها وتوزيع االختصيييياصييييات على 3,4,24 

 معاونيي وتوجيههم.



 

 لالزمة لتحقيق أهدافها بأفأل وسائل التمويل المتاحةتخطيط وتدبير احتياجات الجمعية من األموال ا3,4,25 

مراقبة تحصييل األموال وصيرفها مع وضيع نظام وقواعد التحصييل والصيرف ونظم وقواعد تسيجيل كافة 3,4,26 

 المعامالت المالية التي تقوم بها الجمعية والتأكد من صحتها وسالمتها

إمساك الدفاتر والسجالت النظامية والتأكد من تسجيل   اإلشراف على تنفيذ النظام المحاسبي عن طريق3,4,27 

جميع العمليات الجارية واالسيييتثمارية واإلشيييراف على إعداد الحسيييابات الختامية والميزانية والتقارير المالية األخرى 

 مقارنة بي الموازنات التقديرية.

التنفييذيية الخياصيييييييية بهيا وكيذا مراقبية األحكيام المياليية  تنفييذ ومراقبية أحكيام الالئحية المياليية وكيافية القرارات 3,4,28 

 المنصوص عليها في األنظمة األخرى للجمعية.

 وضع القرارات التنفيذية الخاصة بالالئحة المالية.3,4,29 

وضييييع التعليمات الالزمة لتنظيم العمل بخزينة الجمعية، وتحديد الحد األقصييييى لما يجب االحتفاظ بي من 3,4,30 

 خزينةالنقد في ال

وضيييع نظام يكفل إحكام الرقابة على صيييرف وتسيييوية العهد المسيييتديمة والمؤقتة وذلك بتطبيق النظام  3,4,31 

 المحاسبي للجمعية.

وضييييع نظام يكفل حصييييول الجمعية على مصييييادقات من مدينيها ودائنيها على أرصييييدة حسيييياباتهم دورية  3,4,32 

 لما هو وارد في النظام المحاسبي للجمعية.ومتابعة الحصول عليها ومطابقتها مع الدفاتر وفقا 

إثبات قيمة   وضيع نظام يكفل اسيتمرار الرقابة الفاعلة على إعداد واسيتالم المطبوعات التي تسيتعمل في3,4,33 

األموال )كسييييييييندات القبض مثال( وفي تداول هذه المطبوعات وطريقة حفظها بعد اسييييييييتعمالها وذلك بتطبيق 

 النظام المحاسبي للجمعية.

االشتراك مع مديري اإلدارات األخرى في وضع وتحديي التعليمات الداخلية التي تكفل دقة تنفيذ النظام  3,4,34 

 المالي والمحاسبي داخل هذه اإلدارات واألقسام وتعتبر تلك التعليمات مكملة لهذا النظام.

في تحديد خطوات الرقابة الداخلية ومسيييييييئوليات العاملين بها وذلك وفقا لما هو وارد في   المسييييييياعدة 3,4,35

 النظام المحاسبي.

  وحدة الحسيييييياباتدارة  إاالشييييييتراك في وضييييييع الخطط التدريبية الالزمة لرفع مسييييييتوى وكفاءة العاملين ب3,4,36  

 ومتابعة تنفيذها

 

 :واالستثمار المالية لجنة تنمية الموارداختصاصات ومسئوليات 3,5 

اختصييياصيييات ومسيييئوليات االدارة المالية التخطيط المالي الذي يأيييمن تقدير األموال المطلوا اسيييتثمارها  3,5,1 

 في النشاط واإليرادات المتوقعة واست الل مشروعات الجمعية

دامات الجارية اختصييييييياصيييييييات ومسيييييييئوليات االدارة المالية وضيييييييع النظم الكفيلة بمراقبة الموارد واالسيييييييتخ3,5,2 

والرأسييييييييمياليية وتقيديم التقيارير اليدوريية لبييان المركز الميالي للجمعيية ونتيائج أعميالهيا مع وضييييييييع القواعيد واإلجراءات  

 المنظمة للتدفقات النقدية ومتابعة تنفيذها لأمان سالمة السياسة النقدية للجمعية

ة لقياس ومراقبة السييييولة النقدية وعائدات  اختصييياصيييات ومسيييؤوليات االدارة المالية وضيييع المعايير المالي3,5,3 

 االستثمار



 

اختصيياصييات ومسييؤوليات االدارة المالية مراقبة مصييروفات الجمعية والعمل على خفأييها بأسييلوا علمي 3,5,4 

 باالشتراك مع اإلدارات المعنية

للمعايير المحاسيييبية  توجيي وتسيييجيل القيود المحاسيييبية الخاصييية بجميع العمليات الجارية والرأسيييمالية طبقاً 3,5,5 

 المتعارف عليها في المملكة

إعداد الموازنة التقديرية للجمعية وفق المعايير واألسييييس المتعارف عليها وتوضيييييح المركز المالي للجمعية  3,5,6 

 واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية لفترة سنة مالية قادمة.

تبين المصييييييييروفيات واإليرادات والفيائض أو العجز مقيارنية مع الفترة  إعيداد تقيارير مياليية ومحياسييييييييبيية دوريية  3,5,7 

 المماثلة من العام السابق ومقارنة مع أرقام الموازنة التقديرية وبيان أسباا االنحراف عنها وطرق معالجتها

ت إعداد تقارير دورية عن تكاليف المشييييييييروعات تحع التنفيذ وموقف المشييييييييروعات القائمة مقارنة بتقديرا3,5,8 

دراسيييية الجدوى االقتصييييادية والتقديرات لكل مشييييروع على حدة موضييييحا بي االنحرافات وأسييييبابها واآلثار المترتبة 

 عليها.

تختص اإلدارة المالية بكافة األعمال المالية الخاصيييييييية بالجمعية وكل ما من شييييييييأني المحافظة على أموالها  3,5,9 

حصييل وسيلطات االعتماد وقواعد المراجعة والأيبط الداخلي  وأنظمة الرقابة الداخلية وتنظيم قواعد الصيرف والت

لإليرادات والمصييروفات والمشييروعات القائمة والتي ما زالع تحع التنفيذ والخزينة واألجور والمرتبات والحسييابات  

 والموازنات المالية تطبيقا للنظم والقواعد المعمول بها.

 

 اختصاصات الحسابات المالية3,6 

وتنظيم الحسييييابات ووضييييع أسييييس التوجيي المحاسييييبي طبقا للنظام المحاسييييبي الموضييييوع للجمعية  إعداد 3,6,1 

 ومتابعة التنفيذ.

إعيداد المراكز المياليية اليدوريية والميزانيية للجمعيية طبقيا للمعيايير المحياسييييييييبيية المتعيارف عليهيا في المملكية  3,6,2 

 والقرارات المنظمة لذلك.

مراجع الحسيابات الخارجي وغيرهم من األشيخاص والهيئات التي قد تعطيها مناقشية حسيابات الجمعية مع  3,6,3 

 األنظمة حق مناقشة هذه الحسابات

فحص التزامات الجمعية المالية وحقوقها لدى ال ير والعمل على تسيييويتها بتحصييييل مسيييتحقاتها وتسيييديد 3,6,4 

 ديونها.

وأنشييييييييطتها والتأكد من أن التوجيي يتم طبقا    توجيي القيود المحاسييييييييبية الخاصيييييييية بجميع عمليات الجمعية3,6,5 

 لألسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

مراقبة وفحص الذمم والدائنين ومحاضير اسيتالم المشيتريات واالحتياجات التي ترد للجمعية حتى يتم سيداد 3,6,6 

، وتسوية الخالفات في حساا المدينين  قيمتها ، وكذلك فحص الحسابات المتعلقة بالجمعية لبيان مركز السيولة

والدائنين والرد على اسييتفسيياراتهم واعتراضيياتهم ومراجعة كشييوف الحسييابات التي ترسييل للمدينين والتي ترد من 

 الموردين.

 فحص القيود الخاصة بالخزينة ومطابقتها مع دفاتر الخزينة ومحاضر الجرد اليومية الخاصة بها.3,6,7 



 

اصيييية بالبنوك ومطابقتها مع كشييييوف البنك والشييييهادات الواردة منها وعمل التسييييويات  فحص القيود الخ3,6,8 

 الالزمة إلجراء هذه المطابقة.

تسييييجيل المسييييتندات بالسييييجالت طبقا للمعايير المحاسييييبية المتعارف عليها ووضييييع األنظمة الرقابية التي  3,6,9 

 تكفل سالمة حف  المستندات.

التسييويات الجردية والمحاسييبية قبل إعداد الحسييابات والقوائم الختامية للجمعية بشييكل يؤدي إجراء كافة 3,6,10 

إلى تحميل السيينة المالية بكل ما يخصييها من المصييروفات والمخصييصييات واإليرادات طبقا لمبدأ االسييتحقاق بحيي  

تظهر حسيابات النتيجة الفائض أو    تعبر الميزانية بصيورة عادلة عن المركز المالي للجمعية في تاريخ الميزانية وبحيي

العجز بشييييييكل دقيق وذلك طبقا للمعايير المحاسييييييبية المتعارف عليها في المملكة وعلى أن تتأييييييمن حسييييييابات 

 الجمعية إثبات كل ما تنص عليي األنظمة والقرارات على وجوا إثباتي بها.

 

 المادة الرابعة4 

 سياسات المحاسبة:4,1 

 بيالتسجيل المحاس أوال:4,1,1 

يتم إثبات أصيول الجمعية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وإثبات اإليرادات وفقا لمبدأ االسيتحقاق والنفقات 4,1,1,1 

 وفقا لمبدأ االستحقاق.

يتم إثبات العمليات المالية وفقا لقاعدة القيد المزدوج في ضيوء القواعد واألعراف المحاسيبية المتعارف  4,1,1,2,

 عليها .

 فتح حسابات الجمعية وفقا لما هو وارد بدليل الحسابات.يتم  4,1,1,3 

يتم إثبات القيود المحاسييييبية من واقع مسييييتندات معتمدة من األشييييخاص أصييييحاا صييييالحيات االعتماد 4,1,1,4 

 بشرط عدم الجمع بين تجهيز المستندات وقيدها في السجالت وبين عملية ترحيلها.

 التكلفة أو السوق أيهما أقل.يتم إثبات مخزون آخر العام بسعر 4,1,1,5 

تتم اإلجراءات المحاسيييبية لعمليات الجمعية سيييواء، باسيييتخدام الحاسيييب اآللي أو النظام اليدوي في مقر 4,1,1,6 

 الجمعية

 

 األصول الثابتة ثانيا: 4,1,2 

 إجراءات شراء األصول الثابنتة  

 إجراءات شراء األصول الثابنتة    : المهمة أو اإلجراء

 شراء األصول الثابتة   الهدف 

 أمين الصندوق   \المدير التنفيذي  الموظف المسؤول 

  نموذج طلب الشراء • )النماذج( ذات العالقة \ الوثائق 

  عروض األسعار •

 رفع طلب الشراء   -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 



 

 اعتماد الطلب من أمين الصندوق  -2

جلب ثالث عروض أسعار أو تسعيرة من   -3

 مثمن معمد  

 العرض على اللجنة المالية لالعتماد  -4

 تحديد طريقة الشراء والتأكد من توفر رصيد   -5

 اعتماد المبل    -6

 استالم األصل والمطابقة   -7

 توقيع االستالم والتحويل لإلدارة المالية   -8

ندات إلى  إرسال فاتورة المورد والمست -9

 الشؤون المالية  
 

يتم إثبات تسيييجيل األصيييول الثابتة للجمعية بتكلفتها التاريخية مأيييافا إليها كافة المصيييروفات نظير اقتناء  4,1,2,1 

 األصل وتجهيزه للتش يل.

االسيتهالك  يجب أن تظهر األصيول الثابتة بقائمة الجمعية المالية بتكلفتها التاريخية مخصيوما منها مجمع  4,1,2,2 

 المتراكم.

يتم اسييييييتهالك األصييييييول الثابتة بإتباع طريقة القسييييييط الثابع ووفقا للنسييييييب المئوية التي يعدها المدير  4,1,2,3 

المالي والموضييييييحة الحقا في اسييييييتهالك الموجودات الثابتة مع األخذ في االعتبار النسييييييب المئوية السييييييتهالك 

دخل في المملكة أو أي جهة عامة أخرى تصيييدر مثل هذه النسيييب  األصيييول الثابتة الصيييادرة عن مصيييلحة الزكاة وال

 ويكون ذلك بالتنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي ويقرها مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضي بذلك.

يجب التمييز بين المصييييياريف الرأسيييييمالية والمصييييياريف اإليرادية باعتبار األولى هي التي تكون ب رض اقتناء  4,1,2,4 

إضيييييييافة أجزاء جديدة لكي تطيل العمر اإلنتاجي واالقتصيييييييادي لألصيييييييلب وتحديد سيييييييقف أدنى العتبار األصيييييييل أو  

 المصروف رأسمالي. أما المصروفات اإليرادية فهي مثل أي نفقات تش يلية تخص الفترة المالية التي تمع فيها.

الرأسييييييمالية التي تهدف في النهاية يتم توسيييييييط حسيييييياا إنشيييييياءات تحع التنفيذ للتكوينات أو النفقات  4,1,2,5 

 إلضافة أصل جديد للجمعية مثل إنشاء مبنى خاص بإدارة الجمعية.

يتم اسييتالم كافة الموجودات الثابتة وحصييرها بسييجل خاص وتحديد مكانها ونسييب اسييتهالكها وإتالفها  4,1,2,6 

 وفقا لإلجراءات الموضحة بالالئحة المالية للجمعية.

لعام أو الجهة المختصييية وضيييع السيييياسييية المالئمة للتأمين على موجودات الجمعية ويكون  على األمين ا4,1,2,7 

 المدير المالي مسئوال عن تطبيق هذه السياسة.

 إجراءات بيع األصول الثابتة  

 إجراءات بيع األصول الثابتة    : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية بيع األصول الثابتة   الهدف 

 المدير التنفيذي    \لجنة البيع  الموظف المسؤول 



 

  بيانات األصول المراد بيعها • )النماذج( ذات العالقة \ الوثائق 

  مذكرات البيع •

 إعداد مذكرة البيع   -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 

الموافقة على البيع من قبل أمين الصندوق   -2

 والرفع للجمعية العمومية لالعتماد 

 تحديد الحد األدنى من البيع   -3

 تشكيل لجنة البيع من قبل المدير التنفيذي   -4

 بيع األصل   -5

 االستالم بموجب سند قبض   -6

 شطب األصل من السجالت   -7

إقفال الحسابات في قائمة اإليرادات  -8

 والمصروفات  

 

 ثالثا: األصول الثابتة المشروطة )المقيدة(4,1,3 

التي يتم الحصيييييول عليها في صيييييورة تبرع ب رض منحها ))المقيدة  يتم إثبات األصيييييول الثابتة المشيييييروطة  4,1,3,1 

النوع من األصيييييييول الثابتة كمصيييييييروف إيرادي فال الحقا أو االسيييييييتفادة من ريعها ، وبمعنى آخر تعامل تكلفة هذا  

يوجد اسيييتهالك سييينوي لهذه األصيييول، مع ضيييرورة حصييير هذه النوعية المختلفة من األصيييول في سيييجل األمانات 

 بهدف التفرقة بينها وبين األصول الثابتة العادية.

 

 رابعا: األصول المتداولة4,1,4 

ة، ويمكن اسييييييييتخيدامهيا للوفياء بيااللتزاميات المتيداولية، أي  هي األصييييييييول التي يسييييييييهيل تحويلهيا إلى نقيديي 4,1,4,1 

 المستحقة على الفور، أو خالل الدورة التش يلية وتشمل اآلتي:

 النقدية بالصندوق الخزنة( والبنوك.4,1,4,1,1 

 أوراق القبض4,1,4,1,2 

 الذمم المدينة والعمالء4,1,4,1,3 

 المخزون.4,1,4,1,4 

 

 بالعمالت األجنبيةخامسا: التعامل 4,1,5 

تحول قيمة المعامالت المالية المسيييييجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السيييييعودي بتاريخ الجمعية المالي  4,1,5,1 

وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية وتسجل فروق التحويل في حساا فروق العملة في قائمة  

 اإليرادات والمصروفات.



 

 

 مخصصاتسادسا: ال4,1,6 

 يجب مراعاة تكوين المخصصات الأرورية لمواجهة العجز المتوقع تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر مثل:4,1,6,1 

مخصييييييييص مكيافيأة نهيايية الخيدمية لموظفي الجمعيية، ويتم تعليتيي في نهيايية السيييييييينية المياليية ضييييييييمن  4,1,6,1,1 

 التسويات.

 يتي في نهاية السنة المالية ضمن التسويات.مخصص إجازات موظفي الجمعية، ويتم حسابي وتعل4,1,6,1,2 

مخصيييص سييينوي للديون المشيييكوك في تحصييييلها ، في نهاية السييينة المالية ويتم تحديد النسيييبة التي  4,1,6,1,3 

سييتم تخصييصيها للديون المشيكوك في تحصييلها بواسيطة المدير المالي من خالل الرصييد المتقادم لبعض الذمم  

لتعثر المدين أو العأييييو، أو ما شييييابي ذلك، وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات النظامية    والذي يصييييعب الحصييييول عليي إما

 لتحصيل تلك الديون ويتم رفع األمر لألمين العام العتماد تلك النسبة من الجهة المختصة.

 

 سابعًا: القوائم المالية4,1,7 

 تتكون القوائم المالية من:4,1,7,1 

 يةقائمة الميزانية التقدير4,1,7,1,1 

 قائمة الدخل )قائمة المقبوضات والمدفوعات أو قائمة اإليرادات والمصروفات(.4,1,7,1,2 

 قائمة التدفق النقدي4,1,7,1,3 

 قائمة المركز المالي ) الميزانية العمومية(.4,1,7,1,4 

 المادة الخامسة5

 الموازنة التقديرية5,1

فترة محيددة قيادمية من الزمن، وتنبثق عن الخطية االسييييييييتراتيجيية  الميزانيية التقيديريية هي خطية مياليية ت طي 5,1,1 

التي اعتمييدهييا مجلس إدارة الجمعييية لتحقيق األهييداف المنشييييييييودة، وتظهر عييادة اإليرادات المقييدرة المتوقع  

تحقيقها ، والمصييياريف المترتبة على تنفيذ برامج وأنشيييطة الجمعية لتحقيق هذه اإليرادات خالل الفترة المذكورة،  

 ضافة إلى كيفية استخدام الموارد لبلوج األهداف.باإل

 

 أهداف الموازنات التقديرية5,2 

تسييياعد المسيييئولين على التخطيط لألنشيييطة المختلفة وعلى التنسييييق فيما بينها والرقابة على األداء فيها  5,2,1 

ن في التخطيط وفي  التخاذ القرارات المناسيبة في الوقع المناسيب. وهي بذلك تجعل جميع المسيئولين يشياركو

 تحمل مسؤولية النتائج.

تستخدم الميزانية التقديرية كأداة من أدوات الرقابة والأبط الداخلي وذلك عن طريق المقارنات المستمرة   5,2,2 

بين األرقام المقدرة واألرقام الفعلية والتي عن طريقها يمكن اكتشييياف نقاط الأيييعف ونسيييب االنحراف للتعامل  

حيح، كما يمكن معرفة حجم ونسبة اإلنجاز الذي حققتي الجمعية من أجل إقناع أعأاء المجلس  معها بالشكل الص



 

والممولين ببذل المزيد من الهبات والدعم للجمعية، السيييييييتمرار قيامها بمهامها والتوسيييييييع في هذه األنشيييييييطة. 

 بجانب التزامها بالنظم والقوانين التي تحويها اللوائح واألنظمة المعمول بها.

 

 إعداد الموازنات التقديرية وأبوابها:5,3 

 آلية إعداد الموازنة التقديرية 

 آلية إعداد الموازنة التقديرية   : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية إعداد الموازنة التقديرية للعام القادم   الهدف 

 اللجنة المالية  \ إدارة المشاريع  الموظف المسؤول 

 احتياجات المشاريع واألقسام المختلفة  • العالقة)النماذج( ذات   \ الوثائق 

 ميزانية آخر ثالث سنوات   •

 إصدار أمر إعداد الموازنة   -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 

 تقدير احتيجات المشاريع واألنشطة  -2

 مشورة موظفي المشاريع   -3

تعبئة نموذج الموازنة التقديرية للمشاريع   -4

 والبرامج  واألنشطة  

 دراسة الموازنة السنوية  -5

 عداد الموازنة الختامية  إ -6

اعتماد الموازنة من اللجنة المالية ورفعها   -7

 لمجلس اإلدارة لالعتماد النهائي  
 

تشيييكل لجنة قبل ثالثة أشيييهر من بداية كل سييينة مالية إلعداد مشيييروع الموازنة التقديرية للجمعية بقرار من 5,3,1 

أعميالهيا بحييي تعرض الموازنية على األمين العيام لمنياقشييييييييتهيا  األمين العيام ويحيدد القرار موعيد انتهياء اللجنية من  

 ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.

الموازنييية التقيييديريييية )التخطيطيييية( بحييييي تعطى ترجمييية دقيقييية لالسييييييييتخيييداميييات والموارد الجييياريييية 5,3,2  تبوا 

عد عنها الموازنة وبحيي تبرز والرأسييييييمالية التي يتوقع أن تسييييييفر عنها المعامالت المالية للجمعية خالل الفترة الم

 الت يرات المنتظرة في كافة بنود األصول وااللتزامات.

يراعى في تقسييييييييمات وتبويب الموازنات التقديرية أن تخصيييييييص موازنات للنشييييييياط الجاري وأخرى للعمليات  5,3,3 

 الرأسمالية للجمعية نظرا الختالف طبيعة ومقومات كل منها.

الجهة المختصيييية سيييينويا التعليمات الواجب إتباعها إلعداد الميزانية التقديرية بتطوير يصييييدر األمين العام أو  5,3,4 

 جديد وفقا لألسس التي تحقق أغراض وأهداف الجمعية وبما يتناسب مع تعدد وتطور أنشطتها.

متوقعة  تقوم إدارة الجمعية بإعداد موازنة تقديرية لكل سيييييينة مالية تشييييييتمل على تقدير لكامل اإليرادات ال5,3,5 

حسييب مصييادرها والنفقات المتوقعة حسييب أوجي إنفاقها في السيينة المالية المقبلة مبوبة وفقا للتصيينيف الوارد  



 

في دليل الحسيييييييابات، كما يجوز إلدارة الجمعية أن تأيييييييع موازنة تقديرية للتوسيييييييعات واالسيييييييتثمارات التي ترغب  

 عة للتنفيذ.بتنفيذها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبي المدة المتوق

تبوا إيرادات ومكاسب الجمعية التقديرية حسب تصنيف موارد الجمعية في النظام األساسي لها وحسب  5,3,6 

 التصنيفات المحاسبية اإليرادات ومكاسب الجمعيات كما يلي:

 تبرعات الزكاة: تمثل التبرعات المتوقعة التي تمثل زكاة شرعية متبرع بها5,3,6,1 

 النقدية: تمثل التبرعات النقدية المتوقعة خالل العامالتبرعات  5,3,6,2 

 التبرعات العينية: تمثل التبرعات العينية المتوقعة خالل العام5,3,6,3 

 االشتراكات: تمثل اشتراكات األعأاء المتوقع تحصيلها5,3,6,4 

 إيرادات االستثمارات: تمثل اإليرادات المتوقعة من استثمارات الجمعية5,3,6,5 

 إيرادات العقارات: تمثل اإليرادات المتوقعة من تأجير واست الل عقارات الجمعية5,3,6,6 

 إيرادات األوقاف: تمثل اإليرادات المتوقعة من أوقاف الجمعية5,3,6,7 

 إيرادات أخرى5,3,6,8 

 

 كما تبوا المصروفات والخسائر التقديرية للجمعية كما يلي:5,3,7 

 المساعدات من الزكاة، وتمثل المنصرف كمساعدات متوقعة من تبرعات الزكاة الشرعيةمصروفات  5,3,7,1 

 مصروفات المساعدات العينية: وتمثل المنصرف كمساعدات عينية متوقعة خالل العام5,3,7,2 

 مصروفات البرامج واألنشطة، وتمثل المتوقع صرفي على البرامج واألنشطة5,3,7,3 

 إدارية وعمومية تمثل المصروفات المتوقع صرفها والتي لم ترد في التصنيفات أعالهمصروفات  5,3,7,4 

المصييروفات الرأسييمالية المتمثلة في المشييروعات اإلنشييائية للجمعية وتأمين األثاث واألجهزة والمعدات  5,3,7,5 

 ووسائل النقل وكافة الموجودات الثابتة األخرى.

 ادات ومصروفات بالريال السعودي.يتم تقدير الميزانية من إير5,3,7,6 

يتم توزيع نمياذج الميزانيية التقيديريية على اإلدارات والفروع التيابعية للجمعيية قبيل ثالثية شييييييييهور من نهيايية 5,3,7,8 

السنة المالية مقرونة باإلرشادات الأرورية وعلى اإلدارة المالية التأكد من استالم اإلدارات والفروع لهذه النماذج  

 معبئة من اإلدارات والفروع قبل بداية السنة المالية الجديدة بشهرين. على أن تعاد

% من إجمالي مبل  الميزانية التقديرية للنفقات الطارئة عند حدوث أي عجز في   10يخصص احتياطي بنسبة  5,3,8 

مني إلى   اعتماد البنود خالل السييييييينة المالية، وال يجوز اسيييييييتخدام هذا االحتياطي للصيييييييرف مباشيييييييرة مني بل ينقل

 األبواا األخرى.

ال يجوز الصييييرف إال بناء على ارتباط سييييابق وال يجوز االرتباط إال في حدود االعتمادات المدرجة بالميزانية أو  5,3,9 

بعد صيدور قرار من صياحب الصيالحية بتعديل هذه االعتمادات )ويتم إتباع أسياس االسيتحقاق في قيد مصيروفات 

 الجمعية(.

لية بين أبواا الميزانيية من بنيد إلى بنيد داخيل البياا الواحيد أو من بياا إلى بياا آخر وفق الئحية تكون المنياق5,3,10 

 الصالحيات المعتمدة



 

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة اسييييتحداث بنود إضييييافية بأبواا الميزانية الحالية بعد توضيييييح األسييييباا التي  5,3,11 

ار من رئيس مجلس اإلدارة تعزيز بند أو بعض بنود الميزانية  دعع إلى ذلك وتحديد مصييييييادر تمويلها ، كما يجوز بقر

 سواء كان مصدر التمويل من فائض الميزانية أو في حالة وجود تبرعات ل رض معين.

 

 التصديق على الموازنة التقديرية واعتماد العمل بها:5,4 

ة أو من يفوضيي بذلك، قبل عرضيها يتم التصيديق على الميزانية التقديرية واعتمادها من رئيس مجلس اإلدار5,4,1 

 على مجلس اإلدارة.

يجب البدء في إعداد الميزانية التقديرية السيينوية في بداية شييهر أكتوبر من كل عام بواسييطة لجنة مشييكلة  5,4,2 

من المدير المالي ومديري األقسيييام، على أن يتم االنتهاء من إعداد مسيييودة الميزانيات التقديرية قبل نهاية شيييهر 

بر، ثم يتم مناقشييييتها مع األمين العام أو الجهة المختصيييية قبل نهاية شييييهر نوفمبر، ثم يتم رفعها خالل شييييهر أكتو

 نوفمبر العتمادها من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضي بذلك.

  يجوز للمدير المالي في حالة تأخر صيييييييدور أو تصيييييييديق الميزانية التقديرية اعتماد اإلنفاق في السييييييينة المالية5,4,3 

 الجديدة على غرار اعتماد الصرف في السنة المالية السابقة بعد أخذ موافقة صاحب الصالحية

تتولى الشييييييييئون المياليية بيالجمعيية متيابعية تنفييذ الميزانيية التقيديريية وتعيد في سييييييييبييل ذليك التقيارير المياليية  5,4,4 

ها لألمين العام موضيييييحة مواطن االنحراف الشيييييهرية بالبيانات الفعلية مقارنة مع األرقام المقدرة بالميزانية وترفع

 ومسبباتها.

يجوز تجاوز المخصييصييات المالية المعتمدة بالميزانية التقديرية بتوصييية من المدير المالي ووفق الصييالحيات  5,4,5 

  المحددة بالئحة الصالحيات المعتمدة.

الموازنة بعد اعتمادها من مجلس   لألمين العام والمدير التنفيذي الصيييييالحية الكاملة في الصيييييرف من بنود5,4,6 

 اإلدارة وذلك وفق الصالحيات المحددة في الئحة الصالحيات المعتمدة

 

  التقرير عن الموازنة:5,5 

تعيد اإلدارة المياليية تقريرا ميالييا ترفعيي لألمين العيام إليأيييييييياح ميدى تمشييييييييي الواقع الفعلي للمصييييييييروفيات  5,5,1 

التقيديريية، وبييان ميا قيد يظهر من تبياينيات، على أن يقوم األمين العيام بعرض النتيائج  واإليرادات مع أرقيام الموازنية  

 وأسباا االنحرافات على هيئة اإلشراف في أول جلسة تالية لتاريخ التقرير

 

 المادة السادسة:6 

 تنظيم العمل بالخزينة6,1

 يأتي: على أمين الخزينة )محاسب الصندوق( عند تحصيل أي مبال  مراعاة ما6,1,1 

أن التحصيييييييييييل يتم على النميياذج التي تعييدهييا اإلدارة المييالييية لهييذا ال رض، ويرفق بسيييييييينييد القبض كييافيية 6,1,1,1 

 المستندات المؤيدة لي.

يجب على أمين الخزينة )محاسييييب الصييييندوق( إعطاء دافع النقود سييييند قبض نقدية أو شيييييكات مختوم  6,1,1,2 

 يفيد التوريد ويجب أن تكون هذه اإليصاالت متسلسلة األرقام مسبقا.بختم الخزينة وموقع من أمين الخزينة بما 



 

 يحظر على أمين الخزينة أن يودع في خزينة الجمعية أمواال أو مستندات خاصة بي أو بال ير6,1,1,3 

 

 على أمين الخزينة )محاسب الصندوق( عند سداد أي مبل  مراعاة ما يلي:6,1,2 

سييند الصييرف طبقا للنماذج التي تعدها اإلدارة المالية لهذا ال رض، ويرفق بسييند   أن السييداد يتم بناء على6,1,2,1 

 الصرف كافة المستندات المؤيدة لي.

 التأكد من اعتماد سند الصرف من السلطة المختصة ومراجعتي بمعرفة المراجع المالي6,1,2,2 

تفيد حيي ال تصييرف القيمة المنوه  يقوم أمين الخزينة بإعداد سييند صييرف بعد التحقق من شييخصييية المسيي 6,1,2,3 

 عنها بإذن الصرف إال للمستفيد شخصيا وبتوقيعي مع ذكر رقم الهوية على سند الصرف.

ختم سندات وأذون الصرف والمستندات المرفقة بختم )صرف نقدأ( وترقيم المستندات بنفس رقم سند 6,1,2,4 

 الصرف والتاريخ وتوقيع أمين الخزينة.

ون كافة المدفوعات مؤيدة بمسييييتندات أصييييلية كاملة وسييييليمة مع التأكد من أني لم يسييييبق يجب أن تك6,1,2,5 

 صرف القيمة ومن أن الجمعية قد حصلع فعال على مقابل لهذه المدفوعات.

يتم تسيييييجيل سيييييندات الصيييييرف والقبض أوال بأول بدفتر حركة الخزينة وترصييييييد الدفتر في نهاية اليوم ويتم 6,1,3 

دفتري مع الرصييد الفعلي، ويتم تسيليم سيندات الصيرف والقبض بعد مراجعتها في صيباح اليوم  مطابقة الرصييد ال

 التالي على األكثر إلى الحسابات التخاذ إجراءات القيد بالدفاتر.

تحيدييد مواعييد ونظيام العميل بخزينية الجمعيية وتحيدييد الحيد األدنى واألقصييييييييى للنقيديية و مواعييد تورييد  6,1,4 

 لبنك بموجب تعليمات يصدرها مدير الشئون المالية واإلداريةالنقدية الفائأة ل

ال يجوز مطلقيا حف  أموال الجمعيية أو المسييييييييتنيدات ذات القيمية المياليية التي في عهيدة أمين الخزينية خيارج 6,1,5 

 الخزينة المخصصة لحفظها مهما كانع األسباا.

زيادة في الخزينة يحرر بها سيييييييند اسيييييييتالم نقدية بناء على إذا ظهر في الجرد اليومي أو الدوري أو المفاجئ  6,1,6 

مييذكرة من أمين الخزينيية والمراجع الييداخلي وتأييييييييياف قيمتهييا إلى عهييدة الخزينيية وترفع لمييدير الشييييييييئون المييالييية  

 واإلدارية لبحي أسباا هذه الزيادة

 .يراعى اختيار أمين الخزينة من العاملين المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك6,1,7 

إال بعد أخذ موافقة من السيييلطة المختصييية ويتم إيداع المبال    -ال يجوز الصيييرف من أي متحصيييالت نقدية 6,1,8 

 المحصلة في حسابات الجمعية بالبنوك أوال بأول، كما يتم تمويل الخزينة عن طريق الشيكات.

الحاجة إلى الصييييييرف نقدا أن يتم األصييييييل في الصييييييرف أن يكون بموجب شيييييييكات ومع ذلك يجوز إذا دعع 6,1,9 

 بموجب سندات صرف نقدية معتمدة من صاحب الصالحية.

 أمين الخزينة هو المسئول وحده عن استالمي لعمالت تالفة أو زائفة و تخصم من مستحقاتي.6,1,10 

عن هيذا الحيد، كميا ال يجوز أن يحتف  أمين الخزينية بمبيال  تزييد عن الحيد المقرر وعلييي أن يورد للبنيك ميا زاد  6,1,11 

 ال يجوز أن يكون ألمين الخزينة عالقة مباشرة بحسابات المدينين والدائنين أو كشوف البنك.



 

 جرد الخزينة6,2

 الجرد اليومي أوال: 6,2,1 

قبل الموعد المحدد النتهاء مواعيد العمل اليومية بنصف ساعة على المراجع المالي القيام بجرد الخزينة  6,2,1,1 

 مين الخزينة ومراجعة إثبات هذا الجرد بدفتر الخزينة المعد لهذا ال رض.في حأور أ

 يلزم اتخاذ ما يلي:  في حالة عدم مطابقة جملة ما بالخزينة من واقع الجرد الفعلي لرصيد دفتر الخزينة6,2,1,2 

بالزيادة ليطابق الجرد الفعلي  في حالة زيادة رقم الجرد عن رصيييد الخزينة يحرر)يسييتخرج( سييند قبض نقدية 6,2,1,3 

 حسب دفتر الخزينة ويوضح بالسند عبارة " زيادة بالجرد " لحين بحي أسبابي.

في حالة نقص الجرد عن رصييييييد الخزينة على المراجع التأكد من سيييييداد العجز فورا من جانب أمين الخزينة  6,2,1,4 

مدير الشييييييئون المالية واإلدارية بالعجز أو الزيادة، وال ليطابق الجرد الفعلي رصيييييييد دفتر الخزينة، على أن يتم إخطار  

سييييياعة من  24يمنع ذلك من اتخاذ اإلجراءات والعقوبات التأديبية، في حالة عدم سيييييداد العجز في موعد أقصييييياه  

 وقع اكتشافي يوقف أمين الخزينة عن العمل وتتخذ ضده اإلجراءات النظامية

 زينة يوميا بعد انتهاء الجرديجب التأكد من إنهاء العمل بالخ6,2,1,5 

 ثانيا: الجرد الدوري والمفاجئ:6,3

يتم هذا الجرد في المواعيد التي يحددها مدير الشيئون المالية واإلدارية )مرة كل شيهر على األقل( بمعرفة  6,3,1 

 أمين الخزينة وأحد المسئولين في إدارة المراجعة الداخلية.

يوضييح فيي تاريخ وسيياعة الجرد وأسييماء أعأيياء اللجنة ونص تكليف مدير تسييجل نتيجة الجرد في محأيير جرد 6,3,2 

الشييئون المالية واإلدارية بالجرد المفاجئ على أن يسييتخرج هذا المحأيير متأييمنا بيان الجرد مع تفقيط جملة قيمة  

 المحتويات بالحروف والتوقيع عليي من جميع أعأاء اللجنة وتستخرج من أصل وصورتين كاآلتي:

 ألصل لمدير الشئون المالية واإلداريةا6,3,2,1

 صورة ألمين الخزينة.6,3,2,2 

 صورة لمندوا المراجعة الداخلية.6,3,2,3 

 

 

 ثالثا: الجرد السنوي6,4 

يتم الجرد السيييييينوي بحأييييييور مندوا مراجع الحسييييييابات الخارجي ومندوا عن الحسييييييابات وأحد مسييييييئولي  6,4,1 

 من مدير الشئون المالية واإلداريةالمراجعة الداخلية، وتعتمد نتيجة الجرد 

 المادة السابعة7

 مبادئ أخرى:7,1 

الزيادة أو العجز في الخزنة يسيييييتوجب التحقيق مع المسيييييئول عنها ، ويتم التحقق من الزيادة فإذا لم يعرف 7,1,1 

 مصدرها تسجل إيرادات متنوعة، وفي حالة العجز يتحملي مسئول الخزنة.

 ثبع وجود أموال ال تخص الجمعية، يحقق مع مسؤول الخزنة ويوقع عليي الجزاء المناسبعند الجرد إذا 7,1,2 



 

ال يجوز االحتفياظ ليدى محياسييييييييب الصيييييييينيدوق بمبل  يزييد عن المبل  الالزم لالحتيياجيات النثريية )السييييييييلفية أو  7,1,3 

  الزائيد لميدة تتعيدى  وفي هيذه الحيالية ال يحتف  بيالمبل  -العهيدة النقيديية( ميا لم تكن هنياك رواتيب تحيع الصييييييييرف  

 عن عشرة أيام تبدأ قبل موعد استحقاق صرف الرواتب بثالثة أيام وتنتهي بعد ذلك الموعد بسبعة أيام.

صييياحب الصيييالحية هو معتمد النفقة وآمر الصيييرف ويعتبر توقيعي على مسيييتندات الصيييرف المختلفة توقيعا  7,1,4 

اصيي دفع النقود أو تحرير الشييكات أو اعتماد اإلشيعارات نهائيا يجيز للمسيئولين عن حف  األموال كل حسيب اختصي 

البنكية أو تسييليم المواد أو شييراء االحتياجات فصيياحب صييالحية صييرف األموال التي في العهدة أو السييلفة النقدية 

عند المحاسيب هو أمين عام الجمعية أو من يفوضيي فقط أما صيالحية اعتماد الشييكات الخارجة من الجمعية فمن 

 أمين الصندوق واألمين العام. صالحية

أن اعتماد صيياحب الصييالحية ألي تصييرف ينشييأ عني نفقة مالية سييواء كانع بشييكل نقود أو بأيياعة أو قيود 7,1,5 

يسيتلزم بالأيرورة تنفيذها بشيكل سيليم بواسيطة المسيتندات النظامية المسيتعملة لدى الجمعية وطبقا لإلجراءات  

 المدير المالي مسئوال عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات.المحاسبية المعتمدة ويعتبر 

يعتبر )سيييند الصيييرف النقدي( المسيييتند النظامي الذي يجيز لمحاسيييبي الصيييناديق دفع النقود كما أن سيييند 7,1,6 

صرف الشيكات هو المستند النظامي الذي يجيز تحرير الشيك لسحب النقود من البنك وعلى المدير المالي أو من 

اذ اإلجراءات الالزمة للحد من الصيييرف النقدي خاصييية المبال  الكبيرة، بحيي يكون الصيييرف بالشييييكات  ينوا عني اتخ

 عن طريق البنوك

يحق لصييياحب الصيييالحية أن يفوض من يراه مناسيييبا بالتوقيع إنابة عني على سيييندات الصيييرف النقدي لصيييرف 7,1,7 

واألجور وعقود اإليجارات وفواتير الكهرباء والهاتف    النفقات النثرية العاجلة والمصروفات المعتمدة أصال كالرواتب

وما في حكمها ، يسيييتلزم ذلك صيييدور قرار إداري يحدد فيي بدقي اسيييم المفوض بالصيييرف وحدود الصيييرف ومدتي 

 وأغراضي.

 المادة الثامنة8 

 التحويالت واإليداعات البنكية:8,1

 التالية:تتم التحويالت واإليداعات البنكية من خالل الخطوات 8,1,1 

يقوم محاسيييييييب الصيييييييندوق بالتأكد من الحواالت واإليداعات البنكية الواردة من جهات أخرى لحسيييييييابات  8,1,1,1 

 الجمعية

 يتم إصدار سند قبض بالمبل  المودع في الحساا.8,1,1,2 

صيورة  يتم تسيليم أصيل سيند القبض إلى الجهة التي أودعع المبل ، ويرفق صيورة من كشيف الحسياا مع  8,1,1,3 

 سند القبض ويسلم إلى الشئون المالية لعمل القيد المحاسبي وإكمال عملية التسجيل.

 

 اإليرادات النقدية:8,2 

 تشمل اإليرادات النقدية ما يلي:8,2,1 

 الهبات.8,2,1,1 

 الوصايا.8,2,1,2 

 عائدات األوقاف.8,2,1,3 



 

 عائدات األصول الثابتة.8,2,1,4 

 صول المنقولةعائدات استثمار األ8,2,1,5 

 

 مبادئ عامة خاصة بالمقبوضات8,3 

 إجراءات المقبوضات   : المهمة أو اإلجراء

 شرح خطوات المقبوضات  الهدف

 المحاسب  الموظف المسؤول

  بيانات المتبرع • )النماذج( ذات العالقة \الوثائق 

  مبل  التبرع •

 سند القبض  •

•  

 

 إعداد أمر قبض واعتماه  -1 خطوات تنفيذ اإلجراء

 استالم إيصال التبرع أو كشف الحساا -2

 حفض سند القبض  -3

 تسجيل الحركة في سجل الحركات  -4

 تسكين المبل  في حساا المشرو ع                                    -5

 تسليم الملفات للشؤون المالية  -6

 إجراء القيد المحاسبي الالزم  -7
 

األموال الواردة باإليداع في أحد الحسيابات البنكية المفتوحة باسيم الجمعية حسيب اللوائح  يتم التصيرف في  8,3,1 

 واألنظمة المعمول بها في الجمعية وبناء على توجيهات صاحب الصالحية.

يجيب على كيل من بطرفيي عهيدة نقيديية أو عينيية اتخياذ كيافية احتيياطيات السييييييييالمية الالزمية للمحيافظية عليهيا من  

 قص أو التلف أو االختالسالأياع أو الن

 يجب أن تتخذ إدارة الجمعية اإلجراءات الالزمة للتأمين على أموالها ضد كافة المخاطر.8,3,2 

بشييكات مسيحوبة على البنوك التي يتعامل معها ويتم تحديد   -تكون مدفوعات الجمعية بقدر المسيتطاع  8,3,3 

جب تعليمات يصييدرها مدير الشييئون المالية واإلدارية، ويجوز المبال  التي يتم سييدادها نقدا من خزينة الجمعية بمو

أن يكون الدفع نقدا بما يزيد عن المبل  المحدد بناء على طلب كتابي من مدير   –إذا استدعع حاجة العمل ذلك   -

 اإلدارة الطالبة وباعتماد من مدير الشئون المالية واإلدارية.

 الديون وتحرير الشيكات وتحصيلها:إجراءات تحصيل الديون وإعدام  8,4

يجب أن يقوم المدير المالي بمتابعة تحصيل حقوق الجمعية وإعداد تقارير شهرية ترفع إلى المدير التنفيذي  8,4,1 

أو الجهة المختصييية بخصيييوص أي حقوق اسيييتحقع وتعذر تحصييييلها التخاذ اإلجراءات المناسيييبة بشيييأنها ويجوز في 



 

تلك الديون تسييهيال على المدين بشييرط توفر الأييمانات الكافية للسييداد ويكون ذلك الحاالت االسييتثنائية تقسيييط  

بموافقة المدير التنفيذي أو الجهة صييييياحبع الصيييييالحية، على أن يتم مراقبة أعمار الذمم المدينة للجمعية بصيييييفة 

 دورية كل شهر

كافة الوسيييييائل الالزمة لتحصييييييلها   ال يجوز التنازل عن أي حقوق للجمعية يتعذر تحصييييييلها إال بعد اسيييييتنفاذ8,4,2 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس اإلدارة بنيياء على اقتراح من المييدير المييالي أو الجهيية المختصيييييييييية ووفقييا للمعييايير  

 المحاسبية المعمول بها بالمملكة العربية السعودية إعدام الديون المستحقة للجمعية وفق المعايير التالية:

 

 ق.تقادم الدين المستح8,4,2,1 

 التأكد من صحة تعثر المدين۔8,4,2,2 

 استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل.8,4,2,3 

 المدفوعات: 9

 أنواع النفقات: ۹،۱

 تشمل نفقات الجمعية ما يلي:9,1,1 

 نفقات األنشطة والبرامج المختلفة للجمعية9,1,1,1 

 إجراءات الصرف للمشاريع 

 إجراءات الصرف للمشاريع   : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية إجراءات الصرف للمشاريع الهدف

 المحاسب / إدارة المشاريع   الموظف المسؤول

 مذكرة الصرف  • )النماذج( ذات العالقة \الوثائق 

 عروض األسعار  •

 احتياجات المشاريع واألنشطة  •

 إعداد مذكرة الصرف عن الحاجة للصرف  -1 خطوات تنفيذ اإلجراء

 تدقيق وإرفاق المستندات للصرف  -2

 إرسال مذكرة الصرف للجنة المالية لالعتماد  -3

 اعتماد آلية الصرف إما تحويل أو شيكات  -4

 اتخاذ اإلجراءات المحاسبية الالزمة  -5

إثبيات العملييات في السييييييييجالت المحياسييييييييبيية   -6

 وحفظها 

 

 

 نفقات إدارية وعمومية9,1,1,2 

 نفقات رأسمالية )نفقات اقتناء الموجودات الثابتة(.9,1,1,3 

 نفقات أخرى.9,1,1,4 



 

 إجراءات صرف الرواتب

 إجراءات صرف الرواتب  : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية إجراءات صرف الرواتب الهدف

 إدارة الشؤون اإلدارية \ المحاسب الموظف المسؤول

 كشوف الرواتب • العالقة)النماذج( ذات  \الوثائق 

 رواتب الموظفين حسب العقود •

 إعداد كشوف الرواتب وتدقيقها  -1 خطوات تنفيذ اإلجراء

 اعتماد كشوف الرواتب  -2

 مطابقة كشوف الرواتب مع السجالت  -3

 رفع كشوف الرواتب على النظام  -4

 استالم الموظفين رواتبهم  -5

 إعداد القيود المحاسبية الالزمة  -6

 

 مبادئ عامة تخص صرف النفقات:9,2

يتم الصييييييرف بعد التأكد من اسييييييتكمال المعاملة لجميع مسييييييوغات الصييييييرف وارفاق المسييييييتندات الثبوتية  9,2,1 

 المؤيدة وكذلك اكتمال التوقيعات عليها من الموظفين المختصين واعتماد الصرف من صاحب الصالحية.

 حف  المستندات الثبوتية المؤيدة للصرف متى تم صرفها وتختم بما يشير إلى سداد قيمتها بختم صرف.9,2,2 

 النفقات المعقودة حكمًا وال تحتاج لموافقة مسبقة من صاحب الصالحية مثل:9,2,3 

ود العمل،  المصييييييروفات الناشييييييئة عن العقود المبرمة بمجرد توقيعها من صيييييياحب الصييييييالحية، مثل: عق 9,2,3,1 

 واإليجارات والتأمينات االجتماعية وما شابهي.

المصييييروفات العائدة للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات األسييييعار المحددة مثل: مصييييروفات 9,2,3,2 

 البريد والهاتف والكهرباء

 ال يجوز صرف أي مبل  سواء نقدا أو بشيكات إال إذا كان معتمدا من السلطة المختصة.9,2,4 

تحرر سييييندات الصييييرف سييييواء نقدا أو بشيييييكات على النماذج التي تعدها اإلدارة المالية لهذا ال رض على أن  9,2,5 

يرفق بسيند الصيرف كافة المسيتندات التي تؤيد صيحة وسيالمة جميع المدفوعات مع التأكد من عدم الصيرف من 

ل  بمسيييتندات بدل فاقد بشيييرط التحقق من قبل. ويجوز لمدير الشيييئون المالية واإلدارية الموافقة على صيييرف مبا

أسييييييباا الفقد والتأكد من عدم سييييييبق الصييييييرف وأن يأخذ التعهد الالزم على طالب الصييييييرف بتحمل جميع النتائج  

 المترتبة على الصرف.

 تحرر سندات الصرف بمعرفة الحسابات والتي عليها مراعاة اآلتي:9,2,6 

 المقدمة إليها قد تمع مراجعتها واعتمد الصرف من السلطة المختصة.التأكد من أن المستندات 9,2,6,1 

التأكد من أن البيانات الواردة بأذن الصيييرف تعبر تعبيرا صيييادقا عن مرفقات اإلذن من حيي المبل  وسيييبب 9,2,6,2 

 الصرف واسم من لي حق الصرف.



 

مراجعة المالية والتأكد من صيييحة وسيييالمة ال يجوز أن يتم الصيييرف نقدا أو بشييييكات إال بعد تمام إجراءات ال9,2,7 

 مستندات الصرف والتأشير عليها بما يفيد ذلك.

يجب مراجعة دفاتر سييندات الصييرف عند كل توريد من المطبعة وذلك بالنسييبة لكل دفتر على أن يتم إثبات 9,2,8 

 بداية الدفتر ونهايتي على ال الف الخارجي بتوقيع من قام بذلك.

تر الشيكات يتم مراجعتها بمعرفة مندوا من قسم الحسابات الذي بعهدتي الدفاتر ومندوا عند ورود دفا9,2,9 

من إدارة المراجعة الداخلية لمراجعة سييييييالمة تسييييييلسييييييلها مع التوقيع على ال الف بجانب المسييييييلسييييييل بما يفيد 

 مراجعتي.

على أن تحف  في نهاية تكون دفاتر الشيييييييكات في عهدة موظف من الحسييييييابات ويعتبر مسييييييئوال عنها  9,2,10 

 اليوم في خزينة خاصة بالشيكات.

 يجب أن تراجع كعوا كل دفتر شيكات استنفذت شيكاتي بمعرفة مراجع من إدارة المراجعة الداخلية.9,2,11 

 يتم توقيع الشيك وسند صرف الشيك ممن لهم سلطة توقيع الشيكات طبقا لصالحيات هذا الشأن.9,2,12 

 بات عند إصدار الشيكات مراعاة ما يلي:يجب على الحسا9,2,13 

 التأكد من أن المستندات المقدمة إليها قد تمع مراجعتها واعتمد الصرف من السلطة المختصة9,2,13,1 

 تحرير الشيكات للمستفيدين طبقا لسند الصرف المرفق بي المستندات.9,2,13,2 

قم وتاريخ الشييييييك وتوقيع الموظف المنوط  ختم المسيييييتندات المرفقة بخاتم صيييييرف بشييييييك مع بيان ر9,2,13,3 

 بتحرير الشيكات.

يتم تسييييليم الشيييييكات ألصييييحابها المبينة أسييييماتهم عليها بعد التأكد من شييييخصييييياتهم أو ترسييييل بالبريد ، 9,2,14 

ويمكن تسيييليم الشييييكات لمندوبي التحصييييل المعتمدين من الشيييركات التي تتعامل معها الجمعية بعد التأكد من 

 وجود تفويض رسمي باستالم هذه الشيكات وعلى أن يتم الحصول على سند قبضشخصياتهم و

 

 البنوك والشيكات:9,3 

ال يجوز تحرير شييكات لحاملها أو شييكات على بياض، ويجب أن يكون الشييك مسيحوبا باسيم شيخص طبيعي  9,3,1 

مسييتند الصييرف من قبل المخول  أو شييخصييية اعتبارية وال يصييرف إال للمسييتفيد األول فقط ويراعى التوقيع على 

 باالستالم وصورة هويتي واالحتفاظ بكعوا الشيكات في مكان أمين تحع رقابة المدير المالي أو المحاسب.

ال يجوز سيييحب شييييكات بدل فاقد إال بعد اتخاذ اإلجراءات للتأكد من فقدان الشييييك األصيييلي من ناحية مع  9,3,2 

نية عن طريق إبالج البنك بذلك واتخاذ اإلجراءات التي تحف  حقوق  ضييمان عدم صييرفي في المسييتقبل من ناحية ثا

 الجمعية

يجب أن يحمل الشيييك الصييادر عن الجمعية توقيعين ألصييحاا الصييالحية المفوضييين من قبل مجلس اإلدارة  9,3,3 

 وحسب نظام الجمعية

لى الشييكات ألصيحاا صيالحية  ينب ي موافاة كافة البنوك التي تتعامل معها الجمعية بنماذج التوقيعات ع9,3,4 

 التوقيع أو من ينوا عنهم في حالة غيابهم.

ينب ي اتخاذ اإلجراءات الرقابية عند طبع سييييييندات القبض مع ضييييييرورة االحتفاظ بهذه السييييييندات في مكان  9,3,5 

أمين تحع رقابة مدير الحسيييييابات أو محاسيييييب الجمعية وكذلك الشييييييكات غير المسيييييتعملة ويترتب أن تكون هذه  



 

مسيتندات بشيكل خاص وكافة المسيتندات المالية مرقمة بالتسيلسيل، وان يراعي هذا التسيلسيل عند اسيتخدامها  ال

 مع االحتفاظ بالنسخ المل اة

 

 المادة العاشرة العهد والسلف: 10

 مبادئ عامة تخص العهد والسلف:10,1 

 

 إجراءات طلب السلفة   : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية طلب السلفة من قبل الموظفين  الهدف

 الموظف / المدير المباشر  الموظف المسؤول

 نموذج طلب سلفة  )النماذج( ذات العالقة \الوثائق 

  تعبئة النموذج ورفع الطلب -1 خطوات تنفيذ اإلجراء

الموافقة المبدئية ودراسة الطلب والتأكد   -2

  من االستحقاق

نهاية الخدمة التأكد من توفر رصيد   -3

  للموظف

  جلب كفيلين غارمين إذا لم يتوفر رصيد  -4

  اعتماد اإلدارة التنفيذية -5

 صرف السلفة -6

 

يتم صييييرف العهدة أو السييييلف بقرار من األمين العام أو من يفوضييييي بذلك أو الجهة المختصيييية على أن يتم 10,1,1

بأوراق عادية دون تحرير سيندات بها  إعداد سيندات صيرف رسيمية بذلك على حسياا الموظف، وأي عهدة معطاة  

 يكون محاسب الصندوق مسئوال عنها ويحاسب إدارية على ذلك.

 يجب أن يحدد في أمر الصرف األمور التالية:10,1,2 

 اسم المسئول عن العهدة10,1,2,1 

 مبل  العهدة.10,1,2,2 

 ال اية من العهدق.10,1,2,3 

 تاريخ تسويتها.10,1,2,4 

 طريقة تسويتها واستردادها.10,1,2,5 

تسيييترد العهدة من الموظف وفقا لما جاء بقرار التعميد الصيييادر في أمر الصيييرف وتعالج مالية ومحاسيييبية 10,1,3 

 وفقا لنوع العهدة وال يجوز للموظف الذي بحوزتي العهدة تجاوز الصرف بأكثر من قيمة العهدة

 غير ال رض الذي صرفع من أجليال يجوز صرف العهدة النقدية في 10,1,4 

 تسجل العهدة عند منحها فورا بالدفاتر كما تسجل تسويتها أيأا بالدفاتر.10,1,5 



 

يجب على المدير المالي أو المحاسييب المختص متابعة تسييديد العهد المؤقتة والسييلف واسييتردادها في 10,1,6 

ة المختصييييية خطيا عن كل تأخير في تسيييييديدها أو  مواعيدها وعليي أن يخطر األمين العام أو من ينوا عني أو الجه

 تأخرهم عن السداد أو خصمها دفعة واحدة من رواتبهم. ردها وتسترد العهد والسلف من الموظفين في حاالت

 

 العهد المستديمة10,2 

 يأع مدير الشئون المالية واإلدارية نظاما للعهدة المستديمة مع األخذ في االعتبار ما يلي:10,2,1 

 مقدار العهدة. 10,2,1,1 

 السلطة المختصة بالصرف.10,2,1,2 

 الحد األقصى لكل دفعة طبقا لطبيعة العمل.10,2,1,3 

 الحد الذي يجب أن تتم عنده االستعاضة.10,2,1,4 

 األغراض التي يتم الصرف عليها من العهدة المستديمة.10,2,1,5 

نقلها إلى شييييخص آخر إال بعد أن تتم تسييييوية العهدة  العهدة المسييييتديمة هي عهدة شييييخصييييية ال يجوز 10,2,1,6 

 الخاصة بالشخص األول.

يمسييك من يعهد إليي بالعهدة المسييتديمة سييجال خاصيية لقيد مصييروفات العهدة بالتفصيييل وتؤيد جميع  10,2,2 

  المصروفات بالمستندات الدالة على الصرف والمعتمدة من السلطة المختصة.

حصييييول على تلك المسييييتندات يتم إعداد محأيييير بتلك الحالة موقع من الموظف  في الحالة التي يصييييعب فيها ال 

 الذي قام بالصرف ومدير اإلدارة المعني ويعتمد من األمين العام.

 يحظر استخدام العهدة في الصرف على غير ال رض الذي أنشئع من أجلي.10,2,3 

مرة شييييييهرية بمعرفة إدارة الحسييييييابات بناء    يتم جرد العهدة المسييييييتديمة في مواعيد غير معينة بحد أدني10,2,4 

على موافقية من ميدير الشييييييييئون المياليية واإلداريية على أن يرفع ليي تقريرا بنتيجية الجرد ويعياميل العجز نفس معياملية 

 عجز الخزينة.

تحف  العهدة المسييتديمة بطرف محاسييب الصييندوق أو أي موظف يعتمده المدير التنفيذي بتوصييية من 10,2,5 

 ن اإلدارية والماليةمدير الشؤو

ال رض من العهدة المسيتديمة سيداد النثريات اليومية الصي يرة التي يتم تأمينها بالشيراء المباشير، بناء على 10,2,6 

 طلب يصدر من إدارة أو قسم ويعتمده المدير التنفيذي وينفذه مدير الشؤون اإلدارية والمالية

 الصرف حسب ضوابط المشتريات.إذا تطلب األمر عروض أسعار فيتم 10,2,7 

%( منها ، ويكون ذلك بالفواتير  ۷۵يتم اسييتعاضيية العهدة المسييتديمة في نهاية كل شييهر أو عند انقأيياء )10,2,8 

 والمستندات المؤيدة للصرف، ويصدر شيك االستعاضة باسم صاحب العهدة

 ةترفق طلبات الشراء المعتمدة مع فواتير الشراء عند طلب االستعاض10,2,9 

 يتم التوقيع على الفواتير باالستالم مع كتابة اسم المستلم من الجهة الطالبة10,2,10 

حتى ال تسييييييييتنزف العهيدة المسييييييييتيديمية في زمن وجيز وفواتير محيدودة، فيمكن التعياميل مع موردين  10,2,11 

مثل أحبار الطابعات،  معتمدين من الجمعية باآلجل لألصيييناف التي يتم طلبها بصيييورة متكررة وتكون مبال ها كبيرة 



 

ويتم إصيدار شييك باسيم الجهة الموردة حسيب كشيف الحسياا ، على أن يتم الطلب حسيب القنوات المتبعة ويتم 

 تعميد المورد بخطاا رسمي.

يتم تسييييوية العهدة المسييييتديمة وإغالقها في نهاية العام المالي، ويودع الرصيييييد في حسيييياا الجمعية  10,2,12 

 ها في بداية العام المالي الجديد.بالبنك، على أن يتم فتح

 

 العهد المؤقتة:10,3 

للجنة تصيرف العهد المؤقتة ل رض محدد بطلب من إدارة أو قسيم إلى المدير التنفيذي لالعتماد وتوجيي 10,3,1 

 الموارد المالية واالستثمار 

 بالطلب.يتم صرف العهدة المؤقتة بشيك يصدر باسم الموظف الذي يحدد 10,3,2 

  ( رياال، فقط خمسة آالف ريال ال غير5،000مبل  العهدة المؤقتة ال يتجاوز )10,3,3 

 ( رياال، يتم إصدار الشيك باسم الجهة المستفيدة5،000إذا كان المبل  المطلوا أكثر من )10,3,4 

راء، على أن تكون  يتم تسيييييوية العهدة المؤقتة بالفواتير والسيييييندات المؤيدة للصيييييرف مرفقة بطلب الشييييي 10,3,5 

 لنفس ال رض الذي صرفع من أجلي العهدة.

يجب تسييييييوية العهدة المؤقتة بمجرد انتهاء ال رض الذي صييييييرفع من أجلي وإذا تأخر تقديم حسيييييياا هذه  10,3,6 

 العهدة مدة تزيد عن أسبوع يجب أن يتم تقديم مبررات لهذا التأخير

م خصيمها من راتب الموظف المعني، ويحق للمدير التنفيذي  إذا لم تسيوى العهدة حتى نهاية الشيهر، فيت10,3,7 

 االستثناء

ال يجوز صييييرف عهدة أخرى لنفس الموظف قبل تسييييوية العهدة السييييابقة، ويتم االسييييتثناء عند الأييييرورة  10,3,8 

 بموافقة المدير التنفيذي

وذلك بموافقة السيلطة   بناء على طلب اإلدارة المعنية -يجوز صيرف عهدة مؤقتة ألغراض خاصية بالعمل  10,3,9 

 المختصة

 ال يجوز استعاضة العهد المؤقتة10,3,10 

 

 المادة الحادية عشرة: سلف الموظفين11 

 شروط الحصول على سلف شخصية:11,1 

( شييهرا على تعييني بالجمعية )فيحق لي الحصييول على سييلفة بمقدار  12أن يكون الموظف قد أكمل سيينة )11,1,1 

 واحد(.راتب أساسي لشهر 

( شييييييهرا على تعييني بالجمعية )فيحق لي الحصييييييول على سييييييلفة 24أن يكون الموظف قد أكمل سيييييينتين )11,1,2 

 بمقدار راتب أساسي لشهرين(.

تعييني بالجمعية )فيحق لي الحصول على سلفة  شهرا على(  36أن يكون الموظف قد أكمل ثالثة سنوات )11,1,3 

 بمقدار راتب أساسي لثالثة أشهر(.

 أن يكون للموظف مستحقات مالية ت طي مبل  السلفة المطلوبة.11,1,4 

 أن ال يتجاوز مبل  السلفة راتب أساسي لثالثة أشهر، كحد أقصى.11,1,5 



 

مي إحأييييار كفيلين غارمين من زمالئي بالجمعية،  في حالة عدم اسييييتيفاء الموظف للشييييروط السييييابقة فيلز11,1,6 

 على أن تتوفر فيهما الشروط التالية:

 أن تكون مستحقات نهاية خدمتهما ي طي مبل  السلفة المطلوبة11,1,6,1 

 الموظف الذي عليي سلفة مالية من الجمعية ال يستطيع كفالة غيره.11,1,6,2 

واحد ، إال إذا كانع مسيتحقات نهاية خدمتي ت طي السيلف  ال يحق ألي موظف كفالة أكثر من شيخص 11,1,6,3 

 المطلوبة.

الموظف الذي عليي سييلفة مالية من الجمعية ال يحق لي الحصييول على خطاا اقتراض من البنوك حتى 11,1,6,4 

  يتم سداد ما عليي من سلفة

 

 تسوية السلفة الشخصية:11,2 

الموظف صياحب السيلفة حسيب القرار الصيادر من المدير  يقوم قسيم الحسيابات باالسيتقطاع الشيهري من   •

 التنفيذي ويبدأ ذلك من أول راتب بعد السلفة، وإعطاء الموظف إشعار بخصم المبل .

 ( شهرا ما لم ينص القرار على غير ذلك.۱۲يتم سداد السلفة خالل سنة واحدة ) •

 نفيذي الخطية.يتم استثناء صاحب السلفة من االستقطاع الشهري بموافقة المدير الت •

 المادة الثانية عشرة: الموجودات الثابتة 12 

 مبادئ عامة تخص الموجودات الثابتة:12,1 

يتم اسييييييييتالم كيافية الموجودات الثيابتية وحصييييييييرهيا وترقيمهيا وتحيدييد مكيانهيا واسييييييييتهالكهيا وإتالفهيا وفقيا 12,1,1 

 لإلجراءات والأوابط المعتمدة بالجمعية.

ن تأيييييع السيييييياسييييية المالئمة للتأمين على الموجودات الثابتة ويكون المدير التنفيذي  على إدارة الجمعية أ12,1,2 

 مسئوال عن التأكد من تنفيذ هذه السياسة

 يحظر بيع الموجودات الثابتة إال بموافقة مجلس اإلدارة أو من يفوضي.12,1,3 

ة إال بموافقة األمين العام أو  ال يجوز لموظفي الجمعية شيييراء أي صييينف من الموجودات الثابتة والمنقول12,1,4 

 المدير التنفيذي وبنفس األسعار التي تقرها اللجنة

يتم حصير الموجودات الثابتة المملوكة للجمعية وتسيجل في السيجل المقترح لهذا ال رض ويخصيص سيجل  12,1,5 

 لألصول الثابتة، يبين فيي تصنيف وبيانات كل أصل على حدة.

 الموجودات الثابتة لأمان سهولة الرقابة عليها وجردها.يلزم ترقيم جميع 12,1,6 

 

 استهالك الموجودات الثابتة:12,2 

 يجري استهالك الموجودات الثابتة في الجمعية بطريقة القسط الثابع.12,2,1 

تحتسييييب نسييييب االسييييتهالك السيييينوية للموجودات الثابتة وفقا للمعدالت المعتمدة من وزارة الشييييؤون  12,2,2 

 االجتماعية وذلك بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة

لألمين العام أو من يفوضيييي صيييالحية شيييطب أي من الموجودات الثابتة بالجمعية إذا أصيييبحع غير صيييالحة 12,2,3 

 لالستعمال ولم يكن لها قيمة دفترية بالسجالت بشرط أن يثبع التقرير الفني عدم صالحيتها لالستخدام أو للبيع.



 

ودات التي تم اسييييييييتهالكهيا بالكيامل وال زالع تعميل فيتم إثبياتهيا دفتريا بقيمية رمزية ريال سييييييييعودي الموج12,2,4 

 واحد.

 

 التأمين على الموجودات الثابتة: 12,3

 يجب التأمين على أموال الجمعية وموجوداتها الثابتة، وذلك بجلب عروض من شركات التأمين.12,3,1 

أموال وممتلكييات الجمعييية وموجوداتهييا، التييأمين ضيييييييييد الحريق والسييييييييرقية  يجييب أن ي طي التييأمين على  12,3,2 

 واألخطار والتلف الناتج عن عوامل طبيعية وغيرها ، ويجب على المدير المالي تقديم االقتراحات المناسبة لذلك.

 الممتلكيات والموجودات التي يجيب أن يشييييييييملهيا التيأمين هي: )المسييييييييتودعيات وموجوداتهيا ، النقيد في12,3,3 

 الصندوق وفي الطريق، الموجودات الثابتة مثل السيارات، المباني واألجهزة واألدوات وغير ذلك(.

 المادة الثالثة عشرة: المشتريات13 

 طرق الشراء:13,1 

المسييييييييتلزميييات واألجهزة واألثييياث والمعيييدات والموجودات الثيييابتييية  13,1,1  تيييأمين احتيييياجيييات الجمعيييية من  يتم 

وق المحلي أو عن طريق االسيتيراد من الخارج وذلك حسيب ما تقتأيي الحاجة وحسيب ما الخ من السي   والقرطاسيية.

يوصييى بي المدير التنفيذي أو مسييئول المشييتريات ويقره صيياحب الصييالحية وهو أمين عام الجمعية أو من يفوضييي 

 بإحدى الطرق اآلتية:

 التأمين والشراء المباشر 13,1,1,1

 عقود الخدمات13,1,1,2 

 المناقصات13,1,1,3 

 التأمين المباشر: 13,2

 التأمين المباشر   الشراء و إجراءات 

 إجراءات التأمين المباشر   : المهمة أو اإلجراء

 شرح اإلجراءات الخاصة بالشراء والتأمين المباشر   الهدف 

 لجنة المشتريات  \ القسم المعني  الموظف المسؤول 

 نماذج الشراء   • العالقة)النماذج( ذات   \ الوثائق 

 عروض األسعار   •

 إصدار أمر الشراء من القسم المعني   -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 

 اعتماد أمر الشراء من اإلدارة المالية   -2

تشكيل لجنة المشتريات من قبل اإلدارة   -3

 التنفيذية  

استالم طلبات الشراء ودراستها من قبل   -4

 لجنة المشتريات 

 تحديد طريقة الشراء وطلب عروض أسعار   -5



 

استالم عروض األسعار وتسليمها لإلدارة   -6

 المالية  

 الرفع بالمعاملة للمدير التنفيذي   -7

 تعميد الجهة صاحبة العرض المختار   -8

استالم األغراض المطلوبة ومطابقتها مع   -9

 ت  عرض السعر والمواصفا

 تعبئة استمارة االستالم   -10

ريال  1000التأمين المباشر للمشتريات ما دون  -11

 من قبل المدير التنفيذي مباشرة 
 

 يتم التأمين والشراء المباشر في حالتين:13,2,1 

 ( ريال فقط ألف ريال.۱۰۰۰إذا كان قيمة المشتريات أقل من )13,2,2 

 لدى غيره.إذا كان مصدرها وكيل حصري وال توجد 13,2,3 

 عقود الخدمات:13,3

يجوز تجديد عقود الخدمات لمدة ال تتجاوز الدورة الحالية لمجلس اإلدارة وبنفس الشييييييييروط المنصييييييييوص  13,3,1 

 عليها في العقود المنتهية إذا توافرت الشروط التالية:

 السابقة على التجديد.أن يكون المتعهد قد قام بتنفيذ التزاماتي على وجي مرضي في مدة العقد 13,3,1,1 

 أال يكون قد طرأ انخفاض واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد.13,3,1,2 

 إحأار العروض.13,3,1,3 

 المناقصات:13,4

 إجراءات ومراحل المناقصات  

 إجراءات ومراحل المناقصات    : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية إجراءات المناقصات ومراحلها  الهدف

 لجنة المناقصات   الموظف المسؤول 

 معلومات المناقصة   )النماذج( ذات العالقة  \الوثائق 

 عقد المناقصة  

 استمارة التقديم على المناقصة  

 تحديد لجنة المناقصات   -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 

 اعتماد اللجنة من قبل مجلس اإلدارة   -2

 تحديد زمان ومكان تقديم العروض  -3

 دعوة المتنافسين للتقديم   -4

 تقديم خطاا ضمان بنكي   -5

 دعوة المتنافسين لفتح المظاريف   -6



 

 فتح المظاريف و إعالن التائج -7

 توقيع العقد   -8

 اتخاذ اإلجرائات المحاسبية الالزم  -9

 

 ات على:ناقصاتلجنة المفي حالة المناقصات تعمل 13,4,1 

توفير المعلومات الكاملة والموحدة عن العمل المطلوا بإعداد كراسة مواصفات وتمكين المتنافسين  13,4,1,1 

من الحصييول على نسييخ مني في وقع واحد مع تحديد موعد واحد لهم لتقديم عروضييهم بما يكفل تحقيق مبدأ  

 المنافسة العادلة بينهم.

ات  ناقصيييي روض والتعاقد طبقا للشييييروط الموضييييحة بكراسيييية المواصييييفات بمعرفة لجنة الميتم قبول الع13,4,1,2 

 واالستعانة بجهات فنية إذا لزم األمر.

 فتح المظاريف وفحص العروض والترسية:13,5 

 فتح المظاريف:13,5,1 

األقل يكون أحدهم  تشيييييكل بقرار من المدير التنفيذي أو من يفوضيييييي بذلك لجنة من ثالثة أعأييييياء على 13,5,1,1 

من اإلدارة المالية ويحدد رئيسييها ، تتولى فتح المظاريف في الوقع المحدد لذلك وتقوم بإعالن األسييعار الواردة  

في العروض على المتنافسييييييين الحاضييييييرين أو من ينوا عنهم، كما تتولى فحص العروض وتقديم توصييييييياتها في 

فإذا ت يب أحدهم يحل محلي أخر يعيني  -ر جميع األعأييييياء الترسيييييية على أفأيييييلها وتتخذ اللجنة توصيييييياتها بحأيييييو

المدير التنفيذي أو من يفوضي، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعأائها وإذا تساوت األصوات ترجح كفة رئيس اللجنة 

، وتيدون اللجنية قراراتهيا في محأيييييييير مع اإلشييييييييارة إلى الرأي المخيالف أن وجيد وحجية كيل من الرأيين ليعرض على 

 حب الصالحية للبع في الترسية.صا

إذا تبين للجنيية ارتفيياع أسييييييييعييار العرض، يجوز لهييا التفيياوض مع صييييييييياحييب أقييل عرض مطييابق للشييييييييروط 13,5,1,2 

والمواصيييفات، فإذا لم تصيييل معي إلى الحد المعقول ، جاز لها التفاوض مع من يليي وهكذا.... أو تطلب من جميع  

 د موافقة المدير التنفيذي أو من يفوضي.المتنافسين تخفيض عروضهم ، ويتم ذلك بع

 تتم التوصية بالترسية على من يصل بعرضي إلى الحد المعقول مع مطابقة عرضي للشروط والمواصفات 13,5,1,3 

إذا اقترن العرض األقيل بتحف  أو تحفظيات، تفياوض اللجنية صيييييييياحبيي لسييييييييحبهيا كلييا أو جزئييا ، فيإذا امتنع  13,5,1,4 

عأييييييها وكانع التحفظات غير مقبولة وال تجعل العرض أفأييييييل العروض ، فلها أن تفاوض وأصيييييير على بقائها أو ب

 صاحب العرض الذي يليي وهكذا.... حتى تصل إلى أفألها وذلك بعد موافقة المدير التنفيذي أو من يفوضي.

من هذا البند  إذا اتأييح من فحص العروض إغفال المتنافسييين ثمن أي بند من البنود ، احتسييبع اللجنة ث13,5,1,5 

 على أساس اقل ثمن مقدم عني في العروض المختلفة.

على لجنية فتح المظياريف عنيد مبياشييييييييرة عملهيا التيأكيد من سييييييييالمية المظياريف المقيدمية من أصييييييييحياا 13,5,1,6 

العروض والمختومة واثبات حالتها في محأيييييرها وذكر عدد ما قدم منها فيي وإعطاء كل عرض رقما مسيييييلسيييييال 

تيييادي بسييييييييطييي رقم العرض ومقييامييي عييدد العروض، وعلى رئيس اللجنيية التوقيع على أوراق  على هيئيية كسيييييييير اع

العروض والمحأييييير الذي تدون فيي إجراءاتها والعينات المقدمة مع العرض وخطابات الأيييييمان التي تقدم وإثباتها 

 .في المحأر. أما الكتالوجات فيكتفي بذكر عددها مع توقيع اللجنة على الصفحة األولى منها



 

تسييييلم العروض ومحأيييير لجنة فتح المظاريف والعينات والكتالوجات إلى الجهة المختصيييية في الجمعية  13,5,1,7 

 لتحليل العينات إذا لزم األمر تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة بفحص العروض.

 

 فحص العروض:13,6 

والمواصيييفات، ولها أن تسيييتعين في ذلك على لجنة فحص العروض التأكد من مطابقة العروض للشيييروط  13,6,1 

بمن تراه من الفنيين، وعليهيا أن توصييييييييي بميا تراه أفأيييييييييل العروض من النياحيتين المياليية والفنيية، ويجيب أن تيدون 

مناقشيات أعأياء اللجنة في محأير يوقعي رئيسيها وأعأياتها ليعرض على صياحب الصيالحية في البع وان يتأيمن 

أيياء، وإلدارة الجمعية الحق في قبول أو رفض أي عرض بدون إبداء األسييباا  هذا المحأيير رأي كل عأييو من األع

 ولها الحق في تجزئتي.

يجوز إل ياء المنيافسييييييييية في حيالية زوال الحياجية إلى المطلوا أو عنيدميا يتبين للجنية أن جميع العروض غير 13,6,2 

 إلى نتيجة بالمفاوضات.مناسبة من حيي السعر أو الشروط والمواصفات، ولم تتمكن اللجنة من الوصول 

( خمسيييييية في المائة من %5يجب على من قبل عرضييييييي أن يقدم عند التعاقد خطاا ضييييييمان نهائيا قدره )13,6,3 

قيمية العقيد يكون سيييييييياري المفعول لميدة ثالثية شييييييييهور بعيد الميدة المحيددة لتنفييذ العقيد متى دعيع الحياجية ليي 

التعاقد على األعمال االسيتشيارية أو الشيراء المباشير ويجوز   وقابل للتجديد وال يلزم تقديم هذا الأيمان في حاالت

تخفيض الأيييييمان النهائي في عقود التشييييي يل والصييييييانة تدريجيا حسيييييب تنفيذ األعمال بشيييييرط أال يقل عن قيمة  

 األعمال المتبقية من العقد.

ض دون الحاجة إلى  ترد الأييييييييمانات المؤقتة إلى أصييييييييحاا العروض غير المقبولة فورا بعد البع في العرو13,6,4 

 طلب يقدم من أصحابها.

 

 التسرية:13,7 

يجب على صياحب العرض المقبول أن يودع في مدة ال تتجاوز خمسية عشير يوما من اليوم التالي إلخطاره 13,7,1 

بخطاا مسيييجل أو من يوم توقيعي بالعلم بقبول عرضيييي خطاا الأيييمان المنصيييوص عليي في هذه الالئحة وفقا 

االحتفاظ بالأيمان النهائي بطرف إدارة الجمعية إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد  لشيروطها ، ويجب 

كاملة يقدم الأمان النهائي إذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع األصناف التي رسا عليي توريدها وقبلتها 

ام بتورييد جزء منهيا وقبيل هيذا الجزء وكيان إدارة الجمعيية نهيائييا في الميدة المحيددة إلييداع الأييييييييميان النهيائي أو قي 

ثمني يكفي لت طية قيمة الأيييمان ، على إال يصيييرف للمتعهد هذا الثمن الذي ي طي قيمة الأيييمان إال عند قيام  

 المتعهد بتنفيذ جميع التزاماتي .

إلدارة الجمعية أن  إذا لم يلتزم صيييياحب العرض المقبول بتقديم الأييييمان النهائي في الموعد المحدد ، جاز 13,7,2 

تمنحي موعدا إضييافيا ال يتجاوز عشييرة أيام ، فإذا لم يقدم الأييمان خاللها جاز للجمعية الخيار بين مصييادرة الأييمان  

 المؤقع أو تنفيذ ما رسا عليي على حسابي مع الرجوع عليي بالتعويض.

% )عشييييييييرون في ۲۰المتعهيد في حيدود  يجوز إلدارة الجمعيية أن تزييد أو تنقص في التزاميات المقياول أو  13,7,3 

المائة( من قيمة العقد أو أي بند من بنوده، وال يجوز تجاوز النسييييييييبة المذكورة من قيمة العقد ، وفي حالة تجاوز 

 نسبة الزيادة القدر المشار إليي يجب االتفاق مع المقاول أو المتعهد على ذلك وعلى األسعار



 

يقوم بتنفييذ التزامياتيي في خالل الميدة المحيددة بميا في ذليك الزييادة   يجيب على المقياول أو المتعهيد أن13,7,4 

المشييار إليها في المادة السييابقة ما لم يكن األمر الصييادر بالتكليف بها قد صييدرفي موعد ال يسييمح بالتنفيذ خالل 

 تلك المدة، فعندئذ تأاف إلى مدة العقد مدة مناسبة يتم االتفاق عليها.

طرفين فور اإلخطار بالترسيييية وسيييداد الأيييمان النهائي وتحرر العقود من أربع نسيييخ أصيييلية  يحرر عقد بين ال13,7,5 

تحتف  اإلدارة التي أبرمع العقد بواحدة ويعطي المقاول أو المتعهد نسيييييييخة منها، وترسيييييييل نسيييييييخة إلى اإلدارة  

 المالية بالجمعية مع صورة من جميع أوراق المنافسة إلى المدير التنفيذي

وز للمقياول أو المتعهيد التنيازل عن العقيد أو عن جزء منيي لل ير دون موافقية إدارة الجمعيية على ذليك  ال يج13,7,6 

كتابة، ورغم ذلك يبقى المقاول أو المتعهد مسييئوال بالتأييامن مع المتنازل إليي أو المقاول من الباطن عند تنفيذ 

 العقد.

عياقيد معهيا ، دفعية مقيدمية من قيمية العقيد حسيييييييييب يجوز إلدارة الجمعيية أن تيدفع للجهية التي يتم الت13,7,7 

 شروط التعاقد.

يلتزم كييل من الجمعييية والمقيياول أو المتعهييد بتنفيييذ العقييد وفقييا لشييييييييروطييي، فييإذا لم يقم المقيياول أو  13,7,8 

المتعهد بذلك، جاز إلدارة الجمعية بعد إنذاره بخطاا مسيجل وانقأياء خمسية عشير يوما دون تصيحيح األوضياع أن  

 عمل على حسابي أو أن تفسخ العقد ، مع الرجوع عليي في الحالتين بالتعويأات.تنفذ ال

 يخأع المتعاقد مع الجمعية ل رامة تأخير أو تعويأات أضرار وفق الشروط التعاقدية13,7,9 

 ال يجوز لموظفي وعمال الجمعية الدخول في المناقصات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة13,7,10 

قاول مسيييئوال عن مراجعة التصيييميمات الهندسيييية والفنية بكامل تفاصييييلها وعليي إخطار إدارة  يكون الم13,7,11 

الجمعية باألخطاء الفنية المؤثرة على سييالمة المنشييآت التي يكتشييفها في التصييميمات، ويكون قرار الجمعية في 

 هذا الشأن نهائيا.

أن تمنع المقاول أو المتعهد من اسيييييييترداد  عند سيييييييحب العمل من المقاول أو المتعهد، للجمعية الحق13,7,12 

األدوات والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل وأن تستعملها في إتمام العمل بعد أن يحرر محأر يثبع 

فيي حالة اإلنشييييييياءات عند سيييييييحب العمل من المقاول وما يوجد بموقع العمل من األدوات والمهمات والمواد ، 

د تحرير المحأيييييييير ليبيدي ميا ليدييي بشييييييييأنيي، فيإن لم يحأيييييييير اعتبر المحأيييييييير حجية علييي، على أن يخطر المقياول بموعي 

 وللجمعية في حالة سحب العمل من المتعاقد أن ينفذ العمل على حسابي بأي طريقة يراها.

 التصرف في المواد والمعدات ومخلفات أي مشروع يست ني عنها13,8 

المدير التنفيذي أو من يفوضيييي في اتخاذ األسيييلوا المناسيييب للتصيييرف يكون التصيييرف طبقا لما يوجي بي  13,8,1 

ومن ضيييييمنها البيع بالمزاد العلني أو التصيييييرف فيها بأي طريقة مناسيييييبة، على أن يتم وضيييييع اإلجراءات والوسيييييائل  

  الكفيلة للتطبيق حسب توجيي وتعميد المدير التنفيذي

تحيدد إدارة الجمعيية مبل يي، فيإذا رسييييييييا المزاد علييي وجيب   ييدفع المتزاييد قبيل اليدخول في المزاد ضييييييييميانيا13,10,2 

ويتم دفع باقي الثمن عند   -)خمسييييييية في المائة( من القيمة التي رسيييييييي بها المزاد    %5اسيييييييتكمال الأيييييييمان إلى  

 فإذا تخلف عن استكمال الأمان يصادر المبل  المدفوع ضمانا لدخول المزايدة، وتعاد المزايدة -اعتماد الترسية

 تعتمد نتيجة الترسية من المدير التنفيذي أو من يفوضي في ذلك.13,10,3 

 



 

 عشر المستودعات رابعةالمادة ال 14

 مستودعات إجراءات الرقابة على ال

 إجراءات الرقابة على المستودعات   : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية إجراءات الرقابة على المستودعات الهدف 

 المستودع أمين   الموظف المسؤول 

  بطاقات الصنف • )النماذج( ذات العالقة \ الوثائق 

 بطاقات مراقبة التصنيف  •

 إعداد بطاقات الصنف  -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 

 إعداد بطاقات مراقبة   -2

 الجرد لألدوات   -3

 بين البطاقات مطابقة مستمرة  -4

 وضع دليل الترميز لمخزون المستوعدات   -5
 

 مبادئ عامة تخص المستودعات:  14,1

يتم اسييييييييتالم وتخزين وصييييييييرف المواد إن كييانييع طبيعتهييا تقبييل التخزين والرقييابيية عليهييا وفقييا لإلجراءات  14,1,1 

المنصيييييوص عليها في لوائح الجمعية، كما يجوز للجمعية أن تكون لها مسيييييتودعات متخصيييييصييييية ولكل مسيييييتودع 

جميع األصييييييناف التي ترد للجمعية إلى أمين المسييييييتودع   مسييييييؤول. فيما عدا المحروقات وما في حكمها تسييييييلم

المختص، وذلك بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصيييية بالفحص واالسييييتالم ويعتبر أمين المسييييتودع مسييييئوال عن أي  

 نقص فيها وال تدخل إال األصناف المطابقة للمواصفات

العام والذي ي طي كافة األصييييناف ويعتمد  تتم الرقابة على المسييييتودع عن طريق الجرد المسييييتمر خالل 14,1,2 

 الرصيد الدفتري نهاية العام.

في حالة وجود عجز في أي من المسييييييتودعات ألسييييييباا خارجة عن إرادة أمين المسييييييتودع فعل  األمين  14,1,3 

وفيما عدا ذلك يكون    ٫العام والمدير التنفيذي وأمين الصييييييندوق مجتمعين تسييييييوية العجز على حسيييييياا الجمعية

 المستودع مسئوال عن العجزأمين 

على إدارة الجمعية أن تأييييييييع السييييييييياسيييييييية المالئمة للتأمين على المسييييييييتودعات ويكون المدير التنفيذي  14,1,4 

 للجمعية مسئوال عن التأكد من تنفيذ هذه السياسة.

اسيييييب  المواد التي تسيييييلم كتبرعات يتم تقييمها من قبل اللجان الخاصييييية بالجمعية وتسيييييجل وترسيييييل المح14,1,5 

 الجمعية لتسجيلها محاسبيا.

  ٫يجيب مراعياة وسيييييييييائيل األمن والسييييييييالمية وتعليميات اليدفياع الميدني في كيافية مسييييييييتودعيات الجمعيية 14,1,6 

والمشييييييييروعات المملوكة لها ومراعاة األصييييييييول الفنية في حف  مهمات الجمعية وهي من مسييييييييؤوليات المدير  

 التنفيذي



 

ة فإنها تحف  في مكان مخصييييييص لها وال يتم التصييييييرف بها إطالقا إال المواد التالفة أو منتهية الصييييييالحي14,1,7 

بمحأيير رسييمي يعده مسييئول كل قسييم قبل إتالفها وإعالم محاسييب الجمعية لتسييجيلها محاسييبيا تحع إشييراف 

 المدير المالي.

 

 مهام أمين المستودع: 14,2

 والتوقيع بذلك مع االحتفاظ بنسخة من سند اإليداعاستالم األغراض والمواد الواردة إلى المستودع 14,2,1 

التسيييجيل الدفتري واآللي لكل الوارد إلى المسيييتودع، على أن يشيييمل التسيييجيل الصييينف والكمية والقيمة  14,2,2 

 ورقم الفاتورة وجهتها وتاريخ الصالحية.

سييتلم والتسييجيل في يتم السييحب من المسييتودع بأمر صييرف معتمد من صيياحب الصييالحية، مع توقيع الم14,2,3 

 الدفتر

 يتم ت ذية المستودع بطلب جديد قبل نفاد الكمية الموجودة من كل صنف.14,2,4 

في نهاية العام المالي أو متى رأى المسييييئولين ذلك جردة فعلية عن طريق لجنة يتم   جرد المسيييتودع يتم  14,2,5 

ذا ثبع عدم التطابق في أي صنف بالمستودع  تكوينها لهذا ال رض، على أن يتطابق الجرد الفعلي مع الدفتري، وإ

يتم عمل محأييير بذلك والتحقيق إذا كان الفرق كبيرة، والبحي عن أسيييباا هذا الفرق، ويحاسيييب أمين المسيييتودع  

 على التقصير أو اإلهمال.

 يجب على أمين المستودع ترتيب المستودع بشكل يسهل معي اإلضافة أو السحب أو الجرد.14,2,6 

 إجراءات جرد المستودعات 

  : المهمة أو اإلجراء إجراءات جرد المستودعات 

 الهدف شرح آلية إجراءات جرد المستودعات 

 الموظف المسؤول لجنة الجرد 

 قائمة أصناف المستودع 

 قائمة اإلدخاالت من بداية العام 

 قائمة الصرفيات 

 نماذج الجرد 

 مستندات الجرد السابقة 

 )النماذج( ذات العالقة \الوثائق 

 تشكيل لجنة الجرد  -1

واألدوار   -2 لييلييجييرد  الييزميينييي  الييجييييدول  تييحييييديييييد 

 المطلوبة 

 تصميم نماذج الجرد  -3

 اعتماد نماذج الجرد  -4

 رفع تقرير الجرد  -5

 خطوات تنفيذ اإلجراء

 



 

 عشر بنود متنوعة خامسةالمادة ال15 

 التأمينات:15,1 

 تنقسم التأمينات إلى قسمين:15,1,1 

تيأمينيات لل ير، وتشييييييييميل المبيال  النقيديية وميا في حكمهيا والكفياالت واالقتطياعيات المقيدمية من ال ير  15,1,1,1 

 كتأمين عن عقود أو ارتباطات يلتزم بتنفيذها تجاه الجمعية

ن الجمعيية لل ير كتيأمين عن تيأمينيات ليدى ال ير، وتشييييييييميل المبيال  النقيديية وميا في حكمهيا المقيدمية م15,1,1,2 

 ارتباطات تلتزم بتنفيذها تجاه ال ير.

يتم تسييييييييويية التيأمينيات المقيدمية أو المودعية من ال ير وفق األحكيام التعياقيديية الخياصيييييييية بهيا كميا ترد إلى  15,1,2 

 أصحابها إذا زال السبب الذي قدمع من أجلي، وبعد موافقة المدير التنفيذي أو من يفوضي على ذلك.

تسييجل التأمينات لدى ال ير على الجهات المسييتفيدة منها على أن تسييترد كليا أو جزئيا بعد زوال األسييباا 15,1,3 

 التي قدمع من أجلها.

تحف  صيييكوك ووثائق التأمينات المقدمة للجمعية أو المعطاة من قبلها في ملف خاص ويراعي العودة  15,1,4 

اسيتمرار صيالحيتها أو انتهاء أجلها ، ويكون المدير المالي حال وجوده أو المدير  إليها وفحصيها دوريا ب ية التأكد من 

 التنفيذي مسئوال عن صحة القيود المحاسبية الخاصة بها ومتابعة استردادها بحلول أجلها.

 

 الحسابات النقدية والبنكية:16 

ع في حسابات الجمعية بالبنوك  تستلم الشيكات واألموال النقدية المقبوضة بسندات قبض مرقمة وتود16,1,1 

 يوميا أو في صبيحة اليوم التالي على أكثر تقدير

 تعد مذكرة تسوية البنك شهريا لكل الحسابات وفي مختلف البنوك.16,1,2 

 يجب أن يكون معد تسوية حساا البنك ليس لي أية عالقة بقبض أو صرف النقود.16,1,3 

 إعداد التسوية البنكيةيكون محاسب الجمعية مسئوال عن 16,1,4 

 تعتمد تسوية حساا البنك من المدير المالي والمدير التنفيذي16,1,5 

 ال يتم فتح حسابات بنكية جديدة أو إقفال حسابات بنكية إال بعد موافقة مجلس اإلدارة16,1,6 

ذلك و بقرار من ال يتم لجوء الجمعية إلى التمويل من البنوك إال في الحاالت القصييييييييوى التي تسييييييييتدعي  16,1,7 

 مجلس اإلدارة.

 

 الذمم الدائنة: 17

أي عملية تسيجيل للذمم الدائنة يجب أن تكون مدعومة بالمسيتندات الأيرورية مثل الفاتورة ، أمر الشيراء ، 14,1,1 

 استالم المواد ... الخ

 دائن حسب الحالةكقاعدة عامة أي تعديالت على حسابات الذمم الدائنة يجب توثيقها بإشعار مدين / 14,1,2 

يتم الحصول على كشف حساا من المورد في نهاية كل شهر ويطابق مع السجالت في الجمعية للتأكد 14,1,3 

 من صحة األرصدة وعمل التسويات.

 يتم في نهاية السنة المالية إرسال مصادقات لألرصدة الدائنة لجميع الدائنين.14,1,4 



 

 

 الداخلية والمراقب الداخلية عشر الرقابة ثامنالمادة ال18 

 المراقب الداخلي:18,1 

يقوم المراقب الداخلي بوضيييع برامج المراجعة الداخلية لجميع أنشيييطة الجمعية ومشييياريعها وموجوداتها 18,1,1 

 وعمل جدول زمني للمراجعة واطالع إدارة الجمعية عليي ومناقشتي واعتماده

 مهام المراقب الداخلي:18,2 

التأكد من صيييحة تطبيق اللوائح المالية والمحاسيييبية وإثبات القيود بالدفاتر والسيييجالت المحاسيييبية بحيي  18,2,1 

يمكن االعتماد عليها سيواء بالمركز الرئيسيي للجمعية أو الفروع التابعة لي في حالة التسيجيل اليدوي أو باسيتخدام  

 الحاسب اآللي.

ت واألنظمة واإلجراءات واألسييييييياليب المعتمدة في كافة التأكد من سيييييييالمة تطبيق وتنفيذ السيييييييياسيييييييا18,2,2 

 المجاالت اإلدارية والمالية.

 التأكد من فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات المدينة وإبداء الرأي حول فاعلية التحصيل18,2,3 

زاما على التأكد من صييييحة طلبات الشييييراء والعقود واالتفاقيات وجميع أنواع المسييييتندات التي تنشيييييئ الت18,2,4 

 الجمعية تجاه ال ير

التيأكيد من سييييييييالمية اإلجراءات المطبقية للحفياظ على ممتلكيات الجمعيية عن طريق القييام بيأعميال الجرد 18,2,5 

 المفاجئ على المستودعات والموجودات الثابتة والنقد في الصندوق سواء في الجمعية الرئيسي أو الفروع

ع موجودات الجمعية وممتلكاتها من خالل بوليصييييات تأمين سييييارية  التأكد من وجود ت طية شيييياملة لجمي18,2,6 

 المفعول.

 التأكد من صحة إجراءات شئون الموظفين وعدم تعارضها مع نظام العمل والعمال السعوديي18,2,7 

 التأكد من تحصيل أموال الجمعية و مستحقاتها لدى ال ير و إثباتها بالدفاتر والسجالت المحاسبية18,2,8 

 

 

 ة عشر مراقب الحسابات الخارجي )القانوني(تاسعالمادة ال19 

 مراجع الحسابات الخارجي:19,1 

االجتماعية يقوم مجلس اإلدارة بتعيين مكتب محاسيب قانوني أو ما تعيني وزارة الموارد البشيرية والتنمية  19,1,1 

مكاتب محاسبية مرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية دون اإلخالل بإجراءات التدقيق المحاسبي    من

وإبداء الرأي حول الحسييييابات الختامية في  والمالي الداخلي حسييييب األنظمة المراجعة حسييييابات الجمعيات الخيرية

نهاية السينة المالية ويشيترط أال يكون لمراجع الحسيابات عالقة وظيفية أو مصيلحة مباشيرة أو غير مباشيرة في أي  

 عمل من أعمالها.

يتولى مراجع الحسيييييابات الخارجي مراجعة الحسيييييابات السييييينوية والبيانات المرفقة لها الخاصييييية بالجمعية ، 19,1,2 

وذلك إلبداء رأيي الفني المحايد حول دقة وعدالة تمثيل تلك القوائم والحسييييابات للوضييييع المالي لها ، وذلك بعد  

التأكد من وجود نظام آلي أو دفتري ومسيييتندي يخدم أغراضيييها ، وأن هناك نظاما للرقابة الداخلية يشيييمل جميع  

أي وقع على دفاتر الهيئة وسجالتها ، وغيرها من العمليات المالية لها ، ولي في سبيل تحقيق ذلك االطالع في  



 

الوثيائق ، وليي طليب البييانيات واإليأيييييييياحيات التي يرى ضييييييييرورة الحصييييييييول عليهيا ألداء مهمتيي، وكيذليك التحقق من 

 موجوداتها وحقوقها والتزاماتها.

االطالع على جميع  المراقب الحسييييييابات الخارجي أو من ينتدبي في كل وقع من أوقات العمل الرسييييييمية  19,1,3 

الدفاتر والسيييجالت والمسيييتندات والكشيييوف و طلب البيانات واإليأييياحات التي يرى ضيييرورة الحصيييول عليها ألداء 

 مهمتي وعلى المختصين بالجمعية كل في مجال عملي تسهيل مهمتي.

المحاسييييييبية   يقوم مراقب الحسييييييابات الخارجي بتدقيق وإصييييييدار القوائم المالية للجمعية حسييييييب المعايير19,1,4 

 المعتمدة للجمعيات والمؤسسات الخيرية

ترفع مسييييييييودة القوائم المياليية السيييييييينويية للجمعيية لمراجعتهيا واعتميادهيا من قبيل الميدير الميالي واألمين  19,1,5 

 العام.

 تعرض القوائم المالية بعد إصدارها على مجلس اإلدارة سنويا.19,1,6 

 وعة الدفترية والمحاسبةالنظام المحاسبي والمجم العشرونالمادة 20

 المجموعة الدفترية:20,1 

تعتبر المجموعة الدفترية المحاسيييييبية أحد مكونات النظام المحاسيييييبي األسييييياسيييييية في أي منشيييييأة ويتم 20,1,1 

تحديد مكونات المجموعة الدفترية حسيييب طبيعة نشييياط المنشيييأة والطريقة المحاسيييبية التي تسيييير عليها ودرجة 

المحاسبية التي ترغب إدارة المنشأة في الحصول عليها ، وعند تحديد الدفاتر والسجالت    التفصيل في المعلومات

 المحاسبية الالزمة للجمعية، فيجب األخذ بعين االعتبار األمور التالية:

ضيرورة اسيتخراج البيانات المحاسيبية ونتائج األعمال بالسيرعة والدقة المطلوبة وكذا الشيمولية  20,1,1,1 

 ت طي كافة أنشطة الجمعيةالتي 

 السهولة وعدم التكرار ما أمكن بهدف إبقاء التكاليف عند حد مقبول.20,1,1,2 

تصيييميم التقارير المالية بما يتناسيييب مع المسيييتويات اإلدارية المختلفة التي تسيييتفيد من هذه التقارير كما 20,1,2 

 يلي:

 التي تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات.داخليا توفير البيانات والمعلومات المناسبة 20,1,2,1 

خارجيا توفير البيانات لألطراف الخارجية عن نشييييياط الجمعية والتي تتمثل في مصيييييادر التمويل المختلفة  20,1,2,2 

 من أفراد أو هيئات حكومية أو أهلية( .... وغير ذلك.

 فة وأموالها والمحافظة على موجوداتهاتمكين اإلدارة العليا من الرقابة على عمليات الجمعية المختل20,1,2,3 

 

 السجالت المحاسبية 20,2

 تشمل السجالت الرئيسية للحسابات ما يلي:20,2,1 

 سجل اليومية العامة20,2,1,1 

 سجل األستاذ العام20,2,1,2 

 السجالت المساعدة20,2,1,3 

 السجالت الرقابية20,2,1,4 

 



 

 سجل اليومية العامة20,3 

من   ةالمرتبطة بالجمعيهو عبارة عن سيجل يسيتخدم لتسيجيل جميع العمليات المالية والمحاسيبية اليومية  20,3,1 

ويحتوي هذا السيييجل    الفواتير(، -  القبض القيدواقع المسيييتندات المحاسيييبية األسييياسيييية )الصيييرف نقدي، شييييكات  

 حقوال لبيان التسلسل والتاريخ ورقم المستند ونوعي ورقم الحساا واإليأاح والمبال  المدينة والدائنة

يتم إثبات العمليات المحاسييبية اليومية في هذا السييجل مع ضييرورة التأشييير على المسييتند المحاسييبي بما  20,3,2 

اظ بنسييييخة من هذا السييييجل يوميا في ملف خاص وذلك لبيان  يفيد إدخالي في سييييجل اليومية على أن يتم االحتف

العمليات المحاسيبية التي تم إثباتها يومية مرتبة حسيب تسيلسيلها التاريخي وفقا لنظام القيد المزدوج، مع ضيرورة 

مراجعة هذه العمليات يومية مع المسيييييتندات الخاصييييية بها للتأكد من صيييييحة عملية إدخالها إلى الحاسيييييب اآللي، 

 دفتر اليومية هو المصدر األساسي للمعلومات والبيانات الالزمة لتنفيذ الخطوات التالية للدورة المحاسبية. ويعتبر  

 

 سجل األستاذ العام 20,4

هو السيجل الذي ترحل إليي أطراف القيود المحاسيبية المثبتة في دفتر اليومية سيواء كانع مدينة أو دائنة 20,4,1 

مليات المتجانسية في حسياا مسيتقل في شيكل أرقام إجمالية مما تؤدي إلى  بهدف فرز وتصينيف وتبويب كل الع

 إظهار عناصر النشاط المالي كال على حده. وهذه العناصر تنعكس في النهاية في هيئة ميزانية.

طباعة كشيوف تدقيق حركات اإلدخال للتأكد من صيحة وسيالمة اإلدخال ومن ثم ترحيلها وختم السيندات  20,4,2 

  تم الترحيل" بخاتم " 

األسيييييييتاذ العام على جميع الحسيييييييابات الموضيييييييحة في دليل الحسيييييييابات ويتم طباعة ميزان   دفتر يحتوي20,4,3 

 المراجعة على عدة مستويات )مستوى رئيسي، مستوى فرعي، مستوى تحليلي( وفيما يلي الحسابات اإلجمالية:

 الصندوق.  20,4,3,1

 البنوك.20,4,3,2 

 الستثمارات.سجل تحليلي ا20,4,3,3 

 سلف الموظفين.20,4,3,4 

 العهد النقدية20,4,3,5 

 الذمم المدينة.20,4,3,6 

 أرصدة مدينة أخرى.20,4,3,7 

 تأمينات لدى ال ير20,4,3,8 

 مصاريف مدفوعة مقدما.20,4,3,9 

 إيرادات مستحقة.20,4,3,10 

 مشاريع تحع التنفيذ.20,4,3,11 

 األصول الثابتة.20,4,3,12 

 البنوك الدائنة20,4,3,13 

 المخصصات20,4,3,14  

 الذمم الدائنة20,4,3,15 



 

 األرصدة الدائنة األخرى20,4,3,16 

 تأمينات لدى ال ير20,4,3,17 

 مصاريف مستحقة20,4,3,18 

 إيرادات مقدمة20,4,3,19 

 مجمع إهالك األصول الثابتة.20,4,3,20 

 صافي األصول المقيدة.20,4,3,21 

 صافي األصول غير المقيدة.20,4,3,22 

 صافي أصول األوقاف20,4,3,23 

 المصاريف اإلدارية والعمومية20,4,3,24 

 إيرادات أنشطة الجمعية20,4,3,25 

 مصروفات أنشطة الجمعية20,4,3,26 

 إيرادات الدعم والتبرعات. اإلعانات.20,4,3,27 

 إيرادات أخرى20,4,3,28 

 

 السجالت المساعدة 20,5

سيجل تحليلي الصيندوق: هو السيجل الذي يسيجل فيي كل عمليات القبض بحيي يوضيح المبال  المقبوضية  20,5,1 

وأرقام سييييييييندات القبض، وفي الجانب اآلخر يوضييييييييح كل عمليات الدفع )اإليداعات( في البنوك وأرقام سييييييييندات 

 الصرف ويتم ترصيده بشكل يومي.

  سجل تحليلي البنوك:20,5,2 

كل حسياا بنكي رقم حسياا خاص وفق دليل الحسيابات بحيي يتم تسيجيل كافة المسيحوبات  يخصيص ل20,5,2,1 

واإليداعات وأية عمليات مالية أخرى تمع على هذا الحسيياا أوال بأول وذلك بهدف إعطاء صييورة واضييحة بشييكل  

 يومي لإلدارة عن األرصدة لدى البنوك.

كل شييييهر بإعداد تسييييويات بنكية لحسييييابات البنوك   يقوم قسييييم الحسييييابات بالشييييؤون المالية في نهاية20,5,2,2 

 ورفعها إلى المدير المالي.

  سجل تحليلي االستثمار20,5,3 

األجل أو طويل األجل( رقم حسيييياا وفق دليل الحسييييابات    ) قصييييير  يخصييييص لكل نوع اسييييتثمار20,5,3,1 

بحيي يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة باستثمارات الجمعية سواء كانع استثمارات جديدة أو حالية وكذا  

حركة بيع االسيتثمارات، كما يتم اسيتخراج كشيوف تفصييلية شيهرية ألرصيدة هذه االسيتثمارات مطابقة مع  

 يةإجمالي استثمارات الجمع

 أستاذ الذمم المدينة:دفتر  20,5,4 

( ، كما يخصيص رقم حسياا يهدف هذا السيجل إلى اسيتخراج بيانات دقيقة عن حسيابات الذمم ) األعأياء20,5,4,1 

لكل عميل أو عأيييو وفق دليل الحسيييابات ليتم تسيييجيل كافة الحركات أوال بأول ليسيييهل الحصيييول على األرصيييدة  

 المطلوبة في أي وقع، كما يتم تفصيل الذمم حسب نوع النشاط المرتبط بهذه الذمم ) األعأاء( مع التفرقة 



 

كشيييييوف حسيييييابات الذمم )األعأييييياء( حسيييييب المناطق الج رافية    بين العأيييييوية الفردية والعائلية، كما يتم طباعة

 لمتابعة تحصيل هذه الذمم بصورة دورية ولتكن كل أسبوع أو كل شهر.

 سجل تحليلي ذمم الموظفين:20,5,5 

يخصييص هذا السييجل للسييلف الشييخصييية لموظفي الجمعية والتي تمنح لهم حسييب الأييوابط المعمول  20,5,5,1 

الجانب المدين، ويتم سيدادها بأقسياط شيهرية خصيما من الراتب ويتم تسيجيلها في الجانب  بها ويتم تسيجيلها في  

 الدائن، بحيي تسجل بيانات الموظف وكذا اإلدارة أو القسم التابع لي، كما يخصص رقم حساا لكل موظفي

 

 سجل تحليلي أرصدة مدينة أخرى20,5,6 

)مصييياريف مدفوعة مقدمة، إيرادات مسيييتحقة،   يقسيييم سيييجل أرصيييدة مدينة أخرى حسيييب نوع الرصييييد20,5,6,1 

تأمينات لدى ال ير(، ويتم تخصييييص رقم حسييياا وفق دليل الحسيييابات لكل نوعية حسييياا ضيييمن األرصيييدة المدينة  

األخرى ويتم التسييييجيل فيي من واقع السييييندات الرئيسييييية في الجمعية، يتم اسييييتخراج كشييييوف تفصيييييلية بأرصييييدة  

 حسابات أرصدة مدينة أخرى شهريا.

 

 سجل تحليلي االعتماد:20,5,7 

يخصييييييص لكل اعتماد رقم حسيييييياا وفق دليل الحسييييييابات بحيي تسييييييجل جميع الحركات الخاصيييييية بهذا  20,5,7,1 

االعتماد بهدف الوصييييول إلى تكلفة االعتماد اإلجمالية بحيي يعتبر مؤشيييير للمفاضييييلة بين أسيييياليب تحديد أسييييعار 

 الشراء الخارجي.

عتمادات في أعلى الصيييييفحات بحيي توضيييييح هذه البيانات تاريخ فتح االعتماد " بلد يتم وضيييييع بيانات اال20,5,7,2 

 المنشأ " قيمة االعتماد بالعملة األجنبية تاريخ التسديد كمية المواد ونوعها اسم الجهة واسم البنك.

 

 ألصول األخرى:لسجل تحليلي 20,5,8 

يسجل في هذا السجل الحركات الخاصة بالموجودات األخرى ) مشاريع تحع التنفيذ، مصاريف التأسيس  20,5,8,1 

 و مصاريف مؤجلة(.

يخصييص لكل نوع من الموجودات األخرى رقم حسيياا وفق دليل الحسييابات بحيي يوضييح قيمة المبال   20,5,8,2 

 وعي، تاريخي ، والبيان.المدفوعة على الموجودات األخرى أو أية محذوفات، رقم السند ، ن

 

 أستاذ مساعد الذمم الدائنةدفتر  20,5,9 

  الدائنة.  يهدف هذا السجل إلى استخراج بيانات دقيقة تساعد اإلدارة في تحديد حجم ومبل  الذمم20,5,9,1 

ليسيهل  يتم تخصييص رقم حسياا لكل مورد وفق دليل الحسيابات ليتم تسيجيل كافة الحركات أول بأول  20,5,9,2 

 الحصول على األرصدة المطلوبة عن الذمم الدائنة

 يتم استخراج كشوف تفصيلية بأرصدة الذمم الدائنة شهريا على األقل.20,5,9,3 

 

 سجل تحليلي أرصدة دائنة أخرى20,5,10 



 

يتم تقسييم سيجل األرصيدة الدائنة األخرى حسيب الرصييد )مصياريف مسيتحقة، إيرادات مقبوضية مقدمة 20,5,10,1 

 أمانات وحسابات تحع التسوية...(. ،

يتم تخصييييص رقم حسييياا لكل من األرصيييدة الدائنة األخرى وفق دليل الحسيييابات ويتم التسيييجيل في 20,5,10,2 

 هذا السجل من واقع السندات الرئيسية في الجمعية

 يتم استخراج كشوف تفصيلية بأرصدة حسابات األرصدة الدائنة األخرى شهرية.20,5,10,3 

 

 تحليل المصاريف اإلدارية والعموميةسجل  20,5,11 

 يسجل في هذا السجل جميع المصروفات اإلدارية والعمومية بأقسامها المختلفة.20,5,11,1 

 يحتوي هذا السجل على حسابات المصاريف اإلدارية والعمومية كما وردت في دليل الحسابات. 20,5,11,2

 

 سجل تحليلي اإليرادات 20,5,12

 يتم التسجيل في هذا السجل من واقع اإليرادات المتحققة من أنشطة المجلس المختلفة.20,5,12,1 

يتم تقسيييييم اإليرادات إلى أنواع تتناسييييب مع تفصيييييل اإليرادات حسييييب أنواعها ، كما هو موضييييح في 20,5,12,2 

 دليل الحسابات

 

 السجالت الرقابية 20,6 

السيجالت الرقابية التي ال يكون لها أثر مالي مباشير، ولكنها تعتبر ضيرورية تقتأيي األهمية إلى وجود بعض  20,6,1 

جدة لمتابعة بعض العمليات والرقابة عليها ، وفيما يلي وصيف لبعض هذه السيجالت ويمكن للجمعية إضيافة أي  

 :سجل رقابي تقتأيي الحاجة

 : سجل المطبوعات20,6,1,1   

عيات الجمعيية، بحييي يتم إثبيات القييد فييي بموجيب السيييييييينيدات  هو سييييييييجيل رقيابي خياص بكيافية مطبو20,6,1,1,1 

المخصيصية لذلك والمتمثلة في كل من سيند اسيتالم / مطبوعات، سيند صيرف / مطبوعات، وذلك بهدف متابعة  

 المخزون من هذا البند عن طريق متابعة األرقام المتسلسلة للدفاتر والسجالت والسندات الواردة والمنصرفة.

 

 فاتر الشيكات غير المستعملةسجل د20,6,1,2 

يتم التسيييييجيل الدفاتر الشييييييكات الجديدة المسيييييتلمة من البنوك حسيييييب تسيييييلسيييييلها ، ويتم صيييييرفها 20,6,1,2,1 

 بالتسلسل مع توقيع المستلم.

 

 سجل الشيكات المعادة20,6,1,3 

ال رض مني متابعة  هذا السيييييجل ضيييييروري جدا للرقابة على الشييييييكات المعادة فهو سيييييجل إحصيييييائي  20,6,1,3,1 

الشيييكات المعادة ألي سييبب مع المطابقة بكشييف حسيياا البنك وإجراء التسييويات الالزمة وتسييجيل حركتها في 

 هذا السجل بهدف المحافظة على حقوق المجلس.

 



 

 سجل األصول الثابتة20,6,1,4 

 معية. هو سجل إحصائي يتم فيي حصر وتسجيل جميع األصول الثابتة المملوكة للج20,6,1,4,1 

ال رض من هيذا السييييييييجيل تحقيق الرقيابية على الموجودات الثيابتية للجمعيية و معيدالت اسييييييييتهالكهيا  20,6,1,4,2 

السينوي واإلضيافات الرأسيمالية عليها واالسيتهالك السينوي ومجمع االسيتهالك لكل منها ، كذلك تسياعد بيانات  

 ات المحاسبي لها.هذا السجل على اتخاذ قرارات استبدال وتجديد هذه األصول واإلثب

 

 سجل نقدية الصندوق التحليلي:20,6,1,5 

يسييييتخدم هذا السييييجل لحصيييير كل ما يتعلق بقبأييييي وما يتم دفعي ب رض االسييييتفادة مني في إعداد 20,6,1,5,1 

 قائمة المقبوضات والمدفوعات، حيي يشتمل على ما يلي :

 المقبوضات ) وهي تمثل أعمدة للحسابات المدينة والدائنة(.20,6,1,5,1,1 

 أيأا تمثل أعمدة للحسابات المدينة والدائنة(. المدفوعات ) وهي20,6,1,5,1,2 

 

 النماذج المحاسبية20,7 

النماذج والمسيييييتندات المحاسيييييبية هي المصيييييادر الرئيسيييييية للمعلومات فهي عبارة عن مجموعة األوراق  20,7,1 

ا للقيد الثبوتية التي تؤيد حدوث العملية المالية والمحاسيييييبية كما أنها مؤيدات قانونية وأسييييياسيييييية يسيييييتند عليه

  بموجبها في الدفاتر والسجالت المحاسبية

تسييييتخدم هذه النماذج المحاسييييبية كوسيييييلة لنقل وإثبات العمليات المالية والمحاسييييبية في السييييجالت، 20,7,2 

ويحدد لكل مسيييييييتند منها دورتي منذ تحريره إلى إثباتي في السيييييييجالت واسيييييييتخدامي كوسييييييييلة لمراقبة ومطابقة 

 عالقة ارتباط بينها.العمليات وإنشاء 

يجب أن ترقم جميع المسيتندات بأرقام متسيلسيلة مسيبقة باسيتثناء سيند القيد وذلك لسيهولة الرقابة على 20,7,3 

 تسلسل المستندات، وتسهيل الرقابة على استخدامها وتداولها.

جيلي في السيجالت  يجب أن يتم عمل التوجيي المحاسيبي لكل مسيتند والتوقيع عليي ليتم اعتماده قبل تسي 20,7,4 

 المحاسبية

يتوجب االحتفاظ بالدفاتر والسيجالت والمسيتندات الخاصية بالمدة القانونية الالزمة وعادة ما تكون خمس 20,7,5 

 سنوات.

قد تكون المسييييتندات المحاسييييبية المسييييتخدمة وفق المسييييتندات المعتمدة وفق متطلبات تنفيذ برامج  20,7,6 

 الجودة بالجمعية

 

 

 ة المستنديةالمجموع20,8 

 وتنقسم المجموعة المستندية المحاسبية إلى النماذج كالتالي:20,8,1 

 المستندات المحاسبية األساسية20,8,1,1 

 المستندات المحاسبية المساعدة20,8,1,2 



 

 سندات المشتريات والمستودعات20,8,1,3 

 

 المستندات المحاسبية األساسية20,9 

 المحاسبية األساسية ما يلي:تشمل المستندات 20,9,1 

 سند القبض صندوق ، نقدي / شيك:20,9,1,1 

يعتبر وسييييييلة إلثبات عملية اسيييييتالم النقدية أو الشييييييكات من ال ير، كما أني وسييييييلة لقيد قيمة هذه  20,9,1,1,1 

 المقبوضات في السجالت المحاسبية في الحسابات الخاصة بها

منها هذا السيند من أصيل وصيورتين )أصيل لجهة السيداد ، صيورة إلى الحسيابات،  عدد النسيخ التي يحرر  20,9,1,1,2 

 صورة بطرف محاسب الصندوق(.

 يجب أن تكون سندات القبض مرقمة بأرقام مسلسلة ومطبوعة مسبقة.20,9,1,1,3 

سيييند تحصييييل فرعي، نقدي / شييييك، ويكون من أصيييل وصيييورتين )األصيييل للعميل، صيييورة المحاسيييب  20,9,1,1,4 

 دوق، وصورة لدى المتحصل(.الصن

 

 سند الصرف:20,9,1,2 

قيمة    الوسيييلة القيدالوسيييلة إلثبات عملية صييرف الشيييكات لل ير، كما أني    )وهوسييند صييرف شيييك:  20,9,1,2,1 

المدفوعات في السيييجالت المحاسيييبية وفي الحسيييابات الخاصييية بها ، ويجب أن ال يحرر سيييند الصيييرف إال إذا كانع  

مؤيدة بالمسيتندات الثبوتية وتتم الموافقة من اإلدارة المختصية على صيرفها ، عدد النسيخ  هناك واقعة للصيرف و

 التي يحرر منها هذا السند ثالثة )األصل مع المعاملة ، صورة للمراقب الداخلي ، وصورة لدي محاسب الصندوق(.

في البنك، أو الصييرف    سييند صييرف نقدي: وهو الوسيييلة إلثبات عملية السييحب من الصييندوق لإليداع18,9,1,2,2 

النقدي لجهة ما يتم تحديدها في أمر الصييرف ومن الجهة صيياحبة االختصيياص، على أن تكون المسييتندات المؤيدة  

للصيرف مكتملة ومرفقة مع المعاملة وعليها التوقيعات المطلوبة، ويكون هذا السيند من أصيل وصيورتين )األصيل  

 لدى محاسب الصندوق(.مع المعاملة، وصورة للمراجع الداخلي ، وصورة 

 سند قيد اليومية18,9,1,3 

يسييتخدم هذا السييند التسييجيل العمليات المالية التي ال تسييتلزم إصييدار سييند قبض أو سييند صييرف كما 20,9,1,3,1 

يسييييييتخدم لتسييييييجيل العمليات اآلجلة وتسييييييوية العهد النقدية والتسييييييويات األخرى، بعد إعداد السييييييند و مراجعتي  

قط سييهوا أو  واعتماده يعطى رقما يدويا متسييلسييال وبشييكل سيينوي حتى يسييهل متابعتي وكشييف أي سييند يسيي 

عمدا، كما يجب أن يرفق معي المسيييتندات الثبوتية الدالة على البيانات المدونة بي، كما يتم التوقيع باالعتماد من 

 أصحاا الصالحية على سند القيد قبل التسجيل بالدفاتر والحاسب اآللي.

 

 المستندات المحاسبية المساعدة 20,10

 إشعار قيد مدين؛20,10,1 

دم هذا النموذج االشييييييييعار العمالء أو منسييييييييوبي الجمعية بمديونيتهم ، ويسييييييييتخدم من قبل يسييييييييتخ20,10,1,1 

الشيؤون المالية، يحرر هذا النموذج من أصيل ونسيختين وتكون دورتي )األصيل يرسيل للعميل أو العأيو/ مع مسيتند  



 

زمة، النسييييخة الثانية في المرفقات الثبوتية الالزمة، النسييييخة األولى للشييييؤون المالية لعمل القيود المحاسييييبية الال

 الدفتر.

 

 

 

 إشعار قيد دائن20,10,2 

يسييييييتخدم هذا النموذج في الحاالت التي يتم فيها قيد مبال  لصييييييالح العمالء أو منسييييييوبي الجمعية،  20,10,2,1 

 ويكون من ثالثة نسخ ) األصل إلى العميل، ونسخة مع المستندات إلى محاسب الجمعية، وصورة في الدفتر(

 

 سند مطالبة بالدفع:20,10,3 

ب العقد الموقع مع معي أو حسييب الرسييوم المسييتحقة  يسييتخدم هذا النموذج المطالبة العميل حسيي 20,10,3,1 

 على العأو مقابل انتفاعي بخدمات الجمعية، ويكون من أصل وصورة ) األصل للعميل والصورة بالدفتر(.

 

 سند صرف فرعي؛20,10,4 

هو وسييييييلة إلثبات عملية صيييييرف من صيييييندوق النثرية لل ير وال يعتبر وسييييييلة لقيد المصيييييروفات في 20,10,4,1 

السيجالت المحاسيبية في الحسيابات الخاصية بها ، ويجب أن تكون سيندات الصيرف الفرعية مرقمة بأرقام مسيلسيلة 

 ومطبوعة مسبقة، ويكون من نسختين ) األصل مع محاسب الصندوق، والصورة في الدفتر(.

 

 نموذج جرد واستالم عهدة األصول الثابتة:20,10,5 

يسييييتخدم في جرد وتسييييليم الصييييول الثابتة الجديدة عند اسييييتالمها من المورد وتسييييليمها إلى الجهة  20,10,5,1 

 المسئولة عنها كعهدة، ويكون من أصل وصورتين )األصل للحسابات، وصورة الصاحب العهدة، وصورة بالدفتر(.

 

 المشتريات والمستودعاتسندات  20,11 

 :نموذج طلب شراء احتياجات20,11,1 

يستخدم هذا النموذج من قبل اإلدارات واألقسام والوحدات المختلفة عند طلب تأمين احتياجات من 20,11,1,1 

الطالبة واألشييياء المطلوبة، اعتماد الجهة صيياحبة   )الجهةخارج الجمعية أو داخلي، ويكون مقسييم إلى عدة أقسييام  

صيييالحية، المسيييتودع لتأكيد وجود مخزون من عدمي، قسيييم الحسيييابات لتأكيد وجود بند للصيييرف في الموازنة أو  ال

 االستالف من بند آخر، االعتماد النهائي من صاحب الصالحية األمر بالصرف(.

 

 نموذج تعميد بتوريد احتياجات20,11,2 

بالمستودع، فيتم تأميني من الخارج عن طريق   يستخدم هذا النموذج عند عدم توفر الصنف المطلوا20,11,2,1 

الموردين أو بالشييراء المباشيير، ويتم االعتماد من صيياحب الصييالحية، ويحول إلى قسييم المشييتريات لتكملة اإلجراءات  

 المطلوبة، )يكون من أصل يرسل إلى المشتريات وصورة بالدفتر(



 

 

 نموذج فحص واستالم مشتريات:20,11,3 

اسيييتخدام هذا النموذج من قسيييم المشيييتريات ليتم تسيييليم األغراض التي تم توريدها إلى الجهة أو  يتم  20,11,3,1 

القسييييم الذي طلبها أو إلى أمين المسييييتودع، ويكون من أصييييل وصييييورتين )األصييييل مع الفاتورة والمسييييتندات إلى  

 الحسابات، صورة للجهة المستلمة، وصورة لدى المشتريات(

 

 ستودعنموذج سحب من الم20,11,4 

يسييييييييتخيدم لتيأمين احتيياجيات اإلدارات واألقسييييييييام المختلفية من المسييييييييتودع اليداخلي بيالجمعيية، ويتم 20,11,4,1 

 ما أصل للمستودع وصورة بالدفتر(. )ويكوناعتماده من صاحب الصالحية قبل تسليمي للمستودع، 

 

 نموذج جرد المستودعات20,11,5

الجرد الدوري أو المفاجئ، ويكون من أصيييل يرسيييل إلى الحسيييابات وصيييورة  تسيييتخدمي لجان الجرد عند 20,11,5,1 

 تكون بالدفتر(.

 

 بطاقة صنف:20,11,6 

 عبارة عن كرت يستخدم في المستودع ويدون بي حركة الصنف المعني ) الوارد والصادر والرصيد (20,11,6,1 

 

 دورة القيد المحاسبي20,12 

المحاسييييبي مجموعة اإلجراءات المحاسييييبية التي تتبع في تسييييجيل مسييييتندات القيد  يقصييييد بدورة القيد  20,12,1 

المحاسييييبية بالمجموعة الدفترية ابتداء من اسييييتالمها على شييييكل كشييييوف وبيانات ووثائق( من مصييييادرها وحتى  

يلية وإجراء  إخراجها على شييكل موازين مراجعة ومرورا بتسييجيلها باليومية العامة وترحيلها للدفاتر المسيياعدة والتحل

التجميع و المطابقات الالزمة بين الدفاتر والسجالت )وإن تدقق المستندات من مصادرها ومصبها في المحاسبة 

ومن ثم انسيييييييابها بانتظام وعلى مراحل في قنوات السييييييجالت المحاسييييييبية يعطي في النهاية لمجموعة األرقام  

ؤشيرات ، وذلك ما يطلق عليي "دورة القيد المحاسيبي" المتفرقة شيكلها المحاسيبي وتصيبح األرقام لها دالالت وم

. 

 

 قواعد عامة تخص دورة القيد المحاسبي20,13 

يجب أن تتوافق السيييييييجالت والدفاتر المحاسيييييييبية المسيييييييتخدمة واألنظمة المالية مع طبيعة النشييييييياط  20,13,1 

تحقق الرقيابية الكياملية على سييييييييجيل بيالجمعيية بحييي تعكس بييان الجمعيية الميالي بيدقية في إطيار دورة مسييييييييتنيديية  

 العمليات المالية والمحاسبية وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة بالجمعية.

يصييييدر المدير المالي القرارات والتعليمات الخاصييييية بتسيييييمية الدفاتر والسيييييجالت والمسيييييتندات والنماذج  20,13,2 

المعامالت المالية والقيود المحاسبية المختلفة  المحاسبية وغير المحاسبية التي تستخدمها الجمعية حالية لأبط  

 وأية تعديالت تطرأ عليها نتيجة لتطور العمل بما ال يتعارض مع البند أعاله.



 

ال يجوز تسيييجيل أي قيد في السيييجالت المحاسيييبية بالجمعية إال بموجب السيييندات المجهزة لهذا ال رض  20,13,3 

 عية.والمعتمد استخدامها ضمن الالئحة المالية للجم

يجب أن يرفق بالسند المحاسبي المستندات األخرى الالزمة والمؤيدة للبيانات التي يتأمنها ، مع التأكد  20,13,4 

 من صحة التواقيع على المستند المحاسبي ومرفقاتي.

 يجري توثيق واعتماد جميع السندات المحاسبية من قبل المدير المالي قبل رفعها إلى اإلدارة.20,13,5 

يجب أن تكون جميع السييندات التي يتم تداولها داخل الجمعية )السييندات الداخلية( متسييلسييلة األرقام ، 20,13,6 

 وأن يجري التحري عن السندات المفقودة مع ضرورة ختم السندات المل اة بما يفيد ذلك منعا لحدوث أخطاء.

ات صييييرف معتمدة حسييييب  أن تتم كافة المقبوضييييات وكافة المدفوعات بموجب سييييندات قبض وسييييند20,13,7 

 اإلجراءات المالية والمحاسبية مهما كانع مصادر القبض وأسباا الصرف.

تخأييييع جميع القيود والسييييندات المالية والمحاسييييبية للرقابة، سييييواء داخليا من خالل المكلف بالمراجعة  20,13,8 

يم كافة المعلومات التي يطلبها  الداخلية أو خارجيا عن طريق مراقب الحسيابات القانوني، وعلى المدير المالي تقد

المدققين لتسييييهيل عملية فحص وتدقيق السييييجالت المحاسييييبية المختلفة. ويمكنهم من إبداء رأيهم في صييييحة 

 ودقة الحسابات وتعبيرها عن الوضع المالي الحقيقي للجمعية.

اإليرادات بحيي    يتبع الجمعية مبدأ االسييييتحقاق في احتسيييياا المصيييياريف والمبدأ النقدي في احتسيييياا20,13,9 

تحمل الفترة المالية بما يخصييييييها من مصيييييياريف وما تم قبأييييييي وتحصيييييييلي من إيرادات وهذا يعتبر مالئمة لطبيعة 

 نشاط الجمعية.

يجب أن يتم اسيييتخراج تقارير مالية دورية تناسيييب احتياجات اإلدارة من المعلومات التي تسيييتخدمها في 20,13,10 

 هذه التقارير جزمة أساسية من هذا النظام.التخطيط والرقابة، وتعتبر 

يجب أن تسييلم السييندات المختلفة التي يتم تداولها في الجمعية بموجب سييجل يعد بمعرفة الشييؤون  20,13,11 

المالية )سيييييييجل المطبوعات( من خالل نموذج سيييييييند اسيييييييتالم / مطبوعات بحيي يتم التوقيع من قبل الموظف  

بيعة السيند واألرقام المتسيلسيلة لي، على أن يجري االحتفاظ بالسيندات غير المسيتخدم لهذه السيندات، مع بيان ط

 المستعملة في مكان آمن.

يجب أن تتم مدفوعات الجمعية ذات المبال  الكبيرة بموجب الشيييكات، أما المدفوعات الصيي يرة فيتم  20,13,12 

 صرفها من العهدة المستديمة

الصييييرف المالي بحيي يبين هذا الجدول المسييييتوى اإلداري  يجب أن يتم وضييييع جدول يحدد صييييالحيات20,13,13 

والمبال  التي يجوز لي الصييييييرف في حدودها. كما يجب أن تحدد صييييييالحية التوقيع على الشيييييييكات والمسييييييتويات  

 اإلدارية المفوضة بالتوقيع.

جب أن يتم توقيع  ال يجوز الجمع بين تجهيز السيندات وقيدها في السيجالت وبين عملية ترحيلها ، كما ي20,13,14 

 واعتماد جميع السندات من قبل معدها المدير المالي.

 

 خطوات دورة القيد المحاسبي:20,14 

 تجهيز المستندات وإعداد القيد المحاسبي:20,14,1 



 

تعتبر الخطوة األولى بالعمل المحاسييييييبي، فنجد أن الوثائق المالية مثل سييييييندات الصييييييرف وسييييييندات 20,14,1,1 

 -لبنوك والفواتير تعتبر جميعها وثائق محاسيييبية وتكون إما مسيييتندات القيد مثل )سيييند قبض القبض وإشيييعارات ا

إشعارات البنوك ...   -إشعارقيد مدين( أو إثبات المستند القيد مثل )سندات المواد    -قيد دائن  إشعار –سند صرف 

االنتهياء من تجهيزهيا وتيدقيقها  الخ( وتصييييييييبح القيود المحياسييييييييبيية جياهزة للتسييييييييجييل في اليدفياتر المحياسييييييييبيية فور 

 واعتمادها حسب األصول.

 التسجيل بدفتر اليومية العامة20,14,2 

يتم التسيجيل في دفاتر اليومية العامة من واقع مسيتندات القيد المحاسيبية مباشيرة ومن ثم 20,14,2,1 

ة من صيفحات دفتر يجرى ترحيل المبال  إلى حقول حسيابات األسيتاذ العام العائد لها وفي نهاية كل صيفح

اليوميية يتم تجميع الصييييييييفحية وتحقيق التوازن بين عمود إجميالي المبيال  وحقول الطرف الميدين وحقول 

الطرف الدائن لحسيابات األسيتاذ العام فال بد أن تتطابق إجماليات هذه األعمدة ، ويسيتمر هذا األسيلوا 

ر اليومية العامة يالح  أني في آخر حتى االنتهاء من تسيييييييجيل كافة مسيييييييتندات الشيييييييهر، وبالنظر إلى دفت

صييفحة نهاية كل شييهر يوجد ثالثة مجاميع يتوازن فيها المبل  اإلجمالي مع حركة حسييابات األسييتاذ العام  

 -المدينة والدائنة وهي :

  سطر: مجموع حركة حسابات األستاذ العام هذا الشهر.20,14,2,1,1 

 األستاذ العام لما قبلي،سطر مجموع حركة حسابات 20,14,2,1,2 

 سطر مجموع حركة األستاذ العام لتاريخي.20,14,2,1,3 

وكيل واحيد من هيذه المجياميع يعبر عن عالقية معينية تلعيب دورا خياصييييييييا   20,14,2,1,4 

 عمليات التسجيل والمطابقة بين الحسابات كما هو موضح فيما بعد. في

 :والتحليليةالترحيل إلى الدفاتر المساعدة 20,14,3 

بعد تسيييجيل مسيييتندات القيود المحاسيييبية في دفتر اليومية العامة يجري ترحيلها مباشيييرة ومن واقع  20,14,3,1 

 المستندات ذاتها ويوميا إلى دفاتر المساعدة وهي:

دفتر مسييياعد عادي )مدين ودائن( مثل حسييياا مسييياعد الذمم ) وكافة الحسيييابات التي لم تفتح لها    20,14,3,2 

 تحليلية(.  دفاتر

دفتر مسيياعد تحليلي وهو كما سييبق ذكره، يحتوي على الحسييابات المسيياعدة والتحليلية في آن واحد  20,14,3,3 

بحيي يد رج مرتين األولى في حقل المجموع الذي هو الحسييييياا المسييييياعد والثانية في الحقول الجزئية التي هي  

 حسابات تحليلية

 :العام واستخراج ميزان المراجعة العامالترحيل لدفتر األستاذ 20,14,4 

إن تحقيق التطييابق بين أرقيام مجيياميع موازين المراجعيية المسييييييييياعيدة والتحليلييية وحقول الحسيييييييييابيات 20,14,4,1 

باألستاذ العام العائد لها بدفتر اليومية العامة تعبر عن صحة التسجيالت التي تمع خالل الشهر لذا يجرى استخراج  

حسييابات األسييتاذ العام الشييهرية من واقع السييطر األول بدفتر اليومية العامة يسييمى )ميزان   ميزان مراجعة لحركة

 حركة الحسابات العامة الشهرية( يعتبر مستندا للقيد بدفتر األستاذ العام.

بعد االنتهاء من تسييجيل ميزان الحركة الشييهرية يتم اسييتخراج ميزان المراجعة الحسييابات األسييتاذ العام  20,14,4,2 

عن الميدة من أول اليدورة المياليية وحتى آخر قييد ، وهيذا يتطليب جمع الطرف الميدين وجمع الطرف اليدائن لكيل  



 

واحد من حسيييييييابات دفتر األسيييييييتاذ العام من أول قيد وحتى آخر قيد بما في ذلك القيود االفتتاحية ويرافق هذه  

  راجعة أيأا.العملية استخراج األرصدة وتثبيتها على صفحة الحساا وفي ميزان الم

   استخراج موازين المراجعة و الكشوف التحليلية:20,14,5

بعد االنتهاء من تسيييجيل القيود الشيييهرية بدفتر اليومية العامة وترحليها جميعها إلى الحسيييابات العائد  20,14,5,1 

وذلك بتجميع الطرف لها بالدفاتر المسياعدة والتحليلية ، وتبدأ عمليات اسيتخراج مواز ن المراجعة لهذه الحسيابات  

المدين والطرف الدائن من كل حسيييييياا عن المدة من أول الفترة للدورة المالية وحتى آخر قيد ومن ثم اسييييييتخراج  

ميزان مراجعة لكل مجموعة من الحسيييييييابات المسييييييياعدة والتحليلية التي تعود إلى أحد حسيييييييابات األسيييييييتاذ العام  

فتر اليوميية العيامية ، ) فمثال يتم اسييييييييتخراج م زان مراجعية ومطيابقية النتيائج مع مجموعية الحسيييييييياا لتياريخيي في د

الحسييييييييابيات اليذمم ويقيارن مجموع الطرف الميدين ومجموع الطرف اليدائن لهيذا الميزان مع المجموع لتياريخيي في 

 حقل الذمم باليومية العامة (.

نة لحسييييييابات الذمم من أول إن ميزان المراجعة المسيييييياعد يعبر والحالة هذه عن الحركة المدينة والدائ20,14,5,2 

اليدورة المياليية وحتى تياريخ إعيداد الميزان فهو بيالتيالي يتأييييييييمن حكميا القيود االفتتياحيية كميا أن سييييييييطر ) المجموع  

لتاريخي ( بدفتر اليومية العامة أصييييييبح مؤشييييييرا في حالة تطابقي مع الميزان المسيييييياعد على صييييييحة القيود بالدفاتر 

 المساعدة.

ألسيييلوا على كافة الحسيييابات المسييياعدة والتحليلية مما يؤدي في كثير من األحيان إلى  يطبق هذا ا20,14,5,3 

اكتشيييييياف بعض األخطاء سييييييواء في التسييييييجيل بدفتر اليومية العامة أو الترحيل الخانات األسييييييتاذ العام أو الترحيل  

 رقام المجاميع المستخرجةللدفاتر المساعدة مما يستدعي القيام بإجراء تصحيحها وتحقيق التوازن والتطابق بين أ

 

 المطابقة20,14,6 

وهذه هي المرحلة األخيرة من الدورة القيدية التي تؤكد صيييييحة كافة عمليات التسيييييجيل والترحيل من 20,14,6,1 

 خالل مطابقة ما يلي

 العاممطابقة ميزان المراجعة المساعد أو التحليلي مع الحساا العائد لي بميزان المراجعة 20,14,6,1,1 

 مطابقة ميزان المراجعة العام مع السطر األخير )المجموع لتاريخي ( بدفتر اليومية العامة20,14,6,1,2 

إن هيذه المطيابقية تعني صييييييييحية التسييييييييجيالت وليس صييييييييحية العملييات، إذ من الممكن أن يسييييييييهو 20,14,6,1,3 

ذلك تحدث المطابقة والتوازن،  المحاسب عن تسجيل أحد مستندات القيد ، أو يخطئ في جمع مبل  معين، ومع  

لهذا البد من إتباع الدورة القيدية بعمليات المطابقة مع كشييوف البنوك ومطابقة أرصييدة الصييناديق الفعلية مع  

الدفترية وإعادة فحص تسيلسيل أرقام الوثائق المحاسيبية للتأكد من تسيجيلها حيي يؤدي ذلك إلى مزيد من الثقة  

 الدفترية. باألرقام التي تعطيها المجموعة

 

 

 

 



 

 العشرون الحادية و المادة20 

 إعداد القوائم المالية21,1 

 إجراءات إعداد القوائم المالية السنوية 

 إجراءات إعداد القوائم المالية السنوية   : المهمة أو اإلجراء

 شرح آلية إعداد القوائم المالية السنوية الهدف 

 لجنة الجرد   \إدارة الشؤون المالية  الموظف المسؤول 

 ميزانية البرامج واألنشطة   )النماذج( ذات العالقة \ الوثائق 

 المصاريف العمومية واإلدارية 

 الميزانية آلخر ثالث سنوات 

 جرد األصول الثابتة   -1 خطوات تنفيذ اإلجراء 

 جرد المخزون   -2

 إعداد مسودات الجرد  -3

 تقييم المخزون   -4

 اعتماد قوائم الجرد   -5

جرد الخزائن والعهد واألوراق ذات القيمة   -6

 المالية  

 إعداد المصادقات   -7

 تحميل السنة المالية بما يخصها  -8

 إعداد المخصصات   -9

 إعداد مرفقات القوائم المالية  -10

إرسال قوائم الجرد النهائية للمحاسب  -11

 القانوني  
 

عشييير شيييهرا متبعة في ذلك التقويم الميالدي، وتبدأ من أول يناير تتكون السييينة المالية للجمعية من اثني  21,1,1 

 وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام كما جاء في النظام األساسي للجمعية.

تظهر الحسيابات الختامية نتيجة األنشيطة التي قامع بها الجمعية خالل الفترة المالية المعنية، بينما تحدد 21,1,2 

من كييل عييام والتي تتمثييل في أصييييييييول الجمعييية والتزاميياتهييا وفقييا   31/12المييالي للجمعييية في  الميزانييية الجمعييية  

 لمبادئ وأصول المحاسبة المتعارف عليها.

يتم إجراء الجرد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سييييينة مالية لكافة األصيييييول الثابتة والمتداولة القابلة  21,1,3 

يميات المنظمية للجرد وقرارات تشييييييييكييل اللجيان من األمين العيام أو الجهية  للجرد بيالجمعيية وفروعهيا وتصييييييييدر التعل

 المختصة أو من يفوضي بالتنسيق مع المدير المالي.



 

يقوم المدير المالي بإصيدار كافة التعليمات متعلقة بإعداد وإصيدار القوائم المالية السينوية للجمعية، ويتم 21,1,4 

تج عني إصيييدار المعلومات المالية في الوقع والشيييكل المطلوا وفقا متابعة تنفيذها بالشيييكل المناسيييب الذي ين

 لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها واألنظمة المتبعة في هذا الشأن.

يقوم المحاسب بإعداد كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية المتمثلة في قائمة الدخل ) 21,1,5 

تدفقات النقدية وقائمة الميزانية العمومية واإليأييييياحات حول البيانات المالية  اإليرادات والمصيييييروفات( وقائمة ال

 وذلك على النحو التالي:

تسويات نهاية الفترة التي تختص بالتعديالت الالزمة في القوائم المالية على أرصدة الحسابات   21,1,5,1 

ص هذه الفترة فقط لتحديد في نهاية الفترة المحاسيييييييبية ب رض حصييييييير اإليرادات والمصيييييييروفات التي تخ

 كافة المستحقات والمقدمات طبقا لمبدأ االستحقاق

 إعداد قائمة التسويات الجردية والتي تشتمل على المراحل التالية:21,1,6 

  ميزان المراجعة قبل التسوية. 21,1,6,1 

 التسويات الجردية.21,1,6,1,1 

 رديةميزان المراجعة المعدل بعد التسويات الج21,1,6,1,2 

إقفيال الحسيييييييييابيات الخياصييييييييية بقيائمية اليدخيل المقبوضيييييييييات والميدفوعيات أو اإليرادات 21,6,1,3 

 والمصروفات(

 إعداد كل من قائمة الدخل والتدفق النقدي والمركز المالي في الميزانية العمومية(.21,6,1,4 

 

  التقارير الدورية 21,2

التقيارير اليدوريية المياليية والتيأكيد من صييييييييحية البييانيات الميدرجية فيهيا  يتولى الميدير الميالي مراجعية واعتمياد  21,2,1 

 وعرضها على الجهات اإلدارية المعدة من أجلها في المواعيد المحددة

يتولى المدير المالي تحليل البيانات الواردة في التقارير المالية والحسييييييابات الختامية باسييييييتخدام أسيييييياليب  21,2,2 

يها بهدف إقناع الممولين ألنشييييييييطة الجمعية من أن هباتهم ودعمهم المالي قد تم التحليل المالي المتعارف عل

إنفاقي في المجال الصيحيح ب رض تحقيق أهداف الجمعية، ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلوالتي لألمين العام  

 ب رض مناقشتي واعتماده من رئيس المجلس أو من يفوضي بذلك.

إعيداد القوائم المياليية الربع سيييييييينويية وفقيا لمنهج تكياميل الفترات اليدوريية واليذي يعتبر   يتولى الميدير الميالي21,2,3 

كل فترة من فترات السينة المالية جزاء مكمال للسينة المالية ب رض إثبات إيرادات ومصيروفات الفترة وما ينتج عنها 

لحسيييييييابات الخارجي والذي يقوم من فائض أو عجز وتقديمها مع كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها مراقب ا

 بدوره بالفحص المحدود وفقا المعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يقوم المدير المالي بإعداد الحسيييابات الختامية السييينوية للجمعية وكافة ما يتعلق بها من بيانات وجداول  21,2,4 

جعة بعد التنسيييييق مع الجهات ذات العالقة في الجمعية في موعد أقصيييياه شييييهرين من وإيأيييياحات وموازين مرا

انتهاء السيييييينة المالية ويتم رفعها لألمين العام بالتنسيييييييق مع أمين الصييييييندوق ب رض عرضييييييها على رئيس مجلس 

ا من مراقب  اإلدارة العتمادها بعد مراجعتها من المكلف بالمراجعة الداخلية للجمعية وأمين الصييييييندوق وتدقيقه



 

الحسيييييابات الخارجي وإصيييييدار التقرير النهائي بشيييييأنها في موعد أقصييييياه شيييييهرين من اسيييييتالم القوائم المالية قبل 

 مناقشتها واعتمادها من مجلس اإلدارة .

 : االستثمار الثانية والعشرونالمادة 

السيييييولة   يمكن إلدارة الجمعية اسييييتثمار الفائض من السيييييولة بما يعود بأكبر عائد ممكن مع ضييييمان توفير  22,1

 .العجز السيولة الكافية لسداد التزامات الجمعية تجاه ال ير في مواعيدها وضمان عدم توقف األنشطة

 تيجيات ومعايير العمليصدر مجلس اإلدارة الموجهات العامة التي يجب إتباعها في تحديد استرا 22,2

 .االستثماري

والفنية   يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي االقتصادية 22,3

 .والمالية والشرعية والقانونية

ن  األمر مع تب ا ال يجوز إل اء أي مشروع استثماري بدأ تنفيذه إال بعد عرضي على مجلس اإلدارة إذا اقتأى 22,4

 .كافة اآلثار االقتصادية المترتبة على ذلك

مالي   يجوز مجلس اإلدارة تفويض لجنة االستثمار في إجازة بعض المشاريع االستثمارية وفقا لسقف  22,5

 .المجلس يحدده

 : يتحدد ما تستثمره الجمعية من أموال باآلتي 22,6

 . أال يتجاوز المخطط في الموازنة التقديرية .1

 . فوائض األموال الخاصة بالجمعية أن يكون من .2

 . أن ال يكون من األموال المقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج .3

عليها   يختص مجلس اإلدارة في الجمعية بقرار االستثمار األموال التي تخص الجمعية وال تمثل التزاما 22,7

 . )کاألموال المقيدة لبرامج وأنشطة الجمعية ( 

أو برامج أو   لمجلس اإلدارة فقط صالحية استثمار األموال التي تمثل التزامات على الجمعية وتخص مشاريع 22,8

المستحقة لها . مع التأكيد على   أنشطة وال يمكن نظرا لظروف معينة تنفيذ هذه البرامج واألنشطة للجهات

 .مراعاة الجانب الشرعي بهذا الخصوص

للجمعية طالما   الجمعية )أيا كان مصدر المال المستثمر( من الميزانية التش يليةت طي خسائر االستثمار في   22,9

الميزانية التش يلية يحمل كعجز   أن قرار االستثمار اتخذتي إدارة الجمعية ، وفي حالة عدم وجود فائض يكفي في

 .المقبلةويرحل لت طيتي في األعوام  

خدمية والتي   ية اعتماد عقود الرعاية المنتجات سلعية أو لرئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضي فقط صالح  22,10

 .للجمعيةتهدف إلى توفير عائد أو نسبة من ربح المنتج  

واألنشطة ، كما   عوائد استثمارات الجمعية أيا كان مصدر أموالها تستخدم في ت طية نفقات البرامج 22,11

 الشرعية هذا الخصوص  تستخدم في ت طية األعباء والمصروفات التش يلية ، مع مراعاة الفتاوى

ميزانية  بال يظهر حساا مخصص انخفاض قيمة االستثمارات مطروحا شكليا من رصيد االستثمارات 22,12

 العمومية 



 

 العشرونالثالثة و المادة  23 

 النماذج23,1 

 يتم استخدام النماذج التالية في تنفيذ الدورة المحاسبية والمالية وتشمل:23,1,1 

 

  رقم اسم النموذج م

 المرفق 

 رقم النموذج )كود الجودة( 

 نموذج كشف حركة 1

 الصندوق

1 
 

 2 نموذج كشف تسوية البنك 2
 

3  

 نموذج كشف ذمم الموظفين

3 
 

 4 نموذج كشف الذمم الدائنة 4
 

 5 نموذج كشف حساا االيرادات 5
 

 نموذج كشف حساا 6

 المصروفات

6 
 

 7 نموذج كشف األصول الثابتة 7
 

 8 نموذج سجل المطبوعات 8
 

 9 نموذج كشف حساا 9
 

 10 نموذج قيد يومية 10
 

 11 نموذج سند قبض نقدی 11
 

 12 نموذج صرف نقدی 12
 

 



 

 المخالفات المالية والعشرون: لرابعةالمادة ا 24

تقرير مفصل  في حالة حدوث مخالفات مالية فإن على المدير التنفيذي تشكيل لجنة لتقصي األمر ورفع 24,1

باختالس أموال  يسمحون ألنفسهم   التخاذ القرار المناسب ، ويقوم المدير التنفيذي بتحديد وسيلة العقاا اللذين

اإلدارة بأي مخالفات مالية تقع والعقوبات واإلجراءات   الجمعية أو التالعب فيها مع ضرورة إحاطة رئيس مجلس

 . حق رئيس مجلس اإلدارة في الموافقة على العقوبة أو تعديلها التي اتخذت تجاه كل حالة مع حف 

بمقتأاها من   مزورة أو معلومات كاذبة ويتمكنالموظف الذي يقوم بتزوير مستندات أو يقدم مستندات  24,2

األموال في ظرف أربعة وعشرين  الحصول على أموال من الجمعية أو االحتيال على ال ير ، فإني يجب أن يرد تلك

اإلجراءات النظامية المناسبة ضده والتي قد تصل إلى   ساعة من إخطاره ، ثم يتخذ المدير التنفيذي أو من ينيبي

 . الرسمية العمل و إبالج الجهاتحد الفصل من  

إذا ثبع أن الموظف المختلس أو المتالعب أو المحتال قد تلق  معاونة للوصول إلى هدفي من أي من   24,3

العاملين بالجمعية فإن ذلك الشخص الذي أعاني يعتبر شريك لي في الحرم ويقرر المدير التنفيذي العقوبات  

 مجلس اإلدارة بما تم اتخاذه   الواجب اتخاذها حيالي مع إحاطة رئيس

الخاصة    فعةتالمنإذا اختلس الموظف الموكل إليي تحصيل أموال تخص الجمعية بعض أو كل هذه األموال  24,4

كأن ال يصدر إيصا" رسميا بالمبال  المستلمة أو يصدر إيصاال بمبل  يقل عن المستلم الفعلي يجب عليي رد كل  

فسي للجمعية في ظرف أربعة وعشرين ساعة من إبالغي بذلك ثم ينال الجزاء الذي تقرره نالمبال  التي حولها ل

 . اللوائح و يصادق عليي رئيس مجلس اإلدارة

ثبع أن أحد المسؤولين عن الخزائن أو المستودعات أو أي من ممتلكات الجمعية قد است ل وضعي   إذا 24,5

الوظيفي بأن تصرف في مال الجمعية أو سمح ألحد غيره بالسطو على ممتلكاتها فإن المسؤولية تقع عليي في  

ينيبي اإلجراءات النظامية   تعويض الجمعية عن قيمة ممتلكاتها الم تصبة ، ثم يتخذ رئيس مجلس اإلدارة أو من

 . المناسبة ضده والتي قد تصل إلى حد الفصل من العمل وإبالج الجهات الرسمية 

إذا ارتكب موظف مخالفة مالية عن طريق اإلهمال يجب أن ينال عقوبة مناسبة وأن ينذر بأرورة االمتناع   24,6

 عن تكرار مثل هذه المخالفة وإال سينال عقوبة أكبر مستقبال

في حالة تكرار حدوث مخالفات مالية في أي إدارة أو قسيم من أقسيام الجمعية وخصيوصيا المعنية بالتعامل    24,7

مع األموال فإني يقع على المدير المباشير والمسيؤول المختص تحمل مسيؤولية تلك المخالفات ، وتتخذ اإلجراءات  

 .التصحيحية حيالي

 ة والعشرونلخامسالمادة ا25

 أحكام ختامية  25,1

 :االحتفاظ بالمستندات 25,1,1 

يجييب على الجمعييية االحتفيياظ في مقرهييا بييالسييييييييجالت والمسييييييييتنييدات المييالييية وملفييات الحسيييييييييابييات  25,1,1,1  

والمراسيالت المالية وصيور وثائق الهويات الوطنية للمؤسيسيين وأعأياء الجمعية العمومية وأعأياء مجلس اإلدارة  

 معها ماليا بشكل مباشر، لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. والعاملين فيها والمتعاملين



 

 اعتماد الالئحة:25,1,2

 تعتمد هذه الالئحة من مجلس إدارة الجمعية25,1,2,1 

  يصدر رئيس مجلس اإلدارة )بعد اعتماد هذه الالئحة التعليمات الالزمة لتنفيذها.25,1,2,2 

 الصالحية أن يفوض من يراه ببعض صالحياتي المنصوص عنها في هذه الالئحةالصاحب 25,1,2,3 

يجري العمييل بهييذه الالئحيية فورا بعييد إقرارهييا من مجلس اإلدارة وتعميمهييا على جهييات االختصييييييييياص 25,1,2,4 

 بالجمعية

محاسييبي لحف  اإلدارة المالية مسييئولة مسييئولية مباشييرة عن تنظيم وإصييدار إجراءات العمل المالي وال25,1,2,5 

أموال الجمعية من إيرادات ومصيييروفات ومسيييتندات بالطرق المحاسيييبية المتعارف عليها ، و باسيييتخدام الوسيييائل  

 المناسبة، وهي مفوضة من اإلدارة العليا بذلك.

يقوم المدير المالي بتقديم تقارير دورية كل شيهر لبيان الموقف المالي من إيرادات ومصيروفات لتسياعد  25,1,2,6 

 دارة العليا في اتخاذ قراراتها المالية ووضع السياسات والخطط المستقبلية.اإل

 تسري أحكام الالئحة المالية على كافة المعامالت المالية الخاصة بالجمعية25,1,2,7 

يتم إيقياف العميل بيالقرارات والتعميميات المياليية المعمول بهيا حيالييا والتي يوجيد بيدييل لهيا في الالئحية  25,1,2,8 

جديدة بعد اعتمادها ، ويسييييييتمر العمل بالقرارات والتعميمات التي ال يوجد بديل لها بالالئحة، كما يل ي صييييييدور  ال

 هذه الالئحة كل ما يتعارض معها من قرارات وتعميمات مالية وإدارية.

 

 تطبيق الالئحة25,1,3 

للجمعييية، ويلتزم بهييا جميع إدارات وأقسيييييييييام  تطبق الالئحيية على جميع األعمييال والمعييامالت المييالييية  25,1,3,1 

  وفروع الجمعية وذلك من تاريخ اعتمادها والتعميم بها

 كل ما لم يرد بي نص في هذه الالئحة يعتبر من صالحيات مجلس اإلدارة25,1,3,2 

القرار  حيثمييا يقع الشيييييييييك في نص أو تفسييييييييير أي من أحكييام هييذه الالئحيية فييإن لمجلس اإلدارة اتخيياذ   25,1,3,3 

 المناسب في شأن تفسير وتوضيح النص ويكون قراره في ذلك نهائيا.

يسييييييييتمر العميل بيالقرارات و التعميميات المياليية المعمول بهيا حيالييا فيميا ال يتعيارض مع أحكيام ونصييييييييوص  25,1,3,4 

 هذه الالئحة كما يل ي اعتمادها كل ما يتعارض معها من قرارات وتعميمات سابقة.

 لمدير المالي الجهة المسئولة عن تطبيق الالئحة والقرارات التنفيذية المتعلقة بها.يعتبر ا25,1,3,5 

 


