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 الفصل األول: األحكام والقواعد العامة

 يقصد باأللفاظ الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها:( 1/1) مادة

بمركزها الرئيسي أو أي فروع للجمعية يمكن الجمعية: يقصد بها جمعية البر الخيرية بأم الدوم  .1

 استحداثها مستقباًل. 

مخولة لإلشراف الجهة ال ، وهيجمعية البر الخيرية بأم الدوميقصد به مجلس إدارة  مجلس اإلدارة: .0

الجهة المانحة لكافة الصالحيات المالية  إنهاكما ،)من قبل أعضاء الجمعية( على أعمال الجمعية 

 واإلدارية والقانونية.

المنتخد  بواسد ة مجلدس    جمعيدة البدر الخيريدة    يقصدد بده رئديس مجلدس إدارة     رئيس مجلس اإلدارة:  .3

 اإلدارة.

ل عدن ننفيدذ ط د     ، والمسدوو لجمعية البدر الخيريدة بدأم الددوم    هو المدير التنفيذي  المدير التنفيذي: .4

 ويتبع لرئيس مجلس اإلدارة. وسياسات الجمعية

الشوون المالية: القسم المعني بمتابعة كافة العمليات المالية في الجمعية ويتبع إدارة التشغيل  .5

 في الجمعية.

 

إن هذه الالئحة وجميع المعلومات المدرجة فيها هي ملكية طاصة للجمعية ( السرية والخصوصية: 0/1مادة )

ويج  أن نستخدم فيما يتصل بأداء األعمال ذات العالقة وكذلك ال يحق استخدامها أو نسخها ألي 

 غرض أطر إال بموافقة كتابية مسبقة من صاح  الصالحية. 

 

 المالي للنظام األساسية القواعد بيان إلى أساسي الالئحة بشكل هذه نهدف( الهدف من الالئحة: 3/1مادة )

التي نحكم األنش ة الموكلة للشوون المالية، باإلضافة إلى نامين ونوفير إطار مرجعي يراعي 

لى بجميع األنش ة المالية كما نهدف إإنباعه من قبل كافة العاملين في الجمعية عند القيام 

نظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد المراقبة المحافظة على أموال وممتلكات الجمعية، ون

 والضب  الداطلي وسالمة الحسابات المالية.

 

نه ت المالية بالجمعية وكل ما من شأنسري أحكام هذه الالئحة على جميع المعامال( ن اق الالئحة: 4/1مادة )

.المحافظة على أموال الجمعية وإحكام الرقابة الداطلية فيها  

  

اإلدارة التنفيذية والشوون المالية في الجمعية مسوولين عن ننفيذ ون بيق أحكام هذه  نكون( 5/1مادة )

عن  الالئحة وجميع القرارات العامة والخاصة بها، ويعتبر الجميع مسوولون شخصيَا كل في حدود اطتصاصه

لفة أحكام هذه ن بيق وننفيذ أحكام هذه الالئحة، وال يجوز إصدار قرارات أو نعليمات يكون من شأنها مخا
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الالئحة، مع التأكيد على أن األوامر الصادرة إليهم من أصحاب الصالحية والمتضمنة أي مخالفات ألحكام هذه 

الالئحة ال نعفيهم من المسوولية مالم ُيبدو أوجه اعتراضهم عليها كتابًة ، فإذا رأى صاح  الصالحية التنفيذ 

 وجيه كتابي. فيتم التنفيذ على مسوولية صاح  الصالحية بت

ولية مسو الداطلي بالجمعية نقع عليهمكالمراجع الخارجي أو المراجع ( أجهزة الرقابة المالية: 6/1مادة )

تزام جميع اإلدارات بهذه الالئحة ون بيق محتويانها ورفع التقارير التأكد من ننفيذ الالئحة وال

ئحة وبيان مدى ننفيذها وانخاذ الالزمة للمدير التنفيذي أو من يفوضه عن مخالفات ن بيق الال

اإلجراءات للتصوي  السريع، وكذلك مراقبة ننفيذ القواعد المالية المنصوص عليها في اللوائح 

 األطرى بالجمعية.

 

نلتزم الجمعية في كافة معامالنها المالية واستثمارانها ألموالها في حال نوافرها بأحكام  (7/1مادة )

 عن ذلك أمام مجلس اإلدارة. يعتبر المدير التنفيذي مسوولمية، وومبادئ الشريعة اإلسال

 

 يجوز اإلدارة وذلك بعد مناقشتها والموافقة عليها، وال مجلس قبل من الالئحة هذه نعتمد (8/1مادة )

 وفي بذلك، يفوضه من أو المجلس عن قرار صادر بموج  إال فيها فقرة أو مادة أي نغيير أو نعديل

 على بشهر سريانها بدء األمر قبل يهمه من كل على نعميمها ينبغي نعديالت أية صدور حالة

 .األقل

 

كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة يعتبر من صالحيات مجلس اإلدارة أو من يفوضه وبما ال  (9/1مادة )

 يتعارض مع األنظمة واللوائح والتعميمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العالقة.

 

ن قرار الفصل فيه في يد مجلس نفسير أي من أحكام هذه الالئحة فإحيثما يقع الشك في نص أو ( 12/1مادة )

 اإلدارة.

 

لمجلس اإلدارة سل ة نعديل أو إلغاء بعض بنود الالئحة أو إلغائها كليًا وإصدار الئحة جديدة حس   (11/1مادة )

 ما نقتضيه مصلحة الجمعية وأهدافها ونوسعانها

. 

 هذه يستمر العمل بالقرارات والتعاميم المالية حاليًا بما ال يتعارض مع أحكام ونصوص  (10/1مادة )

 ويلغى اعتماد كل ما يتعارض معها. الالئحة

 

  .من ناريخ اعتمادها عتبارًاايسري العمل بهذه الالئحة ( سريان الالئحة: 13/1مادة )
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 نلغي هذه الالئحة أي لوائح مالية سابقة وجميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات.  (14/1مادة )

 

أي دليل إجراءات ُيعد بعد هذه الالئحة يعتبر مكماًل ومفسرًا لبنودها، ونعد مواد اللوائح األطرى ( 15/1مادة )

 فسرة لها.ذات الصلة المعمول بها الم بقة في الجمعية مكملة ألحكام الالئحة المالية وم

 

 نبدأ السنة المالية للجمعية مع بداية العام )الميالدي( وننتهي بانتهائه. (16/1مادة )

 

 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمعامالت والتقارير المالية في الجمعية.  (17/1مادة )

 

هي الريال السعودي، وفي  العملة المستخدمة في التسجيل واإلثبات والتقييم في التقارير المالية (18/1مادة )

حال نحصيل أموال بعمالت أطرى نحول للريال السعودي حس  سعر العملة السائد مع إجراء 

 التسويات المحاسبية الالزمة عندما يت ل  األمر ذلك.

 

يتعين حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات ال بيعة الخاصة مثل الصكوك وشهادات الضمان  (19/1مادة )

وعقود التوظيف والعقود مع الغير والقوائم المالية والميزانيات وأي مستندات أطرى ذات 

أهمية مالية وقانونية في صندوق طاص وال يجوز نداولها إال بإذن من صاح  الصالحية مع 

 ءات والتعليمات المنظمة لذلك حرصًا على ممتلكات وطصوصيات الجمعية.انخاذ اإلجرا

 

نسري أحكام هذه الالئحة على جميع العاملين في الجمعية سواًء كانوا موظفين متعاقدين أو  (02/1مادة )

 من يأطذ حكمهم، وأيضًا المت وعين فيما يشملهم من بنود هذه الالئحة.

 

نحديد من يقوم بتمثيل الجمعية في معامالنها وعالقانها مع الغير بما في  لرئيس مجلس اإلدارة (01/1مادة )

 ذلك التقاضي ورفع الدعاوى والتفاوض والتصالح مع الغير.

 

أمناء الخزن وأصحاب العهد ومن في حكمهم مسوولون عما في عهدهم من نقود أو شيكات  (00/1مادة )

أو حواالت أو أي محرر ذي قيمة نقدية وجميع محتويات الخزن نكون في عهدنهم الشخصية، 

 كما يكونوا مسوولين عن كل عهدة فرعية نسلم من عهدنهم إلى مساعديهم.

 

 اليين وموظفي الحسابات وأمناء الصناديق وموظفي ننمية الموارد يحظر على المسوولين الم( 03/1مادة )

 في الجمعية قبول هدايا شخصية )عينية أو نقدية( من الموردين أو المتبرعين.
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يختص رئيس مجلس اإلدارة بالموافقة على إعدام الديون التي للجمعية طرف الغير وطرف العاملين  (04/1مادة )

الذين نركوا الخدمة بالفصل أو بالوفاة وذلك بدون انخاذ اإلجراءات القانونية في حالة إذا ما رؤي استحالة 

 ي مستحقات لهم طرف الجمعية.نحصيلها أو أن نكاليف إقامة الدعاوى القضائية أكبر من قيمتها بعد طصم أ

 أو على الغير مثل سندات الصرفالمستندات المالية التي ٌنرن  التزامات على الجمعية  (05/1مادة )

 سندات القبض وما في حكمها يج  أن نكون ذات أرقام متسلسلة، ويتعين حفظها في مكان آمن.أو  

 

 م اإلمضاءات الخاصة بأصحابال يجوز بأي حال من األحوال استعمال أطتا( 06/1مادة )

 الصالحية بالصرف في التوقيع على معامالت الصرف المختلفة )النقدية وسندات الصرف والشيكات  

 والحواالت والتحويالت وغيرها(.

 

 ال يجوز للجمعية أن نقدم قروضًا لغير منسوبيها أو أن نضمن قروضًا للغير. (07/1مادة )

 

 إلدارة الحصول على نمويل من الغير لخدمة أغراض الجمعية وله يجوز لرئيس مجلس ا (08/1مادة )

 في سبيل ذلك إع اء الضمانات وفقًا لنظام نأسيس الجمعية وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 الفصل الثاني: السياسات المالية والمحاسبية

نتبع الجمعية القواعد واإلجراءات المحاسبية للجمعيات الخيرية الصادرة عن وزارة العمل والشوون  (1/0مادة )

 االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

 

نلتزم الجمعية بالسياسات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبواًل عامُا وبما نصت  (0/0مادة )

 عليه المعايير المحاسبية ذات الصلة بهذا الشأن. 

 

 نضع الجمعية هدف حماية ممتلكانها ومن أجل الحصول على بيانات مالية صحيحة، نظامًا  (3/0مادة )

 المحاسبية عن طريق نصميم أو شراء برنامج محاسبي حديث يفي دقيقًا لتسجيل وحفظ البيانات

 بمت لبات الجمعية اآلنية والمستقبلية، ويتم من طالل البرنامج إثبات األحداث المالية من واقع 

 المستندات طبقًا لنظرية القيد المزدوج واستنادًا إلى المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا. 

 

 الشوون المالية مع المراجع الداطلي بالتأكد المستمر من صالحية النظام ومالئمتهنقوم  (4/0مادة )

 مع االحتياجات ومت لبات العمل المالي والمحاسبي والتحليل والتخ ي  والرقابة ومتابعة األعمال 

 فيه والسعي لتحديثه ون ويره وإبقائه متناسقًا مع أعلى مستويات األداء المحاسبي. 

 

 الصالحية في أصحاب من معتمدة مستندات واقع من المحاسبية القيود نسجيل يتم (5/0مادة )

 ووفقًا لألسس واألعراف المحاسبية المتعارف عليها. االعتماد 

 

 يج  االحتفاظ بالدفانر والسجالت المحاسبية والقوائم المالية وجميع العمليات المحاسبية  (6/0مادة )

 بالرجوع واالطالع عليها في أي وقت مناس .ب ريقة نتيح ألي طرف له عالقة 

 

 أرشفة السجالت والمستندات ومحاضر االجتماعات والقرارات في الجمعية على أساس (7/0مادة )

 علمي وب ريقة منظمة. 

 

يج  أن نحتفظ الجمعية بالسجالت والملفات في األرشيف لمدة ال نقل عن أربعة سنوات وبما ال  (8/0مادة )

 األنظمة المعمول بها في المملكة بهذا الخصوص.يتعارض مع 
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 يتولى رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه كتابيا نيابة عن الجمعية التوقيع على (9/0مادة )

 العقود واالنفاقيات التي نقتضيها مصلحة الجمعية ويكون نوقيعه عليها ملزمًا للجمعية، ويرفع المدير 

 مفصاًل عن العقود واالنفاقيات التي نم نوقيعها نيابة عن الجمعية في أقربالتنفيذي لمجلس اإلدارة نقريرًا  

 اجتماع بعد التوقيع عليها. 

 

ُنَشَكُل لجان الجرد بقرار من المدير التنفيذي أومن يفوضه لجرد جميع موجودات الجمعية، والنقد  (12/0مادة )

 الموجود في الصندوق والعهد وذلك في الحاالت التالية: 

 مجلس إدارة الجمعية حيث يلزم إشعار الوزارة بذلك. نغير .1

إنالف موجودات غير صالحة لالستعمال م لقًا، وال يمكن االنتفاع منها بالبيع، وبناء على  .0

 محضر اللجنة يتم إنزال الموجودات التي جرى إنالفها من سجل األصول الثابتة.

 نغيير أمين الصندوق. .3

 جرد األصول الثابتة للجمعية. .4

 انتهاء السنة المالية. .5

 الجرد المفاجئ.  .6

 

يعتمد مجلس اإلدارة باقتراح من المدير التنفيذي أو المدير المالي نظامًا للتأمين على أصول  (11/0مادة )

 الجمعية، ضد جميع األط ار مع مراعاة نناس  كفاية التأمين والقيمة المومن عليها.
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 ةالفصل الثالث: الموازنات التقديري

 ط ة )سنوية( مشتقة من الخ ة االسترانيجية ونشمل على الخ   الفرعية التالية:  نعد الجمعية (1/3مادة )

  .ط   البرامج واألنش ة 

 .ط ة التشغيل 

  .ط ة التبرعات واإليرادات 

   .ط ة األصول واالستثمارات 

 

 نعتبر الخ ة )السنوية( أساسًا إلعداد الموازنة التقديرية في الجمعية. (0/3مادة )

 

 س المال العامل وحجم السيولة النقديةدارة على نقدير احتياجانها من رأنساعد الموازنة اإل (3/3مادة )

 الالزمة لسداد االلتزامات الدورية. 

 

نفقات من طالل الترجمة المالية لتكاليف الخ ة نعد الجمعية الموازنة التقديرية لإليرادات وال (4/3مادة )

 السنوية على أن نشمل الموازنة التقديرية األقسام التالية:

موازنة البرامج واألنش ة: ونضم كافة البرامج واألنش ة الخاصة بالجمعية، وأي مبادرات  - أ

 نخدم الهدف الرئيسي للجمعية والمتمثل في نشاط الجمعية. 

للنفقات التشغيلية: ونضم نكلفة القوى البشرية القائمة على رأس العمل الموازنة التقديرية  - ب

ونكلفة القوى العاملة المضافة طالل العام القادم وفق ط ة التوظيف المعتمدة في الخ ة 

التشغيلية، ونفقات المواد والخدمات المستهلكة ونكلفة المعدات والتجهيزات وعلى أن يتم 

يل حسابات الجمعية ولكل مركز نكلفة على حده، ويضاف إليها نبوي  هذه النفقات وفقًا لدل

 بندًا طاصًا بموازنة المصروفات غير المنظورة.

الموازنة التقديرية لإليرادات والتبرعات: ونشمل كافة إيرادات الجمعية النانجة من عمليات  - ت

ية وكافة االستثمار وريع األوقاف باإلضافة إلى نقديرات التبرعات لبرامج وأنش ة الجمع

 اإليرادات والدعم الذي يقدم للجمعية من الجهات الداعمة.  

الموازنة الرأسمالية: ونشمل موازنة األصول الثابتة وموازنة االستثمار التي نعتمدها الجمعية  - ث

 في الخ ة التشغيلية. 

ن الموازنة النقدية التقديرية: ونتمثل في إعداد موازنة بحركة السيولة النقدية للجمعية م - ج

رصدة النقدية المتوقعة في بداية األطالل نأثير موازنتي اإليرادات والنفقات باإلضافة إلى 

 العام المالي.  

القوائم المالية التقديرية: ونشتمل على قائمة اإليرادات والمصروفات التقديرية للجمعية  - ح

 ة.  باإلضافة إلى قائمة المركز المالي التقديرية وفق مع يات الموازنات السابق
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 أن على إلعداد الخ ة والموازنة لجنة بتشكيل قرارًا سنويًا ينيبه من أو رئيس مجلس اإلدارة صدرُي (5/3مادة )

 للجنة، ونختص هذه اللجنة بالتالي:  المدير التنفيذي رئيسًا يكون

 نحديد السياسات واإلجراءات العامة للموازنة التقديرية. - أ

والفرضيات والعوامل والعناصر الم لوب استخدامها في إعداد نحديد المعلومات الم لوبة  - ب

 الموازنات التقديرية.

 إعداد جدول زمني للموازنة نلتزم بتنفيذه وحدات العمل. - ت

 مراجعة ومناقشة ط   اإلدارات ومكان  اإلشراف التابعة للجمعية. - ث

 زنات الفرعية.مراجعة ومناقشة وإقرار الموازنة بشكلها النهائي بعد نجميع الخ   والموا - ج

وضع التصور النهائي للخ ة التشغيلية و)الموازنة التقديرية( للجمعية ونقديمها لمجلس  - ح

 اإلدارة لالعتماد والتصديق.

 

 المدير التنفيذي ومدراء  منيتم نشكيل اللجنة قبل نهاية السنة بثالثة أشهر ونضم كاًل (6/3مادة )

 اإلدارات الرئيسة في الجمعية مع الشوون المالية وإدارة ننمية الموارد وأي جهة إدارية يوصي بها 

 المدير التنفيذي.  

 

لي اإلدارات المعنية القيام بإعداد إجراءات ونوزيع أدلة بالتنسيق مع مسوو نقوم لجنة الموازنات (7/3مادة )

 نماذج إعداد الموازنة السنوية عليهم. 

 

 يج  على كل إدارة المبادرة بتقديم الخ ة السنوية وذلك في موعد ال يتعدى نهاية شهر  (8/3)مادة 

 سبتمبر من كل عام. 

 

 نتولى لجنة الموازنة دراسة الموازنات المقدمة مع كل اإلدارات والفروع كما نقوم بإعداد (9/3مادة )

 ومناقشة موازنة الجمعية المجمعة بعد االنتهاء منها.  

 

 يقوم مدير الشوون المالية بمناقشة مت لبات النفقات الرأسمالية مع أعضاء لجنة الموازنة( 12/3مادة )

 قبل إدراجها في الموازنة. 

 

 نقوم لجنة الموازنات قبل إدراج النفقات الرأسمالية في الموازنة التشاور مع جميع إدارات( 11/3مادة )

 ستخدمة في وحدات عمل أطرى وذلك لتحويلها بداًل من شرائها.الجمعية للتأكد من عدم وجود أصول غير م 

 
 ننتهي أعمال اللجنة في منتصف الشهر األطير من العام المالي في الجمعية.  (10/3مادة )
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 ينبغي إعداد الموازنة على أساس شهري وربع سنوي بحيث نبين الفترات التي يقل (13/3مادة )

 حتياط في التغيرات المتوقعة في العمليات والمساعدة لال زيد طاللها نشاط الجمعية وذلكأو ي 

 في إعداد الموازنة النقدية التقديرية.

 

 بعد اعتماد المسودة النهائية للموازنات من اللجنة يقوم المدير التنفيذي برفعها إلى (14/3مادة )

 مجلس اإلدارة العتمادها في موعد ال يتعدى نهاية العام المالي.  

 

 إذا نعذر اعتماد الموازنة التقديرية في الموعد المحدد سابقًا يتم الصرف في حدود (15/3مادة )

 االعتماد المرصود في موازنة العام السابق على أن يتم ننزيل هذه المصروفات من البنود المقابلة في 

 الموازنة الجديدة بعد اعتمادها. 

 
 لتأكد من حدوث عجز في البند المناقل لهيمكن المناقلة من بند إلى آطر إذا نم ا (16/3مادة )

 ووجود فائض في البند المناقل منه بعد موافقة صاح  الصالحية.  

 

 % من جملة15المصروفات غير المنظورة في موازنة النفقات يج  أال نتجاوز ( 17/3مادة )

 موازنة المصروفات، ويستخدم المخصص لهذا البند لتغذيه البنود التي نفدت اعتمادانها والمصروفات 

 ال ارئة غير المتوقعة وذلك بقرار من المدير التنفيذي بعد نعذر النقل بين أقسام البند الواحد لعدم 

 وجود فائض يسمح بذلك.   

 
 سنوي أو عند الحاجة لمراجعة ونحديث الموازنة نجتمع لجنة الموازنة بشكل دوري ربع (18/3مادة )

 ورفع نقرير إلى مجلس اإلدارة. 

 

عملية نعديل الموازنة للسنة الجارية يج  أال نتم إال في حاالت استثنائية كظهور فروقات كبيرة  (19/3مادة )

هذه التعديالت بعد  طاطئة أو أسباب طارجية ويوصى المدير التنفيذي باعتماد فرضياتنانجة عن استخدام 

مناقشتها مع لجنة الموازنة، بناء على التقرير المقدم من الشوون المالية بعد التنسيق مع إدارة التخ ي  أو 

 مسئول الخ ة والذي يتولى نحديث التقارير المالية للموسسة. 

 ك التقديرية، ويقدم يقوم مدير الشوون المالية بإعداد نقرير شهري يقارن النتائج الفعلية بتل( 02/3مادة )

 هذا التقرير للمدير التنفيذي في النصف األول من الشهر التالي. 
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نحدد لجنة الموازنة نس  حد االنحرافات المقبولة لبنود الموازنة والنتائج الفعلية عند إعداد ( 01/3مادة )

 الموازنة التقديرية.

 االنحرافات عن النتائج الفعلية مع مديري اإلداراتنقوم لجنة الخ ة والموازنة بمناقشة ( 00/3مادة )

ومكان  اإلشراف ويج  على الجميع نقديم جميع المعلومات والمبررات للفروقات مدعمة بالوثائق إلى  

 اللجنة.
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 الفصل الرابع: المقبوضات

سند القبض أداة نحصيل أموال الجمعية نقدًا أو بشيكات أو عمالت أو عينًا )ذه  ومجوهرات(  (1/4مادة )

 وهي سندات ذات قيمة.

 

 نلتزم الشوون المالية وكافة الجهات التي نتعامل مع المستندات المالية بإنباع الدورة الرقابية (0/4مادة )

 على هذه المستندات والمتمثلة في التالي: 

 طباعتها بموج  نموذج طباعة ُيعتمد من قبل المدير التنفيذي.يتم  .1

يتم إرسال النموذج إلى الم بعة مع أي موظف إداري بشرط أال يكون أمين الصندوق أو موظف  .0

 في اإلدارة المالية. 

يتم استالم هذه الدفانر من الم بعة من قبل لجنة الفحص واالستالم والتي يتم إصدار قرار من  .3

 المدير التنفيذي بتشكيلها. 

 نسجل هذه الدفانر المستلمة عهدة على مسوول القبض في الشوون المالية.  .4

 

 بناء على نموذج نقوم اإلدارة المالية بالصرف من هذه السندات لمندوبي ننمية الموارد (3/4مادة )

 طل  صرف سندات قبض معتمد من صاح  الصالحية، ويتم متابعتها من طالل سجل يدوي 

 أو برنامج حاسوبي مخصص لهذا الغرض. 

 

 نسجل الكميات المنصرفة من السندات بموج  نموذج صرف سندات قبض موقع عليه باالسم (4/4مادة ) 

 نسجل كعهدة مخزنة على المستلم.ثالثيًا باالستالم من قبل الجهة ال البة، و 

 
 يحظر صرف سندات قبض جديدة ألي جهة حتى يتم نصفية عهدة السندات( 5/4مادة )

 القديمة ويتحمل مسوول عهدة الدفانر في اإلدارة المالية أي صرف لهذه الدفانر مع بقاء الدفانر السابقة.  

 

 مالي للتأكد من حسن نرنيبهايتم عمل جرد للدفانر بشكل دوري من المشرف ال (6/4مادة )

 وحفظها ومتابعتها.  

 
 نقتصر طباعة سندات القبض على المركز الرئيسي للجمعية فق  وبتعميد من رئيس (7/4مادة )

 مجلس اإلدارة أو من يفوضه. 
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 يحظر على أي إدارة أو فرع طباعة سندات قبض من أي نوع ونحت أي ظرف من الظروف.( 8/4مادة )

 

 يج  نوقيع أي مستلم لسندات القبض على نعهد مكتوب يفيد بأنه اطلع على( 9/4مادة )

 كافة التعليمات الخاصة بالتعامل مع سندات القبض وأنه في حالة فقد السندات التي في حوزنه 

 يتحمل كافة النتائج المترنبة والتي نصل إلى حد الفصل من العمل والتحويل للجهات الرسمية  

 وكل ذلك يخضع لتقدير صاح  الصالحية. الطتالس،بتهمة اإلهمال أو ا

 

 أي سند قبض يع ى للمتبرع يج  أن يكون مختوما بختم الجمعية.( 12/4مادة )

 
 أي سند قبض يتم إلغاؤه يحتفظ باألصل الملغي مع النسخ ويوقع عليه المندوب باسمه (11/4مادة )

 ت.وأسباب اإللغاء ويورد ضمن سندات القبض للحسابا ثالثيًا 

 

 نتمثل نبرعات الجمعية في المساهمات التي يتم الحصول عليها من األفراد (10/4مادة )

  والمنظمات والجهات المانحة المختلفة، وكذلك الزكوات واألموال المحصلة من األوقاف والهبات 

 الجارية المختلفة أو  عمليانها عن إيرادات من عليه نحصل ما كما نمثل إيرادات الجمعية كل ،وغيرها

 إضافي. نمويل أو قروض حسنة أو األصول من أصل بيع النانجة عن الرأسمالية

 
في النظام عينية أو على شكل طدمات  يتم إثبات التبرعات بكافة صورها سواًء كانت نقدية أو( 13/4مادة )

 .المالي للجمعية حس  التعليمات والمعايير الخاصة بذلك

 

 موارد وإيرادات الجمعية على سبيل المثال ال الحصر في التالي: نمثل( 14/4مادة )

 اإلعانة السنوية التي نقدمها حكومة طادم الحرمين الشريفين. .1

 اإلعانات والهبات والتبرعات واألوقاف والوصايا التي يقرر مجلس اإلدارة قبولها. .0

 التبرعات لألنش ة والبرامج التي نقوم بها الجمعية. .3

 ونبرعات الدعم التي نأني من كافة المصادر للجمعية.  لجمعيةمساهمات عامة ل .4

 عائدات االستثمار في األعمال التي نتفق مع سياسة وأهداف الجمعية. .5

 مبيعات طيرية، رسوم العضوية، اإليرادات األطرى )رسوم دورات، إيجارات عقارات، ريع األوقاف، .6

 الخ(.

 

يحرر سند قبض للمبالغ التي يتم قبضها في منافذ استقبال التبرعات وإدارة ننمية الموارد،  (15/4مادة )

 ويتضمن هذا المستند المعلومات التالية: 
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 قيمة التبرع باألرقام والحروف. .1

 التاريخ. .0

 نوع التبرع ) المناش  / المشاريع / عام / أطرى(. .3

 نوع الكفالة في حال كان التبرع لكفالة دائمة. .4

 الجهة الوارد لها التبرع )التوزيع الجغرافي(. .5

 طريقة التبرع )نقدًا أو شيكات أو عينًا أو نحويل، رقم الشيك، البنك المسحوب عليه(  .6

 اسم المتبرع.  .7

 بيانات المتبرع )عنوانه، رقم هانفه، البريد اإللكتروني(. .8

 اسم الجمعية وشعارها. .9

 اسم مستلم التبرع ثالثيًا ونوقيعه. .12

 

يحتوي سند القبض العيني للعمالت والمجوهرات وغيرها نفس بيانات سند القبض النقدي ( 16/4مادة )

والشيكات الوارد في هذه الالئحة باإلضافة إلى بيان العدد والنوع، والوزن وعدد الق ع ووصفها بالنسبة 

 للذه  والمجوهرات.

 

 تالي:يتم إعداد سند القبض من أصل وثالث نسخ كال( 17/4مادة )

 . األصل للمتبرع.1

  . نسخة للحسابات.0

 . نسخة لإلدارة أو القسم أو الجهة الوارد لها التبرع داطل الجمعية.3

 . نسخة ثابتة بالدفتر للمراجعة.4

 

يتم نوريد المبالغ المحصلة من مندوبي جمع التبرعات ومكان  التحصيل أو أي جهة معنية بتحصيل ( 18/4مادة )

إلى الصندوق العام ويقوم أمين الصندوق بتحرير سند قبض رئيسي، ويرفق به نسخة من سندات مبالغ للجمعية 

القبض الفرعية الخاصة بالمندوب والتي نساوي نماما قيمة سند القبض الرئيسي ويتضمن هذا السند المعلومات 

 التالية:

 . قيمة المبالغ باألرقام والحروف.1

 . اسم المندوب )محصل األموال(.0

 القسم أو اإلدارة أو الجهة التابع لها. .3

 سندات. )من رقم: إلى رقم(.ال عدد. 4

 . ناريخ السندات. )من ناريخ: إلى ناريخ(.  5

 . أنواع التبرعات.6

 . قيمة كل نوع من أنواع التبرعات.7
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 . المبالغ النقدية. 8

 .  الشيكات. 9

 . التحويل البنكي.12

 ثالثيًا ونوقيعه.. اسم أمين الصندوق الرئيسي 11

. نساوي قيمة سند القبض الرئيسي مع مجموع السندات الفرعية مع المبالغ التي نم استالمها 10

 باإلضافة إلى قيمة الشيكات المرفقة. 

 

 بناء على سند القبض الرئيسي ننتقل عهدة المبالغ المالية من الصندوق الفرعي ومستقبلي( 19/4مادة )

 الصندوق الرئيسي ويتم إسقاط قيمة السندات وعدد هذه السندات التي أشتمل التبرعات والمحصلين إلى 

 عليها البيان من العهدة على الشخص أو القسم المستلم للسندات من قبل قسم القبض في الجمعية. 

 

 يحرر محضر للتبرعات العينية التي يستلمها أمين الصندوق مع لجنة التبرعات العينية من (02/4مادة )

 افذ المختلفة الستقبال التبرعات داطل الجمعية، ويرفق به نسخة من سندات القبض العينية الخاصةالمن 

 بالمندوب ويتضمن هذا المحضر المعلومات التالية: 

 . اسم المندوب )محصل التبرعات العينية(.1

 . القسم أو اإلدارة التابع لها.0

 . سندات القبض العيني )من رقم: إلى رقم(3

 السندات )من ناريخ: إلى ناريخ(. . ناريخ4

 . الكميات المستلمة ووصفها وأنواعها وأوزانها. 5

 . أسماء لجنة االستالم للتبرعات العينية ونوقيعهم.6

 

يج  نوريد اإليرادات والتبرعات وكافة المتحصالت النقدية إلى البنك ونودع في حساب الجمعية،  (01/4مادة )

الع الت الرسمية  ن الصندوق أكثر من اليوم التالي، وإن كان اليوم التالي أحدوال يجوز بقاءها في عهدة أمي

وذلك بموج  إذن نوريد نقدية للبنك بعد اعتماده من الشوون المالية إيداعها فور انتهاء هذه الع الت، فيتم 

وال يجوز الصرف من هذه  نقود أو شيكات أو أوراق ذات قيمةعما بعهدنه من  ويعتبر أمين الخزينة مسوواًل

 المبالغ بأي حال من األحوال. 

 يقوم أمين الصندوق بإعداد إذن نوريد النقدية للبنك ويحظر نوريد أي مبالغ نقدية بدون( 00/4مادة )

 استعمال هذا السند، ويتضمن سند الصرف النقدي المعلومات التالية: 
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 التاريخ. .1

 القيمة رقما وكتابة. .0

 فئات األموال. .3

 البنك ورقم الفرع. اسم  .4

 رقم الحساب.  .5

 التوجيه المحاسبي الناشئ عن عملية التوريد.  .6

 يتألف هذا السند من أصل وصورة يوزع كالتالي:  .7

  للقيد. مستندًا –األصل: للحسابات 

 .الصورة: ثابتة بالدفانر للمراجعة 

 

 يقوم أمين الصندوق بتسليم نسخة من سندات القبض الرئيسية مرفق بها السندات الفرعية ( 03/4مادة )

 مع إشعار اإليداع البنكي إلى الشوون المالية في الجمعية ليقوم المحاس  بإجراء الم ابقة ثم 

 القيود المحاسبية الالزمة.

 

 الرئيسية من اإلدارة المالية بما يفيديتم التوقيع على صورة اإليداع البنكي وسندات القبض  (04/4مادة )

 نه نم اإليداع وبذلك نخلى مسوولية أمين الصندوق من النقدية والسندات الفرعية التي قامأ 

 وعلى أمين الصندوق االحتفاظ بهذه المستندات في األرشيف الخاص بالصندوق.  ،بتحصيلها 

 

 أو بشيكات أو إيداع مباشر في البنوك أو حواالت أو عينية. نكون المتحصالت إما نقدًا (05/4مادة )

 

 حرر عنها سندات قبض هي المتحصالت النقدية نكون المتحصالت المالية التي ُي( 06/4مادة )

 والمتحصالت بشيكات.

 

 التبرعات العينية التي يحرر بها سند قبض عيني هي المتحصالت من العمالت بأنواعها، (07/4مادة )

 ويتم متابعتها كميًا في فها، وغيرها من التبرعات العينيةوالذه  والمجوهرات ونستلم بأوزانها وأوصا 

 سجالت طاصة بهذه التبرعات.  

 

 ونقييم ما يمكن االستفادة عات العينية وعمل محاضر طاصة بهايتم نشكيل لجنة لحصر التبر( 08/4مادة )

 ستيفاء جميع المستندات الالزمة لذلك، وبيع ما يمكن بيعه بعد اجمعية، ونثبت كتبرع للجمعية منه في ال 

 كالذه  والمجوهرات والعمالت وغيرها ويتم إثبات قيمتها بعد البيع بسند قبض نقدي كتبرع للجمعية. 
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 التحويالت البنكية التي نتم بين حسابات الجمعية ال يحرر بها سندات قبض ويحرر عنها  (09/4مادة )

 موجبا للتسجيل نة أو دائنة حس  الحالة، ويعتبر اإلشعار البنكي والخ اب المرفق به مستندًاإشعارات مدي

 لصالح الجهة المرسلة بعد التأكد من نسجيل القيمة في البنك لصالح المستفيد. 

 

 التبرعات عن طريق اإليداعات المباشرة في الحسابات البنكية المخصصة للمشاريع واألنش ة (32/4مادة )

  يحرر عنها سندات قبض ونسجل محاسبيًا لصالح المناش  أو الجهات المفتوح لها الحساب البنكي، وفيال 

 حالة طل  المتبرع ما يفيد بتبرعه يحرر له إشعار دائن بقيمة التبرع بعد التأكد من نسجيل القيمة في 

 البنك لصالح الجمعية. 

 

 ة في حسابات الجمعية البنكية العامة غيرالتبرعات عن طريق اإليداعات المباشر( 31/4مادة )

 المخصصة للمشاريع واألنش ة ال يحرر عنها سندات قبض ونعالج كالتالي: 

 كتبرعات عامة ما لم يرد إشعار من المتبرع يفيد بتخصيص ما نبرع به لمنش  محدد، وفي نسجل محاسبيًا 

 حالة طل  المتبرع ما يفيد بقيمة نبرعه يحرر له إشعار دائن بقيمة التبرع بعد التأكد من نسجيل القيمة في 

 البنك لصالح الجمعية. 

 
 األمر المستديم: هو أمر من متبرع للبنك بتخويله بخصم مبلغ محدد في ناريخ محدد من( 30/4مادة )

 من حسابات الجمعية في البنك المسحوب عليهحسابه بصفة مستمرة )يحدد المدة( لحساب محدد  

 األمر المستديم. 

 

 يحتوي األمر المستديم البيانات األساسية التالية:  (33/4مادة )

 اسم المتبرع. .1

 رقم حساب المتبرع والفرع المفتوح فيه الحساب.  .0

 ناريخ االستق اع. .3

 . مبلغ التبرع.4

 . اسم المستفيد )الجمعية(.5

 المستفيد.. رقم حساب 6

 . الغرض من التبرع )المنش  أو الجهة الوارد لها التبرع(.7

 

  دصورة إلدارة ننمية الموار ستديم م بوع بنكي من أصل وصورنين األصل للبنكاألمر الم( 34/4مادة )

 وصورة للجمعية.
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 بحصر األوامر المستديمةيلزم قيام الشوون المالية وبالتنسيق مع إدارة ننمية الموارد بالجمعية ( 35/4مادة )

 والم ابقة البنكية للحسابات الواردة لها االستق اعات، وحصر المبالغ الواردة دون وجود ومتابعتها شهريًا 

 وحصر األوامر الموجودة والتي لم ينفذ استق اعها وم البة ن األوامر المستديمة لدي الجمعيةنسخ م 

 إبالغ قسم االستق اع بتقرير شهري يبين حركة األوامرالبنك باإليضاحات وعمل التسويات الالزمة و 

 المستديمة والفروقات السالبة والموجبة وأسبابها. 

 

 نقوم الشوون المالية بإعداد كشف شهري يوضح ملخص المقبوضات النقدية (36/4مادة )

 يرسل حس  بنودها ويعدها من أصل وصورة والمقبوضات بشيكات والمقبوضات العينية محللة 

 األصل إلدارة الجمعية ويحتفظ بالصورة بالدفتر ألجل المتابعة والرقابة ونقويم األداء. 
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 الفصل الخامس: المصروفات والنفقات وقواعد الشراء

 يعتبر المدير التنفيذي أو من ينوب عنه هو معتمد الصرف أو آمر الدفع ويعتبر نوقيعه( 1/5مادة )

 حس  اطتصاصه لين عن حفظ األموال كاًلنوقيعًا نهائيًا يجيز للمسوو على مستندات الصرف المختلفة 

 اإلشعارات البنكية أو شراء االحتياجات. دفع النقود أو نحرير الشيكات أو اعتماد 

 

 ها بشكلإن اعتماد المدير التنفيذي ألي نصرف ينشأ عنه نفقة مالية يستلزم بالضرورة ننفيذ( 0/5مادة )

 النظامية المستعملة لدى الجمعية وطبقًا لإلجراءات المحاسبية الموضحة سليم بواس ة المستندات 

 بالنظام المالي ويعتبر المدير المالي مسئواًل عن صحة ننفيذ هذه اإلجراءات وال يعفي نوجيه صاح  

 رف. لصالحية اإلدارة المالية من إنباع الخ وات النظامية لتنفيذ عملية الص 

 
 يعتبر )سند الصرف( المستند النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود كما أن سند الصرف ( 3/5مادة )

 المستند النظامي الذي يجيز سح  النقود من البنك بموج  الشيكات المسحوبة على الجمعية هو

 وبحس  اإلجراءات المشار إليها في هذه الالئحة. 

 

يتم سداد المصاريف سواًء للبرامج واألنش ة أو المصاريف العامة بموج  سند صرف بإحدى ال رق  (4/5مادة )

 التالية:

نقدًا من عهدة النشاط أو من عهدة المصروفات النثرية، على أن أال يتجاوز السقف  .1

 ريال. 12222المحدد للصرف النقدي 

 ل.ريا 12222بشيك على إحدى البنوك المتعامل معها ألكثر من  .0

 نحويل على البنك )حوالة بنكية(. .3

المعاملة لجميع مسوغات الصرف وإرفاق المستندات الدالة على ذلك  استكمالويتم ذلك بعد التأكد من 

واكتمال التوقيعات عليها من الموظفين المختصين واعتماد الصرف من صاح  الصالحية وطبقًا لإلجراءات 

 الموضحة في هذه الالئحة.

 عملية الصرف على البرامج واألنش ة في الجمعية والتي لها رصيد مالي مُتبرع به أو معتمدة نتم( 5/5مادة )

 في موازنة العام المالي محل الصرف من طالل نعبئة نموذج طل  الصرف على النشاط وينبغي أن يحتوي 

 نموذج طل  الصرف على: 

 .بيانات اإلدارة أو القسم المعني ب ل  الصرف 

 أو النشاط او البند المراد الصرف له. بيانات البرنامج 

 و البرنامج في موازنة العام في حال نم اعتماده فيها والرصيد المعتمد. نحديد رقم البند أ 
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 .نوقيع اإلدارة ال البة للصرف 

  .اعتماد صاح  الصالحية 

  نوقيع قسم الموازنات أو الشوون المالية بما يفيد نوفر الرصيد من طالل الموازنة أو من

 طالل وجود نبرع ودعم للبرنامج.

 
 في حال عدم نوفر رصيد للبرنامج أو المبادرة يتم إعداد نموذج مناقلة بين البنود وبعد إنمام  (6/5مادة )

 عملية المناقلة يتم إجراء عملية الصرف بموج  سند الصرف ويحتوي نموذج المناقلة على البيانات التالية:

 قلة له.البند / البرنامج المراد المنا 

  .البند / البرنامج المراد المناقلة منه 

  موافقة صاح  الصالحية على إجراء المناقلة بعد نأكيد اإلدارة المالية على نوفر رصيد في

 البند المراد المناقلة منه.

  نحديد نوعية هذه المناقلة هل هي دعم من البنود العامة أو قرضًا على هذا البرنامج حتى

 ل نبرعات له.  يتم نسويقه أو وصو

 
يتم نحرير سند صرف عند سداد المصروفات بموج  شيكات مسحوبة من قبل الجمعية على أحد ( 7/5مادة )

 البنوك التي يجري التعامل معها ويحتوي سند الصرف على البيانات التالية:

 اسم المستفيد. .1

 اسم البنك المسحوب عليه ورقم الحساب. .0

 .وكتابًة المبالغ رقمًا .3

 رقم الشيك المسحوب.  .4

 أسباب الصرف. .1

 التوجيه المحاسبي لعملية الصرف. .0

نوقيع كافة األطراف التي اشتركت في إعداد ومراجعة سند الصرف )أعده، راجعه،  .3

 المدير المالي(.

 نوقيع أصحاب الصالحية وفي حدود الصالحيات المالية المخولة لهم. .4

 
الذي يتم بموجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد ويراعى  الشيك هو الصك والمستند القانوني (8/5مادة )

 فيه ما يلي:

 . ذكر االسم الصريح للجهة المستفيدة.1

 . نسجيل المبلغ المدفوع رقما وكتابة.0

 . االعتماد من صاح  الصالحية.3
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 .يحظر إصدار أي شيك بدون هذا السند، كما يحظر على غير قسم الحسابات أن يقوم بإعداده (9/5مادة )

  

يرفق مع أصل سند صرف الشيكات كافة الوثائق المبررة للصرف ويتألف سند صرف الشيكات من  (12/5مادة )

 أصل وصورة األصل للحسابات للقيد بموجبه والصورة ثابتة بالدفانر للمراجعة. 

 

 حتى يصبح سند صرف الشيكات دليل إثبات على إبراء ذمة الجمعية نجاه الغير يج  أن (11/5مادة )

 يوقع مستلم الشيك على متن السند مع ذكر االسم الكامل والصريح بما يفيد استالمه الشيك مع الحصول 

 على سند قبض في الحاالت الموجبة لذلك.  

 

 ة أو أصول ثابتة أو متداولة أو نسديد إيجارات وما شابهفي حالة نحرير الشيك لمورد طدم (10/5مادة )

 ذلك يلزم الحصول على سند نحصيل )قبض( بالشيك. 

 

 يج  طتم مستندات الصرف أو التأشير عليها بما يفيد المراجعة قبل اعتماد سند الصرف،( 13/5مادة )

 لشيك بصفة نهائية.بما يفيد الصرف بمجرد إصدار اإلذن أو ا كما يج  التأشير عليها أيضًا 

 األصل أن نتم المدفوعات بعد استالم األصناف الموردة وإضافتها للمستودعات أو استالمها  (14/5مادة )

 للجمعية  من الجهة ال البة للشراء، أو بعد قيام ال رف اآلطر بتنفيذ ارنباطه أو نعهده ِقَبل الجمعية، ويجوز

 بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الصرف.صرف القيمة مقدما إذا اقتضت الضرورة ذلك 

 

 في حالة صرف مبالغ نتيجة نعاقدات أو مشتريات يج  التحقق من أن المبلغ الم لوب ( 15/5مادة )

 صرفه ي ابق ما هو وارد بشروط التعاقد وأن يراعى ما يلي:

 أن نكون الفوانير أصلية وعلى نموذج م بوع باسم المورد ومختومة منه. .1

 نكون هذه المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها.أن  .0

 إذن اإلضافة للمخازن عن األصناف التي نم شراؤها.  .3

ريال بتوقيع مدير اإلدارة وأمين  1222محضر فحص عن األصناف الموردة إذا زادت قيمتها عن  .4

يد بم ابقتها الصندوق، فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع مدير اإلدارة على الفانورة بما يف

 للعينات والمواصفات الم لوبة.

 صورة أمر التوريد )الشراء(. .5

 مستخلصات األعمال أو الترميمات ومحاضر استالمها. .6

 التأكد بأن الفانورة لم يسبق صرفها وأن نختم المستندات بخانم )صرف( فور سداد الثمن. .7
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ريق الشراء المباشر في الحاالت العاجلة يجوز نوفير احتياجات الجمعية وننفيذ أعمالها عن ط( 16/5مادة )

 االستثنائية، على أال نتجاوز قيمة الشراء طمسين ألف ريال.

  (17/5مادة )

ف ريال يج  الحصول على عند ننفيذ األعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر الذي يتجاوز عشرة اآل -أ 

المدير التنفيذي على أال نتجاوز التكاليف السعر ثالثة عروض على األقل، ونفحص هذه العروض لجنة يكونها 

 السائد في السوق.

نكون صالحية البت في الشراء المباشر للمدير التنفيذي. -ب   

األعمال والمشتريات التي ال نزيد قيمتها على عشرة آالف ريال يتم نوفيرها وفق األسلوب الذي  -ج 

 نراه الجمعية مناسبًا.

احتياجانها التي نتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل اإلليكترونية.يجوز للجمعية نوفير  -د   

كما ال نجوز  ،ل بها إلى صالحية الشراء المباشرال نجوز نجزئة المشتريات أو األعمال من أجل الوصو (18/5مادة )

 نجزئة هذه األعمال من أجل الوصول بها إلى صالحية المسوولين المفوضين.

 

سب  اإللغاء واسم معد السند ثالثيًا  الصرف الملغاة: يرفق أصل السند مع صورنه موضحًاسندات ( 19/5مادة )

 ونوقيعه.

 

 الوثائق المويدة للصرف: يقصد بها الوثائق والبيانات والفوانير والكشوف وغيرها من ( 02/5مادة )

 مستندات الصرف المذكورة فيالمستندات المبررة والمويدة لعمليات صرف النفقات والتي يج  أن نرفق مع 

 هذه الالئحة، بما يفيد أنها نمت على الوجه الصحيح وبأن المشتريات أو المستلزمات أو األشغال أو الخدمات 

 قد نمت لصالح الجمعية وأنه قد نم استالمها، ويج  أن نكون هذه الوثائق والبيانات والفوانير باسم الجمعية 

 ريخ حديثة مقاربة للتاريخ المقدمة فيه.وليس باسم أحد منسوبيها وبتوا 

 

 إذا فقدت المستندات المويدة الستحقاق مبلغ معين قبل الصرف جاز أن يتم الصرف( 01/5مادة )

 بموافقة المدير التنفيذي بعد التأكد من عدم سابقة الصرف وبشرط أن يأطذ التعهد الالزم على طال  

 على نكرار الصرف ويشترط أن يقدم طال  الصرف بدل الصرف بتحمل جميع النتائج التي قد نترن   

 فاقد للمستندات، وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم وانخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع استخدام المستند األصلي

 مع وجوب إرفاق نتيجة التحقيق الذي ُأجري في هذا الشأن مع مستندات الصرف. 
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 نتم عملية صرف المرنبات واألجور وفق التسلسل التالي: ( 00/5مادة )

. يقوم قسم الموارد البشرية بتجهيز كشف استحقاقات الموظفين ومن ثم يرسل إلى الشوون 1

 المالية.

. نقوم الشوون المالية بمراجعة كشوف الروان  والتأكد من عمليات االحتساب الواردة في 0

 الكشف.

طذ الموافقة والتعميد من المدير التنفيذي على كشف الروان  أو. بعد المراجعة والتدقيق 3

نقوم الشوون المالية، ب باعة قوائم بأسماء الموظفين والمبالغ التي ستدفع لهم وأرقام 

 حسابانهم البنكية ويوقع من قبل الموارد البشرية، والشوون المالية، والمدير التنفيذي باالعتماد.

 ل صاح  الصالحية في الجمعية وإرساله للبنك للصرف.. يتم نوقيع الخ اب من قب4

ي قيمة االستق اعات الواردة بكشوف األجور على حسابانها الخاصة، وال يجوز منح سلف ل. نع5

 على الروان  واألجور ألي كان إال بقرار من المدير التنفيذي.

روان  ونصفيات إال بموج  . ال يجوز للعاملين أن يعينوا وكالء عنهم الستالم مستحقانهم من 6

يتعين نوريد المبالغ التي لم ، ة أيام من التاريخ المقرر للصرفنوكيالت شرعية، بعد مضي عشر

نصرف من األجور والمرنبات لحساب الصندوق أو البنك المتعامل معه ونعلي بالحسابات الشخصية 

 تمد من المدير التنفيذي.لمستحقيها بالذمم، وال نصرف هذه األجور إال طل  صاح  الران  ويع

تحقاق . الروان  واألجور وما في حكمها والتي لم ي ال  بها مدة طمس سنوات من ناريخ االس7

 ونعلي لحساب اإليرادات. نصبح حقًا مكتسبًا للجمعية

 

 يمكن صرف الروان  واألجور قبل التاريخ المحدد في الحاالت التالية:  ( 03/5مادة )

الرسمية وما على شاكلتها بشرط موافقة المدير التنفيذي أو من ينوب عنه . المواسم واألعياد 1

 على ذلك وبإنباع نفس إجراءات صرف الروان  السابقة.

لى ما بعد حلول الموعد المحدد إهمة طارج الجمعية ويستلزم وجوده . أن يكون الموظف في م0

 لصرف الروان .

 أي إجازة استثنائية أطرى. عتيادية أو. عند استحقاق إجازنه السنوية اال3

 
 طبقًا األصل في الصرف أن يتم بشيكات لتحقيق الضب  الداطلي ومع ذلك يجوز أن يتم الصرف نقدًا (04/5مادة )

 للقواعد المحددة الواردة في هذه الالئحة )العهد المستديمة والعهد الموقتة(.
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 تديمة في هذه الالئحة بأنها المبلغ الذيطبيعة الُعهد المستديمة: يقصد بالسلفة المس( 05/5مادة )

يسلم ألحد الموظفين أو المتعاونين مع الجمعية للصرف منه على المدفوعات النثرية والعاجلة وفق احتياجات  

العمل سواًء كانت للنشاط في الجمعية أو المصاريف واالحتياجات العامة، على أن يستعاض هذا المبلغ عندما 

 يقترب من االنتهاء. 

 ويتم الصرف منها في الحاالت االنية:

 مشتريات ق ع الغيار الالزمة إلصالح اآلالت. -

 استحقاقات العاملين )غير الروان  الشهرية(. -

 مصاريف صيانة ومحروقات السيارات التي نصرف للسائقين والمندوبين. -

 مصروفات العالج ومصاريف السفر وطالفه. -

 النثرية.مصاريف الضيافة والنظافة ومصاريف  -

 

 كانت موقتة أو مستديمة بين العهد المخصصة للبرامج  يتم الفصل في العهد سواًء( 06/5مادة )

 واألنش ة، والعهد المخصصة لمواجهة المصروفات النثرية أو مصاريف التشغيل العامة. 

 

 شخصيةال نسجل أي عهده على أقسام الجمعية أو أي جهة مستخدمة لها بل كعهدة ( 07/5مادة )

 نستخدم من قبل موظف معين ونسجل عليه.  

 

يج  الفصل بين العهدة الدائمة والموقتة وال يجوز الدمج بينهما في حساب واحد حتى ولو ( 08/5مادة )

 صرفت لشخص واحد. 

 

 ال يجوز صرف عهدة مالية من عهدة مالية أطرى أو عهدة لشخص من شخص آطر.( 09/5مادة )

على طل  من مدير القسم أو اإلدارة ال البة على أن يعتمد المدير  سلفة المستديمة بناًءصرح بالُي (32/5مادة )

التنفيذي ويحدد في ال ل  حدها األقصى ومجاالت الصرف، وينبغي إعادة النظر في هذا الحد 

كل فترة زمنية على ضوء المنصرف الفعلي منها، ويتخذ المدير التنفيذي القرار بالزيادة أو 

 ويحرر طل  للسلفة من أصل وصورة على النحو التالي: النقصان،

 .األصل: يرسل للحسابات بعد اعتماده ألجل نحرير سند صرف الشيك أو نحويل القيمة 

 .الصورة: نبقى مع الجهة ال البة للسلفة المستديمة 
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نحدد كل إدارة وقسم مجاالت الصرف من السلفة المستديمة حس  طبيعة نشاطها، ولكن بصفة ( 31/5مادة )

نتظار حتى يتم المصروفات العاجلة والتي يصع  االعامة نكون هذه المجاالت في ن اق 

 استخراج شيكات لها والمصروفات النثرية الضرورية للتشغيل.

 

د صرف شيكات أو نموذج نحويل بنكي للمستفيد والذي يعد ُنصرف السلفة المستديمة بموج  سن( 30/5مادة )

من أصل وصورة األصل يرسل إلى الحسابات مرفقا به أصل طل  السلفة المعتمد والصورة: نبقى 

 لدى الصندوق لغرض المراجعة، أما التحويل البنكي فاألصل للبنك وصورة للحسابات(.

 
على سند صرف نقدي من أصل وصورة يعتمد من الشوون  ًءيتم الصرف من السلفة المستديمة بنا (33/5مادة )

المالية، يرفق األصل مع المستندات ويرسل إلى الحسابات للتسوية المحاسبية، الصورة نبقى لدى 

 الموظف ألجل الم ابقة مع طل  الصرف.

 

فة بالتفصيل لتسجيل كافة مصروفات السل طاصًا يمسك من يعهد إليه بالسلفة المستديمة سجاًل (34/5مادة )

 أوال بأول من واقع أذون الصرف على أن يخضع هذا الدفتر للمراجعة والتدقيق.

عندما نقترب السلفة المستديمة من النفاذ يتم إعداد كشف نفريغ واستعاضة للسلفة، الستعاضة ( 35/5مادة )

ونقدم إلى ما نم صرفه من السلفة مرفقًا به أصول أذون الصرف والمستندات المويدة للصرف، 

الشوون المالية ألجل المراجعة ونسجيلها بالدفانر طبقا ل بيعتها، ثم يحرر إذن صرف شيكات أو 

 نحويل بنكي الستعاضتها باسم الشخص المسوول عنها.

 

ينبغي طتم كافة المستندات المويدة للصرف من العهدة بختم "ُصرف" وذلك فور االنتهاء من  (36/5مادة )

د أن يتم نوقيع الشيك من قبل آطر شخص مفوض على نوقيع الشيكات عملية الدفع أي بع

 ويتأكد من عدم نكرار دفعها وقيام المحاس  بختمها بختم )روجع(.

 

نخضع السلفة المستديمة لنظام الجرد الدوري مثل الخزائن وكذلك نخضع لنظام الجرد المفاجئ  (37/5مادة )

يرفع إلى المدير التنفيذي ومدير  ة الجرد نقريرًاعلى طل  المدير التنفيذي ويعد بنتيج بناًء

 القسم أو اإلدارة المختصة التابع لها السلفة ثم نتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الفروق.

 

نعتبر السلفة المستديمة عهدة شخصية ال يجوز نقلها إلى موظف آطر إال بعد أن نتم نسويتها ( 38/5مادة )

ها، على أن يعد بذلك محضر استالم ونسلم يعتمد من المدير وإطالء طرف الموظف المسوول عن

التنفيذي، وال يجوز بحال من األحوال أن يعهد ألحد العاملين في الحسابات أو الرقابة المالية 

 بالسلفة المستديمة وذلك للمحافظة على نظام الضب  الداطلي.
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 نصفى السلفة المستديمة في الحاالت التالية: (39/5مادة )

نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إلى البنك أو الصندوق، كما أنها نستعاض كاملة في  .1

 في بداية السنة المالية الجديدة.

 عندما ن ل  اإلدارة ال البة لها نصفيتها النتفاء الغرض منها.  .0

 عندما ننتقل من موظف إلى موظف آطر ألي سب  من األسباب كاإلجازة أو المرض أو  .3

 أو إنهاء العمل.الوفاة  

 

بعد مراجعة مستندات السلفة المستديمة نحول إلى الحسابات ألجل نسجيلها في النظام  (42/5مادة )

مع التأكيد على  الحسابات المستفيدة حس  طبيعتها، المحاسبي بعد نحليلها، ونحمل على

 المحاس  بعدم نسجيل السلفة بشكل إجمالي وإقفالها في حسابات مجملة.

 

ال يجوز صرف المرنبات واألجور أو األجور اإلضافية أو المكافآت أو الحوافز أو سلف للعاملين من  (41/5مادة )

 السلفة المستديمة.

 يشترط فيمن يكون مسوواًل عن السلفة المستديمة ما يلي: (40/5مادة )

 أن يكون من العاملين الدائمين في الجمعية. .1

 بالشوون المالية. أال يكون مسوول مسوولية حسابية .0

 

يت ل  األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من السلفة المستديمة ويج  أن يتوافر في هذه  (43/5مادة )

 المستندات ما يلي:

 أن نكون هذه المستندات من دفانر م بوعة بأرقام متسلسلة. .1

 أن نكون معتمدة من صاح  الصالحية حس  الوارد بالالئحة. .0

بواس ة الشخص الذي نسلم النقدية )المستفيد( بما يفيد السداد )مستند يتم التوقيع عليها  .3

 باالستالم أو سند قبض(.

 نتم كتابة المبالغ باألرقام والحروف. .4

 يج  أن يحتوي المستند على وصف كاف ألسباب المصروف. .5

 أن نكون المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد مندوبيها. .6

 اربة لتاريخ نقديمها.أن نكون المستندات بتواريخ مق .7

 أال يزيد ما يصرف من السلفة المستديمة عن المبلغ المحدد من أصحاب الصالحية. .8
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في حالة نعذر الحصول على مستند مويد للصرف يتم استخدام نموذج داطلي يوضح نوع  (44/5مادة )

ر التنفيذي المصروف نفصيليًا والقائم به ويوقع من مدير إدارة مستلم العهدة ويعتمد من المدي

 ويكون ذلك في حاالت استثنائية وفي أضيق الحدود.

 

يقصد بالسلفة الموقتة في هذه الالئحة بأنها المبلغ الذي يسلم ألحد الموظفين في أي إدارة أو ( 45/5مادة )

موقع عمل لإلنفاق غير المعروف قيمته بدقة مقدمًا مثل شراء أو سداد مصروف أو سداد 

 التزام.

 

نعتمد السلفة الموقتة من المدير التنفيذي بناء على طل  من إدارة معينة على أن يحدد في هذا  (46/5مادة )

 ذي ستصرف له، ويحرر من أصل وصورةال ل  مقدار هذه السلفة ومجاالت الصرف والموظف ال

األصل يرسل إلى الحسابات بعد اعتماده ألجل إعداد نموذج صرف الشيك أو التحويل البنكي، 

 نبقى مع اإلدارة ال البة للسلفة الموقتة للمراجعة. والصورة

 

ال يجوز الصرف من السلفة الموقتة إال في الغرض الذي طلبت من أجله. وبناء على مستندات ( 47/5مادة )

 مستوفاة النواحي الشكلية والموضوعية.

 

مستفيد والذي يعد من نصرف السلفة الموقتة بموج  سند صرف شيكات أو نموذج نحويل بنكي لل( 48/5مادة )

نبقى في به أصل طل  السلفة المعتمد والصورة  أصل وصورة األصل يرسل إلى الحسابات مرفقًا

 . نكي فاألصل للبنك وصورة للحساباتأما التحويل الب الدفانر لغرض المراجعة

 
نتم نسوية السلفة الموقتة في مدة ال نتجاوز عشرة أيام من ناريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من  (49/5مادة )

أجله، ونقدم المستندات إلى الحسابات للمراجعة والفحص بعد اعتمادها من صاح  الصالحية 

وبعد نوريد المتبقي منها إلى الصندوق أو البنك حس  إجراءات التوريد المشار إليها في هذه 

 الئحة، ثم نسجل في الدفانر ونحمل على الحسابات المستفيدة طبقًا ل بيعتها.ال

 

 نصفى السلفة الموقتة في الحاالت التالية:( 52/5مادة )

 . في نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إلى البنك.1

 . عندما ن ل  اإلدارة ال البة لها نصفيتها النتفاء الغرض منها.0

من موظف إلى موظف آطر ألي سب  من األسباب كاإلجازة أو المرض أو الوفاة  . عندما ننتقل3

 أو إنهاء العمل.
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ال يجوز صرف عهدة موقتة ألحد األشخاص إذا كان في حوزنه عهدة أطرى موقتة أو مستديمة إال  (51/5مادة )

 بعد نسويتها.

 

 عن السلفة الموقتة ما يأني: يشترط فيمن يكون مسوواًل (50/5مادة )

 . أن يكون من العاملين الدائمين في الجمعية.1

 . أال يكون مسوول مسوولية حسابية بالشوون المالية.0

 

يت ل  األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من السلفة الموقتة، ويج  أن يتوافر في هذه ( 53/5مادة )

 السلفة المستديمة.المستندات نفس الشروط الم لوبة في مستندات 

 
إن األصول الشخصية مثل األجهزة والمعدات واألدوات واألثاث والمفروشات ونجهيزات الحاس   (54/5مادة )

ونوضع نحت  ىنصرف من مستودع الجمعية أو نشتر اآللي ووسائل االنصال ووسائل النقل التي

دامهم الشخصي نصرف موظف أو مجموعة من الموظفين لغرض ننفيذ مهام وظائفهم الستخ

نخضع لقيدها ونسجيلها في )سجل العهد العينية( وإثبانها كعهدة مسلمة، ويكون مسوواًل 

عنها وعن سالمتها والمحافظة عليها وحسن استعمالها حس  األصول المتعارف عليها، وعلى 

 الوجه الصحيح وإعادنها إلى الجمعية عند ال ل .

 

منح شهادة براءة الذمة ألي موظف ننتهي طدمانه من الخدمة وال ُنال نسدد نعويضات نهاية ( 55/5مادة )

و أهدًا نقدية الجمعية مالم يقم بتسليم وإطالء كافة العهد المسجلة عليه سواًء كانت ُع

 و سداد القيم المترنبة عليه من العهد التي لم يسلمها.أعينية 
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 الفصل السادس: الحسابات البنكية

وصالحية التوقيع على هذه  دع فيها مواردها وإيرادانهاة حسابات بالبنوك نويكون للجمعي( 1/6مادة )

الحسابات مقتصرة على رئيس مجلس اإلدارة أو نائ  رئيس مجلس اإلدارة والمسوول المالي )أمين 

الصندوق( معًا بحس  القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك والصادرة عن وزارة العمل والشوون 

 االجتماعية.

 

صالحية فتح حسابات بنكية جديدة للجمعية أو أي من فروعها لرئيس مجلس اإلدارة أو نائبه فق  أو ( 0/6مادة )

من يفوضه بذلك، ونسري على هذه الحسابات الجديدة كافة األحكام المتعلقة بالحسابات البنكية 

 القديمة.

 

لمرؤوسيهم ونكون سل ة التفويض  ال يحق للمفَوضين نفويض صالحيانهم على هذه الحسابات( 3/6مادة )

 لرئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بعد الرفع له من قبل المدير التنفيذي للجمعية.

 

 يتم إعالم البنك فورًا عند سح  أو نعديل سل ة األشخاص المفوضين بالتوقيع. (4/6مادة )

 

من طذ اإلذن أاسم الجمعية بعد لبنوك المحلية بنقوم الجمعية بفتح حساب أو أكثر لها في أحد ا( 5/6مادة )

 ويتم إيداع جميع إيرادات الجمعية في هذه الحسابات.  الوزارة

 

 التسوية الالزمة شهريًا. مذكرات وعمل الحساب هذا بمتابعة المالية اإلدارة نقوم (6/6مادة )

 

يج  استخدام دفانر شيكات م بوعة بأرقام متسلسلة، وبالنسبة للشيكات التالفة يج  التأشير  (7/6مادة )

عليها بوضوح بكلمة الغي حتى يب ل استعمالها ويج  حفظ هذه الشيكات بترني  نسلسلها 

الرقمي للشيكات المدفوعة، كما يج  أن نكون هناك رقابة سليمة على دفانر الشيكات الغير 

 مستعملة.

مبالغ الشيكات يج  طباعتها على الشيكات بالحاس  اآللي أو بآالت حماية طاصة بهدف منع أي ( 8/6مادة )

 شخص من محاولة نغيير مبلغ الشيك ورفع قيمته.

 يج  أن نحرر جميع الشيكات باسم شخص معين أو بأسماء الجهات المستفيدة.( 9/6مادة )

 

 مله.يحظر بتانًا استخراج شيك لحا (12/6مادة )
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مع أصولها بدفتر  ج  أن نحفظ أصول الشيكات الملغاةيحظر بتانًا نوقيع أي شيك على بياض كما ي( 11/6مادة )

 الشيكات ومن يخالف هذا األمر يتحمل مسوولية ذلك. 

يحتفظ المدير المالي بدفانر الشيكات الواردة من البنك، ويسلم الموظف المختص بتحرير الشيكات ( 10/6مادة )

 الدفانر الالزمة أواًل بأول. 

يلزم أن ُنحفظ أصول المستندات المويدة للصرف مع الشيكات عند التوقيع، ويلزم أن يوشر على  (13/6مادة )

ن يكون المسوول عن كتابة الشيكات ليس له صلة المستندات بما يفيد إصدار الشيكات، ويراعى أ

 بالقيد في الحسابات.

يعد الموظف المختص بتحرير الشيكات حافظة يومية من أصل وصورة بالشيكات الصادرة يوضح ( 14/6مادة )

فيها رقم كل شيك ومبلغه واسم البنك المسحوب عليه واسم المستفيد والمقابل الذي حرر من 

 صل للمدير المالي.أجله الشيك ويسلم األ

نقيد الشيكات الصادرة في حساب البنك بمجرد نحرير الشيك أو في اليوم التالي على األكثر ( 15/6مادة )

 بمجرد مراجعة حافظة يومية الشيكات.

يتم الصرف لصاح  الحق نفسه بعد التأكد من شخصيته ويجوز أن يني  عنه من يتسلم المبلغ ( 16/6مادة )

 .بتوكيل معتمد

يج  نتبع الشيكات المعلقة والتي لم نقدم للصرف لمدد طويلة، وعرض األمر على اإلدارة النخاذ  (17/6ادة )م

 الالزم.

مدفوعات بشيكات محللة حس  يقوم قسم الحسابات بإعداد كشف شهري يوضح ملخص ال (18/6مادة )

ورة بالدفتر ألجل يرسل األصل إلى المدير التنفيذي ويحتفظ بالص بنودها ويعد من أصل وصورة

 المتابعة والرقابة ونقييم األداء.

 

إليقاف صرفه على أن يوضح  يلزم في حالة فقد أي شيك إط ار البنك المسحوب عليه الشيك فورًا( 19/6مادة )

بتحمل كل  اإلط ار رقم الشيك وناريخ صدوره ومبلغه، ويوطذ إقرار على المتسب  في ضياع الشيك

الشيك، مع انخاذ الضمانات الكافية قبل صرف بدل فاقد وأن يحرر على مسوولية نترن  على فقد 

من الشيك رقم  عن المفقود عبارة بالمداد األحمر: " حرر هذا الشيك بداًل الشيك الذي يسح  بداًل

 قر من صدر ألمره أنه ُفقد"..... المورخ ... والذي ُي
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ية كل شهر بإعداد بيان نسوية بين الرصيد الذي ينبغي على اإلدارة المالية أن نقوم في نها( 02/6مادة )

يظهر في حساب البنك بالسجالت والدفانر، والرصيد الذي يظهر بالكشف المرسل من قبل البنك، 

، والتأكد من وهذا اإلجراء ضروري يقصد منه التحقق من صحة وسالمة العمليات البنكية شهريًا

 المحاسبية.لما هو في الدفانر  صحة رصيد كشف البنك طبقًا

 ونتم عملية الم ابقة كالتالي: 

 . الحصول على كشف حساب البنك للفترة موضوع الم ابقة.1

 .. حصر العمليات التي ظهرت في كشف البنك ولم نسجل في الدفانر المحاسبية0

 . حصر المبالغ المسجلة بالدفانر ولم نرد بكشف حساب البنك وذلك بم ابقة 3

 البنك بالدفانر والسجالت المحاسبية.المبالغ المسجلة بكشف 

 

ال يحرر الشيك إال بعد المراجعة والتدقيق المالي ومراجعة الصالحيات المالية واإلدارية على سند ( 01/6مادة )

 الصرف والموافقة عليه من قبل الشوون المالية والمدير التنفيذي.

 

بتتبع نسلسل أرقامها وم ابقتها مع سند  يقوم المحاس  بمراجعة الشيكات الصادرة يوميًا (00/6مادة )

 الصرف الخاص بكل شيك ويتم التقييد في حساب البنك مع مراعاة أن يتم القيد يوميًا.

 

 .حتفاظ بدفانر الشيكات المستعملة حس  نسلسلها الرقمي للرجوع إليها عند الحاجةيتم اال( 03/6مادة )

  

 لتسلسلها الرقمي. يج  استخدام دفانر الشيكات وفقًا (04/6مادة )

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 الالئحة المالية لجمعية البر بأم الدوم 32 32

 الفصل السابع: الخزينة

يتم إنشاء طزينة رئيسة بالجمعية نتولى هذه الخزينة استالم المبالغ النقدية والشيكات وأوراق ( 1/7مادة )

 القبض التي نورد إليها من مصادر التوريد المختلفة للجمعية.

ومن أصحاب الثقة واألمانة  وعمليًا أمناء الخزن في الجمعية يج  أن يكونوا موهلين علميًا (0/7مادة )

الجنسية،  نومزكين من ذوي الثقة وأال نقل نقاريرهم السنوية عن ممتاز، وأن يكونوا سعوديي

 وفي حالة غير السعودي يج  أن يكون على كفالة الجمعية وجواز سفره لدى شوون الموظفين.

يج  إجراء جرد مفاجئ على الخزينة وما في حكمها من حين آلطر من قبل المدير المالي ويرفع ( 3/7مادة )

بنتيجة الجرد إلى المدير التنفيذي مع انخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة نتيجة الجرد في حالة 

 العجز والتحقيق مع المتسب .

يحظر على أمناء الخزن إيداع أي مبالغ أو مستندات ذات قيمة نقدية نخص الغير في طزن الجمعية،  (4/7مادة )

وفي حالة وجودها يتم لفت نظر أمين الخزينة كتابيًا في المرة األولى ويحال أمين الخزينة 

 للتحقيق إذا نكرر ذلك، وعلى أمناء الخزن وأصحاب العهد ننفيذ التعليمات الخاصة بالخزائن

 والمقبوضات والمدفوعات التي نصدر في هذا الشأن.

يج  استعمال طزينة حديدية ضد الحريق طاصة بأمين الصندوق، ويج  مراعاة اإلبقاء على هذه ( 5/7مادة )

 الخزينة مقفلة في أي وقت طالل الدوام أو طارجه عندما ال يكون هناك حاجة إلى استعمالها.

ق حفظ أية أموال غير أموال الجمعية في الخزينة وال يجوز له استعمال ال يجوز ألمين الصندو( 6/7مادة )

 أموال الجمعية في أغراض شخصية ونحت أي نصرف أو نبرير.

إال في الظروف االستثنائية وبقرار  ف من اإليرادات أو المتحصالتيحظر على أمين الخزينة الصر( 7/7مادة )

 مالي )أمين الصندوق( مجتمعين أو منفردين كاًلكتابي مسبق من المدير التنفيذي والمسوول ال

على أوامر دفع أو سندات صرف معتمدة من أصحاب  ن يكون الصرف بناًءأو ،في حدود سل ته

 الصالحية.

يحتفظ أمين الصندوق بالمبالغ النقدية والشيكات المستلمة في طزينة الجمعية والتي صدر بها  (8/7مادة )

 بها طارج طزينة الجمعية. سندات قبض وال يجوز االحتفاظ

يعتبر أمين الخزينة مسوواًل عن حركة النقدية وما في حكمها في ن اق الخزينة من وارد  (9/7مادة )

عن التسجيل  ومنصرف ونوريد وذلك في ضوء القواعد الواردة في هذه الالئحة، وكذلك مسوواًل
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المختلفة وحضور لجنة الجرد الدوري في المستندات والدفانر الموجودة لديه وإعداد التقارير 

 والمفاجئ والتوقيع على كشوفها ومحاضرها.

وعلى  حس  األحوال ، مفاجئًا مرة على األقل كل شهر وجردًا شاماًل دوريًا يج  جرد الخزينة جردًا (12/7مادة )

لية ونشكل لجنة الجرد بمعرفة المدير التنفيذي ونقوم اللجنة بعم األقل ثالث مرات في السنة

الجرد الشامل لكل المحتويات وبحضور أمين الخزينة والذي يوقع عليه ونقارن نتيجة الجرد 

بالمسجل بالدفانر ونرسل نسخة من محضر الجرد إلى المشرف المالي ، وفي حالة وجود عجز 

إلى الخزينة بموج  إذن نوريد  بالخزينة يدرس سببه ويتحمل المتسب  بقيمته ، ويورد مباشرًة

عد له إذن التسوية المحاسبية الالزمة ، وفي حالة وجود فائض بالخزينة يدرس سببه وُيونعد 

نوريد لحين إعداد التسوية المحاسبية الالزمة ، ونقوم اللجنة بإعداد نقرير )بخالف محضر الجرد( 

 بنتيجة عملية الجرد يرفع للمدير التنفيذي .

يوم أن يقوم بجرد ذاني للموجود بالخزينة بعد إثبات كافة يج  على أمين الخزينة في نهاية كل ( 11/7مادة )

المعامالت طالل اليوم وي ابق ذلك على كشف حركة النقدية اليومي الذي يعد ليرسل إلى 

الحسابات على النحو الوارد في المادة التالية، وال يجوز االحتفاظ بأي إيصاالت معلقة في الخزينة 

 .خ ر بها المشرف المالي النخاذ الالزم نحوها لم نسوى ُي والتي أكثر من أسبوع ونسوى فورًا

 

التي  حركة المقبوضات والمدفوعاتمن ليومي يقوم أمين الخزينة بإعداد كشف حركة الخزينة ا( 10/7مادة )

والذي يتضمن رصيد أول المدة وإجمالي المقبوضات وإجمالي المدفوعات ورصيد  نتم يوميًا

النقدية آطر اليوم ويعد من أصل وصورة، ويرسل األصل مرفقا به المستندات إلى الحسابات ألجل 

المراجعة والتسجيل بالدفانر ويحتفظ بالصورة لديه ألجل الم ابقة والمراجعة ويوقع عليها 

ستالمه سندات الصرف والقبض والمرفقات المتعلقة ويتضمن جان  مسئول الحسابات با

 المقبوضات المعلومات التالية:

 رقم سند القبض. .1

 سم الجهة التي قامت بتوريد النقود.ا .0

شيكات " مع ذكر رقم الشيك ومبلغه والساح  والبنك  –نوع المقبوضات )نقد  .3

 المسحوب عليه"(.

 المبلغ المقبوض. .4

 كما يتضمن جان  المدفوعات المعلومات التالية: 

 رقم سند الصرف النقدي. .1

 الجهة المدفوع لها المبالغ. .0

 بيان الشيكات الموردة للبنك، وأرقامها ومبالغها والبنوك المسحوبة عليها. .3
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 أو بشيكات. إيضاح البنوك وأرقام الحسابات والمبالغ المودعة نقدًا .4

 

 الموشرات التالية: ظهر يوميًاُي كما يراعى عند نصميم الكشف أن

 المبلغ المدور من اليوم السابق. .1

 يضاف إليه مقبوضات اليوم. .0

 المجموع الجديد. .3

 ي رح منه مدفوعات اليوم. .4

 النانج يكون هو الرصيد المدور لليوم التالي. .5

 

يتعين على الحسابات أن نتحقق عند ندقيق كشف حركة الخزينة من م ابقة الرصيد المسجل فيه  (13/7مادة )

مع رصيد الصندوق في الدفانر المحاسبية، وفي حالة ظهور فروقات يتعين البحث عن 

 أسبابها وانخاذ اإلجراءات الالزمة المشار إليها في الالئحة.

 

م يونسل استالمسب  من األسباب يج  نشكيل لجنة للجرد وإعداد محضر عند نغيير أمين الخزينة ألي ( 14/7مادة )

ويقوم بتشكيلها المدير التنفيذي ويكون من بين أعضائها أمين الخزينة القديم وأمين الخزينة الجديد ونسوى 

م من أصل وصورنين على يونسل استالمعلى النحو الوارد في مادة جرد الخزينة ويعد محضر  الفروق نفصياًل

 النحو التالي:

 . األصل: يرسل إلى الحسابات ألجل إجراء التسويات المحاسبية وإعداد نموذج إطالء طرف.1

 . صورة: نبقى لدى أمين الخزينة الجديد للم ابقة.0

 . صورة: يحتفظ بها أمين الخزينة القديم إلثبات حالة.3

متعلقات المالية واإلدارية . ال نخلى مسوولية أمين الخزينة القديم إال بعد نسوية كافة ال4

 وغيرها.

يحول بينه وبين حضوره لفتح الخزينة  في حالة وفاة أمين الخزينة أو غيابه أو مرضه مرضًا( 15/7مادة )

ونسليمها، وكانت هناك ضرورة حتمية لفتح الخزينة يعتمد المدير التنفيذي أو من ينيبه نشكيل 

 ه في هذه الالئحة.لجنة لفتح الخزينة وجردها طبقا للمنصوص علي
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 صول الثابتةلفصل الثامن: األا

عرف األصول الثابتة بأنها شراء واقتناء ونملك األراضي والمباني والمرافق والمعدات ووسائل النقل ُن (1/8مادة )

 واألثاث الالزمة لحاجة العمل والتي نساعد في نحقيق أغراض اقتنائها.

 

التشغيلية التي نمتلكها الجمعية واألصول الثابتة الوقفية أو الموهوبة يتم الفصل بين األصول ( 0/8مادة )

 والمتبرع بها.

 

يتمثل الهدف من نسجيل األصول في نحقيق الرقابة على الممتلكات واألثاث والمعدات )األصول ( 3/8مادة )

 الثابتة( والتأكد من إنها مسجلة ومصنفة بشكل صحيح.

 

للمبلغ المعتمد في الموازنة وطبقًا  المصروفات الرأسمالية يكون طبقًاإن عملية الصرف من  (4/8مادة )

 إلجراءات الموافقة والتعميد المتبعة في الجمعية.

 
 إن أي أصل يج  أن يدرج في قائمة األصول الرأسمالية.( 5/8مادة )

 

السجالت بتكلفتها التاريخية يتم حيازة األصول الثابتة طبقًا لإلجراءات المعتمدة ويتم نقييدها في ( 6/8مادة )

 في ناريخ الحيازة.

 

يج  التقييم واإلفصاح عن األصول الثابتة المقيدة في القوائم المالية الخاصة بالفترات التي نعق  ( 7/8مادة )

 ناريخ حيازنها وبعد نسوية اإلهالك المتراكم لها.

 

 هالك على أساس كامل كل شهر اعتبارًايتم حساب اإلهالك على أساس شهري وكما يتم نحميل اإل( 8/8مادة )

من ناريخ حيازة األصل بينما في حالة التخلص من األصل ليحمل اإلهالك على الشهر الذي نم التخلص 

 فيه من األصل ويتم متابعة هذه األمور من قبل مدير إدارة الشوون المالية.

 

 على كل من األصول الثابتة لتوثيق األصل وناريخ حيازنه. أكواد وضع ب اقات و( 9/8مادة )

 

لإلجراءات المعتمدة في دفتر األستاذ العام وسجل األصول الثابتة  التخلص من األصول الثابتة وفقًا (12/8مادة )

كما يج  نحمل المكاس  )أو الخسائر( من األصول الثابتة المتخلص  ،على ذلك ويج  نحديثه بناًء

 ساب إرباح وطسائر بيع األصول.منها على ح
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 نسوية سجل األصول الثابتة مع رصيد دفتر األستاذ العام في نهاية كل شهر. (11/8مادة )

 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة من طالل إدارة الجمعية التأمين على كل األصول الثابتة المملوكة ( 10/8مادة )

القيمة الحقيقية لها في ناريخ التأمين متى ما للجمعية من كافة األط ار وفقًا للصيغ اإلسالمية ب

 رأى ضرورة لذلك. 

 

 ثبات األصول في التالي: إشراء ونسجيل و نتمثل دورة (13/8مادة )

 . على األقسام المعنية نعبئة نموذج نعميد شراء أصول ثابتة أو نغييرها أو التخلص منها.1

 المشتريات للقيام بشراء األصل الم لوب.. استكمال نموذج نعميد الشراء ونقديمه لمسئول 0

 . نقديم النموذج مصحوبًا بأي عروض أسعار أو كتالوجات يتم الحصول عليها من اإلدارة المعنية.3

. يقوم المحاس  بمراجعة التعميد الم لوب مقارنة بالموازنة المعتمدة كما يج  استكمال 4

صحوبًا بالمرفقات إلى مدير الشوون المالية المعلومات الخاصة بالموازنة ويج  نقديم النموذج م

 الذي يقوم بمراجعته ونقديمه لصاح  صالحية أمر الشراء.

. إذا كان األصل غير مدرجًا في الموازنة يج  الحصول على الموافقة من صاح  الصالحيات على 5

 شراءه. 

للقسم المعني بهذا . بعد الحصول على االعتماد يتم إرسال نموذج التعميد لحيازة أصول ثابتة 6

 األمر.

ول عن المشتريات مصحوبًا بالتعميد وبتجهيز طل  الشراء ونقديمه للمس . يقوم القسم المعني7

 الخاص بشراء األصل.

 . يقوم القسم المعني بشراء األصل وم ابقته والتأكد منه.8

ات وفي حالة نه م ابق للمواصفألألصل استالم األصل والتأكد من  . يج  على الجهة ال البة9

 جيدة وإرسال نقرير االستالم إلى الشوون المالية.

 . في حال التعميد نقوم الشوون المالية بإصدار شيك وفقًا إلجراءات الدفع.12

. بعد شراء األصل يقوم المسوول عن المشتريات بإرسال النموذج المعتمد والفانورة األصلية 11

 المالية.ونسخة من نقرير االستالم لألصل للشوون 

 المورد وفانورة الثابت األصل حيازة نموذج باستالم المحاس  يقوم األصل قيمة دفع بعد.10

 . ونقييدها إلدطالها األصلية

المستندات من قسم المشتريات بأمر شراء األصول الثابتة بحس  الفوانير المرفقة  استالميتم .13

 ثم يتم ندقيقها ومراجعتها ثم صرفها.
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ينبغي مسك سجل لكافة الموجودات الثابتة الخاصة بالجمعية بحيث نشتمل على رقم األصل،  (14/8مادة )

الوصف، الموقع، القيمة، التكلفة اإلجمالية، ناريخ الشراء، العمر اإلنتاجي، معدل االستهالك 

 المتراكم، ومستخدم األصل.

 

األصول ومهمة القيد والتسجيل في يج  الفصل بين أداء مهام شراء واستبعاد وصيانة وجرد ( 15/8مادة )

 .جل األصول الثابتةس

 

ينبغي نحديث سجل الموجودات الثابتة بانتظام وذلك بإدطال اإلضافات الجديدة أو الحذف للبنود  (16/8مادة )

 التي يتم االستغناء عنها أو بيعها أو ش بها.

 

للموجودات الثابتة أو األصول غير  ينبغي إط ار الشوون المالية بأي عملية نقل أو نحويل( 17/8مادة )

 المستخدمة أو غير الممكن استعمالها باإلضافة إلى نحديث سجل الموجودات الثابتة بذلك.

 

ينبغي القيام بعملية جرد للموجودات مرة كل سنة على األقل ونسوية نتائج الجرد مع السجالت  (18/8مادة )

 عملية الجرد ممثلون عن األقسام المعنية.عن طريق لجنة نشكل لهذا الغرض وينبغي أن يحضر 

 

المدير  يعدها التي المئوية للنس  ووفقًا الثابت القس  طريقة بإنباع الثابتة األصول نستهلك (19/8مادة )

 مصلحة عن الصادرة الثابتة األصول إلهالك المئوية بالنس  إعدادها يسترشد في المالي والتي

 المدير التنفيذي. ويقرها النس  مثل هذه نصدر أطرى عامة جهة أية أو الزكاة

 

يج  إن يتم احتساب االستهالك شهريًا ويحمل على المصاريف إلى أن نصل القيمة الدفترية لألصل ( 02/8مادة )

 إلى ريال واحد.

 

 ينبغي أن يبدأ احتساب استهالك الموجودات الثابتة اعتبارًا من ناريخ استخدامها فإذا نم ذلك في( 01/8مادة )

( من الشهر نحتس  قيمة االستهالك لمدة شهر كامل أما إذا نم ذلك بعد 15 – 1الفترة ما بين )

 ناريخ الخامس عشر من الشهر فيتم احتساب االستهالك مع بداية الشهر التالي.

 

ينبغي إبقاء الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل واستهالكها المتراكم في سجل ( 00/8مادة )

 الثابتة طالما بقيت الموجودات قيد االستخدام.الموجودات 

 

يتم التوقف عن احتساب االستهالك على األصل بتاريخ االستغناء عنه وذلك بإنباع نفس األسلوب  (03/8مادة )

 المستخدم عند بدء االحتساب.
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 عند استبعاد أصل معين نتم المعالجة المحاسبية التالية:( 04/8مادة )

 .من سجل األصول الثابتةاستبعاد نكلفة األصل  .1

 استبعاد مخصص االستهالك المتراكم لألصل المستبعد كما في ناريخ االستبعاد.   .0

 الربح أو الخسارة النانجة عن بيع األصل نسجل ضمن حساب أرباح أو طسائر بيع أصول ثابتة.  .3

 منها مجمع اإلهالك المتراكم.نظهر األصول الثابتة بالقوائم المالية بتكلفتها التاريخية مخصومًا  (05/8مادة )

 

نستهلك األصول الثابتة بإنباع طريقة القس  الثابت ووفقًا للنس  المئوية التي يعدها المدير ( 06/8مادة )

المالي والتي يسترشد في إعدادها بالنس  المئوية إلهالك األصول الثابتة الصادرة عن مصلحة 

نس  ويقرها رئيس مجلس اإلدارة أو المدير الزكاة أو أية جهة عامة أطرى نصدر مثل هذه ال

 التنفيذي.

 

ه دفتريًا ومازال قيد االستعمال تيستمُر احتساب قس  االستهالك لألصل الذي نم استهالك قيم (07/8مادة )

بنفس النسبة السابقة بعد إعادة نقدير قيمته دفتريًا وإضافتها إلى قيمة األصول الثابتة في 

 الميزانية.

 

يبدأ حساب قس  االستهالك بتاريخ بدأ استخدام الموجودات واألصول الثابتة، فإذا لم يمض على  (08/8مادة )

استخدام أصل من األصول الثابتة سوى عدة أشهر من السنة المالية للجمعية فيتم احتساب 

 االستهالك بمقدار المدة التي استخدام فيها فعاًل.

 

ُيحتس  قس  االستهالك للموجود الذي لم يستعمل طوال السنة بنسبة نعادل نصف النسبة  (09/8مادة )

 المئوية المحددة لالستهالك السنوي للموجودات المستعملة.
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 الفصل التاسع: المخزون

 في المستودع شروط األمن والسالمةن نتوفر أمستودع نخزن فيه المواد ويراعى  يكون للجمعية (1/9مادة )

 وسهولة الوصول إلى المواد المخزنة.

 

عن استالم وصرف ونخزين المواد التي يتم شراؤها ونوريدها  واًلوالمستودعات مس يكون قسم (0/9مادة )

للمستودعات وذلك بشكل الذي يحقق أفضل وضع لتوفر هذه المواد من حيث الكم والكيف 

 بالتنسيق مع قسم المشتريات.

 

يكون أمين المستودع هو المسوول عن محتويات المستودع من مواد ومهمات مختلفة ويكون  (3/9مادة )

المستودع هو مكان نواجده الدائم وال يجوز نرك المستودع دون إحكام إغالقه كما ال يجوز 

 نسليم مفانيح المستودع ألي شخص إال بموج  محاضر االستالم والمنصوص عليها الحقًا.

 

في مسووليات أمين المستودع ننظيم ونرني  األصناف داطل المستودع في مجموعات يدطل  (4/9مادة )

متجانسة بحيث يسهل االستدالل عليها وصرفها وكذلك المحافظة عليها وحمايتها من التلف 

والفقد أو الضياع كما يدطل في مسووليات أمين المستودع نسهيل إعمال لجان الجرد السنوي 

 لسنة المالية.جرد الفجائي إثناء اوال

 

يتم نسليم أمين المستودع جميع محتويات المستودع من مواد أو مهمات وذلك بموج  محضر جرد ( 5/9مادة )

رسمي نقوم به لجنة مشكلة من قبل ذوي الصالحية على إن يوقع جميع أعضاء لجنة الجرد على 

 كافة صفحات وكشوفات الجرد الفعلي.

 

يات المستودع من مواد أو مهمات من أمين المستودع وذلك في حالة نركه يتم استالم جميع محتو (6/9مادة )

العمل أو حصوله على إجازنه السنوية ويكون االستالم بموج  محضر جرد فعلي يوقع عليه 

 وعلى جميع كشوفانه أعضاء لجنة جرد يتم نشكيلها من قبل ذوي الصالحية.

 

نخاذ إجراءات وقواعد الفحص اواد بالمستودع إال بعد تالم أي مال يجوز ألمين المستودع اس( 7/9مادة )

واالستالم الالزمة ويتم االستالم بموج  فانورة شراء من الجهة الموردة وبموج  صورة من أمر 

الشراء المعتمد من قبل ذو الصالحية وإعداد سند إدطال بالكمية المستلمة فعاًل بالمستودع 

 فعليًا والم ابقة لصورة أمر الشراء.ووفقًا للمواصفات التي نم معاينتها 
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ال يجوز ألمين المستودع صرف أي مواد من المستودع إال بموج  طل  صرف لجداول الصالحيات ( 8/9مادة )

المالية واإلدارية ويحظر على أمين المستودع نسليم وإطراج بضاعة بدون االعتماد من قبل ذو 

جميع سندات صرف المواد من المستودعات قد صدر الصالحية وعلى الشوون المالية التأكد من أن 

 مقابلها طلبات صرف معتمدة من قبل ذو الصالحية.

 

بمجرد إنمام صرف المواد فعلى أمين المستودع استخراج سند صرف مواد والحصول على نوقيع  (9/9مادة )

 المستلم بما يفيد االستالم.

 

ال يجوز نخزين أي مواد غير نابعة أو غير مملوكة للجمعية في المستودع إال بقرار مكتوب ومعتمد  (12/9مادة )

من قبل رئيس مجلس اإلدارة ونقيد المواد المخزنة في هذه الحالة في السجالت المحاسبية 

 .كمخزون أمانة
  

األصناف الواردة إلى المستودع قيد فيها حركة جميع يالمستودع بب اقات لألصناف  يحتفظ أمين( 11/9مادة )

 والمنصرفة منه والرصيد الكمي لكل صنف.

 

نحتفظ الشوون المالية بسجل لمراقبة المواد بالمستودع يقيد فيه حركة الوارد والمنصرف  (10/9مادة )

ستخراج األرصدة بالكميات والقيمة وذلك لجميع األصناف الوارد للمستودع والمنصرفة منه وا

و بالقيمة وعلى القسم المالي المراقبة على المواد بالمستودعات وم ابقة أ سواء بالكميات

وكذلك مع األرصدة األرصدة الدفترية الواردة بسجل مراقبة المخزون مع األرصدة الفعلية 

 ة الممسوكة لدى أمين المستودع.ينبالسجالت المخز

 

جميع محتويانها التي  ويكون الجرد شاماًل نخضع المخازن والمستودعات للجرد الدوري والمفاجئ (13/9مادة )

للجمعية ويتم الجرد مرة على األقل كل ثالثة أشهر وبال ريقة  لكًانعتبر في هذا المجال ُم

 المشار إليها في هذه الالئحة.

 

 يتم التعامل مع المخزون على النحو اآلني:( 14/9مادة )

 قل.أهما سعر التكلفة أو سعر السوق أي.  يتم نقييد المخزون ب1

 .  يتم نقييد المخزون عند استالم المواد فعليًا في المستودع واستخراج إيصال االستالم.0

 .  يتم نكوين مخصص للمواد التالفة على أساس منتظم.3
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( صرف المواد لإلدارات والفروع المختلفة يشمل اآلني: 15/9مادة )

معنية واعتماده من صاح  الصالحية . نعبئة نموذج طل  صرف مواد نموذج من قبل اإلدارة ال1

 والبد من التوقيع على النموذج من قبل مستلم المواد.

 ..  يج  نسجيل المواد التي نم صرفها وقيدها على حساب المخزون المعني0

 

ن يتم الجرد طالل الشهر ألكثر من مرة أكن إجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية كل شهر ويم( 16/9مادة )

 على طل  من اإلدارة العليا. بناًء

 

 نشكيل لجنة جرد لإلشراف على عملية الجرد حس  الصالحيات الواردة في الالئحة.( 17/9مادة )

 

يج  أن نتوقف أثناء عملية الجرد الفعلي للتأكد من أن المخزون  صرفًا واستالمًا حركات المستودع (18/9مادة )

 حقيقي.

 

 المراد جردها بهدف نسجيل كميانها أثناء عملية الجرد. نحضير قائمة بالمواد( 19/9مادة )

 

 قات في كمية المواد المسجلة ونتائج الجرد الفعلي.أسباب الفرو البحث عن( 02/9مادة )

 

 إذا دعت الحاجة إلعادة عملية الجرد فعلي األشخاص الذين يقومون بإعادة الجرد نقديم( 01/9مادة )

 طذ أحاجة إلعادة الجرد يج   بأنه ال نقاريرهم وفحص االطتالفات النانجة مرة أطرى وفي حالة التأكد 

 على نتائج البحث عن الفروقات. اإلجراء الالزم لمعالجة الفرق بناًء

 

 اعتماد الفروقات النانجة عن عملية الجرد يتم من صاح  الصالحية.( 00/9مادة )

 

 لبدء بعملية الجرد الفعلي للمستودعات من صاح  الصالحية.نحديد يوم ل (03/9مادة )

 

 الزيادة / النقص النانج عن نسوية فروقات المخزون يج  أن يتم نسجيله في حساب (04/9مادة )

 الزيادة / النقص في المخزون. 
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 الفصل العاشر: االستثمار

 نوفير ضمان مع ممكن عائد بأكبر يعود بماالفائض من السيولة  الجمعية استثمار يمكن إلدارة( 1/12مادة )

األنش ة  نوقف عدم وضمان مواعيدها في الغير الجمعية نجاه التزامات لسداد السيولة الكافية

 .السيولة لعجز

 

هات العامة التي يج  إنباعها في نحديد استرانيجيات ومعايير العمل يوجتاإلدارة ال صدر مجلسُي (0/12مادة )

 االستثماري. 

 

يج  أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي االقتصادية والفنية  (3/12مادة )

 والمالية والشرعية والقانونية.

 

ال يجوز إلغاء أي مشروع استثماري بدأ ننفيذه إال بعد عرضه على مجلس اإلدارة إذا اقتضى األمر مع ( 4/12مادة )

 تصادية المترنبة على ذلك.نبيان كافة اآلثار االق

 

يجوز لمجلس اإلدارة نفويض لجنة االستثمار في إجازة بعض المشاريع االستثمارية وفقًا لسقف  (5/12مادة )

 مالي يحدده المجلس.

 

 يتحدد ما نستثمره الجمعية من أموال باآلني:( 6/12مادة )

 . أال يتجاوز المخ   في الموازنة التقديرية.1

 فوائض األموال الخاصة بالجمعية.. أن يكون من 0

 . أن أال يكون من األموال المقيدة بأنش ة ومشاريع وبرامج.3

 

 يختص مجلس اإلدارة في الجمعية بقرار االستثمار لألموال التي نخص الجمعية وال نمثل التزامًا (7/12مادة )

 عليها )كاألموال المقيدة لبرامج وأنش ة الجمعية(.

 

لمجلس اإلدارة فق  صالحية استثمار األموال التي نمثل التزامات على الجمعية ونخص مشاريع أو  (8/12مادة )

مج واألنش ة للجهات لظروف معينة ننفيذ هذه البرا برامج أو أنش ة وال يمكن نظرًا

 مع التأكيد على مراعاة الجان  الشرعي بهذا الخصوص. المستحقة لها
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ار في الجمعية )أيا كان مصدر المال المستثمر( من الميزانية التشغيلية نغ ي طسائر االستثم (9/12مادة )

للجمعية طالما أن قرار االستثمار انخذنه إدارة الجمعية، وفي حالة عدم وجود فائض يكفي 

 في الميزانية التشغيلية يحمل كعجز ويرحل لتغ يته في األعوام المقبلة.

 

يفوضه فق  صالحية اعتماد عقود الرعاية لمنتجات سلعية أو من  لرئيس مجلس اإلدارة أو (12/12مادة )

 طدمية والتي نهدف إلى نوفير عائد أو نسبة من ربح المنتج للجمعية.

كان مصدر أموالها نستخدم في نغ ية نفقات البرامج واألنش ة،  عوائد استثمارات الجمعية أيًا (11/12مادة )

لتشغيلية، مع مراعاة الفتاوى الشرعية بهذا كما نستخدم في نغ ية األعباء والمصروفات ا

 الخصوص.

من رصيد االستثمارات بالميزانية  شكليًا ص انخفاض قيمة االستثمارات م روحيظهر حساب مخص (10/12مادة )

 العمومية.
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 الفصل الحادي عشر: المخالفات المالية

 

التنفيذي نشكيل لجنة لتقصي األمر ورفع نقرير في حالة حدوث مخالفات مالية فإن على المدير ( 1/11مادة )

ة العقاب للذين يسمحون مفصل النخاذ القرار المناس ، ويقوم المدير التنفيذي بتحديد وسيل

طتالس أموال الجمعية أو التالع  فيها مع ضرورة إحاطة رئيس مجلس اإلدارة بأي األنفسهم ب

ذت نجاه كل حالة مع حفظ حق رئيس مخالفات مالية نقع والعقوبات واإلجراءات التي انخ

 مجلس اإلدارة في الموافقة على العقوبة أو نعديلها.

 

الموظف الذي يقوم بتزوير مستندات أو يقدم مستندات مزورة أو معلومات كاذبة ويتمكن ( 0/11مادة )

بمقتضاها من الحصول على أموال من الجمعية أو االحتيال على الغير، فإنه يج  أن يرد نلك 

موال في ظرف أربعة وعشرين ساعة من إط اره، ثم يتخذ المدير التنفيذي أو من ينيبه األ

بالغ الجهات إقد نصل إلى حد الفصل من العمل و اإلجراءات النظامية المناسبة ضده والتي

 الرسمية.

 

هدفه من أي إذا ثبت أن الموظف المختلس أو المتالع  أو المحتال قد نلقى معاونة للوصول إلى ( 3/11مادة )

من العاملين بالجمعية فإن ذلك الشخص الذي أعانه يعتبر شريكًا له في الجرم ويقرر المدير 

 التنفيذي العقوبات الواج  انخاذها حياله مع إحاطة رئيس مجلس اإلدارة بما نم انخاذه.

 

األموال لمنفعته إذا اطتلس الموظف الموكل إليه نحصيل أموال نخص الجمعية بعض أو كل هذه ( 4/11مادة )

الخاصة كأن ال يصدر إيصااًل رسميًا بالمبالغ المستلمة أو يصدر إيصااًل بمبلغ يقل عن المستلم 

الفعلي يج  عليه رد كل المبالغ التي حولها لنفسه للجمعية في ظرف أربعة وعشرين ساعة 

 اإلدارة.من إبالغه بذلك ثم ينال الجزاء الذي نقرره اللوائح ويصادق عليه رئيس مجلس 

 
إذا ثبت أن أحد المسوولين عن الخزائن أو المستودعات أو أي من ممتلكات الجمعية قد استغل ( 5/11مادة )

وضعه الوظيفي بأن نصرف في مال الجمعية أو سمح ألحد غيره بالس و على ممتلكانها فإن 

رئيس  المسوولية نقع عليه في نعويض الجمعية عن قيمة ممتلكانها المغتصبة، ثم يتخذ

مجلس اإلدارة أو من ينيبه اإلجراءات النظامية المناسبة ضده والتي قد نصل إلى حد الفصل من 

 العمل وإبالغ الجهات الرسمية.

 

رنك  موظف مخالفة مالية عن طريق اإلهمال يج  أن ينال عقوبة مناسبة وأن ينذر بضرورة أإذا ( 6/11مادة )

 وإال سينال عقوبة أكبر مستقباًل.االمتناع عن نكرار مثل هذه المخالفة 
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 في حالة نكرار حدوث مخالفات مالية في أي إدارة أو قسم من أقسام الجمعية وطصوصًا( 7/11مادة )

 المعنية بالتعامل مع األموال فإنه يقع على المدير المباشر والمسوول المختص نحمل مسوولية 

 نلك المخالفات، ونتخذ اإلجراءات التصحيحية حياله. 
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 الفصل الثاني عشر: المراجعة والتدقيق

 

يكون للجمعية جهاز للرقابة المالية برئاسة المراق  المالي أو المراجع الداطلي يرنب  بالمدير ( 1/10مادة )

التنفيذي مباشرة، ويتوج  على جميع اإلدارات التعاون التام مع هذا الجهاز ألداء عمله ونوفير 

في أي وقت، وله الحق في الزيارات المفاجئة والدورية حس  ما يراه كافة البيانات التي ي لبها 

 في صالح العمل.

 

أنظمة الرقابة والضب  الداطلي للشوون المالية وأقسام الحسابات ويعد جهاز الرقابة المالية  (0/10مادة )

  ونكون ملزمة للت بيق في الجمعية. ن رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضهبالجمعية ونعتمد م

 

يعتمد رئيس مجلس أو من يفوضه اإلدارة أنظمة الرقابة والضب  الداطلي في أقسام الشوون ( 3/10مادة )

نقدية المالية بالجمعية ويحدد هذا النظام مسوولية كل من العاملين فيها وطاصة بالنسبة لل

ازن الواردة والصادرة والتبرعات واألجور والموردين والمخ الواردة والصادرة والشيكات

 والمشتريات والمصروفات والعهد النقدية وغيرها من أوجه اإلنفاق والموارد.

 

 كل مدير قسم أو إدارة مسوول عن ننفيذ نظام الرقابة الداطلية فيما يقع في اطتصاصه. (4/10مادة )

 

س أو بمجرد علم المدير المختص أو أي موظف من موظفي الجمعية بأي حادث من حوادث االطتال (5/10مادة )

السرقة أو طالفه مما يترن  عليه طسائر في أموال الجمعية يج  عليه إط ار المدير التنفيذي 

 للجمعية النخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة في هذا الشأن.

 

يلزم أن يكون للجمعية مراجع حسابات طارجي مكلف من رئيس مجلس اإلدارة أو من الجهات ( 6/10مادة )

مراقبة حسابانها واعتماد قوائمها المالية، على أن يتم االنتهاء من ذلك الرسمية ذات الصلة ل

بحد أقصى شهرين من انتهاء السنة المالية، ويقع على المدير التنفيذي مسوولية نوجيه 

 الشوون المالية للتعاون مع مراجع الحسابات ألداء مهامه.

 

يج  مراجعة جميع العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك قبل  (7/10مادة )

اعتمادها من أصحاب الصالحية، كما يتعين الرجوع إلى الشوون المالية للتأكد من وجود االعتماد 

 الكافي بالموازنة التخ ي ية للجمعية.

 

قة مباشرة بمراجعة كشوف البنك أو التعامل مع الحساب ال يجوز أن يكون ألمين الخزينة عال( 8/10مادة )

 البنكي عبر طدمة االنترنت.
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يلزم قيام المراجع الداطلي ببرنامج للمراجعة والفحص المستندي للمتحصالت النقدية بهدف ( 9/10مادة )

نحديد مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداطلية ومدى ننفيذها، والتأكد من أن المتحصالت نم 

لها ونرحيلها ب ريقة سليمة إلى الجان  الدائن من الحساب المختص، وأن نلك المتحصالت نسجي

 دون نأطير. نودع بالبنك مباشرًة

 

 يشتمل برنامج المراجعة الخاص بالمتحصالت النقدية على الخ وات الرئيسية التالية: (12/10مادة )

 .. م ابقة المتحصالت في سجالت الجمعية بالمتحصالت بالبنك1

 . نحديد مدى الحاجة إلجراء جرد مفاجئ لرصيد النقدية المحصلة في أي وقت طالل السنة.0

 . مقارنة عناصر القيود المسجلة في سجل النقدية المحصلة مع المستندات المويدة لها.3

 . التحقق من صحة جمع أعمدة سجالت المتحصالت النقدية عن الفترة محل الفحص.4

 . مراجعة الترحيالت من سجالت المتحصالت النقدية إلى كل من دفتر األستاذ العام 5

 ودفانر األستاذ المساعدة.

 . متابعة ومالحظة التحويالت المالية بين البنوك طالل الفترة بالكامل على أساس اطتباري.6

 . مقارنة نفاصيل قسائم اإليداع بالبنك بسجالت المتحصالت النقدية.7

 

يلزم قيام جهاز الرقابة ببرنامج مراجعة للتحقق من صحة ودقة مذكرات التسوية ويشمل  (11/10) مادة

 الخ وات التالية:

 . التحقق من صحة جميع التسويات التي قامت الشوون المالية بإعدادها.1

. مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتلك المذكرات مع األرصدة في كشف الحساب الجاري، 0

 رصدة الدفتر كما نظهر في نلك المذكرات مع سجالت الجمعية.ومقارنة أ

. نتبع النقدية بال ريق )نحت اإليداع( بكشوف حساب البنك في فترات نالية ومراجعتها 3

 على دفتر المقبوضات النقدية.

. مراجعة مجموع الشيكات القائمة التي لم نقدم للصرف بعد ومقارنة ذلك المجموع 4

 ي كشف التسوية.بالرقم الذي يظهر ف

. مراجعة الشيكات القائمة في أول المدة مع كشف البنك عن الفترة موضع الفحص مع 5

 دفتر المدفوعات النقدية.

. نتبع الشيكات القائمة في نهاية مدة الفحص مع كشوف البنك عن الفترة التالية لفترة 6

 الفحص.

نظهر في مذكرة التسوية  . الرجوع إلى المستندات التي ندعم العناصر األطرى التي7

 وكذلك الرجوع للقيود المتعلقة بها الدفانر.
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 يقوم جهاز الرقابة المالية بت بيق برنامج مراجعة لالستثمارات يشمل ويهدف لما يلي:( 10/10مادة )

وم ابقتها لألصول  ومدى انفاقها مع الوارد بالالئحة. نحديد مصادر األموال المستثمرة 1 

 والفتاوي الشرعية ذات الصلة باالستثمار إن وجدت.

. فحص طريقة المحاسبة على االستثمارات واإليرادات المرنب ة بها المستخدمة بواس ة 0

 الجمعية، ونقييم نظام الرقابة الداطلية الخاصة بها.

 . التحقق من الوجود المادي لالستثمارات ومن ملكية الجمعية لها.3

 . الوصول إلى اقتناع بأن حسابات االستثمارات وحسابات اإليرادات المرنب ة بها معدة وفقًا4

 للمبادئ المحاسبية المعقولة.

 . التأكد من عدم استخدام االستثمارات كضمان للحصول على قروض شخصية.5

الرقابية  . معرفة أنواع االستثمارات بالتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها المختلفة واإلجراءات6

 المتعلقة بها وإعداد كشوف نفصيلية بذلك.

. التأكد من صحة الجمع األفقي والرأسي لكشوف االستثمارات، وم ابقة نلك المجاميع على 7

 الحسابات الخاصة بها بدفتر األستاذ العام.

. التفرقة بين االستثمارات قصيرة األجل التي نظهر ضمن األرصدة النقدية في الميزانية 8

العمومية لكونها استثمار موقت للفائض النقدي، واالستثمارات طويلة األجل التي نزيد مدنها 

 عن سنة.

 التأكد من نقييم االستثمارات وفق المعايير واألصول المحاسبية المتعلقة بهذا الخصوص. .9

 

لعقود محل الدراسة، يقوم جهاز الرقابة المالية بفحص ونقييم عقود االستثمارات القائمة وا (13/10مادة )

 بالتعاون مع الجهات القانونية المتخصصة في ذلك.

 

يلزم قيام جهاز الرقابة المالية ببرنامج فحص ومراجعة مستندية للمدفوعات النقدية يشمل ( 14/10مادة )

 ثالثة جوان  رئيسية:

فحص ومراجعة سندات الصرف والمستندات المويدة لها مثل الفوانير وأذون االستالم  .1

 وغيرها من المستندات التي سبق إثبانها في النظام المحاسبي.

مقارنة الشيكات التي قام البنك بسداد قيمتها والشيكات المعادة للجمعية بالمعلومات  .0

 .ودة في كشف حساب الصندوق والبنك أو سجل المدفوعات النقديةالموج

 رب  الشيكات بالمستندات وسندات الصرف. .3

يلزم قيام جهاز الرقابة المالية ببرنامج نفصيلي لفحص ومراجعة مستنديه للمدفوعات النقدية  (15/10مادة )

 كما يلي:
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م ابقة مجموع العناصر الدائنة في حساب البنك في دفانر الجمعية بمجموع العناصر  .1

 الظاهرة في كشف البنك.

 ناصر القائمة.التحقق من دقة مذكرة التسوية التي نقوم الجمعية بإعدادها ومتابعة ع .0

فحص كل أو جزء من الشيكات الصادرة ومقارنتها بسجالت البنك من ناحية الرقم والتاريخ  .3

 والمستفيد والمبلغ وصحة التوقيع.

فحص المستندات المويدة للمدفوعات النقدية لجميع أو بعض الشيكات التي نمت  .4

 مقارنتها بسجل الشيكات.

قدية والتحقق من صحة الجمع األفقي في مراجعة مجاميع أعمدة سجل المدفوعات الن .5

 هذا السجل.

 نتبع وبحث القيود األطرى الدائنة في حساب النقدية أو الصندوق والبنك بدفانر الجمعية  .6

 فحص الشيكات القائمة )التي لم نقدم للصرف(. .7
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 الفصل الثالث عشر: التقارير المالية

 يتم إعداد موازين المراجعة شهريًا كالتالي: ( 1/13مادة )

 . ميزان المراجعة اإلجمالي )العام( من واقع إجمالي حركة الحسابات اإلجمالية.1

 . كما يتم إعداد موازين مراجعة نحليلية شهرية.0

 . يتم م ابقة موازين المراجعة التحليلية على ميزان المراجعة العام للتأكد من صحتها.3

 اد ميزان مراجعة كل ثالثة أشهر وفق مت لبات الوزارة.. يتم إعد4

. في نهاية العام يتم إعداد ميزان مراجعة عام إلجمالي حركة العام نمهيدا إلعداد 5

 الحسابات الختامية والمركز المالي.

 

 ر مبينًانقوم الشوون المالية في الجمعية بتقديم نقرير دوري كل شهر، ونقرير آطر كل ثالثة أشه( 0/13مادة )

فيه اإليرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالتقديرات الواردة بالموازنة التخ ي ية لعرضه على 

 المدير التنفيذي للجمعية، ونسخة معتمدة لجهاز الرقابة المالية للجمعية.

 

والتفصيالت نلتزم الشوون المالية بتقديم موازين مراجعة شهرية مفصلة بالمجاميع واألرصدة ( 3/13مادة )

ونسخة منها إلى  ( يومًا من الشهر التالي15تعدى )الم لوبة لجهاز الرقابة المالية فيما ال ي

 المدير التنفيذي.

 

نقوم الشوون المالية بتقديم نقرير ربع سنوي وآطر نصف سنوي مبين به المركز المالي للجمعية  (4/13مادة )

ومقدار الفائض أو العجز النقدي في نهاية كل فترة والفائض أو العجز النقدي المتجمع لعرضه 

 على إدارة الجمعية.

 

سابات الختامية معتمدة من المراجع في نهاية كل سنة مالية يتم إعداد القوائم المالية والح( 5/13مادة )

الخارجي وبحد أقصى شهرين من انتهاء السنة المالية. يتولى أحد مكان  المحاسبة المرطص 

وعلى مكت  ي للجمعية العمومية بثالثة أشهر لها فحص حسابها الختامي قبل االجتماع السنو

 المحاسبة مراعاة ما يلي:

 سنة الميالدية.. السنة المالية للجمعية هي نهاية ال1

. فحص الميزانية العمومية الخاصة بالسنة المالية المعنية مع نخصيص طانة للمقارنة مع 0

 السنة المالية السابقة.

مع نخصيص طانة  ات الخاص بالسنة المالية المعنية. فحص حساب اإليرادات والمصروف3

 للمقارنة مع السنة المالية السابقة. 

 المدفوعات النقدية التي نمت طالل السنة المعد عنها الميزانية.. فحص قائمة للمقبوضات و4
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 . فحص إيضاحات مصروفات الجمعية.5

. فحص بيان استهالك الموجودات من األصول الثابتة يوضح نوع األصل، وقيمته األساسية في 6

 نوضيح أية إضافةأول السنة المالية، وقيمة قس  االستهالك السنوي، ونسبة االستهالك مع 

 ، وبيان التاريخ في كال الحالتين.ستبعاداجديدة أو 

. احتساب اإليرادات والمصروفات العينية مقدرة بقيمة فعلية بموج  محاضر التقدير التي 7

 نعدها الجمعية وإظهار قيمة المتبقي منها ضمن كشوف الجرد.

على حدة، . إعداد كشوفات بإيرادات ومصروفات، وصافي الدطل المشروعات المختلفة كل 8

 مع بيان سنة المقارنة لصافي الدطل.

 . فحص إيضاح ممتلكات الجمعية من العقار، كل على حدة.9

 . بيان كل قيمة إعانة حصلت عليها الجمعية من الوزارة حس  نوعها.12

 . إيضاح بالتأمينات.11

 . إيضاح نفصلي بالذمم المدينة والدائنين.10

 سبيًا بنسبة كافية.. مراجعة الحسابات مستنديًا ومحا13

 . مصادقة مكت  المحاسبية بختمه الرسمي على جميع صفحات الميزانية والحساب الختامي. 14

 . َنسهيل مهمة مدقق الحسابات ونزويده بكافة البيانات والمعلومات الالزمة إلنجاز مهمته 15

)الصكوك الشرعية،  :. ًنقديم مستندات ملكية األصول الثابتة المسجلة باسم الجمعية مثل16

استمارات السيارات وغيرها( إلى مدقق الحسابات لالطالع عليها والتأشير بذلك في نقريره على 

 الميزانية.

. ُنقبل شهادة البنك الذي نتعامل معه الجمعية بالنص الذي يوردها به على أن يذكر مبلغ 17

لسنة المالية للجمعية، ويحدد رصيد أصول أموال الجمعية لدية بتأريخ اليوم المحدد لنهاية ا

 مقدار األصول رقمًا وكتابة.

. دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومراجعتها ومناقشتها مع مدقق 18

الحسابات لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي والمصادقة عليها، ورفع 

 لجمعية.نسخة منها للجهات الرسمية المعنية باإلشراف على ا

 

 صحة من والتأكد سنوية والربع الشهرية المالية التقارير واعتماد المدير المالي مراجعة يتولى( 6/13مادة )

المواعيد  في أجلها من المعدة اإلدارية الجهات على وعرضها المدرجة فيها البيانات

 .لذلك المحددة

 

 باستخدام الختامية والحسابات المالية التقارير في الواردة البيانات المدير المالي نحليل يتولى (7/13مادة )

للمدير  ومدلوالنه التحليل هذا بنتائج نقرير ورفع عليها المتعارف التحليل المالي أسالي 

 .عنه ينوب من التنفيذي أو
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 المعلومات كافة مع ونقديمها سنوية الربع المالية القوائم المدير المالي إعداد يتولى( 8/13مادة )

 لمعايير وفقًا المحدود بالفحص بدوره يقوم والذي مراق  الحسابات ي لبها التي والبيانات

 المحاسبة والتعليمات المتبعة.

 

المدير المالي بقرار من المدير  وواجبات مهام المحاس  المدير المالي يتولى غياب حال في (9/13مادة )

 التنفيذي. 

 

إعداد القوائم المالية وفقًا لمت لبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألنظمة األطرى  (12/13مادة )

 السائدة والمعمول بها في المملكة.

 

أن ُنظهر القوائم المالية الموقف الصحيح والعادل ألوضاع الجمعية ونتائج العمليات والتدفقات ( 11/13مادة )

 ية المنتهية في ناريخ محدد وعند ال ل .النقدية المعلقة بالفترات الزمن

 

 إلقفال إنباعها الواج  التعليمات إصدار المدير المالي أو من ينوبه في اإلدارة المالية يتولى (10/13مادة )

  :ونتضمن التقارير التالية المالي نهاية العام قبل يومًا عشر طمسة أقصاه موعد في الحسابات

 هاية الفترة المالية من قبل اإلدارة المالية . إعداد ميزان المراجعة في ن1

 . نقوم اإلدارة المالية بإعداد القوائم المالية التفصيلية للجمعية. 0

التفصيلية،  بمرفقانها المويدة الختامية المالية والقوائم السنوي المراجعة ميزان . مراجعة3

 .المالي العام انتهاء من شهر مراجع الحسابات طالل مع ومناقشتها

 

يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في نهاية كل ثالثة أشهر بمراجعة واعتماد التقارير ( 13/13مادة )

 المالية الصادرة عن اإلدارة المالية ويج  أن نشمل هذه التقارير كحد أدنى على ما يلي:

 ميزان المراجعة الربع السنوي. .1

 قائمة اإليرادات والمصروفات.  .0

 قائمة المركز المالي للجمعية.  .3

 مقارنة اإلنفاق الجاري الفعلي مع االعتمادات المخصصة له في الموازنة التقديرية. .4

يقوم المحاس  القانوني بمراجعة الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وإعداد نقارير ( 14/13مادة )

ينتهي من أعمال المراجعة ونقديم نقريره بذلك وفق معايير المراجعة المتعارف عليها على أن 

 طالل فترة ال نقل عن أسبوعين من الموعد النهائي المقرر لرفعها إلى مجلس اإلدارة.
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للمحاس  القانوني في كل وقت حق االطالع على جميع السجالت والمستندات والبيانات ( 15/13مادة )

ميع مالحظانه واستفسارانه الالزمة ألداء واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها والرد على ج

 مهمته.

 

ن يرفع أنصرف يعرض أموال الجمعية للخ ر  على المحاس  القانوني عند اكتشاف أي اطتالس أو( 16/13مادة )

 نقريرًا فوريًا بذلك إلى المدير التنفيذي النخاذ اإلجراءات المناسبة.
 

فة التقارير الخاصة بالحسابات الختامية مع نعليقه عليها يقوم مدير الشوون المالية برفع كا( 17/13مادة )

ومقترحانه حيالها إلى المدير التنفيذي العتمادها وعرضها على رئيس مجلس اإلدارة وذلك بموعد 

 أقصاه شهرين من انتهاء السنة المالية.

 

الحسابات الختامية ونحليل ُنعد إدارة الشوون المالية مرفقات نوضح نفاصيل كل بند من بنود ( 18/13مادة )

مكونات كل رصيد من أرصدة الحسابات المكونة لكل بند من هذه البنود ويراعى عند إعداد 

المرفقات التفصيلية ضرورة نوضيح أرقام المقارنة عن السنة المالية السابقة ويج  اعتمادها 

س اإلدارة قبل موافاة جميعًا من قبل مدير الشوون المالية ومن المدير التنفيذي ومن رئيس مجل

 المحاس  القانوني بها.

 
يرفع المدير التنفيذي الحسابات الختامية مشفوعة بتقرير إدارة الجمعية ونقرير المحاس   (19/13مادة )

 القانوني إلى مجلس اإلدارة طالل ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية. 

 

ات الختامية في نهاية السنة المالية وإعداد نقارير يقوم المحاس  القانوني بمراجعة الحساب( 02/13مادة )

ن ينتهي من أعمال المراجعة ونقديم نقريره أير المراجعة المتعارف عليها على بذلك وفق معاي

 طالل فترة ال نقل عن أسبوعين من الموعد النهائي المقرر لرفعها إلى مجلس اإلدارة.

 معيةالقوائم المالية األساسية في الج( 01/13مادة )

 قائمة المركز المالي. .1

 )قائمة اإليرادات والمصروفات(. .0

 قائمة التدفقات النقدية. .3
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يلزم أن يتضمن نقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية إضافة إلى القوائم األساسية واعتمادها ( 00/13مادة )

 ونفصيل كامل ببيان بنود عناصر القوائم المالية وبيان ما يلي:

 المبادئ المحاسبية.. مدى ن بيق 1

 . مدى كفاية نظام الرقابة الداطلية.0

 . أحداث مهمة وقعت بعد إعداد القوائم المالية.3

 . نتيجة الفحص المستندي والفني للعمليات المالية.4

 يلزم اإلشارة أسفل القوائم المالية المعتمدة من المراجع الخارجي بمذكرات نوضح ما يلي: (03/13مادة )

 المخزون.طرق نقويم  .1

 االلتزامات المحتملة في المستقبل. .0

 أحداث وقعت بعد إعداد الميزانية. .3

 أثر التحويالت للعمالت األجنبية. .4

 التغير في السياسات المحاسبية. .5

 نفصيل لبنود أموال الجمعية، االلتزامات )األمانات(. .6

 والجداول االحصائية التالية: .7

 .نحليل األصول، االستهالك 

  إلى ثابت ومتغير.نحليل المصروفات 

  بيان الدعم وااليرادات العامة والمخصصة وااليرادات األطرى والمشاريع

 واألنش ة والبرامج المنفذة.

النظام المحاسبي والمالي للجمعية هو األساس في إثبات القيود المحاسبية ويعتبر ما ورد به ( 04/13مادة )

 من أسس وقواعد حد أدنى للعمل بحسابات الجمعية.

 

أسلوب المحاسبة عن األموال يستخدم للتمييز بين الموارد واإليرادات العامة والموارد المقيدة ( 05/13دة )ما

 وفق شروط المتبرع.

 

ُيراعى قبل إعداد الحسابات الختامية ن بيق السياسات المحاسبية الواردة بهذه الالئحة على  (06/13مادة )

 النحو التالي:

 موال طبقًا لما ورد بالنظام المحاسبي.. استخدام نظام محاسبة األ1

. نحميل السنة المالية ما يخصها من جميع أنواع المصروفات وقيد ما يخصها من 0

 اإليرادات طبقًا لقاعدة االستحقاق.
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 . التأكد من سالمة الجرد السنوي ونقييمه.3

ورد في . حساب اإلهالك المناس  لألصول الثابتة طبقًا للعرف المحاسبي السائد وما 4

 النظام المحاسبي.

 . نوضيح االيرادات والمصروفات التشغيلية وكيفية احتسابها والعجز أو الفائض بها.5

 يراعى عند نصوير قائمة المركز المالي:( 07/13مادة )

. إظهار بنود األصول الثابتة بالتكلفة مخصومًا منها جميع االستهالكات حتى ناريخ 1

 الميزانية.

األصول المتداولة في مجموعات متجانسة مع بيان كل مجموعة على . إظهار بنود 0

حدة، ويتم نقييم الموجودات المتداولة في نهاية كل سنة مالية حس  الجرد الفعلي 

 وذلك على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل.

ن . إظهار عناصر األرصدة المدينة األطرى بالتفصيل مخصومًا منها مجموع المخصصات )إ3

 وجدت( حتى ناريخ الميزانية.

 

يرفق ضمن نجليد الميزانية وبحس  نعليمات وزارة العمل والشوون االجتماعية بهذا الخصوص ( 08/13مادة )

 ما يلي:

صورة من محضر مجلس إدارة الجمعية باطالعه على الميزانية العمومية وإقرارها ونقديمها  .1

 للجمعية العمومية للتصديق عليها.

 الصندوق.محضر جرد  .0

 محضر جرد المستودع. .3

 شهادات أرصدة الجمعية لدى البنوك ومذكرات التسوية إذا لزم األمر. .4

بيانات نحليلية إليضاح مصروفات وإيرادات البرامج واألنش ة ومقدمانها ومستحقانها مع التأكيد  .5

 على إظهار التبرعات العينية.

ألصول باإلضافات واالستبعادات أثناء كشوف استهالك األصول الثابتة مع كشف نحليلي لحركة ا .6

 إلى الرصيد. العام وصواًل
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 المحتويات

 

 الصفحة الموضوع

 0 األحكام والقواعد العامةالفصل األول : 

 6 السياسات المالية والمحاسبيةالفصل الثاني : 

 8 الموازنات التقديريةالفصل الثالث : 

 10 المقبوضاتالفصل الرابع : 

 19 المصروفات والنفقات وقواعد الشراءالفصل الخامس : 

 09 الحسابات البنكيةالفصل السادس : 

 30 الخزينةالفصل السابع : 

 35 االصول الثابتةالفصل الثامن : 

 39 المخزونالفصل التاسع : 

 40 الفصل العاشر: االستثمار

 44 الفصل الحادي عشر: المخالفات المالية

 46 عشر: المراجعة والتدقيق الفصل الثاني

 52 الفصل الثالث عشر: التقارير المالية


