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 االعتماد

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة العامة , اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(إدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 

 ، وذلكـه 1438/  8/  25، وتاريخ ( 38/  17/  3 )فقد اعتمدت هذه الالئحة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم  للجمعية

 عليها سابقًا. للعمل بها ، حيث تلغي كل اللوائح اليت مت العمل

 املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل 

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 األول: السياساتالباب  .1

 
 األحكام والقواعد العامةالفصل األول: 

 
 يقصد ابأللفاظ الواردة يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمام كل منها: :(1/1مادة )

( مبركزها الرئيسي وفروعها القائمة وفروعها اءنبأ) ربيدةب يتاماجلمعية اخلريية لرعاية األ اجلمعية: .1
 اليت ميكن استحداثها مستقبالً.

از احلوكمة وهو جه ،(اءأبن) بربيدة يتاماجلمعية اخلريية لرعاية األجملس إدارة  جملس اإلدارة: .2
املالية اإلدارية و كافة الصالحيات منح  ، و املخول لإلشراف على أعمال اجلمعيةو  الرئيس

 .يف اجلمعية والقانونية تشغيليةوال
 .(اءنبأ) ربيدةب يتاماجلمعية اخلريية لرعاية األرئيس جملس إدارة  يس جملس اإلدارة:ئر  .3
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية. الوزارة: .4
حالــة احلاجــة  )يف عــن جملــس اإلدارة تتفــرعمســتدمية  جلنــةهــي  جلنةةة الوةةاوا اةاليةةة وال ةةد ي : .5

مســؤولة عــن متابعــة تقيــد اجلمعيــة بتعليمــات إفصــاح اجلمعيــات اخلرييــة، واملعــايري وتكــون  اليهــا(
احملاســبية املعتمــدة، ومعــايري املراجعــة املاليــة النافــذة، وتتــللف مــن عضــوين علــى األقــل، علــى أن 
يتــوافر لــدى أعضــائها املعرفــة يف األمــور املاليــة واحملاســبية، وأن يكــون لــدى أحــدهم علــى األقــل 

اجملـــاالت أو  احملاســـبةأو  إدارة الشـــؤون املاليـــة واإلداريـــةعمليـــة املكتســـبة مســـبقاً يف جمـــال اخلـــربة ال
 األخرى ذات العالقة.

 عضو جملس اإلدارة.أمني الصندوق و  هو (:يأمني الصندوق )الرئيس .6
 .(اءنبأ) بربيدة يتامللجمعية اخلريية لرعاية األ دير العامامل :درر العاماة .7
 املوظف املختص وممثل عضو جملس اإلدارة ويعمل يف اجلمعية. أمني الصندوق: .8
 يف اجلمعية. واملباشر هلا ويعمل ألمور املاليةاملختص ل هو املوظف احملاسب: .9

 العمليات املالية يف اجلمعية. داءاإلدارة املعنية أب :إدارة الواوا اةالية واإلداررة .10
 اجلمعية. لدىالواردة يف اهليكل التنظيمي املعتمد التنظيمية اإلدارات مديرو  اإلدارات: ومدرر  .11

 اهلدف من الالئحة: :(2/1مادة )
 الالئحة إىل: هذه هتدف

 الذي حيكم األنشطة املتعلقة بكافة الشؤون املالية للجمعية. املايل للنظام األساسية القواعد بيان .أ
قواعد الصرف والتحصيل وقواعد املراقبة  من خالل ضبطاحملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية،  .ب

 وسالمة احلساابت املالية. ةالداخلي راجعةوامل
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 تسري أحكام هذه الالئحة بعد اعتمادها من قبل جملس اإلدارة. .أ :(3/1مادة )
 تلغي هذه الالئحة كل اللوائح اليت يتم العمل عليها سابقاً. .ب
والرفع على اإلضافة  واالختبار هر من االعتمادجيري التعديل النهائي على هذه الالئحة بعد ستة أش .ج

 .من قبل جملس اإلدارة واحلذف من قبل مدير عام اجلمعية لالعتماد النهائي
تعترب النماذج يف هذه اللوائح مهمة وجيب العمل عليها، وجيوز إذا كانت هناك مناذج تفي هبذا الغرض  .د

 كافة االحتياج وأن ترفع لالعتماد بعد ستة أشهر.يعمل عليها سابقاً االستمرار عليها شريطة أن تغطي  
فقرة فيها إال أو  تغيري أي مادةأو  هذه الالئحة من قبل جملس اإلدارة ال جيوز تعديل اعتمادمنذ اتريخ  :(4/1مادة )

يتم تعميمه على كل من يهمه األمر قبل بدء سراين التعديل مبدة و مبوجب قرار كتايب صادر عن اجمللس، 
 األقل. شهر على

من يفوضه بذلك، ومبا ال أو  كل ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة يعترب من صالحيات جملس اإلدارة :(5/1مادة )
 يتعارض مع األنظمة والتعميمات الصادرة عن اجلهات الرمسية ذات العالقة.

جلنة الشؤون املالية إىل  يتم الرجوعحيثما يقع الشك يف تفسري أي من األحكام الواردة يف هذه الالئحة،  :(6/1مادة )
 والتدقيق للبت يف ذلك.

تلغي هذه الالئحة أي لوائح مالية سابقة مت العمل هبا، ويستمر العمل ابلقرارات والتعميمات املالية الصادرة  :(7/1مادة )
هذه الالئحة، مبا ال يتعارض مع أحكام ونصوص هذه  اعتمادقبل اتريخ  أو اإلدارة عن جملس اإلدارة
 كل ما يتعارض معها.  اعتمادالالئحة، ويلغى 

ذلك من اراهتا املالية أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ويعترب استثمتلتزم اجلمعية يف كافة معامالهتا و  :(8/1مادة )
 .مسؤوليات جملس اإلدارة

وتكون على حسب التاريخ املعتمد من قبل وزارة العمل  للجمعية من اثين عشر شهراً  تتكون السنة املالية :(9/1مادة )
 وتنتهي ابنتهائه. ، تبدأ مع بداية العاموالتنمية االجتماعية

 تعترب اللغة العربية هي اللغة الرمسية للمعامالت والتقارير املالية للجمعية. :(10/1مادة )
العملة الرمسية ابململكة العربية والتقييم يف التقارير املالية هي  ثباتاملستخدمة للتسجيل واإلتعترب العملة  :(11/1مادة )

، ويف حال حتصيل أموال بعمالت أخرى يتم حتويلها للرايل السعودي حبسب سعر العملة السائد السعودية
 يف حينه، مع إجراء التسوايت احملاسبية الالزمة عندما يتطلب األمر ذلك.

لرئيس جملس اإلدارة حتديد من يقوم بتمثيل اجلمعية يف معامالهتا وعالقاهتا مع الغري مبا يف ذلك التقاضي  :(12/1) مادة
 ورفع الدعاوى والتفاوض والتصاحل مع الغري.

 األرشفة: :(13/1مادة )
سندات أو  على الغري مثل سندات الصرفأو  إن املستندات املالية اليت تٌرتب التزامات على اجلمعية .أ

 القبض وما يف حكمها جيب أن تكون ذات أرقام متسلسلة.
يتعني حفظ الواثئق والعقود واملستندات ذات الطبيعة اخلاصة مثل الصكوك وشهادات الضمان وعقود  .ب

مستندات أخرى ذات أمهية مالية وقانونية يف  ةالتوظيف والعقود مع الغري والقوائم املالية وامليزانيات وأي
اإلجراءات  اتباعمع  ،منهوال جيوز تداوهلا إال إبذن  ،لدى مدير الشؤون املالية واإلدارية ةصخا خزانة



أبناء() ة الخيرية لرعاية األيتام ببريدةالالئحة المالية للجمعي  
 

 

 1438//صفر24، اخلميس 8

 املنظمة لذلك حرصاً على ممتلكات وخصوصيات اجلمعية.
أو  شيكاتأو  العهد ومن يف حكمهم مسؤولون عما يف عهدهم من نقود أصحابو  صندوقأمناء اليعترب  :(14/1مادة )

ذي قيمة نقدية ومجيع حمتوايت اخلزن تكون يف عهدهتم الشخصية، كما يكونوا أي حمرر أو  حواالت
 مساعديهم.إىل  مسؤولني عن كل عهدة فرعية تسلم من عهدهتم

 .ملنسوبيها أو لغريهم أن تضمن قروضاً أو  ال جيوز للجمعية أن تقدم قروضاً لغري منسوبيها :(15/1مادة )
إعدام الديون املستحقة للجمعية طرف الغري  ختفيض قيمة العقود أو ابملوافقة علىخيتص جملس اإلدارة  :(16/1مادة )

 ألسباب إنسانية.أو  بدون اختاذ اإلجراءات القانونية إذا كانت مصاريف حتصيلها املقدرة أكرب من قيمتها،
الصالحية  صحابأباستعمال أختام اإلمضاءات اخلاصة أو  ال جيوز أبي حال من األحوال استعارة :(17/1مادة )

 ابلصرف يف أية شؤون أخرى.
 حيظر على موظفي الشؤون املالية وموظفي تنمية املوارد املالية يف اجلمعية قبول اهلدااي الشخصية، العينية منها :(18/1مادة )

 ني، حتت طائلة املساءلة القانونية.احاملأو  النقدية من املوردينأو 
 اجلمعية:ار موارد اس ثم :(19/1مادة )

ار أجزاء من أموال اجلمعية هبدف استدامة مواردها املالية، مبا استثمخيتص جملس اإلدارة حصرايً بقرار  .أ
القيام أبنشطة معينة مت جتميدها أو  ار األموال املخصصة إلطالق منتج خريية معنياستثميف ذلك 

 شهراً. 24لفرتة ال تقل عن 
مكتوبة تقييمية ومعايري ة اسرتاتيجيار موارد اجلمعية من ستثميف صناعة أي قرار الينطلق جملس اإلدارة  .ب

دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي وإعداد  ،ذات االهتمام اريةستثمخصيصًا للفرصة اال
 والفنية واملالية والشرعية والقانونية. السوقية

 
 اةالية واحملاسبية السياسات :الفصل الثاين

 
وزارة العمل والتنمية القواعد واإلجراءات احملاسبية للجمعيات اخلريية الصادرة عن  تباعاجلمعية ابتلتزم  .أ (:1/2مادة )

 يف اململكة العربية السعودية.االجتماعية 
 تلتزم اجلمعية ابملبادئ احملاسبية املتعارف عليها حملياً، واملقبولة قبواًل عاماً. .ب

، حيز التنفيذ نظاماً -ممتلكاهتا ومن أجل احلصول على بياانت مالية صحيحةهبدف محاية -تضع اجلمعية  (:2/2مادة )
 دقيقاً لتسجيل وحفظ البياانت احملاسبية.

األحداث املالية من واقع املستندات طبقًا لنظرية القيد املزدوج  إثباتيتم من خالل الربانمج احلاسويب  (:3/2مادة )
 لة قبواًل عاماً.املبادئ احملاسبية املقبو إىل  واستناداً 

تقوم جلنة الشؤون املالية والتدقيق ابلتلكد املستمر من صالحية النظام املايل للجمعية، ومالئمته مع  (:4/2مادة )
متطلبات العمل املايل واحملاسيب، مبا يف ذلك التحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة األعمال فيه، والسعي 

 ع أعلى مستوايت األداء احملاسيب.لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقاً م
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، مدير الشؤون املالية واإلداريةيتم تسجيل القيود احملاسبية انطالقًا من املستندات األصلية اليت يتثبت منها  (:5/2مادة )
 ووفقاً لألسس واألعراف احملاسبية املتعارف عليها.

اسبية والقوائم املالية ومجيع البياانت احملاسبية االحتفاظ ابلدفاتر والسجالت احمل على احملاسب جيب .أ (:6/2مادة )
البياانت املنشودة بيسر إىل  عليها مراجعتها والوصول الطالعبطريقة منظمة تتيح ألي طرف خمول اب

 وسهولة.
تتم أرشفة السجالت واملستندات وحماضر االجتماعات والقرارات املالية يف اجلمعية على أساس علمي  .ب

 وبطريقة منظمة.
امللفات يف األرشيف ملدة ال تقل عن عشر سنوات ومبا ال و  أن حتتفظ اجلمعية ابلسجالتجيب  .ج

 يتعارض مع األنظمة املعمول هبا يف اململكة هبذا اخلصوص.
 تقتضيها مصلحة االتفاقيات اليت وأالتوقيع على العقود  -أو من يفوضه كتابياً -يتوىل رئيس جملس اإلدارة  (:7/2مادة )

أما مادون ذلك فللمدير  ويكون توقيعه عليها ملزماً للجمعية. ،ألف رايل 200ويكون مبلغها فوق  اجلمعية
 العام احلق بتوقيعها وفق ماتقتضيه مصلحة اجلمعية.

اجلمعية،  أصول، لتتوىل مسؤوليات جرد دير العاماملأو  جملس اإلدارة رئيس ُتَشَكُل جلان اجلرد بقرار من (:8/2مادة )
وخمزوانهتا العينية يف املستودعات، والنقدية املوجودة يف الصندوق، والعهد الشخصية، وذلك يف احلاالت 

 التالية:
 تغري جملس اإلدارة. .1
 تغيري أمني الصندوق. .2
 احلاجة للتلكد من املوجودات غري الصاحلة لالستعمال مطلقاً. .3
 انتهاء السنة املالية. .4
 اجلرد املفاجئ. .5

 
 

 اةوازانت ال قدرررة :الثالث الفصل
 

 تعد اجلمعية خطة تشغيلية سنوية مشتقة من خطتها االسرتاتيجية، تتكون من اخلطط الفرعية التالية: .أ (:1/3مادة )
 .خطة الربامج واألنشطة .1
 .وتنمية املوارد البشرية العمليات الداخليةخطة  .2
 .تنمية املوارد املاليةلخطة  .3

 السنوية أساساً إلعداد املوازنة التقديرية يف اجلمعية.تعترب اخلطة التشغيلية  .ب
قبل هناية السنة اهلجرية أبربعة  جلنة التخطيط التشغيلييصدر رئيس جملس اإلدارة قراراً سنوايً بتشكيل  .أ (:2/3مادة )

 .إليها، ويقضي حبلها فور انتهائها من أداء مهامها املوكلة عضواً فيها دير العامعلى أن يكون املأشهر، 
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 مبا يلي: جلنة التخطيط التشغيليختتص  .ب
 التقديرية. تهاوموازنالتشغيلية حتديد السياسات واإلجراءات العامة للخطة  .1
 مراجعة ومناقشة خطط اإلدارات. .2
 عداد املوازانت التقديرية.اليت يتم وضعها إلوالفرضيات  الالزمة،حتديد املعلومات  .3
تلتزم على أن  بنودها،صرف مدد و خمصصات املوازنة،  ملواعيد إاتحةإعداد جدول زمين  .4

 .بتنفيذه وحدات العمل
للمراجعة وتقدميها جمللس اإلدارة  ،التقديرية تهاخلطة التشغيلية وموازنإعداد مسودة ا .5

 .عتمادالوا
 األقسام التالية:من املوازنة التقديرية  تتكون (:3/3مادة )

  .الربامج واألنشطة اخلاصة ابجلمعية احتياجاتم ضوت موازنة الربامج واألنوطة: .1
وتكلفة  ،وتضم تكلفة القوى البشرية القائمة على رأس العمل اةوازنة ال قدرررة للنفقات ال وغيلية: .2

على  ،، ونفقات املواد واخلدمات املستهلكة وتكلفة املعدات والتجهيزاتاملتوقع إضافتهاالقوى العاملة 
دليل حساابت اجلمعية ولكل مركز تكلفة على حده. ويضاف إليها إن يتم تبويب هذه النفقات وفقاً ل

 بند خاص مبوازنة املصروفات غري املنظورة.
عمليات أنشطتها وفعالياهتا، و ن عة مجوتشمل كافة إيرادات اجلمعية النا اةوازنة ال قدرررة لإلررادات: .3

 اخلريية املاحة.وزارة وهبات املؤسسات المنح ابإلضافة  ،وريع األوقاف ،ارستثماال
 ار. ستثماالخمصصات الثابتة و  صولوتشمل موازنة األ الية:مسأاةوازنة الر  .4
للجمعية من خالل أتثري موازنيت التقديرية وتتمثل يف حركة السيولة النقدية  اةوازنة النقدرة ال قدرررة: .5

 .املايل رصدة النقدية املتوقعة يف بداية العاماألإىل  اإليرادات والنفقات ابإلضافة
إىل  ابإلضافة ،وتشتمل على قائمة اإليرادات واملصروفات التقديرية للجمعية القوائم اةالية ال قدرررة: .6

 قائمة املركز املايل التقديرية وفق معطيات املوازانت السابقة.
 ةتقدمي خطمنوذج )الطلب الرمسي من إدارات اجلمعية بتعبئة مسؤولية  جلنة التخطيط التشغيلي تتوىل .أ (:4/3مادة )

النموذج  استالمواإلجابة على استفسارات املعنيني، و  لذي حتدده،ااملوعد النهائي  يف (السنوية ةاإلدار 
 معبئاً.

وذلك يف موعد ال يتعدى هناية شهر ذو  -كل إلدارته-السنوية  طهمبتقدمي خط اتدار مديرو اإل لتزمي .ب
 .كحد أقصى  القعدة من كل عام

مبناقشة متطلبات اجلمعية اليت ختتص ابلنفقات  أو احملاسب املايل املالية واإلداريةمدير الشؤون يقوم  .ج
الية مع أعضاء جلنة التخطيط التشغيلي إلدراجها يف املوازنة السنوية، على أن تقوم اللجنة مسأالر 

إىل  غري مستخدمة ميكن حتويلها صولابلتشاور مع مجيع إدارات اجلمعية للتلكد من عدم حيازهتم أل
 إدارات أخرى حتتاجها، جتنباً لشراء اجلديد مع توفر البديل.

، واملتطلبات دراسة املتطلبات التشغيلية لإلدارات للمقر الرئيس والفروع جلنة التخطيط التشغيليتتوىل  .د
على أساس شهري وربع سنوي؛ حبيث تتضح  ، وبناء املوازانت التقديرية األولية لتلبيتهااليةمسأالر 
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 يزيد خالهلا نشاط اجلمعية.أو  اليت يقلالفرتات 
جملس إىل  يقوم رئيس اللجنة برفع اخلطة التشغيلية السنوية املقرتحة للجمعية وموازنتها التقديرية األولية .ه

 ، قبل هناية السنة املالية.عتماداإلدارة للمراجعة والتعديل واال
احملاسب املايل ويتم بعد ذلك اعتمادها من قبل تكون مسؤولية إعداد واعتماد املوازنة التقديرية على  .و

جملس اإلدارة وتوقع من قبل احملاسب املايل وأمني الصندوق الرئيس ورئيس جملس اإلدارة قبل اعتمادها 
 من اجلمعية العمومية.

عد تصادق اجلمعية العمومية على امليزانية التقديرية العامة للجمعية، وتعترب امليزانية التقديرية ملزمة ب .ز
 املصادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية واحملاسب اخلارجي.

ات املرصودة يف موازنة العام السابق حىت يعتمد جملس اإلدارة عتمادتستمر اجلمعية يف الصرف يف حدود اال (:5/3مادة )
اخلطة التشغيلية واملوازنة املناسبة للفرتة القادمة، على أن يتم خصم املصروفات من البنود املقابلة يف املوازنة 

 ها.اعتماداجلديدة بعد 
عند احلاجة ملراجعة وحتديث بنود املوازنة أو  جتتمع جلنة التخطيط التشغيلي بشكل ربع سنوي .أ (:6/3مادة )

 جملس اإلدارة.إىل  -إن وجدت–املعتمدة، ورفع تقرير بطلبات التعديل 
بند إىل  يف املوازنة املعتمدة رئيس إبصدار قرارات التحويل من خمصصات بند ما املدير العامخيتص  .ب

أو جملس  جملس اإلدارةرئيس  ألف، أما مازاد عن ذلك فهو من صالحيات  100مبا ال يتجاوز آخر 
 ، إذا مت التلكد من حدوث عجز يف البند املنقول إليه يقابله فائض يف البند املنقول منه.اإلدارة

من إمجايل موازنة  %15جيب أال يتجاوز حجم املصروفات غري املنظورة يف موازنة النفقات ما نسبته  (:7/3مادة )
املصروفات الطارئة تغطية و  ،اهتااعتمادالبنود اليت نفدت  يةهذا البند لتغذ اتستخدم خمصصتاملصروفات، و 

يف حال تعذر حتويل فائض من بند آخر لتغذية العجز  دير العاموذلك بقرار من امل خطط هلا،غري امل
 احلاصل.

إبعداد تقرير شهري يقارن املصروفات الفعلية بتلك التقديرية يف املوازنة، ويقدم  احملاسب املايليقوم  .أ (:8/3مادة )
خالل  أو إىل رئيس جملس اإلدارة وأمني الصندوق الرئيس هذا التقرير لرئيس جلنة التخطيط التشغيلي

 النصف األول من الشهر الذي يليه.
تقوم جلنة التخطيط التشغيلي مبناقشة االحرافات عن النتائج الفعلية مع مديري اإلدارات املعنية، وجيب  .ب

 اللجنة.إىل على اجلميع تقدمي مجيع املعلومات واملربرات 
 
 

 اةقبوضات :الفصل الرابع
 

هذه  إثباتابلفصل بني مهمة حتصيل املنح واإليرادات املختلفة ومهمة  إدارة الشؤون املالية واإلداريةتلتزم  (:1/4مادة )
حيث تقتصر  اإليرادات يف النظام احملاسيب، وال جيوز اجلمع بني هذه املهام حتت أي ظرف من الظروف،
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، يف حني تقتصر )احملصلني( والكفاالت مهمة التحصيل على أمناء الصناديق وموظفي تنمية املوارد املالية
 .إدارة الشؤون املالية واإلداريةعلى احملاسبني يف  ثباتة اإلمهم

 تتمثل موارد وإيرادات اجلمعية على سبيل املثال ال احلصر فيما يلي: (:2/4مادة )
 للجمعية.الوزارة عانة السنوية اليت تقدمها اإل .1
 اإلعاانت واهلبات واملنح واألوقاف والزكوات اليت يقرر جملس اإلدارة قبوهلا. .2
 املنح املخصصة ألنشطة وبرامج اجلمعية، كربانمج كفاالت األيتام. .3
 ار يف األعمال اليت تتفق مع سياسة وأهداف اجلمعية.ستثمعائدات اال .4
 اإليرادات األخرى كرسوم العضوية، وريع أوقاف اجلمعية، واملبيعات اخلريية. .5

إلثبات حتصيل األموال، سواء كانت على شكل نقدي إيصال االستالم من احملصلني هو األداة الرمسية  .أ (:3/4مادة )
 أو عيين أو شيكات، ابستثناء األموال اليت يتم حتويلها مباشرة إىل احلساب البنكي للجمعية.

 . حملصلنيأمني الصندوق وا ابنيسند القبض هو األداة اليت تتم م .ب
طباعة سندات قبض من أي نوع وحتت أي ظرف من الظروف، حتت  قسمأو  حيظر على أي إدارة .ج

 طائلة املساءلة القانونية.
الدورة الرقابية على  تباعاب سندات القبضوكافة اجلهات اليت تتعامل مع  إدارة الشؤون املالية واإلداريةتلتزم  (:4/4مادة )

 ، واملتمثلة فيما يلي:وغريها من السندات املالية اليت أتيت على شكل دفاتر سنداتهذه ال
 طباعتها مبوجب منوذج الطباعة املعتمد. .1
موظف أو  ال يكون أمني صندوقأبشرط  ،املطبعة مع أي موظف إداريإىل  املعتمديتم إرسال النموذج  .2

 . إدارة الشؤون املالية واإلداريةيف 
 دير العامامل يقومواليت  ستالممن املطبعة من قبل جلنة الفحص واالسندات القبض دفاتر  استالميتم  .3

 .بتشكيلها
 .إدارة الشؤون املالية واإلداريةعهدة على مسؤول القبض يف كاملستلمة   دفاتر سندات القبضتسجل  .4

 والكفاالت املاليةتنمية املوارد  ملوظفي إيصال استالمدفاتر بصرف  إدارة الشؤون املالية واإلداريةتقوم  .أ (:5/4مادة )
إيصال نموذج طلب صرف ل والكفاالت تقدمي موظف تنمية املوارد املاليةعلى  بناءً ، وسندات القبض

على النموذج  مدير الشؤون املالية واإلداريةعلى أن حيصل على توقيعي مدير تنمية املوارد املالية و  ،استالم
 املعبل.

املوظف كعهدة شخصية على وسندات القبض   إيصال االستالمتسجل الكميات املصروفة من دفاتر  .ب
 .هلا املستلم

جديدة ألي موظف حىت يتم تصفية عهدته من السندات  أو سندات قبض إيصاالتحيظر صرف دفاتر  .ج
 القدمية ابلكامل.

على تعهد مكتوب يفيد أبنه اطلع  أو سندات القبض االيصاالتجيب توقيع أي موظف مستلم لدفاتر  .د
اليت يف  االيصاالتوأنه يف حالة فقدان  والسندات االيصاالتعلى كافة التعليمات اخلاصة ابلتعامل مع 

حد الفصل من العمل، والتحويل للجهات إىل  حوزته يتحمل كافة النتائج املرتتبة على ذلك واليت تصل
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 .دير العامتقدير امل، حبسب االختالسأو  الرمسية بتهمة اإلمهال
سندات القبض إيصاالت االستالم و  بعمل جرد دوري ومفاجئ لدفاتر مدير الشؤون املالية واإلداريةيقوم  .ه

 املخزونة، للتلكد من تواجدها واكتماهلا.
 يعطى للمانح جيب أن يكون خمتوماً خبتم اجلمعية. إيصال استالمأي  .أ (:6/4مادة )

 القبض من أصل وثالث نسخ كاآليت:سند االيصاالت و يتم إعداد  .ب
 األصل: وهي تسلم للمانح. .1
 النسخة األوىل: وهي تسلم إلدارة الشرون املالية. .2
 اجلهة الوارد هلا اهلبة داخل اجلمعية.أو  القسمأو  النسخة الثانية: وهي تسلم لإلدارة .3
 النسخة الثالثة: وهي تبقى اثبتة يف دفرت سندات القبض ألغراض املراجعة. .4

من إيصاالت ابالحتفاظ ابلنسخة األصلية والنسخ الكربونية من أي  مدير الشؤون املالية واإلداريةيقوم  .ج
ه الثالثي عليه وتضمينه مسسند قبض مت إلغاؤه، بعد توقيع موظف تنمية املوارد املالية اباالستالم و 

 ألسباب اإللغاء.
على شكل خدمات أو  عينيةأو  سواًء أكانت نقدية-املنح اخلريية املقدمة للجمعية بكافة صورها  إثباتيتم  (:7/4مادة )

 اخلاصة بذلك. اإلجراءاتسب حبيف النظام املايل للجمعية  -للجمعية تضفي القيمة املضافة
يف منافذ لصاحل اجلمعية اليت يتم قبضها املالية للمبالغ نقدي  إيصال استالمموظف تنمية املوارد املالية حيرر  (:8/4مادة )

 :ملعلومات التاليةابه مجيع أجزاء ب تعبئةاستقبال املنح، وجي
 .ابألرقام واحلروف بةقيمة اهل .1
 .التاريخ .2
 .()املناشط/ املشاريع/ عام/ أخرى بةنوع اهل .3
 .لكفالة دائمة بةاهل تنوع الكفالة يف حال كان .4
 .()التوزيع اجلغرايف اهلبة املعيّنة لالستفادة مناجلهة  .5
 .رقم الشيك، البنك املسحوب عليه( ،عيناً أو  شيكأو  )نقداً  تقدمي اهلبةطريقة  .6
 .املانح اسم .7
 .(بياانت املانح )عنوانه، رقم هاتفه، الربيد االلكرتوين .8
 .اجلمعية وشعارها اسم .9

 .وتوقيعه هبةللستلم الثالثي للموظف امل سماال .10
، على أن يضاف إليها النوع، ةسند النقديالسند القبض العيين على نفس بياانت االستالم و إيصال يشتمل  (:9/4مادة )

 .إن دعت احلاجة إىل ذلك والوصف، وبيان العدد، والوزن
أي جهة أو  ومكاتب التحصيل والكفاالت موظفي تنمية املوارد املاليةاحملصلة من اهلبات يتم توريد مبالغ  (:10/4مادة )

ويقوم أمني الصندوق بتحرير سند قبض رئيسي، ويرفق به  ،الصندوق العامإىل  مبالغ للجمعية معنية بتحصيل
قيمة سند مع  متاماً  ى جمموعهاتساو يواليت  ملوظفمن سندات القبض الفرعية اخلاصة ابالثانية" نسخ "ال

 املعلومات التالية:القبض الرئيسي ويتضمن سند  .القبض الرئيسي
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 .ابألرقام واحلروفقيمة املبالغ  .1
 .الثالثي للموظف املستلم للهبة سماال .2
 .هلا اليت يتبعاجلهة أو  اإلدارةأو  القسم .3
 .رقم(إىل  :عدد السندات )من رقم .4
 .(اتريخإىل  :اتريخ السندات )من اتريخ .5
 .أنواع املنح .6
 .نواع املنحأقيمة كل نوع من  .7
 .املبالغ النقديةإمجايل قيمة  .8
 .الشيكاتإمجايل قيمة  .9

 .وتوقيعه الصندوقمني الثالثي أل سماال .10
بتحرير سند القبض الرئيسي تنتقل عهدة املبالغ املالية والشيكات من الصندوق الفرعي وموظفي تنمية  .أ (:11/4مادة )

 الصندوق الرئيسي.إىل  ومستقبلي املنح واحملصلني والكفاالت املوارد املالية
اجلهة إىل  السندات وعددها اليت اشتمل عليها البيان الذي يف عهدتهيقوم أمني الصندوق إبسقاط قيمة  .ب

 اليت ستستفيد من املنحة.
ساب احل والشيكات إىليتحتم على أمني الصندوق توريد اإليرادات واملنح وكافة املتحصالت النقدية  .أ (:12/4مادة )

 إال إذا صادف ،من اليوم التايلكثر أل تهها يف عهدؤ بقاإوال جيوز  ،يف البنك املعتمد لجمعيةالبنكي ل
أو كان هناك مربر  ةالعطل تلكفور انتهاء  املبالغ يتم إيداعفعندها  ،اليوم التايل أحد العطالت الرمسية

ويعترب  ،إدارة الشؤون املالية واإلداريةه من اعتمادوذلك مبوجب إذن توريد نقدي للبنك بعد  ،فعلي لذك
وال جيوز الصرف من هذه  ،أوراق ذات قيمةأو  شيكاتأو  من نقودعما بعهدته  مسؤوالً  صندوقأمني ال

 .إال أبذوانت الصرف الرمسية املبالغ أبي حال من األحوال
 يتضمن إذن التوريد النقدي للبنك املعلومات التالية: .ب

 .التاريخ .1
 .القيمة رقما وكتابة .2
 .فئات األموال .3
 .البنك ورقم الفرع اسم .4
 .رقم احلساب .5
 .الناشئ عن عملية التوريدالتوجيه احملاسيب  .6

 يتم إعداد إذن التوريد النقدي للبنك من أصل ونسخة واحدة كاآليت: .ج
 .حلساابتوهي خمصصة لقسم ااألصل:  .1
 ألغراض املراجعة. أذون التوريد النقدي للبنكوهي تبقى اثبتة يف دفرت : النسخة الوحيدة .2

القبض الرئيسية مرفق هبا السندات الفرعية مع إشعار اإليداع يقوم أمني الصندوق بتسليم نسخة من سندات  (:13/4مادة )
 يف اجلمعية ليقوم احملاسب إبجراء املطابقة مث إدخال القيود احملاسبية الالزمة. احملاسب املايلإىل  البنكي
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اإليداع البنكي وسندات القبض الرئيسية مبا يفيد أبن  نسخةالتوقيع على  صندوقجيب على أمني ال .أ (:14/4مادة )
 من النقود والسندات الفرعية اليت كانت يف عهدته. لى مسؤولية أمني الصندوقاإليداع قد مت، وبذلك خت

 على أمني الصندوق االحتفاظ بنسخة من املعاملة املوقعة يف األرشيف اخلاص ابلصندوق. .ب
حمضراً  أو احملاسبغريهم، حيرر أمني الصندوق أو  املنح العينية من موظفي تنمية املوارد املالية ستالمال .أ (:15/4مادة )

املنح العينية، ويرفق ابحملضر نسخة من سند القبض  استالمللتربعات العينية اليت يستلمها حبضور جلنة 
 العيين اخلاص ابملوظف.

 ية:املنح العينية املعلومات التال استالميتضمن حمضر  .ب
 .املوظف )حمصل املنحة العينية( اسم .1
 .اإلدارة اليت يتبع هلاأو  القسم .2
 .رقم(إىل  :سندات القبض العيين )من رقم .3
 .اتريخ(إىل  :اتريخ السندات )من اتريخ .4
 .أنواع املواد املستلمة ووصفها وكمياهتا وأوزاهنا .5
 .املنح العينية وتوقيعاهتم استالماء أعضاء جلنة مسأ .6

ما عزل اجلمعية، و من املنح العينية داخل تقييم ما ميكن االستفادة منه ب املنح العينية استالمتقوم جلنة  .أ (:16/4مادة )
جلنة الشؤون املالية إىل  ، ويرفع تقرير توصية اللجنةميكن بيعه كالذهب واجملوهرات والعمالت وغريها

 .عتمادوالتدقيق لال
جملس اإلدارة إىل  بيع مواد ملنحة عينية، تقوم برفع طلب عند مصادقة جلنة الشؤون املالية والتدقيق على .ب

انتهاء مهمتها املوكلة فور جلنة بيع املنحة العينية حتل على أن  ،لتشكيل جلنة مؤقتة لبيع مواد املنحة العينية
 إليها.

 ماليةمنحة بسند قبض نقدي ك يت يتم بيعهاة املنح العينية القيم إثبات أو احملاسبأمني الصندوق  على .ج
 للجمعية.

عن طريق اإليداعات املباشرة يف احلساابت اجلمعية إىل  الواردةاملنح  ثباتال يتم حترير سندات قبض إل .أ (:17/4مادة )
هلا  اليت أنشئاجلهات أو  تسجل حماسبيًا لصاحل املناشطإمنا و  ،البنكية املخصصة للمشاريع واألنشطة

تربعه حيرر له إشعار دائن بقيمة التربع بعد قيمة ما يفيد باحلساب البنكي، ويف حال طلب املانح ذلك 
 التلكد من تسجيل القيمة يف البنك لصاحل اجلمعية.

حساابت اجلمعية البنكية العامة غري املخصصة إىل  املنح الواردة ثباتال يتم حترير سندات قبض إل .ب
شعار من املانح يفيد بتخصيص ما كتربعات عامة ما مل يرد إ  تسجل حماسبياً  وإمنا ،للمشاريع واألنشطة

طلب املانح ما يفيد بقيمة تربعه حيرر له إشعار دائن بقيمة التربع بعد  تربع به ملنشط حمدد، ويف حال
 التلكد من تسجيل القيمة يف البنك لصاحل اجلمعية.

يتعامل معه خبصم مبلغ حمدد يف تقبل اجلمعية أوامر املاحني املستدمية، كلن خيول مانح ما البنك الذي  .أ (:18/4مادة )
اتريخ حمدد من حسابه البنكي بصفة مستمرة )وملدة حمددة( حلساب حمدد من حساابت اجلمعية يف 

 البنك املسحوب عليه األمر املستدمي.
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حصر األوامر  -ابجلمعيةاملالية وابلتنسيق مع إدارة تنمية املوارد - إدارة الشؤون املالية واإلدارية يتحتم على (:19/4مادة )
للمنح  ستلمةاملطابقة البنكية للحساابت املإجراء و  منتظمة، أو كل ربع سنوي بوترية شهريةاملستدمية ومتابعتها 

، وحصر املبالغ الواردة دون وجود نسخ من األوامر املستدمية لدي اجلمعية، املستدمية املقتطعة من املاحني
ومطالبة البنك ابإليضاحات وعمل التسوايت الالزمة يف املوعد طاعها تاق يتموحصر األوامر املوجودة واليت مل 

 وإبالغ قسم االستقطاع بتقرير شهري يبني حركة األوامر املستدمية والفروقات السالبة واملوجبة وأسباهبا.
املقبوضات إبعداد كشف شهري يوضح ملخص املقبوضات النقدية و  إدارة الشؤون املالية واإلداريةتقوم  (:20/4مادة )

، مدير الشؤون املالية واإلداريةاحملاسب املايل و  بشيكات واملقبوضات العينية، حمللة حبسب بنودها، يوقع عليه
 احلساابت، وحيتفظ بنسخة من الكشف لدى لالطالع وللجنة الشؤون املالية والتدقيق مدير العاميرسل للمث 

 ألغراض املتابعة والرقابة وتقومي األداء.
 

 اةصروفات والنفقات: اخلامس الفصل
 

وآمر الدفع، ويعترب توقيعه على  األول ، هو معتمد الصرف(جملس اإلدارة)عضو  ييعترب أمني الصندوق الرئيس (:1/5مادة )
دفع  -كل حبسب اختصاصه-مستندات الصرف املختلفة توقيعًا هنائيًا جييز للمسؤولني عن حفظ األموال 

 شراء االحتياجات.أو  اإلشعارات البنكية اعتمادأو  حترير الشيكاتأو  النقود
يستلزم ابلضرورة تنفيذها  ،ألي تصرف ينشل عنه نفقة مالية)عضو اجمللس(  يأمني الصندوق الرئيس اعتمادإن  (:2/5مادة )

ويعترب  املعتمدة،بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى اجلمعية وطبقًا لإلجراءات احملاسبية 
 .مسؤوالً عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات ومدير الشؤون املالية واإلدارية احملاسب املايل

جييز سحب النقود من أو  يعترب سند الصرف هو املستند النظامي الذي جييز ألمناء الصناديق دفع النقود، (:3/5مادة )
 .عتمدةملالبنك مبوجب الشيكات املسحوبة على اجلمعية وحبسب اإلجراءات ا

مبوجب سندات  -للمصاريف العامة واإلداريةأو  سواًء للربامج واألنشطة-يتم سداد مصاريف اجلمعية  .أ (:4/5مادة )
 صرف، إبحدى الطرق التالية:

من عهدة املصروفات النثرية، على أال يتجاوز السقف احملدد للصرف أو  نقدًا من عهدة النشاط .1
 رايل. 5000النقدي 

 رايل. 5000بشيك على إحدى البنوك املتعامل معها ألكثر من  .2
 حوالة بنكية. .3

مال إكيتم التلكد من استكمال املعاملة جلميع مسوغات الصرف، وإرفاق املستندات الدالة على ذلك، و  .ب
 )عضو اجمللس( يأمني الصندوق الرئيسالصرف من  اعتمادالتوقيعات عليها من املوظفني املختصني، و 

 جراءات املعتمدة.طبقاً لإل
لرغبة أو  يف ضوء متطلبات اخلطة التشغيلية وموازنتها، تتم عملية الصرف على الربامج واألنشطة يف اجلمعية (:5/5مادة )

 وينبغي أن حيتوي منوذج طلب الصرف على ،من خالل تعبئة منوذج طلب الصرف على النشاط من املانح،
 :األجزاء التالية
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 القسم املعين بطلب الصرف.أو  بياانت اإلدارة .1
 البند املراد الصرف له.أو  النشاطأو  بياانت الربانمج .2
 .ه فيها والرصيد املعتمداعتمادالربانمج يف موازنة العام يف حال مت أو  حتديد رقم البند .3
 توقيع اإلدارة الطالبة للصرف. .4
 .صاحب الصالحية اعتماد .5
من خالل وجود تربع ودعم أو  مبا يفيد توفر الرصيد من خالل املوازنة مدير الشؤون املالية واإلداريةتوقيع  .6

 للربانمج.
اإلدارة بتوضيح األسباب ومدى احلاجة  )وتلتزمتتم املناقلة من بند آلخر مبوافقة خطية من اإلدارة املالية  .7

ها عجز مايل فيما اىل تعويض مبلغ املناقلة ابلنسبة اىل اإلدارة اليت سحب منها املبلغ حىت ال يرتتب علي
 .بعد(

 مناقلة بني بنودطلب يتم إعداد منوذج  نشاط ما،برانمج أو للصرف على يف حال عدم توفر رصيد  .أ (:6/5مادة )
وبعد إمتام عملية املناقلة يتم إجراء عملية الصرف مبوجب ، املخول ابلصالحيةه من قبل اعتماداملوازنة و 

 .سند الصرف
 على البياانت التالية:بني بنود املوازنة املناقلة طلب حيتوي منوذج  .ب

 .النقل إليهالبند / الربانمج املراد  .1
 منه.  النقلالبند / الربانمج املراد  .2
فيجب  ألف أما ماقل 100كثر من إذا كان أ جملس اإلدارةأو  جملس اإلدارة رئيسموافقة  .3

على توفر  املالية واإلدارية إدارة الشؤونعلى إجراء املناقلة بعد أتكيد  مدير عام اجلمعيةموافقة 
 منه. النقلرصيد يف البند املراد 

 له. منحوصول نقل هنائي أم نقل مؤقت حلني حتديد نوعية املناقلة هل هي  .4
يتم حترير سند صرف عند سداد املصروفات مبوجب شيكات مسحوبة من قبل اجلمعية على أحد البنوك اليت  (:7/5مادة )

 وحيتوي سند الصرف على البياانت التالية: ،جيري التعامل معها
 .املستفيد اسم .1
 .البنك املسحوب عليه ورقم احلساب اسم .2
 .ابألرقام واحلروفاملبالغ  .3
 .رقم الشيك املسحوب .4
 .أسباب الصرف .5
 .التوجيه احملاسيب لعملية الصرف .6
الشؤون املالية مدير توقيع كافة األطراف اليت اشرتكت يف إعداد ومراجعة سند الصرف )أعده، راجعه،  .7

 .(واإلدارية
 .الصالحية ويف حدود الصالحيات املالية املخولة هلم أصحابتوقيع  .8

الشيك هو الصك واملستند القانوين الذي يتم مبوجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد، ويراعى فيه ما  .أ (:8/5مادة )
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 يلي:
 .الصريح للجهة املستفيدة سمذكر اال .1
 .ابألرقام واحلروف تسجيل املبلغ املدفوع .2
 .من صاحب الصالحية عتماداال .3

 ، كما حيظر على غري قسم احلساابت أن يقوم إبعداده.شيك حيظر إصدار أي شيك بدون سند صرف .ب
 ،مبا يف ذلك شروط التعاقد والدفع يرفق مع أصل سند صرف الشيكات كافة الواثئق املربرة للصرف .ج

يف دفرت اثبتة  نسخةو  ،لقيدا إثباتغراض حلساابت ألقسم اويتللف سند صرف الشيكات من أصل ل
بعد التلكد  املايل أو من خالل منوذج آيل من النظام احلاسويب ،ملراجعةسند صرف الشيكات ألغراض ا

 من استيفاء النظام احلاسويب للمتطلبات الرقابية املتعلقة إبصدار السندات اآللية.
سند الصرف، كما جيب  اعتمادمبا يفيد املراجعة، قبل جيب ختم مستندات الصرف أو التلشري عليها  .د

 التلشري عليها أيضا مبا يفيد الصرف مبجرد إصدار اإلذن أو الشيك بصفة هنائية.
اثبتة أو متداولة أو تسديد إجيارات وما شابه ذلك يلزم  أصوليف حالة حترير الشيك ملورد خدمة أو  .أ (:9/5مادة )

 احلصول على سند حتصيل )قبض( ابلشيك.
على إبراء ذمة اجلمعية جتاه الغري جيب أن يوقع مستلم  إثباتحىت يصبح سند صرف الشيكات دليل  .ب

ه الشيك مع احلصول على سند قبض يف استالممبا يفيد  سمالشيك على منت السند مع ذكر اال
 احلاالت املوجبة لذلك.

لجهة ل بعد تسليمهاأو  ،للمستودعات وإدخاهلااألصناف املوردة  استالماألصل أن تتم املدفوعات بعد  (:10/5مادة )
أو أجزاًء صرف القيمة ب اإليعاز مدير العاماجلمعية، وجيوز لل عقده معبتنفيذ  املوردالطالبة للشراء، أو بعد قيام 

 لصرف.األمر ابلضماانت الكافية قبل ا ت الضرورة ذلك بشرط احلصول علىإذا اقتض مقدماً منها 
أن يقوم قسم الشؤون املالية مبالغ نتيجة تعاقدات أو مشرتايت جيب أية صرف على  دير العامقبل موافقة امل (:11/5مادة )

 وأن يراعى ما يلي: ،لتحقق من أن املبلغ املطلوب صرفه يطابق ما هو وارد بشروط التعاقداب
 املورد وخمتومة منه. سمأن تكون الفواتري أصلية وعلى منوذج مطبوع اب .1
 أحد منسوبيها. سماجلمعية وليس اب سمأن تكون هذه املستندات اب .2
 .إذن اإلضافة للمخازن عن األصناف اليت مت شراؤها .3
الطالبة هلا رايل بتوقيع مدير اإلدارة  10000ألصناف املوردة إذا زادت قيمتها عن لحمضر فحص إعداد  .4

وأمني الصندوق، فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع مدير اإلدارة على الفاتورة مبا يفيد مبطابقتها للعينات 
 واملواصفات املطلوبة.

 أمر التوريد )الشراء(. نسخة .5
ت املرتبطة هبا من اعتمادمع استيفاء كافة اال ،هااستالممستخلصات األعمال أو الرتميمات وحماضر  .6

 جهات اإلشراف واإلدارة املعنية ابملتابعة والتنفيذ والتلكد من مطابقتها ملا مت اإلتفاق عليه.
 ( فور سداد الثمن.فَ التلكد أبن الفاتورة أو املستخلصات مل يسبق صرفها وأن ختتم املستندات خبتم )ُصر   .7

 سندات الصرف اةلغاة: (:12/5مادة )
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إدارة )من  الثالثي ملعد السند سمالصرف امللغى مع نسخته مع توضيح سبب اإللغاء وااليرفق أصل سند 
 وتوقيعه. (الشؤون املالية واإلدارية

 الواثئ  اةاردة للصرف: (:13/5مادة )
الواثئق املؤيدة للصرف هي الواثئق والبياانت والفواتري والكشوف وغريها من املستندات املربرة واملؤيدة  .أ

لعمليات صرف النفقات واليت جيب أن ترفق مع مستندات الصرف املذكورة يف هذه الالئحة، مبا يفيد 
اخلدمات قد متت لصاحل  أهنا متت على الوجه الصحيح، وأبن املشرتايت أو املستلزمات أو األشغال أو

 سماجلمعية وليس اب سمها، وجيب أن تكون هذه الواثئق والبياانت والفواتري اباستالماجلمعية وأنه قد مت 
، وجيوز تشكيل جلنة لالستثناء برائسة املدير ديثة مقاربة للتاريخ املقدمة فيهأحد منسوبيها، وبتواريخ ح

 تقدمي مربرات لذلك.عضوية مدير اإلدارة املعنية لواإلدارية و العام وعضوية مدير الشؤون املالية 
 دير العامإذا فقدت املستندات املؤيدة الستحقاق مبلغ معني قبل الصرف جاز أن يتم الصرف مبوافقة امل .ب

بعد التلكد من عدم سابقة الصرف وبشرط أن أيخذ التعهد الالزم على طالب الصرف بتحمل مجيع 
ويشرتط أن يقدم طالب الصرف بدل فاقد للمستندات،  ،ب على تكرار الصرفالنتائج اليت قد ترتت

وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام املستند األصلي مع وجوب 
 إرفاق نتيجة التحقيق الذي أُجري يف هذا الشلن مع مستندات الصرف.

 تتم عملية صرف املرتبات واألجور وفق التسلسل التايل:  (:14/5مادة )
إدارة إىل  ومن مث يرسل اسبات املوظفني واعتماده من احملبتجهيز كشف استحقاق شؤون املوظفنييقوم  .1

 .الشؤون املالية واإلدارية
اردة يف مبراجعة كشوف الرواتب والتلكد من عمليات االحتساب الو  إدارة الشؤون املالية واإلداريةتقوم  .2

 الكشف.
إدارة الشؤون املالية على كشف الرواتب تقوم  دير العامخذ املوافقة من املأبعد املراجعة والتدقيق و  .3

كية ويوقع من قبل اء املوظفني واملبالغ اليت ستدفع هلم وأرقام حساابهتم البنمسبطباعة قوائم اب واإلدارية
 .لالطالع دير العام، واملواإلداريةإدارة الشؤون املالية ، و شؤون املوظفني واحملاسب

 يتم توقيع اخلطاب من قبل صاحب الصالحية يف اجلمعية وإرساله للبنك للصرف. .4
 ميكن صرف الرواتب واألجور قبل التاريخ احملدد يف احلاالت التالية: (:15/5مادة )

 تباعأو من ينوب عنه على ذلك، واب دير العامواألعياد الرمسية وما على شاكلتها، بشرط موافقة امل اسماملو  .1
 نفس إجراءات صرف الرواتب املعتمدة.

 ما بعد حلول املوعد احملدد لصرف الرواتب.إىل  ملوظف يف مهمة خارج اجلمعية ويستلزم وجوده .2
 السنوية االعتيادية أو أي إجازة استثنائية أخرى. تهعند استحقاق إجاز ملوظف  .3

 طبقاً  يتم بشيكات لتحقيق الضبط الداخلي ومع ذلك جيوز أن يتم الصرف نقداً األصل يف الصرف أن  .أ (:16/5مادة )
 العهد املستدمية والعهد املؤقتة. للقواعد احملددة يف هذه الالئحة من خالل

حتدد كل إدارة وقسم جماالت الصرف من العهدة املستدمية إن وجدت لديها حبسب طبيعة نشاطها،  .ب
ت يف نطاق املصروفات العاجلة واليت يصعب االنتظار حىت يتم ولكن بصفة عامة تكون هذه اجملاال
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 شيكات هلا واملصروفات النثرية الضرورية للتشغيل. استخراج
يتم الفصل يف العهد سواء كانت مؤقتة أو مستدمية بني العهد املخصصة للربامج واألنشطة، والعهد  .ج

 العامة.املخصصة ملواجهة املصروفات النثرية أو مصاريف التشغيل 
ال تسجل أي عهده على أقسام اجلمعية أو أي جهة مستخدمة هلا بل كعهدة شخصية تستخدم من  .د

 قبل موظف معني وتسجل عليه.
جيب الفصل بني العهدة الدائمة واملؤقتة وال جيوز الدمج بينهما يف حساب واحد حىت ولو صرفت لنفس  .ه

 الشخص.
افية أو املكافآت أو احلوافز أو سلف املوظفني من العهد ال جيوز صرف املرتبات واألجور أو األجور اإلض .و

 املستدمية.
 .عهدة مالية معطاة ملوظف آخرخمصصات ال جيوز صرف عهدة مالية ملوظف ما من  .ز

تعترب العهد املستدمية عهدة شخصية ال جيوز نقلها إىل موظف آخر إال بعد أن تتم تسويتها وإخالء  .ح
مدير الشؤون املالية م يعتمد من يوتسل استالمطرف املوظف املسؤول عنها، على أن يعد بذلك حمضر 

أو الرقابة املالية ، وال جيوز أبي حال من األحوال أن يعهد ألحد العاملني يف قسم احلساابت واإلدارية
 ابلعهد املستدمية وذلك للمحافظة على نظام الضبط الداخلي.

 الُعهد اةس دمية: (:17/5مادة )
اجلمعية للصرف منه على املدفوعات النثرية والعاجلة  يفاملستدمية هي املبلغ الذي يسلم ألحد املوظفني  ةالُعهد

، واإلدارية لمصاريف واالحتياجات العامةلاجلمعية أو  لنشاطات وبرامجكانت أوفق احتياجات العمل سواًء 
 .من النفاذ يشارف املبلغ الكلي املخصصعندما املصروفة لغ ااملب يتم تعويضعلى أن 

حيق ملديري اإلدارات طلب عهد شخصية ملوظفيهم إذا اقتضت احتياجات العمل ذلك، بشكل كتايب  .أ (:18/5مادة )
، واملوافقة للمراجعة واالعتماد يقدم إىل املدير العامحيدد فيها احلد األقصى للعهدة وجماالت الصرف، 

 .رايل 5000شريطة أال تتجاوز 
 لتايل:حيرر طلب العهدة املالية من أصل ونسخة على النحو ا .ب

ألجل حترير سند صرف من قبل املدير العام، حلساابت بعد اعتماده قسم ااألصل: يرسل ل .1
 الشيك أو حتويل القيمة.

 النسخة الوحيدة: تبقى مع اجلهة الطالبة للعهدة املستدمية. .2
 ةفو صر املاملبالغ على ضوء  ،كحد أقصى  ثالثة أشهركل األقصى للعهدة املالية  إعادة النظر يف احلد  يتم .ج

 .، ويتخذ املدير العام القرار ابلزايدة أو النقصانفعلياً 
 يشرتط فيمن يكون مسؤواًل عن العهدة املستدمية ما يلي: (:19/5مادة )

 أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية. .1
 أال يكون عامالً يف قسم احلساابت التابع إلدارة الشؤون املالية واإلدارية. .2
 جلنة أو قسم خمتص ابملراقبة والتدقيق املايل. أال يكون اتبعاً ألي .3

ُتصرف العهدة املستدمية مبوجب سند صرف شيكات أو منوذج حتويل بنكي للموظف املسؤول عنها، والذي  (:20/5مادة )
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 يعد من أصل ونسخة كما يلي:
 

 النسخة الوحيدة األصل 
يرسل لقسم احلساابت مرفقاً  سند صرف شيك

املوقع من  بطلب العهدة املالية
 املدير العام

تبقى لدى الصندوق لغرض 
 املراجعة

يرسل لقسم احلساابت مرفقاً  يسلم للبنك منوذج حتويل بنكي
بطلب العهدة املالية املوقع من 

 املدير العام
  

أوالً ميسك من يعهد إليه ابلعهدة املستدمية سجاًل خاصًا لتسجيل كافة مصروفات العهدة ابلتفصيل  .أ (:21/5مادة )
 أبول من واقع أذون الصرف، على أن خيضع هذا الدفرت للمراجعة والتدقيق.

عتمد من إدارة الشؤون يُ  ،يتم الصرف من العهدة املستدمية بناء على سند صرف نقدي من أصل ونسخة .ب
وتبقى ويرسل إىل احلساابت للتسوية احملاسبية،  ،يرفق األصل مع املستنداتحبيث املالية واإلدارية، 

 أجل املطابقة مع طلب الصرف.من لنسخة لدى املوظف ا
عندما تقرتب العهدة املستدمية من النفاذ يتم إعداد كشف تفريغ واستعاضة هلا، لتعويض ما مت صرفه منها،  (:22/5مادة )

أذون الصرف واملستندات املؤيدة للصرف، وتقدم إىل إدارة الشؤون املالية واإلدارية ألجل  أصولمرفقًا به 
املراجعة وتسجيلها ابلدفاتر طبقًا لطبيعتها، مث حيرر إذن صرف شيك أو يتم التحويل البنكي للشخص 

 املسؤول عنها.
ابخلتم اخلاص بسداد املبالغ مع كتابة رقم واتريخ ينبغي ختم كافة املستندات املؤيدة للصرف من العهدة  (:23/5مادة )

خر شخص مفوض على آوذلك فور االنتهاء من عملية الدفع أي بعد أن يتم توقيع الشيك من قبل  الشيك،
َع(. ،توقيع الشيكات  ويتلكد من عدم تكرار دفعها وقيام احملاسب خبتمها خبتم )روج 

ويُعد بنتيجة اجلرد ختضع العهدة املستدمية لنظامي اجلرد الدوري واملفاجئ، بناء على طلب املدير العام،  .أ (:24/5مادة )
تقريرًا يرفع إىل املدير العام ومدير القسم أو اإلدارة املستفيدة من العهدة، مث تتخذ اإلجراءات الالزمة 

 لتسوية الفروق إن وجدت.
بعد مراجعة مستندات العهدة املستدمية حتول إىل احلساابت ألجل تسجيلها يف النظام احملاسيب بعد  .ب

ابت املستفيدة حسب طبيعتها، مع انتباه احملاسب إىل عدم تسجيل العهدة حتليلها، وحتمل على احلسا
 بشكل إمجايل وإقفاهلا يف حساابت جمملة.

 تصفى العهد املستدمية يف احلاالت التالية: (:25/5مادة )
سنة يف هناية السنة املالية ويورد املتبقي منها إىل البنك أو الصندوق، كما أهنا تستعاض كاملة يف بداية ال .1

 املالية اجلديدة.
 عندما تطلب اإلدارة الطالبة هلا تصفيتها النتفاء الغرض منها. .2
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عند احلاجة لنقلها من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو املرض أو الوفاة أو  .3
 إهناء العمل.

 تتطلب عملية الصرف من العهد املالية املستدمية ما يلي: .أ (:26/5مادة )
 من دفاتر مطبوعة أبرقام مسلسلة. سندات صرف استخدام .1
 صاحب الصالحية.قبل من  سندات الصرف مصادقةأن تكون  .2
أو  ستالممبا يفيد السداد )مستند ابال املسؤول عن العهدةيتم التوقيع عليها بواسطة الشخص  .3

 سند قبض(.
 تتم كتابة املبالغ ابألرقام واحلروف. .4
 ألسباب املصروف. على وصف كاف   سند الصرفجيب أن حيتوي  .5
 .وظفيهاأحد م سماجلمعية وليس اب سمأن تكون املستندات اب .6
 أن تكون املستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ تقدميها. .7
 حب الصالحية.اصقبل من هلا أال يزيد ما يصرف من العهدة املستدمية عن املبلغ احملدد  .8

وذج داخلي يوضح نوع املصروف يف حالة تعذر احلصول على مستند مؤيد للصرف يتم استخدام من .ب
حاالت ويعتمد من املدير العام ويكون ذلك يف  ،ويوقع من مدير إدارة مستلم العهدة ،والقائم به تفصيلياً 

، أو فقط ألف رايل سعودي ال غري –رايل  1000، ومبا ال يتجاوز مبلغ استثنائية ويف أضيق احلدود
 حسب الظروف اليت يقدرها مدير عام اجلمعية.

 العهدة اةا  ة: (:27/5مادة )
العهدة املؤقتة هي املبلغ الذي يسلم ألحد املوظفني يف أي إدارة أو موقع عمل لإلنفاق غري املعروف قيمته 

 .أو ألي أمر طارئ بدقة مقدماً إلمتام عملية شراء مباشر من السوق
إدارة معينة على أن حيدد يف هذا الطلب مقدار  تعتمد العهدة املؤقتة من املدير العام بناء على طلب من .أ (:28/5مادة )

 واملوظف الذي ستصرف له، وحيرر من أصل ونسخة، كما يلي: ومربراهتا هذه العهدة وجماالت الصرف
أجل إعداد منوذج صرف الشيك أو من  ،احلساابت بعد اعتمادهقسم يرسل إىل و  :األصل .1

 التحويل البنكي
 ملراجعة.ألغراض ااملؤقتة  للعهدةطالبة تبقى مع اإلدارة الو النسخة الوحيدة:  .2

ال جيوز الصرف من العهدة املؤقتة إال للغرض الذي طلبت من أجله، وبناء على مستندات مؤيدة  .ب
 .، كما ينطبق على العهد املستدميةللصرف تستويف النواحي الشكلية واملوضوعية

أخرى مؤقتة أو مستدمية إال بعد ال جيوز صرف عهدة مؤقتة ألحد األشخاص إذا كان يف حوزته عهدة  .ج
 تسويتها.

 يشرتط فيمن يكون مسؤواًل عن العهدة املؤقتة ما يلي: .د
 أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية. .1
 أال يكون عامالً يف قسم احلساابت التابع إلدارة الشؤون املالية واإلدارية. .2
 والتدقيق املايل.أال يكون اتبعاً ألي جلنة أو قسم خمتص ابملراقبة  .3
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يعد  أن والذيؤول عنها، على تصرف العهدة املؤقتة مبوجب سند صرف شيكات أو منوذج حتويل بنكي للمس (:29/5مادة )
 كما يلي:من أصل ونسخة  

 
 النسخة الوحيدة األصل 

يرسل لقسم احلساابت مرفقاً  سند صرف شيك
بطلب العهدة املالية املوقع من 

 املدير العام

 لغرض املراجعة الدفرت يفتبقى 

يرسل لقسم احلساابت مرفقاً  يسلم للبنك منوذج حتويل بنكي
بطلب العهدة املالية املوقع من 

 املدير العام
  

تتم تسوية العهدة املؤقتة يف مدة ال تتجاوز عشرة أايم من اتريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، وتقدم  (:30/5مادة )
احلساابت للمراجعة والفحص بعد اعتمادها من صاحب الصالحية، وبعد توريد املتبقي منها املستندات إىل 

إىل الصندوق أو البنك حبسب إجراءات التوريد املعتمدة، مث تسجل يف الدفاتر وحتمل على احلساابت 
 املستفيدة طبقاً لطبيعتها.

 تصفى العهد املؤقتة يف احلاالت التالية: (:31/5مادة )
 هناية السنة املالية ويورد املتبقي منها إىل البنك.يف  .1
 عندما تطلب اإلدارة الطالبة هلا تصفيتها النتفاء الغرض منها. .2
عند احلاجة لنقلها من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو املرض أو الوفاة أو  .3

 إهناء العمل.
الشخصية مثل األجهزة واملعدات واألدوات واألاثث واملفروشات وجتهيزات احلاسب اآليل ووسائل  صولإن األ (:32/5مادة )

حتت تصرف موظف أو  هاوضعو و  يتم شراؤهاأو  ،االتصال ووسائل النقل اليت تصرف من مستودع اجلمعية
افظة عليها وحسن جمموعة من املوظفني لغرض تنفيذ مهام وظائفهم، ويكون مسؤواًل عنها وعن سالمتها واحمل

 املتعارف عليها، وعلى الوجه الصحيح وإعادهتا إىل اجلمعية عند الطلب. صولاستعماهلا حسب األ
ال تسدد تعويضات هناية اخلدمة وال متنح شهادة براءة الذمة ألي موظف تنتهي خدماته من اجلمعية مامل يقم  (:33/5مادة )

ًء كانت عهدًا نقدية أو عينية، أو سداد القيم املرتتبة عليه من بتسليم وإخالء كافة العهد املسجلة عليه سوا
 العهد اليت مل يسلمها.

يتم التعاقد على أتمني احتياجات اجلمعية من اخلدمات مبوجب عقود سنوية أو خطاابت تعميد هلذا الغرض  (:34/5مادة )
 إليه. بعد اعتمادها من صاحب الصالحية يف اجلمعية وطبقاً للصالحيات املخولة

إن اعتماد عقود اخلدمات يستلزم ابلضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية املتبعة وطبقاً  (:35/5مادة )
لإلجراءات املنصوص عليها يف األنظمة الداخلية للجمعية ويعترب القسم الطالب للخدمة املعين هبذه األعمال 

د، ويتطلب ذلك أتكد إدارة الشؤون املالية واإلدارية عند واخلدمات ومسؤول عن صحة تنفيذ هذه العقو 
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صرف دفعات أو مستحقات اجلهة املقدمة للخدمة، من خالل توقيع القسم أو اإلدارة املعنية أبن تنفيذ 
 اخلدمة مت ابلشكل السليم وعلى الوجه املطلوب.

  العقود املنتهية إذا توفرت فيها الشروط اآلتية:جيوز جتديد عقود اخلدمات وبذات الشروط املنصوص عليها يف (:36/5مادة )
أن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضي يف مدة العقد السابقة، وفق تقرير مكتوب من  .1

 قبل اجلهة املشرفة، ومعتمد من قبل املدير العام.
يكون قد طرأ اخنفاض واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد، أو أي تغريات عامة يف  أال .2

 شكل ومضمون اخلدمة املطلوبة.
 
 

 احلساابت البنكية  :الفصل السادس
 

، الوزارةاجلمعية بعد أخذ اإلذن من  سمتقوم اجلمعية بفتح حساب أو أكثر هلا يف أحد البنوك احمللية اب .أ (:1/6مادة )
 ويتم إيداع مجيع إيرادات اجلمعية يف هذه احلساابت.

لس اإلدارة أو انئبه تنحصر صالحية فتح حساابت بنكية جديدة للجمعية أو أي من فروعها لرئيس جم .ب
بذلك، وتسري على هذه احلساابت اجلديدة كافة األحكام املتعلقة ابحلساابت البنكية  أو من يفوض

 القدمية.
 املعامالت املالية العادية عن طريق احلساب العام أو حساب الزكاة.تقوم اجلمعية بتسديد  .ج
وانئب أصالحية التوقيع إلجراء احلركات املالية على احلساابت مقتصرة على رئيس جملس اإلدارة تكون  .د

حبسب القواعد واإلجراءات املنظمة لذلك والصادرة  ،رئيس جملس اإلدارة وأمني الصندوق الرئيسي، معاً 
 .الوزارةعن 

 .اهتم على هذه احلساابت ملرؤوسيهمال حيق للمفَوضني ابحلساابت البنكية تفويض صالحي .ه
 يتم إعالم البنك فوراً عند سحب أو تعديل سلطة األشخاص املفوضني ابلتوقيع. .و

مهام متابعة أرصدة احلساابت البنكية، وعمل مذكرات التسوية الالزمة  يتوىل حماسب اإلدارة العامة .أ (:2/6مادة )
 شهرايً.

حيتفظ مدير الشؤون املالية واإلدارية بدفاتر الشيكات الواردة من البنك، ويسلم املوظف املختص بتحرير  .ب
 مسؤولية رقابة دفاتر الشيكات غري املستعملة. هويتحمل الشيكات الدفاتر الالزمة أوالً أبول، و 

 يُراعى أن يكون املسؤول عن كتابة الشيكات ليس له صلة إبدخال القيود احملاسبية. .ج
جيب طباعة مبالغ الشيكات على الشيكات ابحلاسب اآليل أو آبالت محاية خاصة هبدف منع أي  .أ (:3/6مادة )

 .شخص من حماولة تغيري مبلغ الشيك ورفع قيمته
 اء اجلهات املستفيدة.مسشخص معني أو اب سمجيب أن حترر مجيع الشيكات اب .ب
 شيك حلامله. استخراجحيظر بتااتً  .ج
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 .حيظر بتااتً توقيع أي شيك على بياض .د
 خيتم الشيك خبتم يصرف للمستفيد األول فقط. .ه

إليها عند احلاجة كما جيب يتم االحتفاظ بدفاتر الشيكات املستعملة حسب تسلسلها الرقمي للرجوع  .أ (:4/6مادة )
 استخدامها وفقاً لتسلسلها الرقمي.

جيب التلشري على الشيكات التالفة بوضوح بكلمة الغي حىت يبطل استعماهلا، كما جيب أن حتفظ  .ب
 الشيكات امللغاة حبسب أرقامها املتسلسلة حتت طائلة املساءلة القانونية للمخالفني.

املستندات املؤيدة للصرف مع الشيكات بعد توقيع تلك الشيكات من قبل املخولني بذلك،  أصولحُتفظ  (:5/6مادة )
 ويؤشر على املستندات املؤيدة مبا يفيد إصدار الشيكات وتسليمها.

يوضح  ،ابلشيكات الصادرة -من أصل ونسخة-يعد املوظف املختص بتحرير الشيكات حافظة يومية  .أ (:6/6مادة )
املستفيد واملقابل الذي حرر من أجله  اسمالبنك املسحوب عليه و  اسمفيها رقم كل شيك ومبلغه و 

 .ملدير الشؤون املالية واإلداريةسلم األصل يو  ،الشيك
ال حيرر الشيك إال بعد املراجعة والتدقيق املايل ومراجعة الصالحيات املالية واإلدارية على سند الصرف  .ب

 من قبل مدير الشؤون املالية واإلدارية واملدير العام.واملوافقة عليه 
يتم الصرف لصاحب احلق نفسه بعد التلكد من شخصيته وجيوز أن ينيب عنه من يتسلم املبلغ بتوكيل  (:7/6مادة )

 معتمد.
الصرف اخلاص يقوم احملاسب مبراجعة الشيكات الصادرة يومياً بتتبع تسلسل أرقامها ومطابقتها مع سند  .أ (:8/6مادة )

 بكل شيك ويتم التقييد يف حساب البنك مع مراعاة أن يتم القيد يومياً.
مدير تتبع الشيكات املعلقة واليت مل تقدم للصرف ملدد طويلة، وعرض األمر على على احملاسب جيب  .ب

 الختاذ الالزم. الشؤون املالية واإلدارية
موظف يف إدارة الشؤون املالية واإلدارية إخطار البنك املسحوب يف حالة فقدان أي شيك، جيب على أي  (:9/6مادة )

عليه الشيك فوراً إليقاف صرفه على أن يوضح اإلخطار رقم الشيك واتريخ صدوره ومبلغه، ويؤخذ إقرار على 
املتسبب يف ضياع الشيك بتحمل كافة املسؤوليات املرتتبة على فقد الشيك، مع اختاذ الضماانت الكافية قبل 

بدل فاقد وأن حيرر على الشيك الذي يسحب بداًل عن املفقود عبارة ابملداد األمحر: "حرر هذا  صرف
 ُفقد".أنه  الشيك بدال من الشيك رقم.... املؤرخ... والذي يقر من صدر ألمره

الذي يظهر يف قوم يف هناية كل شهر إبعداد بيان تسوية بني الرصيد ي احملاسب يف اإلدارة أنينبغي على  (:10/6مادة )
حساب البنك ابلسجالت والدفاتر، والرصيد الذي يظهر ابلكشف املرسل من قبل البنك، وهذا اإلجراء 
ضروري يقصد منه التحقق من صحة وسالمة العمليات البنكية شهرايً، والتلكد من صحة رصيد كشف 

 تايل:البنك طبقاً ملا هو مقيد يف الدفاتر احملاسبية. وتتم عملية املطابقة كال
 احلصول على كشف حساب البنك للفرتة موضوع املطابقة. .1
 حصر العمليات اليت ظهرت يف كشف البنك ومل تسجل يف الدفاتر احملاسبية. .2
حصر املبالغ املسجلة ابلدفاتر ومل ترد بكشف حساب البنك وذلك مبطابقة املبالغ املسجلة بكشف  .3

 البنك ابلدفاتر والسجالت احملاسبية.
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 صندوقال :السابعالفصل 

 
 من إليها تورد اليت القبض وأوراق والشيكات النقدية املبالغ استالم تتوىل ابجلمعية، رئيسة خزينة إنشاء يتم (:1/7مادة )

 .للجمعية املختلفة التوريد مصادر
 اجلمعية: يف أمناء الصندوقيشرتط أن يكون  (:2/7مادة )

 .اجلنسية سعودييو .1
 .وعملياً  علمياً  مؤهلني .2
 .أحد الثقات من واألمانة احلاصلني على تزكية الثقة أصحاب من .3
  .الصندوقممتاز الستمرارهم على رأس عملهم يف أمانة  عن السنوية تقاريرهم تقل أال .4

 اجلمعية، خزن يف الغري ختص نقدية قيمة ذات مستندات أو مبالغ أي إيداع أمناء الصندوق على حيظر .أ (:3/7مادة )
 إذا للتحقيق الصندوق أمني وحيال األوىل املرة يف كتابياً   الصندوق أمني نظر لفت يتم وجودها حال ويف

 واملقبوضات ابخلزائن اخلاصة التعليمات تنفيذ العهد أصحابو  أمناء الصندوق وعلى ذلك، تكرر
 .الشلن هذا يف تصدر اليت واملدفوعات

 حتت طائلة املساءلة القانونية. شخصية، أغراض يف اجلمعية أموال استعمال الصندوق ألمني جيوز ال .ب
 اخلزينة هذه على اإلبقاء مراعاة وجيب الصندوق، أبمني خاصة احلريق ضد حديدية خزينة استعمال جيب (:4/7مادة )

 .استعماهلا إىل حاجة هناك يكون ال عندما خارجه أو الدوام خالل وقت أي يف مقفلة
 قبض سندات هبا صدر واليت اجلمعية خزينة يف املستلمة والشيكات النقدية ابملبالغ الصندوق أمني حيتفظ .أ (:5/7مادة )

 .اجلمعية خزينة خارج هبا االحتفاظ جيوز وال
 صرف سندات أو دفع أوامر على بناء إال موارد الصندوق من الصرف الصندوق أمني على حيظر .ب

 .الصالحية أصحاب من معتمدة
 ومنصرف وارد من الصندوق نطاق يف حكمها يف وما النقود حركة عن مسؤوالً  الصندوق أمني يعترب .ج

 املستندات يف التسجيل عن مسؤوال وكذلك الالئحة، هذه يف الواردة القواعد ضوء يف وذلك وتوريد
 واملفاجئ الدوري اجلرد جلنة وحضور املختلفة التقارير وإعداد ابلصندوق واخلاصة لديه املوجودة والدفاتر
 .وحماضرها كشوفها  على والتوقيع

 بعملية اللجنة وتقوم العام، املدير مبعرفة اجلرد جلنة وتشكل شامالً، دورايً  جرداً  الصندوق جرد ألصل أن يتما (:6/7مادة )
 ابلدفاتر ابملسجل اجلرد نتيجة وتقارن عليه يوقع والذي الصندوق أمني وحبضور احملتوايت لكل الشامل اجلرد

 سببه يدرس ابلصندوق عجز وجود حالة ويف ،أمني الصندوق الرئيس إىل اجلرد حمضر من نسخة وترسل
 حالة ويف الالزمة، احملاسبية التسوية وتعد توريد إذن مبوجب اخلزينة إىل مباشرة ويورد بقيمته، املتسبب ويتحمل

 اللجنة وتقوم الالزمة، احملاسبية التسوية إعداد حلني توريد إذن له ويعد سببه يدرس ابخلزينة فائض وجود
 .العام للمدير يرفع اجلرد عملية بنتيجة( اجلرد حمضر خبالف) تقرير إبعداد

 كافة  إثبات بعد ملوجودات اخلزينة ذايت بعمل جرد يقوم أن يوم كل  هناية يف الصندوق أمني على جيب .أ (:7/7مادة )
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 احلساابت إىل لريسل يعد الذي اليومي النقدية حركة كشف  على ذلك يطابقل اليوم، خالل املعامالت
 أسبوع من أكثر اخلزينة يف معلقة إيصاالت أبي االحتفاظ جيوز وال التالية، املادة يف الوارد النحو على

 .حوها الالزم الختاذ املايل املشرف هبا خيطر تسوى مل واليت فوراً  وتسوى
 تتم اليت واملدفوعات املقبوضات حركةيشمل  اليومي الصندوق حركة كشف  إبعداد الصندوق أمني يقوم .ب

 ،اليوم آخر النقدية ورصيد املدفوعات وإمجايل املقبوضات وإمجايل املدة أول رصيد يتضمن والذي ،يومياً 
 والتسجيل املراجعة ألجل احلساابت إىل املستندات به مرفقاً  األصل ويرسل ونسخة، أصل من ويعدّ 

 سندات هستالماب احلساابت مسؤول عليها ويوقع واملراجعة املطابقة ألجل لديه ابلنسخة وحيتفظ ابلدفاتر
 املتعلقة. واملرفقات والقبض الصرف

 :التالية املعلومات اليومي اخلزينة حركة يف كشف املقبوضات جانب يتضمن .ج
 .القبض سند رقم .1
 .النقود بتوريد قامت اليت اجلهة اسم .2
 والبنك والساحب ومبلغه الشيك رقم ذكر مع"  شيكات – نقد) املقبوضات نوع .3

 "(.عليه املسحوب
 .املقبوض املبلغ .4

 :التالية املعلومات اليومي اخلزينة حركة يف كشف املدفوعات جانب يتضمن  .د
 .النقدي الصرف سند رقم .1
 .املبالغ هلا املدفوع اجلهة .2
 .عليها املسحوبة والبنوك ومبالغها وأرقامها للبنك، املوردة الشيكات بيان .3
 .بشيكات أو نقدا املودعة واملبالغ احلساابت وأرقام البنوك إيضاح .4

 :التالية املؤشرات اليومي اخلزينة حركة كشف  يشرتط أن يُظهر .ه
 .السابق اليوم من املدور املبلغ .1
 .اليوم مقبوضات إليه يضاف .2
 .اجلديد اجملموع .3
 .اليوم مدفوعات منه يطرح .4
 التايل. لليوم املدور الرصيد هو يكون الناتج .5

 مع فيه املسجل الرصيد مطابقة من الصندوق حركة كشف  تدقيق عند التحقق قسم احلساابت على يتعني (:8/7مادة )
 اإلجراءات واختاذ أسباهبا عن البحث يتعني فروقات ظهور حالة ويف احملاسبية، الدفاتر يف الصندوق رصيد

 .عتمدةامل الالزمة
 تسليم حمضر وإعداد ،للجرد جلنة تشكيل جيب األسباب من سبب ألي الصندوق أمني تغيري عند .أ (:9/7مادة )

 وأمني ("املسلّ م") القدمي الصندوق أمني أعضائها بني من ويكون العام املدير بتشكيلها ويقوم ،استالمو 
 املالية الشؤون مدير يتوىل تعيينه يتم مل حال ويف تعيينه، مت حال يف ("املستلم") اجلديد الصندوق
 ويعد ،الصندوق جرد مادة يف الوارد النحو على تفصيالً  الفروق وتسوى ،ستالماالمسؤولية  واإلدارية



أبناء() ة الخيرية لرعاية األيتام ببريدةالالئحة المالية للجمعي  
 

 

 1438//صفر24، اخلميس 28

 :التايل النحو على ونسختني أصل من استالمو  تسليم حمضر
 إخالء منوذج وإعداد احملاسبية التسوايت إجراء ألجل احلساابت إىل يرسل: األصل .1

 .طرف
 الشؤون مدير" أو إن كان قد مت تعيينه اجلديد الصندوق أمني لدى تبقى: األوىل نسخةال .2

 .للمطابقة" واإلدارية املالية
 .الةاحل ثباتإل القدمي الصندوق أمني هبا حيتفظ: الثانية نسخةال .3

 .معه واإلدارية املالية املتعلقات كافة  تسوية بعد إال القدمي الصندوق أمني مسؤولية ختلى ال .ب
 وتسليمها، الصندوق لفتح حضوره وبني بينه حيول مرضاً  مرضه أو غيابه أو الصندوق أمني وفاة حالة يف (:10/7مادة )

 الصندوق لفتح جلنة تشكيل ينيبه من أو العام املدير يعتمد الصندوق لفتح حتمية ضرورة هناك وكانت
 .الالئحة هذه يف عليه للمنصوص طبقاً  وجردها

 
 

 الثاب ة صولاأل الفصل الثامن:
 

 اليت قامت اجلمعية النقل ووسائل واملعدات واملرافق واملباين هي جمموع األراضي الثابتة األصول تعترب .أ (:1/8مادة )
 العمل. لتلبية حاجات ومتلكها واقتنائها بشرائها

 :إىليف اجلمعية تلتزم إدارة الشؤون املالية واإلدارية بتصنيف األصول الثابتة  .ب
 .اجلمعية متتلكها اثبتة تشغيلية أصول .1
 من الغري لصاحل اجلمعية. فةو وقم اثبتة أصول .2

 :يلي ما على األصول وإثبات وتسجيل شراء دورة تشتمل (:2/8مادة )
 ه،توقيعات استكمال، و اثبتة أصول شراء طلب منوذج له تعبئة ابألصل أو الطالبة املعنية اإلدارة تقوم .1

 احلصول يتم كتالوجات  أي مع أدىن كحد  أسعار عروض بثالثة مصحوابً  املشرتايت ملسؤول وتقدميه
 .التوريد جهات من عليها

 ويقدم ،املعتمدة املوازنة يف اعتماده من والتلكد الشراء طلب مبراجعة واإلدارية املالية الشؤون إدارة تقوم .2
 لصاحب وتقدميه مبراجعته يقوم الذي واإلدارية املالية الشؤون مدير إىل ابملرفقات مصحوابً  النموذج

 قيمة كانت  حال يف األنسب ابلعرض واإلدارية املالية الشؤون إدارة من التوصية مع ،لالعتماد الصالحية
 رايل 10000 تتجاوز شراؤها املراد األصولقيمة  كانت  حال يف، أما رايل 10000 عن تزيد ال األصل

 الشؤون إدارة ومدير لألصل الطالبة اإلدارة مدير من تتكون املناسب العرض الختيار جلنة تشكيل يتم
 . الصالحية صاحب إىل التوصية ورفع األنسب العرض الختيار املشرتايت ومسؤول واإلدارية املالية

 ،هئشرا على الصالحيات صاحب من املوافقة على احلصول جيب املوازنة يف مدرج غري األصل كان  إذا .3
 .التقديرية املوازانت إعداد املتبعة اإلجراءات وحبسب
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 مت اليت التوريد جلهة تعميد خطاب إعداد يتم الصالحية صاحب من االعتماد على احلصول بعد .4
 .اختيارها

 .الشراء عملية الستكمال املشرتايت مسؤول إىل املرفقات كافة  مع التعميد منوذج إرسال يتم .5
 .منه والتلكد ومطابقته األصل بشراء املشرتايت قسم يقوم .6
 جيدة حالة ويف للمواصفات مطابق أنه من والتلكد األصل استالم لألصل الطالبة اجلهة على جيب .7

 .استالم منوذج وتوقيع
 األصلية والفاتورة والتعميدات املرفقات كافة  مع املعتمد النموذج إبرسال املشرتايت عن املسؤول يقوم .8

 يف احملاسيب والتقييد والصرف للمراجعة واإلدارية املالية الشؤون إدارة إىل األصل استالم منوذج من ونسخة
 ابلتعليمات التقيد مع ه،ل املستلمة اإلدارة على كعهدة  الثابتة األصول ملف إىل األصل وإضافة ،النظام
 .الالئحة هذه يف الواردة الصرف عمليات يف املتبعة

 السجالت يف اجلمعية حازهتا اليت الثابتة األصول تقييد على ابإلشراف واإلدارية املالية الشؤون مدير يقوم (:3/8مادة )
 .احليازة اتريخ يف التارخيية بتكلفتها لذلك، املخصصة

 حيازهتا اتريخ تعقب اليت ابلفرتات اخلاصة املالية القوائم يف املقيدة الثابتة األصول عن واإلفصاح التقييم جيب (:4/8مادة )
 .هلا املرتاكم اإلهالك وتسوية السنوي إهالكها احتساب وبعد

سواء  الثابتة األصول مجيع على ملصقات رقمية تتوىل إدارة الشؤون املالية واإلدارية مسؤولية طباعة ووضع (:5/8مادة )
، وتسهيل جردها حيازته واتريخ األصل لتوثيقعليها مباشرة إن كانت ملموسة أو على مستنداهتا، وذلك 

 .وتقييم حالتها وتقدير قيمتها
 ،ووصفه ،األصل رقم على تشتمل حبيث ابجلمعية اخلاصة الثابتة املوجودات لكافة سجل مسك ينبغي .أ (:6/8مادة )

واجلهة/  املرتاكم، استهالكه ومعدل ،اإلنتاجي وعمره ،شرائه واتريخ ،اإلمجالية وتكلفته ،وقيمته ،وموقعه
 .لألصل الشخص املستخدم

 اليت للبنود احلذف أو اجلديدة اإلضافات إبدخال وذلك ابنتظام الثابتة املوجودات سجل حتديث ينبغي .ب
 .شطبها أو بيعها أو عنها االستغناء يتم

 سجل يف والتسجيل القيد ومهمة األصول وجرد وصيانة واستبعاد شراء مهام أداء بني الفصل جيب .ج
 .الثابتة األصول

 الشؤون مدير يقرتحها اليت املئوية للنسب ووفقاً  ،الثابت القسط طريقة ابتباع الثابتة األصول تستهلك .أ (:7/8مادة )
 اجلهات عن الصادرة الثابتة األصول إلهالك املئوية ابلنسب إعدادها يف يسرتشد واليت واإلدارية املالية
 جهة أية أو واملراجعة التدقيق مكتبأو  املالية، االستشارات جهاتأو  الزكاة، مصلحة مثل العالقة ذات
 .العام املدير ويقرها النسب هذه مثل تصدر أخرى عامة

 احملددة املئوية النسبة نصف تعادل بنسبة السنة طوال يستعمل مل الذي لألصل االستهالك قسط حُيتسب .ب
 لألصل إن مت استعماله. السنوي لالستهالك

 1) مابني الفرتة يف ذلك مت فإذا استخدامها اتريخ من اعتباراً  الثابتة املوجودات استهالك احتساب يبدأ .ج
 عشر اخلامس اتريخ بعد ذلك مت إذا أما كامل  شهر ملدة االستهالك قيمة حتتسب الشهر من( 15 –
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 .التايل الشهر بداية مع االستهالك احتساب فيتم الشهر من
 يف احملاسيب النظام يف العام األستاذ دفرت رصيد مع الثابتة األصول سجل تسوية احلساابت قسم يتوىل .أ (:8/8مادة )

 رايل إىل لألصل الدفرتية القيمة تصل أن اإلهالك احلاصل عليها، إىلشهر من خالل احتساب  كل  هناية
 واحد.

 رمسي قرار يصدر مل طاملا الثابتة صولاأل سجل يف حماسبياً  املهتلكة الثابتة األصول قيود على اإلبقاء جيب .ب
 .منها ابلتخلص

 املالية الشؤون إدارة إخطارعلى مجيع اإلدارات اليت تستخدم أو تستفيد من األصول الثابتة للجمعية  ينبغي (:9/8مادة )
استخدامها  املمكن غري أو املستخدمة غري األصول أو الثابتة للموجودات حتويل أو نقل عملية أبي واإلدارية

 .بذلك الثابتة املوجودات سجل تحديثل يف حينه،
 نتائج وتسوية األقل، على سنة كل  مرة لألصول الثابتة جرد بعملية للقيام بتشكيل جلنة جملس اإلدارةيوعز  (:10/8مادة )

 املعنية. األقسام عن ممثلون اجلرد عملية حيضر أن على ،السجالت مع اجلرد
غري املرغوبة إال بقرار رمسي كتايب من املدير العام إذا   الثابتة املعطوبة أو األصول من ال يتم التخلص .أ (:11/8مادة )

رايل، أو بقرار من رئيس جملس اإلدارة إذا   5000كانت قيمة األصول املشمولة ابلقرار ال تتجاوز 
 األستاذ دفرت رايل، يفيد ببيعها أو إتالفها، ويتم تقييد العملية يف 5000كانت قيمة األصول تتجاوز 

 على منها املتخلص الثابتة األصول من( اخلسائر أو) لثابتة، وحتميل املكاسبا األصول وسجل العام
 .األصول بيع وخسائر أرابح حساب

 األسلوب نفس ابتباع وذلك عنه االستغناء بتاريخ األصل على االستهالك احتساب عن التوقف يتم .ب
 .االحتساب بدء عند املستخدم

 :التالية احملاسبية املعاجلة تتم معني أصل استبعاد عند .ج
 .الثابتة األصول سجل من األصل تكلفة استبعاد .1
 .االستبعاد اتريخ يف كما  املستبعد لألصل املرتاكم االستهالك خمصص استبعاد .2
 أصول بيع خسائر أو أرابح حساب ضمن األصل بيع عن الناجتة اخلسارة أو الربحتسجيل  .3

 .اثبتة
 .املرتاكم اإلهالك جمموع منها خمصوماً  التارخيية بتكلفتها املالية ابلقوائم الثابتة األصول تظهر (:12/8مادة )

 
 )يف حال كاا هناك مس ودع خاص للجمعية( اةخزوا :الفصل ال اسع

 
 إىل الوصول وسهولة والسالمة األمن شروط فيه تتوفر أن ويراعى املواد، فيه ختزن مستودع للجمعية يكون .أ (:1/9مادة )

 .املخزنة املواد
 رمسي جرد حمضر مبوجب وذلك وسجالت، مواد من املستودع حمتوايت مجيع أمني املستودع تسليم يتم .ب

 صفحات كافة  على اجلرد جلنة أعضاء مجيع يوقع أن على اإلدارة جملس قبل من مشكلة جلنة به تقوم
 .الفعلي اجلرد وكشوفات
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 على حصوله أو لعملل تركه حالة يف وسجالت مواد من املستودع حمتوايت مجيع أمني املستودعيسلم  .ج
 فعلي جرد حمضر مبوجب تسليم واالستالمال ويكونجملس اإلدارة،  يشكلها جرد إىل جلنة السنوية إجازته

 .، مجيع املعنينيكشوفاته  مجيع وعلى عليه يوقع
 هو املستودع ويكون خمتلفة ومهمات مواد من املستودع حمتوايت عن املسؤول هو أمني املستودع يكون .أ (:2/9مادة )

 ألي املستودع مفاتيح تسليم جيوز ال كما  إغالقه إحكام دون املستودع ترك جيوز وال الدائم تواجده مكان
 .املعتمدة ستالماال حماضر مبوجب إال شخص

 ما يلي: أمني املستودع مسؤوليات يف يدخل .ب
 وإجراءات هذه الالئحة.إىل املستودعات، حبسب أحكام  إدخاهلا يتم اليت وصرف املواد استالم .1
 عليها االستدالل يسهل حبيث متجانسة جمموعات يف املستودع داخل األصناف وترتيب تنظيم .2

 .وصرفها
 أو السرقة. انالفقد وأ التلف من ومحايتها موجودات املستودع عل احملافظة .3
 املالية. السنة خالل الفجائي واجلرد السنوي اجلرد جلان عمالأ تسهيل .4

 واالستالم الفحص وقواعد إجراءات إختاذ بعد إال ابملستودع مواد أي استالم املستودع ألمني جيوز ال .أ (:3/9مادة )
 قبل من املعتمد الشراء أمر من نسخة ومبوجب املوردة اجلهة من شراء فاتورة مبوجب االستالم ويتم الالزمة

 مت اليت للمواصفات ووفقاً  ابملستودع فعالً  املستلمة ابلكمية إدخال سند وإعداد الصالحية أصحاب
 .الشراء أمر لنسخة واملطابقة فعلياً  معاينتها

 قبل من ومعتمد مكتوب بقرار إال املستودع يف للجمعية مملوكة غري أو اتبعة غري مواد أي ختزين جيوز ال .ب
 .أمانة كمخزون  واحملاسبية املخزنية السجالت يف احلالة هذه يف املخزنة املواد وتقيد اإلدارة جملس رئيس

 يت:التعامل مع املخزون على النحو اآل يكون (:4/9مادة )
 يتم تقييد املخزون عند استالم املواد فعلياً يف املستودع واستخراج إيصال االستالم. .1
أو يكتفى إبثباته   ،ل يف حال توفرت له قيمةأقاملخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما  ميتم تقيي .2

 كمياً يف املخزون.
 تكوين خمصص للمواد التالفة على أساس منتظم. يتم .3

 واملنصرفة املستودع إىل الواردة األصناف مجيع حركة فيها يقّيد لألصناف ببطاقات املستودع أمني حيتفظ .أ (:5/9مادة )
 .صنف لكل الكمي والرصيد منه

 واملنصرف الوارد حركة فيه يقيد ابملستودع املواد ملراقبة بسجل واإلدارية املالية الشؤون إدارة حتتفظ .ب
 املالية الشؤون إدارة وتقوم وجدت، إن ابلقيمة أو ابلكميات سواء األرصدة واستخراج ابلكميات،

 مع املخزون مراقبة بسجل الواردة الدفرتية األرصدة ومطابقة املستودعات يف املواد مبراقبة أيضاً  واإلدارية
 .املستودع أمني لدى زنيةاملخ ابلسجالت األرصدة مع وكذلك الفعلية األرصدة

 من التوقيعات مكتمل صرف طلب مبوجب إال املستودع من مواد أي صرف املستودع ألمني جيوز ال .أ (:6/9مادة )
 سندات مجيع أن من التلكد واإلدارية املالية الشؤون إدارة وعلى واإلدارية، املالية الصالحيات أصحاب

 .الصالحية ذوي قبل من معتمدة صرف طلبات مقابلها صدر قد املستودعات من املواد صرف



أبناء() ة الخيرية لرعاية األيتام ببريدةالالئحة المالية للجمعي  
 

 

 1438//صفر24، اخلميس 32

 مبا املستلم توقيع على واحلصول مواد صرف سند استخراج املستودع أمني فعلى املواد صرف إمتام مبجرد .ب
 .االستالم يفيد

 :يلي ما املختلفة والفروع لإلدارات املستودعات من املواد صرف عملية تتطلب (:7/9مادة )
 التوقيع من والبد، الصالحية صاحب من واعتماده ،املعنية اإلدارة قبل من مواد صرف طلب منوذج تعبئة .1

 .املواد مستلم قبل من النموذج على
 .املعين املخزون حساب على وقيدها صرفها مت اليت املواد تسجيل .2

 مرة اجلرد ويتم حمتوايهتا، جلميع شامالً  اجلرد ويكون واملفاجئ، الدوري للجرد واملستودعات املخازن ختضع .أ (:8/9مادة )
 .أشهر ثالثة كل  األقل على

 خيتص جملس اإلدارة بتشكيل جلان اجلرد، وحلها فور انتهائها من أداء مهماهتا. .ب
 املراد ابملواد قائمة حتضري خالل من اجلرد جلنة رئيس مع واإلدارية املالية الشؤون إدارة تعاون اجلرد يتطلب .ج

 لتتمكن اللجنة، لرئيس وتسليمها الدفرتية، السجالت أو احلاسويب النظام واقع من -وكمياهتا– جردها
 .املستودع داخل املوجودات مع مطابقتها من اللجنة

 .منها االنتهاء وحىت الفعلي اجلرد عملية بدء منذ( واستالماً  صرفاً ) املستودع حركات تتوقف .د
الفعلية املتواجدة يف  بني الكميةو  املقيدة يف النظامبني كمية املواد إذا توصلت جلنة اجلرد إىل وجود فرق  .أ (:9/9مادة )

ملعاجلتها أو إعادة جرد املواد اليت وجدت فيها الفروقات  الفروقات مسبباتالبحث عن املستودع، فعليها 
 للتلكد.

 يرفع تقرير اجلرد إىل جملس اإلدارة لالطالع، واختاذ اإلجراء الالزم يف حال وجدت الفروقات. .ب
 .عتماد الفروقات الناجتة عن عملية اجلرديعترب جملس اإلدارة هو اجلهة الوحيدة املختصة اب .أ (:10/9مادة )

الناتج عن تسوية فروقات  املخزون، يف انالنقص أو تسجيل الزايدةيتوىل قسم احلساابت مسؤولية  .ب
 ، بعد اعتماد جملس اإلدارة للفرق.املخزون

 
 اةخالفات اةالية :العاشرالفصل 

 
 مما خالفه أو السرقة أو االختالس حوادث من حادث أبي اجلمعية موظفي من موظف أي علم مبجرد (:1/10مادة )

أو مدير الشؤون املالية  العام املدير إخطار عليه جيب أو ممتلكات اجلمعية، أموال يف خسائر عليه يرتتب
 .الشلن هذا يف الالزمة الفورية اإلجراءات الختاذ للجمعية واإلدارية

العام، أو جلنة الشؤون املالية والتدقيق املنبثقة عن جملس  املدير فعلى مالية خمالفات حدوث حال يف .أ (:2/10مادة )
 املخالفة، تكون مسؤولة عن رفع حتقيق لتقصي جلنة أو جملس اإلدارة، إصدار مرسوم بتشكيل اإلدارة،

 ابحلادثة الطالع جملس اإلدارة واملدير العام. مفصل تقرير
كل   فإن ابجلمعية العاملني من أي من هدفه إىل للوصول معاونة تلقى قد املخالف املوظف أن ثبت إذا .ب

 .اجلرم يف له شريكاً  يعترب معاون
األنسب يف حق املخالفني ومعاونيهم إن  اجلزاء التلدييب أو اإلجراء القانوين بتحديد جملس اإلدارة يقوم .ج
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 وجدوا.
أو يستخدم أي  كاذبة،  معلومات أو مزورة مستندات يقدم أو مستندات، بتزوير يقوم الذي املوظف إن .أ (:3/10مادة )

س موظف اختالك  اجلمعية، من أموال على احلصول من مبقتضاها وسيلة لالحتيال أو السرقة، ويتمكن
يصدر إيصاالً  ملنفعته اخلاصة كلالاجلمعية  سماليت جيمعها اباألموال  منبعض أو كل  تنمية املوارد املالية

 يرد على املخالف أن يتوجب ، فإنهرمسياً ابملبالغ املستلمة أو يصدر إيصااًل مببلغ يقل عن املستلم الفعلي
 إخطاره، حتت طائلة املسؤولية القانونية. من ساعة وعشرين أربعة ظرف يف األموال تلك

فال تقوم  إخطاره، من ساعة عشرينو  أربعة ظرف يف اختلسها اليت املخالف للجمعية مجيع املبالغ رد إذا .ب
اجلمعية برفع دعوى قضائية ضده، وتكتفي إبيقاع اجلزاء التلدييب الذي يقره جملس اإلدارة والذي يصل 

 إىل الفصل من العمل.
 للتصرف الوظيفي منصبه استغل قد اجلمعية أصول من أي أو املستودعات عن املسؤولني أحد أن ثبت إذا (:4/10مادة )

يتحمل  أو ثبت تعمده إتالف أي منها، فإنه عليها، ابلسطو غريه ألحد مسح أو اجلمعية موجودات يف
 وسيلة بتحديد جملس اإلدارة على أن يقوم املغتصبة أو املتلفة، ممتلكاهتا قيمة عن اجلمعية تعويض مسؤولية

 ذلك الزماً.األنسب إن كان  حتديد اإلجراء القانوينالسداد، وإقرار اجلزاء التلدييب، و 
يقوم جملس اإلدارة ابختاذ اجلزاء التلدييب املناسب يف حقه دون  اإلمهال، سببها مالية خمالفة موظف ارتكب إذا (:5/10مادة )

 إال يف حال تكرار نفس املخالفة. الفصل من العمل،
رئيس القسم  اإلمهال فإن اجلمعية، بسبب أقسام من قسم أي ما يف مالية خمالفة حدوث تكرار حال يف (:6/10مادة )

املخالفة،  اإلدارية عن تلك الذي يشهد قسمه يف عهده حدوث نفس املخالفة اثنية يتحمل املسؤولية
 وحيصل على اجلزاء التلدييب الذي يتخذه جملس اإلدارة يف حقه حبسب احلالة.

 
 
 

 اةراجعة وال د ي  :عور احلاديالفصل 
 

 كما يلي:  ،املالية للرقابة جهاز للجمعية يكون .أ (:1/11مادة )
 جلنة الشؤون املالية والتدقيق )وهي رأس اجلهاز الرقايب املايل يف اجلمعية(. .1
 املراقب املايل.الداخلي أو املراجع  .2
 اللجان املؤقتة جلرد املستودعات. .3
 اللجان املؤقتة جلرد اخلزينة. .4

 اليت البياانت كافة  وتوفريالرقابة املالية للجمعية،  جهاز مع التام التعاون اإلدارات مجيع على يتوجب .ب
 صاحل يف يراه ما حسب مسبق، موعد دون من املفاجئة ابلزايرات القيام يف احلق وله وقت، أي يف يطلبها
 .العمل
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 يرتبط املراجع الداخلي إدارايً بلجنة الشؤون املالية والتدقيق مباشرة. .ج
 التخطيطية ابملوازنة الكافية االعتمادات املالية وجود من ابلتلكد واإلدارية املالية مدير الشؤون يقوم .د

 للجمعية، قبل إبرام العقود اليت تضع التزامات مالية على اجلمعية.
 واملوارد املالية الشؤون لكافة الداخلي والضبط الرقابة أنظمة تطبيق مسؤولية املالية الرقابة جهاز يتوىل .أ (:2/11مادة )

 إىل استناداً  اجلمعية، مستودعات يف مرتوكة للغري أماانت وأية ابجلمعية، اخلاصة واألوقاف واملمتلكات
 ،لنقدية الواردة والصادرةيف ا املنخرطنيمسؤولية ، والذي حيدد اإلدارة جملس قبل من املعتمد الرقايب النظام

واملصروفات والعهد النقدية  ،واملوردين واملخازن واملشرتايت ،واألجور ،واملنح ،والشيكات الواردة والصادرة
 وغريها من أوجه اإلنفاق واملوارد.

 نظام ابلعمل ضمن معايري النزاهة والشفافية واجلودة اليت يفرضها يلتزم رؤساء األقسام ومديرو اإلدارات .ب
 و املساءلة القانونية.اختصاصه، حتت طائلة اجلزاءات التلديبية أ كل يف جمال  الداخلية، الرقابة

 كلفوي خمتلف عن احملاسب املكلف من قبل الوزارة، خارجي حساابت مراجع للجمعية يكونيفضل أن  .أ (:3/11مادة )
 قوائمها واعتماد اجلمعية حساابت ملراقبة قبل جملس اإلدارة بتوصية من جلنة الشؤون املالية والتدقيق، من

 السنة انتهاء من شهرين خالل اعتماد القوائم املاليةو  االنتهاء يتم أن على ،يف هناية كل سنة مالية املالية
 ، كحد أقصى.املالية

 مهامه ألداءاملكلف  احلساابت مراجع معالكامل  لتعاوناب واإلدارية املالية الشؤون إدارة يلتزم مجيع أفراد .ب
مسؤولية اختاذ  إلدارةجملس ا يتوىل ، ويف حال وردت شكوى من مراجع احلساابت اخلارجيعلى أمت وجه

 اإلجراء الالزم ملعاجلتها.
 حتديد هبدف النقدية، للمتحصالت املستندي والفحص للمراجعة جبدولة برانمج الداخلي املراجع يقوم .أ (:4/11مادة )

 وترحيلها تسجيلها مت املتحصالت أن من والتلكد تنفيذها، ومدى الداخلية الرقابة أنظمة مالئمة مدى
من  مباشرة ابلبنك تودع املتحصالت تلك وأن املختص، احلساب من الدائن اجلانب إىل سليمة بطريقة

 .أتخري دون
 :التالية الرئيسية اخلطوات على النقدية ابملتحصالت اخلاص املراجعة برانمج يشتمل .ب

 .ابلبنك ابملتحصالت اجلمعية سجالت يف املتحصالت مطابقة .1
 .السنة خالل وقت أي يف احملصلة النقدية لرصيد مفاجئ جرد إلجراء احلاجة مدى حتديد .2
 .هلا املؤيدة املستندات مع احملصلة النقدية سجل يف املسجلة القيود عناصر مقارنة .3
 .الفحص حمل الفرتة عن النقدية املتحصالت سجالت أعمدة مجع صحة من التحقق .4
 ودفاتر العام األستاذ دفرت من كل  إىل النقدية املتحصالت سجالت من الرتحيالت مراجعة .5

 .املساعدة األستاذ
 .اختباري أساس على ابلكامل الفرتة خالل البنوك بني املالية التحويالت ومالحظة متابعة .6
 .النقدية املتحصالت بسجالت ابلبنك اإليداع قسائم تفاصيل مقارنة .7

 اخلطوات على يشتمل ،النقدية للمدفوعات املستندي والفحص للمراجعة جبدولة برانمج يقوم املراجع الداخلي (:5/11مادة )
 :التالية الرئيسية
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 املستندات من وغريها االستالم وأذون الفواتري مثل هلا املؤيدة واملستندات الصرف سندات ومراجعة فحص .1
 .الحقة إجراءات أدلة أي تضمنتها أو الالئحة مواد يف هلا اإلشارة سبق اليت

 كشف  يف املوجودة ابملعلومات للجمعية املعادة والشيكات قيمتها بسداد البنك قام اليت الشيكات مقارنة .2
 (.النقدية املدفوعات سجل أو) والبنك الصندوق حساب

 .الصرف وسندات ابملستندات الشيكات ربط .3
 
 

 ال قاررر اةالية  :عور لثاينالفصل ا
 

 املطلوبة والتفصيالت واألرصدة ابجملاميع مفصلة شهرية مراجعة موازين بتقدمي واإلدارية املالية الشؤون إدارة تلتزم (:1/12مادة )
 مخسة عشر خالل )ابستثناء جلان اجلرد( املالية الرقابة هازجلللمدير العام و ترفع  على املستويني الشهري والرتاكمي،

 .انتهاء الشهر كحد أقصى من يوماً ( 15)
على املستويني  الفعلية واملصروفات اإليرادات شهري إليضاح تقرير بتقدمي واإلدارية املالية الشؤون إدارة تقوم (:2/12مادة )

 املالية الرقابة وجلهاز يرفع للمدير العام اخلطة التشغيلية، يف موازنة الواردة مع التقديرات ابملقارنة ،الشهري والرتاكمي
 انتهاء الشهر كحد أقصى. من يوماً ( 15) )ابستثناء جلان اجلرد(، خالل مخسة عشر

 صحة من والتلكد والفصلية الشهرية املالية التقارير واعتماد مسؤولية مراجعة واإلدارية املالية الشؤون مدير يتوىل .أ (:3/12ة )ماد
 املدير العام واملراجع الداخلي وجملس اإلدارة. على وعرضها فيها، املدرجة البياانت

 خيتص جملس اإلدارة ابعتماد التقارير املالية. .ب
 املايل حبده األدىن مما يلي:يتكون التقرير  .ج

 ميزان املراجعة الربع السنوي. .1
 قائمة اإليرادات واملصروفات. .2
 قائمة املركز املايل للجمعية. .3
 مقارنة اإلنفاق اجلاري الفعلي مع االعتمادات املخصصة له يف املوازنة التقديرية. .4

 كافة  مع وتقدميها والسنوية، الفصلية املالية القوائم عدادإب )احملاسبني( واإلدارية املالية الشؤون إدارة تتوىل .أ (:4/12مادة )
 عن الصادرة للتعليمات وفقاً  ابلفحص بدوره يقوم والذي الداخلي، املراجع يطلبها اليت والبياانت املعلومات

 املعايري من وغريها القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة املعايري من ستفادةاال مع ،الوزارة
 .املالية القوائم من األهداف حيقق ومبا عليها، واملتعارف العامة احملاسبية واألصول والتعليمات

 شهرين أقصاها زمنية وخالل مدة مالية سنة كل  هناية يف اخلتامية اإلمجالية واحلساابت املالية القوائم إعداد يتم .ب
 جملس اإلدارة. أوالقانونية  احملاسبة مكاتب أحد واعتمادها مراجعتها يتوىليفضل أن و  املالية، السنة انتهاء من

 للجمعية ما يلي: األساسية املالية القوائم تتضمن .ج
 .املايل املركز قائمة .1
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 .واملصروفات اإليرادات قائمة .2
 .النقدية التدفقات قائمة .3
 .املالية للقوائم املتممة اإليضاحات .4

 ال املثال سبيل على ومنها إعدادها من املنشودة ألهدافا حتقق أن للجمعية املالية القوائم إعداد عند يراعى (:5/12مادة )
 :احلصر

 املعلقة النقدية والتدفقات العمليات ونتائج اجلمعية ألوضاع والعادل الصحيح املوقف املالية القوائم ُتظهر أن .1
 الطلب. وعند حمدد اتريخ يف املنتهية الزمنية ابلفرتات

 الرئيسيني. املستفيدين الحتياجات املالية املعلومات تقدمي .2
 ومصادرها. للجمعية املالية املوارد عن معلومات تقدمي .3
 اجلمعية. أصول صايف يف للتغري الدوري القياس خالل من اجلمعية أداء عن معلومات تقدمي .4
 النقدية. التدفقات عن مالئمة معلومات تقدمي .5
 .إيضاحات شكل على إضافية معلومات تقدمي .6

 :عن املالية ابلقوائم املرتبطة اإليضاحات يف اإلفصاح ينبغي (:6/12مادة )
 .قيود االستخدام .1
 .قيود الوقت .2
 .قيود االستخدام والوقت معاً  .3
 .قيود األصول الوقفية .4
 .على نفسها اجلمعيةالقيود الذاتية اليت تفرضها  .5
 .تكوينها قرارها وسببإفيما يتعلق بتكوين املخصصات واالحتياطيات وكيفية  معيةسياسة اجل .6
 .معيةرفع القيود عن موارد اجل .7
 .سباب ذلكأوجود عجز جوهري يف أي بند من صايف األصول مع حتديد  .8
 .فصاح عن املصروفات التشغيليةاإل .9

 .(داء""تقرير األ)هداف املوضوعة جنازات املتحققة بشكل كمي مقابل األفصاح عن اإلاإل .10
 كل  مكوانت وحتليل اخلتامية احلساابت بنود من بند كل  تفاصيل توضح مرفقات يعد احملاسب يف اإلدارة .أ (:7/12مادة )

 ضرورة التفصيلية املرفقات إعداد عند ويراعى البنود، هذه من بند لكل املكونة احلساابت أرصدة من رصيد
 واإلدارية املالية الشؤون مدير قبل من مجيعاً  اعتمادها وجيب السابقة، املالية السنة عن املقارنة أرقام توضيح

 .القانوين احملاسب على عرضها قبل اإلدارة جملس ورئيس والتدقيق املالية الشؤون وجلنة وأمني الصندوق الرئيس
 :التايل النحو على احملاسبية السياسات تطبيق اخلتامية احلساابت إعداد قبل يُراعى .ب

 ا يلي:مل طبقاً  اإليرادات من خيصها ما وقيد املصروفات أنواع مجيع من خيصها ما املالية السنة حتميل .1
 املصروفات:

 العمومية واإلدارية واألنشطة واألنشطة االستثمارية طبقاً ملبدأ االستحقاق. -
 مصروفات املساعدات والزكاة طبقاً ملبدأ األساس النقدي. -
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 اإليرادات:
 .إيرادات االشرتاكات والتربعات والزكاة طبقاً ملبدأ األساس النقدي -
 وإيرادات األنشطة االستثمارية طبقاً ملبدأ االستحقاق.إعانة الوزارة  -
 .اإليرادات األخرى طبقاً ملبدأ األساس النقدي -
 .وتقييمه السنوي اجلرد سالمة من التلكد .2
 .احملاسيب النظام يف ورد وما السائد احملاسيب للعرف طبقاً  الثابتة لألصول املناسب اإلهالك حساب .3
 .هبا الفائض أو والعجز احتساهبا وكيفية شغيليةالت واملصروفات االيرادات توضيح .4

 :املايل املركز قائمة إعداد عند يراعى (:8/12مادة )
 .امليزانية اتريخ حىت االستهالكات مجيع منها خمصوماً  ابلتكلفة الثابتة األصول بنود إظهار .1
 .الوقفية واألصول للتشغيل املخصصة األصول بني الفصل مراعات .2
 املوجودات تقييم ويتم حدة، على جمموعة كل  بيان مع متجانسة جمموعات يف املتداولة األصول بنود إظهار .3

 .أقل أيهما السوق أو التكلفة سعر أساس على وذلك الفعلي اجلرد حسب مالية سنة كل  هناية يف املتداولة
 اتريخ حىت( وجدت إن) املخصصات جمموع منها خمصوماً  ابلتفصيل األخرى املدينة األرصدة عناصر إظهار .4

 .امليزانية
 :يلي ما اخلصوص هبذا الوزارة تعليمات العمومية وحبسب امليزانية قائمة ضمن يرفق (:9/12مادة )

 وتقدميها وإقرارها العمومية امليزانية على الذي يفيد ابطالعه اجلمعية إدارة جملس اجتماع حمضر من نسخة .1
 .عليها للتصديق العمومية للجمعية

 .الصندوق جرد حمضر .2
 .املستودع جرد حمضر .3
 .األمر لزم إذا التسوية ومذكرات البنوك لدى اجلمعية أرصدة شهادات .4
 إظهار على التلكيد مع ومستحقاهتا ومقدماهتا واألنشطة الربامج وإيرادات مصروفات إليضاح حتليلية بياانت .5

 .العينية املنح
 العام أثناء واالستبعادات ابإلضافات األصول حلركة حتليلي كشف  مع الثابتة األصول استهالك كشوف .6

 .الرصيد إىل وصوالً 
 اليت واإليضاحات والبياانت واملستندات السجالت مجيع على االطالع حق وقت كل  يف القانوين للمحاسب .أ (:10/12مادة )

 .مهمته ألداء الالزمة واستفساراته مالحظاته مجيع على والرد عليها، احلصول ضرورة يرى
 فورايً  تقريراً  يرفع أن للخطر اجلمعية أموال يعرض تصرف أو اختالس أي اكتشاف عند القانوين احملاسب على .ب

 .املناسبة اإلجراءات الختاذ العام املدير إىل بذلك
 املراجعة معايري وفق بذلك تقارير وإعداد املالية السنة هناية يف اخلتامية احلساابت مبراجعة القانوين احملاسب يقوم (:11/12مادة )

 النهائي املوعد من أسبوعني عن تقل ال فرتة خالل تقريره وتقدمي املراجعة أعمال من ينتهي أن على عليها املتعارف
 :يلي ما مراعاة القانونية احملاسبة مكتب وعلى اإلدارة، جملس إىل لرتفع املقرر

 .اهلجرية السنة هناية هي للجمعية املالية السنة .1
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 .السابقة املالية السنة مع للمقارنة خانة ختصيص مع املعنية املالية ابلسنة اخلاصة العمومية امليزانية فحص .2
 املالية السنة مع للمقارنة خانة ختصيص مع ،املعنية املالية ابلسنة اخلاص واملصروفات اإليرادات حساب فحص .3

 . السابقة
 .امليزانية عنها املعد السنة خالل متت اليت النقدية واملدفوعات للمقبوضات قائمة فحص .4
 .اجلمعية مصروفات إيضاحات فحص .5
 السنة أول يف األساسية وقيمته ،األصل نوع يوضح الثابتة األصول من املوجودات استهالك بيان فحص .6

 ،إستبعادات أو جديدة إضافة أية توضيح مع االستهالك ونسبة ،السنوي االستهالك قسط وقيمة ،املالية
 .احلالتني كال  يف التاريخ وبيان

 وإظهار اجلمعية تعدها اليت التقدير حماضر مبوجب ،فعلية بقيمة مقدرة العينية واملصروفات اإليرادات احتساب .7
 .اجلرد كشوف  ضمن منها املتبقي قيمة

 سنة بيان مع، حدة على كل  املختلفة املشروعات الدخل وصايف ،ومصروفات إبيرادات كشوفات  إعداد .8
 .الدخل لصايف املقارنة

 .حدة على كل،  العقار من اجلمعية ممتلكات إيضاح فحص .9
 .نوعها حسب الوزارة من اجلمعية عليها حصلت إعانة قيمة كل  بيان .10
 .التلمينات إيضاح .11
 .والدائنني املدينة ابلذمم لييتفص إيضاح .12
 .كافية  بنسبة وحماسبياً  مستندايً  احلساابت مراجعة .13
  اخلتامي واحلساب امليزانية صفحات مجيع على الرمسي خبتمه احملاسبية مكتب مصادقة .14
 ،السيارات استماراتو  ،الشرعية الصكوك) مثل اجلمعية سماب املسجلة الثابتة األصول ملكية مستندات طلب .15

 .امليزانية على تقريره يف بذلك والتلشري عليها طالعلال( وغريها
 أموال أصول رصيد مبلغ يذكر أن على به يوردها الذي ابلنص اجلمعية معه تتعامل الذي البنك شهادة تُقبل .16

 .ابألرقام واحلروف األصول مقدار وحيدد ،للجمعية املالية السنة لنهاية احملدد اليوم ريخابت هلدي اجلمعية
 اجلمعية على لعرضها احملاسب املايل مع ومناقشتها ومراجعتها اخلتامية واحلساابت العمومية امليزانية دراسة .17

 على ابإلشراف املعنية الرمسية للجهات منها نسخة ورفع عليها، واملصادقة السنوي اجتماعها يف العمومية
 .اجلمعية

 للجمعية ما يلي: اخلارجي احلساابت مراجع تقرير يتضمن (:12/12مادة )
 املالية املعتمدة من مكتب احملاسبة القانونية. القوائم .1
 املالية. القوائم عناصر بنود ببيان كامل  تفصيل .2
 .احملاسبية املبادئ تطبيق مدى .3
 .الداخلية الرقابة نظام كفاية  مدى .4
 .املالية القوائم إعداد بعد وقعت مهمة أحداث .5
 .املالية للعمليات والفين املستندي الفحص نتيجة .6
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 :يلي ما توضح مبذكرات اخلارجي املراجع من املعتمدة املالية القوائم أسفل اإلشارة يلزم (:13/12مادة )
 املخزون. تقييمطرق  .1
 االلتزامات احملتملة يف املستقبل. .2
 أحداث وقعت بعد إعداد امليزانية. .3
 أثر التحويالت للعمالت األجنبية. .4
 التغري يف السياسات احملاسبية. .5
 تفصيل لبنود أموال اجلمعية، االلتزامات )األماانت(. .6
 حصائية التالية:اجلداول اإل .7

 واهتالكها. حتليل األصول -
  اثبت ومتغري.حتليل املصروفات إىل -
يرادات األخرى واملشاريع واألنشطة والربامج واإل ،يرادات العامة واملخصصةبيان الدعم واإل -

 املنفذة.
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 اإلجراءات الثاين:الباب  .2
 

 واةدفوعات للمقبوضات واحملاسبية اةالية اإلجراءاتالفصل األول: 
 

 مقدمة

 
 مصادر حيدد واضحاً  دليالً  تكون حبيث للجمعية، واحملاسبية املالية األعمال إلدارة املنظمة القواعد جمموعة هي واحملاسبية املالية اإلجراءات

 خاصة وقواعد للجمعية، العامة املالية ابلسياسة تتعلق عامة قواعد إىل القواعد هذه تبويب وميكن عليها، والسيطرة األموال واستخدامات
 .مالية آاثراً  عليه يرتتب إجراء بكل تتعلق

 
 :يلي فيما للجمعية العامة املالية ابلسياسة املتعلقة العامة القواعد تتمثل

 بدقة املايل املركز بيان تعكس حبيث ابجلمعية النشاط طبيعة مع املالية واألنظمة املستخدمة احملاسبية والدفاتر السجالت تتفق أن جيب .1
 مبا ابجلمعية املعتمدة واإلجراءات السياسات وفق واحملاسبية املالية العمليات سجل على الكاملة الرقابة حتقق مستنديه دورة إطار يف

 .وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتعليمات السعودية العربية اململكة يف به املعمول اخلريية اجلمعيات/املؤسسات قانون مع يتماشى
 وغري احملاسبية والنماذج واملسـتندات والسجـالت الدفاتر بتسمية اخلاصة والتعليمات القرارات مدير الشؤون املالية واإلدارية يصدر .2

 لتطور نتيجة عليها تطرأ تعديالت وأية املختلفة احملاسبية والقيود املالية املعامالت لضبط حالياً  اجلمعية تستخدمها اليت احملاسبية
 .أعاله( 1) بند مع يتعارض ال مبا العمل

 الالئحة ضمن استخدامها واملعتمد الغرض هلذا اجملهزة السندات مبوجب إال للجمعية احملاسبية السجالت يف قيد أي تسجيل جيوز ال .3
 .للجمعية املالية

 املستند على التواقيع صحة من التلكد مع يتضمنها، اليت للبياانت واملؤيدة الالزمة األخرى املستندات احملاسيب ابلسند يرفق أن جيب .4
 .ومرفقاته احملاسيب

 .املالية الشؤون قبل من إعدادها بعد اإلدارة إىل رفعها قبل مدير الشؤون املالية واإلدارية قبل من احملاسبية السندات مجيع توثيق جيري .5
 السندات عن التحري جيري وأن األرقام، متسلسلة( الداخلية السندات) اجلمعية داخل تداوهلا يتم اليت السندات مجيع تكون أن جيب .6

 .أخطاء حلدوث منعاً  ذلك يفيد مبا امللغاة السندات ختم ضرورة مع املفقودة
  مهما واحملاسبية املالية اإلجراءات حسب معتمدة صرف وسندات قبض سندات مبوجب املدفوعات وكافة املقبوضات كافة  تتم أن .7

 .الصرف وأسباب القبض مصادر كانت
 مراقب طريق عن خارجيا أو الداخلية ابملراجعة املكلف خالل من داخليا سواء للرقابة، واحملاسبية املالية والسندات القيود مجيع ختضع .8

 وتدقيق فحص عملية لتسهيل املدققني يطلبها اليت املعلومات كافة  تقدمي مدير الشؤون املالية واإلدارية وعلى القانوين، احلساابت
 .للجمعية احلقيقي املايل املركز عن وتعبريها احلساابت ودقة صحة يف رأيهم إبداء من وميكنهم. املختلفة احملاسبية السجالت

 هذه وتعترب والرقابة، التخطيط يف تستخدمها اليت املعلومات من اإلدارة احتياجات تناسب دورية مالية تقارير استخراج يتم أن جيب .9
 .النظام هذا من أساسياً  جزءاً  التقارير
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 خالل من( املطبوعات سجل) املالية الشؤون مبعرفة يعد سجل مبوجب اجلمعية يف تداوهلا يتم اليت املختلفة السندات تسلم أن جيب .10
 املتسلسلة واألرقام السند طبيعة بيان مع السندات، هلذه املستخدم املوظف قبل من التوقيع يتم حبيث مطبوعات/استالم سند منوذج

 .آمن مكان يف املستعملة غري ابلسندات اإلحتفاظ جيري أن على له،
 .النثرية الصناديق من صرفها فيتم الصغرية املدفوعات أما الشيكات، مبوجب الكبرية املبالغ ذات اجلمعية مدفوعات تتم أن جيب .11
 يف الصرف له جيوز اليت واملبالغ اإلداري املستوى اجلدول هذا يبني حبيث املايل الصرف صالحيات حيدد جدول وضع يتم أن جيب .12

 .ابلتوقيع املفوضة اإلدارية واملستوايت الشيكات على التوقيع صالحية حتدد أن جيب كما.  حدودها
 من السندات مجيع واعتماد توقيع يتم أن جيب كما  ترحيلها، عملية وبني السجالت يف وقيدها السندات جتهيز بني اجلمع جيوز ال .13

 .مدير الشؤون املالية واإلدارية قبل
 

 إجراءات اةقبوضات
 

 القبض سندات إجراءات
 .احملصلني إىل املبلغ للجمعية، ويسلم املال وهب يريد الذي احملسنأييت  .1
 .يقوم احملصل بتسليم املتربع إيصال استالم .2
 .وإعداد سند قبض )إيصال استالم(  من احملصلني املبلغ ابستالم الصندوق أمني يقوم .3
 .يقوم مدير الشؤون املالية واإلدارية ابعتماد سند القبض .4
 .الصندوق حركة سجل يف القبض سندات بتسجيل الصندوق أمني يقوم .5
 .املالية الشؤون إىل القبض سندات ملفات تسليم .6
 .البنك يف يومياً  املقبوضة املبالغ إبيداع الصندوق أمني يقوم .7
 .النقدي الصرف سند إبعـداد الصـندوق أمني يقوم .8
 .الصرف سند مع اإليداع قسيمة إرفاق ويتم املودعة املبالغ إبمجايل النقدي الصرف سند إعداد ويتم .9
 

 اةعاجلة احملاسبية للمقبوضات إجراءات
وسليمة  صحيحة بطريقة القبض سند وتوجيه املتاح، حبسب اليدوي التسجيل أو اآليل احلاسب إىل القبض سندات إبدخال يقوم احملاسب

 اإلدخال من والتلكد اآليل احلاسب إىل السندات إدخال لعملية الالزمة اخلطوات إتباع الالزم، ويتم احملاسيب القيد إجراء خالل من
 .والرتحيل واالعتماد

 
 إجراءات اةدفوعات

 
 دفع الرواتب

 .الرواتب على جديدة تعديالت أية إجراء بعد الرواتب كشف  إبعداد املالية قسم يقوم .1
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 اإلجتماعية والتلمينات املختلفة والبدالت املبالغ صحة من والتلكد الرواتب كشف  بتدقيق املالية الشؤون يف احملاسب يقوم .2
 .التعديل هلذا املؤيدة واملستندات وجدت إن تعديالت أية وإجراء أبنواعها واالستقطاعات

 .مدير الشؤون املالية واإلدارية من واألجور الرواتب كشف  اعتماد .3
 الشهر عن اختالف أي من والتلكد املوظفني شؤون قسم سجالت مع الرواتب كشوف  مبطابقة الداخلية ابملراجعة املكلف يقوم .4

 .السابق
 .واألجور الرواتب كشف  إبمجال البنك إىل حتويل إرسال أو الالزمة الشيكات إعداد .5
 .الصالحية صاحب قبل من البنك اىل التحويل أو الشيكات اعتماد .6
 .الصالحية صاحب من املعتمد التحويل طريق عن البنك خالل من أو املعتمدة الشيكات واقع من رواتبهم املوظفني استالم .7
 .الالزمة احملاسبية القيود إعداد .8
 :التايل النحو على واألجور الرواتب نظام بواسطة الكشوف وإعداد واألجور الرواتب احتساب يتم آيل برانمج استخدام حالة يف .9

 العمل اإلضافية،البدالت، ساعات  الراتب،) مثل ابملوظف اخلاصة املالية ابألمور يتعلق ما بكل النظام خيتص .أ
 (.ذلك اإلجتماعية، وغري التلمينات السلف، احلسومات،

 .فيه يعملون الذي أو القسم اإلدارة حسب للموظفني الرواتب احتساب جيب .ب
 .الالزمة املراجعة إجراء بعد والفوري اآليل الرتحيل خالل من الالزمة احملاسبية القيود إبعداد املالية الشؤون إدارة تقوم .ج

 
 الرواتب مدفوعات على الر ابة

 .الرواتب كشف  إعداد عند( املوظف ورقم القسم أو اإلدارة اسم) حتديد جيب .1
 .الرواتب صرف عند الوظائف بني الفصل جيب .2
 .الرواتب كشف  إعداد .3
 .الرواتب كشف  تدقيق .4
 .الصرف سندات حتضري .5
 .الصرف قبل والصايف احلسميات اإلمجايل االستحقاق ببنود واألجور للرواتب املستحقني إشعار جيب .6
 .البنوك إىل التحويل طريق عن الرواتب صرف اإلمكان قدر يفضل .7
جملس  سياسة وكذلك السعودي والعمال العمل وقانون القوانني تتطلبه ما حسب واالستحقاقات الرواتب توزيعات حتديد جيب .8

 .ابجلمعية اإلدارة
 .(قسم أو إدارة) تكلفة مركز بكل العمل تكلفة معرفة الرواتب كشف  إعداد عند يراعى أن جيب .9

 وعالواهتم رواتبهم وحتـديد املوظـفني بتعيـني اخلـاصة اإلجراءات عنها تصدر اليت الوحيدة اجلهة هي إدارة الشؤون املالية واإلدارية .10
 .واألجور الرواتب حتضري يف األساس هي اإلدارة هذه عن تصدر اليت السندات وتعترب للجمعية اإلداري للنظام طبقاً  السنوية والزايدة

 
 واةطبوعات القرطاسية شراء

 :التالية ابإلجراءات التقيد ينبغي ولكن الشراء إجراءات لنفس ختضع
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 املطلوبة والكميات منها املخزون أرصدة بني والربط اجلمعية يف واملستخدمة املطبوعة للنماذج مستقرة سياسة وضع جيب .1
 .الفعلية واالحتياجات

 من النماذج وبياانت شكل يف تعديالت أية اعتماد ذلك يسبق أن على تصنيفي تقسيم حسب وترقيمها املطبوعات تصنيف جيب .2
 .هلا املستخدمة اإلدارة مدير

 ويفضل عددها حدود ويف املستخدمة الدفاتر تسليم بعد إال اجلديدة الدفاتر صرف يتم أال املشرتاة املطبوعات استالم عند جيب .3
 .والتخزين التعامل عملية تسهل حىت املستندات لتسلسل طبقا املستلمة الدفاتر ترتيب

 جرد ضرورة مع الغرض هلذا خمصص لشخص أمانته إسناد مع آمن مكان أي أو مستقل مستودع يف املطبوعات ختزين جيب .4
 .سنوايً  األقل على واحدة مرة مفاجئاً  جردا املخزونة األصناف

 
 واةطبوعات القرطاسية على الر ابة
 واملطبوعات القرطاسية على الرقابة وتتضمن، إدارة الشؤون املالية واإلدارية مبعرفة عليها والرقابة املختلفة القرطاسية تسليم عملية تنظيم جيري

 التالية: األمور
 .العمل استمرارية لضمان للمجموعة الالزمة واملطبوعات القرطاسية توفر من التلكد .1
 سجل يف ذلك املستلم اسم تسجيل مع ابستخدامها املفوض الشخص هو املطبوعات أو القرطاسية مستلم أن من التلكد .2

 .املطبوعات
 أو تلفها أو ضياعها عن املسؤولية حتديد هبدف لذلك املخصصة املستندات خالل من واملطبوعات القرطاسية تداول على الرقابة .3

 .استعماهلا سوء
 .استخدامها يف اليومي الروتني تسهيل هبدف العمل حلاجة واملطبوعات القرطاسية كفاية  من التلكد .4
 وسند مطبوعات/ استالم سند خالل من املطبوعات تداول حركة إثبات يتم حبيث ابملطبوعات، خاص سجل مسك جيب .5

 األرقام حصر طريق عن البند هذا من املخزون متابعة بغرض املايل، ابلنظام املرفقة النماذج دليل يف موضح هو كما  مطبوعات/صرف
 .الداخلية املراقبة أهداف حيقق مبا واملصروفة الواردة والسجالت للدفاتر املتسلسلة

 .السجالت يف الالزمة احملاسبية القيود إثبات .6
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 إجراءات األصول الثاب ة
 

 األصول الثاب ة شراء
 حالة يف أو اجلمعية، ملوجودات جديدة اثبتة موجودات إضافة حالة يف أي االستبدال أو اإلضافة حاليت يف األصول الثابتة شراء يتم .1

 .عنه عوضاً  جديدة اثبتة مبوجودات خردة اعتباره أو ابلكامل استهالكه مت أكثر أو اثبت أصل إستبدال
 األصل شراء من الغاية فيه موضحاً  للشؤون املالية واإلدارية شراء طلب برفع املسؤول املختص يقوم اثبت أصل لشراء احلاجة عند .2

 .اجلديد
 .الغرض هلذا الالزمة اإلجراءات استكمال مث األصل، شراء على املوافقة حالة يف الشراء طريقة حتديد يتم .3
 الشراء طلب واقع من املطلوبة للمواصفات ومطابقته األصل هذا وفحص ابستالم الطالبة اإلدارة تقوم املشرتاة الوحدة استالم عند .4

 .املشرتايت قسم إىل ويرسلهما ابالستالم عليهما يوقع مث املورد وفاتورة
 إبعداد لتقوم املالية الشؤون إىل األخرى الثبوتية واملستندات الشراء طلب ونسخة املورد فاتورة إبرسال املشرتايت قسم رئيس يقوم .5

 .الشراء عملية يف املوضحة اإلجراءات حسب الالزمة احملاسبية القيود
 فيه يبني الثابتة، لألصول سجل خيصص وحبيث الغرض هلذا املقرتح السجل يف وتسجل للجمعية اململوكة األصول الثابتة حصر يتم .6

 .حده على أصل كل  عن وبيان تصنيف
 .وجردها عليها الرقابة سهولة لضمان األصول الثابتة مجيع ترقيم يلزم .7
 

 األصول الثاب ة بيع
 من مذكرة عمل يتم اإلدارة تراه األسباب من سبب ألي األصول الثابتة من صاحلة غري أو قدمية معدات عن اإلستغناء حالة يف .1

 هذا شراء تكلفة لبيان املالية للشؤون حيوهلا والذي العام املدير إىل املذكرة هذه وترفع األصل هذا حبوزهتا املوجود اإلدارة أو القسم
 .املرتاكم استهالكه وخمصص الدفرتية وقيمته األصل

 .الصاحلة غري أو القدمية األصول الثابتة بيع على املوافقة جملس اإلدارةرئيس  من بقرار يتم .2
 آبراء اإلسرتشاد بعد األصل هذا به يباع الذي األدىن احلد املوافقة هذه يف حيدد الثابت األصل بيع عملية على املوافقة عند .3

 .املختصني
 .املزايدة بطريق أو املباشر البيع بطريق إما تتم اليت البيع إجراءات على املالية الشؤون تشرف .4
 الالزم احملاسيب القيد إلجراء قيد سند إعداد عليه بناء وجيري قبض سند مبوجب املشرتي من الثمن قبض يتم طريقة أبية البيع حالة يف .5

 .األصول الثابتة سجل ومن احملاسبية السجالت من األصل لشطب
 يف أما اثبتة موجودات بيع إيرادات/ األخرى اإليرادات ضمن الفرق يسجل الدفرتية القيمة عن األصل بيع إيرادات زايدة حال يف .6

 كال  ويف اثبتة موجودات بيع خسارة/ األخرى املصروفات ضمن الفرق فيسجل لألصل الدفرتية للقيمة البيع إيرادات تغطية عدم حال
 .واملصروفات اإليرادات قائمة يف احلساب يقفل احلالتني

 
 األصول الثاب ة اس هالك

 .الثابت القسط بطريقة اجلمعية يف األصول الثابتة استهالك جيري .1
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 :اإلدارة جملس من اعتمادها بعد التايل للتحليل وفقاً  الثابتة للموجودات السنوية االستهالك نسب حتتسب .2
 

 النسبة )%( البياا م
 %4 املباين .1
 %20 السيارات .2
 %10 األاثث واملفروشات .3
 %15 اآلالت واملعدات .4

 
 .هبا واإلقتناع التغيري أسباب دراسة بعد األصول الثابتة استهالك نسب تغيري اإلدارة جملس من بقرار يتم .3
 هلا يكن ومل لالستعمال صاحلة غري أصبحت إذا ابجلمعية األصول الثابتة من أي شطب صالحية رئيس جملس اإلدارة أو العام للمدير .4

 .للبيع أو لالستخدام صالحياهتا عدم الفين التقرير يثبت أن بشرط ابلسجالت دفرتية قيمة
 املدير من شطبها صالحية تكون ابلسجالت دفرتية قيمة وهلا لالستعمال صاحلة غري فين تقرير مبوجب أصبحت اليت األصول الثابتة .5

 .الالزم احملاسيب القيد إجراء وفق عادية غري كخسائر  الدفرتية القيمة وتسجل األصول الثابتة إستبدال إجراءات نفس وفق العام
 .واحد سعودي رايل رمزية بقيمة دفرتاي إثباهتا فيتم تعمل زالت وال ابلكامل استهالكها مت اليت املوجودات أما .6
 .األصول الثابتة كشف  على بناء وذلك هلا التابعة التنسيق على األصول الثابتة استهالك حتميل جيري .7
 
 
 

  األصول الثاب ة على ال أمني
 .التلمني شركات من عروض إستدراج عملية ضوء على وذلك وموجوداهتا، اجلمعية أموال على التلمني جيب .1
 عوامل عن الناتج واإلهالك واألخطار والسرقة احلريق ضد التلمني وموجوداهتا، اجلمعية وممتلكات أموال على التلمني يغطي أن جيب .2

 .لذلك املناسبة اإلقرتاحات تقدمي مدير الشؤون املالية واإلدارية على وجيب. وغريها طبيعية
 :هي التلمني يشملها أن جيب اليت واملوجودات املمتلكات .3

 .وموجوداهتا املستودعات .أ
 .الطريق ويف الصندوق يف النقد .ب
 .ذلك وغري واألدوات واألجهزة املباين السيارات، مثل األصول الثابتة .ج
 .أخرى .د

 
 اجلمعية وموجودات مم لكات وحفظ إجراءات تنظيم
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 اةس ودعات مس ندات وتداول تنظيم
 أموال على احملافظة إجراءات أهم من اجلمعية مبستودعات وخالفه االستهالكية واملواد املوجودات من اجلمعية مشرتايت حفظ إجراءات تعترب

 :التالية والتنظيمية الرقابية واألدوات العناصر توافر ينبغي ذلك وإلحكام اجلمعية وممتلكات
 .املستودع عن املسؤول لدى صنف بطاقات .1
 .املالية الشؤون لدى املخزون مراقبة بطاقات .2
 .املخزون مراقبة وبطاقات الصنف بطاقات مع ومطابقتها املستودعات يف واملواد لألدوات ودوري فعلي جرد .3
 .املالية الشؤون لدى املخزون مراقبة وبطاقات املستودع عن املسؤول لدى البطاقات بني مستمرة مطابقات .4
 على للداللة خمتلفة أبرقام املتنوعة واملواد األدوات أصناف متييز على الدليل هذا ويهدف املستودعات، خمزون لرتميز دليل وضع .5

( الشراء) اإلدخال حاالت يف املستودعات مع التعامل وسهولة املستودع على الرقابة تسهيل إىل ويؤدي إليها تنتمي اليت اجملموعة
 (.وإخراج إدخال) والتحويالت( الصرف) واإلخراج

 
 اةس ودعات جرد
 :التالية اإلجراءات اختاذ تنفيذه عند جيب مستمراً، أو مفاجئاً  أو دورايً  اجلرد كان  سواء

 
 :اجلرد تعليمات .1

 الشؤون املالية واإلدارية إدارة عن ممثل احملاسب من وتتكونقرار من صاحب الصالحية  مبوجب جرد جلنة تشكيل يتم .أ
 .القانوين احملاسب مكتب عن ممثلو  الداخلي، واملراجع املشرتايت قسم ومسؤول

 .اجلرد بلجنة عضو كل  من املطلوب والدور للجرد الزمين اجلدول حتديد .ب
 األنواع قوائم حيث من املشرتايت قسم ومسؤول مدير الشؤون املالية واإلدارية من للجرد ابلتحضري خاصة تعليمات .ج

 .ابملستودعات املوجودة واألصناف والكميات
 
 اجلرد: مس ندات .2

 :يلي فيما تتمثل واليت للجمعية املختلفة األنشطة واحتياجات طبيعة مع اجلرد ومستندات مناذج تصميم يتناسب أن جيب
 

 النسبة )%( البياا م
 يف املوقع الصنف، وصف الرمز، الصنف، اسم) بياانت حتتوي الصنف بطاقة . 1

 التسليم، اتريخ الصادرة، الكميات الواردة، الكميات املستودع،
 الصنف(. حساب رقم املتبقي، الرصيد اإلصدار، اتريخ

 يستخدم املورد، فواتري واقع من جديد صنف استالم عند حيرر إرجاع/استالم سند .2
 رقم إيضاح ضرورة مع مرتدة مواد/موجودات وجود عند أيضاً 
 .السابقة املورد فاتورة

 جبانب جديدة مواد/موجودات استالم عند حتريره يتم واستالم فحص حمضر .3
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 النسبة )%( البياا م
 .استالم/سند

 )اتريخ، حيتوي الذي السند هذا مبوجب اإل املواد خترج أال جيب إخراج/صرف سند .4
 اتريخ الكمية، احلساب، رقم الرمز، املواد، وصف السند، رقم

 الطالبة( اجلهة التسليم،
 .آلخر مستودع من أصناف حتويل عند تستخدم حتويل( مذكرة) أمر .5
 االستالم عملية ملتابعة إدارة الشؤون املالية واإلدارية لدى تستخدم املخزون مراقبة بطاقة .6

 .للمواد والتمويل والصرف
 وكمياته ابلصنف اخلاصة البياانت كافة  على البطاقة وجه حيتوي اجلرد بطاقة .7

 تعلق( وجد إن) اجلرد أثناء الصنف حركة توضح البطاقة ظهر أما
 .جرده مت صنف كل  على البطاقات

 فقط يستخدم)املخزون  سجل .8
 (اليدوي التسجيل حالة يف

 يف املستخدمة املواد من صنف كل  بياانت على حيتوي 
 :حيث من اجلمعية
o والرصيد الواردة والكميات املطلوبة الكميات 

 .صنف كل  من واالحتياجات املتبقي
o بعد، تسلمها يتم ومل املطلوبة الكميات 

 واملتاحة مستنداهتا وصول حلني واحملتجزة
 .مستقبالً  لالستخدام

 
 :اجلرد  وائم .3

 :على تشتمل اليت اجلرد بطاقة بياانت خالل من تعبئتها يتم الفعلي اجلرد نتائج لتثبيت قوائم عن عبارة
 املادة اسم. 
 الوحدة. 
 الوحدة سعر. 
 والقيمة ابلكمية الدفرتي الرصيد. 
 ابلكمية الفعلي اجلرد. 
 والقيمة ابلكمية الزايدة. 
 والقيمة ابلكمية النقصان. 

 
 :اجلرد إجراءات .4
 .اجلرد بطاقة يف له املخصصة ابملساحة يوجد ما كل  بتسجيل ابللجنة عضو كل  قيام .1
 .اجلرد قائمة حقول ابقي ابستكمال املالية الشؤون إدارة تقوم .2
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 الثانية النسخة املستودع، ألمني األوىل النسخة املالية، الشؤون إلدارة اجلرد كشف  أصل: يلي اجلرد، وتوزيعها كما مناذج اعتماد .3
 .للحفظ

 
 :اجلرد ن ائج .5

 بشلن ومقرتحاته ومسبباهتا نقصان أو زايدة من اجلرد نتائج به موضحاً  للمدير العام اجلرد تقرير برفع مدير الشؤون املالية واإلدارية يقوم
 .معاجلتها

 
 خمزوا تقييم

 املتوسط حبساب فهي تتم اجلمعية يف لالستخدام مناسبة الطريقة هذه املرجح، وتعترب( التكلفة) السعر متوسط يتم تقييم قيمة املخزون بطريقة
 الكمية إليه مضافاً  الرصيد، كمية  جمموع على مقسوماً  الواردة، الكمية تكلفة إليه مضافاً  الصنف، رصيد تكلفة جمموع قسمة أساس على

 على التغيري يف القوائم املالية وتبيان أتثري تغيري طريقة االحتساب مع إيضاح أسباب اإل تغيريها ميكن ال الطريقة هذه اتباع حالة ويف .الواردة
 .الفائض
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 ألعمال اةراجع الداخلي واحملاسبية اةالية اإلجراءاتالفصل الثاين: 
 

 والبنوك النقد تد ي  إجراءات
 

 اإلجراء الدوري

 .االفتتاحية األرصدة صحة مراجعة .1
 .الالزمة التسوايت وجتهيز عليها والرقابة ابلبنوك جديدة حساابت فتح ابعتماد املتعلقة املستندية اإلجراءات حتديد .2
 .الربقية والتحويالت املصرفية احلواالت طريق عن الدفع :والبنوك، مثل ابلنقد املتعلقة املتبعة السياسة يف اهلامة التغريات حدد .3
 بيان مثل)ومراجعة تقارير اإلدارة  املالية، املسؤوليات سالمة توزيع من إلدارة الشؤون املالية واإلدارية، للتلكد التنظيمي اهليكل مراجعة .4

 للتلكد من جودهتا وسالمة حمتوايهتا. (اجلارية احلساابت كشوفات،  النقدية التحويالت
 

 واإلرداع الصرف  بل اإلجراءات

 :التايل النحو على البنوك حساابت يف إيداعها أو صرفها املطلوب املبالغ صحة من التلكد
 .الصرف صحة من للتحقق مستندية مراجعة .1
 .املطلوب املبلغ صحة من للتلكد حسابية مراجعة .2
 على والتوقيع االعتماد صالحية وفق الصرف على املوافقة وجود من وأتكد الصرف، سند مع الثبوتية املستندات إرفاق من التلكد .3

 .الشيكات
 .املتبعة اإلجراءات صحة من للتحقق اجملهزة اإليداع واستمارة الصادرة القبض سندات فحص .4
 .املودعة املبالغ صحة من للتلكد اإليداع واستمارة الصادرة القبض سندات مراجعة .5
 .مباشرة العضو أو احملسن /املانح من استالمها وبعد اإليداع قبل الشيكات مجيع تسطري مت قد أنه من التلكد .6
 

 والقبض إجراءات الصرف

 البنوك لكشوفات مطابقة وأهنا صحيحة بصورة قيدها مت قد( البنوك حساابت) العام الصندوق ومدفوعات مقبوضات مجيع أن من التلكد
 :التالية اإلجراءات وذلك وفق

 
 :اةدفوعات .أ

 :البنوك تسوايت كشوف  على احلصول .1
 (.والطرح اجلمع) االحتساب صحة من التحقق 
 الفرتة. لتلك البنوك وكشوفات العام الصندوق دفرت مع ابلتسوايت البنوك أرصدة مطابقة من التحقق 
 القادمة للفرتات والحقها التسوية يف املوقوفة البنود صحة من التحقق. 
 للفرتة البنك كشف  يف والظاهرة ابلتسوايت املشمول الشهر هناية قبل أو يف املؤرخة املدفوعة الشيكات مطابقة 

 .التسوية مع املوقعة الشيكات مع الالحقة
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 .تعديل أو شطب وجود عدم من التحقق مع البنوك تسوايت بكشوف اجملاميع صحة من التحقق .2
 للفرتة واملدفوعات املقبوضات جماميع صحة من التلكد هبدف البنوك حساابت أستاذ أو العام الصندوق دفرت طلب .3

 .األرصدة صحة ومن املختارة
 :البنوك كشوفات  يف الظاهرة للمدفوعات ابلنسبة .4

 الرقمي التسلسل مالحظاً  البنك كشوفات  يف الظاهرة القيود مع الشيكات كعوب  فحص يتم. 
 احملاسبية السجالت إىل ومتابعتها البنك كشف  يف الظاهرة واملعادة املرفوضة الشيكات عن حتري. 

 مث البنك حساب تسوايت إىل أو احملاسبية السجالت إىل الحقها البنك كشف  يف الظاهرة املدينة لإلشعارات ابلنسبة .5
 .الثبوتية املستندات صحة من وأتكد اليومية القيد سندات إىل الحقها

 النسخة وجود ومن الرقمي التسلسل اكتمال من وأتكد آمن مكان يف املستعملة غري الشيكات حفظ سالمة من أتكد .6
 .امللغاة للشيكات األصلية

 اإلرداعات: .ب
 .البنك من املختومة اإليداع إىل قوائم البنوك كشوفات  يف الدائنة القيود متابعة .1
 .املساعد األستاذ دفرت يف األعضاء /العمالء حساابت إىل مث القبض سندات مع القوائم هذه مبالغ متابعة .2
 الالحقة. للفرتة الصندوق دفرت إىل مث البنك حساب تسوية إىل أو الفرتة لنفس الصندوق دفرت إىل القيود هذه متابعة .3
 هذه يلي الذي للشهر البنك كشف  يف وردت قد( التسوية يف الظاهرة) الفرتة هناية يف الطريق يف النقدية أن من التحقق .4

 .الفرتة
 من التلكد ويتم الثبوتية واملستندات الصندوق دفرت إىل متابعتها يتم البنك كشف  يف الظاهرة األخرى الدائنة للقيود ابلنسبة .5

 .وقيدها اعتمادها صحة
 

 م ممة إجراءات

 األستاذ يف اجملاميع مع ومقارنتها البنوك وحتليل العام الصندوق دفرت يف األعمدة جماميع من عينة اختيارية بصورة الفحص .1
 .العام

 .املراجعة أثناء تتابع مل اليت الفرتة هناية تسوية يف املوقوفة البنود وصحة حقيقة عن التحري .2
 .خطل قيود أية عن وحتري البنوك مراقبة حساب يف الظاهرة احملاسبية القيود استعرض .3
 . التعليمات إىل ابلرجوع وذلك الشيكات على ابلتوقيع املفوضني اءمسأو  البنوك حساابت اءامس بيان جتهيز .4
 البنوك إىل املوجهة اخلطاابت فحص يتم الشيكات على ابلتوقيع املفوضني اءمساب السابقة الفرتة عن تغيريات وجود حالة يف .5

 .اإللغاء وقت من والتلكد ابلتوقيع التفويضات إلغاء خبصوص
 . مفتوحة احلساابت هذه على اإلبقاء سبب عن االستفسار يتم ضئيلة، وأبرصدة جممدة بنوك حساابت وجود حال يف .6
 . والصرف القبض سجالت على االعتماد ودرجة هبا قمت اليت الفحوص نتائج حول الرأي إبداء .7
 .حماسبياً  وتوجيهها مبالغها وقيد والقبض الصرف إجراءات على مالحظاتك ذكر .8
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 السنة هنارة

 إن) التحصيل برسم الشيكات وحساب الرقيب البنوك حساب يف الظاهرة املرحلة احملاسبية القيود مجيع مراجعة استكمال .1
 .السنة هناية حىت السنة خالل فحص آخر من للفرتة العام األستاذ يف( وجدت

 .الوقت ذلك يف دراستها تكتمل مل اليت السنة خالل التسوايت يف الظاهرة املوقوفة الشيكات فحص .2
 (.سنة كل  من حمرم شهر) تكون عادة واليت السنة لنهاية الالحقة للفرتة املدفوعة والشيكات البنوك كشوفات  على احلصول .3
 .البنوك كشوفات  مع اخل.. واإلشعارات املدفوعة الشيكات مطابقة .4
 .السنة هناية تسوايت على احلصول .5
 : مع التسوايت مبوجب األرصدة مقارنة .6

 السنة لنهاية البنوك كشوف. 
 البنوك من التوثيق ردود . 
 العام واألستاذ( وجد إن) التحصيل برسم والشيكات البنوك سجل. 

 .الالحقة للفرتة البنوك وكشوفات البنك دفرت إىل التسوايت يف والظاهرة الطريق يف اإليداعات على التدقيق .7
 :السنة هناية قبل املدفوعة للشيكات ابلنسبة .8

 التاريخ ذلك قبل( دفعها) سحبها يتم مل السنة هناية بعد بتاريخ املؤرخة الشيكات أن من التلكد. 
 الدفرت يف الرتحيل اتريخ مع صدورها تواريخ ومطابقة البنوك سجل خالل من املدفوعة الشيكات على التدقيق. 
 ابلتسوية الظاهرة املوقوفة الشيكات قائمة مع السنة هناية قبل بتاريخ املؤرخة الشيكات ومقارنة فحص. 

 .السنة لنهاية البنوك كشوفات  مع تراجع مل اليت للشيكات الثبوتية للمستندات والفحص التحري .9
 .السابقة اخلطوات يف تغطيها مل اليت األخرى التسوية بنود تصفية صحة عن التحرى .10
 قيدها مت قد البنوك كشوفات  يف الواردة األخرى والدائنة املدينة واإلشعارات املرتدة املرفوضة اإليداعات أن من التلكد .11

 .السجالت يف صحيحة بطريقة
 .ابإللتزامات، إخل املتعلقة املعلومات وتلخيص البنوك من التثبيت ردود حمتوايت مراجعة .12
 .السنة أرصدة صحة حول الرأي إبداء .13

 
 النثررة صندوق تد ي  إجراءات

 
 الصرف: ما  بل إجراءات .1

 على وذلك االعتماد لصالحيات طبقاً  للصرف اعتماد وجود ظل يف صرفه املطلوب املبلغ صحة من التلكد هو اإلجراء هذا من اهلدف
 :التايل النحو

 اجلهة إىل والتعويضات الصرف أحقية من للتحقق ومستندية فنية مراجعة هاتراجعمو  الواردة الصرف أوامر فحص .1
 .الصحيحة

 .صرفه املطلوب املبلغ صحة من للتلكد حسابية مراجعة األوامر مراجعة .2
 .الصرف أمر مع الثبوتية املستندات مجيع إرفاق من التلكد .3
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 .املايل ابلنظام الصالحيات جبداول املخولة االعتماد لصالحيات طبقاً  متت قد الصرف على املوافقة أن من التلكد .4
 .مراجعتك نتائج حول رأيك بني .5
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 :والصرف القبض إجراءات .2
 . امليزانية يف عادلة بصورة يظهر السنة هناية يف الصندوق رصيد أن من التلكد هو اهلدف

 
 اةقبوضات: .أ

 .حمددة لفرتة النثرية دفرت من املقبوضات جانب مراجعة .1
 الثبوتية. املستندات فحص .2
 اجملاميع. صحة من التلكد .3
 .منها والتحقق النثرية دفرت يف االعتيادية غري املقبوضات مراجعة .4

 
 اةصروفات: .ب

 .اعتيادية غري مبالغ عن تزيد اليت املصروفات مجيع لفحص حمددة لفرتة النثرية دفرت مراجعة .1
 .االعتماد بصالحية املخول قبل من معتمدة أبهنا والتلكد الثبوتية املستندات فحص .2
 .وأفقياً  عمودايً  اجملاميع صحة من التلكد .3
 .منها والتحقق النثرية دفرت يف االعتيادية غري املصروفات مراجعة .4

 
 الصندوق: جرد .3

 يتم أن على النقص بتعويض تالعب أي ملنع ،من نقد فيه مبا أبكمله الصندوق يف للنقد مفاجئة بطريقة الصندوق جبرد قم .1
 .النقدية بعد اخلاص النموذج على النتائج سجل مث الصندوق أمني حبضور ذلك

 اجلرد وأن حبوزته الذي النقود مجيع إبرازه يفيد مبا النموذج على التوقيع الصندوق أمني من يطلب اجلرد، من اإلنتهاء عند .2
 . ابلكامل إليه أعيدت النقود وأن حبضوره متت قد

 مراجعتها مت قد اجلرد ضمن دخلت اليت اخل،...األخرى واملصاريف ابلسلفيات املتعلقة النثرية صرف سندات أن من التلكد .3
 . الالزم االعتماد على وحيصل للمسؤول فتقدم معتمد غري بعضها هناك كان  وإذا. اإلدارة قبل من واعتمادها

 يف تسجيلها مت قد البنك من سحبها يتم مل اليت النثرية السلفة استعاضة شيكات أن من أتكد النقدية ابجلردة البدء قبل .4
 . الرصيد ضمن ودخلت الدفاتر

 . العام األستاذ يف الرقيب للحساب الدفرتي الرصيد مع اجلرد مبوجب الرصيد تسوية .5
 . الالحقة للفرتة االستعاضة طلبات إىل اجلرد ضمن دخلت اليت الصرف سندات عن والتحري املتابعة .6
 . اجلرد اتريخ يف كما  الالزمة التسوية بعمل قم املستدمية للسلفة حساب وجود حال يف .7
 من مراجعتها يتم ،(للغري أمانة نقد مثل) النثرية بصندوق عالقة هلا ليس واليت اجلرد ضمن دخلت اليت للنقود ابلنسبة .8

 .املبالغ هذه ختصهم الذين األشخاص مع املباشر التثبت طريق عن أو السجالت خالل
 املدفوعات على تركيز إىل يشري إجتاه أي أو االعتيادية غري القيود عن والتحرى السنة خالل النثرية صندوق قيود مراجعة .9

 .والتنفيذ االختيار مدى حيث من الكايف التحقق مع املصروفات من معني لنوع
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 الثاب ة اةوجودات تد ي  إجراءات

 
 اإلضافات مجيع أن من والتلكد وملكيتها الثابتة املوجودات قيمة صحة من التلكد هو الربانمج هذا من الغرض: املرحلي الفحص

 املوجودات قيد صحة من والتلكد املوازنة يف املقدرة وللمبالغ للجمعية املالية ابلالئحة واحملاسبية املالية لإلجراءات وفقاّ  متت قد واحلذوفات
 حسب شهرايً  املقررة املعدالت أساس على حتتسب االستهالكات وأن اإليرادية واملصاريف اليةأمسالر  املصاريف بني الفصل حيث من الثابتة

 :التايل النحو على الفحص ويتم للجمعية املالية الالئحة
 
 :السجالت .أ

 . االفتتاحية األرصدة تدوير صحة من التلكد .1
 .العام األستاذ إىل ومالحقتها الثابتة املوجودات سجل يف واألرصدة اجملاميع صحة من التحقق .2
 . الفعلي وجودها من وحتقق السجل يف الظاهرة الثابتة املوجودات من عينة اختيار .3
 اجلمعية سياسة مع تتفق املستعملة املعدالت أن والتلكد الثابتة املوجودات على الشهرية االستهالكات احتساب مراجعة .4

 . شهرايً  الدفاتر يف تسجيلها مت وأنه
 . هبا احملتفظ والسجالت الثابتة املوجودات دراسة حول الرأي إبداء .5

 
 :اإلضافات .ب

 جمموعة ذلك، يتم اختيار وغري والسيارات، واألجهزة املكتبية واألاثث واآلالت واملعدات، املباين، حساابت إىل ابإلشارة .1
 .الكبرية القيم ذات اإلضافات من

 يشمل التحويل أن من والتلكد املوازنة يف املقررة املبالغ على بناًء املعتمدة لإلضافات ابلصرف التحويل إشعارات فحص .2
 .املضافة الثابتة املوجودات

 تصنيف صحة من والتلكد، اإلضافات هبذه تتعلق أخرى ثبوتية مستندات أية أو، امللكية شهادات، الفواتري فحص .3
 .وغريها اليةامسر  إىل املصاريف

 .العليا اإلدارة من املوافقة وجود من التلكد جيب الثابتة للموجودات الفعلية املصروفات يف زايدة وجود حالة يف .4
 .إليها الوصول يسهل اليت املشرتاة الرئيسية الثابتة املوجودات من معني عدد فحص .5

 
 :احلذوفات .ج

 من جمموعة اختيار ذلك وغري والسيارات األدوات األاثث، املكتبية، اآلالت للمباين، التفصيلية للحساابت ابلرجوع .1
 . الرئيسية احلذوفات

 . اعتمادها مت قد أعاله املختارة احلذوفات مجيع أن من التحقق .2
 إىل وتتبعها الثابتة املوجودات بيع عوائد صحة تؤيد اليت الثبوتية املستندات من وغريها املذكرات،، البيع فواتري فحص .3

 . القبض سندات
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 الثابتةوالتلكد للموجودات االستهالك إستدراك تنزيل ومن الثابتة املوجودات حساب من األصلية التكلفة طرح من التلكد .4
 .واخلسارة الربح وقيد احتساب صحة من

 . احملاسبية والدفاتر الثابتة املوجودات سجل يف احلذوفات تسجيل صحة من التلكد .5
 
 النهائي: الفحص .د

 . املرحلي الفحص يف عليها حصلت اليت واحلذوفات اإلضافات ملخص إكمال .1
 . مادية تغريات أية عن واستفسر املرحلي الفحص هناية منذ واحلذوفات اإلضافات مراجعة .2
 املصاريف عن واالستفسار السنة هناية حىت املرحلي الفحص هناية من والتصليحات الصيانة مصاريف حتليل كشف  مراجعة .3

 . املادية
 عن واالستفسار، احملاسبة سجالت مع ومقارنتها الثابتة املوجودات أصناف لكل للسنة ابالستهالك تقديرية مبالغ جتهيز .4

 . املادية االحرافات
 واحملاسبية املالية لإلجراءات وفقا أصل لكل املقدر العمر حسب تعديلها أو احتساهبا مت اليت االستهالك نسب من التلكد .5

 . للجمعية املالية ابلالئحة
 . الثابتة املوجودات لشراء االلتزامات عن حتري .6
 . واحلذوفات ابإلستبعادات املتعلقة اإلدارية املوافقات كتب  مراجعة .7
 . واألخطار والسرقة احلريق أخطار ضد املوجودات على التلمني بوالص وكفاية صالحية من التحقق .8
 .هبا اخلاصة واالستهالكات الثابتة للموجودات النهائية األرصدة عدالة حول الرأي إبداء .9

 
 الدائنة الذمم تد ي  إجراءات

 . االفتتاحية األرصدة تدوير صحة مراجعة .1
 . الدائنة ابلذمم كشف  على احلصول .2
 . املراجعة وميزان الشهرية املالية البياانت مع اجملموع ومطابقة الكشف مجع .3
 .العام األستاذ يف الدائنة الذمم مراقبة حساب إىل الكشف جمموع متابعة .4
 . األرصدة صحة من والتلكد الدائنة الذمم مللف ومتابعتها الكشف من عينة اختيار .5
 . فيه ظاهرة اعتيادية غري حماسبية قيود أية عن وحتري الدائنة الذمم مراقبة حساب استعراض .6
 املعتمدة واحملاسبية املالية اإلجراءات حسب وذلك املهمة الدائنة الذمم مجيع إىل احلساابت كشوفات  إرسال من التلكد .7

 (.مثال أشهر 3 كل) للجمعية املالية ابلالئحة
 . الفحوصات نتائج حول الرأي إبداء .8
 .طبيعية وغري مادية مبالغ أية ودراسة شهري بشكل الدائنة الذمم تعمري كشف  على احلصول .9

 .مناسبة تراها اليت العامة لألمانة التوصيات ورفع الالزمة التحليالت وإجراء أشهر 3 كل  الدائنة الذمم تقرير مراجعة .10
 اةورتايت تد ي  إجراءات
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 اةرحلي: الفحص .أ
 هذه حتققه ما مدى وتقييم املالية ابلالئحة املعتمدة اإلجراءات مع ومقارنتها ابجلمعية املشرتايت عملية إجراءات مراجعة .1

 .داخلية رقابة من اإلجراءات
 أهداف حتقيق لغرض عمل ورقة على اختيارها أساس وحتديد العينة هذه وثبت املشرتايت فواتري من كافية  عينة اختيار .2

 املرحلي الفحص
 ابملشرتايت اخلاصة املالية للمعامالت املعززة الثبوتية املرفقات كفاية  من التلكد . 
 احملاسيب التوجيه سالمة . 
 مع ومطابقتها النوع حسب واملستودعات الدائنة الذمم يف العالقة ذات احلساابت إىل الرتحيل سالمة 

 .املستودعات مستندات
 والكمية املورد اسم حيث من االستالم سند ومع الشراء أمر ومع الشراء طلبات مع الفواتري بني املقارنة 

 . والشروط والسعر
 املالية ابلالئحة واحملاسبية املالية اإلجراءات حسب اعتمادها مت قد والشراء التوريد طلبات أن من التلكد 

 .الشراء أوامر ملف مراجعة خالل من للجمعية
 الشراء طلبات على الظاهرة األسعار صحة تؤيد اليت واملناقصات العروض فحص . 
 النشاط حبجم مقارنة املشرتايت موضوعية ومالحظة الشراء، أسعار مبراجعة املتعلقة التقارير استعراض. 
 االستالم سند مع ومقارنتها املشرتايت سجل إىل الفواتري متابعة . 
 املورد مع عليها املتفق اإلئتمان شروط مع ومطابقتها املوردين سجل إىل الفواتري متابعة . 
 املشرتايت إىل احململة املصاريف صحة مراجعة . 
 احرافات أية وتقييم لتحديد الفرتة خالل هبا املعمول الشراء إجراءات مراجعة . 
 التسديد ختم وجود من والتلكد اخلصم شروط وعلى عليها واملوافقة الفاتورة متابعة. 

 . عليه متفق هو ما مع املشرتايت استالم تواريخ مطابقة .3
 .وحماسبياً  فنياً  معاجلتها صحة من والتلكد التالفة املشرتايت تشمل اليت االستالم سندات مراجعة .4
 .موعدها يف املشرتايت وصول عدم أسباب من والتلكد املفتوحة الشراء أوامر تقرير مراجعة .5
 . الدفع ووقت ومبالغ شروط حيث من معها ومطابقتها فواتريها ومراجعة للدفع املعدة الشيكات قائمة من عينة أخذ .6

 
 النهائي: الفحص .ب

 .املرحلي الفحص هناية منذ حدثت قد تكون الداخلي الضبط ونظام احملاسبية اإلجراءات يف تغريات أية مراجعة .1
 هناية حىت املرحلي الفحص هناية من للفرتة( التسديدات) الدائنة والذمم املشرتايت سجالت يف احملاسبية القيود استعراض .2

 . اعتيادية غري قيود أو مبالغ أية عن وحترى السنة
 .السنة هناية يف الشراء إجراءات صحة من للتحقق أتكيدية مراجعة .3

 عدم من وأتكد املشرتايت فواتري إىل السنة هناية يف وذلك املشرتايت استالم سندات من معني عدد تتبع 
 . احملاسبية السنوات يف التداخل



أبناء() ة الخيرية لرعاية األيتام ببريدةالالئحة المالية للجمعي  
 

 

 1438//صفر24، اخلميس 57

 الالحقة للسنة شهرين وأول احلالية السنة يف شهرين ألخر املشرتايت سجل مراجعة. 
 . اليةامسر  مشرتايت أية يتضمن ال املشرتايت حساب إىل قيده مت ما أن من التلكد .4
 هناية يف املعمولة املخصصات على عكسي أتثري هلا يكون قد شراء عقود أو طارئة التزامات وجود اإلعتبار بعني األخذ .5

 . السنة
 حيث من األوراق تلك شروط مراجعة مث( وجدت إن) اجلمعية على كمبياالت  أو دفع أوراق ألية تثبيت على احلصول .6

 . االستحقاق بشروط وكذلك األوراق بتلك املرتبطة الشروط مع توافقها
 اةصاررف تد ي  إجراءات

  
 :اةرحلي الفحص .أ

 عن وحترى التقديرية املوازنة مع املقابلة السابقة الفرتة يف املقارنة األرقام مع الدراسة حمل للفرتة املصاريف أبنواع كشف  جتهيز .1
 .بذلك املتعلقة اإلدارية التقارير ودراسة التقديرية املوازنة عن مادية احرافات أية

 :يلي كما  املصاريف حساابت جلميع مفصل حتليل عمل ورقة جتهيز .2
 والتسجيل واالعتماد الرتحيل صحة من والتلكد الثبوتية املستندات إىل احملاسبية القيود متابعة. 
 اجلمعية أنشطة خيص فعالً  صرفه مت وما اجلمعية سياسات مع تتمشى املسجلة املبالغ أن من التلكد. 
 املقارنة. عن الناجتة االختالفات عن وحترى التقديرية املوازنة مع األرقام هذه مقارنة 

 عن وحترى للمصاريف املساعد لألستاذ األرقام مطابقة من وأتكد الفرتة لنفس العام األستاذ يف الرقيبة احلساابت استعراض .3
 . التسوية قيود مثل اعتيادية قيود أية

 ابلدفاتر مسجل هو ما مع وقارنه للفرتة اإلمجايل املصروف أساسه على ويستخرج للمصروف الشهري املعدل إجياد .4
 . فروقات أية عن والتحري

 أساس على شهراي تسجيلها يتم املصاريف مجيع أن ومن واملبلغ الفرتة حيث من املتكررة املصاريف قيود صحة من التحقق .5
 االستحقاق.

 . البنود بعض جتاوزات أسباب ودراسة التدقيق موضوع للفرتة ابملقدرة الفعلية املصاريف مقارنة .6
 
 :النهائي الفحص .ب

 . مادية فروقات أية عن حترى املاضية السنة وأرقام املوازنة أرقام مع املقارنة .1
 . بكاملها السنة خالل مصروف لكل هبا قمت اليت التفصيلية املراجعة استكمال .2
 قيود أية عن والتحري للمصاريف املساعد لألستاذ األرقام مطابقة من والتلكد العام األستاذ يف الرقيبة احلساابت استعراض .3

 . اعتيادية غري
 أو مطلوابت أية عن للبحث السنة لنهاية الالحقة للفرتة الصرف وسندات البنكية املدفوعات لدفرت مستندايً  املراجعة .4

 . إستدراك هلا أيخذ أو حساابهتا يف تسجل ومل احلالية السنة ختص مصروفات
 :يلي مما التحقق جيب .5

 هبا املتعلقة املصاريف مع مقدما واملدفوعات املستحقة املطلوابت. 
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 البنوك. من التثبيت ردود كتب  مع املالية املصاريف 
 . السنة هناية يف كما  املصاريف حول الرأي إبداء .6

 
 الرواتب تد ي  إجراءات

 
 :اةقدمة .أ

 :هبا اخلاصة املستندية والدورة الرواتب صرف إجراءات .1
 اجلمعية.( مشاريع) أقسام على وحتميلها الرواتب كشف  حتضري 
 املالية ابلالئحة معتمد هو عما واحملاسبية املالية اإلجراءات يف حدثت قد تغيريات أية حدد مث دفعها طريقة 

 .الفحص حتت الفرتة خالل وقت أية يف
 . العمل عقود شروط يف واملوظفني اجلمعية أبعمال اخلاصة السياسات يف تغريات أية على التعرف .2
 اإلنتاجية، القوة تقدير التقديرية، امليزانيات) اخلاصة اإلدارية والتقارير الرئيسية الوظائف توزيع التنظيمي، اهليكل مراجعة .3

 شكل وأن بوضوح، حمددة تبدو العمل بتكلفة اخلاصة اإلدارية املسؤوليات أن من للتلكد( العمل اإلضايف ساعات
 . الرقابة أبغراض يفي التقرير ومضمون

 الفرتة مع قسم لكل الفحص حتت للفرتة املوظفني وإحصائيات الرواتب تكلفة بني أمهية ذات اختالف وجود عن التحري .4
 .احلالية للسنة التقديرية امليزانية ومع املقابلة

 
 :ال فصيلية والسجالت القيود فحص .ب

 . عليها املوافق والرواتب التعيني على املوافقات إىل متابعتها ويتم املوظفني من عينة اختيار .1
 .املوظفني شؤون بقسم الشخصية امللفات مع الرواتب بكشوف املوظفني تصنيفات مطابقة .2
 :مث خدماهتم واملنتهية حديثاً  املعينني األشخاص حتديد يتم السابقة والفرتة احلالية للفرتة الرواتب كشوف  مقارنة .3

 وملحقاهتا والرواتب التعيني على املوافقات فحص. 
 بذلك املتعلقة املوظفني شؤون ومذكرة اخلدمة إهناء مستحقات على املوافقات فحص. 
 كشوف  خلو من التلكد وأيضاً  اخلدمة إهناء مستحقات أو الرواتب مبالغ احتساب صحة من التلكد 

 .خدماهتم انتهت الذين األشخاص من الالحقة الرواتب
 .وإهناء اخلدمة وغريها التعيني على سالمة املوافقات من التلكد .4
 للتعّرف املوظفني شؤون مسؤويل مع الفحص حتت الفرتة خالل للموظفني الرواتب بتعديالت اخلاصة اإلجراءات مراجعة .5

 .املعتمد الرواتب سلم عن احرافات أية على
 كشوفات  يف أقسامهم وتصنيف ووظائفهم رواتبهم أن املوظفني من خمتارة لعينة املالحظة أو املناقشة طريق عن التلكد .6

 .للواقع مطابقة الرواتب
 قد تكون احرافات أي عن وحترى الفحص حتت الفرتة خالل املطبقة واحلوافز الدوام ومراقبة تسجيل إجراءات مراجعة .7

 .وقّيمها وقعت
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 :والرتحيل االح ساب .ج

 كشوفات  يف اؤهممسأ الظاهرة املوظفني من لعينة األخرى والعالوات اإلضافية والساعات اإلمجايل الراتب احتساب مراجعة .1
 .الرواتب

 . املستحق املبلغ وصحة املوافقات مع هاتقارنمو  اإلستقطاعات صحة مراجعة .2
 . للجمعية املالية الالئحة موجب االعتماد صالحية صاحب من معتمدة أهنا من وأتكد، وعمودايً  أفقياً  الكشوفات مجع .3
 . الرواتب كشوفات  اإلمجالية الرواتب جمموع تطابق البنك من املسحوبة املبالغ أن من التلكد .4
 السابقة املقابلة الفرتة مع اترخيه حىت الرواتب ومقارنة قسم، ولكل شهر لكل اإلمجالية للرواتب حتليلي كشف  على احلصول .5

 (. عدمها أو) االختالفات وربط قسم، كل  يف املوظفني وعدد
 
 

 اإلررادات تد ي  إجراءات

 اإليرادات تلك على داخلية رقابة من اإلجراءات حتققه ما مدى وتقييم ابإليرادات يتعلق فيما اإلجراءات بدراسة القيام .1
 . اإلجراءات هذه يف الضعف نقاط وحتديد السجالت، يف قيدها وإجراءات

 اختيارها أسس وحتديد العينة هذه وتثبيت اإليرادات حساابت على السنة خالل متت اليت املالية املعامالت من عينة اختيار .2
 : املرحلي الفحص أهداف حتقيق لغرض عمل ورقة على
 . املطلوبة اإلدارية املوافقات توفر ومن ابإليرادات اخلاصة املالية للمعامالت املعززة الثبوتية املرفقات كفاية  من التلكد .أ

 .احملاسيب التوجيه سالمة من التلكد .ب
 . العالقة ذات احلساابت إىل الرتحيل سالمة .ج
 هذه وتسجيل قيد يف عليها واملتعارف املالية ابلالئحة املعتمدة واحملاسبية املالية اإلجراءات إتباع من التلكد .د

 .اإليرادات
 املادية األرصدة ومناقشة، اإلدارة مع ومناقشته - السجالت مع ومطابقته- اإليرادات أبرصدة حتليلي كشف  على احلصول .3

 .السجالت يف قيدها وصحة اإلدارية املوافقات مع وفحصها املوجودات بيع عن الناجتة
 قيود أو مبالغ أية عن وحترى السنة هناية حىت املرحلي الفحص هناية من للفرتة اإليرادات أنواع لكافة احملاسبية القيود استعراض .4

 .اعتيادية غري حماسبية
 .الوزارة تعليمات وفق اجلمعية نظام مع تتعارض وال مبزاولتها املسموح األغراض ضمن تقع اإليرادات مصادر أن من التلكد .5

 
 

 واةم لكات اةوجودات صيانة تد ي  إجراءات

 
 اةرحلي: الفحص .أ

 . اإلجراءات تلك يف الضعف نقاط وحتديد مصاريفها وتسجيل ابلصيانة املتعلقة الداخلية الرقابة إجراءات مراجعة .1
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 إن) الشلن هذا يف املربمة العقود وموجب عليه املتعارف حسب الصيانة بعمليات املتعلقة املالية السياسات تطبيق من التلكد .2
 (. وجدت

 :يلي ملا وذلك الصيانة مصاريف سجل من عينة أخذ .3
 املصروف نوع تصنيف صحة من التلكد. 
 للجمعية املالية الالئحة يف املعتمدة احملاسبية القيود إىل إستناداً  احملاسيب التوجيه. 

 . احملاسيب التوجيه وصحة واملوافقات املعلومات اكتمال من والتلكد الصيانة فواتري من عينة مراجعة .4
 . أسباهبا وحلل احرافات أية عن واالستفسار العمليات بعض وتقارير األعمال مراقبة تقارير مراجعة .5

 
 النهائي: الفحص .ب

 . املخصص احتساب يف املستخدمة األسس مبراجعة الصيانة خمصص وكفاية صحة من التلكد .1
 .عليها الرأي النهائي مع توثيق املرحلية الدراسات حتديث .2
 اخلتامية. احلسابية البياانت يف الصيانة مصاريف جلميع احملاسيب التصنيف سالمة مراجعة .3
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 النماذجالباب الثالث :   .3
 

  كشف حركة الصندوق 
  هـ14حىت   /   /    هـ14للفرتة من     /   /    

 املدفوعات املقبوضات
 منه

 التاريخ رقم سند القبض البيــــان
 لــه

 التاريخ رقم سند الصرف البيــــان
 رايل هـ رايل هـ

        الرصيد املدور  
          
          
          
إمجايل      إمجايل املقبوضات  

 املدفوعات
  

   الرصيد املدور       
   اجملموع     اجملموع  

  أمني الصندوق  الشؤون املالية واإلدارية 
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  البنكيــة التسويــات 
 

  بنك:
  :رقم احلساب

  الشهـر:
 

 رصيد اجلمعية يف سجالت البنك
 املبـــــــلــــغ

 رايل سعودي هلله
   1جدول  مقبوضات ظهرت بسجالت اجلمعية ومل تظهر بسجالت البنك :يضاف

   2جدول  مقبوضات ظهرت بسجالت البنك ومل تظهر بسجالت اجلمعية :يطـرح
   3جدول  سحوابت بسجالت البنك ومل تظهر بسجالت اجلمعية :يضاف

   4جدول  سحوابت ظهرت بسجالت اجلمعية ومل تظهر بسجالت البنك :يطرح
    رصيد البنك يف سجالت اجلمعية

 
 :مقبوضات ظهرت بسجالت اجلمعية ومل تظهر بسجالت البنك :يضاف - ( 1اجلدول رقم ) 

 املبـلـغ التاريخ البيــان
 رايل سعودي هلله

    
    

    اجملموع
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 :مقبوضات ظهرت بسجالت البنك ومل تظهر بسجالت اجلمعية :يطرح - ( 2اجلدول رقم ) 

 املبـلـغ التاريخ البيــان
 رايل سعودي هلله

    
    اجملموع

 
 سحوابت بسجالت البنك ومل تظهر بسجالت اجلمعية :يضاف - ( 3اجلدول رقم ) 

 املبـلـغ التاريخ البيــان
 رايل سعودي هلله

    
    اجملموع

 
 سحوابت ظهرت بسجالت اجلمعية ومل تظهر بسجالت البنك :يطرح - ( 4اجلدول رقم ) 

 التاريخ البيــان
 املبـلـغ

 رايل سعودي هلله

    
    اجملموع
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  / .........(العمالء)سجل الذمم اةدرنة  

 

  املانح/ اسم
  عنوان املانح/

  رقم املانح/
  العنوان

 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل ذمم املوظفني 

 

  املوظف اسم
  اإلدارة أو القسم

  رقم املوظف
  العنوان

 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل ذمم خمتلفة 
 

  العضو املانح/ اسم
  العضو عنوان املانح/

  العضو رقم املانح/
  العنوان

 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  االستثماراتسجل  
 

 ار . . . . . . . . .استثم
 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل األرصدة املدينة األخرى 
 

  العضو املانح/ اسم
  العضو عنوان املانح/

  العضو رقم املانح/
  العنوان

 
 ()إجيـــــــــارات مصــاريف مدفـوعــة مقدماً 

 

 مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 

 لــه
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل الذمم الدائنة 
 

  العضو املانح/ اسم
  العضو عنوان املانح/

  العضو رقم املانح/
  العنوان

 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل األرصدة الدائنة األخرى 
 

 مصاريف مستحقة. . . . . . . . . . . . . .
 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



أبناء() ة الخيرية لرعاية األيتام ببريدةالالئحة المالية للجمعي   

 

 1438//صفر24، اخلميس 71

  سجل املصاريف اإلدارية والعمومية 
 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل اإليرادات 
 

 لــه مـنه رقم  السند ونوعه البيــــان التاريخ
 الرصـــيـد

 له منه
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  سجل الشيكات املعادة 
 

 رقم
 القيد

 السـاحب اسم رقم الشيك التاريخ
اتريخ  املبـلغ

 اإلرجاع
 سبب اإلرجاع

اتريخ 
 التحصيل

 مــالحظـــات
 ريـال هلله
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  سجل املوجودات الثابتة 
 

 نـوع األصل
 نسبة اإلستهالك

 
 العمر اإلنتاجي للموقع

 

اإلستهالك  التكلفة البيان رقم السند ونوعه اتريخ الشراء املوقع
 السنوي

 سنة سنة سنة سنة
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  سجل مصروفات نثرية 
 

 التاريخ:      /        /
 املوافق:      /        /            م

 الرقم:........................................
 الفرتة  من ....................   اىل..............................

 

 التفاصيل التاريخ
 املبلغ

 رقم سند الصرف النثري
 حتليل النفقات

       رايل هــ

           

           

           

           

           

           

           

          اجملموع 
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  املطبوعاتسجل  
 

 
 مكان الصنف رقم الصنف

   
    

 الصنف..................................... اسم
 

 املستند
 رصيد منصرف وارد

 أرقام املطبوعات املستند
 رصيد منصرف وارد

 أرقام املطبوعات
 اىل من التاريخ النوع الرقم اىل من التاريخ نوعال الرقم
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  سنـــد قبـــض 

 

 التاريخ:     /      /        هـ
 املوافق:    /     /      م

 رقم العضو .....................................................................
 
رقم سند  

القبض...........................................
.......................... 

  ريـــال هـ

  
 ____________________________________________________________________ :وصلنا من املكرم

 ______________________________________________________________ :املبلغ املرقوم أعاله وقدره
 _______________________________________________________________________ :نقــداً 
 ____________اتريخ الشيك______________ مسحوابُ على بنك_________________ رقم: شيك

 ___________________________________________________________________ وذلـــك:
 

 الشؤون املالية واإلدارية أمني الصندوق                                                   احملاسب
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  شيكات/نقدي–سنـــد صرف  
 

 التـاريخ      /      /      هـ
 املـوافق       /      /       م

 الصرف رقـم سند  
..................................... 

   ريــــال  هـ  
       

 
يصرف للسادة / 

.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

مبلغاً وقدره فقط/ 
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

مبوجب شيك رقم / .........................................................واتريخ 
....................................................................... مسحوب على بنك 

.....................................................................................................................................
... 

وذلك لقاء / 
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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 رقم احلساب البيـــــــان املبلغ
 ريــال هـ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

اجملموع.................................................................................................        
.......................................................................................................

................................................................................................. 
 

 :املرفقات الثبوتية
 

1. .................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................... 
 

 
 املدير العام  الشؤون املالية واإلدارية  توقيع املستلم
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  سنـــد قــيد 

 .................................................................... :رقــم السند
 التاريـخ     /      /       هـ
 املوافـق     /       /       م

 

 احلسابرقم  البيـــــــان مبلغ جزئي لــه مـنه
 ريــال هـ ريــال هـ ريــال هـ

                          
                          
                          
                          

اجملموع.........................................................................................                
...............................................................................................

.............................. 
 :ثبوتيةاملرفقات ال

1-
.........................................................................................................................................

......................... 
2-

.........................................................................................................................................

......................... 
 الشؤون املالية واإلدارية    احملاسب
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  سنـــد قـيد مديــن 

 
 ....................................................................اإلشعار رقم 

 التاريخ   /    /      هـ
 املوافق    /    /      م

 

 
 

 
 
 
 

 السادة /
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،
 مبلغ                              رايل سعودي.قيدان على حساابكم 

 )                                                            رايل سعودي وهلله ال غري (
 وذلك لقاء:

 
 :املرفقات الثبوتية

1- 
2- 
3- 
4- 

 
 :اتريخ سند القيد :رقم سند القيد

 
 

 

  واإلداريةالشؤون املالية   توقيع احملاسب 
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  سنـــد قـيد دائــن 

 
 رقم اإلشعار....................................................................

 التاريخ   /    /      هـ
 املوافق    /    /      م

 
 السادة /

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، ،

 حلسابكم مبلغ                              رايل سعودي.قيدان 
 )           رايل سعودي وهلله ال غري (

 وذلك لقاء:
 

 :املرفقات الثبوتية
1- 
2- 
3- 
4- 

 
 :اتريخ سند القيد :رقم سند القيد

  
     

 
 

  



 

 
83      

 
  كشــف حســاب 

 
 هـ     التاريخ   /    / 

 املوافق    /    /      م
 السادة /

 رقم احلساب /
 فيما يلي كشف حساابكم كما هو يف دفاتران

  دائــن مــديـن
 التاريخ رقم السند ونوعه البيـــــــان رايل سعودي هلله رايل سعودي هلله

 
 
 
 

 

      

 فقط وقدره                                          رايل سعودي وهللهال غري    
 
 

 توقيع احملاسب

  
 

 املدير املايل
 

 على كشف احلساب االطالعبعد 
 أصادق على صحة رصيد حسابنا البالغ

 لغاية اتريخ       /       /
 توقيــع املانح
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  مطالبــــة 

 

 الرقـم )....................................................................(
  

 
 التاريخ   /    /      هـ
 املوافق    /    /      م

 
 احملرتمني                         السادة /                           

 عناية السيد /                                               احملرتم
 

 املوضـوع  /
 
 

 حتية طيبة وبعد ، ابإلشارة إىل املوضوع أعاله ، يرجى التكرم بتسديد مبلغ )                       ( رايل سعودي.
 (                                                                                                                                    فقط )  

 :وذلك
 
 

 ،اإلحرتاموتفضلوا بقبول فائق 
 
 
 

 التوقيـــــــــــــــــــــع
 

 

 
  



أبناء() ة الخيرية لرعاية األيتام ببريدةالالئحة المالية للجمعي  
 

 
 1438//صفر24، اخلميس 85

 
  (شراء طلب أمر) إحتياجات تدبري طلب 

 

  الرقم:
  املصدر 

 /        / التاريخ:

  /        /         م املوافق:

 
 من/مدير اإلدارة

 اىل السيد/ .....................................
 ابملواصفات والكميات املطلوبة يف موعد أقصاه.....................يرجى العمل على تدبري األصناف املذكورة 

 

 الكمية الوحدة املواصفات رقم البند

    

    

    

    

    

    

    

    

  اجملموع 

 
 هة الطالبةالتوقيع                                                                                                                   اجل

                             ........................                                                                     ........................ 
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  إعتماد الشراء 
 

 التاريخ:
/       / 

 /       /          
 

 

  املورد: اسم

 العنوان:
 

 

 

 بيان املشرتايت

 

 

 

 

 شروط الدفع
 

 

 

 السعر اإلمجايل سعر الوحدة الكمية العبوة بيان الصنف الوحدة مسلسل

       

       

       

       

       

 

 مدير الشؤون املالية واإلدارية  احملاسب  املسئول عن املشرتايت 

 




	1

