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 القواعد العامة ماألول: األحكاالفصل 
 

 منها:( يقصد باأللفاظ الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كٍل 1/1) مادة
يةةةة: هي  . 1 يةةةةاجلاجلمع يةةةة ل مع حةةةاف ةةةة تحفيظ القرآن الكريم اخلري  اخلفجي،مب

 للجمعية.  ةالرئيسي اإلدارةويشمل اللفظ 

 حماف ة يف النسةائية املدارس على باإلشةرا  املعنية اإلدارات: النسةائي القسةمإدارة  . 2
 للجمعية. التابعة واملراكز اخلفجي

صةةةةةةةةد بةر جملس إدارة  عيةة نفيظ القرآن الكريم  اإلدارة:جملس  . 3 مبحةاف ةة يق
يةةة اخلفجي، ملةةةال يةةةة وا يةةةة اإلدار مةةةال اجلمع شةةةةةةةةرا  على  يع أع بةةةاإل ة وهو املعين 
 والقانونية.

صةةةةد بر رئيس جملس إدارة  عية ن اإلدارة:رئيس جملس  . 4 فيظ القرآن الكريم يق
 .وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةواملعني من قبل  مبحاف ة اخلفجي

يةةة:مةةدير  . 5 ملةةدير هو اجلمع يةةذي ا يةةة التنف سةةةةةةةة ول للجمع يةةة إدارة عن األول وامل  اجلمع
سةةات اخلطط وتنفيذ سةةيا  قبل من واملعني أعماهلا، كافة على واإلشةةرا  مةالعا وال
 . اإلدارة جملس

 اجلمعية.املس ول املالي عن احلسابات يف  املالي: املشر  . 6

 لر.املدير املالي وأقسام اإلدارة التابعة  احملاسب: . 7

 املالي يف اجلمعية. والضابطة للعملجمموعة القواعد املن مة  املالية:الالئحة  . 8

 هي فيها املدرجة املعلومات و يع الالئحة هذا إن: واخلصوصية ريةالس( 2/1) مادة
 العالقة ذات األعمال بأداء يتصل فيما تستخدم أن وجيب للجمعية خاصة ملكية

 من مسبقة كتابية مبوافقة إال آخر غرض ألي نسخها أو استخدامها حيق ال وكذلك
 . الصالحية صاحب

 القواعد بيان إىل أساسي بشكل الالئحة هذه تهد : الالئحة من اهلد ( 3/1)مادة
 إىل باإلضافة حملاسب اجلمعية املوكلة األنشطة نكم اليت املالي للن ام األساسية

 جبميع القيام عند  اجلمعية يف العاملني كافة قبل من إتباعر يراعى مرجعي إطار توفري
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 وتن يم  يةاجلمع وممتلكات أموال على احملاف ة إىل تهد  كما املالية األنشطة
 . احلسابات وسالمة الداخلي والضبط املراقبة وقواعد والتحصيل الصر  قواعد

 املالية املعامالت  يع على الالئحة هذه أحكام تسري: الالئحة نطاق( 4/1) مادة
 الداخلية الرقابة وإحكام اجلمعية أموال على احملاف ة شأنر من ما وكل باجلمعية

 . فيها

 و يع الالئحة هذه أحكام وتطبيق تنفيذ عنمس ولة  عيةماجل تكون( 5/1) مادة
 حدود يف كٌل شخصيَا مسئولون اجلميع ويعترب ، بها اخلاصة العامة القرارات

 أو قرارات إصدار جيوز وال ، الالئحة هذه أحكام وتنفيذ تطبيق عن اختصاصر
 األوامر أن على التأكيد مع ، الالئحة هذه أحكام خمالفة شأنها من يكون تعليمات
 ال الالئحة هذه ألحكام خمالفات أي واملتضمنة الصالحية أصحاب من إليهم الصادرة
 صاحب رأى فإذا ، كتابة عليها اعرتاضهم أوجر يبدون مل ما املس ولية من تعفيهم

 .  كتابي بتوجير الصالحية صاحب مس ولية على التنفيذ فيتم  التنفيذ الصالحية

 باجلمعية  الداخلي املراجع أو اخلارجي كاملراجع:  املالية ةالرقاب أجهزة( 6/1) مادة
 الالئحة بهذه اإلدارات  يع والتزام الالئحة تنفيذ من التأكد مس ولية عليها تقع

 خمالفات عن يفوضر من أو اإلدارة جمللس الالزمة التقارير ورفع حمتوياتها وتطبيق
 مراقبة كذلك السريع للتصويب ءاتاإلجرا واختاذ تنفيذها مدى وبيان الالئحة تطبيق
 . باجلمعية األخرى اللوائح يف عليها املنصوص املالية القواعد تنفيذ

 حال يف ألمواهلا واستثماراتها املالية معامالتها كافة يف اجلمعية تلتزم( 7/1) مادة
 ذلك عن مسئواًل التنفيذي املدير ويعترب  اإلسالمية الشريعة ومبادئ بأحكام توافرها

 . اإلدارة جملس اممأ

 بعد وذلك  اإلدارة جملس قبل من الالئحة هذه تعتمد: الالئحة اعتماد( 8/1) مادة
 قرار مبوجب إال فيها فقرة أو مادة أي تغيري أو تعديل جيوز وال عليها واملوافقة مناقشتها

 تعميمها ينبغي تعديالت أية صدور حالة ويف بذلك، يفوضر أومن اجمللس عن صادر
 . األقل على بشهر سريانها بدء قبل األمر يهمر من لك على
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 اإلدارة جملس صالحيات من يعترب الالئحة هذه يف نص بر يرد مل ما كل( 9/1) مادة
 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة لوائح مع يتعارض ال ومبا يفوضر من أو

 . ديةالسعو العربية اململكة يف بها املعمول واللوائح واألن مة

 قرار فأن الالئحة هذه أحكام من أي تفسري أو نص يف الشك وقع إذا( 10/1) مادة
 .اإلدارة جملس صالحيات من فير الفصل

 كليًا إلغائها أو الالئحة بنود بعض إلغاء أو تعديل سلطة اإلدارة جمللس( 11/1) مادة
 . تهاوتوسعا وأهدافها اجلمعية مصلحة تقتضير ما حسب جديدة الئحة وإصدار

 هذه اعتماد تاريخ حتى حاليًا املالية والتعاميم بالقرارات العمل يستمر( 12/1) مادة
 .الالئحة

 . اعتمادها تاريخ من اعتبارا الالئحة بهذه العمل يسري:   الالئحة سريان( 13/1) مادة

 من معها يتعارض ما و يع سابقة مالية لوائح أي الالئحة هذه تلغي( 14/1) مادة
 . وقرارات أحكام

 ، لبنودها ومفسرًا مكماًل يعترب الالئحة هذه  بعد يعد إجراءات دليل أي( 15/1) مادة
 ألحكام مكملة اجلمعية يف املطبقة بها املعمول الصلة ذات األخرى اللوائح مواد وتعد

 .. هلا ومفسرة املالية الالئحة

 مبا بانتهائر وتنتهي(  امليالدي)  العام بداية مع للجمعية املالية السنة تبدأ( 16/1)  مادة
 . العالقة ذات اجلهات من الصادرة التعليمات مع يتعارض ال

 ( اللغة العربية هي اللغة الرمسية للمعامالت والتقارير املالية يف اجلمعية . 17/1) مادة

( العملة املستخدمة يف التسجيل واإلثبات والتقييم يف التقارير املالية هي 18/1) مادة
ال السعودي  ويف حال نصيل أموال بعمالت أخرى نول للريال السعودي حسب الري

 سائد مع إجراء التسويات احملاسبية الالزمة عندما يتطلب األمر ذلك .سعر العملة ال
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والعقود واملستندات ذات الطبيعة اخلاصة مثل  ( يتعني حفظ الوثائق19/1) مادة
لعقود مع الغري والقوائم املالية الصكوك وشهادات الضمان وعقود التوظيف وا

ونية يف صندوق خاص وال جيوز وامليزانيات وأي مستندات أخرى ذات أهمية مالية وقان
ن مة لذلك تداوهلا إال بإذن من صاحب الصالحية مع اختاذ اإلجراءات والتعليمات امل

 حرصًا على ممتلكات وخصوصيات اجلمعية .

سواًء كانوا علي  يع العاملني يف اجلمعية  ( تسري أحكام هذه الالئحة20/1) مادة
موظفني متعاقدين أو من يأخذ حكمهم، وأيضًا املتطوعني فيما يشملهم من بنود هذه 

 الالئحة .

 معامالتها يف اجلمعية بتمثيل يقوم من نديد   اإلدارة جملس لرئيس( 21/1) مادة
  الغري مع والتصاحل فاوضوالت الدعوى ورفع التقاضي ذلك يف مبا الغري مع وعالقاتها

 عهدهم يف عما مسئولون حكمهم يف ومن العهد وأصحاب اخلزن أمناء( 22/1) مادة
 اخلزن حمتويات و يع نقدية قيمة ذي حمرر أي أو حواالت أو  شيكات أو نقود من

 تسلم فرعية عهدة كل عن مسئولني  يكونوا كما ، الشخصية عهدتهم يف تكون
 . ممساعديه إىل عهدتهم من

 الصناديق وأمناء احلسابات وموظفي املاليني املس ولني على حي ر( 23/1) مادة
 املوردين من(  نقدية أو عينية)  شخصية هدايا قبول  اجلمعية يف املوارد تنمية وموظفي

 . املتربعني أو

 اليت الديون إعدام على باملوافقة  يفوضر من أو اإلدارة جملس خيتص( 24/1) مادة
 وذلك بالوفاة أو بالفصل اخلدمة تركوا الذين العاملني وطر  الغري  رط للجمعية

 تكاليف أن أو نصيلها استحالة رأي ما إذا حالة يف القانونية اإلجراءات اختاذ بدون
 .اجلمعية طر  هلم مستحقات أي خصم بعد قيمتها من أكرب القضائية الدعاوى إقامة
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 الغري على أو اجلمعية على التزامات عليها تبرتي اليت املالية املستندات( 25/1) مادة
 أرقام ذات تكون أن جيب حكمها يف وما القبض سندات أو الصر  سندات مثل

 . آمن مكان يف حف ها ويتعني ، متسلسلة

 اخلاصة اإلمضاءات أختام استعمال األحوال من حال بأي جيوز ال( 26/1) مادة
 النقدية)  املختلفة الصر  معامالت على التوقيع يف بالصر  الصالحية بأصحاب
 ( . وغريها والتحويالت واحلواالت والشيكات الصر  وسندات

 .للغري قروضًا تضمن أن أو منسوبيها لغري قروضًا تقدم أن للجمعية جيوز ال( 27/1) مادة

 أغراض خلدمة الغري من متويل على احلصول اجلمعية لرئيس جيوز( 28/1) مادة
 خيالف ال ومبا اجلمعية تأسيس لن ام وفقًا الضمانات إعطاء ذلك يلسب يف ولر اجلمعية
 .اإلسالمية الشريعة أحكام

 

 

 

 

  



 

10 
 

 احملاسبيةواملالية  تالثاني: السياساالفصل 

( تتبع اجلمعية  القواعد واإلجراءات احملاسبية للجمعيات اخلريية الصادرة 1/2) مادة
 يف اململكة العربية السعودية.  يةاملوارد البشرية والتنمية االجتماععن وزارة 

( تلتزم اجلمعية بالسياسات واملبادئ  احملاسبية املتعار  عليها و املقبولة 2/2) مادة
 قبواًل عامًا ومبا نصت علير املعايري احملاسبية ذات الصلة بهذا الشأن . 

( تضع اجلمعية بهد  محاية ممتلكاتها ومن أجل احلصول على بيانات 3/2) مادة
البيانات احملاسبية  عن طريق تصميم أو لية صحيحة  ن امًا دقيقًا لتسجيل وحفظ ما

شراء برنامج حماسيب حديث يفي مبتطلبات  اجلمعية احلالية واملستقبلية ،ويتم من 
خالل الربنامج إثبات األحداث املالية من واقع املستندات طبقًا لن رية القيد املزدوج 

 اسبية املقبولة قبواًل عامًا .واستنادًا إىل املبادئ احمل

مع املراجع الداخلي بالتأكد املستمر من صالحية  حماسب اجلمعية( يقوم 4/2) مادة
الن ام و مالئمتر مع االحتياجات ومتطلبات العمل املالي واحملاسيب والتحليل والتخطيط 

ع أعلى والرقابة ومتابعة األعمال فير والسعي لتحديثر وتطويره وإبقائر متناسقًا م
 مستويات األداء احملاسيب.

( يتم تسجيل القيود احملاسبية من واقع مستندات معتمدة من أصحاب 5/2) دةما
 .الصالحية باالعتماد

( جيب االحتفاظ بالدفاتر والسجالت احملاسبية والقوائم املالية و يع 6/2) مادة
عليها يف أي  العطاالوالعمليات احملاسبية بطريقة تتيح ألي طر  لر عالقة بالرجوع 

 .وقت مناسب

( أرشفة السجالت واملستندات وحماضر االجتماعات والقرارات يف اجلمعية 7/2) مادة
 على أساس علمي وبطريقة من مة .
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( جيب أن نتفظ اجلمعية بالسجالت وامللفات  يف األرشيف ملدة ال تقل عن 8/2) مادة
 ها يف اململكة بهذا اخلصوص .عشر سنوات ومبا ال يتعارض مع األن مة املعمول ب

( يتوىل رئيس اجلمعية أو من يفوضر نيابة عن اجلمعية التوقيع على العقود 9/2) ادةم
واالتفاقيات اليت تقتضيها مصلحة اجلمعية , ويكون توقيعر عليها ملزمًا للجمعية ، 

اليت مت  جمللس اإلدارة تقريرًا مفصاًل عن العقود واالتفاقيات  التنفيذيويرفع املدير 
 معية يف أقرب اجتماع بعد التوقيع عليها.توقيعها نيابة عن اجل

أو من يفوضر جلرد  يع  التنفيذي( ُتَشكَُّل جلان اجلرد بقرار من املدير 10/2) مادة
 موجودات اجلمعية  والنقد املوجود يف الصندوق والعهد وذلك يف احلاالت التالية:

 بالبيع منها االنتفاع ميكن وال مطلقًا لالستعمال صاحلة غري موجودات إتال  . 1
 سجل من إتالفها جرى اليت املوجودات إنزال يتم اللجنة حمضر علي وبناًء

 .الثابتة األصول

 .الصندوق أمني تغيري . 2

 .للجمعية الثابتة األصول جرد . 3

 . املالية السنة انتهاء . 4

 .  املفاجئ اجلرد . 5
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 التقديرية تالثالث: املوازنا الفصل
وتشمل على  االسرتاتيجية( ُتٍعد اجلمعية خطة) سنوية (مشتقة من اخلطة 1/3) ةماد

 اخلطط الفرعية  التالية :

 .  واألنشطة الربامج خطط •
 .  التشغيل وخطة •
  واإليرادات التربعات وخطة •
 .   واالستثمارات األصول وخطة •

 يرية  يف اجلمعية. ( تعترب اخلطة )  السنوية ( أساسًا إلعداد املوازنة التقد2/3) مادة

( تساعد املوازنة اإلدارة على تقدير احتياجاتها من رأس املال العامل وحجم 3/3) مادة
 السيولة النقدية الالزمة لسداد االلتزامات الدورية .

رادات و النفقات  من خالل الرت ة ( تعد اجلمعية املوازنة التقديرية لإلي4/3) مادة
 ية على أن تشمل املوازنة التقديرية األقسام التالية :املالية لتكاليف اخلطة السنو

 وأي باجلمعية اخلاصة واألنشطة الربامج كافة وتضم:  واألنشطة الربامج موازنة
 .  اجلمعية نشاط يف واملتمثل للجمعية الرئيسي اهلد دم خت مبادرات

 رأس على ةالقائم البشرية القوى تكلفة وتضم التشغيلية للنفقات التقديرية املوازنة -أ
 املعتمدة التوظيف خطة وفق القادم العام خالل املضافة العاملة القوى وتكلفة العمل

 املعدات وتكلفة املستهلكة واخلدمات املواد ونفقات ، التشغيلية اخلطة يف
 ولكل اجلمعية حسابات لدليل وفقًا النفقات هذه تبويب يتم أن وعلى والتجهيزات

 غري املصروفات مبوازنة خاصًا بندًا إليها ويضا  ، حده على تكلفة مركز
 (. املوازنة احتياطي)  املن ورة
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 من الناجتة اجلمعية إيرادات كافة وتشمل:  والتربعات لإليرادات التقديرية املوازنة -ب
 وأنشطة لربامج التربعات تقديرات إىل باإلضافة األوقا  وريع االستثمار عمليات
 .   الداعمة اجلهات من للجمعية يقدم الذي والدعم اإليرادات كافة و اجلمعية

 تعتمدها اليت االستثمار وموازنة الثابتة األصول موازنة وتشمل:  الرأمسالية املوازنة -ت
 .  التشغيلية اخلطة يف اجلمعية

 النقدية السيولة حبركة موازنة إعداد يف وتتمثل:  التقديرية النقدية املوازنة -ث
 النقدية أرصدة إىل باإلضافة والنفقات اإليرادات موازنيت تأثري خالل  من للجمعية
 .   املالي العام بداية يف املتوقعة

 وقائمة التقديرية املالية األنشطة قائمة على وتشتمل:  التقديرية املالية القوائم -ج
 التقديرية املالي املركز قائمة إىل باإلضافة للجمعية التقديرية النقدية التدفقات

 .  السابقة اتاملوازن معطيات وفق

 إلعداد جلنة بتشكيل قرارًا سنويًا ينيبر من أو اإلدارة جملس يصدر( 5/3) مادة
 :   بالتالي اللجنة هذه وختتص واملوازنة اخلطة

 . التقديرية للموازنة العامة واإلجراءات السياسات نديد -أ
 يف ااستخدامه بوالعناصر املطلو والعوامل والفرضيات املطلوبة املعلومات نديد -ب

 . التقديرية املوازنات إعداد
 . العمل وحدات بتنفيذه تلتزم للموازنة زمين جدول إعداد -ت

 . للجمعية التابعة اإلشرا  ومكاتب اإلدارات خطط ومناقشة مراجعة -ث
 واملوازنات اخلطط جتميع بعد النهائي بشكلها املوازنة وإقرار ومناقشة مراجعة -ج

 . الفرعية

 وتقدميها  للجمعية( التقديرية املوازنة)و تشغيليةلا للخطة النهائي التصور وضع -ح
 . والتصديق لالعتماد اإلدارة جمللس

 بإعداد القيام املعنية  اإلدارات مسئولي مع بالتنسيق املوازنات جلنة تقوم( 6/3) مادة
 .  عليهم السنوية املوازنة إعداد مناذج أدلة وتوزيع إجراءات
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 ال موعد يف وذلك السنوية اخلطة بتقديم ةاملبادر قسم كل على جيب( 7/3) مادة
 .   عام كل من ر نوفمربشه نهاية يتعدى

 بإعداد تقوم كما إدارة كل مع املقدمة املوازنات دراسة املوازنة جلنة تتوىل( 8/3) مادة

 .منها االنتهاء بعد اجملمعة اجلمعية موازنة ومناقشة

 أعضاء مع الرأمسالية نفقاتلا متطلبات مبناقشة حماسب اجلمعية يقوم( 9/3) مادة

 . املوازنة يف إدراجها قبل املوازنة جلنة

 مع التشاور املوازنة يف الرأمسالية النفقات إدراج قبل املوازنات جلنة تقوم( 10/3) مادة

 عمل وحدات يف مستخدمة غري أصول وجود عدم من للتأكد اجلمعية إدارات مجيع

 .شرائها من بداًل لتحويلها وذلك أخرى

 . اجلمعية يف املالي العام من األخري الشهر منتصف يف اللجنة أعمال تنتهي( 11/3) مادة

 الفرتات تبني حبيث سنوي وربع شهري أساس على املوازنة إعداد ينبغي( 12/3) مادة

 يف املتوقعة التغريات يف لالحتياط وذلك اجلمعية نشاط خالهلا يزيد أو يقل اليت

 . التقديرية النقدية املوازنة إعداد يف واملساعدة العمليات

 التنفيذي املدير يقوم اللجنة من للموازنات النهائية املسودة اعتماد بعد( 13/3) مادة

 .  املالي العام نهاية يتعدى ال موعد يف العتمادها اإلدارة جملس إىل برفعها

 يف الصرف يتم ًابقسا احملدد املوعد يف التقديرية املوازنة اعتماد تعذر إذا( 14/3) مادة

 من املصروفات هذه تنزيل يتم أن على السابق العام موازنة  يف املرصود االعتماد حدود

 .اعتمادها بعد اجلديدة املوازنة يف املقابلة البنود

 البند يف عجز حدوث من التأكد مت إذا آخر إىل بند من املناقلة ميكن( 15/3) مادة

 .  الصالحية صاحب موافقة بعد و  منه ناقلملا البند يف فائض ووجود له املناقل
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( املصروفات غري املنظورة ) احتياطي املوازنة ( يف موازنة النفقات جيب أال 16/3) مادة

من مجلة موازنة املصروفات ويستخدم املخصص هلذا البند لتغذية البنود  %15تتجاوز 

 ةمدير اجلمعير من ك بقراعة وذلاليت نفدت اعتماداتها واملصروفات الطارئة غري املتوق

 بعد تعذر النقل بني أقسام البند الواحد لعدم وجود فائض يسمح بذلك .  

 ملراجعة احلاجة عند أو سنوي ربع دوري بشكل املوازنة جلنة جتتمع( 17/3) مادة

 .  اإلدارة جملس إىل تقرير ورفع املوازنة وحتديث

 استثنائية حاالت يف إال تتم ال أن جيب ةاجلاري للسنة املوازنة تعديل عملية( 18/3) مادة

 خارجية أسباب أو خاطئة افرتاضات استخدام عن ناجتة كبرية فروقات  كظهور

 بناء  املوازنة جلنة من مناقشتها بعد التعديالت هذه باعتماد التنفيذي املدير ويوصى

 ئولسم أو التخطيط إدارة مع التنسيق بعد حماسب اجلمعية من املقدم التقرير على

 .للجمعية املالية التقارير حتديث يتوىل والذي اخلطة

 الفعلية النتائج يقارن سنوي ربع تقرير بإعداد يقوم حماسب اجلمعية( 19/3) مادة 

 الشهر من األول النصف يف التنفيذي للمدير التقرير هذا  يقدم التقديرية بتلك

 .  التالي

 والنتائج املوازنة لبنود املقبولة اترافاالحن حد نسب املوازنة جلنة حتدد( 20/3) مادة

 . التقديرية املوازنة إعداد عند الفعلية

 مع الفعلية النتائج عن االحنرافات مبناقشة واملوازنة اخلطة جلنة تقوم( 21/3) مادة

 مدعمة للفروقات واملربرات املعلومات مجيع تقديم اجلميع على وجيب  اإلدارات

 . اللجنة إىل بالوثائق
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 تالرابع: املقبوضا الفصل

 عينًا أو عمالت أو بشيكات أو نقدًا اجلمعية أموال حتصيل أداة القبض سند( 1/4) مادة

 . قيمة ذات سندات وهي

  املالية املستندات مع تتعامل اليت اجلهات وكافة حماسب اجلمعية لتزمي( 2/4) مادة

 : التالي  يف واملتمثلة املستندات هذه على الرقابية الدورة بإتباع

 آلي منوذج أو التنفيذي املدير قبل من يعتمد طباعة منوذج مبوجب طباعتها يتم . 1

 .احلاسوبي النظام من

 سندات بإصدار املتعلقة الرقابية للشروط احلاسوبي النظام استيفاء من التأكد . 2

  اآللية القبض

ة حماسب اجلمعية وموظفي تنمي خارج طرف من املطبعة إىل النموذج إرسال يتم . 3

 .املوارد املالية

 يتم واليت واالستالم الفحص جلنة قبل من املطبعة من الدفاتر هذه استالم يتم . 4

 .  بتشكيلها التنفيذي املدير من قرار دارإص

 .حماسب اجلمعية على عهدة  املستلمة الدفاتر هذه ُتسجل . 5

 تلفةاملخ اجلهات ملندوبي السندات هذه من بالصرف حماسب اجلمعية يقوم( 3/4) مادة

 بناًء النسائية ل والدورالتحصي ومكاتب املالية املوارد تنمية إدارة مثل للجمعية التابعة

 ، الطالبة باجلهة الصالحية صاحب من معتمد قبض سندات صرف طلب منوذج على

 . اجلهة هذه حسابات مبراجعة املكلف ويتم اعتماده من حماسب اجلمعية

 قبض سندات صرف منوذج مبوجب السندات من املنصرفة الكميات ُتسجل( 4/4) مادة 

 على كعهدة وتسجل ، الطالبة اجلهة قبل من باالستالم ثالثيًا باالسم عليه موقع

 الغرض هلذا خمصص حاسوبي برنامج أو يدوي سجل خالل من متابعتها ويتم امُلستّلم

. 
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 عهدة تصفية يتم حتى جهة ألي جديدة قبض سندات صرف حيظر( 5/4) مادة

 الدفاتر بقاء مع الدفاتر هلذه صرف أي حماسب اجلمعية ويتحمل القدمية اتالسند

 .  السابقة

 جلنة من شهرين كل األقل على مرة دوري بشكل للدفاتر جرد عمل يتم( 6/4) مادة

 .  ومتابعتها وحفظها ترتيبها حسن من للتأكد  املالي املشرف قبل من تشكيلها يتم

املدير  من وبتعميد فقط جلمعيةإدارة ا على القبض سندات طباعة تقتصر( 7/4) مادة

 . يفوضه من أو لجمعيةل التنفيذي

 من ظرف أي وحتت نوع أي من قبض سندات طباعة إدارة أي على حيظر(8/4)مادة

 الظروف

 اطلع بأنه يفيد مكتوب تعهد على القبض لسندات مستلم أي توقيع جيب( 9/4) مادة

 فقد حالة  يف وأنه  القبض سندات مع عاملبالت اخلاصة  التعليمات كافة على

 من الفصل حد إىل تصل واليت املرتتبة النتائج كافة يتحمل حوزته يف اليت السندات

 . االختالس أو اإلهمال بتهمة  الرمسية للجهات والتحويل العمل

 اجلمعية خبتم خمتومًا يكون أن جيب للمتربع ُيعطى قبض سند أي( 10/4) مادة

 .اآللية القبض تسندا ويستثنى

 عليه ويوقع الُنسخ مع امللغي باألصل ُيحتفظ إلغاؤه يتم قبض سند أي( 11/4) مادة

 سندات ضمن ويورد  اإللغاء أسباب ذكر مع ثالثيًا بامسه اجلهة ومسؤول املندوب

 . للحسابات القبض

 من اعليه احلصول يتم اليت املساهمات يف تتمثل:  والتربعات اإليرادات(  12/4) مادة

 األوقاف من احملصلة واألموال والشركات املختلفة املاحنة واجلهات املنظمات و األفراد

 كل  اإليرادات متثل كما..  للجمعية الواردة الزكوات وكذلك ، وغريها.... واهلبات
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 الرأمسالية أو املختلفة  اجلارية عملياتها عن إيرادات من اجلمعية عليه حتصل ما

 . إضايف متويل أو حسنة قروض أو األصول من لأص بيع عن الناجتة

 على أو عينية أو نقدية كانت سواًء صورها بكافة التربعات إثبات يتم( 13/4) مادة

 .تخدما شكل

 :  التالي يف احلصر ال املثال سبيل على اجلمعية وإيرادات موارد تتمثل( 14/4) مادة

 .   جتماعيةة والتنمية االاملوارد البشري وزارة تقدمها اليت السنوية اإلعانة . 1

 .  قبوهلا اإلدارة جملس يقرر اليت والوصايا واألوقاف واهلبات اإلعانات . 2

 . اجلمعية بها تقوم اليت األوقاف وبناء والربامج لألنشطة التربعات . 3

 . للجمعية املصادر كافة من تأتي اليت الدعم وتربعات للجمعية عامة تربعات . 4

 . اجلمعية وأهداف سياسة مع تتفق يتلا األعمال يف االستثمار عوائد . 5

 ،رسوم خريية مبيعات ، األوقاف ريع ، عقارات إجيارات)  األخرى اإليرادات . 6

 ( . اخل...  ، دراسية رسوم ، خريية أطباق  العضوية،

 التربعات استقبال منافذ يف قبضها يتم اليت للمبالغ حيرر: القبض سند (15/4) مادة

 والقارئ النسائية واملدارس النسائي اإلشراف إدارات مكاتب ، اجلمعية قبل من املعتمدة

 .                                                                                     الصغري

 ( : سندات أي طباعة تشملها أن جيب اليت) التالية املعلومات املستند هذا ويتضمن

 . واحلروف باألرقام التربع قيمة . 1

 . التاريخ . 2

 ( . أخرى/  عام/  املشاريع/  املناشط) التربع نوع . 3

 (.الكفالة ومدة املدرسة أو احللقة اسم) دائمة لكفالة التربع حال يف الكفالة نوع . 4

 ( . اجلغرايف التوزيع)  التربع هلا الوارد اجلهة . 5

 (  عليه املسحوب البنك ، الشيك رقم ، عينًا أو شيكات أو نقدًا)  التربع طريقة . 6
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 ( . اإللكرتوني الربيد ، اهلاتف ، العنوان ، االسم)  املتربع بيانات . 7

 .وشعارها اجلمعية اسم . 8

 .وتوقيعه ثالثيًا التربع مستلم اسم . 9

 يتضمن وغريها واألثاث واجملوهرات للعمالت العينية التربعات حال يف( 16/4) مادة

 العدد بيان إىل ةباإلضاف الالئحة هذه يف النقدي القبض سند بيانات نفس السند

 .واجملوهرات للذهب بالنسبة ووصفها القطع وعدد والنوع

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

 . للمتربع األصل . 1

 . للحسابات نسخة . 2

 . اجلمعية داخل التربع هلا الوارد اجلهة وأ القسم أو دارةلإل نسخة . 3

 . للمراجعة بالدفرت ثابتة نسخة . 4

  للجمعية مبالغ بتحصيل معنية جهة أي من احملصلة املبالغ توريد يتم( 18/4) مادة

 نسخة به ويرفق ، رئيسي قبض سند بتحرير الصندوق أمني ويقوم العام الصندوق إىل

 ويتضمن الرئيسي القبض سند قيمة امًامت تساوي اليت الفرعية القبض سندات من

  التالية املعلومات السند هذا

 . واحلروف باألرقام املبالغ قيمة . 1

 ( . األموال حمصل) املندوب اسم . 2

 . هلا التابع اجلهة أو اإلدارة أو القسم . 3

 ( .  رقم إىل:    رقم من. )    السندات عدد . 4

 ( .  تاريخ إىل:    تاريخ من. )  السندات تاريخ . 5

 . التربعات عواأن . 6

 . التربعات من نوع كل قيمة . 7

 . الشيكات/  النقدية املبالغ . 8
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 . وتوقيعه ثالثيًا الرئيسي الصندوق أمني اسم . 9

 الصندوق إىل املالية املبالغ عهدة تنتقل  الرئيسي القبض سند على بناًء( 19/4) مادة

 من البيان اعليه اشتمل اليت السندات هذه وعدد السندات قيمة إسقاط ويتم الرئيسي

 .  اجلمعية حماسب قبل من للسندات املستلم القسم أو الشخص على العهدة

 به ويرفق الصندوق أمني يستلمها اليت العينية للتربعات حمضر حيرر( 20/4) مادة

 املعلومات  احملضر هذا ويتضمن باملندوب اخلاصة العينية القبض سندات من نسخة

 : التالية

 ( .العينية التربعات حمصل) املندوب اسم. 1

 . هلا التابع اإلدارة أو القسم. 2

 ( رقم إىل:   رقم من)   العيين القبض سندات. 3

 ( . تاريخ إىل:  تاريخ من)   السندات تاريخ. 4

 . وأوزانها وأنواعها ووصفها املستلمة الكميات. 5

 . وتوقيعهم  العينية لتربعاتا مستلمو أمساء. 6

 البنك إىل النقدية املتحصالت وكافة والتربعات اإليرادات توريد جيب( 21/4) مادة

 اليوم من أكثر الصندوق أمني عهدة يف بقاءها جيوز وال,  اجلمعية حساب يف وتودع

 هذه انتهاء فور إيداعها فيتم الرمسية العطالت أحد التالي اليوم كان وإن,  التالي

 عما مسئواًل اخلزينة أمني ويعترب  للبنك نقدية صرف سند مبوجب وذلك.  العطالت

 حال بأي املبالغ هذه من الصرف جيوز وال قيمة ذات أوراق أو شيكات أو نقود من بعهدته

 .األحوال من
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 أي توريد وحيظر للبنك النقدية صرف سند بإعداد الصندوق أمني يقوم( 22/4) مادة

 ماتعلوامل النقدي الصرف سند ويتضمن ، السند هذا استعمال بدون نقدية مبالغ

 . التالية

 . التاريخ . 1

 . وكتابة رقمًا القيمة . 2

 . األموال فئات . 3

 . الفرع ورقم البنك اسم . 4

 . احلساب رقم . 5

 ،للحسابات:  األصل: كالتالي يوزع وصورة أصل من السند هذا يتألف . 6

 . للمراجعة بالدفاتر ثابتة:  الصورة للقيد مستندًا

 بها مرفق الرئيسية القبض سندات من نسخة بتسليم الصندوق أمني يقوم( 23/4) مادة

 بإجراء ليقوم اجلمعيةىل حماسب إ البنكي اإليداع إشعار مع  الفرعية السندات

 .الالزمة احملاسبية القيود ثم املطابقة

 من الرئيسية القبض وسندات البنكي اإليداع صورة على التوقيع يتم( 24/4) مادة

 من الصندوق أمني مسؤولية ختلى وبذلك اإليداع مت أنه يفيد مبا حماسب اجلمعية

 بهذه االحتفاظ الصندوق أمني وعلى  بتحصيلها قام اليت الفرعية والسندات النقدية

 . بالصندوق اخلاص األرشيف يف املستندات

 حواالت أو البنوك يف مباشر إيداع أو بشيكات أو نقدًا إما املتحصالت تكون( 25/4) مادة

 . عينية أو

 املتحصالت هي قبض سندات عنها حيرر اليت املالية حصالتتامل تكون( 26/4) مادة

 . بشيكات واملتحصالت النقدية
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 بها خاصة حماضر وعمل العينية التربعات حلصر جلنة تشكيل يتم( 27/4) مادة

 مجيع استيفاء بعد للجمعية كتربع وتثبت اجلمعية يف منه االستفادة ميكن ما وتقييم

 وغريها والعمالت واجملوهرات كالذهب بيعه ميكن ما عوبي ، لذلك الالزمة املستندات

 .  للجمعية كتربع نقدي قبض بسند البيع بعد قيمتها إثبات ويتم

 قبض سندات بها حيرر ال اجلمعية حسابات بني تتم اليت البنكية التحويالت(28/4)مادة

 طابخلوا البنكي اإلشعار ويعترب احلالة، حسب دائنة أو مدينة إشعارات عنها وحيرر

 للتسجيل موجبًا مستندًا به املرفق

 البنكية اجلمعية حساب يف املباشرة اإليداعات طريق عن التربعات(29/4) مادة

 لصاحل حماسبيًا وتسجل قبض سندات عنها حيرر ال واألنشطة للمشاريع املخصصة

 عهرببت يفيد ما املتربع طلب حال ويف ، البنكي احلساب هلا املفتوح اجلهات أو املناشط

 لصاحل البنك يف القيمة تسجيل من التأكد بعد التربع بقيمة دائن إشعار له حيرر

 .اجلمعية

 العامة البنكية اجلمعية حسابات يف املباشرة اإليداعات طريق عن التربعات( 30/4) مادة

:  كالتالي وتعاجل قبض سندات عنها حيرر ال واألنشطة للمشاريع املخصصة غري

 تربعه بتخصيص يفيد املتربع من إشعار يرد مل ما عامة تعاكترب حماسبيًا تسجل

 . حمدد ملنشط

 يف حمدد مبلغ خبصم البنك بتخويل متربع من أمر هو:  املستديم األمر( 31/4) مادة

 حلساب( املتربع حيددها اليت املدة حسب)  مستمرة بصفة حسابه من حمدد تاريخ

 . املستديم األمر يهلع املسحوب البنك يف اجلمعية حسابات من حمدد

 صورة ، للبنك األصل ، وصورتني أصل من بنكي مطبوع املستديم األمر( 32/4) مادة

 .داملوار تنمية ةإلدارصورة وحملاسب اجلمعية 
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 حبصر باجلمعية  املوارد تنمية إدارة مع وبالتنسيق احملاسب قيام يلزم( 33/4) مادة

 هلا الوارد للحسابات البنكية ابقةواملط شهريًا ومتابعتها املستدمية األوامر

 بإدارة املستدمية األوامر من ُنسخ وجود دون للبنك الواردة غوحصراملبال االستقطاعات،

 البنك ومطالبة استقطاعها ينفذ مل واليت املوجودة األوامر وحصر املوارد، تنمية

 نيبي شهري بتقرير االستقطاع قسم وإبالغ الالزمة التسويات وعمل باإليضاحات

 . وأسبابها واملوجبة السالبة والفروقات املستدمية األوامر حركة

 النقدية املقبوضات يوضح شهري كشف بإعداد املالية اإلدارة تقوم(34/4)مادة

 يرسل،  وصورة أصل من ويعدها بنودها حسب حمللة العينية واملقبوضات والشيكات

 داء .األ وتقويم والرقابة املتابعة ألجل بالصورة وحيتفظ اجلمعية إلدارة األصل
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 : املصروفات والنفقاتالفصل اخلامس

 من هما عنه ينوب من أو اإلدارة جملس رئيس مع املالي املشرف يعترب( 1/5) مادة

 توقيعًا املختلفة الصرف مستندات على توقيعهما ويعترب الدفع أمر أو الصرف يعتمدا

 حترير أو النقود دفع اختصاصه حسب كاًل األموال حفظ عن للمسئولني جييز نهائيًا

 . االحتياجات شراء أو البنكية اإلشعارات اعتماد أو الشيكات

 بشكل تنفيذها بالضرورة يستلزم الصالحية صاحب من الصرف اعتماد إن(2/5) مادة

 احملاسبية لإلجراءات وطبقًا اجلمعية لدى املعتمدة النظامية املستندات بواسطة سليم

 وال,  اإلجراءات هذه تنفيذ صحة عن مسئواًل احملاسب يعترب و املالي بالنظام املوضحة

 لتنفيذ النظامية اخلطوات إتباع منحماسب اجلمعية  الصالحية صاحب توجيه ُيعفي

 مسؤوليته على التنفيذ فيتم التنفيذ الصالحية صاحب رأى حال ويف.  الصرف عملية

 . كتابي بتوجيه

 دفع الصناديق ألمناء جييز الذي النظامي املستند( الصرف أمر) يعترب( 3/5) مادة

 النقود سحب جييز الذي النظامي املستند هو(  الصرف أمر)             أن كما النقود

 املسحوبة الشيكات مبوجب البنك من

 . الالئحة هذه يف إليها املشار اإلجراءات وحبسب اجلمعية على

 مبوجب العامة املصاريف أو واألنشطة جللربام سواًء املصاريف سداد يتم( 4/5) مادة

 : التالية الطرق بإحدى صرف سند

 . النثرية املصروفات عهدة من أو النشاط عهدة من نقدًا . 1

 . معها املتعامل البنوك إحدى على بشيك . 2

 (.بنكية حوالة) البنك على حتويل . 3
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 وإرفاق الصرف مسوغات جلميع املعاملة استكمال من التأكد بعد ذلك ويتم

 واعتماد املختصني املوظفني من عليها التوقيعات واكتمال ذلك علي الدالة تتندااملس

 . الالئحة هذه يف املوضحة لإلجراءات وطبقًا الصالحية صاحب من الصرف

 رصيد هلا اليتو واألنشطة الربامج على اجلمعية يف الصرف عملية تتم( 5/5) مادة

 منوذج تعبئة خالل من الصرف حمل اليامل العام موازنة يف أومعتمدة به مُتربع مالي

 : على الصرف طلب منوذج حيتوي أن وينبغي النشاط على الصرف طلب

 . الصرف بطلب املعين القسم أو اإلدارة بيانات •

 . له الصرف املراد البند أو النشاط أو الربنامج بيانات •

 فيها اعتماده مت حال يف العام موازنة يف الربنامج أو البند رقم حتديد •

 . املعتمد والرصيد

 . للصرف الطالبة اإلدارة توقيع •

 . الصالحية صاحب اعتماد •

 خالل من الرصيد توفر يفيد مبا املدير التنفيذي ثماحملاسب  توقيع •

 . للربنامج ودعم تربع وجود خالل من أو املوازنة

 بني مناقلة منوذج إعداد يتم املبادرة أو للربنامج رصيد توفر عدم حال يف( 6/5) مادة

 الصرف سند مبوجب الصرف عملية إجراء يتم املناقلة عملية إمتام وبعد البنود

 :التالية البيانات على املناقلة منوذج وحيتوي

 . له املناقلة املراد الربنامج أو البند  •

 . منه املناقلة املراد الربنامج أو البند  •

 املالية رةاإلدا تأكيد بعد املناقلة إجراء على الصالحية صاحب موافقة  •

 . منه املناقلة املراد البند يف رصيد توفر على

 على قرضًا أو العامة البنود من دعم هي هل املناقلة هذه نوعية حتديد  •

 .   له تربعات وصول أو تسويقه يتم حتى الربنامج هذا
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 من مسحوبة شيكات مبوجب املصروفات سداد عند صرف أمر حترير يتم( 7/5) مادة

 على  الصرف أمر  وحيتوي معها التعامل جيري اليت البنوك أحد ىعل اجلمعية قبل

 :   التالية البيانات

 . املستفيد اسم . 1

 . احلساب ورقم عليه املسحوب البنك اسم . 2

 . وكتابة رقمًا املبالغ . 3

  املسحوب الشيك رقم . 4

 . الصرف أسباب . 5

)  الصرف أمر ومراجعة إعداد يف شاركت اليت األطراف كافة توقيع . 6

 . ( هجعرا ، أعده

 . هلم املخولة املالية الصالحيات حدود ويف الصالحية أصحاب توقيع . 7

 من النقود دفع مبوجبه يتم الذي القانوني واملستند الصك هو الشيك( 8/5) مادة

 : يلي ما فيه ويراعى للمستفيد البنك قبل

 . املستفيدة للجهة الصريح االسم ذكر.  1

 . ةوكتاب رقما املدفوع املبلغ تسجيل.  2

 . الصالحية صاحب اعتماد.  3

 ( .فقط األول للمستفيد يصرف) بعبارة ختمه.  4

 قسم غري على حيظر كما ، الصرف أمر بدون شيك أي إصدار حيظر( 9/5) مادة

 . بإعداده يقوم أن احملاسبة

 ويتألف للصرف املربرة الوثائق كافة الشيكات صرف أمر أصل مع يرفق( 10/5) مادة

 . مبوجبه للقيد للحسابات أصل من اتالشيك صرف أمر
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 قبل املراجعة يفيد مبا عليها التأشري أو الصرف مستندات ختم جيب( 11/5) مادة

 . الصرف أمر اعتماد

 جتاه اجلمعية ذمة إبراء على إثبات دليل الشيكات صرف سند يصبح حتى( 12/5) مادة

 مستلم يوقع أن و لذلك املوجبة احلاالت يف قبض سند على احلصول جيب الغري

 . والصريح الكامل االسم ذكر مع الشيك صورة على الشيك

 تسديد أو متداولة أو ثابتة أصول أو خدمة ملورد الشيك حترير حالة يف(13/5) مادة

( قبض) حتصيل سند أو نقدية فاتورة على احلصول يلزم ذلك شابه وما إجيارات

 . بالشيك

 وإضافتها املوردة األصناف استالم دبع املدفوعات تتم أن األصل( 14/5) مادة

 بتنفيذ اآلخر الطرف قيام بعد أو ، للشراء الطالبة اجلهة من استالمها أو للمستودعات

 اقتضت إذا مقدمًا القيمة صرف للجمعية وجيوز ، اجلمعية مع تعهده أو ارتباطه

 . الصرف قبل الكافية الضمانات على احلصول بشرط ذلك الضرورة

 أن من التحقق جيب مشرتيات أو تعاقدات نتيجة مبالغ صرف حالة يف( 15/5) مادة

 : يلي ما يراعى وأن التعاقد بشروط وارد هو ما يطابق صرفه املطلوب املبلغ

 . منه وخمتومة املورد باسم مطبوع منوذج وعلى أصلية الفواتري تكون أن . 1

 . منسوبيها أحد باسم وليس اجلمعية باسم املستندات هذه تكون أن . 2

 .  شراؤها مت اليت األصناف عن للمخازن اإلضافة نذإ . 3

 للعينات مطابقتها يفيد مبا الفاتورة على والتوقيع املوردة األصناف فحص . 4

 .املطلوبة واملواصفات

 ( . الشراء)  التوريد أمر صورة . 5

 . استالمها وحماضر الرتميمات أو األعمال مستخلصات . 6
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 الثمن سداد فور املستندات مختت وأن صرفها يسبق مل الفاتورة بأن التأكد . 7

. 

 اإللغاء سبب موضحًا صورته مع السند أصل يرفق:  امللغاة الصرف سندات(  16/5) مادة

 . وتوقيعه ثالثيًا السند معد واسم

 والكشوف والفواتري والبيانات الوثائق بها يقصد: للصرف املؤيدة الوثائق( 17/5) مادة

 مع ترفق أن جيب واليت النفقات صرف لعمليات واملؤيدة املربرة املستندات من وغريها

 الصحيح الوجه على متت أنها يفيد مبا ، الالئحة هذه يف املذكورة الصرف مستندات

 قد هوأن اجلمعية لصاحل متت قد اخلدمات أو األشغال أو املستلزمات أو املشرتيات وبأن

 وليس اجلمعية باسم والفواتري والبيانات الوثائق هذه تكون أن وجيب ، استالمها مت

 .فيه املقدمة للتاريخ مقاربة حديثة وبتواريخ منسوبيها أحد باسم

 يتم أن جاز الصرف قبل معني مبلغ الستحقاق املؤيدة املستندات فقدت إذا( 18/5) مادة

 الصرف سابقة عدم من التأكد بعد يفوضه من أو التنفيذياملدير  مبوافقة الصرف

 ترتتب قد اليت النتائج مجيع بتحمل الصرف طالب على مالالز التعهد يأخذ أن وبشرط

 بعد وذلك ،للمستندات فاقد بدل الصرف طالب يقدم أن ويشرتط الصرف تكرار على

 مع األصلي املستند استخدام ملنع الالزمة اإلجراءات واختاذ الالزم التحقيق إجراء

 .الصرف داتمستن مع الشأن هذا يف ُأجري الذي التحقيق نتيجة إرفاق وجوب

 :  التالي التسلسل وفق واألجور املرتبات صرف عملية تتم( 19/5) مادة

 يرسل ثم ومن املوظفني استحقاقات كشف بتجهيز املوظفني شؤون يقوم . 1

 . حماسب اجلمعيةإىل

 االحتساب عمليات من والتأكد الرواتب كشوف مبراجعة احملاسبيقوم  . 2

 . التنفيذي املدير من يدوالتعم املوافقة وأخذ الكشف يف الواردة

واعتماده من رئيس جملس إدارة  اجلمعيةه من املشرف املالي بتوقيع يتم ثم . 3

 . للصرف للبنك وإرساله اجلمعية
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 : التالية احلاالت يف احملدد التاريخ قبل واألجور الرواتب صرف ميكن( 20/5) مادة

 التنفيذي يراملد موافقة بشرط شاكلتها على وما الرمسية واألعياد املواسم . 1

 .  ذلك على عنه ينوب من أو

 أو أخرى استثنائية إجازة أي أو االعتيادية السنوية اإلجازة استحقاق عند . 2

 . باجلمعية خدمته انتهاء

 ذلك ومع الداخلي الضبط لتحقيق بشيكات يتم أن الصرف يف األصل( 21/5) مادة

 العهد) الالئحة هذه يف الواردة احملددة للقواعد طبقا نقدا الصرف يتم أن جيوز

 (.املؤقتة والعهد املستدمية

 بأنها الالئحة هذه يف املستدمية بالسلفة يقصد:  املستدمية الُعهد طبيعة( 22/5) مادة

 مبوافقة عنهم ينوب من أو الصندوق وأمني باجلمعية الطالبة لجهةل ُيسّلم الذي املبلغ

 وفق والعاجلة النثرية املدفوعات على منه للصرف اجلمعيةب ياملدير التنفيذ

 . االنتهاء من يقرتب عندما املبلغ هذا يستعاض أن على ، العمل احتياجات

 العهد وبني مستدمية أو مؤقتة كانت سواء العهد يف الفصل جيب( 23/5) مادة

 .واحد لشخص صرفت لو وحتى بينهما الدمج جيوز وال  واألنشطة للربامج املخصصة

 ولكن هلا مستخدمة جهة أي أو اجلمعية أقسام على ةعهد أي تسجل ال( 24/5) مادة

 .  عليه وتسجل معني موظف قبل من تستخدم شخصية كعهدة تسجل

 من لشخص عهدة أو أخرى مالية عهدة من مالية عهدة صرف جيوز ال( 25/5) مادة

 .آخر شخص

 دتميع أن على الطالبة اإلدارة طلب على ُبناًء املستدمية بالسلفة يصرح( 26/5) مادة

 احلد هذا يف النظر إعادة وينبغي ، األقصى حدها الطلب يف وحيدد  التنفيذي املدير من

 القرار التنفيذي املدير ويتخذ ، منها الفعلي املنصرف ضوء على زمنية فرتة كل

 : التالي النحو على وصورة أصل من للسلفة طلب وحيرر ، النقصان أو بالزيادة
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 الشيك صرف أمر حترير ألجل ادهتماع بعد للمحاسبة يرسل:  األصل •

 . القيمة حتويل أو

 . املستدمية للسلفة الطالبة اجلهة مع تبقى:  الصورة •

 بنكي حتويل منوذج أو شيكات صرف أمر مبوجب املستدمية السلفة ُتصرف( 27/5) مادة

 أصل به مرفقًا احلسابات إىل يرسل األصل:  وصورة أصل من يعد والذي ، للمستفيد

 التحويل أما ، املراجعة لغرض الصندوق لدى تبقى:  والصورة ، املعتمد فةالسل طلب

 . للمحاسبة وصورة للبنك فاألصل البنكي

 كافة لتسجيل خاصًا سجاًل املستدمية بالسلفة إليه يعهد من ميسك( 28/5) مادة

 هذا خيضع أن على الصرف أذون واقع من بأول أواًل بالتفصيل السلفة مصروفات

 . والتدقيق عةراجللم السجل

 الكشف) السجل إرسال يتم النفاذ من املستدمية السلفة تقرتب عندما(29/5) مادة

 به مرفقًا السلفة من صرفه مت ما الستعاضة إىل احملاسب للمصروفات( التحليلي

 ما املستندات هذه يف يتوافر أن وجيب للصرف املؤيدة واملستندات الصرف أذون أصول

 : يلي

 سندات ، فواتري) مسلسلة بأرقام مطبوعة دفاتر من املستندات هذه تكون أن . 1

 بغري كانت وإن العربية باللغة ومكتوبة الشركة خبتم خمتومة( قبض

 . بالعربية حمتوياتها توضح العربية

 .للسلفة الطالبة اجلهة من معتمدة تكون أن . 2

 . ُسدد أو  ُصرف خبتم عليها اخلتم يتم . 3

 .واحلروف باألرقام املبالغ كتابة تتم . 4

 . املصروف ألسباب كاٍف وصٍف على املستند حيتوي أن جيب . 5

 . منسوبيها أحد باسم وليس اجلمعية باسم املستندات تكون أن . 6

 . تقدميها لتاريخ مقاربة بتواريخ املستندات تكون أن . 7
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 من احملدد املبلغ عن املستدمية السلفة من يصرف صرف مستند أي يزيد أاّل . 8

 . الصالحية أصحاب

 منوذج استخدام يتم للصرف مؤيد مستند على احلصول تعذر حالة يف(30/5) مادة

  للسلفة الطالبة اجلهة من ويوقع به والقائم تفصيليًا املصروف نوع يوضح داخلي

 أضيق ويف استثنائية حاالت يف ذلك ويكون يفوضه من أو املالي املشرف من وتعتمد

 .احلدود

 لطبيعتها طبقا بالدفاتر وتسجيلها ةراجعبامل اجلمعية حماسب يقوم(31/5) مادة

أو  شيكات صرف إذن حيرر ثم(  روجع) خبتم وختمها دفعها تكرار عدم من ويتأكد

 .الستعاضتها بنكي لحتوي

 وكذلك اخلزائن مثل الدوري اجلرد لنظام املستدمية السلفة ختضع(32/5)  مادة

 تقريرًا اجلرد بنتيجة عديو املالي املشرف طلب على بناء املفاجئ اجلرد لنظام ختضع

 اإلجراءات تتخذ ثم السلفة هلا التابع اإلدارةو التنفيذي واملدير املالي املشرف إىل يرفع

 .الفروق لتسوية الالزمة

 إال آخر موظف إىل نقلها جيوز ال شخصية عهدة املستدمية السلفة تعترب(33/5) مادة

 حمضر بذلك يعد أن على ، هاعن املسؤول املوظف طرف وإخالء تسويتها تتم أن بعد

 وال ، التنفيذي للمدير النقل أمر وصالحية املالي املشرف من معتمد وتسلم استالم

 وذلك املستدمية بالسلفة احملاسبة يف العاملني ألحد يعهد أن األحوال من حبال جيوز

 . الداخلي الضبط نظام على للمحافظة

 : التالية تاحلاال يف املستدمية السلفة تصفى(34/5) مادة

 يف كاملة تستعاض أنها كما ، البنك إىل منها املتبقي ويورد املالية السنة نهاية يف

 . اجلديدة املالية السنة بداية

 .املكتب إقفال بسبب منها الغرض النتفاء تصفيتها هلا الطالبة اإلدارة تطلب عندما
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 أو املرض أو زةكاإلجا األسباب من سبب ألي آخر موظف إىل موظف من تنتقل عندما

 .العمل إنهاء أو الوفاة

 ألجل احملاسب إىل حتول املستدمية السلفة مستندات مراجعة بعد (35/5) مادة

 طبيعتها حسب املستفيدة احلسابات على وحتمل ، حمللة احملاسيب النظام يف تسجيلها

 تحسابا يف وإقفاهلا إمجالي بشكل السلفة تسجيل بعدم احملاسب على التأكيد مع ،

 . جمملة

 أو احلوافز أو املكافآت أو اإلضافية األجور أو واألجور املرتبات صرف جيوز ال(36/5) مادة

 . املستدمية السلفة من للعاملني سلف

 : يلي ما املستدمية السلفة عن مسؤواًل يكون فيمن يشرتط(37/5) مادة

 البد اجلزئي امالدو أصحاب من كان وإذا اجلمعية يف الدائمني العاملني من يكون أن

 . يفوضه من أو املالي املشرف موافقة من

 . املالية بالشؤون حسابية مسؤولية مسؤول يكون أاّل

 ألحد ُيسلم الذي املبلغ بأنها الالئحة هذه يف املؤقتة بالسلفة يقصد(38/5) مادة

 على لإلنفاق يفوضه من أو املالي املشرف مبوافقة عنهم ينوب أومن موظفي اجلمعية

 املشروع بانتهاء وتنتهي مقدمًا بدقة قيمته معروف غري معني نشاط أو حمدد وعمشر

 .أجله من صرفت الذي الغرض أو

 طلب على بناًء ينيبه من أو التنفيذي املدير من املؤقتة السلفة تعتمد(39/5) مادة

 واملوظف الصرف وجماالت السلفة مقدار الطلب هذا يف حيدد أن على الطالبة اإلدارة

 اعتماده بعد احملاسبة إىل يرسل  األصل:  وصورة أصل من وحيرر ، له ستصرف يالذ

 الطالبة اإلدارة مع تبقى:  والصورة البنكي التحويل أو الشيك صرف منوذج إعداد ألجل

 . للمراجعة املؤقتة للسلفة
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  أجله من صرفت الذي الغرض يف إال املؤقتة السلفة من الصرف جيوز ال(40/5) مادة

 هذه يف يتوافر أن وجيب واملوضوعية الشكلية النواحي مستوفاة مستندات على وبناًء

 (.29/5 مادة) املستدمية السلفة مستندات يف املطلوبة الشروط نفس املستندات

 بنكي حتويل منوذج أو شيكات صرف سند مبوجب املؤقتة السلفة تصرف(41/5) مادة

 طلب أصل به مرفقًا احملاسبة إىل ليرس األصل:  وصورة أصل من يعد والذي للمستفيد

 البنكي التحويل أما ، املراجعة لغرض الدفاتر يف تبقى  والصورة ، املعتمد السلفة

 . للحسابات وصورة للبنك فاألصل

 انتهاء تاريخ من أيام عشرة تتجاوز ال مدة يف املؤقتة السلفة تسوية تتم(42/5) مادة

 والفحص للمراجعة احلسابات إىل نداتاملست وتقدم ، أجله من صرفت الذي الغرض

 البنك أو الصندوق إىل منها املتبقي توريد وبعد الصالحية صاحب من اعتمادها بعد

 على وحتمل الدفاتر يف تسجل ثم ، الالئحة هذه يف إليها املشار التوريد إجراءات حسب

 . لطبيعتها طبقًا املستفيدة احلسابات

 : التالية احلاالت يف املؤقتة السلفة تصفى(43/5) مادة

 . البنك إىل منها املتبقي ويورد املالية السنة نهاية يف . 1

 . منها الغرض النتفاء تصفيتها هلا الطالبة اإلدارة تطلب عندما . 2

 املرض أو كاإلجازة األسباب من سبب ألي آخر موظف إىل موظف من تنتقل عندما . 3

 .العمل إنهاء أو الوفاة أو

 أخرى عهدة حوزته يف كان إذا األشخاص ألحد مؤقتة دةعه صرف جيوز ال(44/5) مادة

 . تسويتها بعد إال مؤقتة

 : يأتي ما املؤقتة السلفة عن مسؤواًل يكون فيمن يشرتط(45/5) مادة

 اجلزئي الدوام أصحاب من كان إذا و اجلمعية يف الدائمني العاملني من يكون أن . 1

 . يفوضه من وأ املالي املشرف موافقة من بد ال
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 . املالية بالشؤون حسابية مسؤولية مسؤول يكون أال . 2

 واملفروشات واألثاث واألدوات واملعدات األجهزة مثل الشخصية األصول إن(46/5) مادة

 مستودع من تصرف اليت النقل ووسائل االتصال ووسائل اآللي احلاسب وجتهيزات

 تنفيذ لغرض املوظفني من جمموعة أو موظف تصرف حتت وتوضع تشرتى أو اجلمعية

 العهد سجل)  يف وتسجيلها لقيدها ختضع الشخصي الستخدامهم وظائفهم مهام

 عليها واحملافظة سالمتها وعن عنها مسؤواًل ويكون مسلمة، كعهدة وإثباتها(  العينية

 . الطلب عند اجلمعية إىل وإعادتها الصحيح الوجه وعلى استعماهلا وحسن

 موظف ألي الذمة براءة شهادة متنح وال اخلدمة نهاية مكافأة تسدد ال(47/5) مادة

 سواًء عليه املسجلة العهد كافة وإخالء بتسليم يقم مل ما اجلمعية من خدماته تنتهي

 سداد أو ، عينية أو نقدية عهدًا كانت

 .يسلمها مل اليت العهد من عليه املرتتبة القيم

 عقود مبوجب خلدماتا من اجلمعية احتياجات تأمني على التعاقد يتم(48/5) مادة

  اجلمعية يف الصالحية صاحب من اعتمادها بعد الغرض هلذا تعميد خطابات أو سنوية

 . إليه املخولة للصالحيات وطبقًا

 بواسطة سليم بشكل تنفيذها بالضرورة يستلزم اخلدمات عقود اعتماد إن(49/5) مادة

 الداخلية األنظمة يف اعليه املنصوص لإلجراءات وطبقٌا املتبعة النظامية املستندات

 عن مسؤول واخلدمات األعمال بهذه املعنى للخدمة الطالب القسم ويعترب للجمعية

 أو دفعات صرف عند املالية  اإلدارة تأكد ذلك ويتطلب ، العقود هذه تنفيذ صحة

 تنفيذ بأن املعنية اإلدارة أو القسم توقيع خالل من للخدمة املقدمة اجلهة مستحقات

 .  املطلوب الوجه وعلى السليم بالشكل  مت اخلدمة

 العقود يف عليها املنصوص الشروط وبنفس اخلدمات عقود جتديد جيوز(50/5) مادة

 : اآلتية الشروط فيها توفرت إذا املنتهية
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 السابقة العقد مدة يف مرضى وجه على التزاماته بتنفيذ قام قد املتعهد يكون أن . 1

 .التجديد على

 العقد موضوع األجور أو األسعار فئات على واضحًا فاضًااخن طرأ قد يكون ال أن . 2

 . املطلوبة اخلدمة ومضمون شكل يف عامة تغريات أي أو
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 : احلسابات البنكية :السادس الفصل

 وصالحية وإيراداتها مواردها فيها تودع بالبنوك حسابات للجمعية يكون( 1/6) مادة

 من أو معًا املالي واملشرف جلمعيةا رئيس على مقتصرة احلسابات هذه على التوقيع

وزارة املوارد   عن والصادرة  لذلك املنظمة واإلجراءات القواعد حبسب عنهما ينوب

 .البشرية والتنمية االجتماعية

 لرئيس فروعها من أي أو للجمعية جديدة بنكية حسابات  فتح صالحية(2/6) مادة

 كافة اجلديدة ساباتاحل هذه على وتسري بذلك، يفوضه من أو فقط  اجلمعية

 . القدمية البنكية باحلسابات املتعلقة األحكام

 ملرؤوسيهم احلسابات هذه على صالحياتهم تفويض للمفَوضني حيق ال(3/6) مادة

 . اجلمعية مدير قبل من له الرفع بعد اجلمعية لرئيس التفويض سلطة وتكون

 املفوضني األشخاص سلطة تعديل أو سحب عند فورًا البنك إعالم يتم(4/6) مادة

 .بالتوقيع

مبتابعة هذا احلساب وعمل مذكرات التسوية الالزمة شهريًا  احملاسب قوميو(5/6) مادة

. 

 للشيكات وبالنسبة ، متسلسلة بأرقام مطبوعة شيكات دفاتر استخدام جيب(6/6) مادة

 حفظ وجيب استعماهلا يبطل حتى الغي بكلمة بوضوح عليها التأشري جيب التالفة

 هناك تكون أن جيب كما ، املدفوعة للشيكات الرقمي تسلسلها برتتيب الشيكات ههذ

 . مستعملة الغري الشيكات دفاتر على سليمة رقابة

 محاية بآالت أو اآللي باحلاسب الشيكات على طباعتها جيب الشيكات مبالغ(7/6) مادة

 . قيمته ورفع الشيك مبلغ تغيري حماولة من شخص أي منع بهدف خاصة
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 من أو الفاتورة على املدون الشركة باسم الشيكات مجيع حترر أن جيب(8/6) مادة

 إذا االستحقاق صاحب باسم أو التجارية الغرفة من مصدق بتفويض الشركة تفوضه

 . املستفيدة اجلهات بأمساء أو شخصًا كان

 . حلامله شيك استخراج بتاتًا حيظر(9/6) مادة

 أصول حتفظ أن جيب كما بياض على شيك أي توقيع بتاتًا حيظر(10/6)  مادة

 . ذلك مسؤولية يتحمل األمر هذا خيالف ومن امللغاة الشيكات

 املوظف ويسلم ، البنك من الواردة الشيكات بدفاتر احملاسب حيتفظ(11/6) مادة

 . بأول أواًل الالزمة الدفاتر الشيكات بتحرير املختص

 التوقيع عند الشيكات مع للصرف ملؤيدةا املستندات أصول حتفظ أن يلزم(12/6) مادة

 . احلسابات يف بالقيد صلة له ليس الشيكات كتابة عن املسؤول يكون أن ويراعى

 يوضح الصادرة بالشيكات وصورة أصل من الشيكات بتحرير يقوم احملاسب(13/6) مادة

 الصرف وسبب املستفيد واسم عليه املسحوب البنك واسم ومبلغه شيك كل رقم فيها

 .الشيك أجله من حرر ذيال

 اليوم يف أو الشيك تسليم مبجرد البنك حساب يف الصادرة الشيكات تقيد( 14/6) مادة

 . األكثر على التالي

 بعد املبلغ يتسلم من عنه ينيب أن وجيوز نفسه احلق لصاحب الصرف يتم (15/6) مادة

 .شخصيته من التأكد

 وعرض ، طويلة ملدد للصرف تقدم مل واليت املعلقة الشيكات تتبع جيب (16/6) مادة

 . الالزم الختاذ املدير التنفيذي على األمر
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 بشيكات املدفوعات ملخص يوضح شهري كشف بإعداد احملاسب يقوم(17/6) مادة

 التنفيذي املدير إىل األصل يرسل ، وصورة أصل من ويعد ، بنودها حسب حمللة

 . األداء وتقييم والرقابة املتابعة ألجل بالدفرت بالصورة وحيتفظ

 الشيك عليه املسحوب البنك إخطار جيب شيك أي فقد حالة يف يلزم(18/6) مادة

 ويؤخذ ، ومبلغه صدوره وتاريخ الشيك رقم اإلخطار يوضح أن على صرفه إليقاف فورًا

 ، الشيك فقد على ترتتب مسؤولية كل بتحمل الشيك ضياع يف املتسبب على إقرار

 يسحب الذي الشيك على حيرر وأن فاقد بدل صرف قبل فيةالكا الضمانات اختاذ مع

 : األمحر باخلط عبارة املفقود عن بدال

 ألمره صدر من يقر الذي..... يف املؤرخ.....  رقم الشيك من بدال الشيك هذا حرر"  

 بإعداد شهر كل نهاية يف قومي أن حماسب اجلمعية على ينبغي(19/6) مادة" .فقد أنه

 والرصيد ، والدفاتر بالسجالت البنك حساب يف يظهر الذي الرصيد بني تسوية بيان

 التحقق منه يقصد ضروري اإلجراء وهذا ، البنك قبل من املرسل بالكشف يظهر الذي

 البنك كشف رصيد صحة من والتأكد ، شهريا البنكية العمليات وسالمة صحة من

 : كالتالي املطابقة عملية وتتم.  احملاسبية الدفاتر يف هو ملا طبقا

 . املطابقة موضوع للفرتة البنك حساب كشف على احلصول . 1

 احملاسبية الدفاتر يف تسجل ومل البنك كشف يف ظهرت اليت العمليات حصر . 2

. 

 مبطابقة وذلك البنك حساب بكشف ترد ومل بالدفاتر املسجلة املبالغ حصر . 3

 . احملاسبية والسجالت بالدفاتر البنك بكشف   املسجلة املبالغ

 الصالحيات ومراجعة املالي والتدقيق املراجعة بعد إال الشيك حيرر ال(20/6) دةما

املدير التنفيذي واعتماده من  قبل من عليه واملوافقة الصرف سند على واإلدارية املالية

 رئيس اجلمعية .
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 أرقامها تسلسل بتتبع يوميًا الصادرة الشيكات مبراجعة احملاسب يقوم(21/6) مادة

 مع البنك حساب يف التقييد ويتم شيك بكل اخلاص الصرف سند مع ومطابقتها

 . يوميًا القيد يتم أن مراعاة

 للرجوع الرقمي تسلسلها حسب املستعملة الشيكات بدفاتر االحتفاظ يتم(22/6) مادة

 . احلاجة عند إليها

 . الرقمي لتسلسلها وفقا الشيكات دفاتر استخدام جيب(23/6) مادة
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 اخلزينةالفصل السابع:

 النقدية املبالغ استالم اخلزينة هذه تتوىل باجلمعية رئيسة خزينة إنشاء يتم(1/7)مادة

  للجمعية املختلفة التوريد مصادر من إليها تورد اليت القبض وأوراق والشيكات

 أصحاب ومن وعمليًا علميًا مؤهلني يكونوا أن جيب اجلمعية يف اخلزن أمناء(2/7) مادة

 وأن ، ممتاز عن السنوية تقاريرهم تقل وأال الثقة ذوي من ومزكني واألمانة الثقة

 اجلمعية كفالة على يكون أن جيب السعودي غري حالة ويف ، اجلنسية سعوديي يكونوا

 . املوظفني شؤون لدى سفره وجواز

 قبل من آلخر حني من حكمها يف وما اخلزينة على مفاجئ جرد إجراء جيب(3/7) مادة

 املدير إىل اجلرد بنتيجة تقرير وترفع يفوضه من أو املالي شرفامل حيددها جلنة

 والتحقيق العجز حالة يف اجلرد نتيجة ملعاجلة الالزمة اإلجراءات اختاذ مع التنفيذي

 . املتسبب مع

 ختص نقدية قيمة ذات مستندات أو مبالغ أي إيداع اخلزن أمناء على حيظر(4/7) مادة

 املرة يف كتابيًا اخلزينة أمني نظر لفت يتم وجودها لةحا ويف ، اجلمعية خزن يف الغري

 العهد وأصحاب اخلزن أمناء وعلى ، ذلك تكرر إذا للتحقيق اخلزينة أمني وحيال األوىل

 . الشأن هذا يف تصدر اليت واملدفوعات واملقبوضات باخلزائن اخلاصة التعليمات تنفيذ

 وجيب ، الصندوق بأمني اصةخ احلريق ضد حديدية خزينة استعمال جيب(5/7) مادة

 ال عندما خارجه أو الدوام خالل وقت أي يف مقفلة اخلزينة هذه على اإلبقاء مراعاة

 . استعماهلا إىل حاجة هناك يكون

 وحتت شخصية أغراض يف اجلمعية أموال استعمال الصندوق ألمني جيوز ال(6/7) مادة

 تربير أو تصرف أي
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 الظروف يف إال املتحصالت أو اإليرادات من لصرفا اخلزينة أمني على حيظر(7/7)مادة

 الصرف يكون وأن يفوضه من أو املالي املشرف من مسبق كتابي وبقرار االستثنائية

 .  الصالحية أصحاب من ومعتمدة نقدية صرف مرأ على بناًء

 خزينة يف املستلمة والشيكات النقدية باملبالغ الصندوق أمني حيتفظ(8/7) مادة

 . اجلمعية خزينة خارج بها االحتفاظ جيوز وال قبض سندات بها صدر يتوال اجلمعية

 نطاق يف حكمها يف وما النقدية حركة عن مسؤواًل اخلزينة أمني يعترب(9/7) مادة

 ، الالئحة هذه يف الواردة القواعد ضوء يف وذلك وتوريد ومنصرف وارد من اخلزينة

 التقارير وإعداد لديه املوجودة اتروالدف املستندات يف التسجيل عن مسؤواًل وكذلك

 . وحماضرها كشوفها على والتوقيع واملفاجئ الدوري اجلرد جلنة وحضور املختلفة

 األقل على مرة شاماًل دوريًا جردًا باجلمعية الرئيسية اخلزينة جرد جيب(10/7) مادة

 جلنة وتشكل ، السنة يف مرات أربع األقل على األحوال حسب مفاجئًا وجردًا شهر كل

 اجلرد بعملية اللجنة وتقوم ، التنفيذي املدير ويعتمدها املالي املشرف مبعرفة اجلرد

 اجلرد نتيجة وتقارن عليه يوقع والذي اخلزينة أمني وحبضور احملتويات لكل الشامل

 التنفيذي واملدير املالي املشرف إىل اجلرد حمضر من نسخة وترسل بالدفاتر باملسجل

 مباشرة ويورد ، بقيمته املتسبب ويتحمل سببه يدرس باخلزينة جزع وجود حالة ويف ،

 ويف ، األحوال حسب الالزمة احملاسبية التسوية وتعد توريد إذن مبوجب اخلزينة إىل

 التسوية إعداد حلني توريد إذن له ويعد سببه يدرس باخلزينة فائض وجود حالة

( اجلرد حمضر خبالف) تقرير ادبإعد اللجنة وتقوم ، األحوال حسب الالزمة احملاسبية

 . التنفيذي للمدير يرفع اجلرد عملية بنتيجة

 للموجود ذاتي جبرد يقوم أن يوم كل نهاية يف اخلزينة أمني على جيب(11/7) مادة

 حركة كشف على ذلك ويطابق اليوم خالل املعامالت كافة إثبات بعد باخلزينة

 يف معلقة إيصاالت بأي االحتفاظ جيوز وال ، اسبيعده احمل الذي اليومي النقدية
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 الختاذ التنفيذي املدير بها خيطر تسوى مل واليت فورًا وتسوى أسبوع من أكثر اخلزينة

 . حنوها الالزم

 املقبوضات حركة)  اخلزينة حركة كشف بإعداد اخلزينة أمني يقوم(12/7) مادة

 املقبوضات اليوإمج املدة أول رصيد يتضمن والذي يوميًا تتم اليت(  واملدفوعات

 حماسب مع واملطابقة اليوم آخر النقدية ورصيد بالبنوك اإليداعات وإمجالي

 : التالية املعلومات املقبوضات جانب ويتضمن املقبوضات

 . القبض سند رقم . 1

 . النقود بتوريد قامت اليت اجلهة اسم . 2

 والساحب ومبلغه الشيك رقم ذكر مع"  شيكات – نقد) املقبوضات نوع . 3

 .(" عليه ملسحوبا والبنك

 . املقبوض املبلغ . 4

 : التالية املعلومات املدفوعات جانب يتضمن كما . 5

 . النقدي الصرف سند رقم . 1

 . املبالغ هلا املدفوع اجلهة . 2

 . عليها املسحوبة والبنوك ومبالغها وأرقامها ، للبنك املوردة الشيكات بيان . 3

 . بشيكات أو نقدًا املودعة واملبالغ احلسابات وأرقام البنوك إيضاح . 4

 : التالية املؤشرات يوميًا يظهر أن الكشف تصميم عند يراعى كما

 . السابق اليوم من املدور املبلغ . 1

 . اليوم مقبوضات إليه يضاف . 2

 . اجلديد اجملموع . 3

 . اليوم مدفوعات منه يطرح . 4

 . التالي لليوم املدور الرصيد هو يكون الناتج . 5
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 من اخلزينة حركة كشف دقيقت عند تتحقق أن احملاسب على يتعني(13/7) مادة

 ظهور حالة ويف ، احملاسبية الدفاتر يف الصندوق رصيد مع فيه املسجل الرصيد مطابقة

 . الالئحة يف إليها املشار الالزمة اإلجراءات واختاذ أسبابها عن البحث يتعني فروقات

 دللجر جلنة تشكيل جيب األسباب من سبب ألي اخلزينة أمني تغيري عند(14/7) مادة

 أعضائها بني من ويكون املالي املشرف بتشكيلها ويقوم وتسلم تسليم حمضر وإعداد

 الوارد النحو على تفصياًل الفروق وتسوى اجلديد اخلزينة وأمني القديم اخلزينة أمني

 التالي النحو على وصورتني أصل من وتسلم تسليم حمضر ويعد اخلزينة جرد مادة يف

 : 

 منوذج وإعداد احملاسبية التسويات إجراء ألجل احلسابات إىل يرسل: األصل . 1

 طرف إخالء

 . للمطابقة اجلديد اخلزينة أمني لدى تبقى:  صورة . 2

 . حالة إلثبات القديم اخلزينة أمني بها حيتفظ:  صورة . 3

 املالية املتعلقات كافة تسوية بعد إال القديم اخلزينة أمني مسؤولية ختلى وال . 4

 . وغريها واإلدارية

 حضوره وبني بينه حيول مرضًا مرضه أو غيابه أو اخلزينة أمني وفاة حالة يف(15/7) مادة

 املدير يقوم اخلزينة لفتح حتمية ضرورة هناك وكانت ، وتسليمها اخلزينة لفتح

 يف عليه للمنصوص طبقا وجردها اخلزينة لفتح جلنة تشكيل ينيبه من أو التنفيذي

 . الالئحة هذه
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 ةالثابت األصولالفصل الثامن: 

 واملرافق واملباني األراضي ومتلك واقتناء شراء بأنها الثابتة األصول تعرف(1/8) مادة

 أغراض حتقيق يف تساعد واليت العمل حلاجة الالزمة واألثاث النقل ووسائل واملعدات

 .اقتنائها

 أثاث من اجلمعية متتلكها اليت الثابتة األصول بني التسجيل يف الفصل يتم (2/8) مادة

 . وخالفه وأراضي ومباني اتوسيار

 واألثاث املمتلكات على الرقابة حتقيق يف األصول تسجيل من اهلدف يتمثل(3/8) مادة

 . صحيح بشكل ومصنفة مسجلة إنها من والتأكد(  الثابتة األصول)  واملعدات

 يف املعتمد للمبلغ طبقا يكون الرأمسالية املصروفات من الصرف عملية إن(4/8) مادة

 . اجلمعية يف املتبعة والتعميد املوافقة إلجراءات وطبقًا ةاملوازن

 األصول قائمة يف يدرج أن جيب سعودي ريال 1000 قيمته تتجاوز أصل أي إن(5/8) مادة

 .بتصنيفه التنفيذي املدير يقوم ذلك عن قيمته تقل والذي الرأمسالية،

 يف تقييدها ويتم دةاملعتم لإلجراءات طبقًا الثابتة األصول حيازة يتم(6/8) مادة

 . احليازة تاريخ يف التارخيية بتكلفتها السجالت

 اخلاصة املالية القوائم يف املقيدة الثابتة األصول عن واإلفصاح التقييم جيب(7/8) مادة

 . هلا املرتاكم اإلهالك تسوية وبعد حيازتها تاريخ تعقب اليت بالفرتات

 مت فإذا األصل حيازة تاريخ من ريشه أساس على اإلهالك احتساب يتم (8/8) مادة

 كامل شهر ملدة االستهالك قيمة حتتسب الشهر من( 15 - 1) بني ما الفرتة يف ذلك

 بداية مع االستهالك احتساب فيتم الشهر من عشر اخلامس تاريخ بعد ذلك مت إذا أما

 تاريخ يف اإلهالك احتساب يتوقف األصل من التخلص حال يف و التالي الشهر

 . االحتساب بدء عند املستخدم األسلوب نفس باتباع عنه ناءاالستغ
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 األصل رقم بنفس الثابتة األصول من كل على كود رقم أو بطاقات وضع (9/8) مادة

 .األصول بربنامج املوجود

 :التالية لإلجراءات وفقًا الثابتة األصول من التخلص(10/8) مادة

 لألصل الكود رقم عليه ويكتب دةعه ختريد منوذج تعبئة املعنية اجلهات على . 1

 . التخريد إلقرار املدير التنفيذي يرأسها جلنة وتشكيل

 أصل بتسليم ويقوم بصورة وحيتفظ املشرتيات مسؤول إىل النموذج إرسال يتم . 2

 .الالزمة القيود لعمل للحسابات النموذج

 بيعه املمكن من كان إذا األصل لبيع جلنة بتشكيل الصالحية صاحب يقوم . 3

 قبض سند واستالم الصندوق ألمني املبلغ بتسليم املشرتيات مسؤول ومويق

 . بالقيمة

 احلسابات إىل القبض سند صورة مع اللجنة من موقع النموذج تسليم يتم ثم . 4

 . الالزمة القيود بعمل لتقوم

 .أشهر ثالثة كل العام األستاذ دفرت رصيد مع الثابتة األصول سجل تسوية(11/8) مادة

 األصول كل على التأمني  اجلمعية إدارة خالل من اجلمعية رئيس يتوىل(12/8) مادة

 بالقيمة اإلسالمية للصيغ وفقًا األخطار كافة من للجمعية اململوكة الثابتة

 .لذلك ضرورة رأى ما متى التأمني تاريخ يف هلا احلقيقية

 : التالي يف األصول واثبات وتسجيل شراء دورة تتمثل(13/8) مادة

 .ثابتة أصول شراء طلب منوذج تعبئة املعنية قساماأل على . 1

 عليها احلصول يتم كتالوجات أو أسعار عروض بأي مصحوبًا النموذج تقديم . 2

 .أمكن إن املعنية اإلدارة من

 جيب كما املعتمدة باملوازنة مقارنة الشراء طلب مبراجعة احملاسب يقوم . 3

 باملرفقات مصحوبًا وذجالنم تقديم وجيب باملوازنة اخلاصة املعلومات استكمال
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 أمر صالحية لصاحب وتقدميه مبراجعته يقوم الذي املدير التنفيذي إىل

 .الشراء

 صاحب من املوافقة على احلصول جيب املوازنة يف مدرجًا غري األصل كان إذا . 4

 .شراءه على الصالحية

 العام املدير من داخليًا املعتمدة اإلجراءات حسب)الشراء تعميد منوذج استكمال . 5

 .املطلوب األصل بشراء للقيام املشرتيات ملسؤول وتقدميه( 

 . الدفع إلجراءات وفقًا شيك بإصدار يقوم احملاسب التعميد حال يف . 6

 مطابق أنه من والتأكد األصل استالم لألصل الطالبة اجلهة على جيب . 7

 .عليه عهدة لتصبح باالستالم املسؤول وتوقيع جيدة حالة ويف للمواصفات

 من ونسخة األصلية والفاتورة الشراء طلب بإرسال املشرتيات عن ولاملسؤ يقوم . 8

 .للمحاسبة االستالم تقرير

 

 

 األصلية املورد وفاتورة الثابت األصل حيازة منوذج باستالم احملاسب يقوم . 9

 .وتقييدها إلدخاهلا

 حبيث باجلمعية اخلاصة الثابتة املوجودات لكافة سجل مسك ينبغي(14/8) مادة

,  الشراء تاريخ,  اإلمجالية التكلفة,  القيمة,  املوقع,  الوصف األصل رقم على تشتمل

 .األصل ومستخدم املرتاكم االستهالك معدل,  اإلنتاجي العمر

 القيد ومهمة والصيانة واالستبعاد الشراء مهام أداء بني الفصل جيب(15/8) مادة

 . الثابتة األصول سجل يف والتسجيل

 اإلضافات بإدخال وذلك بانتظام الثابتة املوجودات سجل حتديث ينبغي(16/8) مادة

 .شطبها أو بيعها أو عنها االستغناء يتم اليت للبنود احلذف أو اجلديدة
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 أو نقل عملية بأي احملاسب إخطار اجلمعية موظفي مجيع على ينبغي(17/8) مادة

 تعماهلااس املمكن غري أو املستخدمة الغري أو املستخدمة الثابتة لألصول حتويل

 . بذلك الثابتة املوجودات سجل حتديث إىل باإلضافة

 وتسوية األقل على سنة كل مرة للموجودات جرد بعملية القيام ينبغي(18/8) مادة

 عملية حيضر أن وينبغي الغرض هلذا تشكل جلنة طريق عن السجالت مع اجلرد نتائج

 . املعنية األقسام عن ممثلون اجلرد

 للنسب ووفقًا الثابت القسط طريقة بإتباع الثابتة صولاأل تستهلك( 19/8)مادة

 الصادرة لإلهالك املئوية بالنسب إعدادها يف يلتزم واليت احملاسب يعدها اليت املئوية

 أخرى عامة جهة أية أو الزكاة مصلحةاملوارد البشرية والتنمية االجتماعية  وزارة من

 .  التنفيذي املدير ويقرها النسب هذه مثل تصدر

 القيمة تصل أن إىل املصاريف على وحيمل سنويًا االستهالك احتساب جيب(20/8) مادة

 . واحد ريال إىل لألصل الدفرتية

 يف املرتاكم واستهالكها بالكامل املستهلكة الثابتة املوجودات إبقاء ينبغي(21/8) مادة

 .االستخدام قيد املوجودات بقيت طاملا الثابتة املوجودات سجل

 عنه االستغناء بتاريخ األصل على االستهالك احتساب عن التوقف يتم(22/8) مادة

 . االحتساب بدء عند املستخدم األسلوب نفس بإتباع وذلك

 : التالية احملاسبية املعاجلة تتم معني أصل استبعاد عند(23/8) مادة

 . الثابتة األصول سجل من األصل تكلفة استبعاد . 1

 تاريخ يف كما املستبعد لألصل اكماملرت االستهالك خمصص استبعاد . 2

 . االستبعاد

 خسائر أو أرباح حساب ضمن تسجل األصل بيع عن الناجتة اخلسارة أو الربح . 3

 . ثابتة أصول بيع
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 منها خمصومًا التارخيية بتكلفتها املالية بالقوائم الثابتة األصول تظهر(24/8)مادة

 . املرتاكم اإلهالك جممع

 قيد ومازال دفرتيًا قيمته استهالك مت الذي لألصل تقدير إعادة حال يف( 25/8) مادة

 قسط احتساب ويستمر امليزانية يف الثابتة األصول قيمة إلي يضاف االستعمال

 . السابقة النسبة بنفس  االستهالك
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 الفصل التاسع : املخزون

 شروط املستودع يف تتوفر إن ويراعى املواد فيه ختزن مستودع للجمعية يكون(1/9) مادة

 . املخزنة املواد إىل الوصول وسهولة والسالمة األمن

 يتم اليت املواد وختزين وصرف استالم عن مسئواًل املستودعات قسم يكون( 2/9) مادة

 املواد هذه لتوفر وضع أفضل حيقق الذي بشكل وذلك للمستودعات وتوريدها شراؤها

 . ياتاملشرت قسم مع بالتنسيق والكيف الكم حيث من

 ومهمات مواد من املستودع حمتويات عن املسؤول هو املستودع أمني يكون(3/9) مادة

 إحكام دون املستودع ترك جيوز وال الدائم تواجده مكان هو املستودع ويكون خمتلفة

 االستالم حماضر مبوجب إال شخص ألي املستودع مفاتيح تسليم جيوز ال كما إغالقه

 . الحقًا عليها واملنصوص

 املستودع داخل األصناف وترتيب تنظيم املستودع أمني مسؤوليات يف يدخل(4/9) مادة

 احملافظة وكذلك وصرفها عليها االستدالل يسهل حبيث متجانسة جمموعات يف

 املستودع أمني مسؤوليات يف يدخل كما الضياع أو  والفقد التلف من ومحايتها عليها

 . املالية السنة إثناء الفجائي واجلرد السنوي اجلرد جلان إعمال تسهيل

 وذلك مهمات أو مواد من املستودع حمتويات مجيع املستودع أمني تسليم يتم(5/9) مادة

 يوقع نأ على الصالحية ذوي قبل من مشكلة جلنة به تقوم رمسي جرد حمضر مبوجب

 . الفعلي اجلرد صفحات كافة على اجلرد جلنة أعضاء مجيع

 املستودع أمني من مهمات أو مواد من املستودع حمتويات عمجي استالم يتم(6/9) مادة

 مبوجب االستالم ويكون السنوية إجازته على حصوله أو العمل تركه حالة يف وذلك

 قبل من تشكيلها يتم جرد جلنة أعضاء صفحاته مجيع على يوقع فعلي جرد حمضر

 . الصالحية ذوي
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 إجراءات اختاذ بعد إال باملستودع ادمو أي استالم املستودع ألمني جيوز ال (7/9) مادة

 املوردة اجلهة من شراء فاتورة مبوجب االستالم ويتم الالزمة واالستالم الفحص وقواعد

 إدخال سند وإعداد املدير التنفيذي قبل من املعتمد الشراء طلب من صورة ومبوجب

 واملطابقة فعليًا معاينتها مت اليت للمواصفات ووفقًا باملستودع فعاًل املستلمة بالكمية

 .الشراء طلب لصورة

 صرف طلب مبوجب إال املستودع من مواد أي صرف املستودع ألمني جيوز ال(8/9) مادة

املدير  قبل من االعتماد بدون بضاعة وإخراج تسليم املستودع أمني على وحيظر

 املستودعات من املواد صرف سندات مجيع أن من التأكد املالي القسم وعلى التنفيذي

 .املدير التنفيذي قبل من معتمدة صرف طلبات مقابلها صدر قد

 مواد صرف سند استخراج املستودع أمني فعلى املواد صرف إمتام مبجرد( 9/9) مادة

 .االستالم يفيد مبا املستلم توقيع على واحلصول

 املستودع يف للمؤسسة مملوكة غري أو تابعة غري مواد أي ختزين جيوز ال (10/9)مادة

 يف احلالة هذه يف املخزنة املواد وتقيد اجلمعية رئيس قبل من ومعتمد مكتوب بقرار الإ

 . أمانة كمخزون احملاسبية السجالت

 مجيع حركة فيها يقيد لألصناف ببطاقات املستودع أمني حيتفظ(11/9) مادة

 . صنف لكل الكمي والرصيد منه واملنصرفة املستودع إىل الواردة األصناف

 حركة فيه يقيد باملستودع املواد ملراقبة بسجل احملاسيب القسم حيتفظ(12/9) مادة

 للمستودع الواردة األصناف جلميع وذلك والقيمة بالكميات واملنصرف الوارد

 احملاسيب القسم وعلى بالقيمة أو بالكميات سواء األرصدة واستخراج منه واملنصرفة

 مراقبة بسجل الواردة الدفرتية صدةاألر ومطابقة باملستودعات املواد على املراقبة

 .املستودع أمني لدى بالسجالت األرصدة مع وكذلك الفعلية األرصدة مع املخزون
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 شاماًل اجلرد ويكون واملفاجئ الدوري للجرد واملستودعات املخازن ختضع(13/9) مادة

 ألقلا على مرة اجلرد ويتم للجمعية ملكًا اجملال هذا يف تعترب اليت حمتوياتها مجيع

 . الالئحة هذه يف إليها املشار وبالطريقة أشهر ثالثة كل

 :األتي النحو على املخزون مع التعامل يتم(14/9) مادة

 . قلأ أيهما السوق سعر أو التكلفة بسعر املخزون تقييد يتم.   1

 إيصال واستخراج املستودع يف فعليًا املواد استالم عند املخزون تقييد يتم.   2

 . االستالم

 . منتظم أساس على التالفة للمواد خمصص تكوين يتم.   3

 :اآلتي يشمل املختلفة والفروع لإلدارات املواد صرف(15/9) مادة

املدير  من واعتماده املعنية اإلدارة قبل من مواد صرف طلب منوذج تعبئة . 1

 .املواد مستلم قبل من النموذج على التوقيع من والبد  التنفيذي

 . املعين املخزون حساب من صرفها مت اليت املواد تسجيل جيب . 2

 اجلرد يتم أن وميكن شهر كل نهاية يف للمخزون الفعلي اجلرد إجراء(16/9) مادة

 .  املدير التنفيذي من طلب على بناًء مرة من ألكثر الشهر خالل

 وحتديد اجلرد عملية على لإلشراف  املدير التنفيذي من جرد جلنة تشكيل(17/9) مادة

 .للمستودعات الفعلي اجلرد بعملية بدءلل يوم

 اجلرد عملية أثناء تتوقف أن جيب(  واستالمًا صرفًا)  املستودع حركات(18/9) مادة

 . حقيقي املخزون أن من للتأكد الفعلي

 عملية أثناء كمياتها تسجيل بهدف جردها املراد باملواد قائمة حتضري(19/9) مادة

 . اجلرد

 . الفعلي اجلرد ونتائج املسجلة املواد كمية يف قات الفرو بابأس عن البحث(20/9) مادة
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 بإعادة يقومون الذين األشخاص فعلي اجلرد عملية إلعادة احلاجة دعت إذا(21/9) مادة

 بأنه التأكد حالة ويف أخرى مرة الناجتة االختالفات وفحص تقاريرهم تقديم اجلرد

 البحث نتائج على بناء الفرق ملعاجلة الالزم اإلجراء خذأ جيب اجلرد إلعادة حاجة ال

 . الفروقات عن

 .  املدير التنفيذي من يتم اجلرد عملية عن الناجتة قات الفرو اعتماد(22/9) مادة

 تسجيله يتم أن جيب املخزون فروقات تسوية عن الناتج النقص / الزيادة (23/9) مادة

 . املخزون يف النقص/  الزيادة حساب يف
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 رالعاشر: االستثماالفصل 

 عائد بأكرب د يعو مبا السيولة من الفائض استثمار اجلمعية إلدارة ميكن(1/10) مادة

 يف الغري جتاه اجلمعية التزامات لسداد الكافية السيولة توفري ضمان مع ممكن

 . السيولة لعجز األنشطة توقف عدم وضمان مواعيدها

 حتديد يف إتباعها جيب اليت العامة التوجهات اإلدارة جملس يصدر(2/10) مادة

 . االستثماري العمل ومعايري اسرتاتيجيات

 لكافة شاملة اقتصادية جدوى دراسة استثماري عمل أي يسبق أن جيب(3/10)  مادة

 .والقانونية والشرعية واملالية والفنية االقتصادية النواحي

 جملس على عرضه بعد إال تنفيذه أبد استثماري مشروع أي إلغاء جيوز ال(4/10) مادة

 .ذلك على املرتتبة االقتصادية اآلثار كافة تبيان  مع األمر اقتضى إذا اإلدارة

 االستثمارية شاريعامل بعض الستثمار جلنة تفويض اإلدارة جمللس جيوز(5/10) مادة

 .اجمللس حيدده  مالي لسقف وفقًا

 : باآلتي أموال من اجلمعية تستثمره ما يتحدد(6/10) مادة

 . التقديرية املوازنة يف املخطط يتجاوز أال. 1

 . باجلمعية اخلاصة األموال فائض من يكون أن. 2

 . وبرامج ومشاريع بأنشطة املقيدة األموال من يكون ال أن. 3

 التزامات متثل واليت املقيدة األموال استثمار صالحية فقط اإلدارة جمللس(7/10) مادة

 تنفيذ ميكن ال معينة لظروف ونظرًا أنشطة أو برامج أو ريعمشا ختص اجلمعية على

 .اخلصوص بهذا الشرعي اجلانب مراعاة على التأكيد مع واألنشطة الربامج هذه
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 من( املستثمر املال مصدر كان أيًا) اجلمعية يف االستثمار خسائر تغطى(8/10) مادة

 حالة ويف ، اجلمعية إدارة ذتهاخت االستثمار قرار أن طاملا للجمعية التشغيلية امليزانية

 يف لتغطيته ويرحل كعجز حيمل التشغيلية امليزانية يف يكفي فائض وجود عدم

 . املقبلة األعوام

 أو سلعية ملنتجات الرعاية عقود اعتماد صالحية فقط اجلمعية لرئيس(9/10) مادة

 . للجمعية املنتج ربح من نسبة أو عائد توفري إىل تهدف واليت خدمية

 تغطية يف تستخدم أمواهلا مصدر كان أيًا اجلمعية استثمارات عوائد(10/10) مادة

 مع التشغيلية واملصروفات األعباء تغطية يف تستخدم كما ،  واألنشطة الربامج نفقات

 . اخلصوص بهذا الشرعية الفتاوى مراعاة

 رصيد من مطروحًا االستثمارات قيمة اخنفاض خمصص حساب يظهر(11/10) مادة

 . العمومية بامليزانية االستثمارات
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 الفصل احلادي عشر : املخالفات املالية

 جلنة تشكيل  التنفيذي املدير على فإنه مالية خمالفات حدوث حالة يف(1/11) مادة

 العقاب وسيلة بتحديد  التنفيذي املدير ويقوم ، مفصل تقرير ورفع األمر لتقصي

 معاونة تلقى وإذا فيها التالعب أو    اجلمعية أموال باختالس مألنفسه يسمحون للذين

 يعترب أعانه الذي الشخص ذلك فإن باجلمعية العاملني من أي من هدفه إىل للوصول

 تقع مالية خمالفات بأي اجلمعية رئيس إحاطة ضرورة مع اجلرم يف له شريكًا

 يف اجلمعية رئيس قح حفظ مع حالة كل جتاه اختذت اليت واإلجراءات والعقوبات

 . تعديلها  أو العقوبة على املوافقة

 معلومات أو مزورة مستندات يقدم أو مستندات بتزوير يقوم الذي املوظف(2/11) مادة

  الغري على واالحتيال اجلمعية من أموال على احلصول من مبقتضاها ويتمكن كاذبة

 يتخذ ثم ، إخطاره من ساعة وعشرين أربعة ظرف يف األموال تلك يرد أن جيب فإنه

 حد إىل تصل قد واليت ضده املناسبة النظامية اإلجراءات ينيبه من أو  التنفيذي املدير

 .  الرمسية اجلهات إبالغ و العمل من الفصل

 األموال هذه اجلمعية ختص أموال حتصيل إليه املوكل املوظف اختلس إذا(3/11) مادة

 مببلغ إيصااًل يصدر أو املستلمة باملبالغ يًارمس إيصااًل يصدر ال كأن اخلاصة ملنفعته

 ظرف يف للجمعية لنفسه حوهلا اليت املبالغ كل رد عليه جيب الفعلي املستلم عن يقل

 ويصادق اللوائح تقرره الذي اجلزاء ينال ثم بذلك إبالغه من ساعة وعشرين أربعة

 . اجلمعية رئيس عليه

 عقوبة ينال أن جيب اإلهمال طريق عن مالية خمالفة موظف ارتكب إذا(4/11) مادة

 أكرب عقوبة سينال وإال املخالفة هذه مثل تكرار عن االمتناع بضرورة ينذر وأن مناسبة

 . مستقباًل
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 فإنه من أقسام اجلمعية قسم أي يف مالية خمالفات حدوث تكرار حالة يف(5/11) مادة

 التصحيحية اءاتاإلجر وتتخذ ، املخالفات تلك مسؤولية حتمل املشرف الشخص على

 .حياله

( إذا ثبت أن أحد املسؤولني عن اخلزائن أو املستودعات أو أي من ممتلكات 6/11مادة )

استغل وضعه الوظيفي بأن تصرف يف مال اجلمعية أو مسح ألحد غريه      اجلمعية قد 

ة مفإن املسؤولية تقع عليه يف تعويض اجلمعية عن قي            بالسطو على ممتلكاتها 

أو من ينيبه اإلجراءات النظامية        اجلمعية رئيس ثم يتخذ ممتلكاتها املغتصبة ,

 اجلهات الرمسية .       العمل وإبالغ  املناسبة ضده واليت قد تصل إىل حد الفصل من

( املوظف الذي يتسبب بشكل مباشر أو غري مباشر بفقدان أو إتالف سندات 7/11مادة )

ت القبض أو غريها فإن عليه إبالغ رئيسه املباشر فورًا بشكل مالية مثل دفاتر سندا

  التنفيذي لمديرلفوري ويتم إحالته للجنة حتقيق وتقوم برفع التوصية 

 حيال ذلك . ذةباإلجراءات  املتخ
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 صل الثاني عشر : املراجعة والتدقيقالف

 برئيس يرتبط الياملشرف امل برئاسة املالية للرقابة جهاز للجمعية يكون(1/12) مادة

 التعاون اإلشراف ومكاتب اإلدارات مجيع على ويتوجب ، يفوضه من أو مباشرة اجلمعية

 وله ، وقت أي يف يطلبها اليت البيانات كافة وتوفري عمله ألداء اجلهاز هذا مع التام

 . العمل صاحل يف يراه ما حسب والدورية املفاجئة الزيارات يف احلق

 املالية لإلدارات الداخلي والضبط الرقابة أنظمة املالية الرقابة جهاز ُيعد(2/12) مادة

 ملزمة وتكون ، يفوضه من أو اجلمعية رئيس من وتعتمد باجلمعية احلسابات وأقسام

 .  للجمعية التابعة والفروع الرئيسي املركز يف للتطبيق

 الواردة نقديةلل بالنسبة وخاصة العاملني مسؤولية الرقابي النظام وحيدد( 3/12) مادة

 واملشرتيات واملخازن واملوردين واألجور والتربعات والصادرة الواردة والشيكات والصادرة

 . واملوارد اإلنفاق أوجه من وغريها النقدية والعهد واملصروفات

 يف يقع فيما الداخلية الرقابة نظام تنفيذ عن مسؤول موظف كل(4/12) مادة

 . اختصاصه

 خالفه أو السرقة أو االختالس حوادث من حادث بأي أي موظف علم مبجرد(5/12) مادة

 للجمعية التنفيذي املدير إخطار عليه جيب اجلمعية أموال يف خسائر عليه يرتتب مما

 . الشأن هذا يف الالزمة الفورية اإلجراءات الختاذ

 ةالقانوني الناحية من الغري مع إبرامها املزمع العقود مجيع مراجعة جيب(6/12) مادة

 الشؤون إىل الرجوع يتعني كما ، الصالحية أصحاب من اعتمادها قبل وذلك واملالية

 . للجمعية التخطيطية باملوازنة الكايف االعتماد وجود من للتأكد املالية

 أو البنك كشوف مبراجعة مباشرة عالقة اخلزينة ألمني يكون أن جيوز ال(7/12) مادة

 . االنرتنت خدمة عرب البنكي احلساب  مع التعامل
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 املستندي والفحص للمراجعة بربنامج املشرف املالي قيام يلزم(8/12) مادة

  بهدف  النقدية للمتحصالت

 أن من والتأكد ، تنفيذها ومدى الداخلية الرقابة أنظمة مالئمة مدى حتديد

 احلساب من الدائن اجلانب إىل سليمة بطريقة وترحيلها تسجيلها مت املتحصالت

 . تأخري دون مباشرة بالبنك تودع املتحصالت تلك نوأ ، املختص

 اخلطوات على النقدية باملتحصالت اخلاص املراجعة برنامج يشتمل( 9/12) مادة

 : التالية الرئيسية

 . بالبنك باملتحصالت اجلمعية سجالت يف املتحصالت مطابقة . 1

 وقت أي يف احملصلة النقدية لرصيد مفاجئ جرد إلجراء احلاجة مدى حتديد . 2

 . السنة خالل

 املؤيدة املستندات مع احملصلة النقدية سجل يف املسجلة القيود عناصر مقارنة . 3

 .هلا

 حمل الفرتة عن النقدية املتحصالت سجالت أعمدة مجع صحة من التحقق . 4

 . الفحص

 األستاذ دفرت من كل إىل النقدية املتحصالت سجالت من الرتحيالت مراجعة . 5

 . عدةاملسا األستاذ ودفاتر العام

 على بالكامل الفرتة خالل البنوك بني املالية التحويالت ومالحظة متابعة . 6

 . اختباري أساس

 فرتة خالل العام األستاذ بدفرت البنك حساب يف املدينة القيود مجيع مراجعة . 7

 . الفحص

 . النقدية املتحصالت بسجالت بالبنك اإليداع قسائم تفاصيل مقارنة . 8

 ودقة صحة من للتحقق مراجعة بربنامج الرقابة جهاز قيام يلزم(10/12) مادة

 : التالية اخلطوات ويشمل البنكية التسوية مذكرات



 

59 
 

 . بإعدادهااحملاسبة  قامت اليت التسويات مجيع صحة من التحقق . 1

 كشف يف األرصدة مع املذكرات بتلك الظاهرة البنك أرصدة مقارنة . 2

 مع املذكرات كتل يف تظهر كما الدفرت أرصدة ومقارنة اجلاري احلساب

 .  اجلمعية سجالت

 ذلك ومقارنة بعد للصرف تقدم مل اليت القائمة الشيكات جمموع مراجعة . 3

 . التسوية كشف يف يظهر الذي بالرقم اجملموع

 موضع الفرتة عن البنك كشف مع املدة أول يف القائمة الشيكات مراجعة . 4

 . النقدية املدفوعات دفرت مع الفحص

 الفرتة عن البنك كشوف مع الفحص مدة نهاية يف القائمة الشيكات تتبع . 5

 .الفحص لفرتة التالية

 مذكرة يف تظهر اليت األخرى العناصر تدعم اليت املستندات إىل الرجوع . 6

 . الدفاتر بها املتعلقة للقيود الرجوع وكذلك التسوية

 يشمل لالستثمارات مراجعة برنامج بتطبيق املالية الرقابة جهاز يقوم(11/12) مادة

 : يلي ملا ويهدف

 . بالالئحة الوارد مع اتفاقها ومدى املستثمرة األموال مصادر حتديد . 1

 املستخدمة بها املرتبطة واإليرادات االستثمارات على احملاسبة طريقة فحص . 2

 . بها اخلاصة الداخلية الرقابة نظام وتقييم اجلمعية بواسطة

 . هلا عيةاجلم ملكية ومن لالستثمارات املادي الوجود من التحقق . 3

 بها املرتبطة اإليرادات وحسابات االستثمارات حسابات بأن اقتناع إىل الوصول . 4

 . املعقولة احملاسبية للمبادئ وفقا معدة

 قروض على للحصول كضمان االستثمارات استخدام عدم من التأكد . 5

 . شخصية

 املختلفة وأماكنها نوع كل وحجم بالتفصيل االستثمارات أنواع معرفة . 6

 . بذلك تفصيلية كشوف وإعداد بها املتعلقة الرقابية اتواإلجراء
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 ومطابقة ، االستثمارات لكشوف والرأسي األفقي اجلمع صحة من التأكد . 7

 . العام األستاذ بدفرت بها اخلاصة احلسابات على اجملاميع تلك

 يف النقدية األرصدة ضمن تظهر اليت األجل قصرية االستثمارات بني التفرقة . 8

 واالستثمارات ، النقدي للفائض مؤقت استثمار لكونها العمومية امليزانية

 . سنة عن مدتها تزيد اليت األجل طويلة

 بهذا املتعلقة احملاسبية واألصول املعايري وفق االستثمارات تقييم من التأكد . 9

 . اخلصوص

 القائمة االستثمارات عقود وتقييم بفحص املالية الرقابة جهاز يقوم(12/12) مادة

 .ذلك يف املتخصصة القانونية اجلهات مع بالتعاون الدراسة حمل قودوالع

 مستندية ومراجعة فحص بربنامج املالية الرقابة جهاز قيام يلزم(13/12) مادة

 : رئيسية جوانب ثالثة يشمل النقدية للمدفوعات

 ذونوُأ الفواتري مثل هلا املؤيدة واملستندات الصرف سندات ومراجعة فحص . 1

 . املشرتيات يومية يف إثباتها سبق اليت املستندات من هاوغري االستالم

 للجمعية املعادة والشيكات قيمتها بسداد البنك قام اليت الشيكات مقارنة . 2

 املدفوعات سجل أو) والبنك الصندوق يومية دفرت يف املوجودة باملعلومات

 (.النقدية

 . الصرف وسندات باملستندات الشيكات ربط . 3

 ومراجعة لفحص تفصيلي بربنامج املالية الرقابة جهاز يامق يلزم(14/12) مادة

 : يلي ما الرئيسية عناصره النقدية للمدفوعات مستندية

 العام األستاذ بدفرت البنك حساب يف الدائنة العناصر جمموع مطابقة . 1

 . البنك كشف يف الظاهرة العناصر مبجموع
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 عناصر ومتابعة دهابإعدا اجلمعية تقوم اليت التسوية مذكرة دقة من التحقق . 2

 .القائمة

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

 . التوقيع وصحة واملبلغ واملستفيد والتاريخ الرقم

 اليت الشيكات بعض أو جلميع النقدية للمدفوعات املؤيدة املستندات فحص . 4

 . الشيكات بسجل مقارنتها متت

 اجلمع صحة من والتحقق النقدية املدفوعات لسج أعمدة جماميع مراجعة . 5

 السجل هذا يف األفقي

 بدفرت املختلفة احلسابات إىل النقدية املدفوعات سجل من الرتحيل متابعة . 6

 . العام األستاذ

 والبنك الصندوق أو النقدية حساب يف الدائنة األخرى القيود وحبث تتبع . 7

 . الفحص مدة عن العام األستاذ بدفرت

 ( .للصرف تقدم مل اليت) القائمة تالشيكا فحص . 8

 اجلمعية رئيس من مكلف خارجي حسابات مراجع للجمعية يكون أن يلزم( 15/12) مادة

 أن على,  املالية قوائمها واعتماد حساباتها ملراقبة الصلة ذات الرمسية اجلهات من وأ

  ذلك من االنتهاء يتم

 مسؤولية التنفيذي املدير لىع ويقع,  املالية السنة انتهاء من شهرين أقصى حبد

 . مهامه ألداء احلسابات مراجع مع للتعاون املاليني
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 التقارير املاليةالفصل الثالث عشر:

 سنوي ربع تقرير و شهر كل دوري تقرير بتقديم حماسب اجلمعية يقوم(1/13) مادة

 نةمقار األخرى اجلمعية أنشطةجلميع  الفعلية واملصروفات اإليرادات فيه مبينًا

 ثم ومن العتماده التنفيذي املدير على لعرضه التخطيطية باملوازنة الواردة بالتقديرات

 . للجمعية املالية الرقابة جلهاز معتمدة ونسخة اجلمعية، ورئيس املالي املشرف إىل رفعه

 :  كالتالي املراجعة موازين إعداد يتم(2/13) مادة

 حركة إمجالي واقع من أشهر ثالثة كل( العام) اإلمجالي املراجعة ميزان . 1

 . العام األستاذ بدفرت اإلمجالية احلسابات

 . املساعدة األستاذ دفاتر من شهرية حتليلية مراجعة موازين إعداد يتم كما . 2

 من للتأكد العام املراجعة ميزان على التحليلية املراجعة موازين مطابقة يتم . 3

 . صحتها

 متهيدًا العام حركة إلمجالي معا مراجعة ميزان إعداد يتم العام نهاية يف . 4

 . املالي واملركز اخلتامية احلسابات إلعداد

 اخلتامية واحلسابات املالية القوائم إعداد يتم مالية سنة كل نهاية يف(3/13) مادة

 يلي ما مراعاة احملاسبة مكتب ىوعل فحصها هلا املرخص احملاسبة مكاتب أحد ويتولي

: 

 القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة تطلباتمل وفقًا املالية القوائم إعداد . 1

 بها املعمول السائدة األخرى واألنظمة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

 . اململكة يف

 .امليالدية السنة نهاية هي للجمعية املالية السنة . 2

 خانة ختصيص مع املعنية املالية بالسنة اخلاصة العمومية امليزانية فحص . 3

 .السابقة املالية السنة مع رنةللمقا
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 ختصيص مع,  املعنية املالية بالسنة اخلاص واملصروفات اإليرادات حساب فحص . 4

 . السابقة املالية السنة مع للمقارنة خانة

 عنها اُلمعد السنة خالل متت اليت النقدية واملدفوعات املقبوضات قائمة فحص . 5

 .  امليزانية

 . اجلمعية مصروفات إيضاحات فحص . 6

 وقيمته األصل نوع يوضح الثابتة األصول من املوجودات استهالك بيان حصف . 7

 ونسبة,  السنوي االستهالك قسط وقيمة,  املالية السنة أول يف األساسية

 كال يف التاريخ وبيان  استبعاد أو جديدة إضافة أية توضيح مع االستهالك

 . احلالتني

 حماضر مبوجب فعلية يمةبق مقدرة العينية واملصروفات اإليرادات احتساب . 8

 . اجلرد كشوف ضمن منها املتبقي قيمة  وإظهار اجلمعية ُتعدها اليت التقدير

 كٌل املختلفة للمشروعات الدخل وصايف ومصروفات بإيرادات كشوفات إعداد . 9

 .  الدخل لصايف املقارنة سنة بيان مع حدة على

 . حدة على كٌل العقار من اجلمعية ممتلكات إيضاح فحص . 10

 . نوعها حسب الوزارة من اجلمعية عليها حصلت إعانة قيمة كل بيان . 11

 . بالتأمينات إيضاح . 12

 .والدائنة املدينة بالذمم تفصيلي إيضاح . 13

 . كافية بنسبة وحماسبيًا مستنديًا احلسابات مراجعة . 14

 امليزانية صفحات مجيع علي الرمسي خبتمه احملاسبة  مكتب مصادقة . 15

 . اخلتامي واحلساب

 مثل اجلمعية باسم املسجلة الثابتة األصول ملكية ستنداتم من التأكد . 16

  والتأشري  عليها لالطالع( وغريها السيارات استمارات الشرعية الصكوك)

 . امليزانية ىعل تقريره يف بذلك
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 مبلغ يذكر أن علي اجلمعية معه تتعامل الذي البنك شهادة مراجعة . 17

 للجمعية املالية السنة لنهاية احملدد اليوم  بتاريخ لديه اجلمعية أموال رصيد

 . وكتابًة رقمًا األصول مقدار وحيدد

 مع ومراجعتها اخلتامية واحلسابات العمومية امليزانية ومناقشة دراسة . 18

 اجتماعها يف العمومية اجلمعية على لعرضها املالي واملشرف املالي املدير

 األعلى سللمجل العامة لألمانة منها نسخة ورفع عليها واملصادقة السنوي

 . الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية  للجمعيات

 السجالت مجيع على االطالع حق وقت كل يف القانوني للمحاسب (4/13) مادة

 مجيع على والرد عليها احلصول ضرورة يرى اليت واإليضاحات والبيانات واملستندات

  واستفساراته الالزمة ألداء مهمته.  مالحظاته

 القوائم إىل إضافة  للجمعية القانوني احملاسب تقرير يتضمن أن يلزم( 5/13) مادة

 : يلي ما بيان املالية القوائم عناصر بنود ببيان كامل وتفصيل واعتمادها األساسية

 . احملاسبية املبادئ تطبيق مدى. 1

 . الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى. 2

 . املالية القوائم إعداد بعد وقعت مهمة أحداث. 3

 . املالية للعمليات والفين املستندي الفحص يجةنت. 4

 . املخزون تقويم طرق. 5

 . املستقبل يف احملتملة االلتزامات. 6

 . امليزانية إعداد بعد وقعت أحداث. 7

 . األجنبية للعمالت التحويالت أثر. 8

 . احملاسبية السياسات يف التغري. 9

 (.ألماناتا) االلتزامات ، اجلمعية أموال لبنود تفصيل. 10

 : التالية اإلحصائية واجلداول. 11
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 . االستهالك ، األصول حتليل •

 . ومتغري ثابت إىل املصروفات حتليل •

 أموال يعرض تصرف أو اختالس أي اكتشاف عند القانوني احملاسب على(6/13) مادة

 تاإلجراءا الختاذ التنفيذي املدير إىل بذلك فوريًا تقريرًا يرفع أن للخطر اجلمعية

 . املناسبة

 احلسابات بنود من بند كل تفاصيل توضح مرفقاتيعد احملاسب ( 7/13) مادة

 هذه من بند لكل املكونة احلسابات أرصدة من رصيد كل مكونات وحتليل اخلتامية

 السنة عن املقارنة أرقام توضيح ضرورة التفصيلية املرفقات إعداد عند ويراعى البنود

 قبل املالي واملشرف  التنفيذي املدير قبل من مجيعًا ادهااعتم وجيب السابقة املالية

 . بها القانوني احملاسب موافاة

 اجلمعية إدارة بتقرير مشفوعة اخلتامية احلسابات يالتنفيذاملدير  يرفع(8/13) مادة

 . املالية السنة نهاية من أشهر ثالثة خالل اإلدارة جملس إىل القانوني احملاسب وتقرير

 سنوية الربع املالية القوائم إعداد متابعة حماسب اجلمعية يتوىل( 9/13)مادة

 ديرامل على وعرضها العتمادها املالي للمشرف والبيانات املعلومات كافة مع وتقدميها

 ألوضاع والعادل الصحيح املوقف املالية القوائم ُتظهر أن على اجلمعية التنفيذي

 يف املنتهية الزمنية بالفرتات املتعلقة النقدية والتدفقات العمليات ونتائج اجلمعية

 . الطلب وعند حمدد تاريخ

 التعليمات إصدار احملاسبة يف ينوبه من أو اجلمعيةحماسب  يتوىل(10/13) مادة

 التقارير وتتضمن املالي العام نهاية قبل احلسابات إلقفال املهام وتوزيع إتباعها الواجب

 : التالية

 .احملاسبة قبل من املالية الفرتة يةنها يف املراجعة ميزان إعداد . 1

 .  للجمعية التفصيلية املالية القوائم بإعداد احملاسبة تقوم . 2
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 املؤيدة اخلتامية املالية والقوائم السنوي املراجعة ميزان مراجعة . 3

 من شهر خالل  احلسابات مراجع مع ومناقشتها  التفصيلية مبرفقاتها

 . املالي العام انتهاء

 وإرفاقه اجلمعية أعمال كافة نتائج موضحًا السنوي اليامل التقرير إعداد . 4

 املدير على وعرضه احلسابات مراجع وتقرير اخلتامية القوائم مع

 من أشهر ثالثة خالل اإلدارة جملس رئيس على عرضها ثم ومن التنفيذي

 .املالي العام انتهاء

 :  اجلمعية يف األساسية املالية القوائم(11/13)مادة

 (. املالي املركز) انيةامليز قائمة . 1

 . (واملصروفات اإليرادات حساب)  املالية األنشطة قائمة . 2

 : اجلمعية يف األساسية للقوائم املكملة املالية القوائم(12/13) مادة

 . النقدي التدفق قائمة.  1

 واإليرادات املوارد بني للتمييز يستخدم األموال عن احملاسبة أسلوب( 13/13) مادة

 . املتربع شروط وفق املقيدة واردوامل العامة

 الواردة احملاسبية السياسات تطبيق اخلتامية احلسابات إعداد قبل ُيراعى(14/13) مادة

 : التالي النحو على الالئحة بهذه

 . احملاسيب بالنظام ورد ملا طبقًا األموال حماسبة نظام استخدام . 1

 من خيصها ما وقيد فاتاملصرو أنواع مجيع من خيصها ما املالية السنة حتميل . 2

 . االستحقاق لقاعدة طبقًا اإليرادات

 . وتقييمه السنوي اجلرد سالمة من التأكد . 3

 ورد وما السائد احملاسيب للعرف طبقًا الثابتة لألصول املناسب اإلهالك حساب . 4

 .احملاسيب النظام يف
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 الفائض أو والعجز احتسابها وكيفية التشغيلية واملصروفات اإليرادات توضيح . 5

 . بها

 : املالي املركز قائمة تصوير عند يراعى(15/13) مادة

 حتى االستهالكات مجيع منها خمصومًا بالتكلفة الثابتة األصول بنود إظهار . 1

 . امليزانية تاريخ

 جمموعة كل بيان مع متجانسة جمموعات يف املتداولة األصول بنود إظهار . 2

 اجلرد حسب مالية سنة كل يةنها يف املتداولة املوجودات تقييم ويتم ، حدة على

 . أقل أيهما السوق أو  التكلفة سعر أساس على وذلك الفعلي

 جمموع منها خمصومًا بالتفصيل األخرى املدينة األرصدة عناصر إظهار . 3

 . امليزانية تاريخ حتى( وجدت إن) املخصصات

 

 

 نهاية الالئحة.

 


