
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحملاسبيةدليل اإلجراءات املالية 
 بالخفجي الكريم القرآن تحفيظ لجمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1)ادة م

 دليل اإلجراءات املالية واحملاسبية

ا لإلجراءات املالية واحملاسبية دليًل مساعد املدير التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية  يضع 
لضبط وتوحيد العمليات املالية واحملاسبية يف  اليت يرتتب التقيد ويقرتح النماذج به

وتوضح وتضبط هذه اإلجراءات، استخدام أنظمة احلاسب اآللي إىل ت اجلمعية اليت تثب
العمل ويتم اعتماد جمموعة اإلجراءات املالية  إجناز وتسجيل أكرب قدر ممكن يف

 املدير التنفيذي.واحملاسبية بقرار من 

 واإلجراءات املالية ا للسياسات والقواعدسبية تتضمن تفصيًلاإن اإلجراءات املالية واحمل
 عليها يف هذه الالئحة.املنصوص 

 (2)ادة م

 املالية:األعباء املالية واإلدالء باملعلومات 

 املالية. األعباءإثبات 

وال تعتمد  يإن أي أمـر مالـي يرتتـب عليـه عـبء مالـي ينبغـي أن يرفـع فيـه أمـر كتابـ
 . .األوامر الشفهية

 (3)ادة م

 .اإلدالء باملعلومات املالية

ال جيوز اإلدالء بأي معلومات أو بيانات للغري فيما خيص النواحي املالية للجمعية دون  
من يفوضه بذلك مينع منًعا باًتا إخراج املستندات  املدير التنفيذي أوتعميد خطي من 

املالية والتقارير واملوازين والقوائم املالية أو صور عنها إىل خارج اجلمعية إال مبوافقة 
 .ملديــر التنفيــذي أو من يفوضه بذلكخطية من ا



 

 

 (4)ادة م

 املوازنات التقديرية

 أسس إعداد املوازنة التقديرية

وتشمل على اخلطط  االسرتاتيجيةُتٍعد اجلمعية خطة) سنوية (مشتقة من اخلطة  -1
 الفرعية  التالية :

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

 تعترب اخلطة )  السنوية ( أساسًا إلعداد املوازنة التقديرية  يف اجلمعية. -2

تساعد املوازنة اإلدارة على تقدير احتياجاتها من رأس املال العامل وحجم السيولة  -3
 النقدية الالزمة لسداد االلتزامات الدورية .

تعد اجلمعية املوازنة التقديرية لإليرادات و النفقات  من خالل الرتمجة املالية  -4
 لتكاليف اخلطة السنوية على أن تشمل املوازنة التقديرية األقسام التالية :

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

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

 والتجهيزات املعدات وتكلفة املستهلكة واخلدمات املواد ونفقات ، التشغيلية اخلطة
 تكلفة مركز ولكل اجلمعية حسابات لدليل وفقًا النفقات هذه تبويب يتم أن وعلى
 احتياطي)  املنظورة غري املصروفات مبوازنة خاصًا بندًا إليها ويضاف ، حده على

 (. املوازنة
 



 

 

 الناجتة اجلمعية إيرادات كافة وتشمل:  والتربعات لإليرادات التقديرية املوازنة -ب
 وأنشطة لربامج التربعات تقديرات إىل باإلضافة األوقاف وريع االستثمار عمليات من

 .   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
 وفق التقديرية املالي املركز قائمة إىل باإلضافة للجمعية التقديرية النقدية التدفقات
 .  السابقة املوازنات معطيات

 واملوازنة اخلطة إلعداد جلنة بتشكيل قرارًا سنويًا ينيبه من أو اإلدارة جملس يصدر -5
 :   بالتالي اللجنة هذه وختتص

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

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

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

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

 بإعداد القيام املعنية  اإلدارات مسئولي مع بالتنسيق جلنة التخطيط والتطوير تقوم -6
 .  عليهم السنوية املوازنة إعداد مناذج أدلة وتوزيع إجراءات

 



 

 

جيب على كل قسم املبادرة بتقديم اخلطة السنوية وذلك يف موعد ال يتعدى نهاية  -7

  من كل عام  . سبتمربشهر 

 تقوم كما إدارة كل مع املقدمة املوازنات دراسة جلنة التخطيط والتطوير تتوىل -8

 .منها االنتهاء بعد اجملمعة اجلمعية موازنة ومناقشة بإعداد

جلنة  أعضاء مع الرأمسالية النفقات متطلبات مبناقشة حماسب اجلمعية يقوم -9
 . املوازنة يف إدراجها قبل التخطيط والتطوير

 التشاور املوازنة يف الرأمسالية النفقات إدراج قبل جلنة التخطيط والتطوير تقوم -10

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

 .شرائها من بداًل لتحويلها وذلك أخرى

 .    اجلمعية يف املالي العام من األخري الشهر منتصف يف اللجنة أعمال تنتهي -11

 أو يقل اليت الفرتات تبني حبيث سنوي وربع شهري أساس على املوازنة إعداد ينبغي -12

 يف واملساعدة العمليات يف املتوقعة التغريات يف لالحتياط وذلك اجلمعية نشاط خالهلا يزيد

 . التقديرية النقدية املوازنة إعداد

 إىل برفعها التنفيذي املدير يقوم اللجنة من للموازنات النهائية املسودة اعتماد بعد -13

 .  املالي العام نهاية يتعدى ال موعد يف العتمادها اإلدارة جملس

 حدود يف الصرف يتم سابقًا احملدد املوعد يف التقديرية املوازنة اعتماد تعذر إذا -14

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

 .اعتمادها بعد اجلديدة املوازنة يف

 ووجود له املناقل البند يف عجز حدوث من التأكد مت إذا آخر إىل بند من املناقلة ميكن -15

 .  الصالحية صاحب موافقة بعد و  منه املناقل البند يف فائض

 %15املصروفات غري املنظورة ) احتياطي املوازنة ( يف موازنة النفقات جيب أال تتجاوز  -16

البنود اليت نفدت  من مجلة موازنة املصروفات ويستخدم املخصص هلذا البند لتغذية



 

 

بعد تعذر النقل  ةمدير اجلمعياعتماداتها واملصروفات الطارئة غري املتوقعة وذلك بقرار من 

 بني أقسام البند الواحد لعدم وجود فائض يسمح بذلك .  

 ملراجعة احلاجة عند أو سنوي ربع دوري بشكل جلنة التخطيط والتطوير جتتمع -17

 .  اإلدارة جملس إىل تقرير ورفع املوازنة وحتديث

 فروقات  كظهور استثنائية حاالت يف إال تتم ال أن جيب اجلارية للسنة املوازنة تعديل عملية -18

 باعتماد التنفيذي املدير ويوصى خارجية أسباب أو خاطئة افرتاضات استخدام عن ناجتة كبرية

 بعد حماسب اجلمعية من املقدم التقرير على بناء  املوازنة جلنة من مناقشتها بعد التعديالت هذه

 املالية التقارير حتديث يتوىل والذي اخلطة مسئول أو جلنة التخطيط والتطوير مع التنسيق

 .للجمعية

 بتلك الفعلية النتائج يقارن سنوي ربع تقرير بإعداد يقوم حماسب اجلمعية -19 

 .  التالي الشهر من األول النصف يف التنفيذي للمدير التقرير هذا  يقدم التقديرية

 والنتائج املوازنة لبنود املقبولة االحنرافات حد نسب جلنة التخطيط والتطوير حتدد -20

 . التقديرية املوازنة إعداد عند الفعلية

  اإلدارات مع الفعلية النتائج عن االحنرافات مبناقشة جلنة التخطيط والتطوير تقوم -21

 . اللجنة إىل بالوثائق مدعمة للفروقات واملربرات املعلومات مجيع تقديم اجلميع على وجيب

 

 

 

 

 

 



 

 

 (5)ادة م

 املقبوضات

سند القبض  هو أداة حتصيل أموال اجلمعية نقدًا أو بشيكات أو عمالت أو عينًا وهي 
 سندات ذات قيمة وتكون إجراءاتها كالتالي :

                                       حيرر للمبالغ اليت يتم قبضها يف املقر الرئيسي للتربعات املعتمدة من قبل اجلمعية.                                               -1

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

 ع باألرقام واحلروف .قيمة الترب .1

 التاريخ . .2

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

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

 اجلهة الوارد هلا التربع ) التوزيع اجلغرايف ( . .5

 ، رقم الشيك ، البنك املسحوب عليه (  طريقة التربع ) نقدًا أو شيكات أو عينًا .6

 الربيد اإللكرتوني ( . –اهلاتف  –العنوان  –بيانات املتربع ) االسم  .7

 اسم اجلمعية وشعارها . .8

 اسم مستلم التربع ثالثيًا وتوقيعه . .9

يف حال التربعات العينية للعمالت واجملوهرات واألثاث وغريها يتضمن السند نفس  -2
د القبض النقدي يف هذه الالئحة باإلضافة إىل بيان العدد والنوع وعدد القطع بيانات سن

 ووصفها بالنسبة للذهب واجملوهرات .



 

 

 يتم إعداد سند القبض من أصل وثالث نسخ كالتالي :                                                                          -3

 األصل للمتربع . .1

 للحسابات .نسخة  .2

 نسخة لإلدارة أو القسم أو اجلهة الوارد هلا التربع داخل اجلمعية . .3

 نسخة ثابتة بالدفرت للمراجعة . .4

يتم توريد املبالغ احملصلة من أي جهة معنية بتحصيل مبالغ للجمعية  إىل الصندوق العام  -4
ندات القبض ويقوم أمني الصندوق بتحرير سند قبض رئيسي ، ويرفق به نسخة من س

الفرعية اليت تساوي متامًا قيمة سند القبض الرئيسي ويتضمن هذا السند املعلومات التالية 
: 

 قيمة املبالغ باألرقام واحلروف . .1

 اسم املندوب )حمصل األموال ( . .2

 القسم أو اإلدارة أو اجلهة التابع هلا . .3

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

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

 أنواع التربعات . .6

 قيمة كل نوع من التربعات . .7

 املبالغ النقدية / الشيكات . .8

 اسم أمني الصندوق الرئيسي ثالثيًا وتوقيعه . .9



 

 

بناًء على سند القبض الرئيسي  تنتقل عهدة املبالغ املالية إىل الصندوق الرئيسي ويتم  -5
سقاط قيمة السندات وعدد هذه السندات اليت اشتمل عليها البيان من العهدة على إ

 الشخص أو القسم املستلم للسندات من قبل حماسب اجلمعية  .

حيرر حمضر للتربعات العينية اليت يستلمها أمني الصندوق ويرفق به نسخة من  -6
 املعلومات التالية :سندات القبض العينية اخلاصة باملندوب ويتضمن هذا احملضر  

 . اسم املندوب )حمصل التربعات العينية( .1

 . القسم أو اإلدارة التابع هلا .2

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

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

 . الكميات املستلمة ووصفها وأنواعها وأوزانها .5

 العينية  وتوقيعهم .. أمساء مستلمو التربعات 6

جيب توريد اإليرادات والتربعات وكافة املتحصالت النقدية إىل البنك وتودع يف  -7
حساب اجلمعية , وال جيوز بقاءها يف عهدة أمني الصندوق أكثر من اليوم التالي , وإن 
كان اليوم التالي أحد العطالت الرمسية فيتم إيداعها فور انتهاء هذه العطالت . وذلك 

وجب سند صرف نقدية للبنك  ويعترب أمني اخلزينة مسئواًل عما بعهدته من نقود أو مب
 شيكات أو أوراق ذات قيمة وال جيوز الصرف من هذه املبالغ بأي حال من األحوال.

يقوم أمني الصندوق بإعداد سند صرف النقدية للبنك وحيظر توريد أي مبالغ نقدية  -8
 ويتضمن سند الصرف النقدي املعلومات التالية . بدون استعمال هذا السند ،

 التاريخ . .1

 القيمة رقمًا وكتابة . .2



 

 

 فئات األموال . .3

 اسم البنك ورقم الفرع . .4

 رقم احلساب . .5

مستندًا  –يتألف هذا السند من أصل وصورة يوزع كالتالي :األصل : للحسابات  .6
 للقيد الصورة : ثابتة بالدفاتر للمراجعة .

يقوم أمني الصندوق بتسليم نسخة من سندات القبض الرئيسية مرفق بها السندات  -9
الفرعية  مع إشعار اإليداع البنكي إىل حماسب اجلمعية ليقوم بإجراء املطابقة ثم القيود 

 احملاسبية الالزمة.

يتم التوقيع على صورة اإليداع البنكي وسندات القبض الرئيسية من حماسب  -10
مبا يفيد أنه مت اإليداع وبذلك ختلى مسؤولية أمني الصندوق من النقدية اجلمعية 

والسندات الفرعية اليت قام بتحصيلها  وعلى أمني الصندوق االحتفاظ بهذه املستندات يف 
 األرشيف اخلاص بالصندوق .

تكون املتحصالت إما نقدًا أو بشيكات أو إيداع مباشر يف البنوك أو حواالت أو  -11
 .عينية 

تكون املتحصالت املالية اليت حيرر عنها سندات قبض هي املتحصالت النقدية  -12
 واملتحصالت بشيكات .

يتم تشكيل جلنة حلصر التربعات العينية وعمل حماضر خاصة بها وتقييم ما -13
ميكن االستفادة منه يف اجلمعية وتثبت كتربع للجمعية بعد استيفاء مجيع املستندات 

وبيع ما ميكن بيعه كالذهب واجملوهرات والعمالت وغريها ويتم إثبات  الالزمة لذلك ،
 قيمتها بعد البيع بسند قبض نقدي كتربع للجمعية . 



 

 

التحويالت البنكية اليت تتم بني حسابات اجلمعية ال حيرر بها سندات قبض وحيرر -14
اب املرفق به عنها إشعارات مدينة أو دائنة حسب احلالة، ويعترب اإلشعار البنكي واخلط

 مستندًا موجبًا للتسجيل

التربعات عن طريق اإليداعات املباشرة يف حساب اجلمعية البنكية املخصصة -15
للمشاريع واألنشطة ال حيرر عنها سندات قبض وتسجل حماسبيًا لصاحل املناشط أو 
 اجلهات املفتوح هلا احلساب البنكي، ويف حال طلب املتربع ما يفيد بتربعه حيرر له

 إشعار دائن بقيمة التربع بعد التأكد من تسجيل القيمة يف البنك لصاحل اجلمعية.

التربعات عن طريق اإليداعات املباشرة يف حسابات اجلمعية البنكية العامة غري -16
املخصصة للمشاريع واألنشطة ال حيرر عنها سندات قبض وتعاجل كالتالي: تسجل 

عار من املتربع يفيد بتخصيص تربعه ملنشط حماسبيًا كتربعات عامة ما مل يرد إش
 حمدد.

األمر املستديم: هو أمر من متربع بتخويل البنك خبصم مبلغ حمدد يف تاريخ حمدد -17
من حسابه بصفة مستمرة )حسب املدة اليت حيددها املتربع( حلساب حمدد من حسابات 

 اجلمعية يف البنك املسحوب عليه األمر املستديم.

ديم مطبوع بنكي من أصل وصورتني، األصل للبنك، صورة حملاسب األمر املست-18
 اجلمعية وصورة إلدارة تنمية املوارد.

يلزم قيام احملاسب وبالتنسيق مع إدارة تنمية املوارد  باجلمعية حبصر األوامر -19
املستدمية ومتابعتها شهريًا واملطابقة البنكية للحسابات الوارد هلا االستقطاعات، 

لغ الواردة للبنك دون وجود ُنسخ من األوامر املستدمية بإدارة تنمية املوارد، وحصراملبا
وحصر األوامر املوجودة واليت مل ينفذ استقطاعها ومطالبة البنك باإليضاحات وعمل 
التسويات الالزمة وإبالغ قسم االستقطاع بتقرير شهري يبني حركة األوامر املستدمية 

 أسبابها .والفروقات السالبة واملوجبة و



 

 

تقوم اإلدارة املالية بإعداد كشف شهري يوضح املقبوضات النقدية والشيكات  -20
واملقبوضات العينية حمللة حسب بنودها ويعدها من أصل وصورة ، يرسل األصل إلدارة 

 اجلمعية وحيتفظ بالصورة ألجل املتابعة والرقابة وتقويم األداء .

األصل أن اجلمعية تقدم خدماتها جمانية حتصيل الرســـــــوم الدراسية، -21
 للمستفيدين عدا بعض الربامج النوعية وهي كالتالي:

 تعليم الصغار: -أ

 حتدد قيمة الرسوم الدراسية واملواصالت سنوًيا. -1

حتصيل قيمة الرسوم على دفعتني )الدفعة األوىل خالل األسبوع األول من  -2
 الدراسة(.

جيل، وحجز مقعد للطالب/ة، على أن ُتْخصم حتصيل رسوم تأكيًدا للتس -3
من الرسوم الدراسية عند االنتظام، وليس له حق اسرتدادها عند الغياب، أو 

 إلغاء التسجيل.

من قيمة الرسوم الدراسية لفصل واحد عند انقطاع الطالب % 30حتصيل  -4
 يف األسبوع الثاني من الدراسة.

وم الدراسية بعد شهر من انتظام ال حيق لولي األمر اسرتجاع قيمة الرس -5
 الدراسة.

اليتيم: ُيعفـى أول مخسة أيتــــام فقــــط من الرسـوم الدراسية يف حــال عـدم -6
 القدرة على السـداد.

من % 25من لدية أكثــر من طفـــل يف ســـنة دراســية واحدة: يتم خصــــم -7
 الرســــوم الدراســية عن الطفل الثاني ومن بعده.



 

 

أوالد العاملني يف اجلمعية )دوام كلي(: ُيعفى عن سداد الرسوم الدراسية -8
 لطفل واحد فقط خالل العام الدراسي.

من قيمة الرسوم  % 20أوالد العاملني يف اجلمعية )دوام جزئي(: خصم -9
 الدراسية لطفل واحد فقط خالل العام الدراسي.

من قيمة الرسوم  % 50من أمت حفظ كتاب اهلل يف اجلمعية خصم -10
 الدراسية لطفل واحد فقط خالل العام الدراسي.

 كل عام دراسي يتم مراجعة البنود باألعلى وفق املستجدات.-11

( ريال لكل فصل 150: تتحصل اجلمعية على رسوم دراسية مبلغ )ب: برنامج تبيان
 دراسي.

( ريال 500: تتحصل اجلمعية على رسوم دراسية مبلغ )ت: برنامج الصفوف األولية
 شهرًيا

( ريال لكل 100: تتحصل اجلمعية على رسوم دراسية مبلغ )ت: دورات رخصة معلم
 دورة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (6)ادة م

 تسوية وإقفال العهد املستدمية واملؤقتةالستعاضة واالو املصروفات

 سياسات الصرف

يتم الصرف بشيكات أو حواالت بنكية  وعادةيتــم صــرف املبالــغ مبقتضــى اذن صــرف 
 .الصرف مرفًقا بسند

 سند مبوجب العامة املصاريف أو واألنشطة للربامج سواًء املصاريف سداد يتم -1

 : التالية الطرق بإحدى صرف

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

 . معها املتعامل البنوك إحدى على بشيك .2

 (.بنكية حوالة) البنك على حتويل .3

 املستندات وإرفاق الصرف مسوغات جلميع املعاملة استكمال من التأكد بعد ذلك ويتم

 من الصرف واعتماد املختصني املوظفني من عليها التوقيعات واكتمال ذلك علي الدالة

 . الالئحة هذه يف املوضحة لإلجراءات وطبقًا الصالحية صاحب

 مُتربع مالي رصيد هلا واليت واألنشطة الربامج على اجلمعية يف الصرف عملية تتم-2

 الصرف طلب منوذج تعبئة خالل من الصرف حمل املالي العام موازنة يف أومعتمدة به

 على: الصرف طلب منوذج حيتوي أن وينبغي النشاط على

 الصرف بطلب املعين القسم أو اإلدارة بيانات . 

 له الصرف املراد البند أو النشاط أو الربنامج بيانات . 

 املعتمد والرصيد فيها اعتماده مت حال يف العام موازنة يف الربنامج أو البند رقم حتديد . 

 للصرف الطالبة اإلدارة توقيع . 

 الصالحية صاحب اعتماد . 



 

 

 خالل من أو املوازنة خالل من الرصيد توفر يفيد مبا املدير التنفيذي ثماحملاسب  توقيع 

 . للربنامج ودعم تربع وجود

 

 البنود بني مناقلة منوذج إعداد يتم املبادرة أو للربنامج رصيد توفر عدم حال يف -3

 منوذج وحيتوي الصرف سند مبوجب الصرف عملية إجراء يتم املناقلة عملية إمتام وبعد

 :التالية البيانات على املناقلة

  له املناقلة املراد الربنامج أو البند . 

  منه املناقلة املراد الربنامج أو البند . 

  رصيد توفر على املالية اإلدارة تأكيد بعد املناقلة إجراء على الصالحية صاحب موافقة 

 . منه املناقلة املراد البند يف

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

 .   له تربعات وصول أو تسويقه يتم حتى

 قبل من مسحوبة شيكات مبوجب املصروفات سداد عند صرف أمر حترير يتم-4

 البيانات على  الصرف أمر  وحيتوي معها التعامل جيري اليت البنوك أحد على اجلمعية

 :   التالية

 . املستفيد اسم .1

 . احلساب ورقم عليه املسحوب البنك اسم .2

 . وكتابة رقمًا املبالغ .3

  املسحوب الشيك رقم .4

 . الصرف أسباب .5

 . ( راجعه ، أعده)  الصرف أمر ومراجعة إعداد يف شاركت اليت األطراف كافة توقيع .6

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

 البنك قبل من النقود دفع مبوجبه يتم الذي القانوني واملستند الصك هو الشيك-5

 : يلي ما فيه ويراعى للمستفيد



 

 

 . املستفيدة للجهة الصريح االسم ذكر.  1

 . وكتابة رقما املدفوع املبلغ تسجيل.  2

 . الصالحية صاحب اعتماد.  3

 ( .فقط األول للمستفيد يصرف) بعبارة ختمه.  4

 أن احملاسبة قسم غري على حيظر كما ، الصرف أمر بدون شيك أي إصدار حيظر -6

 . بإعداده يقوم

 صرف أمر ويتألف للصرف املربرة الوثائق كافة الشيكات صرف أمر أصل مع يرفق -7

 . مبوجبه للقيد للحسابات أصل من الشيكات

 أمر اعتماد قبل املراجعة يفيد مبا عليها التأشري أو الصرف مستندات ختم جيب -8

 . الصرف

 الغري جتاه اجلمعية ذمة إبراء على إثبات دليل الشيكات صرف سند يصبح حتى -9

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

 . والصريح الكامل االسم ذكر مع الشيك صورة

 إجيارات تسديد أو متداولة أو ثابتة أصول أو خدمة ملورد الشيك حترير حالة يف-10

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

 أو للمستودعات وإضافتها املوردة األصناف استالم بعد املدفوعات تتم أن األصل -11

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

 بشرط ذلك الضرورة اقتضت إذا مقدمًا القيمة صرف للجمعية وجيوز ، اجلمعية مع

 . الصرف قبل الكافية الضمانات على احلصول

 املبلغ أن من التحقق جيب مشرتيات أو تعاقدات نتيجة مبالغ صرف حالة يف -12

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



 

 

 . 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 إذن .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
 . الثمن سداد فور املستندات ختتم وأن صرفها يسبق مل الفاتورة بأن التأكد .7

 واسم اإللغاء سبب موضحًا صورته مع السند أصل يرفق:  امللغاة الصرف سندات -13

 . وتوقيعه ثالثيًا السند معد

 وغريها والكشوف والفواتري والبيانات الوثائق بها يقصد: للصرف املؤيدة الوثائق -14

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

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

 مت قد وأنه اجلمعية لصاحل متت قد اخلدمات أو األشغال أو املستلزمات أو املشرتيات

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

 .فيه املقدمة للتاريخ مقاربة حديثة وبتواريخ منسوبيها أحد

 يتم أن جاز الصرف قبل معني مبلغ الستحقاق املؤيدة املستندات فقدت إذا -15

 الصرف سابقة عدم من التأكد بعد يفوضه من أو املدير التنفيذي مبوافقة الصرف

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

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

 وجوب مع األصلي املستند استخدام ملنع الالزمة اإلجراءات واختاذ الالزم التحقيق إجراء

 . الصرف مستندات مع الشأن هذا يف ُأجري الذي التحقيق نتيجة إرفاق

 

 



 

 

 (7)ادة م

 املرتبات واألجور

 :  التالي التسلسل وفق  واألجور املرتبات صرف عملية تتم -1

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

 يف الواردة االحتساب عمليات من والتأكد الرواتب كشوف مبراجعة يقوم احملاسب .2

 . التنفيذي املدير من والتعميد املوافقة وأخذ الكشف

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

 . للصرف للبنك وإرساله

 

يستحق املوظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل ويصرف يف نهاية كل شهر  -2

 ميالدي

 :جيوز حسم أي مبلغ من راتب املوظف إال يف احلاالت التالية ال -3

اسرتداد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه بشرط أال يزيد ما حيسم  -1

 من راتبه الشهري %10من املوظف يف هذا احلالة عن 

 أقساط التأمينات االجتماعية املستحقة على املوظف السعودي -2

ب املخالفات التأديبية اليت يرتكبها الغرامات اليت توقع على املوظف بسب -3

 طبقًا جلدول اجلزاءات من نظام العمل والعمال

 .دي كحد أقصى المــن الشــهر امليــ 27تصرف رواتب وأجور العاملني يف اجلمعية يف يــوم -4

 : التالية احلاالت يف احملدد التاريخ قبل واألجور الرواتب صرف ميكن -5

 من أو التنفيذي املدير موافقة بشرط شاكلتها على وما الرمسية واألعياد املواسم .1

 .  ذلك على عنه ينوب



 

 

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

 . باجلمعية خدمته

 

 مسيرات الرواتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراء االدارة

 إعداد مسري الرواتب والتوقيع شؤون املوارد البشرية

 يراجع من قبل الشؤون املالية والتوقيع املاليةالشؤون 

 تعمد من املدير التنفيذي  املدير التنفيذي
 رئيس اجمللس أو نائبه

 املشرف املالي
 تعمد ويتم الصرف بعد االعتماد

 يتم الرفع للبنك لصرف الرواتب  الشؤون املالية 

 الرفع ملدد بعد صرف الرواتب  شؤون املوارد البشرية



 

 

 

 (8)ادة م

 بدل السكن

بدل  املوظف متنح فأنها لديها فنيتوفر اجلمعية السكن املناسب للموظ إذا مل -1
 . أساسية رواتب ثالثة يعادلسكن نقدي 

يصرف بدل السكن على دفعتني متساويتني كل ستة أشهر أو على أساس قسط  -2
 شهري مع الراتب.

حالة انتهاء اخلدمة ألي من إذا مت صرف بدل السكن مقدمًا فإنه ال يسرتد يف  -3
 األسباب التالية:

 انتهاء اخلدمة بسبب العجز الصحي . -أ 

انتهاء عقد عمل السعودي أو الوافد من قبل اجلمعية قبل انتهاء مدته بدون  -ب
 ارتكابه ألية خمالفة للنظام.

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (8)ادة م

 السلف املستدمية واملؤقتة

 الصرف يتم أن جيوز ذلك ومع الداخلي الضبط لتحقيق بشيكات يتم أن الصرف يف األصل

 (.املؤقتة والعهد املستدمية العهد) الالئحة هذه يف الواردة احملددة للقواعد طبقا نقدا

 أوالً : السلف املستدمية:

 الذي املبلغ بأنها الالئحة هذه يف املستدمية بالسلفة يقصد:  املستدمية الُعهد طبيعة  -1

 ياملدير التنفيذ مبوافقة عنهم ينوب من أو الصندوق وأمني باجلمعية الطالبة لجهةل ُيسّلم

 أن على ، العمل احتياجات وفق والعاجلة النثرية املدفوعات على منه للصرف اجلمعيةب

 . االنتهاء من يقرتب عندما املبلغ هذا يستعاض

2-  املخصصة العهد وبني مستدمية أو مؤقتة كانت سواء العهد يف الفصل جيب -

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

 كعهدة تسجل ولكن هلا مستخدمة جهة أي أو اجلمعية أقسام على عهدة أي تسجل ال -3

 .  عليه وتسجل معني موظف قبل من تستخدم شخصية

 .آخر شخص من لشخص عهدة أو أخرى مالية عهدة من مالية عهدة صرف جيوز ال -4

 املدير من يعتمد أن على الطالبة اإلدارة طلب على ُبناًء املستدمية بالسلفة يصرح -5

 زمنية فرتة كل احلد هذا يف النظر إعادة وينبغي ، األقصى حدها الطلب يف وحيدد  التنفيذي

 وحيرر ، النقصان أو بالزيادة القرار التنفيذي املدير ويتخذ ، منها الفعلي املنصرف ضوء على

 : التالي النحو على وصورة أصل من للسلفة طلب

 القيمة حتويل أو الشيك صرف أمر حترير ألجل اعتماده بعد للمحاسبة يرسل:  األصل . 

 املستدمية للسلفة الطالبة اجلهة مع تبقى:  الصورة . 



 

 

 ، للمستفيد بنكي حتويل منوذج أو شيكات صرف أمر مبوجب املستدمية السلفة ُتصرف -6

 ، املعتمد السلفة طلب أصل به مرفقًا احلسابات إىل يرسل األصل:  وصورة أصل من يعد والذي

 وصورة للبنك فاألصل البنكي التحويل أما ، املراجعة لغرض الصندوق لدى تبقى:  والصورة

 . للمحاسبة

 مصروفات كافة لتسجيل خاصًا سجاًل املستدمية بالسلفة إليه يعهد من ميسك -7

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

 . والتدقيق

( التحليلي الكشف) السجل إرسال يتم النفاذ من املستدمية السلفة تقرتب عندما-8

 الصرف أذون أصول به مرفقًا السلفة من صرفه مت ما الستعاضة إىل احملاسب للمصروفات

 : يلي ما املستندات هذه يف يتوافر أن وجيب للصرف املؤيدة واملستندات

( قبض سندات – فواتري) مسلسلة بأرقام مطبوعة دفاتر من املستندات هذه تكون أن .1

 توضح العربية بغري كانت وإن العربية باللغة ومكتوبة الشركة خبتم خمتومة

 . بالعربية حمتوياتها

 .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

 أصحاب من احملدد املبلغ عن املستدمية السلفة من يصرف صرف مستند أي يزيد أاّل .8

 . الصالحية

 يوضح داخلي منوذج استخدام يتم للصرف مؤيد مستند على احلصول تعذر حالة يف-9

 املالي املشرف من وتعتمد  للسلفة الطالبة اجلهة من ويوقع به والقائم تفصيليًا املصروف نوع

 .احلدود أضيق ويف استثنائية حاالت يف ذلك ويكون يفوضه من أو



 

 

 عدم من ويتأكد لطبيعتها طبقا بالدفاتر وتسجيلها باملراجعة اجلمعية حماسب يقوم-10

 .الستعاضتها بنكي لأو حتوي شيكات صرف إذن حيرر ثم(  روجع) خبتم وختمها دفعها تكرار

 لنظام ختضع وكذلك اخلزائن مثل الدوري اجلرد لنظام املستدمية السلفة ختضع-11

 املالي املشرف إىل يرفع تقريرًا اجلرد بنتيجة ويعد املالي املشرف طلب على بناء املفاجئ اجلرد

 .الفروق لتسوية الالزمة اإلجراءات تتخذ ثم السلفة هلا التابع اإلدارةو التنفيذي واملدير

 تتم أن بعد إال آخر موظف إىل نقلها جيوز ال شخصية عهدة املستدمية السلفة تعترب -12

 وتسلم استالم حمضر بذلك يعد أن على ، عنها املسؤول املوظف طرف وإخالء تسويتها

 األحوال من حبال جيوز وال ، التنفيذي للمدير النقل أمر وصالحية املالي املشرف من معتمد

 الضبط نظام على للمحافظة وذلك املستدمية بالسلفة احملاسبة يف العاملني ألحد يعهد أن

 . الداخلي

 التالية: احلاالت يف املستدمية السلفة ىتصف -13

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

 اجلديدة. املالية السنة

 .املكتب إقفال بسبب منها الغرض النتفاء تصفيتها هلا الطالبة اإلدارة تطلب عندما

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

 .العمل إنهاء أو

 النظام يف تسجيلها ألجل احملاسب إىل حتول املستدمية السلفة مستندات مراجعة بعد -14

 على التأكيد مع طبيعتها، حسب املستفيدة احلسابات على وحتمل حمللة، احملاسيب

 . جمملة حسابات يف وإقفاهلا إمجالي بشكل السلفة تسجيل بعدم احملاسب

 سلف أو احلوافز أو املكافآت أو اإلضافية األجور أو واألجور املرتبات صرف جيوز ال -15

 املستدمية. السلفة من للعاملني

 : يلي ما املستدمية السلفة عن مسؤواًل يكون فيمن طيشرت -16



 

 

 من البد اجلزئي الدوام أصحاب من كان وإذا اجلمعية يف الدائمني العاملني من يكون أن-1

 يفوضه. من أو املالي املشرف موافقة

 املالية. بالشؤون حسابية مسؤولية مسؤول يكون أاّل-2

 ضوابط أخرى السلفة املستدمية :
من  %10هي للمصروفات النثرية فقط ومقدار الصرف يف الفاتورة الواحدة أال يزيد عن -1 

 قيمة السلفة وفق اخلطة.

 املستدمية أي من املصروفات التالية:ال حتمل على السلفة -2

 فواتري الكهرباء واهلاتف واالنرتنت واملصاريف احلكومية ولكن ترفع الفواتري لإلدارة 

 . لسدادها

  مصاريف الدعاية واإلعالن ولكن حتمل على األنشطة والربامج املعتمدة وفق اخلطة

 التشغيلية.

 بنموذج طلب الصيانة املرفق. أعمال الصيانة للمباني والسيارات ولكن يتم الرفع 

  مصاريف شراء األصول الثابتة )كاألثاث واألجهزة وغريها( ولكن يتم الرفع بنموذج

 طلب شراء املرفق .

  مصاريف املقصف واسرتداد الرسوم وطباعة الكتب واملطبوعات ولكن ترفع بطلب سلفة

 مستقلة لسداد الفواتري.

ما يفي احتياجه إىل حني  للجهةدما يتبقى رفع الفواتري وخطاب استعاضة السلفة عن-3

 .وصول االستعاضة

  
 ضوابط الفواتري جلميع السلف:

) وأن تكون من دفاتر مطبوعة بأرقام  ال تقبل الفواتري املصورة وال فواتري ماكينة احملاسبة-1

سندات قبض( خمتومة خبتم الشركة إن أمكن وأن تكون تواريخ الفواتري -مسلسلة ) فواتري

 .مقاربة لتاريخ تقدميها



 

 

وإن كانت باللغة اإلجنليزية ترتجم ويوقع عليها مدير/ مديرة اجلهة،  باللغة العربيةتكون -2

 وكتابة التاريخ اهلجري.

، إضافة( ال تقبل إال إذا كتب عليها اسم مدير/ مديرة اجلهة وتوقيعه )تعديلاملعدلة  الفواتري-3

 واخلتم.

 .لفواتري املسددة آليًا عن طريق الصراف يرفق إيصال الصراف اآللي مع الفاتورةا-4

 تفصيل الفاتورة وال تقبل الكلمات العامة مثل أغراض أو أدوات مكتبية وغريها.-5

ضيافة، وال تقبل كلمة أغراض أو أدوات وغريها من  مقصف، مثل:لدقة يف تصنيف الفاتورة ا-6

 الكلمات العامة.

 االلتزام بنموذج البيان التحليلي لإليرادات أو املصروفات املعتمد من اإلدارة املالية.-7

 تعنون الفواتري باسم الدور أو اإلدارة وليس باسم املشرتي أو املدير.-8

قيمة الفاتورة رقمًا وكتابة واحتساب قيمة اهللالت وختم كل فاتورة خبتم السداد  كتابة-9

 .نقدًا( )سددوالدفع 

التأكد من صحة ضرب الكمية أو العدد يف السعر لكل صنف يف الفاتورة وتطابق امجالي -10

 الفاتورة.

 الكمية. التأكد من تطابق إمجالي املصروفات مع قيمة الفواتري الفعلية مفصال بها-11

أن تكون عملة الفاتورة بالريال السعودي ويف حال وجود فواتري بعملة أخرى ترفق فاتورة -12

 .الصرافة مع الفاتورة

ترتيب وترقيم الفواتري والتدبيس عند رفعها ووضعها مسلسلة مع اخلطاب لضمان حفظها -14

 .من الضياع

 

 

 



 

 

 

 

ا : 
ً
 :العهدة املؤقتةثاني

 موظفي اجلمعية ألحد ُيسلم الذي املبلغ بأنها الالئحة هذه يف املؤقتة بالسلفة ديقص -1

 نشاط أو حمدد مشروع على لإلنفاق يفوضه من أو املالي املشرف مبوافقة عنهم ينوب أومن

 من صرفت الذي الغرض أو املشروع بانتهاء وتنتهي مقدمًا بدقة قيمته معروف غري معني

 .أجله

 الطالبة اإلدارة طلب على بناًء ينيبه من أو التنفيذي املدير من املؤقتة السلفة دتعتم -2

 ، له ستصرف الذي واملوظف الصرف وجماالت السلفة مقدار الطلب هذا يف حيدد أن على

 صرف منوذج إعداد ألجل اعتماده بعد احملاسبة إىل يرسل  األصل:  وصورة أصل من وحيرر

 . للمراجعة املؤقتة للسلفة الطالبة اإلدارة مع تبقى:  والصورة البنكي التحويل أو الشيك

 على أجله وبناًء من صرفت الذي الغرض يف إال املؤقتة السلفة من الصرف جيوز ال-3

 نفس املستندات هذه يف يتوافر أن وجيب واملوضوعية الشكلية النواحي مستوفاة مستندات

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

 للمستفيد بنكي حتويل منوذج أو شيكات صرف سند مبوجب املؤقتة السلفة فتصر -4

 ، املعتمد السلفة طلب أصل به مرفقًا احملاسبة إىل يرسل األصل وصورة: أصل من يعد والذي

 وصورة للبنك فاألصل البنكي التحويل أما ، املراجعة لغرض الدفاتر يف تبقى  والصورة

 . للحسابات

 الذي الغرض انتهاء تاريخ من أيام عشرة تتجاوز ال مدة يف املؤقتة السلفة تسوية متت -5

 من اعتمادها بعد والفحص للمراجعة احلسابات إىل املستندات وتقدم ، أجله من صرفت

 التوريد إجراءات حسب البنك أو الصندوق إىل منها املتبقي توريد وبعد الصالحية صاحب

 طبقًا املستفيدة احلسابات على وحتمل الدفاتر يف تسجل ثم ، الالئحة هذه يف إليها املشار

 . لطبيعتها



 

 

 : التالية احلاالت يف املؤقتة السلفة تصفى-6

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

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

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

 إال مؤقتة أخرى عهدة حوزته يف كان إذا األشخاص ألحد مؤقتة عهدة صرف جيوز ال-7

 . تسويتها بعد

 : يأتي ما املؤقتة السلفة عن مسؤواًل يكون فيمن يشرتط-8

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

 . يفوضه من وأ املالي املشرف موافقة من

 . املالية بالشؤون حسابية مسؤولية مسؤول يكون أال .2

 وجتهيزات واملفروشات واألثاث واألدوات واملعدات األجهزة مثل الشخصية األصول إن-9

 تشرتى أو اجلمعية مستودع من تصرف اليت النقل ووسائل االتصال ووسائل اآللي احلاسب

 وظائفهم مهام تنفيذ لغرض املوظفني من جمموعة أو موظف تصرف حتت وتوضع

 كعهدة وإثباتها(  العينية العهد سجل)  يف وتسجيلها لقيدها ختضع الشخصي الستخدامهم

 الوجه وعلى استعماهلا وحسن عليها واحملافظة سالمتها وعن عنها مسؤواًل ويكون مسلمة،

 . الطلب عند اجلمعية إىل وإعادتها الصحيح

 تنتهي موظف ألي الذمة براءة شهادة متنح وال اخلدمة نهاية مكافأة تسدد ال-10

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

 .يسلمها مل اليت العهد من عليه املرتتبة القيم سداد أو ، عينية أو نقدية عهدًا

 أو سنوية عقود مبوجب اخلدمات من اجلمعية احتياجات تأمني على التعاقد يتم-11

 وطبقًا  اجلمعية يف الصالحية صاحب من اعتمادها بعد الغرض هلذا تعميد خطابات

 . إليه املخولة للصالحيات



 

 

 بواسطة سليم بشكل تنفيذها بالضرورة يستلزم اخلدمات عقود اعتماد إن-12

 الداخلية األنظمة يف عليها 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

 املنتهية العقود يف عليها املنصوص الشروط وبنفس اخلدمات عقود جتديد جيوز-13

 : اآلتية الشروط فيها توفرت إذا

 السابقة العقد مدة يف مرضى وجه على التزاماته بتنفيذ قام قد املتعهد يكون أن .1

 .التجديد على

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

 . املطلوبة اخلدمة ومضمون شكل يف عامة تغريات أي

 (9)ادة م

 سياسات استخدام العهد العينية

ومن اد العهد العينية مينع شراؤها ألغراض التخزين ويتم الشراء حسب احلاجة هلا وم
بشراء بعض مواد العهد  التنفيذيدير املويف حدود ضيقة ومبوافقة  املمكن االستثناء

 ا مالًيا للجمعية.وإذا كان هذا الشراء حيقق وفًر كوسريعة االستهالاملتكررة االستعمال 

 (10)ادة م

 الشخصية صالحية منح السلفة

فيحدد ملخول إليه من املمكن وألسباب ضرورية صرف سلف شخصية ملوظفي اجلمعية 
 رواتب شهرين كحد أعلى وأن ال اقيمتها ومدة سدادها وعلى أن ال يزيد قيمته هذا األمر

  .تتجاوز مدة السداد عن ستة أشهر 



 

 

 سلفة للموظف عند تاريخ طلبه للسلفة ،  وال ميكن اجلمع بني أكثر من

 .كما جيب أن ال تزيد السلفة عن احلقوق املستحقة

 سدادها عليهف لإلجازة مع وجود سلفة مستحقة عليه للجمعية فيجب  يف حال طلب املوظ
 غارم تصبح يف ذمته حتى رجوعه من اإلجازة.بكفيل  أو

 جملس اإلدارة.ا سنوًيا ملنح السلف للموظفني وذلك بقرار من ًغلخيصص مب

 (11)ادة م

 الشخصية تعميد السلفة

 فيه بدقة األمور التالية:حيدد التنفيذي ودير املمتنح السلف مبوجب تعميد من 

 إسم املستفيد من السلفة

 مبلــغ الســلفة

 الغاية من السلفة

 تاريخ إنتهاء السلفة

 كيفية سداد السلفة

 (12)ادة م

 سداد السلفة

 املدير التنفيذيتسرتد السلفة من املستفيد املستلف وفًقا ملا جاء بقرار التعميد الصادر من 
 كما هو متعارف عليه.وتعاجل حماسبًيا  عند صرفها

مـن % 25إمجالي احلسميات املستحقة لسداد السلفة الشخصية جيب أن ال تزيد عن 
 للموظف . الراتـب الشـهري



 

 

 

 

 (13)ادة م

 أحكام عامة

سندات صرف بقرار من  يعطي سلًفا ألي كان من املوظفني إال على أن يتم إعداد ال
صاحب الصالحية أو من ينوب عنه وكما أن أي سلفة مصروفة بأوراق عادية دون سند 

 .إداري خطأيعترب 

التنفيــذي خطًيــا عــن كل تأخيــر يرغــب فيــه املوظــف ومــا يرتتــب عليــه  يعلــم املديــر 
 اجلدولــة. مــن إعــادة

من مبالغها كسلفة شخصية ألي من موظفي اجلمعية العهد النقدية ال جيوز الصرف 
 .املسؤول عن العهدة هو املسؤول إدارًيا  ويكون املوظف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (14)ادة م

 تصفية مستحقات نهاية اخلدمة:

تعترب مكافأة نهاية اخلدمة من حقوق العامل على صاحب العمل يف حالة انتهاء عقد 
حب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل العمل، وأوجب امُلَشِرع السعودي على صا

طريقة حساب مكافأة نهاية وسواًء كان عقد العمل حمدد املدة أو غري حمدد املدة. 
اخلدمة، و موعد استحقاق املكافأة، و كيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل 

 ال بد من حتديد التالي : السعودي

 نوع العقد -1
 سبب انتهاء العالقة العمالية -2
 الراتب -3
 مدة اخلدمة -4

 2يتخذ األجر الفعلي اإلمجالي األخري للعامل أساًسا حلساب املكافأة. وقد عرفت املادة 
من النظام األجر بانه: األجر األساسي ُمضاًفا إليه سائر الزيادات املستحقة األخرى اليت 

أو اليت تتقرر للعامل مقابل جهد بذله يف العمل، أو خماطر يتعرض هلا يف أداء عمله، 
تتقرر للعامل لقاء العمل مبوجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل، ومن ذلك البدالت، 
والزيادات، واملنح واملكافآت، وامليزات العينية، والعموالت والنسب املئوية. فيما خيص 

فان العموالت والنسب  2العموالت والنسب املئوية حبسب تعريف النظام لألجر يف املادة 
ن عناصر األجر الذي حتتسب عليه مكافأة نهاية اخلدمة مع االعتبار إىل ما تدخل ضم

" من النظام أن "جيوز االتفاق على أاّل حتسب يف األجر الذي تسّوى 86نصت عليه املادة "
على أساسه مكافأة نهاية اخلدمة مجيع مبالغ العموالت أو بعضها والنسب املئوية عن 



 

 

عناصر األجر الذي يدفع إىل العامل وتكون قابلة  مثن املبيعات وما أشبه ذلك من
 بطبيعتها للزيادة والنقص".

 حاالت ترك العمل:

إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إىل العامل مكافأة عن مدة -1
خدمته، حتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل، 

لسنوات التالية، ويتخذ األجر األخري أساسًا حلساب وأجر شهر عن كل سنة من ا
 املكافأة، ويستحق العامل مكافأًة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها يف العمل.

 

 

 
إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتني ال -2

 يستحق مكافأة نهاية خدمة.

مل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته ال تقل عن سنتني إذا كان انتهاء عالقة الع -3
 سنوات يستحق العامل ثلث املكافأة. 5وحتى 

( 5إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من ) -4
 ( سنوات فيستحق العامل ثلثي املكافأة.10سنوات ومل تبلغ )



 

 

 

( سنوات 10ستقالة العامل وكانت خدمته بلغت )إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب ا-5
 فأكثر فيستحق العامل املكافأة كاملة.

 

 
 

( أشهر من زواجها او ثالثة أشهر 6إذا كان انتهاء عالقة العمل للمرأة العاملة خالل )-6
 ·من تاريخ الوضع تستحق املكافأة كاملة

قوة قاهرة يستحق املكافأة إذا كان انتهاء العالقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة -7
 ·كاملة

جيوز لصاحب العمل والعامل االتفاق على أال حتسب يف األجر الذي تسوى على أساسه 
والنسب املئوية وما أشبه ذلك من -مكافأة نهاية اخلدمة مجيع مبالغ العموالت أو بعضها 

 ·لنقصعناصر األجر الذي يدفع إىل العامل وتكون قابلة بطبيعتها اىل الزيادة وا

يقصد باألجر، األجر األساسي مضافًا إليه سائر الزيادات املستحقة األخرى اليت تتقرر 
للعامل مقابل جهد بذله يف العمل، أو خماطر يتعرض هلا يف أداء عمله، أو اليت تتقرر 

 للعامل لقاء العمل مبوجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل.

 



 

 

 

 كيفية صرف املستحقات

 نهاية اخلدمة للموظفني باجلمعية وفق اإلجراءات التالية :تصرف مستحقات 

 أن يكون الصرف بعد مخس سنوات عمل متواصل للموظف. -1

 فقط من املبلغ املستحق له. % 75أن يصرف للموظف  -2

 حساب نهاية اخلدمة طبًقا لنظام العمل السعودي. -3

 خيصم من املوظف مجيع مستحقات اجلمعية قبل صرف املكافأة. -4

 موظف أن يصرف له أكثر من دفعة واحدة سنوًيا.ال حيق لل -5

 حيق للجمعية تأجيل الصرف حسب السيولة النقدية. -6

تكلف إدارة املوظفني املوظف املستلم جبرد كافة األصول اليت حبوزة  -7
املوظف املنتهية خدماته واليت تقع حتت عهدته قبل موعد االستالم 

توقع عليه اللجنة اليت  والتسليم، ويتم اعداد بيان بها يرفق مبحضر جرد
 يعينها املدير التنفيذي ويعد احملضر أحد مستندات االستالم والتسليم.

تتوىل اإلدارة املالية تصفية العهد أو حساب السلف الشخصية لفرتة  -8
عمل املوظف املستقيل خالل أسبوعني على األقل من تاريخ استالم حمضر 

ني واملالية واملدير التنفيذي االستالم والتسليم ويقوم إدارة شؤون املوظف
 بالتوقيع على منوذج تصفية املستحقات وإخالء الطرف وإبراء الذمة.

يتم الرفع للمشرف املالي لالطالع والتوقيع قبل العرض على رئيس  -9
 جملس اإلدارة أو نائبه.

بعد توقيع املشرف املالي ورئيس اجمللس على أمر الصرف يصدر  -10
 شيًكا باسم املوظف

 

 



 

 

 

 (15)ادة م

 :صرف املكافآت لالختبارات

 مكافآت املستفيدين
مكافآت الطالب يقصد بها املكافآت النقدية اليت تقدمها اجلمعية للطالب 

 الناجحني يف اختبارات األجزاء واختبارات احلفظة.

 أهداف املكافآت:
 حتفيز الطالب ملواصلة احلفظ, والتقدم ألكثر من مستوى خالل العام . .1

دفع الطالب حنو املستويات العليا من احلفظ خالل فرتة زمنية ميكن  .2

 حسابها من  خالل مستويات الطالب املختلفة وذلك بزيادة احلوافز. 

 تقليص املدة اليت يقضيها الطالب يف مراحل اإلعداد لكل مستوى . .3

 الرتكيز يف مقدار أجزاء احلفظ . .4

 مستويات احلفظ.تشجيع الطالب على االستمرار بتكرميهم خالل  .5

وضوح تقدم الطالب يف مستوى احلفظ وتعّرف املشرف والقائد واملعلم على  .6

 مستوى احللقة بشكل مستمر من خالل االختبارات املتتالية.

 استمرار تفاعل الطالب مع القياس املستمر على مدار العام. .7

 مزايا الربنامج:

 الرتكيز يف مقدار أجزاء احلفظ. .1

 زيادة احلوافز. .2

 الطالب خالل مستويات معينة. تكريم .3

تعّرف املشرف والقائد واملعلم على مستوى احللقة بشكل مستمر من خالل  .4

 االختبارات املتتالية.

التفاعل املستمر يف احللقة حيث االختبارات مستمرة على مدار العام  .5

 الدراسي.

 



 

 

 



 

 

  

 ضوابط استحقاق املكافأة:
 أن يكون الطالب منتظمًا. .1

 املستوى املطلوب بالنسبة الختبارات األجزاء. النجاح يف اختبار .2

 %80النجاح يف اختبار احلفظة بنسبة ال تقل عن  .3

 آلية احلوافز واملكافآت :
وتعين مجيع األنشطة والربامج املساندة واملساعدة يف حتفيز الطالب من أجل 

 مواصلة احلفظ وتتلخص فيما يأتي:

ال عن كل جزء اجتازه وجنح ( ريا150مينح الطالب مكافأة مالية مقدارها ) .1

 فيه حبسب درجته يف االختبار. 

( رياال عن كل جزء اجتازه 30مينح معلم الطالب مكافأة مالية مقدارها ) .2

 طالبه وجنح فيه حبسب درجة الطالب يف االختبار

( رياال عن كل 20مينح قائد اجملمع /مشرف احللقة مكافأة مالية مقدارها ) .3

 فيه حبسب درجة الطالب يف االختبار.جزء اجتازه طالبه وجنح 

مينح اجملتاز )شهادة حفظ أجزاء من القرآن الكريم( يف األجزاء اليت جنح  .4

 فيها مع توضيح عدد األجزاء ونسبة النجاح وتاريخ االختبار.

مينح الطالب احلافظ اجملتاز الختبار احلفظة مكافأة مالية مقدارها  .5

شرط إذا كان منتظما يف احللقة ( ريال حسب درجته يف االختبار ب5000)

 ملدة سنة. 

 مينح اجملتازين يف االختبارات شهادات حفظ باسم اجلمعية. .6

( رياال حبسب درجة الطالب 300مينح معلم الطالب مكافأة مالية مقدارها ) .7

 يف االختبار. 

( رياال حبسب درجة 200مينح قائد الطالب/مشرفه مكافأة مالية مقدارها ) .8

 بار. الطالب يف االخت

 الكسر يف جمموع املكافأة جيرب لصاحل الطالب. .9

 

 



 

 

 

 قواعد صرف املكافآت :
 يتم طلب صرف املكافآت وفق دفعات شهرية يطلبها مدير الشؤون التعليمية. .1

يقوم مشرف قياس برصد اختبارات الطالب يف مسري موضحا فيه قيمة مكافأة  .2

 كل طالب ومعلم واجملموع الكلي للدفعة املطلوب صرفها.

 ترفع املسريات مع طلب صرف إىل املدير التنفيذي. .3

 يتم صرف املبلغ لدى أمني الصندوق. .4

يقوم أمني الصندوق بتسليم املكافآت ملستحقيها فور استالمها حسب منوذج  .5

 تسليم مكافأة.

يتم تزويد مدير الشؤون التعليمية مبستندات تسليم املبالغ ملستحقيها بعد اعتمادها 

 من مشرف قياس.

 مجيع مستندات الصرف ومسريات املكافآت حتفظ لدى املالية. .6

 معادلة حساب املكافآت :

عدد أجزاء احلفظ  × (%الدرجة × ريال(  150املكافأة حلفظ اجلزء ) )قيمة =
 (اجلديد

 =1(×%99×150)=  99جلزء قرآني والدرجة  املكافأة ب: حسامثال
148.5 

 ( 90-98-99: حساب املكافأة لثالثة أجزاء قرآنية الدرجات )مثال أخر

 95.67 = 3/( 90+98+99)=الدرجة
 =3(×%95.67× 150) = 95.67أجزاء قرآنية الدرجة  3 املكافأة بحسا

430.5 
 

 



 

 

 

م املكافآت الختبارات األجزاء واحلفظة:
ّ
 سل

 مالحظات ملعلم واملشرفمكافأة ا بللطامكافأة ا األجزاء

1 150 50  

2 150 50  

3 150 50  

4 150 50  

5 150 50  

6 150 50  

7 150 50  

8 150 50  

9 150 50  

10 150 50  

11 150 50  

12 150 50  

13 150 50  

14 150 50  

15 150 50  

16 150 50  

17 150 50  

18 150 50  

19 150 50  

20 150 50  

21 150 50  

22 150 50  

23 150 50  

24 150 50  

25 150 50  

26 150 50  

27 150 50  

28 150 50  

29 150 50  

  500 5000 احلفظة



 

 

 
 

 (16)ادة م

 احلسابات البنكية:

 على التوقيع وصالحية وإيراداتها مواردها فيها تودع بالبنوك حسابات للجمعية يكون -1

 حبسب عنهما ينوب من أو معًا املالي واملشرف اجلمعية رئيس على مقتصرة احلسابات هذه

 .وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  عن والصادرة  لذلك املنظمة واإلجراءات القواعد

 فقط  اجلمعية لرئيس فروعها من أي أو للجمعية جديدة بنكية حسابات  فتح صالحية-2

 باحلسابات املتعلقة األحكام كافة اجلديدة احلسابات هذه على وتسري بذلك، يفوضه من أو

 . القدمية البنكية

 سلطة وتكون ملرؤوسيهم احلسابات هذه على صالحياتهم تفويض للمفَوضني حيق ال-3

 . اجلمعية مدير قبل من له الرفع بعد اجلمعية لرئيس التفويض

 .بالتوقيع املفوضني األشخاص سلطة تعديل أو سحب عند فورًا البنك إعالم يتم-4

 مبتابعة هذا احلساب وعمل مذكرات التسوية الالزمة شهريًا . احملاسب قوميو-5

 جيب التالفة للشيكات وبالنسبة ، متسلسلة بأرقام مطبوعة شيكات دفاتر استخدام جيب-6

 برتتيب الشيكات هذه حفظ وجيب استعماهلا يبطل حتى الغي بكلمة بوضوح عليها التأشري

 دفاتر على سليمة رقابة هناك تكون أن جيب كما ، املدفوعة للشيكات الرقمي تسلسلها

 . مستعملة الغري الشيكات

 خاصة محاية بآالت أو اآللي باحلاسب الشيكات على طباعتها جيب الشيكات مبالغ-7

 . قيمته ورفع الشيك مبلغ تغيري حماولة من شخص أي منع بهدف



 

 

 الشركة تفوضه من أو الفاتورة على املدون الشركة باسم الشيكات مجيع حترر أن جيب-8

 بأمساء أو شخصًا كان إذا االستحقاق صاحب باسم أو التجارية الغرفة من مصدق بتفويض

 . املستفيدة اجلهات

 . حلامله شيك استخراج بتاتًا حيظر-9

 امللغاة الشيكات أصول حتفظ أن جيب كما بياض على شيك أي توقيع بتاتًا حيظر-10

 . ذلك مسؤولية يتحمل األمر هذا خيالف ومن

 بتحرير املختص املوظف ويسلم ، البنك من الواردة الشيكات بدفاتر احملاسب حيتفظ-11

 . بأول أواًل الالزمة الدفاتر الشيكات

 أن ويراعى التوقيع عند الشيكات مع للصرف املؤيدة املستندات أصول حتفظ أن يلزم-12

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

 رقم فيها يوضح الصادرة بالشيكات وصورة أصل من الشيكات بتحرير يقوم احملاسب-13

 من حرر الذي الصرف وسبب املستفيد واسم عليه املسحوب البنك واسم ومبلغه شيك كل

 .الشيك أجله

 على التالي اليوم يف أو الشيك تسليم مبجرد البنك حساب يف الصادرة الشيكات تقيد -14

 . األكثر

 من التأكد بعد املبلغ يتسلم من عنه ينيب أن وجيوز نفسه احلق لصاحب الصرف يتم -15

 .شخصيته

 على األمر وعرض ، طويلة ملدد للصرف تقدم مل واليت املعلقة الشيكات تتبع جيب -16

 . الالزم الختاذ املدير التنفيذي

 بنودها حسب حمللة بشيكات املدفوعات ملخص يوضح شهري كشف بإعداد احملاسب -17

 ألجل بالدفرت بالصورة وحيتفظ التنفيذي املدير إىل األصل يرسل ، وصورة أصل من ويعد ،

 . األداء وتقييم والرقابة املتابعة



 

 

 إليقاف فورًا الشيك عليه املسحوب البنك إخطار جيب شيك أي فقد حالة يف يلزم-18

 املتسبب على إقرار ويؤخذ ، ومبلغه صدوره وتاريخ الشيك رقم اإلخطار يوضح أن على صرفه

 الضمانات اختاذ مع ، الشيك فقد على ترتتب مسؤولية كل بتحمل الشيك ضياع يف

 عبارة املفقود عن بدال يسحب الذي الشيك على حيرر وأن فاقد بدل صرف قبل الكافية

 : األمحر باخلط

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

 بني تسوية بيان بإعداد شهر كل نهاية يف قومي أن حماسب اجلمعية على ينبغي-19 مادة.

 املرسل بالكشف يظهر الذي والرصيد ، والدفاتر بالسجالت البنك حساب يف يظهر الذي الرصيد

 البنكية العمليات وسالمة صحة من التحقق منه يقصد ضروري اإلجراء وهذا ، البنك قبل من

 عملية وتتم.  احملاسبية الدفاتر يف هو ملا طبقا البنك كشف رصيد صحة من والتأكد ، شهريا

 : كالتالي املطابقة

 . املطابقة موضوع للفرتة البنك حساب كشف على احلصول .1

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

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

 . احملاسبية والسجالت بالدفاتر البنك بكشف

 املالية الصالحيات ومراجعة املالي والتدقيق املراجعة بعد إال الشيك حيرر ال-20

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

 اجلمعية .

 ومطابقتها أرقامها تسلسل بتتبع يوميًا الصادرة الشيكات مبراجعة احملاسب يقوم-21

 يتم أن مراعاة مع البنك حساب يف التقييد ويتم شيك بكل اخلاص الصرف سند مع

 . يوميًا القيد

 إليها للرجوع الرقمي تسلسلها حسب املستعملة الشيكات بدفاتر االحتفاظ يتم-22

 . احلاجة عند



 

 

 . الرقمي لتسلسلها وفقا الشيكات دفاتر استخدام جيب-23

 

 (17)ادة م

 اخلزينة

 والشيكات النقدية املبالغ استالم اخلزينة هذه تتوىل باجلمعية رئيسة خزينة إنشاء يتم-1

  للجمعية املختلفة التوريد مصادر من إليها تورد اليت القبض وأوراق

 الثقة أصحاب ومن وعمليًا علميًا مؤهلني يكونوا أن جيب اجلمعية يف اخلزن أمناء-2

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

 شؤون لدى سفره وجواز اجلمعية كفالة على يكون أن جيب السعودي غري حالة ويف ، اجلنسية

 . املوظفني

 جلنة قبل من آلخر حني من حكمها يف وما اخلزينة على مفاجئ جرد إجراء جيب-3

 اختاذ مع التنفيذي املدير إىل اجلرد بنتيجة تقرير وترفع يفوضه من أو املالي املشرف حيددها

 . املتسبب مع والتحقيق العجز حالة يف اجلرد نتيجة ملعاجلة الالزمة اإلجراءات

 يف الغري ختص نقدية قيمة ذات مستندات أو مبالغ أي إيداع اخلزن أمناء على حيظر-4

 وحيال األوىل املرة يف كتابيًا اخلزينة أمني نظر لفت يتم وجودها حالة ويف ، اجلمعية خزن

 التعليمات تنفيذ العهد وأصحاب اخلزن أمناء وعلى ، ذلك تكرر إذا للتحقيق اخلزينة أمني

 . الشأن هذا يف تصدر اليت واملدفوعات واملقبوضات باخلزائن اخلاصة

 مراعاة وجيب ، الصندوق بأمني خاصة احلريق ضد حديدية خزينة استعمال جيب-5

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

 . استعماهلا إىل حاجة

 تصرف أي وحتت شخصية أغراض يف اجلمعية أموال استعمال الصندوق ألمني جيوز ال-6

 .تربير أو



 

 

 االستثنائية الظروف يف إال املتحصالت أو اإليرادات من الصرف اخلزينة أمني على حيظر-7

 صرف مرأ على بناًء الصرف يكون وأن يفوضه من أو املالي املشرف من مسبق كتابي وبقرار

 .  الصالحية أصحاب من ومعتمدة نقدية

 واليت اجلمعية خزينة يف املستلمة والشيكات النقدية باملبالغ الصندوق أمني حيتفظ-8

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

 وارد من اخلزينة نطاق يف حكمها يف وما النقدية حركة عن مسؤواًل اخلزينة أمني يعترب-9

 عن مسؤواًل وكذلك ، الالئحة هذه يف الواردة القواعد ضوء يف وذلك وتوريد ومنصرف

 اجلرد جلنة وحضور املختلفة التقارير وإعداد لديه املوجودة والدفاتر املستندات يف التسجيل

 . وحماضرها كشوفها على والتوقيع واملفاجئ الدوري

 شهر كل األقل على مرة شاماًل دوريًا جردًا باجلمعية الرئيسية اخلزينة جرد جيب-10

 مبعرفة اجلرد جلنة وتشكل ، السنة يف مرات أربع األقل على األحوال حسب مفاجئًا وجردًا

 احملتويات لكل الشامل اجلرد بعملية اللجنة وتقوم ، التنفيذي املدير ويعتمدها املالي املشرف

 نسخة وترسل بالدفاتر باملسجل اجلرد نتيجة وتقارن عليه يوقع والذي اخلزينة أمني وحبضور

 يدرس باخلزينة عجز وجود حالة ويف ، التنفيذي واملدير املالي املشرف إىل اجلرد حمضر من

 التسوية وتعد توريد إذن مبوجب اخلزينة إىل مباشرة ويورد ، بقيمته املتسبب ويتحمل سببه

 إذن له ويعد سببه يدرس باخلزينة فائض وجود حالة ويف ، األحوال حسب الالزمة احملاسبية

 تقرير بإعداد اللجنة وتقوم ، األحوال حسب الالزمة احملاسبية التسوية إعداد حلني توريد

 . التنفيذي للمدير يرفع اجلرد عملية بنتيجة( اجلرد حمضر خبالف)

 بعد باخلزينة للموجود ذاتي جبرد يقوم أن يوم كل نهاية يف اخلزينة أمني على جيب-11

 الذي اليومي النقدية حركة كشف على ذلك ويطابق اليوم خالل املعامالت كافة إثبات

 وتسوى أسبوع من أكثر اخلزينة يف معلقة إيصاالت بأي االحتفاظ جيوز وال ، اسبيعده احمل

 . حنوها الالزم الختاذ التنفيذي املدير بها خيطر تسوى مل واليت فورًا

(  واملدفوعات املقبوضات حركة)  اخلزينة حركة كشف بإعداد اخلزينة أمني يقوم-12

 اإليداعات وإمجالي املقبوضات وإمجالي املدة أول رصيد يتضمن والذي يوميًا تتم اليت



 

 

 جانب ويتضمن املقبوضات حماسب مع واملطابقة اليوم آخر النقدية ورصيد بالبنوك

 : التالية املعلومات املقبوضات

 . القبض سند رقم .1

 . النقود بتوريد قامت اليت اجلهة اسم .2

 " (.عليه املسحوب والبنك والساحب ومبلغه الشيك رقم ذكر مع"  شيكات – نقد) املقبوضات نوع .3

 . 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

 مطابقة من اخلزينة حركة كشف تدقيق عند تتحقق أن احملاسب على يتعني-13

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

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

 

 وإعداد للجرد جلنة تشكيل جيب األسباب من سبب ألي اخلزينة أمني تغيري عند-14

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



 

 

 مادة يف الوارد النحو على تفصياًل الفروق وتسوى اجلديد اخلزينة وأمني القديم اخلزينة

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

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

 طرف إخالء منوذج

 . للمطابقة اجلديد اخلزينة أمني لدى تبقى:  صورة .2

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

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

 . وغريها واإلدارية املالية

 لفتح حضوره وبني بينه حيول مرضًا مرضه أو غيابه أو اخلزينة أمني وفاة حالة يف-15

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

 . الالئحة هذه يف عليه للمنصوص طبقا وجردها اخلزينة لفتح جلنة تشكيل ينيبه من

اجلمعية مبعرفة  حيــدد احلد األقصى للمبالغُ  النقدية اليت حيتفظ بها يف خزينة-16

 أو مــن يفوضــه وحسب احلاجة إليه. اإلدارةالتنفيــذي أو رئيــس جملــس املديــر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (18)ادة م

 إدارة األصول

  :ما يلي األصولتشمل  

ومتلك األراضي واملباني واملرافق واملعدات األصول الثابتة: وهي عبارة عن شراء واقتناء 
 .ووسائل النقل واألثاث الالزمة حلاجة العمل واليت تساعد يف حتقيق أغراض اقتنائها

  .األصول املتداولة: وهي عبارة عن النقدية الالزمة حلاجة العمل األصول املتداولة األخرى

 (19)ادة م

 األصول الثابتة

 وسيارات أثاث من اجلمعية متتلكها اليت الثابتة األصول بني التسجيل يف الفصل يتم -1

 . وخالفه وأراضي ومباني

)  واملعدات واألثاث املمتلكات على الرقابة حتقيق يف األصول تسجيل من اهلدف يتمثل-3

 . صحيح بشكل ومصنفة مسجلة إنها من والتأكد(  الثابتة األصول

 وطبقًا املوازنة يف املعتمد للمبلغ طبقا يكون الرأمسالية املصروفات من الصرف عملية إن-4

 . اجلمعية يف املتبعة والتعميد املوافقة إلجراءات

 األصول قائمة يف يدرج أن جيب سعودي ريال 1000 قيمته تتجاوز أصل أي إن-5

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

 بتكلفتها السجالت يف تقييدها ويتم املعتمدة لإلجراءات طبقًا الثابتة األصول حيازة يتم-6

 . احليازة تاريخ يف التارخيية

 بالفرتات اخلاصة املالية القوائم يف املقيدة الثابتة األصول عن واإلفصاح التقييم جيب-7

 . هلا املرتاكم اإلهالك تسوية وبعد حيازتها تاريخ تعقب اليت



 

 

 الفرتة يف ذلك مت فإذا األصل حيازة تاريخ من شهري أساس على اإلهالك احتساب يتم  -8

 بعد ذلك مت إذا أما كامل شهر ملدة االستهالك قيمة حتتسب الشهر من( 15 – 1) بني ما

 حال يف و التالي الشهر بداية مع االستهالك احتساب فيتم الشهر من عشر اخلامس تاريخ

 األسلوب نفس باتباع عنه االستغناء تاريخ يف اإلهالك احتساب يتوقف األصل من التخلص

 . االحتساب بدء عند املستخدم

 املوجود األصل رقم بنفس الثابتة األصول من كل على كود رقم أو بطاقات وضع -9

 .األصول بربنامج

 :التالية لإلجراءات وفقًا الثابتة األصول من التخلص-10

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

 . التخريد إلقرار املدير التنفيذي يرأسها جلنة وتشكيل

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

 .الالزمة القيود لعمل للحسابات النموذج أصل

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

 . بالقيمة قبض سند واستالم الصندوق ألمني املبلغ بتسليم املشرتيات مسؤول ويقوم

 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

 الثابتة األصول كل على التأمني  اجلمعية إدارة خالل من اجلمعية رئيس يتوىل-12

 تاريخ يف هلا احلقيقية بالقيمة اإلسالمية للصيغ وفقًا األخطار كافة من للجمعية اململوكة

 .لذلك ضرورة رأى ما متى التأمني

 

 

 



 

 

 : التالي يف األصول واثبات وتسجيل شراء دورة تتمثل-13

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

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

 .أمكن إن املعنية اإلدارة

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

 املدير التنفيذي إىل باملرفقات مصحوبًا النموذج تقديم وجيب باملوازنة اخلاصة املعلومات

 .الشراء أمر صالحية لصاحب وتقدميه مبراجعته يقوم الذي

 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

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

 .عليه عهدة لتصبح باالستالم املسؤول وتوقيع جيدة حالة ويف

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

 .للمحاسبة االستالم

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

 .وتقييدها

 رقم على تشتمل حبيث باجلمعية اخلاصة الثابتة املوجودات لكافة سجل مسك ينبغي-14

 معدل,  اإلنتاجي العمر,  الشراء تاريخ,  اإلمجالية التكلفة,  القيمة,  املوقع,  الوصف األصل

 .األصل ومستخدم املرتاكم االستهالك

 يف والتسجيل القيد ومهمة والصيانة واالستبعاد الشراء مهام أداء بني الفصل جيب-15

 الثابتة. األصول سجل

 أو اجلديدة اإلضافات بإدخال وذلك بانتظام الثابتة املوجودات سجل حتديث ينبغي-16

 .شطبها أو بيعها أو عنها االستغناء يتم اليت للبنود احلذف



 

 

 لألصول حتويل أو نقل عملية بأي احملاسب إخطار اجلمعية موظفي مجيع على ينبغي-17

 سجل حتديث إىل باإلضافة استعماهلا املمكن غري أو املستخدمة الغري أو املستخدمة الثابتة

 بذلك. الثابتة املوجودات

 مع اجلرد نتائج وتسوية األقل على سنة كل مرة للموجودات جرد بعملية القيام ينبغي-18

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

 املعنية. األقسام

 يعدها اليت املئوية للنسب ووفقًا الثابت القسط طريقة بإتباع الثابتة األصول تستهلك-19

املوارد البشرية  وزارة من الصادرة لإلهالك املئوية بالنسب إعدادها يف يلتزم واليت احملاسب

 ويقرها النسب هذه مثل تصدر أخرى عامة جهة أية أو الزكاة مصلحةوالتنمية االجتماعية 

 .التنفيذي  املدير

 الدفرتية القيمة تصل أن إىل املصاريف على وحيمل سنويًا االستهالك احتساب جيب-20

 . واحد ريال إىل لألصل

 سجل يف املرتاكم واستهالكها بالكامل املستهلكة الثابتة املوجودات إبقاء ينبغي-21

 .االستخدام قيد املوجودات بقيت طاملا الثابتة املوجودات

 بإتباع وذلك عنه االستغناء بتاريخ األصل على االستهالك احتساب عن التوقف يتم-22

 االحتساب. بدء عند املستخدم األسلوب نفس

 التالية: احملاسبية املعاجلة تتم معني أصل استبعاد عند-23

 الثابتة. األصول سجل من األصل تكلفة استبعاد .1

 االستبعاد. تاريخ يف كما املستبعد لألصل املرتاكم االستهالك خمصص استبعاد .2

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

 ثابتة.

 جممع منها خمصومًا التارخيية بتكلفتها املالية بالقوائم الثابتة األصول تظهر-24

 املرتاكم. اإلهالك



 

 

 االستعمال قيد ومازال دفرتيًا قيمته استهالك مت الذي لألصل تقدير إعادة حال يف-25

 النسبة االستهالك بنفس قسط احتساب ويستمر امليزانية يف الثابتة األصول قيمة إىل يضاف

 السابقة.

 نسب االستهالك السنوية

يتم احتساب قسط االستهالك على املوجودات واألصول الثابتة بطريقة القسط 

 الثابت، وحسب نسبة االستهالك يف اجلدول التالي:

 

 

 

 

 نسبة االستهالك بيان النوع األصل

 %4 امسنتية مباني

 % 20 على اختالف انواعها سيارات

أثاث مكتيب أو 

 منزلي 

دواليب، طاوالت كراسي، مقاعد أدوات 

 مكتبية لوازم مدرسية...
10% 

 األجهزة اليت تعمل 

 بالدوائر االلكرتونية

كمبيوترات، مكربات أجهزة صوت آالت 

 التصوير الرقمية......
25% 

 مكائن وآالت 
ثالجات، ومولدات، غساالت، مكيفات برادات، 

 أفران....مضخات 
15% 



 

 

 (20)ادة م 

 املخزون

 والسالمة األمن شروط املستودع يف تتوفر إن ويراعى املواد فيه ختزن مستودع للجمعية يكون-1

 املخزنة. املواد إىل الوصول وسهولة

 وتوريدها شراؤها يتم اليت املواد وختزين وصرف استالم عن مسئواًل املستودعات قسم يكون-2

 والكيف الكم حيث من املواد هذه لتوفر وضع أفضل حيقق الذي بشكل وذلك للمستودعات

 املشرتيات. قسم مع بالتنسيق

 ويكون خمتلفة ومهمات مواد من املستودع حمتويات عن املسؤول هو املستودع أمني يكون-3

 تسليم جيوز ال كما إغالقه إحكام دون املستودع ترك جيوز وال الدائم تواجده مكان هو املستودع

 الحقًا. عليها واملنصوص االستالم حماضر مبوجب إال شخص ألي املستودع مفاتيح

 جمموعات يف املستودع داخل األصناف وترتيب تنظيم املستودع أمني مسؤوليات يف يدخل-4

 التلف من ومحايتها عليها احملافظة وكذلك وصرفها عليها االستدالل يسهل حبيث متجانسة

 السنوي اجلرد جلان إعمال تسهيل املستودع أمني مسؤوليات يف يدخل كما الضياع والفقد أو

 املالية. السنة إثناء الفجائي واجلرد

 حمضر مبوجب وذلك مهمات أو مواد من املستودع حمتويات مجيع املستودع أمني تسليم يتم-5

 اجلرد جلنة أعضاء مجيع يوقع نأ على الصالحية ذوي قبل من مشكلة جلنة به تقوم رمسي جرد

 الفعلي. اجلرد صفحات كافة على

 حالة يف وذلك املستودع أمني من مهمات أو مواد من املستودع حمتويات مجيع استالم يتم-6

 على يوقع فعلي جرد حمضر مبوجب االستالم ويكون السنوية إجازته على حصوله أو العمل تركه

 الصالحية. ذوي قبل من تشكيلها يتم جرد جلنة أعضاء صفحاته مجيع

 الفحص وقواعد إجراءات اختاذ بعد إال باملستودع مواد أي استالم املستودع ألمني جيوزال -7

 طلب من صورة ومبوجب املوردة اجلهة من شراء فاتورة مبوجب االستالم ويتم الالزمة واالستالم



 

 

 ووفقًا باملستودع فعاًل املستلمة بالكمية إدخال سند وإعداد املدير التنفيذي قبل من املعتمد الشراء

 .الشراء طلب لصورة واملطابقة فعليًا معاينتها مت اليت للمواصفات

 أمني على وحيظر صرف طلب مبوجب إال املستودع من مواد أي صرف املستودع ألمني جيوز ال-8

 التأكد املالي القسم وعلى املدير التنفيذي قبل من االعتماد بدون بضاعة وإخراج تسليم املستودع

 قبل من معتمدة صرف طلبات مقابلها صدر قد املستودعات من املواد صرف سندات مجيع أن من

 .املدير التنفيذي

 توقيع على واحلصول مواد صرف سند استخراج املستودع أمني فعلى املواد صرف إمتام مبجرد -9

 .االستالم يفيد مبا املستلم

 مكتوب بقرار إال املستودع يف للمؤسسة مملوكة غري أو تابعة غري مواد أي ختزين جيوز ال -10

 احملاسبية السجالت يف احلالة هذه يف املخزنة املواد وتقيد اجلمعية رئيس قبل من ومعتمد

 . أمانة كمخزون

 إىل الواردة األصناف مجيع حركة فيها يقيد لألصناف ببطاقات املستودع أمني حيتفظ-11

 . صنف لكل الكمي والرصيد منه واملنصرفة املستودع

 واملنصرف الوارد حركة فيه يقيد باملستودع املواد ملراقبة بسجل احملاسيب القسم حيتفظ-12

 األرصدة واستخراج منه واملنصرفة للمستودع الواردة األصناف جلميع وذلك والقيمة بالكميات

 األرصدة ومطابقة باملستودعات املواد على املراقبة احملاسيب القسم وعلى بالقيمة أو بالكميات سواء

 لدى بالسجالت األرصدة مع وكذلك الفعلية األرصدة مع املخزون مراقبة بسجل الواردة الدفرتية

 .املستودع أمني

 حمتوياتها مجيع شاماًل اجلرد ويكون واملفاجئ الدوري للجرد واملستودعات املخازن ختضع-13

 وبالطريقة أشهر ثالثة كل األقل على مرة اجلرد ويتم للجمعية ملكًا اجملال هذا يف تعترب اليت

 . الالئحة هذه يف إليها املشار

 :األتي النحو على املخزون مع التعامل يتم-14

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

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



 

 

 . منتظم أساس على التالفة للمواد خمصص تكوين يتم.   3

 :اآلتي يشمل املختلفة والفروع لإلدارات املواد صرف-15

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

 .املواد مستلم قبل من النموذج على التوقيع

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

 مرة من ألكثر الشهر خالل اجلرد يتم أن وميكن شهر كل نهاية يف للمخزون الفعلي اجلرد -16

 .  املدير التنفيذي من طلب على بناًء

 بعملية للبدء يوم وحتديد اجلرد عملية على لإلشراف  املدير التنفيذي من جرد جلنة تشكيل-17

 .للمستودعات الفعلي اجلرد

 من للتأكد الفعلي اجلرد عملية أثناء تتوقف أن جيب(  واستالمًا صرفًا)  املستودع حركات-18

 . حقيقي املخزون أن

 . اجلرد عملية أثناء كمياتها تسجيل بهدف جردها املراد باملواد قائمة حتضري -19

 . الفعلي اجلرد ونتائج املسجلة املواد كمية يف قات الفرو أسباب عن البحث-20

 اجلرد بإعادة يقومون الذين األشخاص فعلي اجلرد عملية إلعادة احلاجة دعت إذا-21

 حاجة ال بأنه التأكد حالة ويف أخرى مرة الناجتة االختالفات وفحص تقاريرهم تقديم

 . الفروقات عن البحث نتائج على بناء الفرق ملعاجلة الالزم اإلجراء خذأ جيب اجلرد إلعادة

 .  املدير التنفيذي من يتم اجلرد عملية عن الناجتة قات الفرو اعتماد-22

 حساب يف تسجيله يتم أن جيب املخزون فروقات تسوية عن الناتج النقص / الزيادة-23

 . املخزون يف النقص/  الزيادة

 

 



 

 

 (21)ادة م

 راالستثما

 مع ممكن عائد بأكرب د يعو مبا السيولة من الفائض استثمار اجلمعية إلدارة ميكن-1

 وضمان مواعيدها يف الغري جتاه اجلمعية التزامات لسداد الكافية السيولة توفري ضمان

 . السيولة لعجز األنشطة توقف عدم

 اسرتاتيجيات حتديد يف إتباعها جيب اليت العامة التوجهات اإلدارة جملس يصدر-2

 . االستثماري العمل ومعايري

 النواحي لكافة شاملة اقتصادية جدوى دراسة استثماري عمل أي يسبق أن جيب-3

 .والقانونية والشرعية واملالية والفنية االقتصادية

 إذا اإلدارة جملس على عرضه بعد إال تنفيذه بدأ استثماري مشروع أي إلغاء جيوز ال-4

 .ذلك على املرتتبة االقتصادية اآلثار كافة تبيان  مع األمر اقتضى

 لسقف وفقًا االستثمارية املشاريع بعض الستثمار جلنة تفويض اإلدارة جمللس جيوز-5

 .اجمللس حيدده  مالي

 : باآلتي أموال من اجلمعية تستثمره ما يتحدد-6

 . 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

 على التزامات متثل واليت املقيدة األموال استثمار صالحية فقط اإلدارة جمللس-7

 هذه تنفيذ ميكن ال معينة لظروف ونظرًا أنشطة أو برامج أو مشاريع ختص اجلمعية

 .اخلصوص بهذا الشرعي اجلانب مراعاة على التأكيد مع واألنشطة الربامج



 

 

 امليزانية من( املستثمر املال مصدر كان أيًا) اجلمعية يف االستثمار خسائر تغطى-8

 وجود عدم حالة ويف ، اجلمعية إدارة اختذته االستثمار قرار أن طاملا للجمعية التشغيلية

 . املقبلة األعوام يف لتغطيته ويرحل كعجز حيمل التشغيلية امليزانية يف يكفي فائض

 خدمية أو سلعية ملنتجات الرعاية عقود اعتماد صالحية فقط اجلمعية لرئيس-9

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

 نفقات تغطية يف تستخدم أمواهلا مصدر كان أيًا اجلمعية استثمارات عوائد-10

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

 . اخلصوص بهذا الشرعية الفتاوى

 رصيد من مطروحًا االستثمارات قيمة اخنفاض خمصص حساب يظهر-11

 . العمومية بامليزانية االستثمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (22)ادة م

 املخالفات املالية

 ورفع األمر لتقصي جلنة تشكيل  التنفيذي املدير على فإنه مالية خمالفات حدوث حالة يف-1

 باختالس ألنفسهم يسمحون للذين العقاب وسيلة بتحديد  التنفيذي املدير ويقوم ، مفصل تقرير

 باجلمعية العاملني من أي من هدفه إىل للوصول معاونة تلقى وإذا فيها التالعب أو    اجلمعية أموال

 بأي اجلمعية رئيس إحاطة ضرورة مع اجلرم يف له شريكًا يعترب أعانه الذي الشخص ذلك فإن

 رئيس حق حفظ مع حالة كل جتاه اختذت اليت واإلجراءات والعقوبات تقع مالية خمالفات

 . تعديلها  أو العقوبة على املوافقة يف اجلمعية

 ويتمكن كاذبة معلومات أو مزورة مستندات يقدم أو مستندات بتزوير يقوم الذي املوظف-2

 تلك يرد أن جيب فإنه  الغري على واالحتيال اجلمعية من أموال على احلصول من مبقتضاها

 اإلجراءات ينيبه من أو  التنفيذي املدير يتخذ ثم ، إخطاره من ساعة وعشرين أربعة ظرف يف األموال

 .  الرمسية اجلهات إبالغ و العمل من الفصل حد إىل تصل قد واليت ضده املناسبة النظامية

 اخلاصة ملنفعته األموال هذه اجلمعية ختص أموال حتصيل إليه املوكل املوظف اختلس إذا-3

 جيب الفعلي املستلم عن يقل مببلغ إيصااًل يصدر أو املستلمة باملبالغ رمسيًا إيصااًل يصدر ال كأن

 ثم بذلك إبالغه من ساعة وعشرين أربعة ظرف يف للجمعية لنفسه حوهلا اليت املبالغ كل رد عليه

 . اجلمعية رئيس عليه ويصادق اللوائح تقرره الذي اجلزاء ينال

 ينذر وأن مناسبة عقوبة ينال أن جيب اإلهمال طريق عن مالية خمالفة موظف ارتكب إذا-4

 . مستقباًل أكرب عقوبة سينال وإال املخالفة هذه مثل تكرار عن االمتناع بضرورة

 املشرف الشخص على فإنه من أقسام اجلمعية قسم أي يف مالية خمالفات حدوث تكرار حالة يف-5

 .حياله التصحيحية اإلجراءات وتتخذ ، املخالفات تلك مسؤولية حتمل

استغل  إذا ثبت أن أحد املسؤولني عن اخلزائن أو املستودعات أو أي من ممتلكات اجلمعية قد -6

فإن  وضعه الوظيفي بأن تصرف يف مال اجلمعية أو مسح ألحد غريه بالسطو على ممتلكاتها

أو  اجلمعية رئيس اجلمعية عن قيمة ممتلكاتها املغتصبة , ثم يتخذاملسؤولية تقع عليه يف تعويض 



 

 

العمل وإبالغ اجلهات  من ينيبه اإلجراءات النظامية املناسبة ضده واليت قد تصل إىل حد الفصل من

 الرمسية .

املوظف الذي يتسبب بشكل مباشر أو غري مباشر بفقدان أو إتالف سندات مالية مثل دفاتر سندات  -7

القبض أو غريها فإن عليه إبالغ رئيسه املباشر فورًا بشكل فوري ويتم إحالته للجنة حتقيق وتقوم 

 حيال ذلك . ذةباإلجراءات  املتخ  التنفيذي لمديرلبرفع التوصية 

 (23)ادة م

 والتدقيق املراجعة

يكون للجمعية جهاز للرقابة املالية برئاسة املشرف املالي يرتبط برئيس اجلمعية مباشرة -1
أو من يفوضه ، ويتوجب على مجيع اإلدارات ومكاتب اإلشراف التعاون التام مع هذا 
اجلهاز ألداء عمله وتوفري كافة البيانات اليت يطلبها يف أي وقت ، وله احلق يف الزيارات 

 فاجئة والدورية حسب ما يراه يف صاحل العمل .امل

ُيعد جهاز الرقابة املالية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي لإلدارات املالية وأقسام -2
احلسابات باجلمعية وتعتمد من رئيس اجلمعية أو من يفوضه ، وتكون ملزمة للتطبيق يف 

 املركز الرئيسي والفروع التابعة للجمعية . 

ظام الرقابي مسؤولية العاملني وخاصة بالنسبة للنقدية الواردة والصادرة وحيدد الن -3
والشيكات الواردة والصادرة والتربعات واألجور واملوردين واملخازن واملشرتيات واملصروفات 

 والعهد النقدية وغريها من أوجه اإلنفاق واملوارد .

 ع يف اختصاصه .كل موظف مسؤول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية فيما يق-4

مبجرد علم أي موظف بأي حادث من حوادث االختالس أو السرقة أو خالفه مما يرتتب -5
عليه خسائر يف أموال اجلمعية جيب عليه إخطار املدير التنفيذي للجمعية الختاذ اإلجراءات 

 الفورية الالزمة يف هذا الشأن .



 

 

ن الناحية القانونية واملالية وذلك قبل جيب مراجعة مجيع العقود املزمع إبرامها مع الغري م-6
اعتمادها من أصحاب الصالحية ، كما يتعني الرجوع إىل الشؤون املالية للتأكد من وجود 

 االعتماد الكايف باملوازنة التخطيطية للجمعية .

ال جيوز أن يكون ألمني اخلزينة عالقة مباشرة مبراجعة كشوف البنك أو التعامل مع  -7
 عرب خدمة االنرتنت . احلساب البنكي

 يلزم قيام املشرف املالي بربنامج للمراجعة والفحص املستندي للمتحصالت النقدية بهدف  -8

حتديد مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى تنفيذها ، والتأكد من أن املتحصالت مت 
ن تلك تسجيلها وترحيلها بطريقة سليمة إىل اجلانب الدائن من احلساب املختص ، وأ

 املتحصالت تودع بالبنك مباشرة دون تأخري .

 يشتمل برنامج املراجعة اخلاص باملتحصالت النقدية على اخلطوات الرئيسية التالية : -9

 مطابقة املتحصالت يف سجالت اجلمعية باملتحصالت بالبنك . .1

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

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

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

جالت املتحصالت النقدية إىل كل من دفرت األستاذ العام مراجعة الرتحيالت من س .5
 ودفاتر األستاذ املساعدة .

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



 

 

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

 تفاصيل قسائم اإليداع بالبنك بسجالت املتحصالت النقدية .مقارنة  .8

يلزم قيام جهاز الرقابة بربنامج مراجعة للتحقق من صحة ودقة مذكرات التسوية -10
 البنكية ويشمل اخلطوات التالية :

 التحقق من صحة مجيع التسويات اليت قامت احملاسبة بإعدادها . .1

ك املذكرات مع األرصدة يف كشف احلساب مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتل .2
 اجلاري ومقارنة أرصدة الدفرت كما تظهر يف تلك املذكرات مع سجالت اجلمعية  .

مراجعة جمموع الشيكات القائمة اليت مل تقدم للصرف بعد ومقارنة ذلك اجملموع  .3
 بالرقم الذي يظهر يف كشف التسوية .

مع كشف البنك عن الفرتة موضع الفحص  مراجعة الشيكات القائمة يف أول املدة .4
 مع دفرت املدفوعات النقدية .

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

الرجوع إىل املستندات اليت تدعم العناصر األخرى اليت تظهر يف مذكرة التسوية  .6
 بها الدفاتر .وكذلك الرجوع للقيود املتعلقة 

 يقوم جهاز الرقابة املالية بتطبيق برنامج مراجعة لالستثمارات يشمل ويهدف ملا يلي :-11

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

فحص طريقة احملاسبة على االستثمارات واإليرادات املرتبطة بها املستخدمة  .2
 م نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بها .بواسطة اجلمعية وتقيي



 

 

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

الوصول إىل اقتناع بأن حسابات االستثمارات وحسابات اإليرادات املرتبطة بها  .4
 معدة وفقا للمبادئ احملاسبية املعقولة .

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

معرفة أنواع االستثمارات بالتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها املختلفة  .6
 واإلجراءات الرقابية املتعلقة بها وإعداد كشوف تفصيلية بذلك .

التأكد من صحة اجلمع األفقي والرأسي لكشوف االستثمارات ، ومطابقة تلك  .7
 بدفرت األستاذ العام .اجملاميع على احلسابات اخلاصة بها 

التفرقة بني االستثمارات قصرية األجل اليت تظهر ضمن األرصدة النقدية يف  .8
امليزانية العمومية لكونها استثمار مؤقت للفائض النقدي ، واالستثمارات طويلة 

 األجل اليت تزيد مدتها عن سنة .

سبية املتعلقة بهذا التأكد من تقييم االستثمارات وفق املعايري واألصول احملا .9
 اخلصوص .

يقوم جهاز الرقابة املالية بفحص وتقييم عقود االستثمارات القائمة والعقود حمل -12
 الدراسة بالتعاون مع اجلهات القانونية املتخصصة يف ذلك.

يلزم قيام جهاز الرقابة املالية بربنامج فحص ومراجعة مستندية للمدفوعات النقدية -13
 رئيسية : يشمل ثالثة جوانب

فحص ومراجعة سندات الصرف واملستندات املؤيدة هلا مثل الفواتري وُأذون  .1
 االستالم وغريها من املستندات اليت سبق إثباتها يف يومية املشرتيات .

مقارنة الشيكات اليت قام البنك بسداد قيمتها والشيكات املعادة للجمعية  .2
 دوق والبنك )أو سجل املدفوعات النقدية(.باملعلومات املوجودة يف دفرت يومية الصن



 

 

 ربط الشيكات باملستندات وسندات الصرف . .3

يلزم قيام جهاز الرقابة املالية بربنامج تفصيلي لفحص ومراجعة مستندية للمدفوعات -14
 النقدية عناصره الرئيسية ما يلي :

ام مبجموع مطابقة جمموع العناصر الدائنة يف حساب البنك بدفرت األستاذ الع .1
 العناصر الظاهرة يف كشف البنك .

التحقق من دقة مذكرة التسوية اليت تقوم اجلمعية بإعدادها ومتابعة عناصر  .2
 القائمة.

فحص كل أو جزء من الشيكات الصادرة ومقارنتها بسجالت البنك من ناحية  .3
 الرقم والتاريخ واملستفيد واملبلغ وصحة التوقيع .

ملؤيدة للمدفوعات النقدية جلميع أو بعض الشيكات اليت متت فحص املستندات ا .4
 مقارنتها بسجل الشيكات .

مراجعة جماميع أعمدة سجل املدفوعات النقدية والتحقق من صحة اجلمع األفقي  .5
 يف هذا السجل

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

تبع وحبث القيود األخرى الدائنة يف حساب النقدية أو الصندوق والبنك بدفرت ت .7
 األستاذ العام عن مدة الفحص .

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

يلزم أن يكون للجمعية مراجع حسابات خارجي مكلف من رئيس اجلمعية أو من -15
ا واعتماد قوائمها املالية , على أن يتم االنتهاء اجلهات الرمسية ذات الصلة ملراقبة حساباته



 

 

من ذلك حبد أقصى شهرين من انتهاء السنة املالية , ويقع على املدير التنفيذي مسؤولية 
 املاليني للتعاون مع مراجع احلسابات ألداء مهامه .

 (24)ادة م

 التقارير املالية

يقوم حماسب اجلمعية بتقديم تقرير دوري كل شهر و تقرير ربع سنوي مبينًا فيه -1
اإليرادات واملصروفات الفعلية جلميع أنشطة اجلمعية األخرى مقارنة بالتقديرات الواردة 
باملوازنة التخطيطية لعرضه على املدير التنفيذي العتماده ومن ثم رفعه إىل املشرف املالي 

 ونسخة معتمدة جلهاز الرقابة املالية للجمعية. ورئيس اجلمعية، 

 يتم إعداد موازين املراجعة كالتالي: -2

ميزان املراجعة اإلمجالي )العام( كل ثالثة أشهر من واقع إمجالي حركة  .1
 احلسابات اإلمجالية بدفرت األستاذ العام.

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

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

يف نهاية العام يتم إعداد ميزان مراجعة عام إلمجالي حركة العام متهيدًا إلعداد  .4
 احلسابات اخلتامية واملركز املالي.

سابات اخلتامية ويتوىل أحد يف نهاية كل سنة مالية يتم إعداد القوائم املالية واحل-3
 مكاتب احملاسبة املرخص هلا فحصها وعلى مكتب احملاسبة مراعاة ما يلي :

إعداد القوائم املالية وفقًا ملتطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني وزارة  .1
 اململكة.املوارد البشرية والتنمية االجتماعية واألنظمة األخرى السائدة املعمول بها يف 



 

 

 السنة املالية للجمعية هي نهاية السنة امليالدية. .2

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

فحص حساب اإليرادات واملصروفات اخلاص بالسنة املالية املعنية , مع ختصيص  .4
 لسنة املالية السابقة .خانة للمقارنة مع ا

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

 فحص إيضاحات مصروفات اجلمعية. .6

فحص بيان استهالك املوجودات من األصول الثابتة يوضح نوع األصل وقيمته  .7
تهالك السنوي , ونسبة االستهالك األساسية يف أول السنة املالية , وقيمة قسط االس

 مع توضيح أية إضافة جديدة أو استبعاد  وبيان التاريخ يف كال احلالتني .

احتساب اإليرادات واملصروفات العينية مقدرة بقيمة فعلية مبوجب حماضر  .8
 التقدير اليت ُتعدها اجلمعية وإظهار  قيمة املتبقي منها ضمن كشوف اجلرد .

بإيرادات ومصروفات وصايف الدخل للمشروعات املختلفة كٌل إعداد كشوفات  .9
 على حدة مع بيان سنة املقارنة لصايف الدخل  .

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

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

 إيضاح بالتأمينات . .12

 بالذمم املدينة والدائنة.إيضاح تفصيلي  .13

 مراجعة احلسابات مستنديًا وحماسبيًا بنسبة كافية . .14



 

 

مصادقة مكتب  احملاسبة خبتمه الرمسي علي مجيع صفحات امليزانية  .15
 واحلساب اخلتامي .

التأكد من مستندات ملكية األصول الثابتة املسجلة باسم اجلمعية مثل  .16
السيارات وغريها( لالطالع عليها  والتأشري  بذلك يف )الصكوك الشرعية استمارات 

 تقريره على امليزانية .

مراجعة شهادة البنك الذي تتعامل معه اجلمعية علي أن يذكر مبلغ رصيد أموال  .17
اجلمعية لديه بتاريخ  اليوم احملدد لنهاية السنة املالية للجمعية وحيدد مقدار األصول 

 رقمًا وكتابًة .

ومناقشة امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية ومراجعتها مع املدير دراسة  .18
املالي واملشرف املالي لعرضها على اجلمعية العمومية يف اجتماعها السنوي واملصادقة 
عليها ورفع نسخة منها لألمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات  اخلريية لتحفيظ 

 القرآن الكريم .

يف كل وقت حق االطالع على مجيع السجالت واملستندات للمحاسب القانوني  -4
والبيانات واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها والرد على مجيع مالحظاته 

 واستفساراته الالزمة ألداء مهمته.  

يلزم أن يتضمن تقرير احملاسب القانوني للجمعية  إضافة إىل القوائم األساسية  -5
 بيان بنود عناصر القوائم املالية بيان ما يلي :واعتمادها وتفصيل كامل ب

 . مدى تطبيق املبادئ احملاسبية .1

 . مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .2

 . أحداث مهمة وقعت بعد إعداد القوائم املالية .3

 . نتيجة الفحص املستندي والفين للعمليات املالية .4



 

 

 . طرق تقويم املخزون .5

 لة يف املستقبل .. االلتزامات احملتم6

 . أحداث وقعت بعد إعداد امليزانية .7

 . أثر التحويالت للعمالت األجنبية .8

 . التغري يف السياسات احملاسبية .9

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

 . واجلداول اإلحصائية التالية :11

 حتليل األصول ، االستهالك . •

 ت إىل ثابت ومتغري .حتليل املصروفا •

على احملاسب القانوني عند اكتشاف أي اختالس أو تصرف يعرض أموال اجلمعية -6
 للخطر أن يرفع تقريرًا فوريًا بذلك إىل املدير التنفيذي الختاذ اإلجراءات املناسبة .

يعد احملاسب مرفقات توضح تفاصيل كل بند من بنود احلسابات اخلتامية وحتليل  -7
رصيد من أرصدة احلسابات املكونة لكل بند من هذه البنود ويراعى  مكونات كل

عند إعداد املرفقات التفصيلية ضرورة توضيح أرقام املقارنة عن السنة املالية السابقة 
وجيب اعتمادها مجيعًا من قبل املدير التنفيذي  واملشرف املالي قبل موافاة احملاسب 

 القانوني بها .

ذي احلسابات اخلتامية مشفوعة بتقرير إدارة اجلمعية وتقرير يرفع املدير التنفي-8
 احملاسب القانوني إىل جملس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية .

 

 



 

 

 

يتوىل حماسب اجلمعية متابعة إعداد القوائم املالية الربع سنوية وتقدميها مع كافة  -9
العتمادها وعرضها على املدير التنفيذي اجلمعية على املعلومات والبيانات للمشرف املالي 

أن ُتظهر القوائم املالية املوقف الصحيح والعادل ألوضاع اجلمعية ونتائج العمليات 
 والتدفقات النقدية املتعلقة بالفرتات الزمنية املنتهية يف تاريخ حمدد وعند الطلب .

دار التعليمات الواجب إتباعها يتوىل حماسب اجلمعية أو من ينوبه يف احملاسبة إص-10
 وتوزيع املهام إلقفال احلسابات قبل نهاية العام املالي وتتضمن التقارير التالية: 

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

 تقوم احملاسبة بإعداد القوائم املالية التفصيلية للجمعية .  .2

عة السنوي والقوائم املالية اخلتامية املؤيدة مبرفقاتها مراجعة ميزان املراج .3
 التفصيلية  ومناقشتها مع مراجع احلسابات  خالل شهر من انتهاء العام املالي .

إعداد التقرير املالي السنوي موضحًا نتائج كافة أعمال اجلمعية وإرفاقه  .4
ر التنفيذي مع القوائم اخلتامية وتقرير مراجع احلسابات وعرضه على املدي

ومن ثم عرضها على رئيس جملس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من انتهاء العام 
 املالي.

 املالية األساسية يف اجلمعية :  -11

 قائمة امليزانية )املركز املالي (. .1

 قائمة األنشطة املالية  )حساب اإليرادات واملصروفات( . .2

 األساسية يف اجلمعية :القوائم املالية املكملة للقوائم -12

 .  قائمة التدفق النقدي .1



 

 

أسلوب احملاسبة عن األموال يستخدم للتمييز بني املوارد واإليرادات العامة واملوارد  -13
 املقيدة وفق شروط املتربع .

ُيراعى قبل إعداد احلسابات اخلتامية تطبيق السياسات احملاسبية الواردة بهذه -14
 الي :الالئحة على النحو الت

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

حتميل السنة املالية ما خيصها من مجيع أنواع املصروفات وقيد ما خيصها من  .2
 اإليرادات طبقًا لقاعدة االستحقاق.

 التأكد من سالمة اجلرد السنوي وتقييمه. .3

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

توضيح اإليرادات واملصروفات التشغيلية وكيفية احتسابها والعجز أو الفائض  .5
 بها.

 يراعى عند تصوير قائمة املركز املالي:-15

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

إظهار بنود األصول املتداولة يف جمموعات متجانسة مع بيان كل جمموعة على  .2
حدة، ويتم تقييم املوجودات املتداولة يف نهاية كل سنة مالية حسب اجلرد الفعلي 

 وذلك على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل.

نها جمموع إظهار عناصر األرصدة املدينة األخرى بالتفصيل خمصومًا م .3
 املخصصات )إن وجدت( حتى تاريخ امليزانية.



 

 

 (25)ادة م

 املشرتيات

جيب االلتزام بسياسات وإجراءات املشرتيات املعتمدة نظًرا ألهميتها يف العمل  -1

اخلريي للحصول على أفضل األسعار جلميع املواد واملعدات واملستلزمات اليت يتم 

وجيب التخطيط السليم للشراء وكفاءة تأمينها للجمعية بأعلى جودة ممكنة 

 القائمني به لضبط واختصار الوقت وتوفري املال واجلهد.

جيب إعطاء فرص متساوية جلميع املوردين ) املتنافسني ( الراغبني يف التعامل مع  -2

اجلمعية من األفراد واملؤسسات اليت يتم التواصل معهم لتوريد املشرتيات 

م مبمارسة العمل حسب األنظمة املتبعة وممن هل واملرخصواخلدمات املطلوبة 

التعامل وأن يتم توفري معلومات كاملة  تتوفر فيهم الشروط اليت تؤهلهم هلذا

على هذه املعلومات يف وقت  وموحدة هلم عن العمل املطلوب وميكنون من احلصول

 . معني لتقديم العروض

توي على كافة جيب أن حيتفظ قسم املشرتيات مبلفات منظمة للموردين حت -3

 .لسهولة االتصال بهم عند احلاجة مع حتديث هذا امللفات دوريا املعلومات عنهم

جيب أن تكون مجيع مشرتيات اجلمعية من عقود توريد وصيانة وتشغيل وخدمات  -4

املوازنة التقديرية وجيب احلصول على موافقة من اللجنة التنفيذية يف  مدرجة ضمن

 . املوازنة التقديرية عقود الشراء اليت تتجاوز

 تتم عمليات الشراء عدا تكليف مراجع احلسابات اخلارجي حسب األنواع التالية: -5

 ريال سعودي. 5000املباشر لعمليات الشراء األقل من  األمر-1

وإىل  5000عروض على األقل لعمليات الشراء من  3احملدودة باستدراج  املنافسة-2

 ريال سعودي. 200000



 

 

 ريال سعودي. 200000العامة لعمليات الشراء أكثر من  املنافسة-3

 يف احلاالت اخلاصة اليت ال يوجد فيها إال مورد واحد صاحل. التلزيم-4

 تكون صالحيات اعتماد عمليات الشراء كالتالي: -6

املدير ريال مبوافقة  5000يتم الشراء باألمر املباشر للمشرتيات أقل من  -1

 التنفيذي.

اعتماد املشرف ريال  5000يتم الشراء باألمر املباشر للمشرتيات أكرب من  -2

 املالي وورئيس جملس اإلدارة أو نائبه.

 .جلنة التطوير واالستثماريتم إرساء الشراء باملنافسات احملدودة مبوافقة  -3

يتم إرساء عمليات الشراء باملنافسة العامة باعتماد رئيس جملس اإلدارة أو من  -4

 .جلنة التطوير واالستثمارحمضر الرتسية من  ينوبه بعد رفع

يتم التعاقد على تأمني احتياجات اجلمعية من اخلدمات مبوجب عقود سنوية أو  -7

وطبًقا للصالحيات الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية  خطابات تعميد هلذا

بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية املتبعة وطبًقا  املخولة. وجيب متابعة تنفيذها

األنظمة الداخلية للجمعية ويعترب القسم الطالب  لإلجراءات املنصوص عليها يف

ومسؤواًل عن صحة تنفيذ هذه العقود،  للخدمة هو املعين بهذه األعمال واخلدمات

اجلهة املقدمة للخدمة من  د املالية عند صرف دفعات أو مستحقاتويتطلب ذلك تأك

 السليم وعلى الوجه املطلوب. خالل توقيع اإلدارة املعنية بأن تنفيذ اخلدمة مت بالشكل

 

 

 



 

 

 

ريال سعودي  10000يلزم توقيع عقد توريد مع املورد لكل املشرتيات األكثر من  -8

بني يف سياسة صالحيات الشراء وأن صاحب الصالحية كما هو م على أن يوقع من

 حيتوي العقد على النقاط التالية:

 الشروط واملواصفات اخلاصة بالتوريد. -1

 مدة وزمن تنفيذ العقد. -2

 نوع وقيمة الغرامات اليت تنشأ من اإلخالل بالعقد وكيفية حسابها. -3

 فسخ العقد وتسوية املستحقات . -4

شرتيات احلكومي يف حال حدوث خمالفات غري اإلشارة يف العقد للجوء لنظام امل

 مذكورة يف العقد

 من قيمة العقد . % 10جيوز صرف دفعة مقدمة للموردين على أال تزيد عن  -9

 جيوز للجمعية فرض غرامات تأخري على املوردين ينص عليها يف العقد كما يلي:-10

 %4وحبد أقصى  عن كل أسبوع تأخري %1بالنسبة لعقود التوريد تكون الغرامة  -1

 من قيمة العقد.

يف عقود التوريد والرتكيب حتسب الغرامة حسب متوسط التكلفة اليومية  -2

 من قيمة العقد. % 10التأخري على أال تزيد الغرامة عن  مضروبا يف عدد أيام

 من قيمة العقد . % 10بالنسبة للعقود االستشارية ال تزيد غرامة التأخري عن  -3

لتقصري يف األداء من قبل املورد تأخري يف التوريد وميكن تقييم اخلصم ال يعترب ا -11

 التقصري وضرره وخيصم من املستحقات النهائية للمورد. املالي حسب حجم



 

 

جيوز طلب خطابات ضمان ابتدائية ونهائية من املوردين املتقدمني ملنافسات  -12

 اجلمعية.

"نظام تأمني املشرتيات احلكومية وتنفيذ  حال اخلالف مع املورد تنطبق أحكام يف -13

 أن يتم النص على هذا بوضوح يف العقد املوقع مع املورد . مشاريعها" على

جيب أن حيتفظ قسم املشرتيات جبميع املستندات الالزمة لعملية الشراء  -14

 واحملافظة عليها.

 جيوز جتزئته يتم جتميع عمليات الشراء للمواد املتطابقة يف أمر شراء واحد وال -15

 املشرتيات أو تقليل الصالحية. لغرض خفض قيمة

يتم فحص مجيع املواد املشرتاه عند استالمها من قبل املستلم وذلك باملقارنة مع  -16

احملددة يف أوامر الشراء وال يتم استالم املواد املشرتاة إال بعد اجتيازها جلميع  املواصفات

 املواد املستلمة مع املتطلبات احملددة مسبًقا. اليت تؤكد تطابق الفحوصات الالزمة

املدير تقوم اإلدارة املالية وكلما دعت احلاجة بتجهيز تقرير خطي يوجه  -17

عدم مطابقة إلجراء املشرتيات من قبل أي من اجلهات  فيما يتعلق بأية حاالت التنفيذي

 اإلجراءات الالزمة بشأنها. املعنية بعملية الشراء وذلك الختاذ

إذا كان التأخري ناتج عن قوة قاهرة أو لسبب طا رئ ليس للمورد سبب فيه فإنه  -18

 املقررة بعد توصية قسم املشرتيات وموافقة صاحب الصالحية.  يعفى من الغرامات

هو رصيد املواد الذي يستلزم عنده بدء إجراءات الشراء وذلك لتأمني وصول  -19

قدمية، ويرسل للحسابات ملطابقة الرصيد ويقوم نفاذ الكمية ال كميات جديدة منها قبل

إشعار حد الطلب بعد التحقق من صحة األرقام الواردة  مسؤول قسم املشرتيات باعتماد

أمر الشراء اخلارجي للمواد املذكورة بإشعار  فيه ويرسله إىل املختص باملشرتيات إلعداد

 دها.استريا حد الطلب أو املواد اجلديدة اليت ترغب اجلمعية يف



 

 

يسمح ملوظفي اجلمعية باالنتفاع ألغراض شخصية من األسعار اخلاصة ملختلف -20

املشرتيات واليت حتصل عليها اجلمعية من املوردين ويستثنى من ذلك االنتفاع  أنواع

 الشخصي. ألغراض الكسب

 (26)ادة م

 إجراءات الشراء املعتمدة

 تعبئة منوذج طلب شراء أصول ثابتة ) مرفق صورة ( ) منوذج رقم   (. -1

ملسؤول املشرتيات مصحوًبا بعروض أسعار أو كتالوجات يتم  جتقديم النموذ -2

 احلصول عليها من اإلدارة املعنية إن أمكن.

يقوم مسؤول املشرتيات مبراجعة طلب الشراء مقارنة باملوازنة املعتمدة واستكمال  -3

 اخلاصة باملوازنة.املعلومات 

مصحوًبا باملرفقات إىل اإلدارة املالية ملراجعته وتقدميه  جيقوم بتقديم النموذ -4

 لصاحب صالحية أمر الشراء العتماده.

إذا كان األصل أو املشروع غري مدرًجا يف املوازنة تقوم اجلهة الطالبة بتعبئة  -5

اخلطة ألخذ املوافقة من منوذج طلب إضافة مبادرة ) منوذج رقم    ( وتقدميه ملسؤول 

 صاحب الصالحية لتنفيذ الطلب.

استكمال منوذج تعميد الشراء وتقدميه ملسؤول املشرتيات للقيام بشراء األصل  -6

 املطلوب.

ريال سعودي( جيب على مسئول  5000يف حال أن قيمة األصل أكثر من ) -7

ثالث أشخاص املشرتيات أن يقدم ثالث عروض أسعار ، ويقوم املدير بتكليف جلنة من 

 على األقل لفحص العروض والرتسية على أفضلها، على أن تتكون اللجنة من :



 

 

 املدير التنفيذي أو من يفوضه رئيًسا -أ

 موظف قسم املشرتيات. -ب

 موظف من اإلدارة الطالبة إن أمكن -ت

 موظف خمتص باجلوانب الفنية والتقنية إذا اقتضى األمر لذلك. -ث

 ية بإصدار شيك وفًقا إلجراءات الدفع.يف حال التعميد تقوم اإلدارة املال -8

جيب على اجلهة الطالبة لألصل استالم األصل والتأكد من أنه مطابق   -9

 للمواصفات ويف حالة جيدة وتوقيع املسؤول باالستالم لتصبح عهدة عليه.

يقوم املسؤول عن املشرتيات بإرسال طلب الشراء والفاتورة األصلية ونسخة من  -10

 رة املالية.تقرير االستالم لإلدا

يقوم احملاسب املختص باستالم منوذج حيازة األصل الثابت وفاتورة املورد األصلية  -11

 إلدخاهلا وتقييدها بالدفاتر وبرنامج األصول وتسجيل الرقم على األصل .

ينبغي على مجيع موظفي اجلمعية إخطار اإلدارة املالية بأي عملية نقل أو حتويل  -12

غري املستخدمة أو غري املمكن استعماهلا اليت يف عهدتهم  لألصول الثابتة املستخدمة أو

 )التالفة(، باإلضافة إىل حتديث سجل املوجودات الثابتة بذلك.

ريال سعودي( يدرج مباشرة يف قائمة األصول وما  1000إذا زادت قيمة األصل عن ) -13

 قل قيمته عن ذلك يرجع إىل اإلدارة املالية لتصنيفه.

من  % 10لثابتة من ميزانية السلف املستدمية فيما زاد عن ال جيوز شراء األصول ا -14

 السلفة، وأمنا جيب رفع خطاب طلب شراء.

من  %10حيق الصرف من السلفة على األصول الثابتة اليت ال تتجاوز قيمتها  -15

من   % 10السلفة، وال حيق له الصرف منها على األصول الثابتة اليت تزيد قيمتها عن 

وأجهزة احلاسب واملكيفات( ، وال بغرض الصيانة  ثات الذكية واألثاالسلفة مثل ) السبور



 

 

أو البناء وغري ذلك من األمور اليت حيتاج فيها الرجوع إىل اجلهات املختصة يف اإلدارة 

كالقسم اهلندسي أو جلنة املشرتيات، وعليه الرفع يف هذا األمور خبطاب ) طلب شراء أو 

عية وإذا متت املوافقة حتول املعاملة من املدير العام إىل صيانة( ) منوذج رقم ( إلدارة اجلم

 اجلهة املختصة.

من قيمة السلفة للفاتورة  %10صالحية الصرف للمسؤول عن العهدة ال تزيد عن -16

 الواحدة وما زاد عن ذلك يصرف عن طريق اإلدارة املالية للجمعية.

 عمل جلميع أعمال الصيانة.يستثنى من ذك سلفة الصيانة مع االلتزام باتفاقات -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (27)ادة م

 متابعة حقوق اجلمعية

متابعـة حقـوق اجلمعيـة فـي أوقـات اسـتحقاقها  أمني الصندوق واحملاسب جيب على 
عن أي حقوق استحقت وتعذر حتصيلها إلختاذ اإلجراءات  التنفيذيوإعداد التقارير ملديـر 

عن أي حق من حقوق اجلمعية يتعذر حتصيله إال  املناسبة بشأنها وكما ال جيوز التنازل
 وكما ميكن بقرار من صاحب الصالحية كافة الوسائل الالزمة لتحصيله بعد اختاذ

الوسائل املمكنة  كافة إعدام الديون املستحقة للجمعية واليت مل حتصل بعد استنفاذ
 للتحصيل.

 (28)ادة  م

 االحتياطات

تشكل االحتياطيات سنوًيا بقرار من جملس اإلدارة ويتم الصرف من االحتياطيات 
 لالئحة الصالحيات املالية واإلدارية املعتمدة للجمعية. النقدية للجمعية وفًقا

 

 (29)ادة م

 أقسام التأمينات أو الضمانات

للغـــري: وتشمل املبالغ النقدية وخطابات الضمان الصادرة عن  تأمينات أو ضمانات
حكمها والكفاالت واالقتطاعات املقدمة من الغري كتأمني عن عقود  املصارف وما يف

 اجلمعية أو ارتباطات يلتزم بتنفيذها جتاه

ن تأمينـــات أو ضمانات لـدى الغـــري: وتشمل املبالغ النقدية وخطابات الضمان الصادرة ع
وما يف حكمها أو الكفاالت أو االقتطاعات املقدمة من اجلمعية للغري  املصارف

 كتأمني عن عقود أو ارتباطات له.



 

 

 (30)ادة م

 ل التأمينات أو الضماناتيسجت

تسوى التأمينات أو الضمانات املقدمة أو املودعة من الغري وفق األحكام التعاقدية وبعد 
، كما ترد إىل أصحابهُا إذا زال السبب صاحب الصالحية أو من يفوضه بذلك موافقة 

 الذي قدمت من أجله 

جزئًيا تسجل التأمينات لدى الغري على اجلهات املستفيدة منها على أن تسرتد كليـًا أو 
 ب اليت قدمت من أجلهـااملربمة هلذا الغرض أو زوال األسبالعقود ا أحكام وفق

 (31)ادة م

 ستندات التأمينات أو الضماناتحـفظ م

حتفظ صكوك ووثائق التأمينات أو الضمانات املقدمة للجمعية وصور الكفاالت املعطاة 
التأكد من استمرار صالحيتها أو انتهاء أجلها إليها وفحصها دورًيا بغية  ويراعى العودة

متابعة جيب و ، باخلزينة خاص وتوضع يف ملف،  صحة القيود احملاسبية اخلاصة بهاو
 اسرتدادها حبلول أجلها.

 (32)ادة م

 تأمني اخلدمات

يتم تأمني احتياجات اجلمعية من اخلدمات حسب ما يوصي به مدير اجلهة املختصة 
 بذلك حسب الئحة الصالحيات املعتمدة يف اجلمعية. ويقره املخول

طابات يتم التعاقد على تأمني احتياجات اجلمعية من اخلدمات مبوجب عقود سنوية أو خ
الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية يف اجلمعية وطبًقا للصالحيات  تعميد هلذا

 املخولة إليه.



 

 

 

 (33)ادة م

 اعتماد تقديم اخلدمات

إن اعتماد عقود اخلدمات يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة املستندات ، 
األنظمة الداخلية للجمعية ويعترب وطبًقا لإلجراءات املنصوص عليها يف  النظامية املتبعة

 األعمال واخلدمات مسؤولني عن صحة تنفيذ هذه العقود. رؤساء اإلدارات املعنية بهذه

 (34)ادة م

 جتديد عـقود اخلدمات

جيوز جتديد عقود اخلدمات ملدة ال تتجاوز السنة وبذات الشروط املنصوص عليها يف 
 تية:إذا توفرت فيها الشروط اآل العقود املنتهية

أن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضي يف مدة العقد السابقة على 
 التجديد

 أن ال يكون قد طرأ اخنفاًضا واضًحا على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (35)ادة م

 عقود اإلجيار واالستثمار

 اإللتزامات والشروط العامة 

 الضمان :  املادة األوىل :

من القيمة اإلمجالية للتكاليف الكلية  %5ـ يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة  1
من  %15لالستثمار ، وإذا كانت العملية تأجري دون استثمار يكون الضمان بنسبة 

 األجرة السنوية . 

ـ جيب أن يكون هذا الضمان غري قابل لإللغاء ونافذًا حتى انتهاء مدة العقد وتسليم  2
 لعقار وفقًا لشروط العقد .ا

ـ جيب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام , وجيوز قبول املبالغ النقدية  3
 والشيك املصريف ضمانات يف املزايدة العلنية .

ـ حيق للمؤجر ودون الرجوع للمستأجر/املستثمر ودون إختاذ إجراءات التقاضي  4
العقدية أو  التزاماتهستأجر/املستثمر بأحد أخل امل مصادرة الضمان أو جزء منه متى ما

 النظامية. 

 املادة الثانية : تنفيذ العقد :

على املستأجر/املستثمر تنفيذ العقد وفقًا لبنوده وشروطه املتفق عليه وحبسن نية   
 وأن يدير العني املؤجرة وفقًا للنشاط املتفق عليه . 

 

 



 

 

 

 العني املؤجرة :   املادة الثالثة : التنازل عن العقد وتأجري

الجيوز للمستأجر/املستثمر أن يتنازل عن هذا العقد أو أن يؤجر العني املؤجرة أو جزء  
منها من الباطن للغري إال بعد احلصول على موافقة من املؤجر بالتنازل عن العقد أو 

 التأجري من الباطن . 

 املادة الرابعة : استخراج التصاريح : 

املستأجر/املستثمر استخراج التصاريح الالزمة خلدمة العني املؤجرة من اجلهات يتحمل 
 املختصة.

 املادة اخلامسة : حتمل تكاليف اخلدمات :

يتحمل املستأجر/املستثمر تكاليف املاء والكهرباء واهلاتف , وإذا كانت اخلدمات 
م اجلهة عند طرح مرتبطة باملوقع حبيث الميكن فصلها عن خدمات املرفق العام , تقو

املوقع للتأجري بتقدير تكاليف تلك اخلدمات والنص عليها يف شروط املزايدة عند 
 طرحها ويف شروط العقد حبيث تدفع مع األجرة السنوية أو شهريًا حبسب األحوال .

 املادة السادسة : احملافظة على العني املؤجرة وصيانتها :

ني املؤجرة وعليه احملافظة عليها , كما يكون يكون املستأجر/املستثمر مسئواًل عن الع
 مسئواًل عن كافة اخلسائر اليت تلحق بالعني املؤجرة جراء تصرفاته أو تصرفات عماله. 

 املادة السابعة :  صيانة العني املؤجرة : 

يكون املستأجر/املستثمر مسئواًل عن صيانة العني املؤجرة ونظافتها وحراستها ، وإذا 
اخلدمات مرتبطة باملوقع والميكن فصلها عن خدمات املرفق العام فعلى كانت تلك 

اجلهة عند طرح املوقع للتأجري تقدير تكاليف تلك اخلدمات والنص عليها يف شروط 



 

 

املزايدة عند طرحها ويف شروط العقد حبيث تدفع مع األجرة السنوية أو شهريًا حبسب 
 األحوال .

 

 م الغري:املادة الثامنة : املسئولية أما

يكون املستأجر/املستثمر مسئواًل عن كافة اخلسائر اليت تلحق باألشخاص 
واملمتلكات جراء تنفيذ األعمال أو بسبب يتعلق بها , كما يكون مسئواًل عن كافة 

 الدعاوى واملطالبات والنفقات اليت تنجم عن ذلك .  

 املادة التاسعة : معاينة العني املؤجرة : 

وبه دخول العني املؤجرة ملعاينتها والتأكد من تنفيذ بنود هذا العقد أو حيق للمؤجر ومند 
القيام بإصالحات ضرورية أو طارئة أو إلجراء تعديالت ضرورية من أجل سالمة 

 املستأجر/املستثمر أو العني أو مايعتربه املؤجر ضروريًا دون اعرتاض من املستأجر . 

 املادة العاشرة : تعديل النشاط :

وز للمستأجر/املستثمر تغيري وتعديل نشاط العقد إال بعد احلصول على موافقة ال جي 
 خطية مسبقة من املؤجر ، وللمؤجر احلق يف القبول أو الرفض دون إبداء أي سبب. 

 املادة احلادية عشرة :  التعديل يف العني املؤجرة :

ؤجرة وعلى حسابه جيوز للمستأجر/املستثمر أن جيري بعض أعمال التعديل يف العني امل 
اخلاص بعد احلصول على موافقة خطية مسبقة من املؤجر وبشرط عدم ضررها على 
سالمة املبين ومظهره العام وأال يسبب مضايقة لآلخرين وأن تنفذ طبقًا لألصول الفنية 

 مع تعهد املستأجر بإبقائها أو إزالتها بعد انتهاء العقد حسب ما يراه املؤجر.  

 عشرة : إقامة  املنشآت على األرض املؤجرة وإزالتها : املادة الثانية



 

 

للمستأجر/املستثمر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه مشروعه من إنشاءات ثابتة أو   
منقولة على األرض املؤجرة عليه وذلك بعد احلصول على موافقة من املؤجر دون أن 

إزالتها عند نهاية عقد يكون له احلق يف مطالبة املؤجر مقابل هذه املنشآت ، ويلزم ب
 اإلجيار أو إبقائها حسب ما يراه املؤجر .

 املادة الثالثة عشرة : إستعمال األرض : 

للمستأجر/املستثمر حق استعمال األرض املؤجرة عليه بالطريقة املناسبة وذلك على نفقته  
بة اخلاصة ويف حدود اجملاالت اليت يتضمنها هذا العقد , ودون أن يكون له أي مطال

 جتاه املؤجر بأي تعويض عن ذلك . 

 املادة الرابعة عشرة : متديد شبكات املياه والكهرباء واخلدمات :  

حيق للمستأجر/املستثمر وبدون أن يكون له أي مطالبة جتاه املؤجر أن يقوم بتمديد  
 شبكات نقل املياه والكهرباء الالزمة لتنفيذ مشروعه . 

 رور : املادة اخلامسة عشرة : حق امل

للمستأجر/املستثمر حق املرور يف الطرق املتعارف عليها للوصول إىل العني املؤجرة عليه 
وله بعد احلصول على موافقة من املؤجر تعبيد الطرق املؤدية إىل األرض املؤجرة عليه إذا 

 دعت احلاجة لذلك. 

 املادة السادسة عشرة : وقف نشاط العني املؤجرة :  

ال جيوز للمستأجر/املستثمر وقف نشاطه أو إغالق العني املؤجرة عليه بدون عذر يقبله  
املؤجر , وإذا كان إغالق العني املؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض 

 املستأجر/املستثمر عن هذه املدة مبدة مماثلة .

 املادة السابعة عشرة : تسديد األجرة :  



 

 

ديد األجرة بالتاريخ احملدد لسدادها وإذا تأخر عن التسديد يلتزم املستأجر/املستثمر بتس 
خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ اإلستحقاق جاز للمؤجر احتاد اإلجراءات املنصوص 

 عليها يف املادة الثانية والعشرين من هذه الشروط .

 

 املادة الثامنة عشرة :   عملة األجرة :

 يف الشروط اخلاصة على عملة أخرى.  تسدد األجرة بالعملة السعودية مامل ينص 

 املادة التاسعة عشرة : مسؤولية املؤجر عن العني املؤجرة : 

يكون املؤجر مسؤواًل عن أي ضرر يلحق بالعني املؤجرة بسبب يعود إىل سوء اإلنشاءات  
 أو إىل أي تصرف يعود للمؤجر أو عماله . 

 العقد  : املادة العشرون : تسليم العني املؤجرة بعد انتهاء

ـ يلتزم املستأجر/املستثمر بتسليم العني املؤجرة بعد انتهاء العقد كما استلمها خالية  1
من الشوائب والشواغل مبوجب حمضر كتابي موقع من الطرفني يوضح فيه حالة العني 

 املؤجرة الراهنة .

أي سبب  ـ يف حالة عدم استطاعة املستأجر/املستثمر تسليم العني لتغيبه أو سفره أو 2
ترتب عليه تأخري التسليم مدة جتاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخة ,فإن 
املستأجر يفوض )الوزارة أو اجلهة احلكومية( بتكوين جلنة من منسوبيها لفتح العني 
وإعداد حمضر باملوجودات وبيعها باملزاد العلين دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على 

ا اليعفي املستأجر من مسؤولية دفع األجرة عن مدة التأخري كما حيق الوزارة , وهذ
 للجهة مصادرة الضمان .

ـ اليعفي حمضر تسليم العني املؤجرة املستأجر/املستثمر من أي التزامات تقع بسبب    3
 تصرفاته يف العني املؤجرة أو أي أضرار حلقت بالعني مل تظهر إال بعد تسليمها. 



 

 

 العشرون : إنتهاء العقد : املادة احلادية و

 ـ ينتهي العقد بانتهاء مدتة املتفق عليها يف العقد . 1 

ـ إذا تويف املستأجر/املستثمر ومل يرغب ورثته باالستمرار يف العقد ويف هذه احلالة  2
 يفرج عن الضمان املقدم منه بعد تسوية كافة احلقوق وااللتزامات املرتتبة على العقد. 

 والعشرون : فسخ العقد  : املادة الثانية

جيوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه يف الرجوع على املستأجر عما  
 حلقه من ضرر بسبب ذلك يف أي من احلاالت التالية : 

 ـ إذا أخفق املستأجر/املستثمر يف تنفيذ التزاماته . 1

إنذاره , ومضى مخسة     عشر ـ إذا تأخر يف تسديد األجرة عن املدة احملددة له بعد  2
 يومًا من تاريخ إخطاره باإلنذار .

ـ إذا استخدم العني املؤجرة لنشاط خيالف النشاط املتفق عليه يف العقد , أو تنازل عنه  3
للغري دون موافقة خطية من اجلهة بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضى مخسة عشر يومًا 

 من تاريخ إخطاره باإلنذار .

ت أن املستأجر/املستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غريه بطريق مباشر أو غري ـ إذا ثب 4
مباشر يف رشوة أحد موظفي اجلهات اخلاضعة ألحكام نظام املنافسات واملشرتيات 

 احلكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .

در أمر ـ إذا أفلس املستأجر/املستثمر أو طلب إشهار إفالسه , أو ثبت إعساره أو ص 5
 بوضعه حتت احلراسة أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها . 

 املادة الثالثة والعشرون : فسخ العقد للمصلحة العامة  :



 

 

جيوز للمؤجر بعد موافقة الوزير املختص أو رئيس الدائرة املستقلة وموافقة وزارة املالية 
إلغاء العقد قبل انتهاء مدته ألسباب تتعلق باملصلحة العامة بعد إشعار املستأجر/املستثمر 
بذلك وانقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك ، ويعد حمضر مشرتك مع 

ر موجودات العني املؤجرة وحيال العقد إىل احملكمة اإلدارية املستأجر/املستثمر حلص
 للنظر يف اآلثار املرتتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض. 

 املادة الرابعة والعشرون : اإللتزام باألنظمة والتعليمات :

يلتزم املستأجر/املستثمر أثناء ممارسة نشاطه يف العني املؤجرة باألنظمة والتعليمات  
قرارات الصادرة عن السلطة العامة املختصة املتعلقة بالعمال واخلدمات , وكذلك وال

يلتزم باألنظمة والقواعد اخلاصة باهليئات العامة والشركات ذات العالقة وأن يتحمل 
 املسؤولية والغرامات املقررة مهما كان نوعها بسبب خمالفته لتلك األنظمة والتعليمات.

 : تبليغ اإلشعارات : املادة اخلامسة والعشرون

يتم تبادل اإلشعارات واإلخطارات املتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو 
بالربيد الرمسي أو املسجل أو بالفاكس ، وتعد منتجة ألثارها إذا بلغت بالطريقة 

 املذكورة إىل أي من العناوين االتية يف اململكة.

 للمؤجر....................................بالنسبة 

 للمستأجر/املستثمر      ................................................................ بالنسبة

 وجيوز تغيري العنوان بإشعار الطرف اآلخر قبل ثالثني يومًا من تغيريه .

 

 

 



 

 

 (36)ادة م

 قبول التربعات واهلدايا

قبول التربعات أو اهلدايا العينية أو النقدية املقدمة للموظف يف اجلمعية بصفته  ال حيق
أو بصفته الوظيفية أو املقدمة للجمعية كشخصية اعتبارية أو أحد إداراتها إال  الشخصية

يقبل مثل هذه التربعات  ويعترب املوظف الذيعلى ذلك  املدير التنفيذيمبوافقة خطية من 
  .وخيضع حينها للمساءلة اجلمعية،ا ألنظمة اهلدايا خمالًفأو 

 (37)ادة م

 األهداء

بطاقات اإلهداء تستخدم يف الشراء عرب املتجر فقط، وال ميكن اسرتجاع قيمتها أو 
استبداهلا نقًدا، ويف حالة عدم رد الشخص املهدى إليه ومل يستفد منها، ميكن 

 .استخدامها بالشراء من املوقعللشخص الذي قام بإهدائها االستفادة منها عن طريق 

عليه قبول  مينعمن توىل مسؤوليًة أو وظيفًة عامًة أو خاصًة، أنه فاهلدية للموظف،  متنع
هديٍة أو مكافأٍة أو إكراميٍة جاءته حبكم مسؤوليته تلك أو وظيفته، إال إذا أذنت له 

ة ما جاءت للموظف جهة العمل املشغلة له بقبوهلا. واهلدية للموظف واملكافأة واإلكرامي
 .إال باعتبار أنه موظٌف وليس باعتبار شخصيته العادية

 (38)ادة م

 االستبدال

 ) منشأة غري رحبية(.ال يوجد استبدال يف اجلمعية 

 

 



 

 

 (39)ادة م

 اجلرد

اجلرد نصف السنوي والسنوي لكافة األصول الثابتة للجمعية ومطابقتها على سجالت  
 األصول الثابتة للجمعية.

 بتكلفتها التارخيية متضمنه كافة التكاليفتسجيل األصل الثابتة  -1
 .الالزمة املتكبدة جلعل األصل صاحلًا للتشغيل

تظهر األصول الثابتة بالقوائم املالية بتكلفتها التارخيية خمصومًا منها  -2
 .جممع اإلهالك املرتاكم

ُتستهلك األصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت وفقًا للنسب املئوية اليت  -3
وسريشد يف إعدادها  مساعد املدير التنفيذي للشؤون اإلدارية واملاليةيعدها 

بالنسب املئوية إلهالك األصول الثابتة حسب القواعد واالجراءات احملاسبية 
للجمعيات أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه النسب ويقرها جملس اإلدارة 

 .أو الرئيس
واإلرادية باعتبار األوىل هي اليت  إتباع سياسة للتميز بني املصاريف الرأمسالية -4

 .تكون غري متكررة وتطيل العمر اإلنتاجي واالقتصادي لألصل

 
**********************     

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مواعيد انجاز العمليات
 عند االنتهاء شهرًيا اسبوعًيا يومًيا املهمة

     ريال( 5000إيداع إيرادات الصندوق )وعند بلوغ 
     تسجيل القيود اليومية يف الربنامج
     تسجيل سندات الصرف والقبض

     طباعة كشف الصندوق، يف ملف احلسابات
     مطابقة كشوف البنك بتوقيع احملاسب والتسويات البنكية

     الرتحيل النهائي لقيود الربنامج 
     تصفية العهد الدائمة

     تقرير الربع األول
     تقرير الربع الثاني

     الثالثتقرير الربع 

     تصفية العهدة للربامج
     تصفية العهدة للصيانة

     من كل شهر ميالدي( 27تسليم الرواتب )يوم 
     جرد الصندوق واملخزون

     واملوجوداتجرد األصول الثابتة 
     االنتهاء من السنة املالية 

     اعداد القوائم املالية وتقرير مراجع احلسابات املستقل



 

 

 (39)ادة م

 العضوية

 

 . املهام العامة للعضوية1

توىل مهمة ضم أعضاء للجمعية والعمل على التواصل معهم مبا يسهم يف حمافظة عليهم 
بقسم العضوية مسئولني مؤهلني لذلك ويتحلون بصفات التخاطب  وزيادة عددهم. ويعمل

واإلقناع واالتصال اجليد والتواصل االجتماعي. وتهدف العضوية إىل زيادة تنمية املوارد 
املالية للجمعية من خالل السعي لتفعيل طرق جديدة ومبتكرة جلذب أعضاء جدد, 

معية واالستفادة من خربات وجتارب بالتنسيق مع بقية اإلدارات واألقسام و الفروع باجل
اجلمعيات واملنشآت األخرى والعمل على وضع اخلطط واملقرتحات العامة . وتتوىل وحدة 
العضوية مهمة اإلشراف على تعبئة استمارات األعضاء وحتصيل قيمة االشرتاكات 

ريخ وكافة املخاطبات والنموذج اخلاص بالعضوية والذي يشمل عدة بيانات ) االسم , تا
امليالد , املهنة , عنوان العمل , رقم اهلاتف والفاكس , صندوق الربيد , الربيد االلكرتوني 
, اجلوال , رقم البطاقة وتارخيها ومصدرها , اهلوايات ) ثقافية , رياضية , اجتماعية أخرى 
( , واألنشطة اليت ميكن املساهمة فيها مع اجلمعية , نوع العضوية , إقرار العضو 

طالع على نظام العضوية اجلمعية , موافقة اجلمعية على قبول عضويته ( ويكون باال
النموذج من صورتني ) األصل ملسئول )مسئولة( العضوية والصورة للعضو (. كما يتوىل 
مسئولي العضوية مهمة استقبال العضو وتعريفه باجلمعية وبراجمها وأقسامها, وإصدار 

ة تشمل ) االسم , نوع العضوية , صورة العضو , بطاقات لألعضاء حبسب فئات العضوي
 تأريخ االشرتاك .....(.



 

 

وتسجيل كافة بيانات األعضاء بقواعد البيانات العضوية, والعمل على تنظيم قواعد 
بيانات وملفات لكل عضو من األعضاء. وحتديث البيانات لألعضاء بشكل دوري 

 لضمان التواصل الدائم معهم.

وحتصيل مبالغ االشرتاك لكل عضو من خالل مراسلتهم قبل نهاية  ومتابعة مدة العضوية
عضويتهم بشهر. والعمل على إصدار دليل سنوي حيتوي على أمساء وعناوين األعضاء 

 وتوزيعه عليهم.

كما تتوىل وحدة العضوية إرسال نشرات ومطبوعات اجلمعية اإلعالمية ) تقارير , جملة , 
صدورها. كما تعمل على دعوة األعضاء ملناسبات  ملفات .... ( لكافة األعضاء حال

اجلمعية املختلفة من ) حفالت , مهرجانات , معارض , اجتماعات ( ومشاركتهم يف 
مناسباتهم اخلاصة. و تقوم بتصميم مناذج خاصة بالعضوية بزيارة األعضاء لقياس آراء 

العالقات العامة  األعضاء والتواصل معهم وإبراز دورهم إعالميًا بالتنسيق مع إدارة
واإلعالم. وتنسيق زيارتهم للجمعية وفروعها. كما تقوم وحدة العضوية بتنظيم محالت 
إعالمية للعضوية مرتني سنويًا ) قــبـيــل انعــقــاد اجلمعية العمومية بشهر ( بالتنسيق مع 

وارد املالية إدارة العالقة العامة واإلعالم وتنظيم محلة إعالمية خالل فرتة محلة تنمية امل
السنوية خالل شهري ) شعبان و رمضان ( وإصدار نشرة تكافل الشهرية لألعضاء تربز 

 أهم األنشطة والربامج اخلاصة بالعضوية واألعضاء و اجلمعية.

 . أنواع العضوية2

 عضو فعال:

وهو العضو الذي شارك يف تأسيس اجلمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول 
ارة لطلب العضوية املقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون جملس اإلد

هلذا العضو حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح 



 

 

نفسه لعضوية جملس اإلدارة )الرجال فقط(، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه 
 ( ريال.500باجلمعية، ويدفع اشرتاكا سنويا مقداره )

 عضو شرف:

هو العضو الذي متنحه اجلمعية عضويتها نظري ما قدمه هلا من خدمات جليلة مادية 
كانت أو معنوية، ساعدت اجلمعية على حتقيق أهدافها، وله حق حضور اجتماعات 
اجلمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الرتشح 

 ة.لعضوية جملس اإلدار

 . شروط العضوية3

 جيب أن تتوفر يف عضو اجلمعية الشروط التالية:

 أن يكون سعودي اجلنسية.

 أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من عمره 

 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا.

أن يكون غري حمكوم عليه بإدانة يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد 
 إليه اعتباره.

 ون قد سدد احلد األدنى لالشرتاك السنوي.أن يك

 فقدان العضوية

 يتم فقدان العضوية يف احلاالت التالية:

 الوفاة.

 االنسحاب من اجلمعية بطلب كتابي.

 (.4إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة باملادة )



 

 

تقدير ذلك إذا أحلق باجلمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود 
 جمللس اإلدارة.

إذا تأخر عن تسديد االشرتاك ملدة ستة أشهر من بداية السنة املالية للجمعية بعد إخطاره 
( يصدر بفقدان العضوية 2، 1خبطاب على عنوانه املدون لديها وفيما عدا احلالتني )

 قرار من جملس اإلدارة.

 إعادة العضوية ملن فقده

العضوية ملن فقدها بسبب عدم تسديده لالشرتاك السنوي يف جيوز جمللس اإلدارة إعادة 
حال أدائه املبلغ املستحق عليه، وال جيوز للعضو أو لو رثته أو ملن فقد عضويته اسرتداد ما 
مت دفعه للجمعية من اشرتاكات أو تربعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا 

 ومهما كانت األسباب.


