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 الفصل األول:

 

: القواعد العامة  املادة األوىل  

فاظ الواردة يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمام كل منها :األليقصد ب   

الجمعية : يقصد بها جمعية سند الخريية لدعم األطفال املرىض بالرسطان يف مدينة  .1

 الرياض مبركزها الرئييس أو أي فروع ميكن استحداثها مستقبال

مجلس اإلدارة : يقصد بها مجلس إدارة جمعية سند الخريية لدعم األطفال املرىض  .2

املخولة لإلرشاف عىل أعامل الجمعية )من قبل  الجهةهو و بالرسطان مبدينة الرياض , 

 الحيات املالية واإلدارية والقانونية .أعضاء الجمعية ( كام أنها  الجهة املانحة لكافة الص

رئيس مجلس اإلدارة : يقصد به رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخريية لدعم األطفال  .3

 املرىض بالرسطان املنتخب بواسطة مجلس اإلدارة .

األطفال املرىض بالرسطان  لجمعية سند الخريية لدعم العام: هو املدير  العاماملدير  .4

 ل عن تنفيذ خطط وسياسات الجمعية ويتبع لرئيس مجلس اإلدارة ؤو واملس

الشؤون املالية : القسم املعني مبتابعة كافة العمليات املالية يف الجمعية ويتبع إدارة  .5

 التشغيل يف الجمعية .

ئحة وجميع املعلومات املدرجة فيها هي ملكية خاصة للجمعية ال اله إن هذ الرسية والخصوصية :

ال يحق استخدامها أونسخها ألي غرض أخر إال مبوافقة كتابية مسبقة من و تخدم فيها ويجب أن تس

 صاحب الصالحية .

ىل بيان القواعد األساسية للنظام املايل ئحة بشكل أسايس إال تهدف هذه ال :ئحة الال الهدف من 

مرجعي يراعي التي تحكم األنشطة املوكلة للشؤون املالية , باإلضافة إىل تأمني وتوفري إطار 

عند القيام بجميع األنشطة املالية كام تهدف اىل ن قبل كافة العاملني يف الجمعية إتباعه م

املحافظة عىل أموال وممتلكات الجمعية , وتنظيم قواعد الرصف والتحصيل وقواعد املراقبة 

 والضبط الداخيل وسالمة الحسابات املالية .
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نه أ ت املالية بالجمعية وكل ما من شعىل جميع املعامال  ترسي أحكام هذه الالئحة نطاق الالئحة:

 املحافظة عىل أموال الجمعية وإحكام الرقابة الداخلية فيها .

عن تنفيذ وتطبيق أحكام هذه ه جمعية مسؤوليف ال تكون اإلدارة التنفيذية والشؤون املالية

مسؤولون شخصياً كل يف حدود الالئحة وجميع القرارات العامة الخاصة بها , ويعترب الجميع 

أنها اختصاصه عن تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الالئحة , وال يجوز إصدار قرارات أو تعليامت يكون من ش

مخالفة أحكام هذه الالئحة , مع التأكيد عىل أن األوامر الصادرة إليهم من أصحاب الصالحية 

ملسؤولية ما مل يبدو أوجه اعرتاضهم واملتضمنة أي مخالفات ألحكام هذه الالئحة ال تعفيهم من ا

عليها كتابة . فإذا رأى صاحب الصالحية التنفيذ فيتم التنفيذ عىل مسؤولية صاحب الصالحية بتوجيه 

 كتايب .

مسؤولية التأكد من  مراجع الداخيل بالجمعية تقع عليهكاملراجع الخارجي أو امل الرقابة املالية :

رات بهذه الالئحة وتطبيق محتوياتها ورفع التقارير الالزمة للمدير تنفيذ الالئحة والتزام جميع اإلدا

أو من يفوضه عن مخالفات تطبيق الالئحة وبيان مدى تنفيذها واتخاذ اإلجراءات للتصويب  عامال

 . الرسيع , وكذلك مراقبة تنفيذ القواعد املالية املنصوص عليها يف اللوائح األخرى بالجمعية

 ام : األحكاملادة الثانية 

يف كافة معامالتها املالية واستثامراتها ألموالها يف حال توافرها بأحكام  تلتزم الجمعية -1

الً عن ؤو مس عام, ويعترب املدير ال األنظمة واللوائح املعتمدة يف اململكة العربية السعودية  

 ذلك أمام مجلس اإلدارة 

مناقشتها واملوافقة عليها , وال يجوز من قبل مجلس اإلدارة وذلك بعد  تعتمد هذه الالئحة -2

أي مادة أو فقرة فيها إال مبوجب قرار صادر عن املجلس أو من يفوضه بذلك ,  تعديل أو تغيري

ويف حالة صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها عىل كل من يهمه األمر قبل بدء رسيانها بشهر 

 عىل األقل. 

ن صالحيات مجلس اإلدارة أو من يفوضه ومبا ال نص يف هذه الالئحة يعترب م كل ما مل يرد به -3

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

أي من أحكام هذه الالئحة فان قرار الفصل فيه يف يد  حيثام يقع الشك يف نص أو تفسري  -4

  . مجلس اإلدارة

جديدة  بنود الالئحة أو إلغائها كلياً وإصدار الئحة تعديل أو إلغاء بعضصالحية ملجلس اإلدارة  -5

 ا .حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية وأهدافها و توسعاته

ة الالئح هذه بالقرارات و التعاميم املالية حالياً مبا ال يتعارض مع أحكام ونصوص يستمر العمل -6

 ويلغى اعتامد كل ما يتعارض معها .

 لالئحة اعتبارا من تاريخ اعتامدها .: يرسي العمل بهذه ا رسيان الالئحة  -7

 . أي لوائح مالية سابقة وجميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات تلغي هذه الالئحة -8

ألخرى مكمالً ومفرساً لبنودها , وتعد مواد اللوائح ا يعد بعد هذه الالئحة يعتربأي دليل إجراءات   -9

 حكام الالئحة املالية ومفرسة لها .ذات الصلة املعمول بها املطبقة يف الجمعية مكملة أل 

 . للجمعية مع بداية العام ) امليالدي( وتنتهي بانتهائهتبدأ السنة املالية   -10

 اللغة الرسمية للمعامالت والتقارير املالية يف الجمعية . هياللغة العربية   -11
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ل السعودي يف التسجيل واإلثبات والتقييم يف التقارير املالية هي الريا العملة املستخدمة  -12

 إجراء مع ة العملة السائدويف حال تحصيل أموال بعمالت أخرى تحول للريال السعودي  ,

 . التسويات املحاسبية الالزمة عندما يتطلب األمر ذلك

الضامن  الوثائق والعقود واملستندات ذات الطبيعة الخاصة مثل الصكوك وشهاداتيتعني حفظ   -13

وعقود التوظيف والعقود مع الغري والقوائم املالية وامليزانيات وأي مستندات أخرى ذات 

أهمية مالية وقانونية يف صندوق خاص وال يجوز تداولها إال بإذن من صاحب الصالحية مع اتخاذ 

 اإلجراءات والتعليامت املنظمة لذلك حرصاً عىل ممتلكات وخصوصيات الجمعية .

 هذه الالئحة عيل جميع العاملني يف الجمعية سواء كانوا موظفني متعاقدين أوم ترسي أحكا  -14

 من يأخذ حكمهم , وأيضاً املتطوعني فيام يشملهم من بنود هذه الالئحة .

تحديد من يقوم بتمثيل الجمعية يف معامالتها وعالقاتها مع الغري مبا  لرئيس مجلس اإلدارة  -15

 ذلك التقايض ورفع الدعاوى والتفاوض والتصالح مع الغري . يف

 وأصحاب العهد ومن يف حكمهم مسؤولون عام يف عهدهم من نقود أو الخزن أمناء  -16

 شيكات أو حواالت أو أي محرر ذي قيمة نقدية وجميع محتويات الخزن تكون يف عهدتهم

 عهدتهم إىل مساعديهم .الشخصية , كام يكونوا مسؤولني عن كل عهدة فرعية تسلم من 

املسؤولني املاليني وموظفي الحسابات وأمناء الصناديق وموظفي تنمية املوارد يحظر عىل   -17

 يف الجمعية قبول هدايا شخصية ) عينية أو نقدية ( من املوردين أو املتربعني .

 باملوافقة عىل إعدام الديون التي للجمعية طرف الغري وطرفيختص رئيس مجلس اإلدارة   -18

العاملني الذين تركوا الخدمة بالفصل أو بالوفاة وذلك بدون اتخاذ اإلجراءات القانونية يف حالة 

إذا ما رؤي استحالة تحصيلها أو أن تكاليف إقامة الدعاوى القضائية أكرب من قيمتها بعد خصم 

 أي مستحقات لهم طرف الجمعية .

أو عىل الغري مثل سندات الرصف أو سندات التي ترتب التزامات عىل الجمعية املستندات املالية  -19

 القبض وما يف حكمها يجب أن تكون ذات أرقام متسلسلة , ويتعني حفظها يف مكان آمن .

بأي حال من األحوال استعامل أختام اإلمضاءات الخاصة بأصحاب الصالحية بالرصف يف  ال يجوز  -20

ف والشيكات والحواالت التوقيع عىل معامالت الرصف املختلفة ) النقدية وسندات الرص 

 والتحويالت وغريها ( .

 للجمعية أن تقدم قروضاً لغري منسوبيها أو أن تضمن قروضاً للغري . ال يجوز  -21

الحصول عىل متويل من الغري لخدمة أغراض الجمعية وله يف سبيل  يجوز لرئيس مجلس اإلدارة  -22

االنظمة يف اململكة ف أحكام ذلك إعطاء الضامنات وفقاً لنظام تأسيس الجمعية ومبا ال يخال

 . العربية السعودية 
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 املادة الثالثة: 

 

 سياسات الرصف للربامج واألنشطة واملرصوفات اإلدارية والعمومية

 

 االدارة التنفيذية

التنفيذية متمثلة يف املدير العام, هي معتمدة الرصف وآمر الدفع, ويعترب توقيعها  االدارةتعترب 

كل بحسب -عىل مستندات الرصف املختلفة توقيعاً نهائياً يجيز للمسؤولني عن حفظ األموال 

 دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتامد اإلشعارات البنكية أو رشاء االحتياجات. -اختصاصه

الدارة التنفيذية ألي ترصف ينشأ عنه نفقة مالية, يستلزم بالرضورة تنفيذها بشكل سليم إن اعتامد ا

بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى الجمعية وطبقاً لإلجراءات املحاسبية املعتمدة, 

 ويعترب مدير االدارة املالية مسؤوالً عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات.

 

 سند الرصف

هو املستند النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود, أو يجيز سحب  يعترب سند الرصف

 النقود من البنك مبوجب الشيكات املسحوبة عىل الجمعية وبحسب اإلجراءات املعتمدة.

 

مبوجب  -سواًء للربامج واألنشطة أو للمصاريف العامة واإلدارية-يتم سداد مصاريف الجمعية  .أ

 لتالية:سندات رصف, بإحدى الطرق ا

نقداً من عهدة النشاط أو من عهدة املرصوفات النرثية, عىل أال يتجاوز السقف املحدد للرصف  -1

 ريال. 10,000النقدي 

 ريال. 10,000بشيك عىل إحدى البنوك املتعامل معها ألكرث من  -2

 حوالة بنكية. -3

 

الدالة عىل ذلك, يتم التأكد من استكامل املعاملة لجميع مسوغات الرصف, وإرفاق املستندات  .ب

وإكامل التوقيعات عليها من املوظفني املختصني, واعتامد الرصف من اإلدارة التنفيذية طبقاً 

 لإلجراءات املعتمدة.
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 الرصف عىل الربامج واألنشطة

 

تتم عملية الرصف عىل الربامج واألنشطة يف الجمعية يف ضوء متطلبات الخطة التشغيلية 

من املانح, من خالل تعبئة منوذج اذن الرصف عىل النشاط, وينبغي أن يحتوي  وموازنتها, أو لرغبة

 منوذج اذن الرصف عىل األجزاء التالية:

 .بيانات اإلدارة أو القسم املعني باذن الرصف 

 .الرقم التسلسيل لالذن 

 .بيانات الربنامج أو النشاط أو البند املراد الرصف له 

 وازنة العام يف حال تم اعتامده فيها والرصيد املعتمد.تحديد اسم البند أو الربنامج يف م 

 .تحديد املبلغ املطلوب رصفه    

 .توقيع اإلدارة الطالبة للرصف 

 .اعتامد صاحب الصالحية 

 .اعتامد املدير العام 

  ريال واكرث يتم توفري عروض اسعار . 10,000وثائق املؤيدة للرصف ) الرصف مببلغ الارفاق 

 مذكرات داخلية (  –رات تفاهم مذك –عقود  –فواتري 

  توقيع مدير االدارة املالية مبا يفيد توفر الرصيد من خالل املوازنة أو من خالل وجود تربع ودعم

 للربنامج.

 يف حال مل تتوفر ميزانية كافية للرصف : 

  اإلدارة املناقلة: تتم املناقلة من بند آلخر يف نفس االدارة مبوافقة خطية من املدير العام )وتلتزم

بتوضيح األسباب واالمكانية من البند التي متت املناقلة منه حتى ال يرتتب عليها عجز مايل فيام بعد( 

وذلك يف حدود اجاميل املصاريف املعتمدة يف املوازنة املالية من قبل مجلس االدارة. وبعد 

 إمتام عملية املناقلة يتم إجراء عملية الرصف مبوجب اذن الرصف.

  انية: يف حال عدم توفر رصيد للرصف عىل برنامج أو نشاط ما, يتم إعداد منوذج طلب زيادة رفع امليز

يف بنود املوازنة واعتامدها من قبل املدير العام ورفعها لالعتامد النهايئ من مجلس االدارة, 

 وبعد إمتام عملية املناقلة يتم إجراء عملية الرصف مبوجب اذن الرصف.

 

 املناقلة بني بنود املوازنة عىل البيانات التالية:يحتوي منوذج طلب 

 البند / الربنامج املراد النقل إليه. .1

 البند / الربنامج املراد النقل منه.  .2

موافقة املدير العام عىل إجراء املناقلة بعد تأكيد اإلدارة املالية عىل توفر رصيد يف البند املراد  .3

 النقل منه.

 ل نهايئ أم نقل مؤقت لحني وصول منح له.تحديد نوعية املناقلة هل هي نق .4
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 سندات الرصف

 

يتم تحرير سند رصف عند سداد املرصوفات مبوجب شيكات مسحوبة من قبل الجمعية عىل أحد البنوك 

 او حواالت بنكية , ويحتوي سند الرصف عىل البيانات التالية:

 رقم تسلسيل .1

 اسم املستفيد .2

 اسم البنك املسحوب عليه  .3

 باألرقام والحروفاملبالغ  .4

 رقم الشيك املسحوب .5

 أسباب الرصف .6

 توقيع امني الصندوق عىل إعداد ومراجعة سند الرصف واعتامد مدير االدارة املالية. .7

 

 الشيكات

 

الشيك هو الصك واملستند القانوين الذي يتم مبوجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد, 

 ويراعى فيه ما ييل:

 تحديد التاريخ .1

 االسم الرصيح للجهة املستفيدةذكر  .2

 تسجيل املبلغ املدفوع باألرقام والحروف .3

 االعتامد من صاحب الصالحية )رئيس مجلس االدارة أو نائبه واملرشف املايل( .4

 يختم عىل الشيك  بختم ال يرصف اال للمستفيد االول . .5

  يقوم يحظر إصدار أي شيك بدون سند رصف شيك, كام يحظر عىل غري قسم الحسابات أن

 بإعداده.

  يرفق مع أصل سند رصف الشيكات كافة الوثائق املربرة للرصف مبا يف ذلك رشوط التعاقد

والدفع, ويتألف سند رصف الشيكات من أصل لقسم الحسابات ألغراض إثبات القيد, ونسخة ثابتة 

 يف دفرت سند رصف الشيكات ألغراض املراجعة, أو من خالل منوذج آيل من النظام الحاسويب

املايل بعد التأكد من استيفاء النظام الحاسويب للمتطلبات الرقابية املتعلقة بإصدار السندات 

 اآللية.

  يف حالة تحرير الشيك ملورد خدمة أو أصول ثابتة أو متداولة أو تسديد إيجارات وما شابه ذلك

 يلزم الحصول عىل سند تحصيل )قبض( بالشيك.

 بات عىل إبراء ذمة الجمعية تجاه الغري يجب أن يوقع حتى يصبح سند رصف الشيكات دليل إث

مستلم الشيك عىل منت السند مع ذكر االسم الرباعي مبا يفيد استالمه الشيك مع الحصول 

 عىل سند قبض يف الحاالت املوجبة لذلك.
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  األصل أن تتم املدفوعات بعد استالم األصناف املوردة وإدخالها للمستودعات, أو بعد تسليمها

جهة الطالبة للرشاء, أو بعد قيام املورد بتنفيذ عقده مع الجمعية, ويجوز للمدير العام اإليعاز لل

برصف القيمة أو أجزاًء منها مقدماً إذا اقتضت الرضورة ذلك برشط الحصول عىل الضامنات الكافية قبل 

 األمر بالرصف.

 ت أو مشرتيات يجب أن يقوم قسم قبل موافقة اإلدارة التنفيذية عىل رصف أية مبالغ نتيجة تعاقدا

الشؤون املالية بالتحقق من أن املبلغ املطلوب رصفه يطابق ما هو وارد برشوط التعاقد, وأن يراعى 

 ما ييل:

 .أن تكون الفواتري معتمدة وعىل منوذج مطبوع أو الكرتونية  باسم املورد ومختومة منه 

 منسوبيها. أن تكون هذه املستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد 

  يف حال كانت الجهه املصدرة للفاتورة مسجله يف رضيبة القيمة املضافة يجب ان تكون الفاتورة

 رضيبية .

 .إذن اإلضافة للمخازن عن األصناف التي تم رشاؤها 

  ريال بتوقيع مدير اإلدارة الطالبة لها  1000إعداد محرض فحص لألصناف املوردة إذا زادت قيمتها عن

الصندوق, فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع مدير اإلدارة عىل الفاتورة مبا يفيد مبطابقتها وأمني 

 للعينات واملواصفات املطلوبة.

 .)نسخة أمر التوريد )الرشاء 

  مستخلصات األعامل أو الرتميامت ومحارض استالمها, مع استيفاء كافة االعتامدات املرتبطة بها من

 ة باملتابعة والتنفيذ والتأكد من مطابقتها ملا تم االتفاق عليه.جهات اإلرشاف واإلدارة املعني

  َِف( فور سداد التأكد بأن الفاتورة أو املستخلصات مل يسبق رصفها وأن تختم املستندات بختم )رصر

 الثمن.

 

 

 سندات الرصف امللغاة

 

ملعد السند )من يرفق أصل سند الرصف امللغى مع نسخته مع توضيح سبب اإللغاء واالسم الثاليث 

 اإلدارة املالية( وتوقيعه.
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 الوثائق املؤيدة للرصف

 

  الوثائق املؤيدة للرصف هي الوثائق والبيانات والفواتري والكشوف وغريها من املستندات املربرة

واملؤيدة لعمليات رصف النفقات والتي يجب أن ترفق مع مستندات الرصف املذكورة يف هذه 

يفيد أنها متت عىل الوجه الصحيح, وبأن املشرتيات أو املستلزمات أو األشغال أو الالئحة, مبا 

الخدمات قد متت لصالح الجمعية وأنه قد تم استالمها, ويجب أن تكون هذه الوثائق والبيانات 

 والفواتري باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها, وبتواريخ حديثة مقاربة للتاريخ املقدمة فيه.

 دت املستندات املؤيدة الستحقاق مبلغ معني قبل الرصف جاز أن يتم الرصف مبوافقة اإلدارة إذا فق

التنفيذية بعد التأكد من عدم سابقة الرصف وبرشط أن يأخذ التعهد الالزم عىل طالب الرصف بتحمل 

ندات, جميع النتائج التي قد ترتتب عىل تكرار الرصف, ويشرتط أن يقدم طالب الرصف بدل فاقد للمست

وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام املستند األصيل مع وجوب 

 إرفاق نتيجة التحقيق الذي أرجري يف هذا الشأن مع مستندات الرصف.

 

 الرواتب واألجور

 

 تتم عملية رصف الرواتب واألجور وفق التسلسل التايل: 

بتجهيز كشف استحقاقات املوظفني واعتامده من املدير يقوم قسم املوارد البرشية  .1

 العام ومن ثم يرسل إىل اإلدارة املالية.

تقوم اإلدارةاملالية مبراجعة كشوف الرواتب والتأكد من عمليات االحتساب الواردة يف  .2

 الكشف.

بعد املراجعة والتدقيق وأخذ املوافقة والتعميد من املدير العام عىل كشف الرواتب تقوم  .3

اإلدارة املالية تصحيح املوارد البرشية وليس االدارة املالية بطباعة قوائم بأسامء املوظفني 

واملبالغ التي ستدفع لهم وأرقام حساباتهم البنكية ويوقع من قبل املوارد البرشية, 

 واإلدارة املالية , واملدير العام باالعتامد.

 ب الصالحية.يتم رفع ملف الرواتب عىل البنك واالعتامد من صاح .4

 

 ميكن رصف الرواتب واألجور قبل التاريخ املحدد يف الحاالت التالية:

املواسم واألعياد الرسمية وما عىل شاكلتها, برشط موافقة املدير العام, وباتباع نفس  .1

 إجراءات رصف الرواتب املعتمدة.

املحدد لرصف ملوظف يف مهمة خارج الجمعية ويستلزم وجوده إىل ما بعد حلول املوعد  .2

 الرواتب.

 ملوظف عند استحقاق إجازته السنوية االعتيادية أو أي إجازة استثنائية أخرى. .3
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 العهد

 

  ًاألصل يف الرصف أن يتم بشيكات لتحقيق الضبط الداخيل ومع ذلك يجوز أن يتم الرصف نقدا

 ؤقتة.طبقاً للقواعد املحددة يف هذه الالئحة من خالل العهد املستدمية والعهد امل

  تحدد كل إدارة وقسم مجاالت الرصف من العهدة املستدمية إن وجدت لديها بحسب طبيعة

نشاطها, ولكن بصفة عامة تكون هذه املجاالت يف نطاق املرصوفات العاجلة والتي يصعب 

 االنتظار حتى يتم استخراج شيكات لها واملرصوفات النرثية الرضورية للتشغيل.

 كانت مؤقتة أو مستدمية بني العهد املخصصة للربامج واألنشطة,  يتم الفصل يف العهد سواء

 والعهد املخصصة ملواجهة املرصوفات النرثية أو مصاريف التشغيل العامة.

  ال تسجل أي عهده عىل أقسام الجمعية أو أي جهة مستخدمة لها بل كعهدة شخصية

 تستخدم من قبل موظف معني وتسجل عليه.

الدامئة واملؤقتة وال يجوز الدمج بينهام يف حساب واحد حتى ولو يجب الفصل بني العهدة  -أ

رصفت لنفس الشخص. ال يجوز رصف املرتبات واألجور أو األجور اإلضافية أو املكافآت أو الحوافز 

 أو سلف املوظفني من العهد املستدمية.

 ال يجوز رصف عهدة مالية ملوظف ما من مخصصات عهدة مالية معطاة ملوظف آخر. -ب

ترب العهد املستدمية عهدة شخصية ال يجوز نقلها إىل موظف آخر إال بعد أن تتم تسويتها تع -ت

وإخالء طرف املوظف املسؤول عنها, عىل أن يعد بذلك محرض استالم وتسلم يعتمد من االدارة 

التنفيذية, وال يجوز بأي حال من األحوال أن يعهد ألحد العاملني يف قسم الحسابات أو الرقابة 

 لية بالعهد املستدمية وذلك للمحافظة عىل نظام الضبط الداخيل.املا

 

 العرهد املستدمية

 

العرهدة املستدمية هي املبلغ الذي يسلم ألحد املوظفني يف الجمعية للرصف منه عىل 

املدفوعات النرثية والعاجلة وفق احتياجات العمل سواًء أكانت لنشاطات وبرامج الجمعية أو للمصاريف 

واالحتياجات العامة واإلدارية, عىل أن يتم تعويض املبالغ املرصوفة عندما يشارف املبلغ الكيل 

 املخصص من النفاذ.
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  يحق ملديري اإلدارات طلب عهد شخصية ملوظفيهم إذا اقتضت احتياجات العمل ذلك, بشكل كتايب

 االدارة التنفيذية للمراجعة واالعتامد.يحدد فيها الحد األقىص للعهدة ومجاالت الرصف, يقدم إىل 

 :يحرر طلب العهدة املالية من أصل ونسخة عىل النحو التايل 

  األصل: يرسل لقسم الحسابات بعد اعتامده من قبل االدارة التنفيذية, ألجل تحرير سند رصف الشيك

 أو تحويل القيمة.

 .النسخة الوحيدة: تبقى مع الجهة الطالبة للعهدة املستدمية 

 تم إعادة النظر يف الحد األقىص للعهدة املالية كل ثالثة أشهر كحد أقىص, عىل ضوء املبالغ ي

 املرصوفة فعلياً, وتتخذ اإلدارة التنفيذية القرار بالزيادة أو النقصان.

 :يشرتط فيمن يكون مسؤوالً عن العهدة املستدمية ما ييل 

 .أن يكون من العاملني الدامئني يف الجمعية 

  محاسبأ يف قسم الحسابات التابع إلدارة املالية. أال يكون 

 .أال يكون تابعاً ألي لجنة أو قسم مختص باملراقبة والتدقيق املايل 

  تررصف العهدة املستدمية مبوجب سند رصف شيكات أو منوذج تحويل بنيك للموظف املسؤول

 عنها, والذي يعد من أصل ونسخة كام ييل:

 النسخة الوحيدة األصل 

 رصف شيكسند 

يرسل لقسم الحسابات مرفقاً بطلب 

العهدة املالية املوقع من اإلدارة 

 التنفيذية

تبقى لدى الصندوق 

 لغرض املراجعة

 يسلم للبنك منوذج تحويل بنيك

يرسل لقسم الحسابات 

مرفقاً بطلب العهدة 

املالية املوقع من 

 االدارة التنفيذية

 

  سجالً خاصاً لتسجيل كافة مرصوفات العهدة ميسك من يعهد إليه بالعهدة املستدمية

 بالتفصيل أوالً بأول من واقع أذون الرصف, عىل أن يخضع هذا الدفرت للمراجعة والتدقيق.

  يتم الرصف من العهدة املستدمية باذن رصف حيث يرفق أصل الفواتري مع املستندات, ويرسل

 ف من أجل املطابقة.إىل الحسابات للتسوية املحاسبية, وتبقى النسخة لدى املوظ

  عندما تقرتب العهدة املستدمية من النفاذ يتم إعداد كشف تفريغ واستعاضة لها, لتعويض ما

تم رصفه منها, مرفقاً به أصول أذون الرصف واملستندات املؤيدة للرصف, وتقدم إىل إدارة 

ذن رصف شيك أو الشؤون املالية ألجل املراجعة وتسجيلها بالدفاتر طبقاً لطبيعتها, ثم يحرر إ 

 يتم التحويل البنيك للشخص املسؤول عنها.

 

  َِف" ينبغي ختم كافة املستندات املؤيدة للرصف من العهدة بختم وذلك فور االنتهاء من "رصر

عملية الدفع أي بعد أن يتم توقيع الشيك من قبل آخر شخص مفوض عىل توقيع الشيكات, 

 ختمها بختم )روِجَع(.ب ويتأكد من عدم تكرار دفعها وقيام املحاسب
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  ,تخضع العهدة املستدمية لنظامي الجرد الدوري واملفاجئ, بناء عىل طلب اإلدارة التنفيذية

ويرعد بنتيجة الجرد تقريراً يرفع إىل اإلدارة التنفيذية ومدير القسم أو اإلدارة املستفيدة من 

 العهدة, ثم تتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الفروق إن وجدت.

  مراجعة مستندات العهدة املستدمية تحول إىل الحسابات ألجل تسجيلها يف النظام بعد

املحاسبي بعد تحليلها, وتحمل عىل الحسابات املستفيدة حسب طبيعتها, مع انتباه املحاسب 

 إىل عدم تسجيل العهدة بشكل إجاميل وإقفالها يف حسابات مجملة.

 

 تصفى العهد املستدمية يف الحاالت التالية:

يف نهاية السنة املالية ويورد املتبقي منها إىل البنك أو الصندوق, كام أنها تستعاض  .1

 كاملة يف بداية السنة املالية الجديدة.

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

املرض أو عند الحاجة لنقلها من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو  .3

 الوفاة أو إنهاء العمل.

 

 تتطلب عملية الرصف من العهد املالية املستدمية ما ييل:

 استخدام اذونات رصف بأرقام مسلسلة. .1

 أن تكون سندات الرصف مصادقة من قبل صاحب الصالحية. .2

يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص املسؤول عن العهدة مبا يفيد السداد )مستند  .3

 باالستالم أو سند قبض(.

 تتم كتابة املبالغ باألرقام والحروف. .4

 يجب أن يحتوي سند الرصف عىل وصف كاٍف ألسباب املرصوف. .5

 أن تكون املستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد موظفيها. .6

 أن تكون املستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ تقدميها. .7

 املستدمية عن املبلغ املحدد لها من قبل صاحب الصالحية.أال يزيد ما يرصف من العهدة  .8

يف حالة تعذر الحصول عىل مستند مؤيد للرصف يتم استخدام منوذج داخيل يوضح نوع  .9

املرصوف تفصيلياً والقائم به, ويوقع من مدير إدارة مستلم العهدة, ويعتمد من االدارة 

 1000يق الحدود, ومبا ال يتجاوز مبلغ التنفيذية ويكون ذلك يف حاالت استثنائية ويف أض

 فقط ألف ريال سعودي ال غري. –ريال 
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 العهدة املؤقتة

  العهدة املؤقتة هي املبلغ الذي يسلم ألحد املوظفني يف أي إدارة أو موقع عمل لإلنفاق

 غري املعروف قيمته بدقة مقدماً إلمتام عملية رشاء مبارش من السوق.

  املؤقتة من اإلدارة التنفيذية بناء عىل طلب من إدارة معينة عىل أن يحدد يف تعتمد العهدة

هذا الطلب مقدار هذه العهدة ومجاالت الرصف واملوظف الذي سترصف له, ويحرر من أصل 

 ونسخة, كام ييل:

األصل: ويرسل إىل قسم الحسابات بعد اعتامده, من أجل إعداد منوذج رصف الشيك أو  .1

 التحويل البنيك

 لنسخة الوحيدة: وتبقى مع اإلدارة الطالبة للعهدة املؤقتة ألغراض املراجعة.ا .2

ال يجوز الرصف من العهدة املؤقتة إال للغرض الذي طلبت من أجله, وبناء عىل مستندات  .3

مؤيدة للرصف تستويف النواحي الشكلية واملوضوعية, كام ينطبق عىل العهد 

 املستدمية.

األشخاص إذا كان يف حوزته عهدة أخرى مؤقتة أو  ال يجوز رصف عهدة مؤقتة ألحد .4

 مستدمية إال بعد تسويتها.

 يشرتط فيمن يكون مسؤوالً عن العهدة املؤقتة ما ييل: .5

 أن يكون من العاملني الدامئني يف الجمعية. .أ

 أال يكون محاسبأ يف قسم الحسابات التابع لإلدارةاملالية. .ب

 باملراقبة والتدقيق املايل.أال يكون تابعاً ألي لجنة أو قسم مختص  .ج

 

  ترصف العهدة املؤقتة مبوجب سند رصف شيكات أو منوذج تحويل بنيك للمسؤول عنها, عىل

 أن والذي يعد من أصل ونسخة كام ييل:

 النسخة الوحيدة األصل 

 سند رصف شيك

يرسل لقسم الحسابات مرفقاً 

بطلب العهدة املالية املوقع من 

 اإلدارة التنفيذية

 يف الدفرت لغرض املراجعةتبقى 

 يسلم للبنك منوذج تحويل بنيك

يرسل لقسم الحسابات مرفقاً 

بطلب العهدة املالية املوقع من 

 اإلدارة التنفيذية

 

 

 

 

 

 



 

17 

  

  تتم تسوية العهدة املؤقتة يف مدة ال تتجاوز ثالثه اشهر من تاريخ انتهاء الغرض الذي

الحسابات للمراجعة والفحص بعد اعتامدها من رصفت من أجله, وتقدم املستندات إىل 

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

 املعتمدة, ثم تسجل يف الدفاتر وتحمل عىل الحسابات املستفيدة طبقاً لطبيعتها.

 :تصفى العهد املؤقتة يف الحاالت التالية 

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

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

عند الحاجة لنقلها من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو املرض  .3

 أو الوفاة أو إنهاء العمل.

 

  واملفروشات وتجهيزات إن األصول الشخصية مثل األجهزة واملعدات واألدوات واألثاث

الحاسب اآليل ووسائل االتصال ووسائل النقل التي ترصف من مستودع الجمعية, أو يتم 

رشاؤها ووضعها تحت ترصف موظف أو مجموعة من املوظفني لغرض تنفيذ مهام 

وظائفهم, تخضع لقيدها وتسجيلها يف )سجل العهد العينية( وإثباتها كعهدة مسلمة, 

وعن سالمتها واملحافظة عليها وحسن استعاملها حسب األصول  ويكون مسؤوالً عنها

 املتعارف عليها, وعىل الوجه الصحيح وإعادتها إىل الجمعية عند الطلب.

  ال تسدد تعويضات نهاية الخدمة وال متنح شهادة براءة الذمة ألي موظف تنتهي خدماته

سواًء كانت عهداً نقدية  من الجمعية مامل يقم بتسليم وإخالء كافة العهد املسجلة عليه

 أو عينية, أو سداد القيم املرتتبة عليه من العهد التي مل يسلمها.

 

 

 التعاقد

 

  يتم التعاقد عىل تأمني احتياجات الجمعية من الخدمات مبوجب عقود سنوية أو خطابات تعميد

 ة إليه.لهذا الغرض بعد اعتامدها من صاحب الصالحية يف الجمعية وطبقاً للصالحيات املخول

  إن اعتامد عقود الخدمات يستلزم بالرضورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية

املتبعة وطبقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف األنظمة الداخلية للجمعية ويعترب القسم الطالب 

 للخدمة املعني بهذه األعامل والخدمات ومسؤول عن صحة تنفيذ هذه العقود, ويتطلب ذلك

تأكد اإلدارةاملالية عند رصف دفعات أو مستحقات الجهة املقدمة للخدمة, من خالل توقيع 

 القسم أو اإلدارة املعنية بأن تنفيذ الخدمة تم بالشكل السليم وعىل الوجه املطلوب.
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يجوز تجديد عقود الخدمات وبذات الرشوط املنصوص عليها يف العقود املنتهية إذا توفرت فيها 

 اآلتية: الرشوط

أن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته عىل وجه مريض يف مدة العقد السابقة, وفق  .1

 تقرير مكتوب من قبل الجهة املرشفة, ومعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية.

ة يف أن ال يكون قد طرأ انخفاض واضح عىل فئات األسعار أو األجور موضوع العقد, أو أي تغريات عام

 الخدمة املطلوبة شكل ومضمون

 

 سياسة املشرتياتاملادة الرابعة 

 الهدف من السياسة : 

جراءات ذات الصلة باملشـــرتيات, ومنع اســـتغالل النفوذ وتأثري املصالح الشـــخصية تنظيـــم اإل  -1

 فيها, وذلك حاميـــة للامل العام.

املشرتيات و تنفيذ العقود تحقيق أفضل قيمة للامل العام عند التعاقد مع املوردين لتوفري  -2

 بأسعار تنافسية عادلة.

تعزيز النزاهة واملنافسة, وتحقيق املساواة, وتوفري معاملة عادلة للمتنافسني,  تحقيقاً  -3

  ملبدأ تكافؤ الفرص.

 ضامن الشفافية يف جميع إجراءات أعامل املشرتيات . -4

 النظام : 

مشـــرتياتها مع األشخاص او الرشكات او تتعامل الجمعية عند تنفيذ أعاملها وتأمني  -1

 املؤسسات املرخص لهم بذلك. كالً حسب اختصاصه .

 ال يجوز التعاقد مع اي جهة غري مرخصة اال يف حال الرضورة القصوى . -2

يجب عمل تقييم فني و تقييم تجاري للعروض التي يتزود بها قسم املشرتيات للمفاضلة  -3

 فيام بينها .
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 الالئحة : 

 رشوط و الضوابط : ال

 يشرتط للتعاقد مع الجهات املرخصة ما ييل : 

 اعطاء الفرصة ألكرث من جهة تخدم يف نفس املجال لضامن املساواه و الشفافية .  -1

 وجود ترخيص ساري املفعول للجهة .  -2

 الحصول عىل موافقة االدارة للعرض املرشح .  -3

 ما ييل :  يشرتط للتعاقد مع الجهات او االشخاص الغري مرخصني

عالن يف وموقع الجمعية االلكرتوين او عرب وسائل التواصل االجتامعي للتحقق من عدم اإل  -1

 .وجود أكرث من شخص محيل مؤهل

 دارة .الحصول عىل موافقة اال  -2

 لتزام باالنظمة الداخلية و اتباع االجراءات املعتمدة . اإل -3

 ابرام عقد مشرتيات و توضيح بنود االلتزامات و الحقوق .  -4

 انواع املشرتيات : 

 تنقسم املشرتيات اىل 

 اصول ( . –داخلية ) نرثية  -1

 مشرتيات الخدمات و الربامج . -2

 مشرتيات األنشطة . -3

 املشرتيات الداخلية : 

 و غريها (  –جهزة أ  –أثاث  –جميع املشرتيات التي تختص باالصول عىل سبيل املثال ) سيارات  -1

 غريها (  –القرطاسية  –املشرتيات االستهالكية النرثية عىل سبيل املثال ) ادوات النظافة  -2

 

 

 

 



 

20 

 مشرتيات الخدمات و الربامج : 

 –ألعاب  –جميع املشرتيات التي تختص بالربامج و الخدمات عىل سبيل املثال ) تحقيق أمنية  -1

 و غريها (  –عدات عينيه مسا –حقيبة سند  –أجهزة و ادوية طبية 

 مشرتيات االنشطة : 

 –بانرات  –جميع املشرتيات التي تختص بتفعيل االنشطة عىل سبيل املثال )مطبوعات  -1

 غريها ( . –قرطاسية  –بوثات  –فازات  –طاوالت  –كرايس  –ضيافة 

 املواصفات :

 يتم تحديد املواصفات للمنتج بناء عىل احتياج القسم املعني .  -1

  يتم االخذ بعني االعتبار جودة املنتج مقارنة بالسعر وعدم االعتامد عىل أقل سعر.  -2

 دورة املشرتيات ) االجراء ( 

 تعبئة منوذج طلب رصف مواد من قبل القسم املعني ) الشخص املسؤول (  -1

 اعتامد الطلب من قبل املدير املسؤول . -2

 ارسال الطلب ملسؤول املشرتيات . -3

 مراجعة الطلب من قبل مسؤول املشرتيات و استيضاح املطلوب .  -4

تعبئة منوذج اذن الرصف من قبل القسم املعني و اعتامده من قبل املدير املسؤول و  -5

 املدير العام. 

 بعد تسليم اذن الرصف ملسؤول املشرتيات يبدأ العمل عىل رشاء املنتج .  -6

 التحويل البنيك ( يتم رصف املبلغ عىل طريقتني ) من العهدة /  -7

عندما تتم عملية الرشاء يتم تسليم املنتج اىل املستودعات متهيدا لتسليمه للقسم  -8

 املعني . 
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 سياسات استقبال التربعات العينيةخامسة املادة ال

 الهدف من السياسة : 

 توضيح طريقة العمل يف استقبال التربعات العينية .  -1

 تقييم التربعات . توضيح االنظمة املتبعة يف عملية -2

 التربعات العينية :

هي جميع التربعات امللموسه و التي يتم التربع بها لألطفال و أهاليهم مبارشه أو ألستخدام 

الجمعية. عىل سبيل املثال ال الحرص )األلعاب/ املالبس / البواريك / األجهزة االلكرتونية / األجهزة 

 الطبية  و غريها( 

 ي : عند وصول التربع العين

 االجراء  القسم املسؤول العملية #

 يتم استالم التربع و حفظه بعنايه متهيدا لعملية الجرد. - قسم املستودعات  األستالم  1

 الجرد  2
قسم املستودعات + 

 قسم املحاسبة

 يتم جرد التربع و التأكد من معلوماته.  -

 الجهة املتربعة 

 ) نوع التربع )مرشوط غري مرشوط 

التربع موجه لألطفال )ألعاب/ مالبس/ غريها( يتم يف حال كان  -

االستعانه بقسم الخدمات و الربامج لتحديد مالمئة و مناسبة 

 التربعات لألستخدام و االستفادة منها.

 التقييم املايل  3
قسم املحاسبة + 

 قسم املستودعات

بعد جرد التربع العيني يتم تقدير التربع ماليا )سواء كان هناك  -

% من اجاميل قيمة التربع . 50فاتورة مرفقة ام ال ( و يتم خصم 

 و يتم االدخال يف الربنامج املحاسبي بناء عىل التقييم الجديد . 

يستثنى من القاعدة اعاله التربع اذا كان اجهزة )هواتف محمولة  -

يشن ( من املعروف انها مطلوبة و مرغوبة من ايباد / بيل ست /

 االطفال فإنه يتم ادخالها بنفس قيمة الفاتورة دون خصومات .

 قسم املستودعات  التخزين  4
يتم تخزين التربع يف املستودعات بالطرق املعتمدة يف  -

 الجمعية لحني رصفه من القسم املسؤول .

 

 

 

 

 



 

22 

 يجب مراعاة ما ييل يف تقييم القيمة املالية للتربع : 

يتم فحص التربع العيني يف البداية و يتم التأكيد من صالحية استخدامه قبل ادخاله  -1

 للمستودعات . 

ال يتم استقبال التربعات املستخدمة سابقا مثل )مالبس / ألعاب / أجهزة طبية و غريها ( حيث  -2

 ها او اعادة استخدامها .انها غري قابلة لألستفادة من

تفادي استقبال التربعات العينيه التي ال يتم االستفادة منها سواء بشكل مبارش او غري  -3

مبارش لألطفال او للجمعية. )تربعات لكبار السن او غريها( و يف حال تم استقبالها فأنه يتم 

 بيعها و ادخال قيمتها كتربع . وال يتم التعامل معها كأصول للجمعية.

% من قيمة اجاميل 50يتم تقييم التربع العيني مالياً وقت االدخال و يتم خصم ما قيمته  -4

فاتورة التربع اما يف حال عدم وجود فاتورة فإنه يتم عمل تقييم بناء عىل القيمة السوقية 

% ايضا من القيمة االجاملية. و يتم االدخال يف الربنامج املحاسبي 50للتربع و يخصم منها 

  التقييم الجديد. بناء عىل

يستثنى من القاعدة اعاله التربع اذا كان اجهزة )هواتف محمولة / ايباد / بيل ستيشن ( من  -5

املعروف انها مطلوبة و مرغوبة من االطفال فإنه يتم ادخالها بنفس قيمة الفاتورة دون 

 خصومات .
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 الفصل الثالث

 املوازنات التقديرية
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 املوازنات التقديرية   السادسة املادة 

 

) سنوية ( مشتقة من الخطة االسرتاتيجية وتشمل عىل الخطط الفرعية تعد الجمعية خطة  -1

 التالية

 . خطط الربامج واألنشطة

 .خطة التشغيل 

 .خطة التربعات واإليرادات 

 خطة األصول واالستثامرات . 

 أساساً إلعداد املوازنة التقديرية يف الجمعية . ) السنوية (تعترب الخطة  -2

اإلدارة عىل تقدير احتياجاتها من راس املال العامل وحجم السيولة النقدية تساعد املوازنة  -3

 . الالزمة لسداد االلتزامات الدورية

التقديرية لإليرادات و النفقات من خالل الرتجمة املالية لتكاليف الخطة تعد الجمعية املوازنة  -4

 السنوية عىل أن تشمل املوازنة التقديرية األقسام التالية :

موازنة الربامج واألنشطة : وتظم كافة الربامج واألنشطة الخاصة بالجمعية , وأي مبادرات تخدم  -أ 

 الهدف الرئييس للجمعية واملتمثل يف نشاط الجمعية . 

ى البرشية القامئة عىل رأس العمل املوازنة التقديرية للنفقات التشغيلية : وتضم تكلفة القو  -ب

وتكلفة القوى العاملة املضافة خالل العام القادم وفق خطة التوظيف املعتمدة يف الخطة 

التشغيلية , ونفقات املواد والخدمات املستهلكة وتكلفة املعدات والتجهيزات وعىل إن يتم تبويب 

إليها بندا خاصا  عىل حده ويضاف هذه النفقات وفقاً لدليل حسابات الجمعية ولكل مركز تكلفة

 مبوزانة املرصوفات غري املنظورة .

املوازنة الرأساملية : وتشمل موازنة األصول الثابتة وموازنة االستثامر التي يعتمدها الجمعية  -ت  

 يف إليها بنداً خاصاً مبوازنة املرصوفات غري املنظورة.

وتشمل كافة إيرادات الجمعية الناتجة عملیات  املوازنة التقديرية لإليرادات والتربعات : -ث  

االستثامر وربع األوقاف باإلضافة إىل تقديرات التربعات لربامج وأنشطة الجمعية و كافة اإليرادات 

 والدعم الذي يقدم للجمعية من الجهات الداعمة الخطة التشغيلية . 

ة السيولة النقدية للجمعية من خالل املوازنة النقدية التقديرية : وتتمثل يف إعداد موازنة بحرك -ج

 . تأثري موازنتي اإليرادات والنفقات باإلضافة إىل أرصدة النقدية املتوقعة يف بداية العام املايل

القوائم املالية التقديرية : وتشتمل عىل قامئة اإليرادات واملرصوفات التقديرية للجمعية   - ح

 .ية وفق معطيات املوازنات السابقة باإلضافة إىل قامئة املركز املايل التقدير
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نوياً قراراً بتشكيل لجنة إلعداد الخطة و املوازنة عىل ينيبه سأو من يصدر رئيس مجلس اإلدارة  -5

 نة , وتختص هذه اللجنة بالتايل :جرئيساً لل لعام أن يكون املدير ا

 تحديد السياسات واإلجراءات العامة للموازنة التقديرية . -أ 

 تحديد املعلومات املطلوبة والفرضيات والعوامل والعنارص املطلوب استخدامها يف إعداد -ب 

 املوازنات التقديرية .

 إعداد جدول زمني للموازنة تلتزم بتنفيذه وحدات العمل . -ت 

 مراجعة ومناقشة خطط اإلدارات ومكاتب اإلرشاف التابعة للجمعية .  -ث 

 املوازنة بشكلها النهايئ بعد تجميع الخطط واملوازنات الفرعية .مراجعة ومناقشة وإقرار  –ج 

وضع التصور النهايئ للخطة التشغيلية واملوازنة التقديرية للجمعية وتقدميها ملجلس اإلدارة  –ح 

 لالغتامد والتصديق .

ومدراء اإلدارات  العاماملدير من قبل نهاية السنة بأربعة أشهر وتضم كل يتم تشكيل اللجنة  -6

الرئيسة يف الجمعية مع الشؤون املالية وإدارة تنمية املوارد وأي جهة إدارية يويص بها 

 العام .املدير 

بالتنسيق مع مسئويل اإلدارات املعنية القيام بإعداد إجراءات وتوزيع تقوم لجنة املوازنات  -7

 أدلة مناذج إعداد املوازنة السنوية عليهم .

 أكتوبر .شهر هاية نم الخطة السنوية املبادرة بتقدي يجب عىل كل إدارة  -8

دراسة املوازنات املقدمة مع كل اإلدارات والفروع كام تقوم بإعداد تتوىل لجنة املوازنة   -9

 ومناقشة موازنة الجمعية املجمعة بعد االنتهاء منها .

الشؤون املالية مناقشة متطلبات النفقات الرأساملية مع أعضاء لجنة املوازنة قبل يقوم مدير  -10

  إدراجها يف املوازنة

قبل إدراج النفقات الرأساملية يف املوازنة التشاور مع جميع إدارات تقوم لجنة املوازنات  -11

الجمعية للتأكد من عدم وجود أصول غري مستخدمة يف وحدات عمل أخرى وذلك لتحويلها بدالً 

 من رشائها. 

 يف الجمعيةاللجنة يف منتصف الشهر األخري من العام املايل  تنتهي أعامل -12

عىل أساس شهري وربع سنوي بحيث تبني الفرتات التي يقل أو يزيد  ينبغي إعداد املوازنة  -13

خاللها نشاط الجمعية وذلك لالحتياط يف التغريات املتوقعة يف العمليات واملساعدة يف 

 إعداد املوازنة النقدية التقديرية .

برفعها إىل مجلس  العام قوم املديراملسودة النهائية للموازنات من اللجنة ي بعد اعتامد -14

 اإلدارة العتامدها يف موعد ال يتعدى نهاية العام املايل .

اعتامد املوازنة التقديرية يف املوعد املحدد سابقا يتم الرصف يف حدود االعتامد إذا تعذر   -15

 املوازنة الجديدة بعد اعتامدها.
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حدوث عجز يف البند املناقل له ووجود املرصود من بند إىل آخر إذا تم التأكد من ميكن املناقلة  -16

يف موازنة العام السابق عىل أن يتم تتزيل هذه املرصوفات من البنود املقابلة يف فائض 

 يف البند املناقل منه بعد موافقة صاحب الصالحية .

, من جملة موازنة املرصوفات 15غري املنظورة يف موازنة النفقات يجب أال تتجاوز %املرصوفات  -17

ويستخدم املخصص لهذا البند لتغذيه البنود التي نقدت اعتامداتها واملرصوفات الطارئة غري 

بعد تعذر النقل بني أقسام البند الواحد لعدم وجود  عام ال املتوقعة وذلك بقرار من املدير

 بذلك . فائض بذلك يسمح

حديث املوازنة ورفع املوازنة بشكل دوري ربع سنوي أو عند الحاجة ملراجعة وتتجتمع لجنة  -18

 تقرير إىل مجلس اإلدارة .

املوازنة للسنة الجارية يجب أن ال تتم إال يف حاالت استثنائية كظهور فروقات  عملية تعديل -19

 كبرية ناتجة عن استخدام افرتاضات خاطئة أو أسباب خارجية ويوىص املدير

, بناء عىل التقرير املقدم من  التنفيذي باعتامد هذه التعديالت بعد مناقشتها مع لجنة املوازنة

الشؤون املالية بعد التنسيق مع إدارة التخطيط أو مسئول الخطة والذي يتوىل تحديث التقارير 

 املالية للمؤسسة .

الشؤون املالية بإعداد تقرير شهري يقارن النتائج الفعلية بتلك التقديرية , ويقدم يقوم مدير  -20

 صف األول من الشهر التايل . هذا التقرير للمدير التنفيذي يف الن

املوازنة نسب حد االنحرافات املقبولة لبنود املوازنة والنتائج الفعلية عند إعداد  تحدد لجنة -21

 املوازنة التقديرية .

الخطة واملوازنة مبناقشة االنحرافات عن النتائج الفعلية مع مديري اإلدارات ومكاتب  تقوم لجنة -22

جميع املعلومات واملربرات للفروقات مدعمة بالوثائق إىل اإلرشاف ويجب عىل الجميع تقديم 

 . اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 جمع التربعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 جمع التربعات  السابعة املادة 

 

 الهدف والنطاق .أ

الغرض من هذه السياسة هو التعريف باملباديء و اإلرشادات الخاصة بجمع التربعات وتنمية املوارد 

املالية  و طرقها . حيث تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة يف جمع التربعات و املسؤوليات 

 ا . املحددة لجامعي التربعات و مانحيها و فيام يتعلق بإستخدام األموال و املسؤولية عنه

ترعدُّ هذه السياسة جزءاً ال يتجزأر من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملني لصالحها سواء  

 .كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل

تهدف هذه السياسة إىل حامية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال التالعب او  

 عدم الشفافية و االفصاح . 

 سياساتال .ب

تطبق هذه السياسة عىل جميع من يعمل لدى الجمعية سواء أعضاء مجلس ادارة او موظفني  

 بعقود رسمية او من يتعامل مع الجمعية من جهات خارجية أخرى . 

 البيان .ج

  . تعمل الجمعية عىل الدوام بطريقة تتسم بالعدالة و األمانة و االستقامة و الشفافية 

  نشطتها بقوانينها السارية و لوائحها و مبادئها و قيمها املعتمده تلتزم الجمعية يف جميع أ

 من مجلس االدارة و املعلن عنها يف موقع الجمعية . 

  دارة هو املسؤول عن األموال أمام املتربعني و املانحني . مجلس اال 

  يلتزم منسوبوا الجمعية بعدم استغالل موقعهم و مكانتهم لتحقيق منفعة شخصية و عدم

قبول أي تعويضات اخرى من جهات خارجية لقاء عملهم يف الجمعية سوى أجرهم أو االتعاب 

 املحددة لهم . 

  تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات املرشفة عليها بشأن حقوق املتربعني و يحق

 عني أو املانحني الحصول عىل املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام االموال . للمترب 

  يطبق نظام محاسبي معرتف به لتتبع حركة التربعات و مراقبتها و إعداد التقارير الدقيقة يف

حينها و عرضها عىل مجلس االدارة و اعتامدها و نرشها علناً متضمنة املبالغ التي تم جمعها و 

 .  الجمعيةها و ذلك تحقيقا للشفافية لدى كيفية انفاق

 االنظمة مع ذلك أن ال يتعارض السياسة عىل هذه أحكام تفسري يف املخول اإلدارة هو مجلس 

 .الجهات املرشفة األساسية للجمعية وأنظمة والالئحة السارية
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 لتزامات اال .د

  تلتزم الجمعية بتحرير سندات األستالم لجميع املتربعني او املانحني يتم فيها ذكر املعلومات

 الكاملة عن التربع و كيفية رصفه . 

  تلتزم الجمعية بتقديم التقارير املطلوبة من املانحني او املتربعني حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك

 . 

 ع بها او املمنوحة يف األغراض التي جرمعت من ستخدام جميع األموال املترب اتلتزم الجمعية ب

 أجلها . 

  تلتزم الجمعية بطرق جمع التربعات املعتمدة و يف مقدمتها وسائل اإلعالم الرسمية و األهلية

و رشكات االتصاالت املحلية وفقاً للتعليامت املنظمة لذلك و كذلك وسائل التواصل االجتامعي و 

ة للكتيبات التي تعدها الجهة او فواتري الخدمات العامة او أي وسيمواقع االنرتنت أو  النرشات و ا

 أخرى تحددها الئحة النظام . 

 املسؤوليات .ه

  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية و عىل جميع األفراد الذي يتولون جمع التربعات من

 القطاع العام أو الخاص أو غري الربحي أو من املصادر األخرى . 

 محكامت جمع التربعات   .و

  وسائل اإلعالم الرسمية و األهلية و رشكات االتصاالت املحلية عدم جواز الدعوة اىل التربع يف

وفقاً للتعليامت املنظمة لذلك و كذلك وسائل التواصل االجتامعي و مواقع االنرتنت أو  النرشات 

ة أخرى تحددها الئحة النظام لي وسيو الكتيبات التي تعدها الجهة او فواتري الخدمات العامة او أ 

إال بعد أن تضمن الجهة املرخصة لها يف إعالنها بيانات تثبت أن نظامها األساس و لوائحها تجيز 

 لها جمع التربعات 

  أن تتضمن رقم الرتخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها وزارة العمل و التنمية االجتامعية و رقم

املقر الرئيس أو الفرع و هواتفه و معلومات غرض جمع  الحساب البنيك املعتمد و عنوان

 التربعات . 

  املركز الوطني يجوز جمع التربعات بأي وسيلة إال وفقا ملا تحدده الئحة جمع التربعات لدى ال

و تلتزم الجهة املرخص لها خالل اسبوعني من نهاية حملة جمع  لتنمية القطاع غري الربحي 

التربعات برفع كشف حساب بنيك و تقرير مايل مفصل لوزارة العمل و التنمية االجتامعية موضحا 

 به التربعات العينية و النقدية و جهات التربع سواء من داخل اململكة او خارجها ان وجد . 

 اململكة اال مبوافقة خطية من وزارة العمل و التنمية االجتامعية  ال يجوز جمع التربعات من خارج

 بذلك.

 الخريية القيام بجمع التربعات اال من خالل االيت :  ال يجوز للجمعية 

 حسابها البنيك الرئيس و املعتمد وفقا لتعليامت مؤسسة النقد العريب السعودية -1
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ب ايصاالت رسمية ذات ارقام مقرها الرئيس و فروعها و املواقع املرخص لها و مبوج -2

 متسلسلة و مختومة . 

 

  . ال يجوز للجمعية الخريية فتح حساب بنيك لجمع التربعات بأسم اي شخص مهام كان مركزه 

 . ال يجوز استخدام صناديق او كوبونات جمع التربعات يف أي مكان 

 ا م الجهة خطابا رسميبعد أن تقد ال يجوز للجمعية الخريية نرش اي اعالن عن جمع التربعات اال

 موقعا من رئيس الجهة بالسامح لها بذلك عىل أن يشتمل البيانات التالية:

 موافقة الجهة املرشفة عىل الجمعية الخريية بالقيام باالعالن عن جمع التربعات . -1

 رقم الرتخيص او التسجيل للجمعية الخريية الذي أصدرته الجهة املرشفة . -2

 . رقم الحساب البنيك املعتمد -3

 عنوان املقر الرئيس و أرقام الهاتف . -4

 معلومات عن الغرض الخريي املطلوب له جمع التربعات .  -5

  تلتزم الجمعية الخريية بتحديد أصحاب الصالحية يف الرصف بعد التنسيق مع الجهة املرشفة عىل

 أال يقل عددهم عن اثنني و أن يكون الرصف من حسابها البنيك . 

  تلتزم الجمعية الخريية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التربعات النقدية و العينية و مفردات إداراته

 و مرصوفاته مؤيدا باملستندات الدالة عىل صحته يف ميزانيتها السنوية . 

  ال يجوز للجمعية الخريية استعامل االموال يف غري الغرض الذي جمعت من اجله اال مبوافقة

 ة املرشفة . خطية من الجه
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خامسالفصل ال  

 األصول الثابتة
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 األصول الثابتة   الثامنة  املادة

 

 الهدف من السياسة : 

 توضيح عملية استبعاد االصول املهلكة اداريا . -1

 توضيح تصنيفات االصول الثابتة الغري متداولة يف الجمعية . -2

 

الثابته :األصول   

هي جميع األصول الثابته الغري متداولة امللموسة و التي يتم امتالكها من قبل الجمعية سواء عن 

 طريق الرشاء او التربع العيني او التربع املايل املرشوط لرشاء أصل . 

 –جهزة األ  –املعدات  –األثاث  –السيارات  –املباين  –أمثلة لألصول الثابته الغري متداولة ) األرايض 

 الربامج ( 

مباين (  –يستثنى العمل بهذه السياسة األصول العقارية ) ارايض   

 

 امتالك األصل الثابت :

  :ميكن امتالك االصول الثابتة للجمعية عن طريق

 الرشاء املبارش  -

 التربع العيني . -

 التربع املايل املرشوط ألمتالك اصل ثابت . -

 

عند رشاء أي اصل ثابت يتم اثباته يف الربنامج املحاسبي ) الجرد املحاسبي ( حيث يتم اثبات البيانات 

:التالية   

 قيمة الرشاء  -

 نوع االصل  -

 البند )يف الربنامج املحاسبي ( -

 نسبة االهالك . -

عند مرور دورة محاسبية كاملة عىل األصل ) سنة ( يتم اعادة تقييم األصل الثابت من خالل نسبة 

 األهالك فيتم حسابها تلقائيا عرب الربنامج املحاسبي 

الصل عن طريق يف حال حدوث أي مشاكل لألصل و يصبح غري قابل لألستخدام فإنه يتم استبعاد ا

 الخطوات التالية : 

 األصل من قبل الشخص املسؤول .يتم الكشف عىل  -
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يتم تحرير مذكرة داخلية اىل قسم املستودعات بحالة األصل و توضيح عدم قابليته  -

 لألستخدام ) من قبل القسم املسؤول عن االصل (

 يتم تحرير مذكرة داخلية ) مذكرة اتالف ( من قبل قسم املستودعات  -

 ملساندة و التأكد من حالته .يتم الكشف عىل االصل من قبل مدير ادارة الخدمات ا -

  يتم اعتامد مذكرة األتالف من قبل مدير ادارة الخدمات املساندة . -

 يتم اعتامد مذكرة األتالف من قبل املدير العام .  -

 تسليم املذكرة لقسم املالية ليتم استبعاد األصل من الدفاتر املحاسبية . -

اد التالف بالطرق املعتمدة يف تسليم نسخة من املذكرة لقسم املستودعات ليتم استبع -

 الجمعية . 

ريال فأقل .  50000من صالحيات املدير العام اعتامد جميع مذكرات االتالف يف حال كانت القيمة   

ريال.  50000من صالحيات مجلس االدارة اعتامد مذكرات االتالف يف حال كانت القيمة تبلغ اكرث من   

 

 أسباب األهالك  :

 لألستخدام.عدم صالحية االصل  -

 . انتهاء العمر االفرتايض -

 سوء استخدام . -

 

 الصالحيات : 

 الجهة املعنية مدير ادارة الخدمات املساندة املدير العام

اعتامد اتالف املواد و التي تبلغ 

و اقل . 50,000قيمتها   

يف حال كانت قيمة املواد اكرث 

يتم رفع توصية  00050,من 

 االتالف اىل مجلس االدارة ألخذ

 املوافقة .

االطالع عىل املواد للمعاينة و 

التأكد من عدم صالحيتها و رفع 

 توصية االتالف للمدير العام .

رفع مذكرة داخلية بحالة املواد 

 املرغوب يف اتالفها .
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سادس الفصل ال  

 املخزون 
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  املخزون  التاسعة املادة 

 

 :الهدف 

 باملخزون .  ذات الصلة  األجراءاتنظيـــم ت -

 ضبط حركة املواد داخل املخزن و طرق تخزينها . -

 تحديد نظام الجرد و نظام الرتقيم و االكواد . -

 تعالج السياسات و الضوابط املصممة االحتيال والفقدان و سوء استخدام موارد الجمعية . -

 العمل مع املخزون . الشفافية يف جميع إجراءات تحقيق -

 

 مستودع / مستودعات تخزن فيها املواد و يراعى ان تتوفر يف املستودعات  يكون للجمعية

 رشوط األمن و السالمة وسهولة الوصول اىل املواد املخزنه .

  يكون قسم املستودعات مسؤوال عن استلم و رصف و تخزين املواد التي يتم رشاؤها و

 توريدها للمستودعات من قبل قسم املشرتيات .

  قسم املشرتيات و قسم املستودعات بخصوص توفري النواقص و االحتياجات يتم التنسيق بني

 لقسم املستودعات و التي تخدم الجمعية و املوظفني بشكل مبارش كالقرطاسية و غريها . 

  جميع املستودعات تكون يف عهدة مسؤول املستودعات وهو املسؤول عن محتويات

اغالقة كام ال يجوز تسليم مفاتيح املستودع املستودعات وال يجوز ترك املستودع دون احكام 

 ألي شخص اال مبوجب محارض استالم و اعتامد من املدير املبارش .

  يدخل ضمن مسؤوليات مسؤول املستودعات تنظيم و ترتيب و تكويد األصناف داخل املستودع

ة بالطرق املعتمدة لدى الجمعية بحيث يسهل االستدالل عليها و رصفها و كذلك املحافظ

عليها و حاميتها من التلف و الفقد او الضياع كام يدخل من ضمن مسؤولياته تسهيل أعامل لجان 

 الجرد السنوي و الجرد الربع سنوي أثناء السنة املالية .

  يتم تسليم مسؤول املستودعات جميع محتويات املستودعات من مواد أو مهام و ذلك

ملدير العام ومدير ادارة الخدمات املساندة مبوجب محرض جرد رسمي تقوم به لجنة مشكلة )ا

و املحاسب و مسؤول املستودعات(  عىل أن يوقع جميع أعضاء لجنة الجرد عىل كافة صفحات 

 و كشوفات الجرد الفعيل .

  يتم استالم جميع محتويات املستودع من مواد اومهام من مسؤول املستودعات و ذلك يف

ه السنوية ويكون االستالم مبوجب محرض جرد فعيل يوقع حالة تركه العمل او حصولة عىل اجازت

 (  .6عليه و عىل جميع كشوفاته أعضاء لجنة الجرد املذكورين يف املادة )

  ال يجوز ملسؤول املستودعات استالم أي مواد باملستودع اال بعد اتخاذ اجراءات الفحص و

ب فاتورة رشاء من الجهة االستالم الالزمة املعتمدة لدى الجمعية و يتم االستالم مبوج

املوردة و مبوجب صورة من أمر الرشاء املعتمد من قبل ذوي الصالحية و اعداد سند ادخال 
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بالكمية املستلمة فعالً باملستودع ووفقاً للمواصفات التي تم معاينتها فعلياً و املطابقة 

 لصورة أمر الرشاء .

  ع اال مبوجب طلب رصف مكتمل ال يجوز ملسؤول املستودعات رصف اي مواد من املستود

البيانات و معتمد من قبل املدير املسؤول صاحب الصالحيات و يحظر عىل مسؤول املستودعات 

تسليم و اخراج اي من املواد بدون اعتامد مسبق من ذوي الصالحية و عىل الشؤون املالية 

ات معتمدة من التأكد من أن جميع سندات رصف املواد من املستودعات قد صدر مقابلها طلب

 قبل ذوي الصالحية .

  مبجرد امتام رصف املواد عىل مسؤول املستودعات استخراج سند رصف مواد و الحصول عىل

 توقيع املستلم مبا يفيد االستالم . 

  ال يجوز تخزين أي مواد غري تابعة أو غري مملوكة للجمعية يف املستودعات اال بقرار مكتوب و

قيد املواد املخزنة يف هذه الحالة يف السجالت املحاسبية معتمد من املدير العام و ت

 كمخزون أمانة .

  يحتفظ مسؤول املستودعات بقاعدة بيانات لألصناف املوجودة و يلتزم بتقييد حركة جميع

 االصناف الواردة للمستودع و املنرصفة منه و الرصيد الكمي لكل صنف أوال بأول .

 املواد باملستودع يقيد فيه حركة الوارد و املنرصف  تحتفظ الشؤون املالية بسجل ملراقبة

بالكميات و القيمة وذلك لجميع األصناف الواردة للمستودعات و املنرصفة منه و استخراج 

األرصدة سواء بالكميات او بالقيمة و  عىل القسم املايل املراقبة عىل املواد باملستودعات 

اقبة املخزون مع األرصدة الفعلية و كذلك مع و مطابقة األرصدة الدفرتية الواردة بسجل مر 

 األرصدة بالسجالت املخزنية التي لدى مسؤول املستودعات .

  تخضع املخازن و املستودعات للجرد الدوري و املفاجيء و يكون الجرد شامالً جميع محتوياتها

شهر و بالطرق عىل األقل كل ثالثة أ  ال ملكاً للجمعية و يتم الجرد مرةالتي تعترب يف هذا املج

 املعتمدة لدى الجمعية.

 يتم التعامل مع املخزون عىل النحو اآليت : 

 . يتم تقييد املخزون بسعر التكلفة او سعر السوق أيهام أقل 

 . يتم تقييد املخزون عند استالم املواد فعلياً يف املستودع و استخراج ايصال االستالم 

 ملواد التالفة  عىل أساس منتظم  يتم تكوين مخصص 

 

 رصف املواد لإلدارات و الفروع املختلفة يشمل اآليت :

  تعبئة منوذج طلب رصف مواد من قبل االدارة املعنية و اعتامدة من مدير االدارة بالتوقيع عىل

 النموذج .

  . يجب تسجيل املواد التي تم رصفها و قيدها عىل حساب املخزون املعني 

 ملواد املطلوبة يف حال توافرها يف املستودعات و يف حال عدم توافرها يتم يتم رصف ا

 تحويل طلب رصف املواد اىل قسم املشرتيات من قبل قسم املستودعات . 
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  بعد تأمني املواد من قبل قسم املشرتيات يتم ادخالها للمستودعات و اتباع اجراءات االدخال

 لقسم املعني .املعتمدة لدى الجمعية و بعد ذلك رصفها ل

اجراء الجرد الفعيل للمخزون يف نهاية كل شهر و ميكن أن يتم الجرد خالل الشهر ألكرث من  -

 مرة بناء عىل طلب من االدارة العليا . 

تشكيل لجنة جرد لألرشاف عىل عملية الجرد حسب الصالحيات املخولة لهم ) املدير العام/  -

 ودعات / املحاسبة ( مدير ادارة الخدمات املساندة/ مسؤول املست

ايقاف جميع حركات املستودع )رصفا و استالما( أثناء عملية الجرد الفعيل للتأكد من أن  -

 املخزون حقيقي .

 طباعة قامئة الجرد من الربنامج املحاسبي و مطابقتها بالجرد الفعيل للمواد .  -

 يل ان وجد .البحث عن أسباب الفروقات يف كمية املواد املسجلة و نتائج الجرد الفع -

اذا دعت الحاجة إلعادة عملية الجرد فعىل املوظفني الذين يقومون باعادة الجرد تقديم - -

تقاريرهم و فحص األختالفات الناتجة مرة أخرى و يف حالة التأكد بأنه ال حاجة إلعادة الجرد 

 يجب اخذ االجراء الالزم ملعالجة الفرق بناء عىل نتائج البحث عن الفروقات .

 د الفروقات الناتجة عن عملية الجرد يتم من صاحب الصالحية .اعتام -

 تحديد يوم للبدء بعملية الجرد الفعيل للمستودعات من صاحب الصالحية . -

الزيادة / النقص النتاتج عن تسوية فروقات املخزون يجب ان يتم تسجيلة يف حساب  -

 . الزيادة/النقص يف املخزون
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سابع الفصل ال  

 االستثامر 
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 االستثامرالعارشة  املادة 

 

 نطاق التعليامت :

املوجودة لدى الجمعية, عىل أن أموالترسي هذه التعليامت عىل استثامرات الفائض من   

قتصادية يفاإل  بحسب املستجدات التنظيمية و - خرآل يتم املوافقة عليها وتعديلها من وقت   

وفق توصيات مجلس إدارة الجمعية . العمومية مبوافقة الجمعية  –اململكة  . 

 وملجلس إدارة الجمعية فتح حسابات مرصفية واستثامرية واستثامر الفائض من أموال

 الجمعية وفق هذه التعليامت لدى مؤسسات السوق املالية املرخصة من قبل هيئة السوق

مؤسسة النقد العريب السعودي.املالية أو املصارف املرخصة من قبل   

 

ستثامر :ال السرتاتيجية الرئيسية لا  

يف فئات أصول ذات مخاطر االستثامر ل الرأس املال عىل املدى البعيد من خاملحافظة عىل   

 منخفضة وقابلة للتسييل بسهولة أو يف محفظة متوازنة سواء بشكل مبارش يف السوق أو عن

  Fund Balanced . املتوازنه االستثامرطريق صناديق 

 

 العائد املستهدف :

ل فرتة خمس سنوات ) أو عائد معدل باملخاطر ال%خ 5.3% او  2 عائد سنوي قدره صايف  

ل فرتة عرش سنوات(ال%خ 6%اىل  3مابني   

  مستوى املخاطرة :

 منخفض و متوازن, وبالتايل ستتبع استثامرات الفائض من أموال الجمعية منهجية متحفظة

دخاطر مع القابلية لتعزيز العوائعليها تفضيل تقليل امل يتم بناءو , املخاطراتجاه  متوسطةإىل   

 بشكل متوازن يف حال كان العائد املتوقع يربر مستوى املخاطرة لألستثامر.

 

 احتياجات السيولة :

ستثامر الفائض منال يتم تخصيص مبالغ  الدارة املالية للجمعية بحيث ال يتم التنسيق مع ا  

90فرتة  خاللستثامر عىل احتياجات السيولة للجمعية ال ا بعد تقييم أثر إالأموال الجمعية   

ستثامر .يوما التالية لال   
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 قيود عىل بعض النشاطات:

 كافة استثامرات الفائض من أموال الجمعية تخضع للقيود التالية :

Greenfield ستثامر يف املشاريع التطويرية  عدم اال       -    

 عدم استخدام املشتقات املالية -

 ستثامر.ال القروض لتمويل اعدم استخدام  -

 نظمة السعودية.ال امر يف منتجات غري متوافقة مع استثال عدم ا -

 رتاتيجيات القامئةكاالسلية أو ترتيبات عالية املخاطر ستثامر يف أوراق مااال عدم  -

 عىل املضاربة.

 يف أي استثامرات سيرتتب عليها إخالالً يف قدرة الجمعية عىل تقديم عدم الدخول -

 خدماتها وبرامجها .

 

 مبدأ الحرص والعناية:

 عىل مجلس إدارة الجمعية أو من يرونه من املختصني باالستثامر لدى الجمعية بذل العناية

ما ييل: ستثامر الفائض من األموال لديها, مع مراعاةال والحرص عند التعاقد مع جهة   

 . التأكد من أن الجهة املتعاقد معها لديها كافة الرتاخيص التنظيمية الالزمة 

 تثامر اس األجتامع/التواصل مع مسؤويل األستثامر لدى الجهة املرشحة للتعاقد معها كمدير

املرشحة والفريق  ستثامرات ذات الصلة املدارة من قبل الجهةلتقييم األداء التاريخي لال 

 تاريخياً يف الفريق . لدى الجهة ومدى وجود أي تغيريات جوهرية ستثامرياال 

 مدراء  ستثامرات الفائض من أموال الجمعية وإعداد تقارير دورية بالتنسيق معاتابعة م

 . ستثامر الذين يتم تعيينهم لهذا الغرضاال 
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ثامن الفصل ال  

 املخالفات املالية 
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 عرش حادية املادة ال

 املخالفات املالية

  وماتفرضها من اجراءات  : اململكة العربية السعودية دون االخالل بأنظمة 

تشكيل لجنة لتقيص األمر ورفع تقرير  العاممخالفات مالية فإن عىل املدير  يف حالة حدوث -1

يسمحون بتحديد وسيلة العقاب للذين  العام مفصل التخاذ القرار املناسب , ويقوم املدير 

ألنفسهم باختالس أموال الجمعية أو التالعب فيها مع رضورة إحاطة رئيس مجلس اإلدارة بأي 

مخالفات مالية تقع والعقوبات واإلجراءات التي اتخذت تجاه كل حالة مع حفظ حق رئيس مجلس 

 اإلدارة يف املوافقة عىل العقوبة أو تعديلها . 

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

مبقتضاها من الحصول عىل أموال من الجمعية أو االحتيال عىل الغري , فإنه يجب أن يرد تلك 

أو من ينيبه اإلجراءات  العاماألموال يف ظرف أربعة وعرشين ساعة من إخطاره , ثم يتخذ املدير 

 ضده والتي قد تصل إىل حد الفصل من العمل وابالغ الجهات الرسمية النظامية املناسبة

املوظف املختلس أو املتالعب أو املحتال قد تلقى معاونة للوصول إىل هدفه من  إذا ثبت أن -3

أي من العاملني بالجمعية فإن ذلك الشخص الذي أعانه يعترب رشيكاً له يف الجرم ويقرر املدير 

 خاذها حياله مع إحاطة رئيس مجلس اإلدارة مبا تم اتخاذه العقوبات الواجب ات العام

نفعته مل الاملوظف املوكل إليه تحصيل أموال تخص الجمعية بعض أو كل هذه األمو  إذا اختلس -4

الخاصة كأن ال يصدر إيصاالً رسمياً باملبالغ املستلمة أو يصدر إيصاالً مببلغ يقل عن املستلم 

التي حولها لنفسه للجمعية يف ظرف أربعة وعرشين ساعة الفعيل يجب عليه رد كل املبالغ 

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

أحد املسؤولني عن الخزائن أو املستودعات أو أي من ممتلكات الجمعية قد استغل  إذا ثبت أن -5

سمح ألحد غريه بالسطو عىل ممتلكاتها فإن وضعه الوظيفي بأن ترصف يف مال الجمعية أو 

املسؤولية تقع عليه يف تعويض الجمعية عن قيمة ممتلكاتها املغتصبة , ثم يتخذ رئيس 

مجلس اإلدارة أو من ينيبه اإلجراءات النظامية املناسبة ضده والتي قد تصل إىل حد الفصل من 

 العمل وإبالغ الجهات الرسمية .

الية عن طريق اإلهامل يجب أن ينال عقوبة مناسبة وأن ينذر برضورة موظف مخالفة م إذا ارتكب -6

  االمتناع عن تكرار مثل هذه املخالفة وإال سينال عقوبة أكرب مستقبالً

حدوث مخالفات مالية يف أي إدارة أو قسم من أقسام الجمعية وخصوصاً  يف حالة تكرار -7

بارش واملسؤول املختص تحمل املعنية بالتعامل مع األموال فإنه يقع عىل املدير امل

 مسؤولية تلك املخالفات , وتتخذ اإلجراءات التصحيحية حياله .
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تاسعالفصل ال  

 املراجعة والتحقيق
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 عرش  الثانيةاملادة 

 املراجعة والتدقيق 

 

برئاسة املراقب املايل أو املراجع الداخيل يرتبط باملدير   رقابة ماليةمسؤول  يكون للجمعية -1

مبارشة , ويتوجب عىل جميع اإلدارات التعاون التام مع هذا الجهاز ألداء عمله وتوفري  العام

كافة البيانات التي يطلبها يف أي وقت , وله الحق يف الزيارات املفاجئة والدورية حسب ما 

 يراه يف صالح العمل .

أنظمة الرقابة والضبط الداخيل للشؤون املالية وأقسام الحسابات  الرقابة املالية لمسؤو يعد   -2

 بالجمعية وتعتمد من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه , وتكون ملزمة للتطبيق يف الجمعية.

مجلس أو من يفوضه اإلدارة أنظمة الرقابة والضبط الداخيل يف أقسام الشؤون  يعتمد رئيس  -3

عية ويحدد هذا النظام مسؤولية كل من العاملني فيها وخاصة بالنسبة للنقدية املالية بالجم

الواردة والصادرة والشيكات الواردة والصادرة والتربعات واألجور واملوردين واملخازن 

 واملشرتيات واملرصوفات والعهد النقدية وغريها من أوجه اإلنفاق واملوارد .

 ذ نظام الرقابة الداخلية فيام يقع يف اختصاصه.قسم أو إدارة مسؤول عن تنفي كل مدير -4

املدير املختص أو أي موظف من موظفي الجمعية بأي حادث من حوادث االختالس  مبجرد علم -5

 العامأو الرسقة أو خالفه مام يرتتب عليه خسائر يف أموال الجمعية يجب عليه إخطار املدير 

 الشأن. للجمعية التخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة يف هذا

للجمعية مراجع حسابات خارجي مكلف من رئيس مجلس اإلدارة أو من الجهات  يلزم أن يكون  -6

الرسمية ذات الصلة ملراقبة حساباتها واعتامد قوامئها املالية , عىل أن ذلك بحد أقىص 

االنتهاء من مسؤولية توجيه  العامشهرين من انتهاء السنة املالية , ويقع عىل املدير 

 الشؤون املالية للتعاون مع مراجع الحسابات ألداء مهامه.

جميع العقود املزمع إبرامها مع الغري من الناحية القانونية واملالية وذلك قبل  يجب مراجعة  -7

اعتامدها من أصحاب الصالحية, كام يتعني الرجوع إىل الشؤون املالية للتأكد من وجود االعتامد 

 الكايف باملوازنة التخطيطية للجمعية .

بربنامج للمراجعة والفحص املستندي للمتحصالت النقدية بهدف  يلزم قيام املراجع الداخيل -8

تحديد مدى مالمئة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى تنفيذها , والتأكد أن املتحصالت تم تسجيلها 

املختص , وأن تلك املتحصالت تودع وترحيلها بطريقة سليمة إىل الجانب الدائن من الحساب 

 بالبنك مبارشة دون تأخري .

 ية عىل الخطوات الرئيسية التالية:املراجعة الخاص باملتحصالت النقد يشتمل برنامج  -9

 . مطابقة املتحصالت يف سجالت الجمعية باملتحصالت بالبنك 

  خالل السنة.تحديد مدى الحاجة إلجراء جرد مفاجئ لرصيد النقدية املحصلة يف أي وقت 

 .مقارنة عنارص القيود املسجلة يف سجل النقدية املحصلة املستندات املؤيدة لها 

 . التحقق من صحة جمع أعمدة سجالت املتحصالت النقدية عن الفرتة محل الفحص 
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  مراجعة الرتحيالت من سجالت املتحصالت النقدية إىل كل من دفرت األستاذ العام ودفاتر

 األستاذ املساعدة

 بعة ومالحظة التحويالت املالية بني البنوك خالل الفرتة بالكامل عىل أساس اختباري.متا 

 . مقارنة تفاصيل قسائم اإليداع بالبنك بسجالت املتحصالت النقدية 

الرقابة بربنامج مراجعة للتحقق من صحة ودقة مذكرات التسوية ويشمل  مسؤول يلزم قيام   -10

 الخطوات التالية :

  جميع التسويات التي قامت الشؤون املالية بإعدادهاالتحقق من صحة.  

 األرصدة يف كشف الحساب الجاري  مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتلك املذكرات مع ,

 . ومقارنة أرصدة الدفرت كام تظهر يف تلك املذكرات مع سجالت الجمعية

 ومراجعتها عىل  تتبع النقدية بالطريق )تحت اإلبداع( بكشوف حساب البنك يف فرتات تالية

 . دفرت املقبوضات النقدية

  مراجعة مجموع الشيكات القامئة التي مل تقدم للرصف بعد ومقارنة ذلك املجموع بالرقم

 الذي يظهر يف كشف التسوية .

  مراجعة الشيكات القامئة يف أول املدة مع كشف البنك عن الفرتة موضع الفحص مع دفرت

 . املدفوعات النقدية

 القامئة يف نهاية مدة الفحص مع كشوف البنك عن الفرتة التالية لفرتة  تتبع الشيكات

 الفحص. 

  الرجوع إىل املستندات التي تدعم العنارص األخرى التي تظهر يف مذكرة التسوية وكذلك

 الرجوع للقيود املتعلقة بها الدفاتر .

 يهدف ملا ييل :بتطبيق برنامج مراجعة لالستثامرات يشمل و الرقابة املالية مسؤوليقوم  -11

  تحديد مصادر األموال املستثمرة ومدى اتفاقها مع الوارد بالالئحة , ومطابقتها لألصول و

 الفتاوي الرشعية ذات الصلة باالستثامر إن وجدت .

  فحص طريقة املحاسبة عىل االستثامرات واإليرادات املرتبطة بها املستخدمة بواسطة

 . الداخلية الخاصة بهاالجمعية , وتقييم نظام الرقابة 

 التحقق من الوجود املادي لالستثامرات ومن ملكية الجمعية لها . 

  الوصول إىل اقتناع بأن حسابات االستثامرات وحسابات اإليرادات املرتبطة بها معدة وفقا

 للمبادئ املحاسبية املعقولة .

 التأكد من عدم استخدام االستثامرات كضامن للحصول عىل قروض شخصية . 

 معرفة أنواع االستثامرات بالتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها املختلفة واإلجراءات 

 . الرقابية املتعلقة بها وإعداد كشوف تفصيلية بذلك 

  التأكد من صحة الجمع األفقي والرأيس لكشوف االستثامرات , ومطابقة تلك املجاميع عىل

 الحسابات الخاصة بها بدفرت األستاذ العام .

 االستثامرات قصرية األجل التي تظهر ضمن األرصدة النقدية يف امليزانية التفرقة بني 

العمومية لكونها استثامر مؤقت للفائض النقدي , واالستثامرات طويلة األجل التي تزيد 

 عن سنة . مدتها
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 . التأكد من تقييم االستثامرات وفق املعايري واألصول املحاسبية املتعلقة بهذا الخصوص 

بفحص وتقييم عقود االستثامرات القامئة والعقود محل الدراسة  الرقابة املالية لمسؤو يقوم   -12

 . , بالتعاون مع الجهات القانونية املتخصصة يف ذلك

بربنامج فحص ومراجعة مستندية للمدفوعات النقدية يشمل  الرقابة املالية مسؤوليلزم قيام  -13

 ثالثة جوانب رئيسية :

  واملستندات املؤيدة لها مثل الفواتري وأذون االستالم فحص ومراجعة سندات الرصف

 وغريها من املستندات التي سبق إثباتها يف النظام املحاسبي .

  مقارنة الشيكات التي قام البنك بسداد قيمتها والشيكات املعادة للجمعية باملعلومات

 املوجودة يف كشف حساب الصندوق والبنك )أو سجل املدفوعات النقدية(.

  الشيكات باملستندات وسندات الرصف .ربط 

بربنامج تفصييل لفحص ومراجعة مستنديه للمدفوعات  الرقابة املالية مسؤولقيام يلزم   -14

 النقدية كام ييل :

  مطابقة مجموع العنارص الدائنة يف حساب البنك يف دفاتر الجمعية مبجموع العنارص

 . الظاهرة يف كشف البنك

 التي تقوم الجمعية بإعدادها ومتابعة عنارص القامئة. التحقق من دقة مذكرة التسوية 

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

 .واملستفيد واملبلغ وصحة التوقيع

   فحص املستندات املؤيدة للمدفوعات النقدية لجميع أو بعض الشيكات التي متت

 . مقارنتها بسجل الشيكات

  مراجعة مجاميع أعمدة سجل املدفوعات النقدية والتحقق من صحة الجمع األفقي يف

 السجل. هذا

 تتبع وتحث القيود األخرى الدائنة يف حساب النقدية أو الصندوق والبنك بدفاتر الجمعية. 

 )فحص الشيكات القامئة )التي مل تقدم للرصف 
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 عرش  الثالثة  املادة 

 التقارير املالية 

 يتم إعداد موازين املراجعة شهرياً كالتايل :  -1

 .ميزان املراجعة اإلجاميل )العام( من واقع إجاميل حركة الحسابات اإلجاملية 

  كام يتم إعداد موازين مراجعة تحليلية شهرية 

  ميزان املراجعة العام للتأكد من صحتها .مطابقة موازين املراجعة التحليلية عىل 

  يف نهاية العام يتم إعداد ميزان مراجعة عام إلجاميل حركة العام متهيدا إلعداد

 الحسابات الختامية واملركز املايل . 

يف الجمعية بتقديم تقرير دوري كل شهر , وتقرير آخر كل ثالثة  تقوم الشؤون املالية -2

رصوفات الفعلية مقارنة بالتقديرات الواردة باملوازنة أشهر مبينا فيه اإليرادات وامل

املالية  الرقابة ملسؤولمعتمدة للجمعية, ونسخة  عامالتخطيطية لعرضه عىل املدير ال

 للجمعية

موازين مراجعة شهرية مفصلة باملجاميع واألرصدة تلتزم الشؤون املالية بتقديم  -3

( يوماً من الشهر التايل . 15فيام ال يتعدى )والتفصيالت املطلوبة لجهاز الرقابة املالية 

 .عامونسخة منها إىل املدير ال

بتقديم تقرير ربع سنوي وآخر نصف سنوي مبني به املركز املايل تقوم الشؤون املالية  -4

للجمعية ومقدار الفائض أو العجز النقدي يف نهاية كل فرتة والفائض أو العجز النقدي 

 معية . املتجمع لعرضه عىل إدارة الج

كل سنة مالية يتم إعداد القوائم املالية والحسابات الختامية معتمدة من يف نهاية  -5

املراجع الخارجي وبحد أقىص شهرين من انتهاء السنة املالية . يتوىل أحد مكاتب 

املحاسبة املرخص لها فحص حسابها الختامي قبل االجتامع السنوي للجمعية العمومية 

 ب املحاسبة مراعاة ما ييل :بثالثة أشهر "وعيل مكت

 امليالديةنهاية السنة لسنة املالية للجمعية هي ا  

  فحص امليزانية العمومية الخاصة بالسنة املالية املعنية مع تخصيص خانة للمقارنة مع

 السنة املالية السابقة.

  فحص حساب اإليرادات واملرصوفات الخاص بالسنة املالية املعنية , مع تخصيص خانة

 . للمقارنة مع السنة املالية السابقة

 . فحص قامئة للمقبوضات واملدفوعات النقدية التي متت خالل السنة املعد عنها امليزانية 

 فحص إيضاحات مرصوفات الجمعية 

  فحص بيان استهالك املوجودات من األصول الثابتة يوضح نوع األصل ,وقيمته األساسية يف

االستهالك السنوي ,ونسبة االستهالك مع توضيح أية أول السنة املالية ,وقيمة قسط 

 إضافة جديدة أو إستبعادات ,وبيان التاريخ يف كال الحالتني .
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  احتساب اإليرادات واملرصوفات العينية مقدرة بقيمة فعلية مبوجب محارض التقدير التي

 تعدها الجمعية وإظهار قيمة املتبقي منها ضمن كشوف الجرد .

  بإيرادات ومرصوفات ,وصايف الدخل املرشوعات املختلفة كل عيل حدة ,مع إعداد كشوفات

 بيان سنة املقارنة لصايف الدخل .

 فحص إيضاح ممتلكات الجمعية من العقار ,كل عيل حدة 

  . بيان كل قيمة إعانة حصلت عليها الجمعية من الوزارة حسب نوعها 

 إيضاح بالتأمينات . 

 لدائننييل بالذمم املدينة وايإيضاح تفص . 

  مراجعة الحسابات مستندياً ومحاسبياً بنسبة كافية. 

 . مصادقة مكتب املحاسبية بختمه الرسمي عيل جميع صفحات امليزانية والحساب الختامي 

  تسهيل مهمة مدقق الحسابات وتزويده بكافة البيانات واملعلومات الالزمة إلنجاز مهمته 

 جلة باسم الجمعية مثل )الصكوك الرشعية , تقدم مستندات ملكية األصول الثابتة املس

 استامرات السيارات وغريها ( إيل مدقق الحسابات لإلطالع عليها والتأشري بذالك يف تقريره

 عىل امليزانية .

 مبلغ  ثقيل شهادة البنك الذي تتعامل معه الجمعية بالنص الذي يوردها به عيل أن يذكر

يوم املحدد لنهاية السنة املالية للجمعية , رصيد أصول أموال الجمعية لدية بتأريخ ال

 ويحدد مقدار األصول رقام وكتابة .

  دراسة امليزانية العمومية والحسابات الختامية ومراجعتها ومناقشتها مع مدقق

الحسابات لعرضها عيل الجمعية العمومية يف اجتامعها السنوي واملصادقة عليها , 

 . ية باإلرشاف عىل الجمعيةورفع نسخة منها للجهات الرسمية املعن

من مراجعة واعتامد التقارير املالية الشهرية والربع سنوية والتأكد  يتوىل املدير املايل -6

البيانات املدرجة فيها وعرضها عىل الجهات اإلدارية املعدة من أجلها يف املواعيد 

 .املحددة لذلك

تحليل البيانات الواردة يف التقارير املالية والحسابات الختامية  يتوىل املدير املايل -7

باستخدام أساليب التحليل املايل املتعارف عليها ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلوالته 

 أو من ينوب عنه.  العامللمدير 

مات إعداد القوائم املالية الربع سنوية وتقدميها مع كافة املعلو  يتوىل املدير املايل -8

والبيانات التي يطلبها مراقب الحسابات والذي يقوم بدوره بالفحص املحدود وفقاً ملعايري 

 املتبعة .املحاسبة والتعليامت 

املدير املايل يتوىل املحاسب مهام وواجبات املدير املايل بقرار من يف حال غياب   -9

 املدير 

للمحاسبني القانونيني واألنظمة وفقاً ملتطلبات الهيئة السعودية  إعداد القوائم املالية  -10

 األخرى السائدة واملعمول بها يف اململكة
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املوقف الصحيح والعادل ألوضاع الجمعية ونتائج العمليات أن تظهر القوائم املالية  -11

  والتدفقات النقدية املعلقة بالفرتات الزمنية املنتهية يف تاريخ محدد وعند الطلب

يف اإلدارة املالية إصدار التعليامت الواجب إتباعها أو من ينوبه  يتوىل املدير املايل -12

إلقفال الحسابات يف موعد أقصاه خمسة عرش يوما قبل نهاية العام املايل وتتضمن 

 التقارير التالية :

 . إعداد ميزان املراجعة يف نهاية الفرتة املالية من قبل اإلدارة املالية املتبعة 

 املالية التفصيلية للجمعية . تقوم اإلدارة املالية بإعداد القوائم 

  , مراجعة ميزان املراجعة السنوي والقوائم املالية الختامية املؤيدة مرفقاتها التفصيلية

 ومناقشتها مع مراجع الحسابات خالل شهر من انتهاء العام املايل.

أو من ينوب عنه يف نهاية كل ثالثة أشهر مبراجعة واعتامد  يقوم رئيس مجلس اإلدارة   -13

قارير املالية الصادرة عن اإلدارة املالية ويجب أن تشمل هذه التقارير كحد أدىن عىل ما الت

 ييل:

 . ميزان املراجعة الربع السنوي 

 قامئة اإليرادات واملرصوفات . 

 . قامئة املركز املايل للجمعية  

 .مقارنة اإلنفاق الجاري الفعيل مع االعتامدات املخصصة له يف املوازنة التقديرية 

 

مبراجعة الحسابات الختامية يف نهاية السنة املالية وإعداد يقوم املحاسب القانوين  -14

تقارير بذلك وفق معايري املراجعة املتعارف عليها عىل أن ينتهي من أعامل املراجعة 

وتقديم تقريره خالل فرتة ال تقل عن أسبوعني من املوعد النهايئ املقرر لرفعها إىل 

 مجلس اإلدارة .

يف كل وقت حق االطالع عىل جميع السجالت واملستندات والبيانات  القانوين للمحاسب -15

واإليضاحات التي يرى رضورة الحصول عليها والرد عىل جميع مالحظاته واستفساراته 

 . الالزمة ألداء مهمته

عند اكتشاف أي اختالس أو ترصف يعرض أموال الجمعية للخطر إن  عىل املحاسب القانوين  -16

 التخاذ اإلجراءات املناسبة . عام يرفع تقريراً فورياً بذلك إىل املدير ال

برفع كافة التقارير الخاصة بالحسابات الختامية مع تعليقه  يقوم مدير الشؤون املالية  -17

دها وعرضها عىل رئيس مجلس اإلدارة العتام عامعليها ومقرتحاته حيالها إىل املدير ال

 وذلك مبوعد أقصاه شهرين من انتهاء السنة املالية

مرفقات توضح تفاصيل كل بند من بنود الحسابات الختامية وتحليل ترعد إدارة الشؤون املالية   -18

مكونات كل رصيد من أرصدة الحسابات املكونة لكل بند من هذه البنود ويراعي عند إعداد 

لتفصيلية رضورة توضيح أرقام املقارنة عن السنة املالية السابقة ويجب املرفقات ا

ومن رئيس مجلس اإلدارة  لعاماعتامدها جميعاً من قبل مدير الشؤون املالية ومن املدير ا

 قبل موافاة املحاسب القانوين كام
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سب الحسابات الختامية مشفوعة بتقرير إدارة الجمعية وتقرير املحا العاميرفع املدير  -19

 القانوين إىل مجلس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية

مراجعة الحسابات الختامية يف نهاية السنة املالية وإعداد  يقوم املحاسب القانوين -20

تقارير بذلك وفق معايري املراجعة املتعارف عليها عىل ان ينتهي من أعامل املراجعة 

أسبوعني من املوعد النهايئ املقرر لرفعها إىل  وتقديم تقريره خالل فرتة ال تقل عن

 مجلس اإلدارة

 

 يف الجمعيةالقوائم املالية األساسية  -21

 . قامئة املركز املايل 

 . )قامئة اإليرادات واملرصوفات( 

 قامئة التدفقات النقدية 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية إضافة إىل القوائم األساسية يلزم أن يتضمن  -22

 واعتامدها وتفصيل كامل ببيان بنود عنارص القوائم املالية وبيان ما ييل :

 مدى تطبيق املبادئ املحاسبية 

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

 أحداث مهمة وقعت بعد إعداد القوائم املالية 

 نتيجة الفحص املستندي والفني للعمليات املالية 

 مدة من املراجع الخارجي مذكرات توضح ما ييل :أسفل القوائم املالية املعت يلزم اإلشارة -23

 . طرق تقويم املخزون 

 . االلتزامات املحتملة يف املستقبل 

 . أحداث وقعت بعد إعداد امليزانية 

  أثر التحويالت للعمالت األجنبية 

 التغري يف السياسات املحاسبية 

 .)تفصيل لبنود أموال الجمعية , االلتزامات )األمانات 

 صائية التالية :والجداول االح 

 تحليل األصول , االستهالك  -

 تحليل املرصوفات إىل ثابت ومتغري   -

بيان الدعم واإليرادات العامة واملخصصة وااليرادات األخرى واملشاريع واألنشطة والربامج   -

 املنفذة

واملايل للجمعية هو األساس يف إثبات القيود املحاسبية ويعترب ما  النظام املحاسبي -24

 . ورد به من أسس وقواعد حد أدىن للعمل حسابات الجمعية

عن األموال يستخدم للتمييز بني املوارد واإليرادات العامة واملوارد أسلوب املحاسبة  -25

 املقيدة وفق رشوط املتربع .
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الختامية تطبيق السياسات املحاسبية الواردة هذه الالئحة عىل إعداد الحسابات يراعي قبل  -26

 النحو التايل :

 . استخدام نظام محاسبة األموال طبقاً ملا ورد بالنظام املحاسبي 

  تحميل السنة املالية ما يخصها من جميع أنواع املرصوفات وقيد ما يخصها من اإليرادات

 طبقاً لقاعدة االستحقاق

 رد السنوي وتقييمه .التأكد من سالمة الج 

  حساب اإلهالك املناسب لألصول الثابتة طبقاً للعرف املحاسبي السائد وما ورد يف النظام

 املحاسبي .

 . توضيح االيرادات واملرصوفات التشغيلية وكيفية احتسابها والعجز أو الفائض بها 

 تصوير قامئة املركز املايل : يراعى عند  -27

 لتكلفة مخصوماً منها جميع االستهالكات حتى تاريخ امليزانية .إظهار بنود األصول الثابتة با 

  , إظهار بنود األصول املتداولة يف مجموعات متجانسة مع بيان كل مجموعة عىل حدة

ويتم تقييم املوجودات املتداولة يف نهاية كل سنة مالية حسب الجرد الفعيل وذلك 

 عىل التكلفة أو السوق أيهام أقل

  صدة املدينة األخرى بالتفصيل مخصوماً منها مجموع املخصصات أساس إظهار عنارص األر

 سعر )إن وجدت( حتى تاريخ امليزانية 

تجليد امليزانية وحسب تعليامت وزارة الشؤون االجتامعية بهذا الخصوص ما  يرفق ضمن -28

 :ييل 

  صورة من محرض مجلس إدارة الجمعية باطالعه عىل امليزانية العمومية وإقرارها

 وتقدميها للجمعية العمومية للتصديق عليها

 محرض جرد الصندوق 

 . محرض جرد املستودع 

 . شهادات أرصدة الجمعية لدى البنوك ومذكرات التسوية إذا لزم األمر 

  نشطة ومقدماتها ومستحقاتها مع بيانات تحليلية إليضاح مرصوفات وإيرادات الربامج واأل

 التأكيد عىل إظهار التربعات العينية

  كشوف استهالك األصول الثابتة مع كشف تحلييل لحركة األصول باإلضافات واالستبعادات

  أثناء العام وصوال إىل الرصيد

 

 

 

 

 


