




 

1 
 

 

 األحكام والقواعد العامة :الفصل األول
 

 :يقصد باأللفاظ الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل منها (1/1)مادة 

القائمة  الفرعية هامكاتبو (واعي) االجتماعييقصد بها مجعية التوعية والتأهيل  :اجلمعية-1

  .ميكن استحداثها مستقباًلاليت حاليًا أو 
 .الرياضاملقر الرئيسي للجمعية ومقره يف مدينة  :العامة األمانة-2
وهو اجلهةة املوولةة    ،يقصد به جملس إدارة مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي :جملس اإلدارة-3

كمةةا أنةةه اجلهةةة املافةةة لكا ةةة  ( مةةن لبةةل أعاةةاي اجلمعيةةة ) لإلشةةراع علةةم أعمةةاي اجلمعيةةة 

 .الصالحيات املالية واإلدارية والقانونية
 ،يقصةةد بةةه رئةةيس جملةةس إدارة مجعيةةة التوعيةةة والتأهيةةل االجتمةةاعي      :رئةةيس جملةةس اإلدارة -4

 .املنتوب بواسطة جملس اإلدارة
وي عن تنفيةذ ططة    ؤواملس ،هو األمني العام جلمعية التوعية والتأهيل االجتماعي :األمني العام-5

 .اجلمعية ويتبع لرئيس ،وسياسات اجلمعية
 شؤونمجيع  علم ينتوب من جملس اإلدارة، وهو مسؤوي عن اإلشراع والرلابة :املشرع املالي-6

 بالتنسةي   ويقةوم  اإلدارة، جملةس  رئيسب ويرتب  ،وتطوير عملها املالي( النقدية) املاليةاجلمعية 

 .يف مجيع األمور املالية املشرتكة املالية شؤونعامة للال دارةاإل مع
  .املدير املالي وألسام اإلدارة التابعة له :اإلدارة املالية-7

ومجيع املعلومات املدرجة  يها هي ملكية طاصة  الالئحة هإن هذ :السرية واخلصوصية (2/1)مادة 

وكذلك ال حي  استودامها أو  ،وجيب أن تستودم  يما يتصل بأداي األعماي ذات العاللة ،للجمعية

  .نسوها ألي غرض أطر إال مبوا قة كتابية مسبقة من صاحب الصالحية

 األساسية القواعد بيان إىل أساسيبشكل  الالئحة هذه تهدع :اهلدع من الالئحة (3/1)مادة 
مني وتو ري إطار مرجعي أت إىلباإلضا ة  ،املوكلة لإلدارة املاليةاليت حتكم األنشطة  املالي للنظام

كما تهدع اىل  ،عند القيام جبميع األنشطة املالية من لبل كا ة العاملني يف اجلمعية تباعها ميراع

وتنظيم لواعد الصرع والتحصيل ولواعد املرالبة  ،احملا ظة علم أمواي وممتلكات اجلمعية

  .والاب  الداطلي وسالمة احلسابات املالية

تسري أحكام هذه الالئحة علم مجيع املعامالت املالية باجلمعية  :الالئحةنطاق  (4/1)مادة 

 .ا يه نه احملا ظة علم أمواي اجلمعية وإحكام الرلابة الداطليةأواملكاتب التابعة هلا وكل ما من ش
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عن تنفيذ  مسؤولنييف اجلمعية  الفروع يروومد العامة واإلدارة املالية األمانةتكون  (5/1)مادة 

  شوصيًانيويعترب اجلميع مسؤول ،هذه الالئحة ومجيع القرارات العامة اخلاصة بها أحكاموتطبي  

وال جيوز إصدار لرارات  ،عن تطبي  وتنفيذ أحكام هذه الالئحة - كل يف حدود اطتصاصه -

األوامر الصادرة  أنمع التأكيد علم  ،أو تعليمات يكون من شانها خمالفة أحكام هذه الالئحة

من أصحاب الصالحية واملتامنة أي خمالفات ألحكام هذه الالئحة ال تعفيهم من املسؤولية  إليهم

يتم التنفيذ علم  ة التنفيذ إذا رأى صاحب الصالحي .أوجه اعرتاضهم عليها كتابة ابدو ي مل ما

  .مسؤولية صاحب الصالحية بتوجيه كتابي

تقع عليها و ،باجلمعيةرجي أو املراجع الداطلي كاملراجع اخلا :أجهزة الرلابة املالية( 6/1)مادة 

مسؤولية التأكد من تنفيذ الالئحة والتزام مجيع اإلدارات بهذه الالئحة وتطبي  حمتوياتها ور ع 

عن خمالفات تطبي  الالئحة وبيان مدى تنفيذها واختاذ  الالزمة جمللس اإلدارة أو من يفوضهالتقارير 

كذلك مرالبة تنفيذ القواعد املالية املنصوص عليها يف اللوائح  ،للتصويب السريع اإلجرايات

 .األطرى باجلمعية

يف حاي توا رها بأحكام  األمواهل ااملالية واستثماراته اتلتزم اجلمعية يف كا ة معامالته( 7/1)مادة 

 .عن ذلك أمام جملس اإلدارة واًلؤمس رئيس اجلمعيةويعترب  ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية

بعد منالشتها واملوا قة  وذلك اإلدارة جملس لبل من الالئحة هذه تعتمد: اعتماد الالئحة (8/1)مادة 

 من أو اجمللس عن لرار صادر مبوجب إال  يها  قرة أو مادة أي تغيري أو تعديل جيوز وال ،عليها
 بدي األمر لبل يهمه من كل علم تعميمها ينبغي تعديالت أية صدور حالة ويف ،بذلك يفوضه

 .األلل علم بشهر سريانها

كل ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة يعترب من صالحيات جملس اإلدارة أو من يفوضه  (9/1)مادة 

 .عن اجلهات الرمسية ذا ت العاللة والتعميمات الصادرةومبا ال يتعارض مع األنظمة واللوائح 
ن لرار الفصل  يه إلالئحة  ه اتفسري أي من أحكام هذ أوحيثما يقع الشك يف نص  (11/1)مادة 

 .اإلدارةلس جمل

ها كليًا وإصدار الئحة ؤاإلدارة سلطة تعديل أو إلغاي بعض بنود الالئحة أو إلغاجمللس  (11/1)مادة 

 .وانتشارهاجديدة حسب ما تقتايه مصلحة اجلمعية وأهدا ها 
التعاميم املالية حاليًا مبا ال يتعارض مع أحكام ونصوص هذه يستمر العمل بالقرارات و (12/1)مادة 

 .ويلغم اعتماد كل ما يتعارض معهاالالئحة 

 .من تاريخ اعتمادها يسري العمل بهذه الالئحة اعتبارًا :سريان الالئحة (13/1)مادة 
 . لوائح مالية سابقة ومجيع ما يتعارض معها من أحكام ولرارات تلغي هذه الالئحة أيَّ (14/1)مادة 
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وتعد مواد  ،مكماًل ومفسرًا لبنودها هذه الالئحة يعترب أي دليل إجرايات يعد بعد (15/1)مادة 

اللوائح األطرى ذات الصلة املعموي بها املطبقة يف اجلمعية مكملة ألحكام الالئحة املالية ومفسرة 

 .هلا
 .وتنتهي بانتهائه ،(اهلجري) تبدأ السنة املالية للجمعية مع بداية العام( 16/1) مادة

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

العملة املستودمة يف التسجيل واإلثبات والتقييم يف التقارير املالية هي الرياي  (18/1)مادة 

 ،حتوي للرياي السعودي حسب سعر العملة السائد أطرىبعمالت  أموايويف حاي حتصيل  ،السعودي

 .ذلك األمرالتسويات احملاسبية الالزمة عندما يتطلب  إجرايمع 

يتعني حفظ الوثائ  والعقود واملستندات ذات الطبيعة اخلاصة مثل الصكوك وشهادات  (19/1)مادة 

مستندات أطرى ذات  وأيالامان وعقود التوظيف والعقود مع الغري والقوائم املالية وامليزانيات 

مع اختاذ  ،وال جيوز تداوهلا إال بإذن من صاحب الصالحية ،مالية ولانونية يف صندوق طاص أهمية

 .اإلجرايات والتعليمات املنظمة لذلك حرصًا علم ممتلكات وطصوصيات اجلمعية

كانوا موظفني أسواًي  ،يف اجلمعيةمجيع العاملني  متسري أحكام هذه الالئحة عل (21/1)مادة 

 .وأياًا املتطوعني  يما يشملهم من بنود هذه الالئحة ،من يأطذ حكمهم ومتعالدين أ

حتديد من يقوم بتمثيل اجلمعية يف معامالتها وعاللاتها مع الغري  لرئيس جملس اإلدارة( 21/1)مادة 

 .مبا يف ذلك التقاضي ور ع الدعوى والتفاوض والتصاحل مع الغري

ومن يف حكمهم مسؤولون عما يف عهدهم من نقود أو أمناي اخلزن وأصحاب العهد  (22/1)مادة 

ن يف عهدتهم ومجيع حمتويات اخلزن تكو ،أو حواالت أو أي حمرر ذي ليمة نقدية شيكات

 .مسؤولني عن كل عهدة  رعية تسلم من عهدتهم إىل مساعديهم نكما يكونو ،الشوصية

اي الصنادي  وموظفي تنمية حيظر علم املسؤولني املاليني وموظفي احلسابات وأمن (23/1)مادة 

 .من املوردين أو املتربعني( عينية أو نقدية) لبوي هدايا شوصية املوارد يف اجلمعية
باملوا قة علم إعدام الديون اليت للجمعية طرع الغري وطرع  رئيس اجلمعيةخيتص  (24/1)مادة 

اإلجرايات القانونية يف حالة إذا العاملني الذين تركوا اخلدمة بالفصل أو بالو اة وذلك بدون اختاذ 

ي استحالة حتصيلها أو أن تكاليف إلامة الدعاوى القاائية أكرب من ليمتها بعد طصم أي ئما ر 

 .مستحقات هلم طرع اجلمعية

الصرع مثل سندات  ،رتب التزامات علم اجلمعية أو علم الغرياملستندات املالية اليت ت  (25/1)مادة 

ويتعني حفظها يف مكان  ،جيب أن تكون ذات أرلام متسلسلة ،حكمها أو سندات القبض وما يف

 .آمن
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جيوز بأي حاي من األحواي استعماي أطتام اإلماايات اخلاصة بأصحاب الصالحية ال  (26/1)مادة 

كات الصرع والشي وسنداتالنقدية ) بالصرع يف التوليع علم معامالت الصرع املوتلفة

 .(واحلواالت والتحويالت وغريها

 .ال جيوز للجمعية أن تقدم لروضًا لغري منسوبيها أو أن تامن لروضًا للغري (27/1)مادة 
احلصوي علم متويل من الغري خلدمة أغراض اجلمعية وله يف جيوز لرئيس اجلمعية  (28/1)مادة 

 .سبيل ذلك إعطاي الامانات و قًا لنظام تأسيس اجلمعية ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية
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 املالية واحملاسبية السياسات :لثانيالفصل ا
 

احملاسبية للجمعيات اخلريية الصادرة عن وزارة  واإلجراياتالقواعد  تتبع اجلمعية (1/2)مادة 

 .يف اململكة العربية السعوديةالشؤون االجتماعية 

ومبا  اًل عامًالبو املقبولةاحملاسبية املتعارع عليها و  تلتزم اجلمعية بالسياسات واملبادئ (2/2)مادة 

 .نصت عليه املعايري احملاسبية ذات الصلة بهذا الشأن

محاية ممتلكاتها ومن أجل احلصوي علم بيانات مالية صحيحة  بهدع-تاع اجلمعية  (3/2)مادة 

 عن طري  تصميم أو شراي برنامج حماسيب نظامًا دليقًا لتسجيل وحفظ البيانات احملاسبية-

من  املاليةويتم من طالي الربنامج إثبات األحداث  .اجلمعية اآلنية واملستقبلية مبتطلباتحديث يفي 

 .احملاسبية املقبولة لبواًل عامًاوالع املستندات طبقًا لنظرية القيد املزدوج واستنادًا إىل املبادئ 
املستمر من صالحية النظام يقوم مدير إدارة الشؤون املالية مع املراجع الداطلي بالتأكد  (4/2)مادة 

مته مع االحتياجات ومتطلبات العمل املالي واحملاسيب والتحليل والتوطي  والرلابة ومتابعة يو مال

 .األعماي  يه والسعي لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقًا مع أعلم مستويات األداي احملاسيب
 الصالحية يف أصحاب من معتمدة مستندات والع من احملاسبية القيود تسجيل يتم (5/2)مادة 

 .االعتماد
جيب االحتفاظ بالد اتر والسجالت احملاسبية والقوائم املالية ومجيع العمليات احملاسبية  (6/2)مادة 

 طالع عليها يف أي ولت مناسببطريقة تتيح ألي طرع له عاللة بالرجوع واال

 أساسلقرارات يف اجلمعية علم أرشفة السجالت واملستندات وحماضر االجتماعات وا (7/2)مادة 

 علمي وبطريقة منظمة 

يف األرشيف ملدة ال تقل عن عشر سنوات  تفظ اجلمعية بالسجالت وامللفاتحتجيب أن  (8/2)مادة 

 .ومبا ال يتعارض مع األنظمة املعموي بها يف اململكة بهذا اخلصوص

اجلمعية التوليع علم العقود واالتفاليات اليت تقتايها  باإلنابة عن يتوىل رئيس اجلمعية (9/2)مادة 

 األمني العاموير ع  .ويفوض يف ذلك من يراه ،ويكون توليعه عليها ملزمًا للجمعية ،مصلحة اجلمعية

عن اجلمعية يف ألرب باإلنابة جمللس اإلدارة تقريرًا مفصاًل عن العقود واالتفاليات اليت مت توليعها 

 .التوليع عليهااجتماع بعد 

أومن يفوضه جلرد مجيع موجودات  األمني العامجلان اجلرد بقرار من  لكَّت ش (11/2)مادة 

  :والنقد املوجود يف الصندوق والعهد وذلك يف احلاالت التالية ،اجلمعية

 .حيث يلزم إشعار الوزارة بذلك ،تغري جملس إدارة اجلمعية-1
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 موبناي عل ،االنتفاع منها بالبيع ميكن وال ،مطلقًاإتالع موجودات غري صاحلة لالستعماي -2

 ويلزم إشعار ،الثابتة من سجل األصوي حمار اللجنة يتم إنزاي املوجودات اليت جري إتال ها

 .الوزارة بذلك لبل وبعد اإلتالع
 .تغيري أمني الصندوق-3
 .جرد األصوي الثابتة للجمعية-4
 .انتهاي السنة املالية-5
  .اجلرد املفاجئ-6
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 املوازنات التقديرية: الثالث الفصل
 

 سرتاتيجية وتشمل علم اخلط  الفرعيةمشتقة من اخلطة اال( سنوية) ططة اجلمعيةتعد  (1/3)مادة 

 :التالية

 طط  الربامج واألنشطة.  

  وططة التشغيل. 

  وططة التربعات واإليرادات 

 وططة األصوي واالستثمارات.  

 يف اجلمعية  أساسًا إلعداد املوازنة التقديرية( السنوية) تعترب اخلطة (2/3)مادة 

س املاي العامل وحجم السيولة النقدية أتقدير احتياجاتها من ر اإلدارة علمتساعد املوازنة  (3/3)مادة 

 .الالزمة لسداد االلتزامات الدورية

لتكاليف  املاليةمن طالي الرتمجة  النفقاتاملوازنة التقديرية لإليرادات و تعد اجلمعية (4/3)مادة 

 :علم أن تشمل املوازنة التقديرية األلسام التالية ،اخلطة السنوية

وأي مبادرات ختدم  .اخلاصة باجلمعية وتظم كا ة الربامج واألنشطة :موازنة الربامج واألنشطة - أ

  .اهلدع الرئيسي للجمعية واملتمثل يف نشاط اجلمعية
وتام تكلفة القوى البشرية القائمة علم رأس العمل  :املوازنة التقديرية للنفقات التشغيلية - ب

وتكلفة القوى العاملة املاا ة طالي العام القادم و   ططة التوظيف املعتمدة يف اخلطة 

علم ان يتم ، هلكة وتكلفة املعدات والتجهيزاتونفقات املواد واخلدمات املست ،التشغيلية

ويااع  .ةولكل مركز تكلفة علم حدتبويب هذه النفقات و قًا لدليل حسابات اجلمعية 

 .(احتياطي املوازنة) وازنة املصرو ات غري املنظورةإليها بند طاص مب

وتشمل كا ة إيرادات اجلمعية الناجتة من عمليات  :املوازنة التقديرية لإليرادات والتربعات - ت

كا ة و لتربعات لربامج وأنشطة اجلمعيةىل تقديرات اإباإلضا ة  ،االستثمار وريع األولاع

  .اإليرادات والدعم الذي يقدم للجمعية من اجلهات الداعمة

عتمدها اجلمعية يف توتشمل موازنة األصوي الثابتة وموازنة االستثمار اليت  :املوازنة الرأمسالية - ث

  .اخلطة التشغيلية

طالي  وتتمثل يف إعداد موازنة حبركة السيولة النقدية للجمعية من :املوازنة النقدية التقديرية - ج

  .بداية العام املالي يف املتولعةالنقدية  أرصدة إىلتأثري موازنيت اإليرادات والنفقات باإلضا ة 
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 إىلواخلسائر التقديرية للجمعية باإلضا ة  األرباحوتشتمل علم لائمة  :القوائم املالية التقديرية - ح

  .لائمة املركز املالي التقديرية و   معطيات املوازنات السابقة 

 ،ملوازنةاإلعداد اخلطة و جلنة بتشكيل لرارًا سنويًا ينيبه من أو رئيس اجلمعية يصدر (5/3) مادة
  :وختتص هذه اللجنة بالتالي ،للجنة العام رئيسًا األمني يكون أن علم

 .حتديد السياسات واإلجرايات العامة للموازنة التقديرية - أ

والعناصر املطلوب استودامها يف إعداد حتديد املعلومات املطلوبة والفرضيات والعوامل  - ب

 .املوازنات التقديرية

 .إعداد جدوي زمين للموازنة تلتزم بتنفيذه وحدات العمل - ت
 .مراجعة ومنالشة طط  اإلدارات ومكاتب اإلشراع التابعة للجمعية - ث

 .مراجعة ومنالشة وإلرار املوازنة بشكلها النهائي بعد جتميع اخلط  واملوازنات الفرعية - ج

وتقدميها جمللس اإلدارة  للجمعية( املوازنة التقديرية) للوطة التشغيلية و التصور النهائيوضع  - ح

 .لالعتماد والتصدي 
 ومديرياألمني العام  : منوتام كالًّ ،يتم تشكيل اللجنة لبل نهاية السنة بأربعة أشهر (6/3)مادة 

وأي جهة إدارية يوصي بها األمني  الفروعاإلدارة الرئيسة يف اجلمعية مع إدارة الشؤون املالية وإدارة 

  .العام 
املعنية القيام بإعداد إجرايات وتوزيع  ولي اإلداراتؤم جلنة املوازنات بالتنسي  مع مستقو (7/3)مادة 

 .أدلة مناذج إعداد املوازنة السنوية عليهم
وذلك يف موعد ال يتعدى نهاية شهر  ،السنوية املبادرة بتقديم اخلطة إدارٍةجيب علم كل ( 8/3)مادة 

  .القعدة من كل عام يذ

كما تقوم بإعداد  ،إلدارات والفروعاكل  زنات املقدمة معتتوىل جلنة املوازنة دراسة املوا (9/3)مادة 

  .ومنالشة موازنة اجلمعية اجملمعة بعد االنتهاي منها
متطلبات النفقات الرأمسالية مع أعااي جلنة يقوم مدير إدارة الشؤون املالية مبنالشة  (11/3)مادة 

 .املوازنة لبل إدراجها يف املوازنة

التشاور مع مجيع ب- لبل إدراج النفقات الرأمسالية يف املوازنة- تقوم جلنة املوازنات (11/3)مادة 

إدارات اجلمعية للتأكد من عدم وجود أصوي غري مستودمة يف وحدات عمل أطرى وذلك لتحويلها 

 .من شرائهابداًل 

من العام املالي يف  يف منتصف الشهر األطرييتم االنتهاي من إعداد املوازنة التقديرية  (12/3)مادة 

 .متهيدًا لتنفيذها ابتداي من بداية العام املاي اجلديد اجلمعية
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و أينبغي إعداد املوازنة علم أساس شهري وربع سنوي حبيث تبني الفرتات اليت يقل  (13/3)مادة 

 وذلك لالحتياط يف التغريات املتولعة يف العمليات واملساعدة يف إعداد ،يزيد طالهلا نشاط اجلمعية

 .املوازنة النقدية التقديرية

جملس  إىلبر عها  رئيس اجلمعيةيقوم  بعد اعتماد املسودة النهائية للموازنات من اللجنة (14/3)مادة 

  .اإلدارة العتمادها يف موعد ال يتعدى نهاية العام املالي
يتم الصرع يف حدود  اعتماد املوازنة التقديرية يف املوعد احملدد سابقًا إذا تعذر (15/3)مادة 

علم أن يتم تنزيل هذه املصرو ات من البنود املقابلة يف  ،موازنة العام الساب  االعتماد املرصود يف

 .املوازنة اجلديدة بعد اعتمادها
 إذا مت التأكد من حدوث عجز يف البند املنالل له ميكن املناللة من بند إىل آطر (16/3)مادة 

  .و بعد موا قة صاحب الصالحية ،ووجود  ائض يف البند املنالل منه
% 15جيب أال تتجاوز  يف موازنة النفقات (احتياطي املوازنة) غري املنظورةاملصرو ات  (17/3)مادة 

ويستودم املوصص هلذا البند لتغذيه البنود اليت نفدت اعتماداتها  ،من مجلة موازنة املصرو ات

بعد تعذر النقل بني ألسام  اجلمعيةوذلك بقرار من رئيس  ،واملصرو ات الطارئة غري املتولعة

  .دم وجود  ائض يسمح بذلكالبند الواحد لع

ة و عند احلاجة ملراجعة وحتديث املوازنأنة املوازنة بشكل دوري ربع سنوي جتتمع جل (18/3)مادة 

 .ور ع تقرير إىل جملس اإلدارة

 ال تتم إال يف حاالت استثنائية كظهوريل املوازنة للسنة اجلارية جيب أعملية تعد (19/3)مادة 

 العام األمني يويوص ،استودام ا رتاضات طاطئة أو أسباب طارجية رولات كبرية ناجتة عن 

بناي علم التقرير املقدم من مدير إدارة  ،جلنة املوازنةلبل باعتماد هذه التعديالت بعد منالشتها من 

الذي يتوىل حتديث التقارير املالية  وي اخلطةؤالتنسي  مع إدارة التوطي  أو مس بعدالشؤون املالية 

  .للمؤسسة

يقوم مدير إدارة الشؤون املالية بإعداد تقرير شهري يقارن النتائج الفعلية بتلك  (21/3)مادة 

  .من الشهر التالي النصف األوييف  لألمني العامهذا التقرير  يقدمو ،التقديرية

حتدد جلنة املوازنة نسب حد االفرا ات املقبولة لبنود املوازنة والنتائج الفعلية عند  (21/3)مادة 

 .إعداد املوازنة التقديرية

 تقوم جلنة اخلطة واملوازنة مبنالشة االفرا ات عن النتائج الفعلية مع مديري اإلدارات( 22/3)مادة 

املربرات للفرولات مدعمة بالوثائ  علم اجلميع تقديم مجيع املعلومات و وجيب ومكاتب اإلشراع

 .إىل اللجنة
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 املقبوضات :الفصل الرابع
 

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

 .وهي سندات ذات ليمة( وجموهرات

باتباع الدورة  املالية وكا ة اجلهات اليت تتعامل مع املستندات املالية اإلدارةتلتزم  (2/4)مادة 

 :التالي الرلابية علم هذه املستندات واملتمثلة يف

 .العاماألمني يتم طباعتها مبوجب منوذج طباعة يعتمد من لبل -1
  .املالية اإلدارةأي طرع من طارج  أوموظف العاللات العامة  املطبعة مع إىلالنموذج  إرساييتم -2
لرار من  إصداريتم استالم هذه الد اتر من املطبعة من لبل جلنة الفحص واالستالم واليت يتم -3

  .العام بتشكيلها األمني
  .املالية اإلدارة عهدة علم مسؤوي لسم املقبوضات يف هذه الد اتر املستلمةتسجل -4

بناي  ومسؤولي الفروع املالية بالصرع من هذه السندات ملندوبي تنمية املوارد اإلدارةتقوم  (3/4)مادة 

ويتم متابعتها من طالي سجل  ،علم منوذج طلب صرع سندات لبض معتمد من صاحب الصالحية

 .برنامج حاسوبي خمصص هلذا الغرض أويدوي 
لبض مولع عليه  تسجل الكميات املنصر ة من السندات مبوجب منوذج صرع سندات (4/4)مادة  

 .وتسجل كعهدة خمزنية علم املستلم ،ثالثي باالستالم من لبل اجلهة الطالبةالباالسم 
بض جديدة ألي جهة حتم يتم تصفية عهدة السندات القدمية سندات ل ر صرعظحي (5/4)مادة 

  .السابقةاملالية أي صرع هلذه الد اتر مع بقاي الد اتر  اإلدارةويتحمل مسؤوي عهدة الد اتر يف 
من حسن ترتيبها  للتأكدمن املسؤوي املالي  يبشكل دوريتم عمل جرد للد اتر  (6/4)مادة 

  .وحفظها ومتابعتها

وبتعميد من رئيس للجمعية  ق   األمانة العامةعلم تقصر طباعة سندات القبض  (7/4)مادة 

 .اجلمعية أو من يفوضه

حيظر علم أي إدارة أو مكتب  رعي طباعة سندات لبض من أي نوع وحتت أي ظرع  (8/4)مادة 

 .من الظروع

جيب توليع أي مستلم لسندات القبض علم تعهد مكتوب يفيد بأنه اطلع علم كا ة  (9/4)مادة 

حالة  قد السندات اليت يف حوزته يتحمل  وأنه يف اخلاصة بالتعامل مع سندات القبض التعليمات

بتهمة اإلهماي  النتائج املرتتبة واليت تصل إىل حد الفصل من العمل والتحويل للجهات الرمسيةكا ة 

 .أو االطتالس
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 .خبتم اجلمعية أي سند لبض يعطم للمتربع جيب أن يكون خمتومًا( 11/4)مادة 

ويولع عليه املندوب بامسه  ،حيتفظ باألصل امللغي مع النسخ :أي سند لبض يتم الغاؤه( 11/4)مادة 

 .ويورد ضمن سندات القبض للحسابات ،أسباب اإللغايتوضح  يه و ،ثالثيًا

 يتم احلصوي عليها من األ راد تتمثل يف املساهمات اليت :اإليرادات والتربعات( 12/4)مادة 

املقدمة من األ راد والشركات واألمواي  املنظمات واجلهات املافة املوتلفة، وكذلك الزكواتو

 من اجلمعية عليه حتصل ما كل يراداتكما متثل اإل. وغريها.... احملصلة من األولاع واهلبات
 لروض أو األصوي من أصل بيع الناجتة عن و الرأمساليةأ املوتلفة اجلارية عملياتها عن إيرادات

 .إضايف متويل أو حسنة
و علم شكل أو عينية أكانت نقدية أسواًي  ،التربعات بكا ة صورهايتم إثبات  (13/4)مادة 

 .طدمات

 :اجلمعية علم سبيل املثاي ال احلصر يف التالي وإيراداتتمثل موارد ت (14/4)مادة 

 .مها حكومة طادم احلرمني الشريفنيعانة السنوية اليت تقداإل-1
 .جملس اإلدارة لبوهلاعانات واهلبات والتربعات واألولاع والوصايا اليت يقرر اإل-2
 .تقوم بها اجلمعية والربامج اليتالتربعات لألنشطة -3
 وتربعات الدعم اليت تأتي من كا ة املصادر للجمعية  ،مساهمات عامة للجمعية-4
 .عائدات االستثمار يف األعماي اليت تتف  مع سياسة وأهداع اجلمعية-5
رسوم  ،ويةرسوم العا ،يةمبيعات طري ،ريع األولاع ،إجيارات عقارات) اإليرادات األطرى-6

 .(اخل .. .،دورات

تنمية  السام) ،حيرر للمبالغ اليت يتم لباها يف منا ذ استقباي التربعات :سند القبض( 15/4)مادة 

يت جيب أن ال) ويتامن هذا املستند املعلومات التالية ، روع اجلمعية ،(املوارد علم سبيل املثاي

 :(تشملها طباعة أي سندات

 .ليمة التربع باألرلام واحلروع-1
 .التاريخ-2
 .(أطرى/ عام / املشاريع / املناش  ) نوع التربع-3
 .نوع الكفالة يف حاي كان التربع لكفالة دائمة-4
 .(التوزيع اجلغرايف) اجلهة الوارد هلا التربع-5
 ( هالبنك املسحوب علي ،رلم الشيك ،أو شيكات أو عينًا نقدًا) طريقة التربع-6
  .املتربع اسم-7
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 .(لكرتونيالربيد اإل ،رلم هاتفه ،عنوانه) بيانات املتربع-8
 .اجلمعية وشعارها اسم-9

 .اسم مستلم التربع ثالثيًا وتوليعه -11

للعمالت واجملوهرات وغريها نفس بيانات سند القبض سند القبض العيين  حيتوي (16/4)مادة 

والنوع والوزن وعدد القطع والشيكات الوارد يف هذه الالئحة باإلضا ة إىل بيان العدد  النقدي

 .ووصفها بالنسبة للذهب واجملوهرات

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

 .األصل للمتربع-1
 .نسوة للحسابات-2
 .الوارد هلا التربع داطل اجلمعية نسوة لإلدارة أو القسم أو اجلهة-3
 .نسوة ثابتة بالد رت للمراجعة-4

أي جهة  أوتوريد املبالغ احملصلة من مندوبي مجع التربعات ومكاتب التحصيل  يتم (18/4)مادة 

 ،سند لبض رئيسي الصندوق بتحرير أمنيويقوم  ،الصندوق العام إىل معنية بتحصيل مبالغ للجمعية

ليمة سند القبض  وير   به نسوة من سندات القبض الفرعية اخلاصة باملندوب واليت تساوي متامًا

 :امن هذا السند املعلومات التاليةويت ،الرئيسي

 .ليمة املبالغ باألرلام واحلروع-1
 .(حمصل األمواي)املندوب  اسم-2
 .القسم أو اإلدارة أو اجلهة التابع هلا-3
 (إىل رلم :رلم من) عدد السندات-4
  (إىل تاريخ :تاريخ من) تاريخ السندات-5
 .التربعات أنواع-6
 ليمة كل نوع من التربعات-7
 املبالغ النقدية -8
 الشيكات -9

 .أمني الصندوق الرئيسي ثالثيًا وتوليعه اسم-11
 ،مع جمموع السندات الفرعية مع املبالغ اليت مت استالمها سند القبض الرئيسي تساوي ليمة-11

  .ليمة الشيكات املر قة إىل باإلضا ة
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تنتقل عهدة املبالغ املالية من الصندوق الفرعي  بناي علم سند القبض الرئيسي( 19/4)مادة 

إسقاط ليمة السندات وعدد هذه  ويتم ،الصندوق الرئيسي إىلومستقبلي التربعات واحملصلني 

دات من لبل لسم القسم املستلم للسن وأشتمل عليها البيان من العهدة علم الشوص االسندات اليت 

 .القبض يف اجلمعية

لمها أمني الصندوق مع جلنة التربعات العينية ستللتربعات العينية اليت يحيرر حمار ( 21/4)مادة 

وير   به نسوة من سندات القبض العينية  ،من املنا ذ املوتلفة الستقباي التربعات داطل اجلمعية

 :املعلومات التالية اخلاصة باملندوب ويتامن هذا احملار

 .(التربعات العينيةحمصل )املندوب  سما-1
 .أو اإلدارة التابع هلا القسم-2
 (رلم إىل :رلم من) سندات القبض العيين-3
 .(تاريخ إىل :من تاريخ) تاريخ السندات-4
  .وأوزانها وأنواعهاووصفها  املستلمةالكميات -5
 اليعهاوتو جلنة االستالم للتربعات العينية أمساي-6

يف وتودع  ،وكا ة املتحصالت النقدية إىل البنك اإليرادات والتربعات توريدجيب ( 21/4)مادة 

وإن كان اليوم  ،ها يف عهدة أمني الصندوق أكثر من اليوم التاليؤوال جيوز بقا ،حساب اجلمعية

وذلك مبوجب إذن توريد نقدية ة، انتهاي هذه العطل التالي أحد العطالت الرمسية  يتم إيداعها  ور

نقود أو شيكات ا بعهدته من عمَّ ويعترب أمني اخلزينة مسؤواًل ،املاليبعد اعتماده من املسؤوي  للبنك

  .وال جيوز الصرع من هذه املبالغ بأي حاي من األحواي ،أو أوراق ذات ليمة
يقوم أمني الصندوق بإعداد إذن توريد النقدية للبنك وحيظر توريد أي مبالغ نقدية بدون ( 22/4)مادة 

 :ويتامن سند الصرع النقدي املعلومات التالية ،استعماي هذا السند

 .التاريخ-1
 .وكتابة القيمة رلمًا-2
 . ئات األمواي-3
 .البنك ورلم الفرع اسم-4
 .رلم احلساب-5
 .التوجيه احملاسيب الناشئ عن عملية التوريد-6
 :يوزع كالتاليو ،يتألف هذا السند من أصل وصورة-7

 .للقيد مستندًا –للحسابات  :األصل - أ
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 .ثابتة بالد اتر للمراجعة :الصورة - ب

ر   بها وي ،سندات القبض الرئيسية الصندوق بتسليم نسوة من أمنييقوم  (23/4)مادة 

اجلمعية ليقوم احملاسب  مع إشعار اإليداع البنكي إىل اإلدارة املالية يف ،السندات الفرعية

 .بإجراي املطابقة ثم القيود احملاسبية الالزمة
ية من اإلدارة املالية التوليع علم صورة اإليداع البنكي وسندات القبض الرئيس يتم (24/4)مادة 

وبذلك ختلم مسؤولية أمني الصندوق من النقدية والسندات الفرعية  ،نه مت اإليداعأمبا يفيد 

اخلاص  األرشيفمني الصندوق االحتفاظ بهذه املستندات يف أوعلم  .اليت لام بتحصيلها

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

 .عينية

تكون املتحصالت املالية اليت حيرر عنها سندات لبض هي املتحصالت النقدية  (26/4)مادة 

 .واملتحصالت بشيكات

العمالت بأنواعها هي املتحصالت من  التربعات العينية اليت حيرر بها سند لبض عيين (27/4)مادة 

ويتم متابعتها كميًا  .وغريها من التربعات العينية ،ستلم بأوزانها وأوصا هاوت  ؛واجملوهرات ،والذهب

  .يف سجالت طاصة بهذه التربعات

وتقييم ما ميكن  ،يتم تشكيل جلنة حلصر التربعات العينية وعمل حماضر طاصة بها (28/4)مادة 

وبيع  ،وتثبت كتربع للجمعية بعد استيفاي مجيع املستندات الالزمة لذلك ،االستفادة منه يف اجلمعية

ويتم إثبات ليمتها بعد البيع بسند لبض  ،ما ميكن بيعه كالذهب واجملوهرات والعمالت وغريها

  .نقدي كتربع للجمعية

حيرر  ، بلالتحويالت البنكية اليت تتم بني حسابات اجلمعية ال حيرر بها سندات لبض (29/4)مادة 

 ويعترب اإلشعار البنكي واخلطاب املر   به مستندًا ،عنها إشعارات مدينة أو دائنة حسب احلالة

 .للتسجيل لصاحل اجلهة املرسلة بعد التأكد من تسجيل القيمة يف البنك لصاحل املستفيد موجبًا

املباشرة يف حساب اجلمعية البنكية املوصصة  اإليداعاتالتربعات عن طري   (31/4)مادة 

للمشاريع واألنشطة ال حيرر عنها سندات لبض وتسجل حماسبيًا لصاحل املناش  أو اجلهات املفتوح 

ويف حالة طلب املتربع ما يفيد بتربعه حيرر له إشعار دائن بقيمة التربع بعد  ،هلا احلساب البنكي

 .حل اجلمعيةالتأكد من تسجيل القيمة يف البنك لصا

يداعات املباشرة يف حسابات اجلمعية البنكية العامة غري التربعات عن طري  اإل (31/4)مادة 

 تسجل حماسبيًا :وتعاجل كالتالي ،املوصصة للمشاريع واألنشطة ال حيرر عنها سندات لبض
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ويف حالة طلب  ،كتربعات عامة مامل يرد إشعار من املتربع يفيد بتوصيص ما تربع به ملنش  حمدد

دائن بقيمة التربع بعد التأكد من تسجيل القيمة يف البنك  إشعاراملتربع ما يفيد بقيمة تربعه حيرر له 

 .لصاحل اجلمعية

ريخ حمدد من هو أمر من متربع للبنك بتوويله خبصم مبلغ حمدد يف تا :األمر املستديم( 32/4)مادة 

من حسابات اجلمعية يف البنك املسحوب عليه  حلساب حمدد( حيدد املدة)حسابه بصفة مستمرة 

 .األمر املستديم

  :حيتوي األمر املستديم البيانات األساسية التالية (33/4)مادة 

 .اسم املتربع-1
 .رلم حساب املتربع والفرع املفتوح  يه احلساب-2
 .تاريخ االستقطاع-3
 .مبلغ التربع-4
 .(اجلمعية ) اسم املستفيد-5
 .املستفيدرلم حساب -6
 .(املنش  أو اجلهة الوارد هلا التربع )الغرض من التربع -7

ملكتب صورة  ،األصل للبنك ،األمر املستديم مطبوع بنكي من أصل وصورتني( 34/4)مادة 

 .وصورة للجمعية ،اإلشراع أو تنمية املوارد
باجلمعية حبصر األوامر  وبالتنسي  مع إدارة تنمية املوارداملالية  اإلدارةيلزم ليام ( 35/4)مادة 

وحصر املبالغ  ،واملطابقة البنكية للحسابات الوارد هلا االستقطاعات املستدمية ومتابعتها شهريًا

الواردة دون وجود نسخ من األوامر املستدمية لديها وحصر األوامر املوجودة واليت مل ينفذ 

بالغ لسم االستقطاع بتقرير استقطاعها ومطالبة البنك باإليااحات وعمل التسويات الالزمة وإ

 ولات السالبة واملوجبة وأسبابها شهري يبني حركة األوامر املستدمية والفر

املالية بإعداد كشف شهري يوضح ملوص املقبوضات النقدية وبشيكات  تقوم اإلدارة (36/4)مادة 

 ،إلدارة اجلمعيةيرسل األصل  ،ها من أصل وصورةعّدتو ،واملقبوضات العينية حمللة حسب بنودها

 .وحيتفظ بالصورة بالد رت ألجل املتابعة والرلابة وتقويم األداي
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 املصروفات والنفقات :الفصل اخلامس
 

ويعترب توليعه  ،أو من ينوب عنه هو معتمد الصرع أو آمر الد ع رئيس اجلمعيةيعترب  (1/5)مادة 

حسب  كلٌّ-ولني عن حفظ األمواي ؤتوليعًا نهائيًا جييز للمس علم مستندات الصرع املوتلفة

 .اإلشعارات البنكية أو شراي االحتياجات د ع النقود أو حترير الشيكات أو اعتماد- اطتصاصه
ألي تصرع ينشأ عنه نفقة مالية يستلزم بالارورة تنفيذها  رئيس اجلمعيةإن اعتماد  (2/5)مادة 

وطبقًا لإلجرايات احملاسبية  عيةاجلمالنظامية املستعملة لدى  بشكل سليم بواسطة املستندات

وال يعفي  ،واًل عن صحة تنفيذ هذه اإلجراياتؤمساملدير املالي ويعترب  ،املوضحة بالنظام املالي

 العام اإلدارة املالية من إتباع اخلطوات النظامية لتنفيذ عملية الصرع  األمنيتوجيه 
كما أن  ،ألمناي الصنادي  د ع النقود املستند النظامي الذي جييز (سند الصرع) يعترب (3/5)مادة 

 بةاملستند النظامي الذي جييز سحب النقود من البنك مبوجب الشيكات املسحو هو سند الصرع

 .يف هذه الالئحة إليهاعلم اجلمعية وحبسب اإلجرايات املشار 

صرع مبوجب سند  يتم سداد املصاريف سواًي للربامج واألنشطة أو املصاريف العامة (4/5)مادة 

 :بإحدى الطرق التالية

علم أن ال يتجاوز السقف احملدد  ،و من عهدة املصرو ات النثريةأنقدًا من عهدة النشاط -1

 .رياي 1111للصرع النقدي 

 .رياي 1111بشيك علم إحدى البنوك املتعامل معها ألكثر من -2
 (.حوالة بنكية)حتويل علم البنك -3

جلميع مسوغات الصرع وإر اق املستندات الدالة علي ويتم ذلك بعد التأكد من استكماي املعاملة 

ذلك واكتماي التوليعات عليها من املوظفني املوتصني واعتماد الصرع من صاحب الصالحية 

 .هذه الالئحة وطبقًا لإلجرايات املوضحة يف

مالي  اليت هلا رصيدوتتم عملية الصرع يف اجلمعية علم الربامج واألنشطة يف اجلمعية  (5/5)مادة 

تعبئة منوذج طلب الصرع علم من طالي  حمل الصرعاملالي مدة يف موازنة العام أو معت ربع بهتم 

 :النشاط وينبغي أن حيتوي منوذج طلب الصرع علم

 بيانات اإلدارة أو القسم املعين بطلب الصرع. 

 بيانات الربنامج أو النشاط او البند املراد الصرع له. 

  والرصيد املعتمد-يف حاي مت اعتماده  يها - الربنامج يف موازنة العامو أحتديد رلم البند.  

  الطالبة للصرع اإلدارةتوليع. 
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 اعتماد صاحب الصالحية.  

  من طالي وجود  أو ر الرصيد من طالي املوازنة اتواملالية مبا يفيد  اإلدارة أوتوليع لسم املوازنات

 .تربع ودعم للربنامج

وبعد  منوذج مناللة بني البنود إعداداملبادرة يتم  أو ر رصيد للربنامج اتويف حاي عدم  (6/5)مادة 

وحيتوي منوذج املناللة علم  إمتام عملية املناللة يتم اجراي عملية الصرع مبوجب سند الصرع

 :البيانات التالية

  الربنامج املراد املناللة له/ البند. 

  و الربنامج املراد املناللة منهأالبند.  

  ر رصيد يف البند ااملالية علم تو اإلدارة تأكيداملناللة بعد  إجرايموا قة صاحب الصالحية علم 

 .املراد املناللة منه

 حتم يتم  ؟لرض علم هذا الربنامج مأهل هي دعم من البنود العامة  :حتديد نوعية هذه املناللة

  .وصوي تربعات له أوتسويقه 

يتم حترير سند صرع عند سداد املصرو ات مبوجب شيكات مسحوبة من لبل  (7/5) مادة

 :علم البيانات التالية سند الصرع وحيتوياجلمعية علم أحد البنوك اليت جيري التعامل معها 

 .اسم املستفيد-1
 .اسم البنك املسحوب عليه ورلم احلساب-2
 .وكتابة املبالغ رلمًا-3
 رلم الشيك املسحوب -4
 .الصرعأسباب -5
 .الصرعالتوجيه احملاسيب لعملية -6

املدير  ،راجعه ،أعده) كا ة األطراع اليت اشرتكت يف إعداد ومراجعة سند الصرع توليع-7

 (املالي
 .ويف حدود الصالحيات املالية املوولة هلم ،ع أصحاب الصالحيةيولت-8

البنك  الشيك هو الصك واملستند القانوني الذي يتم مبوجبه د ع النقود من لبل (8/5) مادة

 :للمستفيد ويراعم  يه ما يلي
 .ذكر االسم الصريح للجهة املستفيدة-1
 .وكتابة تسجيل املبلغ املد وع رلمًا-2
 .االعتماد صاحب الصالحية-3
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كما حيظر علم غري لسم احلسابات أن يقوم  ،حيظر إصدار أي شيك بدون هذا السند (9/5) مادة

 .بإعداده

ير   مع أصل سند صرع الشيكات كا ة الوثائ  املربرة للصرع ويتألف سند صرع  (11/5) مادة

 .الشيكات من أصل وصورة األصل للحسابات للقيد مبوجبه والصورة ثابتة بالد اتر للمراجعة
جتاه الغري جيب  حتم يصبح سند صرع الشيكات دليل إثبات علم إبراي ذمة اجلمعية (11/5) مادة

 ،الشيك ستالماسم الكامل والصريح مبا يفيد ك علم منت السند مع ذكر االأن يولع مستلم الشي

 سند لبض يف احلاالت املوجبة لذلكمع احلصوي علم 

وما  إجياراتيف حالة حترير الشيك ملورد طدمة أو أصوي ثابتة أو متداولة أو تسديد  (12/5)مادة 

 .بالشيك( لبض)شابه ذلك يلزم احلصوي علم سند حتصيل 

جيب طتم مستندات الصرع أو التأشري عليها مبا يفيد املراجعة لبل اعتماد سند  (13/5)مادة 

مبا يفيد الصرع مبجرد إصدار اإلذن أو الشيك بصفة  كما جيب التأشري عليها أياًا ،الصرع

 .نهائية

أو  للمستودعات وإضا تهااملوردة  األصناعاألصل أن تتم املد وعات بعد استالم  (14/5)مادة 

بل أو بعد ليام الطرع اآلطر بتنفيذ ارتباطه أو تعهده ِل ،تالمها من اجلهة الطالبة للشراياس

إذا التات الارورة ذلك بشرط احلصوي علم  صرع القيمة مقدمًا للجمعيةوجيوز  ،اجلمعية

 .الامانات الكا ية لبل الصرع

يف حالة صرع مبالغ نتيجة تعالدات أو مشرتيات جيب التحق  من أن املبلغ املطلوب  (15/5)مادة 

 :صر ه يطاب  ما هو وارد بشروط التعالد وأن يراعم ما يلي

 .أن تكون الفواتري أصلية وعلم منوذج مطبوع باسم املورد وخمتومة منه-1
 .وليس باسم أحد منسوبيها اجلمعيةأن تكون هذه املستندات باسم -2
  .للموازن عن األصناع اليت مت شراؤها اإلضا ةإذن -3
 إن للت عن ذلك  ،رياي 1111حمار  حص عن األصناع املوردة إذا زادت ليمتها عن -4

 .يكتفم بتوليع جلنة الفحص علم الفاتورة مبا يفيد مبطابقتها للعينات واملواصفات املطلوبة
 .(الشراي ) صورة أمر التوريد-5
 .استالمهارتميمات وحماضر مستولصات األعماي أو ال-6
 . ور سداد الثمن( صرع)بأن الفاتورة مل يسب  صر ها وأن ختتم املستندات خبامت  التأكد-7

لغاي واسم معد سبب اإل ع توضيحير   أصل السند مع صورته م :سندات الصرع امللغاة( 16/5)مادة 

 .السند ثالثيًا وتوليعه
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يقصد بها الوثائ  والبيانات والفواتري والكشوع وغريها من  :الوثائ  املؤيدة للصرع (17/5) مادة

املستندات املربرة واملؤيدة لعمليات صرع النفقات واليت جيب أن تر   مع مستندات الصرع 

أو املستلزمات أو  املشرتياتمبا يفيد أنها متت علم الوجه الصحيح وبأن  ،املذكورة يف هذه الالئحة

وجيب أن تكون هذه الوثائ   ،استالمهاوأنه لد مت  لصاحل اجلمعيةاألشغاي أو اخلدمات لد متت 

وليس باسم أحد منسوبيها وبتواريخ حديثة مقاربة للتاريخ املقدمة  والبيانات والفواتري باسم اجلمعية

 . يه

إذا  قدت املستندات املؤيدة الستحقاق مبلغ معني لبل الصرع جاز أن يتم الصرع  (18/5)مادة 

وبشرط أن يأطذ التعهد الالزم علم سابقًا الصرع  أنه مل يتمبعد التأكد من  العام نياألممبوا قة 

بتحمل مجيع النتائج اليت لد ترتتب علم تكرار الصرع ويشرتط أن يقدم طالب  طالب الصرع

الالزمة ملنع  اإلجراياتواختاذ  ةالتحقي  الالزم إجرايوذلك بعد  ،للمستندات "بدي  الد"الصرع 

مع وجوب إر اق نتيجة التحقي  الذي ُأجري يف هذا الشأن مع مستندات  األصلياستودام املستند 

 .الصرع

  :و   التسلسل التالي تتم عملية صرع املرتبات واألجور (19/5)مادة 

 .اإلدارة املالية إىلثم يرسل  ،شؤون املوظفني بتجهيز كشف استحقالات املوظفنيإدارة قوم ت-1

من عمليات االحتساب الواردة يف  والتأكدالرواتب  كشوعمبراجعة تقوم اإلدارة املالية -2

 .الكشف

تقوم  ،العام علم كشف الرواتب األمنيطذ املوا قة والتعميد من أبعد املراجعة والتدلي  و-3

 ،اتهم البنكيةبطباعة لوائم بأمساي املوظفني واملبالغ اليت ستد ع هلم وأرلام حساب اإلدارة املالية

 .العام باالعتماد األمنيويولع من لبل شؤون املوظفني واإلدارة املالية و

 .يتم توليع اخلطاب من لبل صاحب الصالحية يف اجلمعية وإرساله للبنك للصرع-4

 :يف احلاالت التالية ميكن صرع الرواتب واألجور لبل التاريخ احملدد (21/5)مادة 

و من ينوب عنه علم أالعام  األمنيبشرط موا قة  ،الرمسية وما علم شاكلتهااملواسم واألعياد -1

 .نفسها جرايات صرع الرواتب السابقةإوباتباع  ،ذلك

بعد حلوي املوعد احملدد  ىل ماإويستلزم وجوده  أن يكون املوظف يف مهمة طارج اجلمعية-2

 .لصرع الرواتب

 .أي إجازة استثنائية أطرىعند استحقاق إجازته السنوية االعتيادية أو -3

ومع ذلك جيوز أن يتم  ،األصل يف الصرع أن يتم بشيكات لتحقي  الاب  الداطلي (21/5)مادة 

 (.العهد املستدمية والعهد املؤلتة)للقواعد احملددة الواردة يف هذه الالئحة  طبقًا الصرع نقدًا
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يقصد بالسلفة املستدمية يف هذه الالئحة أنها املبلغ الذي يسلم  :املستدمية طبيعة الع هد( 22/5)مادة 

املتعاونني مع اجلمعية للصرع منه علم املد وعات النثرية والعاجلة و   احتياجات  أوألحد املوظفني 

علم أن يستعاض هذا  ،كانت للنشاط يف اجلمعية أو املصاريف واالحتياجات العامةأ سواٌي ،العمل

 .ب من االنتهاياملبلغ عندما يقرت

مستدمية بني العهد املوصصة للربامج  أويتم الفصل يف العهد سواي كانت مؤلتة  (23/5)مادة 

 والعهد املوصصة ملواجهة املصرو ات النثرية او مصاريف التشغيل العامة  واألنشطة

شوصية أو أي جهة مستودمة هلا بل كعهدة  ال تسجل أي عهده علم ألسام اجلمعية (24/5)مادة 

  .تستودم من لبل موظف معني وتسجل عليه

جيب الفصل بني العهدة الدائمة واملؤلتة وال جيوز الدمج بينهما يف حساب واحد حتم  (25/5)مادة 

 . ولو صر ت لشوص واحد
 .ال جيوز صرع عهدة مالية من عهدة مالية أطرى أو عهدة لشوص من شوص اطر (26/5)مادة 

يصرح بالسلفة املستدمية بناي علم طلب من مدير القسم أو اإلدارة الطالبة علم أن  (27/5) مادة

وينبغي إعادة النظر يف هذا  ،وحيدد يف الطلب حدها األلصم وجماالت الصرع العام األمنييعتمد 

العام القرار بالزيادة أو  األمنيويتوذ  ،احلد كل  رتة زمنية علم ضوي املنصرع الفعلي منها

 :وحيرر طلب للسلفة من أصل وصورة علم النحو التالي ،النقصان

 حتويل القيمة صرع الشيك أو سنديرسل للحسابات بعد اعتماده ألجل حترير  :األصل. 
 تبقم مع اجلهة الطالبة للسلفة املستدمية :الصورة. 

 ،حتدد كل إدارة ولسم جماالت الصرع من السلفة املستدمية حسب طبيعة نشاطها (28/5)مادة 

االنتظار حتم يتم  يف نطاق املصرو ات العاجلة واليت يصعبولكن بصفة عامة تكون هذه اجملاالت 

 .استوراج شيكات هلا و املصرو ات النثرية الارورية للتشغيل
بنكي التحويل الند صرع شيكات أو منوذج صرع السلفة املستدمية مبوجب ست  (29/5)مادة 

به أصل طلب السلفة  األصل يرسل إىل احلسابات مر قًا :والذي يعد من أصل وصورة ،للمستفيد

نكي  األصل للبنك وصورة أما التحويل الب ،والصورة تبقم لدى الصندوق لغرض املراجعة ،املعتمد

 .للحسابات
املستدمية بناي علم سند صرع نثري من أصل وصورة يعتمد من يتم الصرع من السلفة ( 31/5)مادة 

الصورة تبقم  ،ير   األصل مع املستندات ويرسل إىل احلسابات للتسوية احملاسبية ،املسؤوي املالي

 .لدى املوظف ألجل املطابقة مع طلب الصرع
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لتسجيل كا ة مصرو ات السلفة  طاصًا ميسك من يعهد إليه بالسلفة املستدمية سجالًّ (31/5)مادة 

 .علم أن خياع هذا الد رت للمراجعة والتدلي  ،من والع أذون الصرع ،بأوي بالتفصيل أواًل

 ،يتم إعداد كشف تفريغ واستعاضة للسلفة دعندما تقرتب السلفة املستدمية من النفا (32/5)مادة 

وتقدم  ،املؤيدة للصرعاملستندات به أصوي أذون الصرع و الستعاضة ما مت صر ه من السلفة مر قًا

ثم حيرر إذن صرع شيكات أو  ،لطبيعتها املالية ألجل املراجعة وتسجيلها بالد اتر طبقًا اإلدارةإىل 

 .حتويل بنكي الستعاضتها باسم الشوص املسؤوي عنها

وذلك  ور االنتهاي " صرع"للصرع من العهدة خبتم  املؤيدةينبغي طتم كا ة املستندات  (33/5)مادة 

 ،يتم توليع الشيك من لبل أطر شوص مفوض علم توليع الشيكات أنأي بعد  ،من عملية الد ع

 .(روجع)خبتمها خبتم  ويتأكد من عدم تكرار د عها وليام احملاسب

السلفة املستدمية لنظام اجلرد الدوري مثل اخلزائن وكذلك ختاع لنظام  عختا (34/5) مادة

ير ع إىل املسؤوي املالي  ويعد بنتيجة اجلرد تقرير ،الياجلرد املفاجئ بناي علم طلب املسؤوي امل

 .ثم تتوذ االجرايات الالزمة لتسوية الفروق ،ومدير القسم أو اإلدارة املوتصة التابع هلا السلفة

تعترب السلفة املستدمية عهدة شوصية ال جيوز نقلها إىل موظف آطر إال بعد أن تتم  (35/5)مادة 

علم أن يعد بذلك حمار استالم وتسلم يعتمد من  ،تسويتها وإطالي طرع املوظف املسؤوي عنها

العاملني وال جيوز حباي من األحواي أن يعهد ألحد ، لألمني العاموصالحية أمر النقل  ،املسؤوي املالي

 .يف احلسابات أو الرلابة املالية بالسلفة املستدمية وذلك للمحا ظة علم نظام الاب  الداطلي

 :تصفم السلفة املستدمية يف احلاالت التالية (36/5)مادة 

كما أنها تستعاض كاملة يف بداية  ،ويورد املتبقي منها إىل البنك ،يف نهاية السنة املالية-1

 .السنة املالية اجلديدة
 .الطالبة هلا تصفيتها النتفاي الغرض منها عندما تطلب اإلدارة-2
عندما تنتقل من موظف إىل موظف آطر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو املرض أو الو اة -3

 .أو إنهاي العمل
النظام بعد مراجعة مستندات السلفة املستدمية حتوي إىل احلسابات ألجل تسجيلها يف  (37/5)مادة 

مع التأكيد علم احملاسب بعدم  .وحتمل علم احلسابات املستفيدة حسب طبيعتها ،حمللةاحملاسيب 

 .بات جمملةتسجيل السلفة بشكل إمجالي وإلفاهلا يف حسا

أو املكا آت أو احلوا ز أو سلف  اإلضا يةاألجور  أواألجور صرع املرتبات و ال جيوز (38/5)مادة 

 .للعاملني من السلفة املستدمية
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 :عن السلفة املستدمية ما يلي يشرتط  يمن يكون مسؤواًل (39/5)مادة 

 .اجلمعيةأن يكون من العاملني الدائمني يف -1
 .الشؤون املاليةيف مسؤولية حسابية  أال يكون مسؤواًل-2

يتطلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرع من السلفة املستدمية وجيب أن يتوا ر  (41/5)مادة 

 :يف هذه املستندات ما يلي

 .أن تكون هذه املستندات من د اتر مطبوعة بأرلام مسلسلة-1
 .أن تكون معتمدة من صاحب الصالحية حسب الوارد بالالئحة-2
مستند )مبا يفيد السداد ( املستفيد)يتم التوليع عليها بواسطة الشوص الذي تسلم النقدية -3

 (.باالستالم أو سند لبض
 .تتم كتابة املبالغ باألرلام واحلروع-4
 .ألسباب املصروع جيب أن حيتوي املستند علم وصف كاٍع-5
 .وليس باسم أحد مندوبيها أن تكون املستندات باسم اجلمعية-6
 .تقدميها أن تكون املستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ-7
 .ة املستدمية عن املبلغ احملدد من أصحاب الصالحيةما يصرع من السلفأال يزيد -8

يتم استودام منوذج داطلي (  اتورة)يف حالة تعذر احلصوي علم مستند مؤيد للصرع  (41/5)مادة 

و مدير مكتب أإدارة مستلم العهدة من مدير  ويولعوالقائم به  يوضح نوع املصروع تفصيليًا

 .العام ويكون ذلك يف حاالت استثنائية ويف أضي  احلدود األمنييعتمد من و اإلشراع

يقصد بالسلفة املؤلتة يف هذه الالئحة بأنها املبلغ الذي يسلم ألحد املوظفني يف أي إدارة  (42/5)مادة 

 .أو سداد التزام ،أو سداد مصروع ،أو مولع عمل لإلنفاق غري املعروع ليمته بدلة مقدمًا مثل شراي

أو من ينيبه بناي علم طلب من مدير القسم أو  العاماألمني تعتمد السلفة املؤلتة من  (43/5)مادة 

اإلدارة الطالبة علم أن حيدد يف هذا الطلب مقدار مثل هذه السلفة وجماالت الصرع واملوظف الذي 

يرسل إىل احلسابات بعد اعتماده ألجل إعداد منوذج  األصل :وحيرر من أصل وصورة ،ستصرع له

 .الصورة تبقم مع اإلدارة الطالبة للسلفة املؤلتة للمراجعةو ،رع الشيك أو التحويل البنكيص
وبناي علم  .ال جيوز الصرع من السلفة املؤلتة إال يف الغرض الذي طلبت من أجله (44/5)مادة 

 .مستندات مستو اة النواحي الشكلية واملوضوعية

صرع شيكات أو منوذج حتويل بنكي للمستفيد  سندتصرع السلفة املؤلتة مبوجب  (45/5)مادة 

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

 .أما التحويل البنكي  األصل للبنك وصورة للحسابات ،تبقم يف الد اتر لغرض املراجعة والصورة
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تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاي الغرض الذي تتم تسوية السلفة املؤلتة يف مدة ال ( 46/5)مادة 

وتقدم املستندات إىل احلسابات للمراجعة والفحص بعد اعتمادها من صاحب  ،صر ت من أجله

التوريد املشار إليها يف هذه  إجراياتالبنك حسب الصندوق أو الصالحية وبعد توريد املتبقي منها إىل 

 .احلسابات املستفيدة طبقًا لطبيعتهاثم تسجل يف الد اتر وحتمل علم  ،الالئحة

 :تصفم السلفة املؤلتة يف احلاالت التالية( 47/5)مادة 

 .يف نهاية السنة املالية ويورد املتبقي منها إىل البنك-1
 .عندما تطلب اإلدارة الطالبة هلا تصفيتها النتفاي الغرض منها-2
كاإلجازة أو املرض أو الو اة  عندما تنتقل من موظف إىل موظف آطر ألي سبب من االسباب-3

 .أو إنهاي العمل
ال جيوز صرع عهدة مؤلتة ألحد األشواص إذا كان يف حوزته عهدة أطرى مؤلتة أو ( 48/5)مادة 

 .مستدمية إال بعد تسويتها

 :عن السلفة املؤلتة ما يأتي يشرتط  يمن يكون مسؤواًل( 49/5)مادة 

 .اجلمعيةأن يكون من العاملني الدائمني يف -1
 .أال يكون مسؤوي مسؤولية حسابية بالشؤون املالية-2

وجيب أن يتوا ر  ،يتطلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرع من السلفة املؤلتة( 51/5)مادة 

 .نفس الشروط املطلوبة يف مستندات السلفة املستدميةيف هذه املستندات 

إن األصوي الشوصية مثل األجهزة واملعدات واألدوات واألثاث واملفروشات وجتهيزات  (51/5)مادة 

اليت تصرع من مستودع اجلمعية أو تشرتي وتوضع  ،لي ووسائل االتصاي ووسائل النقلاحلاسب اآل

 ،و جمموعة من املوظفني لغرض تنفيذ مهام وظائفهم الستودامهم الشوصيأحتت تصرع موظف 

ويكون مسؤواًل عنها  ،وإثباتها كعهدة مسلمة( سجل العهد العينية) جيلها يفختاع لقيدها وتس

وعن سالمتها واحملا ظة عليها وحسن استعماهلا حسب األصوي وعلم الوجه الصحيح وإعادتها إىل 

 .اجلمعية عند الطلب

طدماته  موظف تنتهيي ألال تسدد تعوياات نهاية اخلدمة وال متنح شهادة براية الذمة  (52/5)مادة 

 و عينيةأكانت عهدًا نقدية أ ي كا ة العهد املسجلة عليه سواٌي يقم بتسليم وإطالمل من اجلمعية ما

 .عليه من العهد اليت مل يسلمها ةلقيم املرتتبل ًاو سدادأ

و أية من اخلدمات مبوجب عقود سنوية مني احتياجات اجلمعتأيتم التعالد علم  (53/5)مادة 

وطبقًا للصالحيات  الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية يف اجلمعيةططابات تعميد هلذا 

 .ليهإاملوولة 
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ستندات اعتماد عقود اخلدمات يستلزم بالارورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة امل إن (54/5)مادة 

املعين لإلجرايات املنصوص عليها يف األنظمة الداطلية للجمعية ويعترب القسم  النظامية املتبعة وطبقًا

ويتطلب ذلك  ،بهذه األعماي واخلدمات ومسؤوي عن صحة تنفيذ هذه العقود املعين ةالطالب للودم

من طالي توليع القسم  .املالية عند صرع د عات او مستحقات اجلهة املقدمة للودمة تأكد االدارة

  .بالشكل السليم وعلم الوجه املطلوب و االدارة املعنية بأن تنفيذ اخلدمة متأ

جيوز جتديد عقود اخلدمات وبذات الشروط املنصوص عليها يف العقود املنتهية اذا  (55/5)ادة م

  :تو رت  يها الشروط اآلتية

  مدة العقد السابقة علم التجديدن يكون املتعهد لد لام بتنفيذ التزاماته علم وجه مرضم يفأ-1

األجور موضوع العقد أو أي تغريات علم  ئات األسعار أو  اخنفاض واضح أيكون لد طر ن الأ-2

 .عامة يف شكل ومامون اخلدمة املطلوبة
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 احلسابات البنكية: دسالفصل السا
 

وصالحية التوليع علم  .وإيراداتهايكون للجمعية حسابات بالبنوك تودع  يها مواردها  (1/6)مادة 

هذه احلسابات مقتصرة علم رئيس اجلمعية و املسؤوي املالي معًا حبسب القواعد واإلجرايات 

 .االجتماعيةوزارة الشؤون  والصادرة عن املنظمة لذلك

و أ ق   حسابات بنكية جديدة للجمعية أو أي من  روعها لرئيس اجلمعية صالحية  تح (2/6)مادة 

وتسري علم هذه احلسابات اجلديدة كا ة األحكام املتعلقة باحلسابات  ،ذلكمن يفوضه ب

 .البنكية القدمية
ضني تفويض صالحياتهم علم هذه احلسابات ملرؤوسيهم وتكون سلطة ال حي  للمفوَّ (3/6)مادة 

 .اجلمعية مني عامأالتفويض لرئيس اجلمعية بعد الر ع له من لبل 
 .سلطة األشواص املفوضني بالتوليع و تعديلأيتم إعالم البنك  ورًا عند سحب  (4/6)مادة 
ويتم إيداع  ،تقوم اجلمعية بفتح حساب أو أكثر هلا يف أحد البنوك احمللية باسم اجلمعية (5/6)مادة 

 .اجلمعية يف هذه احلسابات مجيع إيرادات
 .شهريًا ةالالزم التسوية مذكرات وعمل احلساب هذا مبتابعة املالية اإلدارة وتقوم (6/6)مادة 

وبالنسبة للشيكات التالفة  ،جيب استودام د اتر شيكات مطبوعة بأرلام متسلسلة (7/6)مادة 

ستعماهلا وجيب حفظ هذه الشيكات برتتيب احتم يبطل  "الغي"جيب التأشري عليها بوضوح بكلمة 

كما جيب أن تكون هناك رلابة سليمة علم د اتر  ،تسلسلها الرلمي للشيكات املد وعة

 .الشيكات الغري مستعملة

ب اآللي أو بآالت محاية طاصة ساات جيب طباعتها علم الشيكات باحلمبالغ الشيك (8/6)مادة 

 .بهدع منع أي شوص من حماولة تغيري مبلغ الشيك ور ع ليمته

 .و بأمساي اجلهات املستفيدةجيب أن حترر مجيع الشيكات باسم شوص معني أ (9/6)مادة 
 .شيك حلامله استوراجحيظر بتاتًا  (11/6)مادة 
كما جيب أن حتفظ أصوي الشيكات امللغاة  ،حيظر بتاتًا توليع أي شيك علم بياض (11/6) مادة

  .مع أصوهلا بد رت الشيكات ومن خيالف هذا األمر يتحمل مسؤولية ذلك

ويسلم املوظف املوتص  ،بد اتر الشيكات الواردة من البنكاملدير املالي حيتفظ  (12/6)مادة 

 .بأوي بتحرير الشيكات الد اتر الالزمة أواًل
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يلزم أن  ،يلزم أن حتفظ أصوي املستندات املؤيدة للصرع مع الشيكات عند التوليع (13/6)مادة 

الشيكات  ويراعم أن يكون املسؤوي عن كتابة ،يؤشر علم املستندات مبا يفيد إصدار الشيكات

 .ليس له صلة بالقيد يف احلسابات

يعد املوظف املوتص بتحرير الشيكات حا ظة يومية من أصل وصورة بالشيكات  (14/6)مادة 

الصادرة يوضح  يها رلم كل شيك ومبلغه واسم البنك املسحوب عليه واسم املستفيد واملقابل الذي 

 .حرر من أجله الشيك ويسلم األصل للمسؤوي املالي

تقيد الشيكات الصادرة يف حساب البنك مبجرد حترير الشيك أو يف اليوم التالي علم  (15/6)مادة 

 .األكثر مبجرد مراجعة حا ظة يومية الشيكات

وجيوز أن ينيب عنه من  ،يتم الصرع لصاحب احل  نفسه بعد التأكد من شوصيته (16/6)مادة 

 .يتسلم املبلغ بتوكيل معتمد

وعرض األمر علم  ،ع الشيكات املعلقة واليت مل تقدم للصرع ملدد طويلةجيب تتب (17/6)مادة 

 .الختاذ الالزم اإلدارة

كشف شهري يوضح ملوص املد وعات بشيكات حمللة  بإعداديقوم لسم احلسابات  (18/6)مادة 

وحيتفظ بالصورة بالد رت ألجل  العام األمنييرسل األصل إىل  ،ويعد من أصل وصورة ،حسب بنودها

 .املتابعة والرلابة وتقييم األداي

 ،إليقاع صر ه يلزم يف حالة  قد أي شيك إططار البنك املسحوب عليه الشيك  ورًا (19/6)مادة 

ويؤطذ إلرار علم املتسبب يف ضياع  ،علم أن يوضح اإلططار رلم الشيك وتاريخ صدوره ومبلغه

مع اختاذ الامانات الكا ية لبل صرع بدي  ،الشيك بتحمل كل مسؤولية ترتتب علم  قد الشيك

حرر هذا الشيك " :وأن حيرر علم الشيك الذي يسحب بدال عن املفقود عبارة باملداد األمحر ، الد

 ."الذي يقر من صدر ألمره أنه  قد.. ....... املؤرخ... ...... من الشيك رلم بداًل

نهاية كل شهر بإعداد بيان تسوية بني الرصيد أن تقوم يف  ينبغي علم اإلدارة املالية (21/6)مادة 

والرصيد الذي يظهر بالكشف املرسل من لبل  ،الذي يظهر يف حساب البنك بالسجالت والد اتر

 ،ضروري يقصد منه التحق  من صحة وسالمة العمليات البنكية شهريًا اإلجرايوهذا  ،البنك

 .تر احملاسبيةملا هو يف الد ا والتأكد من صحة رصيد كشف البنك طبقًا
 :وتتم عملية املطابقة كالتالي 

 .احلصوي علم كشف حساب البنك للفرتة موضوع املطابقة-1
 حصر العمليات اليت ظهرت يف كشف البنك ومل تسجل يف الد اتر احملاسبية-2
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حصر املبالغ املسجلة بالد اتر ومل ترد بكشف حساب البنك وذلك مبطابقة املبالغ املسجلة -3

 .البنك بالد اتر والسجالت احملاسبيةبكشف 
ومراجعة الصالحيات املالية واإلدارية  بعد املراجعة والتدلي  املالي إالحيرر الشيك  ال( 21/6)مادة 

 .العام األمنيرة الشؤون املالية والصرع واملوا قة عليه من لبل مدير إدا سندعلم 

يقوم احملاسب مبراجعة الشيكات الصادرة يوميًا بتتبع تسلسل أرلامها ومطابقتها مع  (22/6)مادة 

 .يتم القيد يوميًا أنالصرع اخلاص بكل شيك ويتم التقييد يف حساب البنك مع مراعاة  سند

يتم االحتفاظ بد اتر الشيكات املستعملة حسب تسلسلها الرلمي للرجوع إليها عند  (23/6)مادة 

  .احلاجة

 .استودام د اتر الشيكات و قا لتسلسلها الرلمي جيب (24/6)مادة 
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 اخلزينة :ابعالفصل الس
 

تتوىل استالم املبالغ النقدية والشيكات وأوراق القبض  باجلمعيةيتم إنشاي طزينة رئيسة  (1/7)مادة 

 .للجمعيةاليت تورد إليها من مصادر التوريد املوتلفة 
ومن أصحاب الثقة  وعمليًا أمناي اخلزن يف اجلمعية جيب أن يكونوا مؤهلني علميًا (2/7)مادة 

سعوديي  ايكونووأن  ،السنوية عن ممتاز مال تقل تقاريرهأجيب و ،ني من ذوي الثقةومزكَّ ،واألمانة

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

 .املوظفني

جيب إجراي جرد مفاجئ علم اخلزينة وما يف حكمها من حني آلطر من لبل املسؤوي  (3/7)مادة 

مع اختاذ اإلجرايات الالزمة ملعاجلة نتيجة اجلرد يف حالة  العام األمنياملالي وير ع بنتيجة اجلرد إىل 

 .العجز والتحقي  مع املتسبب

أو مستندات ذات ليمة نقدية ختص الغري يف حيظر علم أمناي اخلزن إيداع أي مبالغ  (4/7)مادة 

وحياي أمني  ويف حالة وجودها يتم لفت نظر أمني اخلزينة كتابيًا يف املرة األوىل ،طزن اجلمعية

وعلم أمناي اخلزن وأصحاب العهد تنفيذ التعليمات اخلاصة  ،تكرر ذلك إذااخلزينة للتحقي  

 .هذا الشأناملقبوضات واملد وعات اليت تصدر يف  باخلزائن و

وجيب مراعاة اإلبقاي  ،جيب استعماي طزينة حديدية ضد احلري  طاصة بأمني الصندوق (5/7)مادة 

علم هذه اخلزينة مقفلة يف أي ولت طالي الدوام أو طارجه عندما ال يكون هناك حاجة إىل 

 .استعماهلا

اخلزينة وال جيوز له  ألمني الصندوق حفظ أية أمواي غري أمواي اجلمعية يف ال جيوز (6/7)مادة 

 .استعماي أمواي اجلمعية يف أغراض شوصية وحتت أي تصرع أو تربير
حيظر علم أمني اخلزينة الصرع من اإليرادات أو املتحصالت إال يف الظروع  (7/7)مادة 

يف  منفردين كلٌّ جمتمعني أو املسؤوي املالي العام و األمنياالستثنائية وبقرار كتابي مسب  من 

 .أصحاب الصالحيةصرع معتمدة من  سنداتويكون الصرع بناي علم أوامر د ع أو  .حدود سلطته

واليت  ،حيتفظ أمني الصندوق باملبالغ النقدية والشيكات املستلمة يف طزينة اجلمعية (8/7)مادة 

 .صدر بها سندات لبض وال جيوز االحتفاظ بها طارج طزينة اجلمعية

جيب التأمني علم أمني اخلزينة ضد خماطر السرلة وطيانة األمانة واحلوادث لدى إحدى  (9/7)مادة 

 .شركات التأمني باعتبار ذلك ضرورة للمحا ظة علم املاي
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يعترب أمني اخلزينة مسؤواًل عن حركة النقدية وما يف حكمها يف نطاق اخلزينة من  (11/7)مادة 

عن  كذلك مسؤواًليعد و ،وذلك يف ضوي القواعد الواردة يف هذه الالئحة ،وارد ومنصرع وتوريد

التسجيل يف املستندات والد اتر املوجودة لديه وإعداد التقارير املوتلفة وحاور جلنة اجلرد الدوري 

 .واملفاجئ والتوليع علم كشو ها وحماضرها

حسب  مفاجئًا وجردًا ،لل كل شهرمرة علم األ شاماًل دوريًا ة جردًاجيب جرد اخلزين (11/7)مادة 

وتقوم اللجنة  ،العام  األمنيوتشكل جلنة اجلرد مبعر ة  ،وعلم األلل أربع مرات يف السنة ،األحواي

وتقارن نتيجة اجلرد  ،الذي يولع عليه ل احملتويات وحباور أمني اخلزينةبعملية اجلرد الشامل لك

ويف حالة وجود عجز باخلزينة  ،باملسجل بالد اتر وترسل نسوة من حمار اجلرد إىل املسؤوي املالي

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

درس سببه ويعد له إذن توريد ويف حالة وجود  ائض باخلزينة ي ،احملاسبية الالزمة حسب األحواي

خبالع حمار )وتقوم اللجنة بإعداد تقرير  ،حلني إعداد التسوية احملاسبية الالزمة حسب األحواي

 .لألمني العامبنتيجة عملية اجلرد ير ع ( اجلرد

جيب علم أمني اخلزينة يف نهاية كل يوم أن يقوم جبرد ذاتي للموجود باخلزينة بعد  (12/7)مادة 

إثبات كا ة املعامالت طالي اليوم ويطاب  ذلك علم كشف حركة النقدية اليومي الذي يعد لريسل 

نة وال جيوز االحتفاظ بأي إيصاالت معلقة يف اخلزي ،إىل احلسابات علم النحو الوارد يف املادة التالية

 .واليت مل تسوى خيطر بها املسؤوي املالي الختاذ الالزم فوها أكثر من أسبوع وتسوى  ورًا

حركة املقبوضات ) كشف حركة اخلزينة اليومي بإعداديقوم أمني اخلزينة  (13/7)مادة 

والذي يتامن رصيد أوي املدة وإمجالي املقبوضات وإمجالي املد وعات  اليت تتم يوميًا( واملد وعات

به املستندات إىل احلسابات  ويرسل األصل مر قًا ،ورصيد النقدية آطر اليوم ويعد من أصل وصورة

ويولع عليها  ،وحيتفظ بالصورة لديه ألجل املطابقة واملراجعة ،ألجل املراجعة والتسجيل بالد اتر

بوضات احلسابات باستالمه سندات الصرع والقبض واملر قات املتعلقة ويتامن جانب املق ويؤمس

 :املعلومات التالية

 .رلم سند القبض-1
 .اجلهة اليت لامت بتوريد النقود اسم-2
غه والساحب والبنك املسحوب مع ذكر رلم الشيك ومبل"شيكات  –نقد )نوع املقبوضات -3

 .("عليه
 .املبلغ املقبوض-4

 :كما يتامن جانب املد وعات املعلومات التالية 
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 .رلم سند الصرع النقدي-1
 .هلا املبالغاجلهة املد وع -2
 .وأرلامها ومبالغها والبنوك املسحوبة عليها ،بيان الشيكات املوردة للبنك-3
 .إيااح البنوك وأرلام احلسابات واملبالغ املودعة نقدا أو بشيكات-4

 :املؤشرات التالية كما يراعم عند تصميم الكشف أن يظهر يوميًا

 .املبلغ املدور من اليوم الساب -1
 .وميااع إليه مقبوضات الي-2
 .اجملموع اجلديد-3
 .يطرح منه مد وعات اليوم-4
 .هو الرصيد املدور لليوم التالي الناتج يكون-5

علم احلسابات أن تتحق  عند تدلي  كشف حركة اخلزينة من مطابقة يتعني  (14/7)مادة 

ويف حالة ظهور  رولات يتعني  ،احملاسبية الرصيد املسجل  يه مع رصيد الصندوق يف الد اتر

 .الالزمة املشار إليها يف الالئحة اإلجراياتالبحث عن أسبابها واختاذ 

جيب تشكيل جلنة للجرد وإعداد  األسبابعند تغيري أمني اخلزينة ألي سبب من  (15/7)مادة 

نة ويكون من بني أعاائها أمني اخلزي ،حمار تسليم وتسلم ويقوم بتشكيلها املسؤوي املالي

ويعد  ،علم النحو الوارد يف مادة جرد اخلزينة القديم وأمني اخلزينة اجلديد وتسوى الفروق تفصياًل

 :حمار تسليم وتسلم من أصل وصورتني علم النحو التالي

 .يرسل إىل احلسابات ألجل إجراي التسويات احملاسبية وإعداد منوذج إطالي طرع :األصل-1
 .تبقم لدى أمني اخلزينة اجلديد للمطابقة :صورة-2
 .حيتفظ بها أمني اخلزينة القديم إلثبات حالة :صورة-3
 .وال ختلم مسؤولية أمني اخلزينة القديم إال بعد تسوية كا ة املتعلقات املالية واإلدارية وغريها-4

ح تفحيوي بينه وبني حاوره ل يف حالة و اة أمني اخلزينة أو غيابه أو مرضه مرضًا (16/7)مادة 

أو من ينيبه  العاماألمني وكانت هناك ضرورة حتمية لفتح اخلزينة يعتمد  ،اخلزينة وتسليمها

 .للمنصوص عليه يف هذه الالئحة تشكيل جلنة لفتح اخلزينة وجردها طبقًا
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 صول الثابتةاأل :ثامنالفصل ال
 

 بأنها شراي والتناي ومتلك األراضي واملباني واملرا   واملعدات الثابتةتعرع األصوي  (1/8)مادة 

 .ووسائل النقل واألثاث الالزمة حلاجة العمل واليت تساعد يف حتقي  أغراض التنائها
 أو الثابتة الولفية واألصوياجلمعية التشغيلية اليت متتلكها  األصوييتم الفصل بني  (2/8)مادة 

 .املوهوبة واملتربع بها

 يتمثل اهلدع من تسجيل األصوي يف حتقي  الرلابة علم املمتلكات واألثاث واملعدات (3/8) مادة

 .والتأكد من إنها مسجلة ومصنفة بشكل صحيح( األصوي الثابتة)

للمبلغ املعتمد يف املوازنة  إن عملية الصرع من املصرو ات الرأمسالية يكون طبقًا (4/8)مادة 

 .تعميد املتبعة يف اجلمعيةوطبقًا إلجرايات املوا قة وال

 .رياي سعودي جيب أن يدرج يف لائمة األصوي الرأمسالية 1111 إن أي أصل تتجاوز ليمته (5/8)مادة 

يتم حيازة األصوي الثابتة طبقًا لإلجرايات املعتمدة ويتم تقييدها يف السجالت بتكلفتها  (6/8)مادة 

 .التارخيية يف تاريخ احليازة

جيب التقييم واإل صاح عن األصوي الثابتة املقيدة يف القوائم املالية اخلاصة بالفرتات  (7/8)مادة 

 .اليت تعقب تاريخ حيازتها وبعد تسوية اإلهالك املرتاكم هلا

يتم حساب اإلهالك علم أساس شهري وكما يتم حتميل اإلهالك علم أساس كامل  (8/8)مادة 

من تاريخ حيازة األصل بينما يف حالة التولص من األصل ليحمل اإلهالك علم  كل شهر اعتبارًا

 .الشهر الذي مت التولص  يه من األصل ويتم متابعة هذه األمور من لبل مدير إدارة الشؤون املالية

 .ثابتة لتوثي  األصل وتاريخ حيازةعلم كل من األصوي ال كوادوضع بطالات وأ (9/8)مادة 

لإلجرايات املعتمدة يف د رت األستاذ العام وسجل  تولص من األصوي الثابتة و قًاال (11/8)مادة 

من األصوي ( أو اخلسائر) وجيب حتديثه بناي علم ذلك كما جيب حتمل املكاسب ،األصوي الثابتة

 .األصويرباح وطسائر بيع أالثابتة املتولص منها علم حساب 

 .رصيد د رت األستاذ العام يف نهاية كل شهرتسوية سجل األصوي الثابتة مع  (11/8)مادة 
التأمني علم كل األصوي الثابتة  من طالي إدارة اجلمعية يتوىل رئيس اجلمعية (12/8)مادة 

بالقيمة احلقيقية هلا يف تاريخ  ،و قًا للصيغ اإلسالمية ،اململوكة للجمعية من كا ة األططار

 .متم ما رأى ضرورة لذلك ،التأمني

  :يف التالي األصويثبات إتمثل دورة شراي وتسجيل وت (13/8)مادة 

 .و التولص منهاأعلم األلسام املعنية تعبئة منوذج تعميد شراي أصوي ثابتة أو تغيريها -1
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 .وي املشرتيات للقيام بشراي األصل املطلوبؤاستكماي منوذج تعميد الشراي وتقدميه ملس-2

 .كتالوجات يتم احلصوي عليها من اإلدارة املعنيةتقديم النموذج مصحوبًا بأي عروض أسعار أو -3

كما جيب استكماي  ،يقوم احملاسب مبراجعة التعميد املطلوب مقارنة باملوازنة املعتمدة-4

املعلومات اخلاصة باملوازنة وجيب تقديم النموذج مصحوبًا باملر قات إىل مدير إدارة الشؤون املالية 

 .الحية أمر الشرايميه لصاحب صالذي يقوم مبراجعته وتقد

يجب احلصوي علم املوا قة من صاحب الصالحيات  إذا كان األصل غري مدرج يف املوازنة -5

 . هئشراعلم 

بعد احلصوي علم االعتماد يتم إرساي منوذج التعميد حليازة أصوي ثابتة للقسم املعين بهذا -6

 األمر

مصحوبًا بالتعميد  ،عن املشرتياتوي ؤيقوم القسم املعين بتجهيز طلب الشراي وتقدميه للمس-7

 .اخلاص بشراي األصل

 .يقوم القسم املعين بشراي األصل ومطابقته والتأكد منه-8

نه مطاب  للمواصفات ويف حالة أجيب علم اجلهة الطالبة لألصل استالم األصل والتأكد من -9

 .وإرساي تقرير االستالم إىل اإلدارة املالية ،جيدة

 .وم اإلدارة املالية بإصدار شيك و قًا إلجرايات الد عيف حاي التعميد تق-11

 بعد شراي األصل يقوم املسؤوي عن املشرتيات بإرساي النموذج املعتمد والفاتورة األصلية-11

 .لإلدارة املالية األصلونسوة من تقرير استالم 

و اتورة املورد األصلية بعد د ع ليمة األصل يقوم احملاسب باستالم منوذج حيازة األصل الثابت -12

  .إلدطاهلا وتقييدها

يتم تسلم املستندات من لسم املشرتيات بأمر شراي األصوي الثابتة حبسب الفواتري املر قة ثم -13

 .يتم تدليقها ومراجعتها ثم صر ها

ينبغي مسك سجل لكا ة املوجودات الثابتة اخلاصة باجلمعية حبيث تشتمل علم رلم  (14/8)مادة 

معدي  ،العمر اإلنتاجي ،تاريخ الشراي ،التكلفة اإلمجالية ،القيمة ،املولع ،الوصف ،األصل

 .ومستودم األصل ،االستهالك املرتاكم

جيب الفصل بني أداي مهام شراي واستبعاد وصيانة وجرد األصوي ومهمة القيد  (15/8)مادة 

 والتسجيل يف سجل األصوي الثابتة 

ينبغي حتديث سجل املوجودات الثابتة بانتظام وذلك بإدطاي اإلضا ات اجلديدة أو  (16/8)مادة 

 .احلذع للبنود اليت يتم االستغناي عنها أو بيعها أو شطبها
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ينبغي إططار اإلدارة املالية بأي عملية نقل أو حتويل للموجودات الثابتة أو األصوي غري  (17/8)مادة 

 .هلا باإلضا ة إىل حتديث سجل املوجودات الثابتة بذلكاملستودمة أو غري املمكن استعما

ينبغي القيام بعملية جرد للموجودات مرة كل سنة علم األلل وتسوية نتائج اجلرد مع  (18/8)مادة 

السجالت عن طري  جلنة تشكل هلذا الغرض وينبغي أن حيار عملية اجلرد ممثلون عن األلسام 

 .املعنية

 يعدها اليت املئوية للنسب وو قًا الثابت القس  طريقة تباعاب الثابتة األصوي تستهلك (19/8)مادة 
 مصلحة عن الصادرة الثابتة األصوي إلهالك املئوية بالنسب إعدادها يسرتشد يف واليتاملدير املالي 

 .العام األمني ويقرها النسب مثل هذه تصدر أطرى عامة جهة أية أو الزكاة

ن تصل القيمة أىل إن يتم احتساب االستهالك شهريًا وحيمل علم املصاريف أجيب  (21/8)مادة 

 .الد رتية لألصل إىل رياي واحد

 إذا مت  استودامها ينبغي أن يبدأ احتساب استهالك املوجودات الثابتة اعتبارًا من تاريخ (21/8)مادة 

إذا مت ذلك  اأم .من الشهر حتتسب ليمة االستهالك ملدة شهر كامل 15 – 1 بني  ذلك يف الفرتة ما

 .بعد تاريخ اخلامس عشر من الشهر  يتم احتساب االستهالك مع بداية الشهر التالي

ينبغي إبقاي املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل واستهالكها املرتاكم يف سجل  (22/8)مادة 

 .االستوداماملوجودات الثابتة طاملا بقيت املوجودات ليد 

تباع نفس ايتم التولف عن احتساب االستهالك علم األصل بتاريخ االستغناي عنه وذلك ب (23/8)مادة 

 .األسلوب املستودم عند بدي االحتساب

 :عند استبعاد أصل معني تتم املعاجلة احملاسبية التالية (24/8)دة ما

 استبعاد تكلفة األصل من سجل األصوي الثابتة -1

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

 .أصوي ثابتةو اخلسارة الناجتة عن بيع األصل تسجل ضمن حساب أرباح أو طسائر بيع أالربح -3

تظهر األصوي الثابتة بالقوائم املالية بتكلفتها التارخيية خمصومًا منها جممع اإلهالك  (25/8)مادة 

 .املرتاكم

تباع طريقة القس  الثابت وو قًا للنسب املئوية اليت يعدها اتستهلك األصوي الثابتة ب (26/8) مادة

واليت يسرتشد يف إعدادها بالنسب املئوية إلهالك األصوي الثابتة الصادرة عن مصلحة املدير املالي 

 .من يفوضهالزكاة أو أية جهة عامة أطرى تصدر مثل هذه النسب ويقرها رئيس جملس اإلدارة أو 
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زاي ليد  لألصل الذي مت استهالك ليمه د رتيًا وما احتساب لس  االستهالك يستمر (27/8)مادة 

االستعماي بنفس النسبة السابقة بعد إعادة تقدير ليمته د رتيًا وإضا تها إلي ليمة األصوي الثابتة يف 

 .امليزانية
 إذا مل  ،استودام املوجودات واألصوي الثابتة ييبدأ حساب لس  االستهالك بتاريخ بد (28/8)مادة 

املالية للجمعية  يتم احتساب  استودام أصل من األصوي الثابتة سوى عدة أشهر من السنة مميض عل

 . يها  عاًل ستوداماالاليت  االستهالك مبقدار املدة
للموجود الذي مل يستعمل طواي السنة بنسبة تعادي نصف  االستهالكي حتسب لس   (29/8)مادة 

  .النسبة املئوية احملددة لالستهالك السنوي للموجودات املستعملة
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 املخزون :التاسعالفصل 
 

من ن تتو ر يف املستودع شروط األأيكون للجمعية مستودع ختزن  يه املواد ويراعم  (1/9)مادة 

 .والسالمة وسهولة الوصوي إىل املواد املوزنة

عن استالم وصرع وختزين املواد اليت يتم شراؤها  واًلؤيكون لسم املستودعات مس (2/9)مادة 

وتوريدها للمستودعات وذلك بشكل الذي حيق  أ ال وضع لتو ر هذه املواد من حيث الكم 

 .والكيف بالتنسي  مع لسم املشرتيات

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

ال كما  ه،غاللإال جيوز ترك املستودع دون إحكام و ،هو مكان تواجده الدائمويكون املستودع 

 .املنصوص عليها الحقًاي شوص إال مبوجب حماضر االستالم جيوز تسليم مفاتيح املستودع أل

يدطل يف مسؤوليات أمني املستودع تنظيم وترتيب األصناع داطل املستودع يف جمموعات  (4/9)مادة 

عليها ومحايتها من التلف وكذلك احملا ظة  ،متجانسة حبيث يسهل االستدالي عليها وصر ها

عماي جلان اجلرد السنوي أ مسؤوليات أمني املستودع تسهيل كما يدطل يف ،و الاياعأوالفقد 

 .إثناي السنة املالية واجلرد الفجائي

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

ن يولع مجيع أعااي جلنة أعلم  ،حمار جرد رمسي تقوم به جلنة مشكلة من لبل ذوي الصالحية

 .اجلرد علم كا ة صفحات و كشو ات اجلرد الفعلي

وذلك يف  ،مني املستودعأت املستودع من مواد او مهمات من مجيع حمتويايتم استالم ( 6/9)مادة 

ويكون االستالم مبوجب حمار جرد  علي  ،و حصوله علم إجازته السنويةأحالة تركه العمل 

 .يولع عليه وعلم مجيع كشو اته أعااي جلنة جرد يتم تشكيلها من لبل ذوي الصالحية

ختاذ إجرايات ولواعد اتالم أي مواد باملستودع إال بعد سامني املستودع ال جيوز أل (7/9)مادة 

ومبوجب صورة  ،ويتم االستالم مبوجب  اتورة شراي من اجلهة املوردة ،الفحص واالستالم الالزمة

مر الشراي املعتمد من لبل ذو الصالحية وإعداد سند إدطاي بالكمية املستلمة  عاًل باملستودع أمن 

 .معاينتها  عليًا واملطابقة لصورة أمر الشرايوو قًا للمواصفات اليت مت 

إال مبوجب طلب صرع جلداوي ستودع صرع أي مواد من املستودع مني املال جيوز أل (8/9)مادة 

اج بااعة بدون االعتماد من لبل الصالحيات املالية واإلدارية وحيظر علم أمني املستودع تسليم وإطر

ن مجيع سندات صرع املواد من املستودعات لد أوعلم القسم املالي التأكد من  .يةالصالح صاحب

 .الصالحية صاحبابلها طلبات صرع معتمدة من لبل صدر مق
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ستوراج سند صرع مواد واحلصوي علم اصرع املواد  علم أمني املستودع  مبجرد إمتام( 9/9)مادة 

 .توليع املستلم مبا يفيد االستالم

و غري مملوكة للمؤسسة يف املستودع إال بقرار أ جيوز ختزين أي مواد غري تابعة ال (11/9)مادة 

مكتوب ومعتمد من لبل رئيس اجلمعية وتقيد املواد املوزنة يف هذه احلالة يف السجالت احملاسبية 

 .أمانة كموزون

واردة اىل حيتفظ أمني املستودع ببطالات لألصناع بقيد  يها حركة مجيع األصناع ال (11/9)مادة 

 .املستودع واملنصر ة منه والرصيد الكمي لكل صنف

حيتفظ القسم املالي بسجل ملرالبة املواد باملستودع يقيد  يه حركة الوارد واملنصرع  (12/9)مادة 

واستوراج األرصدة  ،للمستودع واملنصر ة منه ةبالكميات والقيمة وذلك جلميع األصناع الوارد

وعلم القسم املالي املرالبة علم املواد باملستودعات ومطابقة األرصدة  ،و بالقيمةأسواي بالكميات 

الد رتية الواردة بسجل مرالبة املوزون مع األرصدة الفعلية وكذلك مع األرصدة بالسجالت املوزنية 

 .املمسوكة لدى أمني املستودع

مجيع  رد شاماًلويكون اجل ،ختاع املوازن واملستودعات للجرد الدوري واملفاجئ( 13/9)مادة 

حمتوياتها اليت تعترب يف هذا اجملاي ملكا للجمعية ويتم اجلرد مرة علم األلل كل ثالثة أشهر 

 .وبالطريقة املشار إليها يف هذه الالئحة

 :تييتم التعامل مع املوزون علم النحو اآل( 14/9)مادة 

 .للأليتم تقييد املوزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما ا-1

 .يتم تقييد املوزون عند استالم املواد  عليًا يف املستودع واستوراج إيصاي االستالم-2

 .يتم تكوين خمصص للمواد التالفة علم أساس منتظم-3

 :تيصرع املواد لإلدارات والفروع املوتلفة يشمل اآل( 15/9)مادة 

 وال ،صاحب الصالحية تعبئة منوذج طلب صرع مواد منوذج من لبل اإلدارة املعنية واعتماده من-1

 .بد من التوليع علم النموذج من لبل مستلم املواد

 جيب تسجيل املواد اليت مت صر ها وليدها علم حساب املوزون املعين-2

ن يتم اجلرد طالي الشهر أإجراي اجلرد الفعلي للموزون يف نهاية كل شهر وميكن ( 16/9)مادة 

 .من مرة بناي علم طلب من اإلدارة العليا ألكثر

 .الصالحيات الواردة يف الالئحة تشكيل جلنة جرد لإلشراع علم عملية اجلرد حسب  (17/9)مادة 

جيب أن تتولف أثناي عملية اجلرد الفعلي للتأكد ( ًاواستالم ًاصر ) حركات املستودع( 18/9)مادة 

 .من أن املوزون حقيقي
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 .عملية اجلرد أثنايحتاري لائمة باملواد املراد جردها بهدع تسجيل كمياتها  (19/9)مادة 

 .لات يف كمية املواد املسجلة ونتائج اجلرد الفعليالبحث عن أسباب الفرو (21/9)مادة 

دعت احلاجة إلعادة عملية اجلرد  علي األشواص الذين يقومون بإعادة اجلرد  إذا (21/9)مادة 

حاجة إلعادة اجلرد  تقديم تقاريرهم و حص االطتال ات الناجتة مرة أطرى ويف حالة التأكد بأنه ال

 جيب اطذ اإلجراي الالزم ملعاجلة الفرق بناي علم نتائج البحث عن الفرولات

 .يتم من صاحب الصالحيةت الناجتة عن عملية اجلرد اعتماد الفرولا (22/9)مادة 

 .حتديد يوم للبدي بعملية اجلرد الفعلي للمستودعات من صاحب الصالحية (23/9)مادة 

النقص الناتج عن تسوية  رولات املوزون جيب أن يتم تسجيله يف حساب / الزيادة  (24/9)مادة 

 .النقص يف املوزون/ الزيادة 
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 االستثمار :عاشرالفصل ال
 

 يعود مبا الفائض من السيولة استثمار –بعد موا قة الوزارة  – اجلمعية إلدارة ميكن (1/11)مادة 
 يف الغري جتاه اجلمعية التزامات لسداد السيولة الكا ية تو ري ضمان مع ممكن عائد بأكرب

 .السيولة لعجز األنشطة تولف عدم ضمان و مواعيدها
سرتاتيجيات ايف حتديد  إتباعهايصدر جملس اإلدارة املوجهات العامة اليت جيب  (2/11)مادة 

 . ومعايري العمل االستثماري

جيب أن يسب  أي عمل استثماري دراسة جدوى التصادية شاملة لكا ة النواحي  (3/11) مادة

 .االلتصادية والفنية واملالية والشرعية والقانونية

مشروع استثماري بدأ تنفيذه إال بعد عرضه علم جملس اإلدارة إذا  ال جيوز إلغاي أي( 4/11)مادة 

 .تبيان كا ة اآلثار االلتصادية املرتتبة علم ذلك التام األمر مع

جيوز جمللس اإلدارة تفويض جلنة االستثمار يف إجازة بعض املشاريع االستثمارية و قًا  (5/11)مادة 

 .حيدده اجمللس لسقف مالي

 :يتحدد ما تستثمره اجلمعية من أمواي باآلتي (6/11)مادة 

 .أال يتجاوز املوط  يف املوازنة التقديرية-1
 .أن يكون من  وائض األمواي اخلاصة باجلمعية-2
 .أن ال يكون من األمواي املقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج-3

يف اجلمعية بقرار االستثمار لألمواي اليت ختص اجلمعية وال  اإلدارةخيتص جملس ( 7/11)مادة 

 .(اجلمعية وأنشطةكاألمواي املقيدة لربامج )عليها  متثل التزامًا

علم اجلمعية وختص  التزامات ق  صالحية استثمار األمواي اليت متثل  اإلدارةجمللس ( 8/11)مادة 

 تنفيذ هذه الربامج واألنشطة-عينة لظروع م نظرًا-وال ميكن  مشاريع أو برامج أو أنشطة

 .اجلانب الشرعي بهذا اخلصوص ةعلم مراعا التأكيدمع  .للجهات املستحقة هلا

من امليزانية ( أيا كان مصدر املاي املستثمر)تغطي طسائر االستثمار يف اجلمعية ( 9/11)مادة 

ويف حالة عدم وجود  ائض يكفي  ،التشغيلية للجمعية طاملا أن لرار االستثمار اختذته إدارة اجلمعية

 .يف امليزانية التشغيلية حيمل كعجز ويرحل لتغطيته يف األعوام املقبلة

واليت  ،عقود الرعاية ملنتجات سلعية أو طدمية اعتماد ق  صالحية  لرئيس اجلمعية( 11/11)مادة 

 .تهدع إىل تو ري عائد أو نسبة من ربح املنتج للجمعية



 

39 
 

يف تغطية نفقات تستودم  ،ا كان مصدر أمواهلاأيًّ ،عوائد استثمارات اجلمعية (11/11)مادة 

الفتاوى  ةمع مراعا ،كما تستودم يف تغطية األعباي واملصرو ات التشغيلية ،الربامج واألنشطة

 .الشرعية بهذا اخلصوص

من رصيد  شكليًا يظهر حساب خمصص اخنفاض ليمة االستثمارات مطروحًا (12/11)مادة 

 .االستثمارات بامليزانية العمومية
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 املخالفات املالية :اد  عررالفصل احل
 

تشكيل جلنة لتقصي األمر  رئيس اجلمعيةيف حالة حدوث خمالفات مالية  إنه علم ( 1/11)مادة 

بتحديد وسيلة العقاب للذين يسمحون  العام األمنيويقوم  ،ور ع تقرير مفصل الختاذ القرار املناسب

أمواي اجلمعية أو التالعب  يها مع ضرورة إحاطة رئيس اجلمعية بأي خمالفات  باطتالسألنفسهم 

اليت اختذت جتاه كل حالة مع حفظ ح  رئيس اجلمعية يف املوا قة  واإلجراياتمالية تقع والعقوبات 

 .تعديلها علم العقوبة أو

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

أن يرد   إنه جيب ،االحتياي علم الغري ويتمكن مبقتااها من احلصوي علم أمواي من اجلمعية أو

 اإلجراياتالعام أو من ينيبه  األمنيثم يتوذ  ،وعشرين ساعة من إططاره تلك األمواي يف ظرع أربع

 .اجلهات الرمسية وإبالغمن العمل النظامية املناسبة ضده واليت لد تصل إىل حد الفصل 

إذا ثبت أن املوظف املوتلس أو املتالعب أو احملتاي لد تلقم معاونة للوصوي إىل هد ه ( 3/11)مادة 

 األمنيمن أي من العاملني باجلمعية  إن ذلك الشوص الذي أعانه يعترب شريكًا له يف اجلرم ويقرر 

 .مبا مت اختاذه مع إحاطة رئيس اجلمعية ،حياله اختاذهاالعام العقوبات الواجب 

بعض أو كل هذه -إذا اطتلس املوظف املوكل إليه حتصيل أمواي ختص اجلمعية ( 4/11)مادة 

ملنفعته اخلاصة كأن ال يصدر إيصااًل رمسيًا باملبالغ املستلمة أو يصدر إيصااًل مببلغ يقل - األمواي

يجب عليه رد كل املبالغ اليت حوهلا لنفسه للجمعية يف ظرع أربعة وعشرين  عن املستلم الفعلي 

 .ثم يناي اجلزاي الذي تقرره اللوائح ويصادق عليه رئيس اجلمعية ،ساعة من إبالغه بذلك

إذا ثبت أن أحد املسؤولني عن اخلزائن أو املستودعات أو أي من ممتلكات اجلمعية لد ( 5/11)دة ما

استغل وضعه الوظيفي بأن تصرع يف ماي اجلمعية أو مسح ألحد غريه بالسطو علم ممتلكاتها  إن 

ة أو من ثم يتوذ رئيس اجلمعي ،املسؤولية تقع عليه يف تعويض اجلمعية عن ليمة ممتلكاتها املغتصبة

اجلهات  وإبالغاإلجرايات النظامية املناسبة ضده واليت لد تصل إىل حد الفصل من العمل  ينيبه

 .الرمسية 

يجب أن يناي عقوبة مناسبة وأن   اإلهمايإذا ارتكب موظف خمالفة مالية عن طري  ( 6/11)مادة 

 .أكرب مستقباًلينذر بارورة االمتناع عن تكرار مثل هذه املوالفة وإال سيناي عقوبة 

 األمنييف حالة تكرار حدوث خمالفات مالية يف أي مكتب أو  رع للجمعية  إنه علم ( 7/11)مادة 

 .حياله التصحيحية اإلجراياتوتتوذ  ،املوتص حتمل مسؤولية تلك املوالفات

 



 

41 
 

 املراجعة والتدقيق :عرر ثانيالفصل ال
 

املراجع الداطلي يرتب   أويكون للجمعية جهاز للرلابة املالية برئاسة املرالب املالي ( 1/12)مادة 

التعاون التام مع هذا  اإلشراعويتوجب علم مجيع اإلدارات ومكاتب  ،برئيس اجلمعية مباشرة

وله احل  يف الزيارات املفاجئة  ،اجلهاز ألداي عمله وتو ري كا ة البيانات اليت يطلبها يف أي ولت

 .والدورية حسب ما يراه يف صاحل العمل

يعد جهاز الرلابة املالية أنظمة الرلابة والاب  الداطلي لإلدارات املالية وألسام ( 2/12)مادة 

وتكون ملزمة للتطبي  يف املركز  ،و من يفوضهأاحلسابات باجلمعية وتعتمد من رئيس اجلمعية 

  .الرئيسي والفروع التابعة للجمعية

املالية باجلمعية اإلدارة  ألساميعتمد رئيس اجلمعية أنظمة الرلابة والاب  الداطلي يف ( 3/12)مادة 

وحيدد هذا النظام مسؤولية كل من العاملني  يها وطاصة بالنسبة للنقدية الواردة والصادرة 

د والشيكات الواردة والصادرة والتربعات واألجور واملوردين واملوازن واملشرتيات واملصرو ات والعه

 .النقدية وغريها من أوجه اإلنفاق واملوارد

كل مدير لسم أو إدارة مسؤوي عن تنفيذ نظام الرلابة الداطلية  يما يقع يف  (4/12)مادة 

 .اطتصاصه

مما  ،املوتص بأي حادث من حوادث االطتالس أو السرلة أو طال ه األمنيمبجرد علم ( 5/12)مادة 

 اإلجراياتالختاذ  العام للجمعية األمنيجيب عليه إططار  ،يرتتب عليه طسائر يف أمواي اجلمعية

 .الفورية الالزمة يف هذا الشأن

و من أحسابات طارجي مكلف من رئيس اجلمعية  يلزم أن يكون للجمعية مراجع( 6/12)مادة 

علم أن يتم االنتهاي من ذلك  ،اجلهات الرمسية ذات الصلة ملرالبة حساباتها واعتماد لوائمها املالية

العام مسؤولية توجيه  األمنيويقع علم  ،ذي احلجة 31حبد ألصم شهرين من انتهاي السنة املالية يف 

 .احلسابات ألداي مهامه سؤولني املاليني للتعاون مع مراجعامل

وذلك  ،مع الغري من الناحية القانونية واملالية إبرامهاجيب مراجعة مجيع العقود املزمع ( 7/12)مادة 

يتعني الرجوع إىل الشؤون املالية للتأكد من وجود  كما أصحاب الصالحية،لبل اعتمادها من 

 .االعتماد الكايف باملوازنة التوطيطية للجمعية

 ال جيوز أن يكون ألمني اخلزينة عاللة مباشرة مبراجعة كشوع البنك او التعامل مع (8/12)مادة 

 .نرتنتاحلساب البنكي عرب طدمة اإل
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صالت النقدية يلزم ليام املراجع الداطلي بربنامج للمراجعة والفحص املستندي للمتح (9/12)مادة 

والتأكد من أن املتحصالت مت  ،مة أنظمة الرلابة الداطلية ومدى تنفيذهايبهدع حتديد مدى مال

وأن تلك املتحصالت  ،تسجيلها وترحيلها بطريقة سليمة إىل اجلانب الدائن من احلساب املوتص

 .تودع بالبنك مباشرة دون تأطري

 :يشتمل برنامج املراجعة اخلاص باملتحصالت النقدية علم اخلطوات الرئيسية التالية (11/12)مادة 

 .سجالت اجلمعية باملتحصالت بالبنكمطابقة املتحصالت يف -1
 .جرد مفاجئ لرصيد النقدية احملصلة يف أي ولت طالي السنة إلجرايحتديد مدى احلاجة -2
 .مقارنة عناصر القيود املسجلة يف سجل النقدية احملصلة مع املستندات املؤيدة هلا-3
 .الفحصالتحق  من صحة مجع أعمدة سجالت املتحصالت النقدية عن الفرتة حمل -4
العام ود اتر  األستاذمراجعة الرتحيالت من سجالت املتحصالت النقدية إىل كل من د رت -5

 .املساعدة األستاذ
 .متابعة ومالحظة التحويالت املالية بني البنوك طالي الفرتة بالكامل علم أساس اطتباري-6
 .ي  رتة الفحصالعام طال األستاذمراجعة مجيع القيود املدينة يف حساب البنك بد رت -7
 .مقارنة تفاصيل لسائم اإليداع بالبنك بسجالت املتحصالت النقدية-8

يلزم ليام جهاز الرلابة بربنامج مراجعة للتحق  من صحة ودلة مذكرات التسوية  (11/12)مادة 

 :ويشمل اخلطوات التالية

 .بإعدادها التحق  من صحة مجيع التسويات اليت لامت االدارة املالية-1
 ،مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتلك املذكرات مع األرصدة يف كشف احلساب اجلاري-2

 .اجلمعية ومقارنة أرصدة الد رت كما تظهر يف تلك املذكرات مع سجالت 
بكشوع حساب البنك يف  رتات تالية ومراجعتها علم ( حتت االيداع)تتبع النقدية بالطري  -3

 .د رت املقبوضات النقدية
جمموع الشيكات القائمة اليت مل تقدم للصرع بعد ومقارنة ذلك اجملموع بالرلم مراجعة -4

 .الذي يظهر يف كشف التسوية
الفحص مع د رت مراجعة الشيكات القائمة يف أوي املدة مع كشف البنك عن الفرتة موضع -5

 .املد وعات النقدية
الفرتة التالية لفرتة تتبع الشيكات القائمة يف نهاية مدة الفحص مع كشوع البنك عن -6

 .الفحص
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الرجوع إىل املستندات اليت تدعم العناصر األطرى اليت تظهر يف مذكرة التسوية وكذلك -7

 .الرجوع للقيود املتعلقة بها الد اتر

 :يقوم جهاز الرلابة املالية بتطبي  برنامج مراجعة لالستثمارات يشمل ويهدع ملا يلي (12/12)مادة 

 .األمواي املستثمرة ومدى اتفالها مع الوارد بالالئحةحتديد مصادر -1
 ،املرتبطة بها املستودمة بواسطة اجلمعية واإليرادات حص طريقة احملاسبة علم االستثمارات -2

 .وتقييم نظام الرلابة الداطلية اخلاصة بها
 .التحق  من الوجود املادي لالستثمارات ومن ملكية اجلمعية هلا-3
ناع بأن حسابات االستثمارات وحسابات االيرادات املرتبطة بها معدة و قا الوصوي إىل الت-4

 .للمبادئ احملاسبية املعقولة
 .التأكد من عدم استودام االستثمارات كامان للحصوي علم لروض شوصية-5
الرلابية  واإلجراياتمعر ة أنواع االستثمارات بالتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها املوتلفة -6

 .املتعلقة بها وإعداد كشوع تفصيلية بذلك
ومطابقة تلك اجملاميع علم  ،التأكد من صحة اجلمع األ قي والرأسي لكشوع االستثمارات-7

 .ستاذ العاماحلسابات اخلاصة بها بد رت األ
ومية التفرلة بني االستثمارات لصرية األجل اليت تظهر ضمن األرصدة النقدية يف امليزانية العم-8

 .واالستثمارات طويلة األجل اليت تزيد مدتها عن سنة ،للفائض النقدي ًامؤلت ًالكونها استثمار
 .احملاسبية املتعلقة بهذا اخلصوص واألصويالتأكد من تقييم االستثمارات و   املعايري -9

يقوم جهاز الرلابة املالية بفحص وتقييم عقود االستثمارات القائمة والعقود حمل  (13/12)مادة 

 .بالتعاون مع اجلهات القانونية املتوصصة يف ذلك الدراسة

يلزم ليام جهاز الرلابة املالية بربنامج  حص ومراجعة مستندية للمد وعات النقدية  (14/12)مادة 

 :يشمل ثالثة جوانب رئيسية

سندات الصرع واملستندات املؤيدة هلا مثل الفواتري وأذون االستالم وغريها من   حص ومراجعة-1

 .املستندات اليت سب  إثباتها يف يومية املشرتيات
باملعلومات املوجودة للجمعية مقارنة الشيكات اليت لام البنك بسداد ليمتها والشيكات املعادة -2

 (.النقديةأو سجل املد وعات )يف د رت يومية الصندوق والبنك 
 .رب  الشيكات باملستندات وسندات الصرع-3

يلزم ليام جهاز الرلابة املالية بربنامج تفصيلي لفحص ومراجعة مستندية للمد وعات  (15/12)مادة 

 :النقدية عناصره الرئيسية ما يلي
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العام مبجموع العناصر  األستاذمطابقة جمموع العناصر الدائنة يف حساب البنك بد رت -1

 .الظاهرة يف كشف البنك
 .بإعدادها ومتابعة عناصر القائمة التحق  من دلة مذكرة التسوية اليت تقوم اجلمعية-2
 حص كل أو جزي من الشيكات الصادرة ومقارنتها بسجالت البنك من ناحية الرلم -3

 .والتاريخ واملستفيد واملبلغ وصحة التوليع
للمد وعات النقدية جلميع أو بعض الشيكات اليت متت مقارنتها  حص املستندات املؤيدة -4

 .بسجل الشيكات
مراجعة جماميع أعمدة سجل املد وعات النقدية والتحق  من صحة اجلمع األ قي يف هذا -5

 .السجل
 .متابعة الرتحيل من سجل املد وعات النقدية إىل احلسابات املوتلفة بد رت األستاذ العام-6
ألطرى الدائنة يف حساب النقدية أو الصندوق والبنك بد رت األستاذ العام تتبع وحبث القيود ا-7

 .عن مدة الفحص
 .(اليت مل تقدم للصرع) حص الشيكات القائمة -8

  



 

45 
 

 التقارير املالية :عرر ثالثالفصل ال
 

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

 األستاذمجالية بد رت من والع إمجالي حركة احلسابات اإل( العام) اإلمجاليميزان املراجعة -1

 .العام
 .كما يتم إعداد موازين مراجعة حتليلية شهرية من د اتر األستاذ املساعدة-2
 .يتم مطابقة موازين املراجعة التحليلية علم ميزان املراجعة العام للتأكد من صحتها-3
إلعداد احلسابات  اجعة عام إلمجالي حركة العام متهيدًايف نهاية العام يتم إعداد ميزان مر-4

 .اخلتامية واملركز املالي
يقوم املسؤوي املالي يف كل مكتب من مكاتب اجلمعية بتقديم تقرير دوري كل ( 2/13)مادة 

واملصرو ات الفعلية مقارنة  اإليرادات  يه وتقرير آطر كل ثالثة أشهر مبينًا ،(ميزان مراجعة)شهر 

ونسوة معتمدة جلهاز  ،اجلمعيةمني عام أبالتقديرات الواردة باملوازنة التوطيطية لعرضه علم 

 .الرلابة املالية للجمعية

تلتزم مكاتب اجلمعية بإرساي موازين مراجعة شهرية مفصلة باجملاميع واألرصدة ( 3/13)مادة 

 .يومًا من الشهر التالي( 15)املالية  يما ال يتعدى والتفصيالت املطلوبة جلهاز الرلابة 

يقوم املسؤوي املالي يف كل مكتب بتقديم تقرير ربع سنوي وآطر نصف سنوي مبني ( 4/13)مادة 

املركز املالي للمكتب ومقدار الفائض أو العجز النقدي يف نهاية كل  رتة والفائض أو العجز   يه

 .معيةاجل إدارةالنقدي املتجمع لعرضه علم 

يف نهاية كل سنة مالية يتم إعداد القوائم املالية واحلسابات اخلتامية معتمدة من  (5/13)مادة 

أحد مكاتب احملاسبة املرطص  يتوىل .املراجع اخلارجي وحبد ألصم شهرين من انتهاي السنة املالية

مكتب  موعل، وي للجمعية العمومية بثالثة أشهرالسن االجتماعهلا  حص حسابها اخلتامي لبل 

 :يلي احملاسبة مراعاة ما
 .حسب تعليمات الوزارة للجمعية هي نهاية السنة اهلجرية املالية السنة-1
 حص امليزانية العمومية اخلاصة بالسنة املالية املعنية مع ختصيص طانة للمقارنة مع السنة -2

 .املالية السابقة
مع ختصيص طانة للمقارنة  ،املالية املعنية حص حساب اإليرادات واملصرو ات اخلاص بالسنة -3

 مع السنة املالية السابقة 
 . ملقبوضات واملد وعات النقدية اليت متت طالي السنة املعد عنها امليزانيةا حص لائمة -4
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 . حص إيااحات مصرو ات اجلمعية-5
األساسية يف وليمته  ، حص بيان استهالك املوجودات من األصوي الثابتة يوضح نوع األصل-6

مع توضيح أية إضا ة  ،ونسبة االستهالك ،وليمة لس  االستهالك السنوي ،أوي السنة املالية

 .ا احلالتني توبيان التاريخ يف كل ،ستبعاداتاو جديدة أ
احتساب اإليرادات واملصرو ات العينية مقدرة بقيمة  علية مبوجب حماضر التقدير اليت تعدها -7

 .املتبقي منها ضمن كشوع اجلردليمة  اجلمعية وإظهار
 ،وصايف الدطل املشروعات املوتلفة كل علي حدة ،إعداد كشو ات بإيرادات ومصرو ات-8

  مع بيان سنة املقارنة لصايف الدطل
 .حدة مكل عل ، حص إيااح ممتلكات اجلمعية من العقار-9

 .بيان كل ليمة إعانة حصلت عليها اجلمعية من الوزارة حسب نوعها-11
 .إيااح بالتأمينات-11
 .إيااح تفصلي بالذمم املدينة والدائنني-12
 كا ية مستنديًا وحماسبيًا بنسبة مراجعة احلسابات-13
 مجيع صفحات امليزانية واحلساب اخلتامي  ماحملاسبية خبتمه الرمسي عل مصادلة مكتب-14
 الالزمة إلجناز مهمته واملعلومات سهيل مهمة مدل  احلسابات وتزويده بكا ة ا البياناتت-15
 ،الصكوك الشرعية)قديم مستندات ملكية األصوي الثابتة املسجلة باسم اجلمعية مثل ت-16

لك يف تقريره علي بذ والتأشري عليها طالعلالمدل  احلسابات  إىل (وغريها ،استمارات السيارات

 امليزانية 
مبلغ  يذكر يوردها به علي أنذي ال ت قبل شهادة البنك الذي تتعامل معه اجلمعية بالنص-17

وحيدد مقدار  ،اليوم احملدد لنهاية السنة املالية للجمعية رصيد أصوي أمواي اجلمعية لدية بتأريخ

 .األصوي رلمًا وكتابة
واحلسابات اخلتامية ومراجعتها ومنالشتها مع مدل  احلسابات  دراسة امليزانية العمومية-18

للجهات ور ع نسوة منها  .تماعها السنوي واملصادلة عليهالعرضها علي اجلمعية العمومية يف اج

 .ية املعنية باإلشراع علم اجلمعيةالرمس
 من والتأكد سنوية والربع الشهرية املالية التقارير واعتماد مراجعةاملدير املالي  يتوىل (6/13)مادة 
 املواعيد احملددة يف أجلها من املعدة اإلدارية اجلهات علم وعرضها املدرجة  يها البيانات صحة
 .لذلك
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 اخلتامية واحلسابات املالية التقارير يف الواردة البيانات حتليلاملدير املالي  يتوىل (7/13)مادة 
لألمني  ومدلوالته التحليل هذا بنتائج تقرير ور ع عليها املتعارع التحليل املالي أساليب باستودام

 .عنه ينوب من أو العام
 املعلومات كا ة مع وتقدميها سنوية الربع املالية القوائم إعداداملدير املالي  يتوىل (8/13)مادة 

 .احملاسبة ملعايري و قًا احملدود بالفحص بدوره يقوم والذي مرالب احلسابات يطلبها اليت والبيانات

 األمنيبقرار من  املدير املالي وواجبات مهام احملاسب يتوىلاملدير املالي  غياب حاي يف (9/13)مادة 

  .العام

إعداد القوائم املالية و قًا ملتطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني واألنظمة  (11/13)مادة 

 .األطرى السائدة واملعموي بها يف اململكة

ظهر القوائم املالية املولف الصحيح والعادي ألوضاع اجلمعية ونتائج العمليات ت  نأ (11/13)مادة 

 والتد قات النقدية املعلقة بالفرتات الزمنية املنتهية يف تاريخ حمدد وعند الطلب 

 إتباعها الواجب التعليمات إصدار املالية اإلدارةه يف عن أو من ينوباملدير املالي  يتوىل (12/13)مادة 
  :وتتامن التقارير التالية املالي نهاية العام لبل يومًا عشر مخسة ألصاه موعد يف احلسابات إللفاي

 إعداد ميزان املراجعة يف نهاية الفرتة املالية من لبل اإلدارة املالية -1

  .تقوم اإلدارة املالية بإعداد القوائم املالية التفصيلية للجمعية-2
 ،التفصيلية مبر قاتها املؤيدة اخلتامية املالية والقوائم السنوي املراجعة ميزان مراجعة-3

 .املالي العام انتهاي من شهر طالي مراجع احلسابات مع ومنالشتها
 القوائم اخلتامية مع وإر اله اجلمعية كا ة أعماي نتائج موضحًا السنوي املالي التقرير إعداد-4

 طالي اإلدارة جملس رئيس علم عرضها ثم ومن العام األمني علم وعرضه مراجع احلسابات وتقرير
 .املالي العام انتهاي شهرين من

العام أو من ينوب عنه يف نهاية كل ثالثة أشهر مبراجعة واعتماد التقارير  األمنييقوم  (13/13)مادة 

 :يلي املالية الصادرة عن اإلدارة املالية وجيب أن تشمل هذه التقارير كحد أدنم علم ما

 .املراجعة الربع السنويميزان -1

 .لائمة اإليرادات واملصرو ات-2

 .لائمة املركز املالي للجمعية-3

 .مقارنة اإلنفاق اجلاري الفعلي مع االعتمادات املوصصة له يف املوازنة التقديرية-4
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يقوم احملاسب القانوني مبراجعة احلسابات اخلتامية يف نهاية السنة املالية وإعداد ( 14/13)مادة 

ن ينتهي من أعماي املراجعة وتقديم تقريره أارير بذلك و   معايري املراجعة املتعارع عليها علم تق

 .اإلدارةتقل عن أسبوعني من املوعد النهائي املقرر لر عها إىل جملس  طالي  رتة ال

للمحاسب القانوني يف كل ولت ح  االطالع علم مجيع السجالت واملستندات ( 15/13)مادة 

واإليااحات اليت يرى ضرورة احلصوي عليها والرد علم مجيع مالحظاته واستفساراته  والبيانات

 .الالزمة ألداي مهمته

تصرع يعرض أمواي اجلمعية  أوعلم احملاسب القانوني عند اكتشاع أي اطتالس ( 16/13)مادة 

 .الختاذ اإلجرايات املناسبة رئيس اجلمعية ير ع تقريرًا  وريًا بذلك إىل نأللوطر 

يقوم مدير إدارة الشؤون املالية بر ع كا ة التقارير اخلاصة باحلسابات اخلتامية مع ( 17/13)مادة 

لر عها إىل  العتمادها وعرضها علم رئيس اجلمعية العام األمنيتعليقه عليها ومقرتحاته حياهلا إىل 

 وذلك مبوعد ألصاه شهرين من انتهاي السنة املالية  اإلدارةجملس 

عد إدارة الشؤون املالية مر قات توضح تفاصيل كل بند من بنود احلسابات اخلتامية ت  (18/13)مادة 

وحتليل مكونات كل رصيد من أرصدة احلسابات املكونة لكل بند من هذه البنود ويراعم عند 

إعداد املر قات التفصيلية ضرورة توضيح أرلام املقارنة عن السنة املالية السابقة وجيب اعتمادها 

لبل موا اة احملاسب  ومن رئيس اجلمعية العام األمنيعًا من لبل مدير إدارة الشؤون املالية ومن مجي

 .القانوني بها

وتقرير  اجلمعيةير ع رئيس اجلمعية احلسابات اخلتامية مشفوعة بتقرير إدارة  (19/13)مادة 

  .احملاسب القانوني إىل جملس اإلدارة طالي شهرين من نهاية السنة املالية

يقوم احملاسب القانوني مبراجعة احلسابات اخلتامية يف نهاية السنة املالية وإعداد ( 21/13)مادة 

ن ينتهي من أعماي املراجعة وتقديم تقريره أتقارير بذلك و   معايري املراجعة املتعارع عليها علم 

 .اإلدارةتقل عن أسبوعني من املوعد النهائي املقرر لر عها إىل جملس  طالي  رتة ال

 :(األمانة العامة واملكاتب الرئيسية) القوائم املالية األساسية يف اجلمعية( 21/13) مادة

 .لائمة املركز املالي-1
يرادات إللائمة ا)واملصرو ات والتغريات يف أرصدة األمواي  واإليراداتلائمة الدعم -2

 (واملصرو ات
 (لائمة التشغيل) القائمة التشغيلية-3

 :القوائم املالية املكملة للقوائم األساسية يف اجلمعية (22/13)مادة 

 .لائمة التغري يف املركز املالي-1
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 .ديقلائمة التد   الن-2
إضا ة إىل القوائم  للجمعيةيلزم أن يتامن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ( 23/13)مادة 

 :وتفصيل كامل ببيان بنود عناصر القوائم املالية وبيان ما يلي واعتمادهااألساسية 

 .مدى تطبي  املبادئ احملاسبية-1
 .مدى كفاية نظام الرلابة الداطلية-2
 .أحداث مهمة ولعت بعد إعداد القوائم املالية-3
 .نتيجة الفحص املستندي والفين للعمليات املالية-4

يلزم اإلشارة أسفل القوائم املالية املعتمدة من املراجع اخلارجي مبذكرات توضح ما  (24/13)مادة 

 :يلي

 .طرق تقويم املوزون-1
 .االلتزامات احملتملة يف املستقبل-2
 .أحداث ولعت بعد إعداد امليزانية-3
 .أثر التحويالت للعمالت األجنبية-4
 .التغري يف السياسات احملاسبية-5
 (.األمانات)لتزامات اال ،تفصيل لبنود أمواي اجلمعية-6

 :واجلداوي االحصائية التالية-7

 االستهالك ،حتليل األصوي. 

 حتليل املصرو ات إىل ثابت ومتغري. 

  األطرى واملشاريع واألنشطة والربامج  واإليراداتالعامة واملوصصة  واإليراداتبيان الدعم

 .املنفذة

ويعترب ما  ،النظام احملاسيب واملالي للجمعية هو األساس يف إثبات القيود احملاسبية (25/13)مادة 

 .ورد به من أسس ولواعد حد أدنم للعمل حبسابات اجلمعية

العامة واملوارد  واإليراداتأسلوب احملاسبة عن األمواي يستودم للتمييز بني املوارد  (26/13)مادة 

 .املقيدة و   شروط املتربع

راعم لبل إعداد احلسابات اخلتامية تطبي  السياسات احملاسبية الواردة بهذه ي  (27/13)مادة 

 :الالئحة علم النحو التالي

 .نظام حماسبة األمواي طبقًا ملا ورد بالنظام احملاسيب استودام-1
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 اإليراداتحتميل السنة املالية ما خيصها من مجيع أنواع املصرو ات وليد ما خيصها من -2

 .طبقًا لقاعدة االستحقاق
 .التأكد من سالمة اجلرد السنوي وتقييمه-3
املناسب لألصوي الثابتة طبقًا للعرع احملاسيب السائد وما ورد يف النظام  اإلهالكحساب -4

 .احملاسيب
 .يرادات واملصرو ات التشغيلية وكيفية احتسابها والعجز أو الفائض بهاإلتوضيح ا-5

 :عند تصوير لائمة املركز املالييراعم ( 28/13)مادة 

 .إظهار بنود األصوي الثابتة بالتكلفة خمصومًا منها مجيع االستهالكات حتم تاريخ امليزانية-1
ويتم  ،إظهار بنود األصوي املتداولة يف جمموعات متجانسة مع بيان كل جمموعة علم حدة-2

تقييم املوجودات املتداولة يف نهاية كل سنة مالية حسب اجلرد الفعلي وذلك علم أساس سعر 

 .السوق أيهما ألل التكلفة أو
إن )إظهار عناصر األرصدة املدينة األطرى بالتفصيل خمصومًا منها جمموع املوصصات -3

 .حتم تاريخ امليزانية( وجدت

امليزانية وحبسب تعليمات وزارة الشؤون االجتماعية بهذا ير   ضمن جتليد ( 29/13)مادة 

  :اخلصوص

صورة من حمار جملس إدارة اجلمعية باطالعه علم امليزانية العمومية وإلرارها وتقدميها -1

 .للجمعية العمومية للتصدي  عليها
 حمار جرد الصندوق-2
 حمار جرد املستودع-3
 األمرلزم  إذاة شهادات أرصدة اجلمعية لدى البنوك ومذكرات التسوي-4
ومقدماتها ومستحقاتها مع  واألنشطةالربامج  وإيراداتمصرو ات  إليااحبيانات حتليلية -5

 التربعات العينية  إظهارعلم  التأكيد
 باإلضا ات األصويمع كشف حتليلي حلركة  الثابتة األصويكشوع استهالك -6

 .الرصيد إىل وصواًل العام أثناي اتواالستبعاد

 

 اهلداية والتوفيق واهلل ويل
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