
 

 



 

 

 

 : مقدمة
واملحاسبي  املايل  النظام  من  السياسات    الهدف  النظام  هذا  يبني 

  ، الجمعية  يف  املحاسب  بها  يقوم  التي  األنشطة  تحكم  التي  واإلجراءات 
 والغرض من هذه السياسات واإلجراءات هو:

 وضع معايري رقابة مناسبة لكافة أنشطة قسم املحاسبة. 

السياسات واإلجراءات املالية بشكل واضح وكذلك توضيح امليزانيات  تحديد  
والتقارير اإلدارية بكفاءة وفعالية وانسجام الستخدامها يف إدارة وتنظيم  

 هذه األنشطة والوظائف.

 تأمني وتوفري دليل مرجعي محدث لكافة منسويب قسم املحاسبة.

واإلجر  السياسات  تطبيق  عند  واالتساق  االنسجام  نطاق  ضامن  عىل  اءات 
 وظائف ومهام املحاسبة.

 :مسئولية حفظ وتطبيق هذا النظام
واإلجراءات   والسياسات  واملحاسبي،  املايل  النظام  الئحة  مراجعة  تتم 
املذكورة فيها، وجميع املالحق املدرجة معها سنوياً أو يف مدة أقل من  

 ذلك حسب الحاجة، ملراعاة تغيريات العمل الرئيسية. 

ذو   تغيري  املراقب  أي  قبل  من  ورفعه  به  التوصية  يجب  إجرائية  طبيعة 
تغيري   بينام  العتامده،  التنفيذي  للمدير  املالية  الشؤون  وإدارة  الداخيل 
السياسات املدرجة يف هذا الدليل يجب تقدميها ملجس اإلدارة لالعتامد،  
وتقع عىل عاتق املراقب الداخيل وإدارة الشؤون املالية مسؤولية إيصال  

التوصية    وتوضيح  إىل  باإلضافة  للموظفني،  واإلجراءات  السياسات  هذه 
 بالتعديالت للمدير التنفيذي عند الرضورة. 

 

 



 

 

 

هذه   ومقاصد  معاين  فهم  العالقة  ذوي  املوظفني  مسؤولية  من 
تتعلق  استفسارات  أو  أسئلة  هناك  كانت  وإذا  واإلجراءات،  السياسات 
بالسياسات أو اإلجراءات أو قدرة املوظف عىل االستجابة بفعالية ملتطلبات  
االستفسارات    هذه  تقديم  املوظف  مسؤولية  من  فإنه  اإلجراءات،  هذه 

الشؤو  يجب  إلدارة  هامة  طبيعة  ذو  املوضوع  كان  وإذا  فوراً،  املالية   ن 
 الحصول عىل التوجيه من املدير التنفيذي . 

الغرض األسايس من هذه اإلجراءات ليس تقييد فعالية األفراد العاملني يف  
املحاسبة، إمنا تقديم أساس لوعي وفهم سليم متسق ومتكامل لجميع  

 التغيريات يف األفراد. الجوانب املرتبطة بهذه الوظائف رغم 

 أمن املعلومات 
ما   خاصة  سليمة  وطريقة  آمن  مكان  يف  املستندات  بجميع  االحتفاظ  يجب 

 ييل: 

 الحسابات السنوية وتقارير املراقبة.

 جميع االتفاقيات. 

 عقود التوظيف. 

 عقود التأجري. 

واملكاتب   املحامني  املانحة،  الجهات  البنوك،  مع  االستشارية  املراسالت 
 وغريهم. 

 املستندات املهمة األخرى. 

 يبدأ تطبيق النظام املايل واملحاسبي من تاريخ االعتامد.. 

ال يجوز تعديل أو تغيري أي مادة أو فقرة يف هذا النظام إال مبوجب قرار  
 صادر من مجلس اإلدارة أو من يفوضه بذلك.

 



 

 

 

م، يجب تعميمها يف حالة صدور أي تعديالت يف مواد أو فقرات هذا النظا
 عىل كل من يهمه األمر قبل بدء رسيانها بوقت كاف.

يستمر العمل بالقرارات والتعاميم املالية املعمول بها حالياً مبا ال يتعارض  
 مع أحكام ونصوص هذا النظام، كام يلغي صدوره كل ما يتعارض معه.

 الالئحة. مدير إدارة الشؤون املالية هو املسؤول األول عن تطبيق بنود هذه  

يف حالة عدم وجود وظيفة ) مراقب داخيل (، أو عدم شغل هذه الوظيفة؛ 
الشؤون   ملدير  مبارشة  تنتقل  الداخيل  املراقب  ومسؤوليات  مهام  فإن 

 املالية. 

 الفصل األول 

 األحكام والقواعد العامة 
واملحاسبي  تهدف هذه الالئحة إىل بيان القواعد األساسية للنظام املايل  

تنفيذهم   عند  الجمعية  يف  املوظفني  كافة  من  إتباعها  يراعي  التي 
أموال   عىل  املحافظة  إىل  تهدف  كام  املايل،  بالنشاط  تتصل  لعمليات 
املراقبة   وقواعد  والتحصيل،  الرصف  قواعد  وتنظيم  الجمعية،  وممتلكات 

 والضبط الداخيل، وسالمة حساباتها املالية.

التالية   للتعابري  املبينة يكون  املعاين  الالئحة  هذه  ضمن  واملستخدمة 
 بجانبها ما مل يقتض السياق خالف ذلك: 

  رعاية السجناء وأرسهم باملدينة املنورة )رحمة( جمعية  الجمعية:

جمعية   مجلس اإلدارة: إدارة  باملدينة  مجلس  وأرسهم  السجناء  رعاية 
   املنورة )رحمة(

لج املدير التنفيذي : التنفيذي  وأرسهم  معية  املدير  السجناء  رعاية 
  باملدينة املنورة )رحمة(

 



 

 

 

املالية   :مدير إدارة الشؤون املالية األعامل  كافة  عن  املسئول  املدير 
   رعاية السجناء وأرسهم باملدينة املنورة )رحمة(واملحاسبية لدى جمعية 

بجمعية   املراقب الداخيل: الداخيل  وأرسهم  املراقب  السجناء  رعاية 
  باملدينة املنورة )رحمة(

 اعتامد الالئحة
تعتمد هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة وذلك بعد مناقشتها واملوافقة  
عليها ؛ وال يجوز تعديل أو تغيري أي مادة أو فقرة فيها إال مبوجب قرار صادر  
يهمه   من  كل  عىل  تعميمها  ينبغي  تعديالت  أية  صدور  حالة  وىف  ؛  عنها 

 رسيانه بوقت كاف.  األمر قبل بدء 

 تطبيق الالئحة 
كل ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة يعترب من صالحيات مجلس اإلدارة أو من  
اململكة   يف  بها  املعمول  واللوائح  األنظمة  مع  يتعارض  ال  مبا  يفوضه 

 العربية السعودية.

قرار  عندما يقع الشك يف نص، أو تفسري أي من أحكام هذه الالئحة، فإن  
 مجلس اإلدارة يف ذلك يعترب حاسامً. 

يستمر العمل بالقرارات والتعاميم املالية املعمول بها حالياً مبا ال يتعارض  
 مع أحكام ونصوص هذه الالئحة، كام يلغي صدورها كل ما يتعارض معها. 

 رقابة تطبيق الالئحة
لتزام  يتوىل املراقب الداخيل يف الجمعية مراقبة تنفيذ هذه الالئحة واال

أية مخالفة؛ للعمل عىل معالجتها   التنفيذي عن  بها، وعليه إخطار املدير 
 فوراً واتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بذلك.

 

 



 

 

 

 األسس املحاسبية
مدين  ( املزدوج  القيد  لنظام  طبقاً  الجمعية  حسابات  إعداد  (    يتم  ودائن 

 ووفقاً لألسس واملبادئ املحاسبية املتعارف عليها. 

 يتم تجهيز الحسابات وفقاً لألسس واملفاهيم العامة التالية: 

 يتم تجهيز الحسابات طبقاً ملبدأ نظام التكلفة التاريخية. 

اإليرادات   استحقاق  عند  املحاسبية  االستحقاقات  أساس  إتباع  يتم 
تحصيلها ويتم قيدها يف القوائم املالية    واملرصوفات، ويتم تحقيقها عند

 الخاصة بالفرتة التي متت فيها. 

طبقاً لفرض االستمرار فإن جمعية حياة منشأة مستمرة ولن يتم تصفيتها أو  
 تخفيض حجم عملياتها بشكل كبري يف املستقبل املنظور.

القوائم   تفصح  أن  يجب  والشفافية،  اإلفصاح  ملبدأ  جميع  طبقاً  عن  املالية 
 البيانات واملعلومات التي قد تؤثر بصورة جوهرية عىل التقييم والقرارات. 

لقيد   آلية(  أو  )يدوية  مستقلة  محاسبية  بسجالت  الجمعية  تحتفظ  أن  يجب 
وتسجيل جميع املعامالت مبوجب مستندات مؤيدة وفقاً لألسس املحاسبية  

 السليمة. 

فاتر الحسابات بطريقة تتيح لطرف ثالث يجب أن يتم االحتفاظ باملستندات ود
ملم باإلجراءات املحاسبية إمكانية االطالع عىل جميع املعامالت والتدفقات  

 املالية خالل فرتة مناسبة من الوقت. 

يجب أن يتم تقييد وتدوين جميع املعامالت والتدفقات املالية بطريقة تتيح  
 إمكانية متابعة نشأتها وتقييدها. 

جم تكون  أن  يتصل  يجب  فيام  وصحيحة  شاملة  الدفاتر  يف  القيود  يع 
 بالعمليات املسجلة وتسلسلها وفرتاتها املحاسبية.

 



 

 

 

ومحارض   والسجالت  واملستندات  الفواتري  بجميع  االحتفاظ  يتم  أن  يجب 
 القرارات بطريقة منظمة.

االستحقاقات   جميع  يشمل  سنوي،  ربع  أساس  عىل  التقارير  إعداد  يتم 
بص باإلفصاح  للجمعية   الرضورية  املايل  املوقف  عن  ودقيقة  واضحة  ورة 

 ونتائج األنشطة والتدفقات النقدية. 

 يجب تسوية ما ييل عىل أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي: 

 النقدية يف البنوك. 

 الذمم املدينة. 

 الذمم الدائنة. 

 العهد.

 املبالغ املدفوعة مقدما )السلف(. 

 املخزون. 

 سجل األصول الثابتة.

 إدارة الحسابات البنكية 

 يجب إتباع السياسات التالية عند القيام بأي عمل يتعلق بالحسابات البنكية:

 يتم فتح كافة الحسابات البنكية باسم الجمعية. 

يجب توقيع كافة الشيكات الصادرة من قبل املسئولني املفوضني بالتوقيع  
 وحسب الئحة الصالحيات املالية املعتمدة.

 إجراء عمليات تسوية جميع الحسابات البنكية عىل أساس شهري. يتم 

عمليات   يف  تظهر  التي  العادية  غري  املسائل  كافة  وحل  التحري  يجب 
 التسوية مبارشة حني ظهورها. 

 



 

 

 

 يجب املوافقة عىل اعتامد كافة التحويالت البنكية بشكل سليم وموثق. 

 يجب اعتامد قفل أي حساب وفقاً لإلجراءات املتبعة.

 تح حساب بنيك جديد ف
 فتح الحساب البنيك يتم حسب اإلجراءات التالية:

بنيك   حساب  فتح  طلب   ( منوذج  بتعبئة  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يقوم 
 جديد ( موضحاً أسباب فتحه والتفاصيل ذات العالقة.

 يتم إرسال النموذج للمدير التنفيذي الذي يقوم مبراجعته واعتامده .

التنفيذي يتم تقديم النموذج ملجس اإلدارة الذي يقوم    بعد اعتامد املدير
 بدراسة طلب فتح الحساب البنيك الجديد للرد باملوافقة من عدمها. 

مبجرد فتح الحساب البنيك الجديد يقوم مدير إدارة الشؤون املالية بتوجيه 
املحاسب  بفتح حساب رئييس جديد يف دليل الحسابات و إخطار املوظفني  

 بذلك.  ذوى العالقة 

 قفل حساب بنيك قائم
 قفل حساب بنيك يتم حسب اإلجراءات التالية:

قفل حساب بنيك (    يقوم مدير إدارة الشؤون املالية بتعبئة منوذج ) طلب 
 موضحاً أسباب قفل الحساب البنيك القائم والتفاصيل ذات العالقة.

 يتم إرسال النموذج للمدير التنفيذي  الذي يقوم مبراجعته واعتامده .

بعد اعتامد املدير التنفيذي يتم تقديم النموذج ملجس اإلدارة الذي يقوم  
 وافقة من عدمها. بدراسة طلب قفل الحساب البنيك القائم للرد بامل

 

 

 



 

 

 

املحاسب   بتوجيه  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يقوم  الحساب  قفل  مبجرد 
بإلغاء الحساب الرئييس ذو العالقة يف دليل الحسابات وإخطار املوظفني  

 ذوي العالقة بذلك. 

 تتم التسويات البنكية حسب اإلجراءات التالية:

( لجم البنكية  التسويات   ( بإعداد بيان  يع حسابات الجمعية  يقوم املحاسب 
 عىل أساس ربع سنوي .

للمدير  البنكية  التسويات  بيان  بتقديم  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يقوم 
التنفيذي الذي يقوم مبراجعته، ويف حالة اكتشاف أي مبالغ غري عادية، أو  
مفردات تسوية معلقة لفرتة طويلة؛ يقوم املدير التنفيذي  بالتحري وحل  

 املسألة.

 الفصل الثاين 

 السياسات املالية واملحاسبية 

 أحكام عامة
متتد السنة املالية للجمعية مدة اثنا عرش شهراً، تبدأ من اليوم األول من  

 شهر )يناير ( وتنتهي يف اليوم الحادي والثالثني من شهر ) ديسمرب (.

 تضع الجمعية نظاماً محاسبياً إلثبات وتسجيل : 

 املوجودات ) أصول (. 

 املطلوبات ) خصوم (. 

 النفقات.

 اإليرادات. 

 

 



 

 

 

بحيث يتم إثبات وتبويب العمليات املحاسبية الناتجة عن النشاط التشغييل  
والعمليات  حدة،  تظهر    الرأساملية   عىل  وبحيث  حدة،  عىل  األصول(  )رشاء 

نفقات وإيرادات الجمعية مبوبة حسب مصادرها وأنواعها، وحسب األنشطة  
 ها ومصنفة حسب أقسام الجمعية املسؤولة عنها. والفعاليات العائدة ل 

املحاسبية   واألعراف  القواعد  وتتبع  املزدوج،  القيد  طريقة  الجمعية  تتبع 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني يف اململكة العربية 

 السعودية وقواعد املحاسبة املتعارف عليها دولياً. 

حساباتها   الجمعية  عىل  متسك  العامة  بالحسابات  خاص  نظام  باستخدام 
الحاسب اآليل، بحيث يقوم مدير إدارة الشؤون املالية بالتعاون مع محاسب  
االحتياجات   مع  ومالمئته  النظام،  صالحية  من:  املستمر  بالتأكد  الجمعية 
التحليل   ملتطلبات  ومالمئته  واملحاسبي،  املايل  العمل  ومتطلبات 

ومتابع  والرقابة  لتحديثه والتخطيط  والسعي  الجمعية،  يف  األعامل  ة 
مع   املحاسبي  األداء  مستويات  أعىل  مع  متناسقاً  وإبقائه  وتطويره 

 االحتفاظ بتقارير ورقية نهاية كل عام. 

 التخطيط املايل
وبيان   األموال،  من  الجمعية  احتياجات  تقدير  إىل  املايل  التخطيط  يهدف 

احتياجاتها، واملحافظة عىل موقف  مصادر التمويل التي يعتمد عليها لسد  
 الجمعية املايل، وقدرتها عىل الوفاء بااللتزامات املالية املرتبطة بها. 

 ينقسم التخطيط املايل إىل : 

 تخطيط مايل طويل األجل ويتعلق بفرتة زمنية تزيد عن عام .  

 تخطيط مايل قصري األجل ويتعلق بفرتة زمنية قصرية ال تزيد عن سنة مالية.  

 

 



 

 

 ل الحسابات دلي
للحسابات   دليال  املحاسب  مع  بالتعاون  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يضع 
يقوم عىل أساس ترميز الحسابات وفق أسلوب ترقيمي يتوافق مع طبيعة  

 نشاط الجمعية  . 

 دليل الوحدات املحاسبية 
واألقسام   اإلدارات  لتصنيف  مواز  املحاسبية  للوحدات  دليال  املحاسب  يضع 
إىل   الوصول  من  ميكن  ومبا  للجمعية،  التنظيمي  الهيكل  يتضمنها  التي 
اإلدارات   هذه  عمل(  ونتائج  وإيرادات  ونفقات  ومطلوبات  )موجودات  تحديد 

 واألقسام وباملستوى املرغوب من حيث التفضيل أو التجميع .  

 ليل الحسابات للجمعية عىل املجاالت الست التالية:يشتمل د

 ميثل رمز رقمي محدد مخصص لكل حساب رئييس . :  رمز الحســـاب

 ميثل اسم الحساب الرئييس .  :  وصف الحساب

 يوضح عام إذا كان الحساب متحرك أو غري متحرك.  : وضع الحساب

قامئة  : طبيعة الحساب أو  العمومية  بامليزانية  مرتبط  كان  إذا  عام  يوضع 
 الدخل أو حساب مدين أو دائن.  

أو  : مستوى الحساب اإلجاميل  املستوى  كمثال:  الحساب  مستوى  يوضع 
 الرئييس أو التحلييل. 

 يوضع القسم املحدد املرتبط به الحساب.  : القسم

 تغيري دليل الحسابات 
يجب مراجعة دليل الحسابات عىل أساس نصف سنوي ــ عىل األقل ــ لتحديد  
دليل   يبقى  حتى  جديدة؛  رموز  واستخدام  لحذفها  الرضورية  غري  الرموز 

 الحسابات محدثاً وفقاً لالحتياجات الحالية واملستقبلية للجمعية  . 

 



 

 

 

إدارة  مدير  مراجعة  بعد  فقط  إجراؤه  يتم  الحسابات  دليل  يف  تغيري  أي 
 الشؤون املالية واإلدارية، وبعد اعتامد املدير التنفيذي .  

يقوم مدير إدارة الشؤون املالية مبراجعة الحسابات التي تم إيقاف حركتها  
 منذ وقت طويل ألجل تقييم الحاجة إيل إلغائها والتي تشمل:  

 الحسابات الرئيسية املدرجة يف دليل الحسابات لالستعامل ملرة واحدة . 

ذات  الحسابا املاضية  السنوات  خالل  معامالت  تشهد  مل  التي  الرئيسية  ت 
 األرصدة الصفرية.  

وميكن   متشابهة  حسابات  بأنها  التجربة  أوضحت  التي  الرئيسية  الحسابات 
 توحيدها.  

بالطلب  مصحوبة  مراجعته  نتائج  بإرسال  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يقوم 
حركته  إيقاف  أو  رئييس  حساب  أي  بإلغاء  إىل    الخاص  جديد  حساب  فتح  أو 

 املدير التنفيذي.  

أو   إلغاء  أو  بفتح  باستالم ومراجعة أي طلب خاص  الداخيل  يقوم املراقب 
تغيري وضع حساب واملرفوع من مدير إدارة الشؤون املالية وذلك قبل رفعه 

 إىل املدير التنفيذي  لالعتامد.  

 اإلقفال الربع سنوي والسنوي
 عند إقفال املستحقات:   يجب مراعاة األمور التالية 

يتم تدوين وتقييد جميع املستحقات يف نهاية كل شهر ليك يتم تدوين  
 املرصوفات يف الفرتة الصحيحة املرتبطة بها.  

املوظفني   خدمة  مبنافع  املتعلقة  املستحقات  جميع  وتقييد  تدوين  يتم 
 حسب نظام العمل والعامل السعودي.  

 

 



 

 

 

املتعلقة   املرصوفات  يف  املتمثلة  الخصومات  جميع  وتقييد  تدوين  يتم 
والسكن   النقل  ومرصوفات  املبيعات  مقابل  الدفع  املستحقة  بالعموالت 

 وعادل للقوائم املالية .  والهاتف والكهرباء ألجل تحقيق عرض شامل

ذات   املستحقات  حسابات  ملدين  تقيد  أن  يجب  الالحقة  املدفوعات  جميع 
 العالقة بدال من تحميلها عىل حساب املرصوفات مرة ثانية.  

والسنوية   سنوية  الربع  الدورة  إقفال  عند  التالية  اإلجراءات  إتباع  يجب  كام 
 للمستحقات : 

املالية يف نهاية كل فرتة مالية أنه تم يجب أن يتأكد مدير إدارة الشؤون  
مخصص    ( مثل  املوظفني  خدمة  مبتعلقات  الخاصة  املستحقات  إجراء 
العربية  اململكة  يف  السائدة  لألنظمة  طبقاً   ) الخدمة  نهاية  مستحقات 

 السعودية. 

أساس   عىل  املستحقات  تقييد  يتم  مفوترة  الغري  للمرصوفات  بالنسبة 
 سنة املالية السابقة.  متوسط املرصوفات الفعلية لل 

يتم تسوية أي نقص أو تجاوز يف املستحقات يف وقت استالم الفاتورة  
 الفعلية أو يتم إجراء الدفعة بعد اعتامد مدير إدارة الشؤون املالية. 

املقدمة   للمدفوعات  املحاسبي  التوجيه  عند  التالية  األمور  مراعاة  يجب 
 واملستحقة عىل الجمعية: 

ومتييز   تصنيف  بني  يجب  فيام  مناسب(  )بشكل  تتم  التي  الدفعات  جميع 
يف   املرصوفات  تقييد  يتم  حتى  املقدمة  والدفعات  الجارية  املرصوفات 

 الفرتة املناسبة املرتبطة بها.  

املعدات   بإيجارات  املتعلقة  املقدمة  الدفعات  جميع  وتقييد  حساب  يجب 
 واآلالت وأقساط التأمني بشكل صحيح .  

 

 



 

 

 

املرصوفات   حساب  عىل  املقدمة  الدفعات  جميع  وتحميل  إهالك  يتم 
الرئييس ذو العالقة ألجل تقييد الدفعات املقدمة للمرصوفات بشكل صحيح  

 وألجل تحقيق عرض شامل وعادل للقوائم املالية.  

 كام يجب إتباع اإلجراءات التالية عند معالجة املدفوعات الشهرية للجمعية :

ا  إدارة  مدير  تسديد  يقوم  وقت  يف  أنه  والتأكد  باملراقبة  املالية  لشؤون 
املرصوفات   أرقام  مع  تتفق  املسددة  املبالغ  أن  التأمني  قسط  أو  اإليجار 
 الشهرية وإجاميل مبالغ اإليجار أو أقساط التأمني املدفوعة حسب الحالة.  

املرصوفات   رقم  حساب  صحة  مبراجعة  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يقوم 
 رشوط وأحكام عقد اإليجار أو عقد التأمني حسب الحالة.   الشهري حسب 

يقوم املحاسب بالتأكد عند نهاية كل شهر بأن قيد املرصوفات تم إدخاله  
 يف دفرت األستاذ. 

يتأكد مدير إدارة الشؤون املالية أن أرصدة الدفعات املقدمة حسب قوائم  
 الحساب متطابقة مع أرصدة دفرت األستاذ العام .  

 يتم التحري عن أي فرق ويتم معالجته بناء عىل ذلك .  

 املرصوفات الرأساملية ) رشاء األصول (  

 سياسة الرصف للمرصوفات الرأساملية : 

امليزانية   يف  املعتمد  للمبلغ  طبقا  رأساملية  مرصوفات  أي  رصف  يجب 
 وطبقا إلجراءات املوافقة والتعميد املتبعة. 

االنحر  تحليل  تقرير  مراجعة  قبل  يجب  من  الرأساملية  املرصوفات  يف  افات 
 مدير إدارة الشؤون املالية لتوضيح مربرات االنحرافات الرئيسية.  

يجب إجراء تحويل القيود يف الوقت املناسب عند تحويل األصل من حساب  
 املشاريع الجارية إىل حساب األصول الثابتة. 

 



 

 

 

 إثبات األعباء املالية
األوامر   تعتمد  وال  كتابة  يصدر  أن  ينبغي  مايل  عبء  عليه  يرتتب  أمر  أي 

 الشفهية أو الهاتفية .

 اإلدالء باملعلومات املالية
ال يجوز اإلدالء بأية معلومات أو بيانات للغري تخص النواحي املالية للجمعية 

 دون تعميد خطي من املدير التنفيذي  أو من يفوضه .  

إخرا  باتاً  منعا  والقوائم  مينع  واملوازين،  والتقارير،  املالية،  املستندات  ج 
املدير   من  خطية  مبوافقة  إال  الجمعية  خارج  إىل  عنها  صور  أو  املالية 

 التنفيذي  أو من يفوضه.

 التخطيط املايل
يف  الجمعية   احتياجات  دراسة   : إىل  بصفة عامة  املايل  التخطيط  يهدف 

فقاً للخطة االسرتاتيجية للجمعية،  املستقبل من األصول الثابتة واملتداولة و 
تحديد   مع   ، تنفيذها  املنتظر  املرشوعات  جميع  و  املؤقتة   واالستثامرات 
مصادر التمويل، حيث يقوم التخطيط املايل طويل األجل عىل مبدأ الخطط  
املتحركة لكل خمس سنوات، أما التخطيط املايل قصري األجل فيقوم عىل  

ل  إعداد ميزانية تقديرية  سنة واحدة ميكن تعديلها من قبل مجلس  أساس 
 اإلدارة عىل أساس ما تتكشف عنه عملية املتابعة. 

 األصول
 تشمل األصول ما ييل: 

وتتضمن رشاء واقتناء ومتلك األرايض واملباين واملرافق    األصول الثابتة :
واملعدات واآلالت ووسائل النقل واألثاث والتي تساعد الجمعية  عىل مزاولة  

 نشاطها.  

 



 

 

 

ذلك   يف  مبا  العمل،  لحاجة  الالزمة  النقدية  وتشمل  املتداولة:   األصول 
 املخزون السلعي . 

 إدارة األصول
 سياسات إدارة األصول :  

يف   تقييدها  ويتم  املعتمدة  لإلجراءات  طبقا  الثابتة  األصول  حيازة  يتم 
 السجالت بقيمتها العادلة يف تاريخ الحيازة. 

املالية   القوائم  يف  املقيدة  الثابتة  األصول  عن  واإلفصاح  التقييم  يجب 
التاريخية   بالتكلفة  حيازتها  تاريخ  تعقب  التي  بالفرتات  تسوية  الخاصة  بعد 

 اإلهالك املرتاكم.  

اإلنتاجي   العمر  عىل  توزيعها  يتم  أن  يجب  لإلهالك  القابلة  األصول  تكلفة 
لألصل باستخدام طريقة القسط الثابت من خالل إهالك املنافع االقتصادية  

 املتعلقة باألصل. 

يتم حساب اإلهالك عىل أساس سنوي باإلضافة لذلك يتم تحميل اإلهالك  
يتم   ال  األصول  من  التخلص  حاالت  يف  بينام  األصل،  حيازة  تاريخ  من  اعتبارا 

 تحميل اإلهالك يف الشهر الذي تم التخلص فيه من األصل. 

يجب وضع بطاقات مرقمة يف كل أصل من األصول الثابتة ألجل التحديد بشكل  
 سليم ) نظام العهد ( .

نسبة لألصول الثابتة  يجب إجراء حرص ميداين دوري عىل أساس العينات بال
ويجب مقارنة نتائج الحرص مع قوائم األصول الثابتة حسب السجل، ويف حالة  

 عدم املطابقة يجب إجراء التسويات املناسبة.

يجب التخلص من األصول الثابتة وفقا لإلجراءات املعتمدة وتقييدها يف كل  
 ألصول  من دفرت األستاذ العام وسجل األصول الثابتة ويجب تحديث سجل ا

 

 



 

 

 

األصول   من  الخسائر(  )أو  املكاسب  تحميل  يجب  كام   ، ذلك  عىل  بناًء  الثابتة 
 الثابتة املتخلص منها عىل قامئة الدخل. 

يجب تسوية سجل األصول الثابتة مع رصيد دفرت األستاذ العام يف نهاية كل  
 فرتة مالية. 

منها  التخلص  أو  تغيريها  أو  األصول  ا  حيازة  حيازة  أو  إجراءات  الثابتة  ألصول 
 تغيريها أو التخلص منها:  

ريال ( خمسامئة ريال    500ال يتم تسجيل وتقييد أي أصل ثابت تقل قيمته عن )  
كمرصوف   تسجيله  يتم  إمنا  أقسامها،  أو  بالجمعية  الخاصة  األصول  ضمن 

 رشاء حسب نوعية األصل. 

يجب عىل األقسام ذات العالقة استكامل وتعبئة منوذج ) تعميد رشاء أصول  
ذو   القسم  رئيس  قبل  من  واملوقع   ،  ) منها  التخلص  أو  تغيريها  أو  ثابتة 

 العالقة، ليتم استخدام هذا النموذج للحصول عىل اعتامد رشاء أصل.

املدير   موافقة  عىل  والحصول  الرشاء  تعميد  منوذج  استكامل  يجب 
 يذي  قبل تقدميه لقسم املشرتيات للقيام برشاء األصل املطلوب.التنف

الحصول   يتم  ــ  أو مناذج   أسعار  بأي عروض  مصحوبا  النموذج  تقديم  يجب 
ــ إىل   عليها بواسطة القسم ذي العالقة أو عن طريق قسم املشرتيات 

 إدارة الشؤون املالية. 

املوازنة املعتمدة، يقوم املحاسب مبراجعة التعميد املطلوب، ومقارنته ب
النموذج   تقديم  يجب  كام  بامليزانية،  الخاصة  املعلومات  استكامل  ويجب 
مصحوبا باملرفقات إىل مدير  إدارة الشؤون املالية الذي يقوم مبراجعة  

 وتقديم النموذج للمدير التنفيذي  لالعتامد. 

املوافقة   عىل  الحصول  يجب  املوازنة  يف  موجوداً  غري  األصل  كان  إذا 
 عتامد من مجلس اإلدارة.واال 

 



 

 

 

بعد الحصول عىل اعتامد مجلس اإلدارة؛  يتم إرسال منوذج التعميد لحيازة 
 أصول ثابتة للقسم ذي العالقة.  

يقوم القسم ذو العالقة بتجهيز طلب الرشاء وتقدميه لقسم املشرتيات  
 مصحوبا بالتعميد الخاص برشاء األصل.  

ذج حيازة أصل ثابت وفاتورة املورد  بعد الدفع، يقوم املحاسب باستالم منو 
 األصلية وعروض األسعار إلدخالها يف النظام املحاسبي اآليل.  

 تقوم إدارة الشؤون املالية بإصدار شيك وفقا إلجراءات الدفع.

بذكر   املشرتيات  قسم  بواسطة  رشاؤها  يتم  مل  التي  األصول  تحديد  يجب 
يف   الرشاء  عن  املسئول  الشخص  السلطات  اسم  تقوم  التعميد،  منوذج 

املعتمدة مبراجعة املشرتى عند القيام بإجراء االعتامد، يجب تقديم جميع 
لإلدارة   الرشاء  عن  املسئول  الشخص  بواسطة  العالقة  ذات  املستندات 
املالية، كام يقوم الشخص املسئول عن الرشاء بتقديم جميع املستندات 

 ذات العالقة للشؤون املالية. 

إدر  يف  يجب  الثابتة  األصول  سجل  يف  سليم  بشكل  اإلضافات  جميع  اج 
الشهر   بداية  من  الثابتة  لألصول  اإلهالك  حساب  يتم  حتى  املحدد  تاريخها 

 التايل التي تم فيه حيازتها. 

سجل   من  الشهر  خالل  منها  التخلص  تم  التي  األصول  جميع  استبعاد  يحب 
شهر الذي تم التخلص  األصول الثابتة حتى ال يتم حساب إهالك لألصل يف ال 

 منه.

 يتم حساب اإلهالك عىل أساس سنوي وباستخدام طريقة القسط الثابت.

من   واملتداولة  الثابتة  األصول  من  الدامئة  الجمعية   احتياجات  متويل  يتم 
 مصادر التمويل التي يحددها مجلس اإلدارة.

 

 



 

 

 

 إدارة املخزون 
 يتم التعامل مع املخزون عىل النحو التايل: 

 ن وتقييد املخزن الوارد عىل أساس تكلفة الرشاء أو االقتناء .  يتم تدوي

املستودع   يف  فعليا  البضائع  استالم  عند  املخزون  وتقييد  تدوين  يتم 
 واستخراج إيصال استالم البضائع. 

 يتم تدوين وتقييد املخزون املنرصف عىل أساس التكلفة . 

 اإلجراءات التالية:لتدوين أو تقييد مشرتيات املخزون يجب إتباع 

إدارة  نظام  يف  بإدراجه  ويقوم  املخزون  املشرتيات  قسم  مدير  يستلم 
 ورقابة املخزون الذي يقوم باستخراج إيصال استالم بضائع. 

وإيصال   الرشاء  أمر  من  صورة  املالية  الشؤون  إدارة  إىل  املستودع  يرسل 
 تسليم املورد والفاتورة.

يقوم املحاسب مبراجعة ومطابقة جميع املستندات ونسخ إيصال استالم  
البضائع املستخرجة من الحاسب اآليل، إذا اقتنع مدير إدارة الشؤون املالية  
بسالمة وصحة املعلومات يقوم بإدخال القيد يف الحاسب اآليل من خالل  

 تدوين املشرتيات واملدفوعات للمورد.  

 املوازنة التقديرية
لتحقيق  املو  للجمعية   السنوي  املايل  الربنامج  هي:  التقديرية  ازنة 

االستخدامات   جميع  تتضمن  وهي  السنوية،  الخطة  يف  املدرجة  األهداف 
إعدادها   وراء  من  الجمعية   وتسعى  الجمعية،  أنشطة  ملختلف  واملوارد 

 لتحقيق ما ييل: 

 

 



 

 

 

ند  التعبري املايل عن خطة العمل السنوية املعدة عىل أساس علمي مست
 إىل دراسات واقعية وأهداف قابلة للتحقيق.

تسعى   التي  واألنشطة  املشاريع  لتمويل  الالزمة  املالية  املوارد  رصد 
 الجمعية  لتحقيقها.  

 مساعدة إدارة الجمعية عىل تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات.

 قياس األداء الكيل للجمعية. 

املقارنات املستمرة بني األرقام  الرقابة والضبط الداخيل وذلك عن طريق  
املقدرة واألرقام الفعلية والتي عن طريقها ميكن اكتشاف نقاط الضعف 

 والعمل عىل تقويتها.

للخطة   مايل  كانعكاس  ونفقاتها  إليراداتها  تقديرية  موازنة  الجمعية  تعد 
   -السنوية وعىل أن تشمل املوازنة التقديرية األقسام التالية:

التقدير التي  املوازنة  املشاريع  تكلفة  وتضم   : الرأساميل  لإلنفاق  ية 
 تتضمنها خطة املشاريع وخطة املشرتيات الرأساملية.

العاملة   القوى  تكلفة  وتضم   : التشغيلية  للنفقات  التقديرية  املوازنة 
العام   خالل  املضافة  العاملة  القوى  وتكلفة  العمل،  رأس  عىل  القامئة 

والخد املواد  ونفقات  املعدات  القادم،  وتكلفة  املستهلكة،  مات 
يتم تبويب هذه النفقات وفقا لدليل  والتجهيزات غري الرأساملية، وعىل أن  

 حسابات الجمعية ولكل وحدة محاسبية عىل حده. 

بشكل   الجمعية  إيرادات  وتشمل    : الجمعية  إليرادات  التقديرية  املوازنة 
 التمويل لنفقاتها التشغيلية والرأساملية. عام،ومصادر

 مشاريع املوازنات
نهاية السنة بثالثة أشهر    تقوم إدارة الشؤون املالية يف الجمعية  وقبل 

 عىل األقل بإعداد امليزانية التقديرية عن السنة املالية املقبلة مع األخذ  

 



 

 

 

يف االعتبار اقرتاحات إدارات وأقسام الجمعية  املختلفة، وتتكون امليزانية  
 أساسا من: 

تحت   أو  العامل  املرشوع  والتزامات  التمويل،  ملصادر  تقديري  مرشوع 
 التنفيذ. 

تقد عىل  مرشوع  أساسا  يعتمد  والخسائر  واألرباح  التشغيل  لحساب  يري 
املرشوعات   من  املقبل  العام  يف  املنتظرة  واإليرادات  النفقات  تقديرات 

 واألنشطة التشغيلية. 

التقديرية(   )املوازنة  املايل  التخطيط  بوضع  املالية  الشؤون  إدارة  تختص 
بدراسته لعرضه للجمعية، وتقدمه للمدير التنفيذي  للجمعية  الذي يقوم  

 عىل مجلس اإلدارة لالعتامد والتصديق.

تلتزم أقسام الجمعية مبرشوع امليزانية التقديرية وتقوم كل منها بتنفيذ  
 ما جاء بها، كل منها يف حدود اختصاصاتها. 

يجوز تجاوز االعتامدات املالية املقررة ألي بند من بنود املرصوفات طبقا  
 موافقة املدير التنفيذي  .  لالئحة الصالحيات املالية بعد

تعد إدارة الشؤون املالية الحسابات الختامية وامليزانية العمومية لعرضها  
عىل املدير التنفيذي، الذي يقوم بدراستها متهيدا لعرضها عىل مجلس  
السنة   النتهاء  التالية  أشهر  الثالثة  يتجاوز  ال  موعد  يف  العتامدها  اإلدارة 

ية العمومية وقامئة الدخل عىل مجلس اإلدارة  املالية، كام تعرض امليزان
بتوقيع املدير التنفيذي ، واملراقب الداخيل، ويرفق بها تقرير مدير إدارة  

 الشؤون املالية واإلدارية، ويتم اعتامدها من رئيس مجلس اإلدارة.

 يراعى قبل إعداد الحسابات الختامية اآليت:

ميع أنواع املرصوفات ويقيد ما يخصها  تحمل السنة املالية مبا يخصها من ج
 من إيرادات طبقا ألساس االستحقاق. 

 



 

 

 

 فحص حسابات العمالء واملوردين وإعداد تقرير بشأنهم . 

 التأكد من سالمة الجرد السنوي. 

 حسابات اإلهالكات املناسبة لألصول الثابتة.

 يحمل حساب األرباح والخسائر باملخصصات يف جميع األحوال. 

تقرير والتشغيلية    يتضمن  املالية  املؤرشات  امليزانية  عن  اإلدارة  مجلس 
النشاط   مجاالت  يف  املنشودة  لألهداف  الجمعية   تحقيق  مدى  لبيان 

 والتشغيل والتمويل والكفاءة واألرباح والخسائر وتطورات األصول.  

يجب أن تتضمن امليزانية يف مكان واحد حقوق امللكية ، ومجموع املبالغ  
تسدد،   مل  يف  التي  الخصوم  باقي  وتظهر  املدفوع،  املال  رأس  وصايف 

مجموعات مستقلة لكل من الخصوم الثابتة، والخصوم املتداولة، واألرصدة  
 الدائنة األخرى، كام توضح كل من الخصوم التالية تحت عنوان مستقل:  

 االحتياطيات. 

تاريخ   من  أكرث  أو  سنة  بعد  الدفع  تستحق  التي  األجل  طويلة  القروض 
 امليزانية. 

 املطلوبات للبنوك. 

 أرصدة املوردين. 

املخصصات وتفصيل عنارصها، ويتم اإلفصاح عنها بالطرح يف جانب األصول  
 من امليزانية العمومية.

توضح بامليزانية أرقام املقارنة عن السنة املالية السابقة مقابل كل بند من  
 البنود. 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث 

 املدفوعات 

 عامة قواعد 
أو   بشيكات  الرصف  يتم  أن  واألصل  رصف،  أمر  مبقتىض  املبالغ  رصف  يتم 
حواالت بنكية، وال يجوز أن يكون أمر الرصف عىل الخزينة  ) النقدي ( إال يف  
املدير   ويقررها  النقدي  الرصف  طبيعتها  تستلزم  التي  أو  العاجلة  الحاالت 

 التنفيذي  . 

الحسابي املراقبة  بعد  إال  الشيك  يحرر  املحاسبية،  ال  التوصية  ومراجعة  ة، 
ومراجعة الئحة الصالحيات املالية واإلدارة عىل أمر الرصف، واملوافقة عليه  

 من مدير إدارة الشؤون املالية واإلدارية، واعتامد املدير التنفيذي .

لالئحة   طبقا  اإلدارة  مجلس  يخوله  من  الجمعية   عن  التوقيع  حق  ميلك 
 الصالحيات وهم : 

 االدارة أو نائبة   رئيس مجلس 1

 املرشف املايل  .  2

املوظف   ويتسلم  البنك،  من  الواردة  الشيكات  بدفاتر  املحاسب  يحتفظ 
املختص بتحرير الشيكات الدفاتر الالزمة أوال بأول وردها يف نهاية كل يوم  
إىل مدير إدارة الشؤون املالية لحفظها يف الخزانة ، ويحظر بتاتا توقيع أي  

  يجب أن تحفظ أصول الشيكات امللغاة بدفرت الشيكات. شيك عىل بياض، كام

يجب أن تحفظ أصول املستندات املؤيدة للرصف مع الشيكات عند التوقيع  
 ويجب أن يؤرش عىل املستندات مبا يفيد إصدار الشيكات . 

الرصف   يتم  أن  جاز  معني،  مبلغ  الستحقاق  املؤيدة  املستندات  فقدت  إذا 
 مبوافقة املدير التنفيذي  للجمعية ــ أو من ينيبه ــ بعد التأكد من عدم  

 



 

 

 

بتحمل   الرصف  طالب  عىل  الالزم  التعهد  أخذ  ويشرتط  سابقاً،  املبلغ  رصف 
بد الرصف  طالب  يقدم  وأن  الرصف،  تكرار  عىل  ترتتب  التي  فاقد  النتائج  ل 

 املستند.

يف حالة فقد أي شيك ينبغي إخطار فرع البنك املسحوب عليه الشيك فورا  
إليقاف رصفه عىل أن يوضح يف اإلخطار رقم الشيك وتاريخ صدوره ومبلغه 

 ويطلب من البنك إيقاف رصفه واعتباره الغياً.

ا،  يقوم املحاسب مبراجعة الشيكات الصادرة يوميا بتتبع أرقامها وتسلسله
حساب   يف  القيد  يتم  شيك  بكل  الخاص  الرصف  أمر  عىل  مطابقتها  وبعد 

 البنك مع مراعاة أن يتم القيد يوميا. 

ال يجوز سداد قيمة االلتزامات التي عىل الجمعية  إال بعد التحقق من تنفيذ  
يجوز   ذلك  ومع  الجمعية،  وبني  بينه  املحرر  للتعاقد  طبقا  اللتزاماته،  الغري 

التنفيذي   الظروف    للمدير  استدعت  إذا  الحساب،  تحت  مقدمة  مبالغ  رصف 
 ذلك برشط الحصول عىل الضامن الكايف . 

يجوز رصف مبلغ معني ملوظف أو أكرث بصفة عهدة أو سلفة مؤقتة عىل أن  
املالية   الصالحيات  لالئحة  وفقا  وذلك  منها  الغرض  انتهاء  عند  تسوى 

 املعتمدة.

التي  النقدية  للمبالغ  األقىص  الحد  الجمعية     يحدد  خزائن  يف  بها  يحتفظ 
مبعرفة املدير التنفيذي  حسب ما تقىض به الحاجة، ويجب توريد املبالغ  

 املتحصلة نقدا إىل البنك يوميا . 

 يتم التعامل مع جميع املدفوعات واملصاريف حسب السياسة التالية:

وقت   عند  مبارشة  واملدفوعات  املرصوفات  جميع  وتقييد  تدوين  يتم 
 تحقيقها. 

 يجب اإلبالغ عن جميع املشرتيات التي تتم، وتقييدها يف فرتتها الصحيحة. 

 



 

 

 

واستخراج   استالمها  وقت  عند  والتوريدات  املشرتيات  جميع  تحقيق  يتم 
 إيصال استالم البضائع.

 يجب التعميد واملوافقة عىل جميع املدفوعات حسب اإلجراءات املعتمدة. 

 ت.يجب عدم املبالغة أو تخفيض قيمة املدفوعا

الصحيحة   والفرتة  الصحيح  باملبلغ  املرصوفات  جميع  وتقييد  تدوين  يجب 
 املرتبطان بها. 

 نظام العهد املستدمية واملؤقتة
يعتمد مجلس اإلدارة أو من ينيبه نظاما للعهد )سلف( املستدمية واملؤقتة  
املدير   وتوصية  رؤية  عىل  بناء  الجمعية   إدارة  يف  بها  يحتفظ  التي 

 التنفيذي . 

 ويشتمل النظام: 

 تحديد قيمة العهدة أو السلفة .  

 حاالت الرصف منها. 

 الحد األقىص لكل دفعة.

 تحديد مستلم العهدة من بني املوظفني يف الجمعية. 

 من له حق االعتامد للرصف من هذه السلفة أو العهدة. 

دفعة   لكل  األقىص  والحد  السلفة  أو  العهدة  قيمة  تحديد  عند  ويراعى 
الطالب   القسم  وعمل  نوعية  وكذلك  الرصف،  تقتيض  التي  األعامل  طبيعة 

 للعهدة أو السلفة. 

العهدة أو السلفة املستدمية تقديم املستندات الدالة  عىل املكلف برصف  
مراجعة   لتسهيل  وذلك  واإلدارية،  املالية  الشؤون  إدارة  إىل  الرصف  عىل 

 املستندات التي يجب أن تكون مستوفاه لرشوط الرصف. 

 



 

 

 

تخضع األجهزة، والعدد، واألدوات، واألثاث، وتجهيزات الحاسب اآليل، ووسائل  
النقل   ووسائل  تحت  االتصال،  وتوضع  تشرتى  أو  الجمعية،  من  ترصف  التي 

ترصف موظف أو مجموعة من املوظفني، لغرض تنفيذ مهام وظائفهم أو  
الستخدامهم الشخيص ، تخضع لقيدها وتسجيلها يف سجل العهد وإثباتها  
سالمتها   وعن  عنها  مسئوال  يكون  معني  موظف  باستالم  شخصية  كعهدة 

،  واملحافظة عليها وحسن استعاملها حس  ب األصول وعىل الوجه الصحيح 
   .وإعادتها إىل الجمعية عند طلبها ذلك

تسرتد السلفة أو العهدة من املستفيد وفقاً ملا جاء بقرار التعميد الصادر  
من مدير إدارة الشؤون املالية واإلدارية،  وتعالج مالياً ومحاسبياً وفق نوع  

ملصاريف، أو للموظفني كسلف  السلفة، وفيام إذا كانت قد منحت من أجل ا 
 شخصية. 

تسجل   ثم  الجمعية،  بحسابات  فوراً  منحها  عند  السلفة  املحاسب  يسجل 
 تسويتها أيضاً بهذه الحسابات عند سدادها.  

السلف   باستثناء  املؤقتة،  والسلف  املستدمية  السلف  كافة  تصفى 
نهاية   يف  منها  النقدي  الرصيد  ويسرتد  للموظفني،  املمنوحة  الشخصية 

 دورة املالية. ال

الشخصية   السلفة  لسداد  املستحقة  الحسميات  إجاميل  يزيد  ال  أن  يجب 
املوظف عىل  املرتتبة  األخرى  نسبة    واألقساط  عن  ــ  إن وجدت  من    % 50ــ 

 راتب املوظف الشهري.

ال يجوز أليٍّ كان أن يعطى سلفاً ألي أحد ) موظفاً كان أو قسامً ( إال بقرار من  
يفوضه، عىل أن يتم إعداد سندات رصف رسمية بذلك    مجلس اإلدارة  أو من 

بأوراق  العهدة، وأية سلف معطاة  تسجل عىل حساب املستلف ومستلم 
عادية دون تحرير سندات بها يعترب املحاسب مسئوال عنها ويحاسب إدارياً  

 عىل ذلك. 

 



 

 

 

عىل مدير إدارة الشؤون املالية متابعة تسديد السلف أو اسرتدادها يف  
نفس الشهر الذي رصفت فيه، وعليه أن يعلم املدير التنفيذي  خطياً عن  
السلفة،   لجدولة  إعادة  من  عليه  يرتتب  وما  املوظف،  فيه  يرغب  تأخري  كل 

م  ويف جميع األحوال، يجب أن يتم تسديد السلفة يف نفس العام الذي ت
 منحها للموظف فيه.

ال يجوز بأي حال من األحوال تجزئة مبلغ أي مطالبة مالية بغرض إجازة رصفها  
 من السلف املستدمية.

موظفي   ألحد  شخصية  كسلف  املستدمية  السلف  من  مبالغ  رصف  يجوز  ال 
عن   مسئوال  املستدمية  السلفة  عن  املسئول  املوظف  ويكون  الجمعية، 

 مخالفة ذلك.  

عىل كل موظف متنح له سلفة لغرض محدد لصالح الجمعية ، أن يتقدم بطلب  
فاتورة أو فواتري  تصفية هذه السلفة فور إنجاز الغرض املحدد، وأن يرفق  

موقع عليها من املورد الذي أصدرها مبا يفيد سدادها، ومن رئيس القسم  
 مبا يفيد استالم املواد أو الخدمات املدرجة يف الفاتورة. 

من    30/12يقوم كل أمناء السلف بتسوية سلفهم بالكامل وذلك قبل صباح  
تبقي لديهم  كل عام، وتقديم جميع املستندات املؤيدة للرصف، وتوريد امل

 من مبالغ نقدية إىل محاسب الجمعية.

ترصف العهد وتعاد وتتم معاملتها وتجرى صيانتها مبوجب مستندات خاصة  
مبوجب   الجمعية   يف  واملحاسبية  املالية  اإلجراءات  دليل  يحددها  كام 
قيودها   إلثبات  املحاسب  إىل  منه  نسخة  تحال  عهدة  تسجيل  منوذج 

عىل مراكز املسئولية من إدارات ومراكز    املحاسبية، وتسجل كعهدة عامة 
قبل   من  تستخدم  شخصية  كعهدة  أو  لها  مستخدمة  جهة  أي  أو  وفروع 

 موظف معني وتسجل عليه.

 

 



 

 

 

موظف   ألي  ذمة  براءة  شهادة  متنح  أو  الخدمة  نهاية  تعويضات  تسدد  ال 
تنتهي خدماته يف الجمعية  ما مل يتم تسليم كافة العهد املسجلة عليه 

 العهد الناقصة.  أو سداد قيمة 

 املرتبات واألجور
ترصف مرتبات وأجور املوظفني يف الجمعية يف اليوم السابع والعرشين  

 من كل شهر ميالدي، ويستثنى من ذلك الحاالت التالية :

( يوم    26( يوافق يوم الجمعة؛ فيتم الرصف يف يوم )    27إذا كان  يوم )  
 الخميس. 

  ( )    27إذا كان يوم  ( يوم    28( يوافق يوم السبت؛ فيتم الرصف  يف يوم 
 األحد . 

إلدارة   وإرساله  الرواتب  كشوفات  بتجهيز  البرشية  املوارد  قسم  يقوم 
 الشؤون املالية ملراجعته ثم اعتامده.

بعد مراجعة واعتامد كشوفات الرواتب يتم إدخالها يف الحاسب لتقييدها  
 ولتحديث دفرت األستاذ العام. 

املوظفني   ألسامء  مشتملة  قوائم  بطباعة  املالية  الشؤون  إدارة  تقوم 
 واملبالغ التي ستدفع لهم وأرقام حساباتهم. 

يتم رفع خطاب للمدير التنفيذي بطلب اإلذن بإصدار شيكات الرواتب، مرفقاً  
املالية،   الشؤون  إدارة  مدير  قبل  من  واملوقع  الرواتب  مسري  كشف  به 

 واملوارد البرشية، ومحاسب الجمعية . 

من   االنتهاء  وبعد  الرصف،  امر  إصدار  يتم  التنفيذي،  املدير  اعتامد  بعد 
ة، يتم بإيداع الرواتب  يف حسابات املوظفني  توقيعها من أصحاب الصالحي

أسامء   يحوي  اإليداع  إيصال  خاصة من  بنسخة  الجمعية  تزويد  يتم  أن  عىل 
 املوظفني، وأرقام حساباتهم، وتاريخ االيداع.

 



 

 

 

الرسمية،  التاريخ املحدد يف  املواسم واألعياد  يجوز رصف املرتبات قبل 
 رة .وما مياثلها برشط موافقة  رئيس مجلس اإلدا

 الفصل الرابع

 املقبوضات 

 املقبوضات النقدية
 عند توريد نقدية للخزينة تتبع اإلجراءات التالية: 

عليها   يوقع  وأن  للخزينة  النقدية  قبض  مستندات  بتحرير  املحاسب  يقوم 
 مدير إدارة الشؤون املالية، كام يوضح التوجيه املحاسبي الخاص باملبلغ.  

يقيد املحاسب مستندات القبض فور استالم النقدية ويوقع عليها مبا يفيد  
 استالمها. 

أل  الدورية  باملراقبة  عنه  ينوب  من  أو  املحاسب  خاصة  يقوم  الخزينة  عامل 
إجراء الجرد الفعيل لرصيد الخزينة ويوقع بصحة الجرد عىل سجل الخزينة أو  

 ما تكشف له من مالحظات إن وجدت.

ال يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بالخزينة الرئيسية أو بالخزائن الفرعية عىل  
الحد الذي يقرره رئيس مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي  , ويعترب املحاسب  
مسئوال عام بعهدته من نقد أو شيكات أو أوراق ذات قيمة، وعىل املحاسب  

الواردة  والشيكات  النقدي  الرصيد  عن  يزيد  ما  حساب    توريد  يف  للخزينة 
الجمعية  بالبنك يف اليوم التايل عىل األكرث وإرسال إشعار اإليداع ملدير  
إيداع   طارئ  لسبب  فيها  يتعذر  التي  الحاالت  ويف  املالية،  الشؤون  إدارة 

 املبالغ الزائدة أو الشيكات بالبنوك يخطر املدير التنفيذي  بذلك. 

الجمعية    حقوق  تحصيل  متابعة  املحاسب  استحقاقها  عىل  أوقات  يف 
 وإعداد تقارير ملدير إدارة الشؤون املالية أو من يفوضه عن أي حقوق 

 



 

 

 

استحقت وتعذر تحصيلها التخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها، وال يجوز التنازل   
 عن أي 

حق من حقوق الجمعية  يتعذر تحصيلها إال بعد اتخاذ كافة الوسائل الالزمة  
م من  بقرار  ويجوز  املستحقة  لتحصيلها،  الديون  بإعدام  اإلدارة  جلس 

 للجمعية  بعد استنفاذ كافة الوسائل املمكنة للتحصيل.  

 الشيكات الواردة 
اتبع  ما  نفس  شأنها  يف  يتبع  للجمعية   بالربيد  أو  باليد  الواردة  الشيكات 

 بالنسبة للمقبوضات النقدية عىل أن يبني أن التحصيل تم بشيكات. 

الحواالت أو  الشيكات  مدير    تحول  يقوم  حيث  املالية  الشؤون  إىل  الواردة 
إدارة الشؤون املالية بتظهريها بختم يحتوي عىل اسم الجمعية  أو اسم  

 البنك.  

صورة   عمل  بعد  البنك  إىل  والحواالت  الشيكات  بإرسال  املحاسب  يقوم 
 ضوئية عنها وحفظها يف السجالت.  

 التواقيع
تكون صالحية التوقيع عىل املستندات املالية مثل : الشيكات واالعتامدات  
املستندية والتسهيالت البنكية وخطابات التحويل املرصفية وفتح الحسابات  
املرصفية وتحريكها وإغالقها وترحيل أرصدتها من حساب آلخر مبوجب ما تم  

 اعتامده يف الئحة الصالحيات املالية للجمعية . 

بالتوقيع   الرئيس املخولني  تعترب تواقيع رئيس مجلس اإلدارة أو أحد نواب 
 عىل املستندات املالية للجمعية  مبوجب قرار صادر عن املجلس. 

 

 

 



 

 

 

 املخولني بالتوقيع
عىل   بالتوقيع  املخولني  صالحية  حدود  املالية  الصالحيات  الئحة  تحدد 

 املستندات املالية للجمعية. 

إذا تعلق رصف األموال بصاحب الصالحية نفسه )لحسابه( ترفع صالحية الرصف  
 إىل الجهة األعىل. 

لصاحب الصالحية أن يفوض أحد املوظفني الذي يلونه يف التسلسل اإلداري  
مي أو  قسمه  صالحياته  يف  ببعض  الجمعية   يف  أخرى  اقسام  يف  اثلونه 

 املنصوص عنها يف هذه الالئحة.

 كتابة التقارير 
   -سياسة كتابة التقارير املالية:

 يتم التقيد باملواعيد املحددة إلعداد التقارير املالية الداخلية والخارجية. 

للم السعودية  الهيئة  وفقاً ملتطلبات  املالية  القوائم  إعداد  حاسبني  يجب 
السائدة   األخرى  واألنظمة  الدولية  املحاسبة  األنظمة  ومعايري  القانونيني 

 يف اململكة .

الجمعية    ألوضاع  والعادل  الصحيح  املوقف  املالية  القوائم  تظهر  أن  يجب 
كام يف تاريخ معني ونتائج العمليات والتدفقات النقدية املتعلقة بالفرتات  

 الزمنية املنتهية يف تاريخ محدد.  

 اإلجراءات املتبعة عند كتابة التقارير املالية:

يقوم محاسب الجمعية بإعداد ميزان املراقبة النهايئ لكل قسم أو إدارة 
 أو للجمعية  ككل يف نهاية الفرتة املالية . 

 

 



 

 

 

أو إدارة بصورة   القوائم املالية لكل قسم  بإعداد  يقوم محاسب الجمعية 
 مستقلة. 

 قوائم املالية املوحدة لعموم الجمعية.يقوم محاسب الجمعية بإعداد ال

يتم مقارنة ومضاهاة جميع أرقام القوائم املالية وأرقام موازين املراقبة 
 حتى تظهر القوائم املالية األرقام واملبالغ الصحيحة. 

يجب أن يتم التقيد بجميع أنظمة ومتطلبات إعداد التقارير وأن يتم اإلفصاح  
 مطلوب.حسب ما هو  

والجداول   املراقبة  مبوازين  مصحوبة  املالية  القوائم  جميع  تقديم  يتم 
املؤيدة للمدير التنفيذي  الذي يقوم باملراقبة ويتحرى عن الفروقات غري  

 العادية مقارنة بأرقام املوازنة .  

بعد ذلك يتم تقديم هذه املستندات املالية للمراقب الداخيل الذي يقوم  
وتقدميه  اإلدارة  مبراجعتها  ملجلس  برفعها  ليقوم  التنفيذي  للمدير  ا 

 لالعتامد.  

 يقوم مجلس اإلدارة يف اجتامعه مبراجعة واعتامد القوائم املالية.

بصورة   مسئوالن  الداخيل  واملراقب  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  يكون 
مشرتكة عن إعداد ومراجعة القوائم املالية يف الوقت املحدد والحصول  

تدقيقها   لألنظمة عىل  وفقا  مطلوب  هو  ما  حسب  سنوي  أساس  عىل 
 السعودية. 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الخامس 

 االستثامر ومصادر التمويل

 مسئولية توفري السيولة 
مجلس اإلدارة هو املسئول عن توفري السيولة الالزمة ملواجهة مدفوعات  

والرأساملية كام هي معتمدة يف املوازنة التقديرية مع    الجمعية  الجارية 
 تجنب تعطيل السيولة الفائضة بدون االستفادة منها.  

 مسئولية استثامر الفوائض النقدية
مجلس اإلدارة هو املسئول عن استثامر السيولة النقدية الفائضة عن حاجة  

الوسائ أفضل  واختيار  النقدية  التدفقات  جداول  وحسب  لهذا  الجمعية   ل 
 االستثامر مبوافقة مجلس اإلدارة. 

عىل املدير التنفيذي  البحث عن مصادر التمويل املحتملة وإجراء املقارنات  
الالزمة الختيار املصدر األفضل بناًء عىل توجيهات مجلس اإلدارة الذي له حق  

 اعتامد الوسيلة املناسبة للتمويل. 

 االحتياطات 
من   الرصف  ويتم  اإلدارة  مجلس  من  بقرار  سنويا  االحتياطيات  تشكل 
املعتمدة  املالية  الصالحيات  لالئحة  وفقاً  للجمعية   النقدية  االحتياطيات 

 للجمعية.

 الفصل السادس 

 الرقابة املالية 
يصدر املدير التنفيذي  القرارات الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية عىل أموال  

 تخدامها يف كل عملية، عىل أن تشمل هذه القرارات  الجمعية، وأوجه اس

 



 

 

 

والتحصيالت   النقدية،  وتداول  اإلنفاق،  عىل  الرقابة  قواعد  خاصة  بصفة 
  واألجور واملرتبات وغريها من أوجه اإلنفاق .

يقوم رئيس كل قسم بإعداد الخطط والربامج لقسمه، وتقوم هذه األقسام  
حديد الفروق يف التكلفة كل ثالثة  باالشرتاك مع إدارة الشؤون املالية يف ت

 شهور وأسبابها وتعرض عىل املدير التنفيذي  العتامدها .  

تقوم إدارة الشؤون املالية بتقديم تقرير دوري كل ثالثة شهور إىل املدير  
التنفيذي  لعرضه عىل رئيس مجلس اإلدارة العتامده وعرضه عىل مجلس  

لفعلية ومقارنا مبا كان مقدما، كام  اإلدارة مبينا به اإليرادات واملرصوفات ا
أو   الفائض  ومقدار  الجمعية   وضع  به  يبني  سنوي  ربع  تقرير  بإعداد  يقوم 
العجز النقدي يف نهاية كل فرتة، ومقرتحاتها عىل إدارة الجمعية  يف هذا  

 الصدد.  

الجرد  يتم  أن  ويجب  واملفاجئ،  الدوري  والجرد  للمراقبة  الخزائن  تخضع 
األ  عىل  مرة  محتويات  الدوري  لكافة  شامال  الجرد  ويكون  شهر،  كل  قل 

 الخزينة واملستندات ذات القيمة .  

املدير   إىل  األمر  يرفع  الخزينة  رصيد  يف  الزيادة  أو  بالعجز  فرق  ظهر  إذا 
املسئولية، عىل أن يتم توريد الزيادة التنفيذي  أو املراقب الداخيل لتحديد  

للمدير   ويجوز  محاسبيا،  ذلك  وتقييد  الخزينة  أمني  من  العجز  وسداد 
التنفيذي  أو من ينيبه اإلذن برد املبالغ التي حصلت بغري حق أن تسوى هذه  

 املبالغ بقرار منه . 

تعرض الديون التي يقتيض األمر اعتبارها معدومة عىل مجلس اإلدارة وذلك  
د استنفاذ اإلجراءات املالية والقانونية الالزمة نحو تحصيلها عىل أال يتم  بع 

الصالحيات   لالئحة  وفقا  وذلك  اإلدارة  مجلس  اعتامد  بعد  إال  الديون  إعدام 
 املالية. 

 

 



 

 

 

ترسى أحكام هذه الالئحة عىل كافة املعامالت املالية يف الجمعية  وكل  
ظام الضبط الداخيل بها،  ما من شأنه املحافظة عىل أموالها وأصولها ون

املراقبة   وقواعد  االعتامد  وسلطات  والتحصيل  الرصف  قواعد  تنظم  كام 
بامليزانية   الخاصة  والقواعد  التكاليف  وحسابات  املالية  والحسابات 

 العمومية والحسابات الختامية. 

املالية   الشؤون  إدارة  ومدير   الداخيل  واملراقب  التنفيذي   املدير 
مراقبة أحكام هذه الالئحة، وكافة القرارات التنفيذية مسؤولون عن تنفيذ و 

الخاصة ومراقبة القواعد املالية املنصوص عليها يف باقي لوائح الجمعية   
ويعترب مدير  إدارة الشؤون املالية والعاملون بها مسئولون أمام املدير  
التنفيذي  يف تنفيذ أحكام هذه الالئحة وعن مراقبة األحكام املالية يف  

لوائح األخرى يف حدود اختصاصه ويعترب املدير التنفيذي  مسئوال أمام  ال
 رئيس مجلس اإلدارة.

طلب   عىل  بناء  املختلفة  امليزانية  بنود  من  املالية  الرصف  صالحيات  تكون 
 القسم أو الفرع املختص طبقا لالئحة الصالحيات املالية. 

 الفصل السابع 

 الحسابات الختامية والتقارير الدورية

 سابات الختاميةالح
الشؤون املالية إصدار التعليامت الواجب إتباعها إلقفال    يتوىل مدير  إدارة 

 الحسابات يف موعد أقصاه ثالثون يوماً قبل نهاية العام املايل للجمعية.

يتوىل املحاسب اإلرشاف عىل االنتهاء من إعداد ميزان املراقبة السنوي  
التفصيلية   مبرفقاتها  مؤيدة  الختامية  املالية  مع  والقوائم  ومناقشتها 

العام املايل   انتهاء  بالجمعية، خالل شهر من  الخاص  القانوين  املحاسب 
 للجمعية.

 



 

 

 

يتوىل املحاسب اإلرشاف عىل إعداد التقرير املايل السنوي موضحاً نتائج  
أعامل كافة أنشطة الجمعية  وإرفاقه مع القوائم الختامية وتقرير املراقب  

ي  بهدف استكامل إجراءات مناقشاته  الداخيل وعرضه عىل املدير التنفيذ 
 خالل شهر ونصف من انتهاء العام املايل للجمعية.

يقوم املدير التنفيذي  برفع كافة التقارير الخاصة بالحسابات الختامية مع  
أقىص   بحد  وذلك  اإلدارة  مجلس  إىل  حيالها  ومقرتحاته  عليها  تعليقه 

ة واعتامد الحسابات  شهرين من انتهاء العام املايل والذي يتوىل مناقش
 الختامية.  

 التقارير الدورية 
والحسابات   املالية  التقارير  يف  الواردة  البيانات  تحليل  املحاسب  يتوىل 
تقرير   ورفع  عليها  املتعارف  املايل  التحليل  أساليب  باستخدام  الختامية 

 بنتائج هذا التحليل ومدلوالته ملدير الشؤون املالية واإلدارية  للجمعية. 

مدير  إدارة الشؤون املالية مراجعة واعتامد التقارير الدورية املالية    يتوىل
 والتأكد من صحة البيانات املدرجة فيها وعرضها عىل املدير التنفيذي  .

يقوم املدير التنفيذي  أو من يفوضه يف نهاية كل ثالث شهور مبراجعة 
ويجب أن تشتمل  واعتامد التقارير املالية الصادرة عن إدارة الشؤون املالية  

 هذه التقارير كحد أدىن عىل:  

 ميزان املراقبة اإلجاميل عن الفرتة املنتهية بتاريخ تقديم التقارير.

 املركز املايل للجمعية  معد من قبل إدارة الشؤون املالية.

 قامئة الدخل للجمعية.

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

 

 



 

 

 

املوازنة   يف  املخططة  اإليرادات  مع  فعال  املحققة  اإليرادات  مقارنة 
 التقديرية. 

نسبة تنفيذ املشاريع الرأساملية للجمعية  مادياً ومالياً ومقارنتها مبا هو  
 مخطط لها يف الخطة السنوية وما هو معتمد لها يف املوازنة التقديرية. 

 تأمني الخدمات
يتم تأمني احتياجات الجمعية  من الخدمات حسب ما يويص به مدير الجهة  

 املختصة ويقره صاحب الصالحية .  

من الجمعية   احتياجات  تأمني  عىل  التعاقد  عقود    يتم  مبوجب  الخدمات 
سنوية أو خطابات تعميد بعد اعتامدها من املسئول يف الجمعية  صاحب  

 الصالحية وطبقاً للصالحيات التي يتمتع بها أو ملن يفوضه.  

 اعتامد تقديم الخدمات 
أن اعتامد عقود الخدمات يستلزم بالرضورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة  

الجمعية  وطبقاً لإلجراءات املنصوص    املستندات النظامية املستعملة لدى
واألقسام   اإلدارات  مديرو  ويعترب  للجمعية،  الداخلية  األنظمة  يف  عليها 
 املعنية بهذه األعامل والخدمات ومسئولني عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات. 

 تجديد عقود الخدمات 
املنصوص   الرشوط  وبذات  تتجاوز سنة  ال  الخدمات ملدة  عقود  تجديد  يجوز 

   -يف العقود املنتهية إذا توفرت الرشوط التالية: عليها 

أن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته عىل وجه مريض يف مدة العقد  
 السابقة عىل التجديد. 

 أال يكون قد طرأ انخفاض واضح عىل فئات األسعار أو األجور موضوع العقد.  

 



 

 

 

 الفصل الثامن 

 الئحة إعداد املوازنة التقديرية
فرتة  املوازن يف  العمل  برنامج  أو  التشغيلية  الخطة  هي  التقديرية  ة 

 مستقبلية يحدد مجلس اإلدارة بدايتها ونهايتها . 

 املوازنة التقديرية هي أداة للتخطيط والتحفيز والرقابة وتقويم األداء . 

  ، تهدف املوازنة التقديرية إىل التنسيق بني األساليب واإلجراءات اإلدارية 
وبني املوارد البرشية واملالية واآللية املتاحة ،عن طريق االسرتشاد مبعاير  
أفضل   يتحقق  بحيث   ، الراجحة  االقتصادية  واملبادئ  عليها  املتفق  األداء 

 راءات اإلدارية .استغالل ممكن للموارد بإتباع أفضل األساليب واإلج

 ادارة الشؤون املالية: هي املسؤولة عن إعداد املوازنة التقديرية .

، مع امكانية تقسيم السنة   التقديرية عن سنة مالية قادمة  تعد املوازنة 
 املالية إىل أربع فرتات ربع سنوية تحدد بقرار من مجلس اإلدارة . 

الخطة   أساس  عىل  السنوية  التقديرية  املوازنة  طويلة    تعد  االسرتاتيجية 
 األجل وبصورة تساهم يف تحقيق جزء من هذه الخطة االسرتاتيجية.

التنظيمي،  الهيكل  أساس  عىل  التقديرية  املوازنة  إعداد  يتم  أن  يجب 
وبصورة تساعد عىل الحكم عىل أداء كل إدارة من اإلدارات التي يتكون منها  

 الهيكل التنظيمي. 

الت املوازنة  إعداد  عملية  أشهر  تبدأ  بثالثة  بدايتها  قبل  السنوية  قديرية 
بخطاب موجه من املدير التنفيذي  إىل مدراء اإلدارات واألقسام املختلفة  
للبدء يف إعداد تقديرات اإليرادات واملرصوفات الخاصة بكل إدارة ، ورضورة  

 مشاركة جميع املوظفني املختصني يف إعداد تلك التقديرات ، وأن تكون 

 

 



 

 

 

طموحة   الطموح    التقديرات  مستوى  لزيادة  وذلك   ، تحقيقها  وميكن 
 والتحفيز لدى املوظفني لتحقيق أهداف املوازنة . 

 تتضمن املوازنة التقديرية املجاالت اآلتية : 

 اإليرادات . 

 املرصوفات. 

 النفقات الرأساملية. 

 الجديدة . تالتعيينا

 التقاعد ونهاية الخدمة. 

 املشاريع الجديدة. 

اإليرادات   تقديرات  التنفيذي   املدير  بتسليم  املوازنة  لجنة  رئيس  يقوم 
للموازنة  النهايئ  التصور  إلعداد  اللجنة  أعضاء  ودعوة   ، واملرصوفات 

 التقديرية ، وذلك يف منتصف ديسمرب من كل سنة .

إعداد   عن  مسئولني  املوارد  تنمية  إدارة  ومدير  التنفيذي   املدير  يكون 
 وتوزيعها عىل الفرتات األربعة ربع السنوية .  تقديرات اإليرادات

 املتوقعة إىل البنود الرئيسية اآلتية :  تيتم تصنيف اإليرادا

 إيرادات الربامج واألنشطة .

 إيرادات الدعاية واإلعالن يف املوقع واملجلة .

 إيرادات املشاريع.

 الزكاة ( . -الدعم  –إيرادات متنوعة )التربعات 

 

 

 



 

 

 

ترفق   شهرية  تفصيلية  جداول  بإعداد  املوارد  تنمية  إدارة  مدير  يقوم 
من   مصدر  كل  مستوى  عىل  اإليرادات  تفاصيل  توضح  التقديرية  باملوازنة 

 مصادر اإليرادات .

 يتم تصنيف املرصوفات املتوقعة إىل البنود الرئيسية اآلتية : 

 مصاريف املوظفني من رواتب وبدالت ومكافآت.

 مية واإلدارية . املصاريف العمو 

 إهالك األصول  الثابتة .

املخصصات )مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها ، مخصص مكافأة نهاية  
 الخدمة (. 

يتم تقدير مصاريف املوظفني عىل أساس التكلفة الفعلية املتحققة يف  
أول عرش شهور من السنة الحالية ، ومن ثم حسابها عىل أساس سنوي ،  

الجديدة ، وحاالت التقاعد ، ونهاية    تمع األخذ يف االعتبار العالوات والتعيينا
 الخدمة ، وإجاميل مصاريف املوظفني العام املايض .

تقد الفعلية يتم  التكلفة  أساس  عىل  واإلدارية  العمومية  املصاريف  ير 
، ومن ثم حسابها عىل   الحالية  املتحققة يف أول عرش شهور من السنة 
تعديالت   أو  استثنائية  مصاريف  أية  االعتبار  يف  األخذ  مع   ، سنوي  أساس 

 أخرى وإجاميل مصاريف العام املايض . 

ج حسب  الثابتة  األصول  أهالك  مصاريف  ووفقا  تقدر   ، الثابتة  األصول  داول 
دليل   يف  عليها  املنصوص  النسب  وباستخدام   ، الثابت  القسط  لطريقة 

 توصيف النظام املايل واملحاسبي .  

املخصص   لتقييم  وفقا  تحصيلها  يف  املشكوك  الديون  مخصص  يقدر 
، باإلضافة إىل احتساب نسبة معينة من   املتوفر ، وحجم الديون املتعرثة 

 توقعة . اإليرادات امل

 



 

 

 

 . يف حالة وجود عقود سنوية موقعة يتم حساب املصاريف من واقع العقد

يكون كل مدير إدارة مسئوالً عن إعداد تقديرات املرصوفات الخاصة بإدارته ،  
 وتوزيعها عىل الفرتات األربعة  ربع السنوية.

تتحد املرصوفات الرأساملية املتوقع إنفاقها خالل السنة املالية القادمة 
مدعمة  ب املختلفة  واألقسام  اإلدارات  من  الواردة  املعطيات  عىل  ناء 

 بالوثائق واألسباب ملثل هذه املرصوفات الرأساملية . 

قبل   من  املختلفة  واألقسام  لإلدارات  الرأساملية  النفقات  طلبات  تعتمد 
 املدير التنفيذي  قبل إدراجها يف املوازنة الرأساملية.

الخاصة باألصول الثابتة باملوازنة التقديرية    تدرج جميع املرصوفات اإلهالك
 للمرصوفات فور االنتهاء من مراجعة موازنة مرصفات الرأساملية .

يتم االنتهاء من املسودة النهائية للموازنة التقديرية يف األسبوع الثالث 
 من ديسمرب من كل عام ، ورفعها إىل املدير التنفيذي  . 

املدير   قبل  يقوم  التقديرية  للموازنة  النهائية  املسودة  برفع  التنفيذي  
حالة   ويف   ، إلقرارها  اإلدارة  مجلس  إىل  بأسبوعني  املالية  السنة  بداية 

 إقرارها تصبح موازنة تقديرية معتمدة واجبة التنفيذ . 

بإعداد تقارير شهرية وربع سنوية ترفع إىل   تقوم إدارة الشؤون املالية 
التنفيذي    ، املدير  املقدرة  بتلك  الفعلية  واملرصوفات  اإليرادات  ملقارنة 

متضمنة االنحرافات بني الفعيل والتقديري ، وموضحة ما إذا كانت انحرافات  
 توفري أو إرساف. 

تقديم   عن  املالية  الشؤون  إدارة  مع  بالتنسيق  مسئولة  إدارة  كل  تعترب 
رات الكافية  تقارير شهرية وربع سنوية إىل املدير التنفيذي  توضح املرب

واملقنعة لالنحرافات سواء أكانت انحرافات توفري أو إرساف مابني اإليرادات  
 واملرصوفات الفعلية وتلك املقدرة . 

 



 

 

 

تعترب كل إدارة مسئولة بالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية يف نهاية كل  
سنة مالية عن تقديم تقرير سنوي إىل املدير التنفيذي  يوضح املربرات  

واملقنعة لالنحرافات سواء أكانت انحرافات توفري أو إرساف مابني    الواضحة 
يف   األساس  يعد  التقرير  هذا   ، واملقدرة  الفعلية  واملرصوفات  اإليرادات 
عملية تقويم األداء ، وأيضا ربط األداء بنظام الحوافز واملكافآت للموظفني  

 داخل الجمعية  .

 الفصل التاسع 

 الئحة املخالفات املالية
لجنة يف   تشكيل  التنفيذي  املدير  عىل  فإن  مالية  مخالفات  حدوث  حالة 

املدير   ويقوم  املناسب،  القرار  التخاذ  مفصل  تقرير  ورفع  األمر  لتقيص 
التنفيذي بتحديد وسيلة العقاب مع رضورة إحاطة رئيس مجلس اإلدارة بأي  
مع   حالة  كل  تجاه  اتخذت  التي  واإلجراءات  والعقوبات  تقع  مالية  مخالفات 

 فظ حق رئيس مجلس اإلدارة يف املوافقة عىل العقوبة أو تعديلها.ح

أو   مزورة  مستندات  يقدم  أو  مستندات  بتزوير  يقوم  الذي  املوظف 
معلومات كاذبة ويتمكن مبقتضاها من الحصول عىل أموال من الجمعية أو  
االحتيال عىل الغري، فإنه يجب أن يرد تلك األموال يف ظرف أربعة وعرشين  

إخطاره، ثم يتخذ املدير التنفيذي أو من ينيبه اإلجراءات النظامية   ساعة من
الجهات   وإبالغ  العمل  من  الفصل  حد  إىل  تصل  قد  والتي  ضده  املناسبة 

تلقى    الرسمية  قد  املحتال  أو  املتالعب  أو  املختلس  املوظف  أن  ثبت  إذا 
ك الشخص  معاونة للوصول إىل هدفه من أي من العاملني بالجمعية فإن ذل 

العقوبات   التنفيذي  املدير  ويقرر  الجرم  يف  له  رشيكاً  يعترب  أعانه  الذي 
 الواجب اتخاذها حياله مع إحاطة رئيس مجلس اإلدارة مبا تم اتخاذه.

إليه تحصيل أموال تخص الجمعية بعض أو كل   إذا اختلس املوظف املوكل 
 املبالغ املستلمة  هذه األموال ملنفعته الخاصة كأن ال يصدر إيصاالً رسمياً ب

 



 

 

 

أو يصدر إيصاالً مببلغ يقل عن املستلم الفعيل يجب عليه رد كل املبالغ التي  
حولها لنفسه للجمعية يف ظرف أربعة وعرشين ساعة من إبالغه بذلك ثم  

 ينال الجزاء الذي تقرره اللوائح ويصادق عليه رئيس مجلس اإلدارة.

املستودعات أو أي من ممتلكات  إذا ثبت أن أحد املسؤولني عن الخزائن أو  
الجمعية قد استغل وضعه الوظيفي بأن ترصف يف مال الجمعية أو سمح  
ألحد غريه بالسطو عىل ممتلكاتها فإن املسؤولية تقع عليه يف تعويض  
الجمعية عن قيمة ممتلكاتها املغتصبة، ثم يتخذ رئيس مجلس اإلدارة أو من  

ه والتي قد تصل إىل حد الفصل من  ينيبه اإلجراءات النظامية املناسبة ضد
 العمل وإبالغ الجهات الرسمية.

عقوبة  ينال  أن  يجب  اإلهامل  طريق  عن  مالية  مخالفة  موظف  أرتكب  إذا 
سينال   وإال  املخالفة  هذه  مثل  تكرار  عن  االمتناع  برضورة  ينذر  وأن  مناسبة 

 . عقوبة أكرب مستقبالً

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

واملسؤول    املبارش  املدير  عىل  يقع  فإنه  األموال  مع  بالتعامل  املعنية 
 املختص تحمل مسؤولية 

 تلك املخالفات، وتتخذ اإلجراءات التصحيحية حياله. 

 الفصل العارش 

 الئحة املراجعة والتدقيق 
راجع الداخيل يرتبط باملدير  يكون للجمعية جهاز للرقابة املالية برئاسة امل 

التنفيذي مبارشة، ويتوجب عىل جميع اإلدارات التعاون التام مع هذا الجهاز  
ألداء عمله وتوفري كافة البيانات التي يطلبها يف أي وقت، وله الحق يف  

 . الزيارات املفاجئة والدورية حسب ما يراه يف صالح العمل

 



 

 

 

الرقابة والضبط الداخيل للشؤون املالية  يعد جهاز الرقابة املالية وأنظمة  
وأقسام الحسابات بالجمعية وتعتمد من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه  

 وتكون ملزمة للتطبيق يف الجمعية. 

الداخيل   الرقابة والضبط  يعتمد رئيس مجلس أو من يفوضه اإلدارة أنظمة 
ة كل من  يف أقسام الشؤون املالية بالجمعية ويحدد هذا النظام مسؤولي

العاملني فيها وخاصة بالنسبة للنقدية الواردة والصادرة والشيكات الواردة 
والصادرة والتربعات واألجور واملوردين واملخازن واملشرتيات واملرصوفات  

 . والعهد النقدية وغريها من أوجه اإلنفاق واملوارد

يقع    كل مدير قسم أو إدارة مسؤول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية فيام
 يف اختصاصه. 

مبجرد علم املدير املختص أو أي موظف من موظفي الجمعية بأي حادث  
من حوادث االختالس أو الرسقة أو خالفه مام يرتتب عليه خسائر يف أموال  
اإلجراءات   التخاذ  للجمعية  التنفيذي  املدير  إخطار  عليه  يجب  الجمعية 

 الفورية الالزمة يف هذا الشأن. 

عية مراجع حسابات خارجي مكلف من رئيس مجلس اإلدارة  يلزم أن يكون للجم
قوامئها   واعتامد  حساباتها  ملراقبة  الصلة  ذات  الرسمية  الجهات  من  أو 
املالية، عىل أن يتم االنتهاء من ذلك بحد أقىص شهرين من انتهاء السنة  
املالية   الشؤون  توجيه  مسؤولية  التنفيذي  املدير  عىل  ويقع  املالية، 

 اجع الحسابات ألداء مهامه. للتعاون مع مر 

يجب مراجعة جميع العقود املزمع إبرامها مع الغري من الناحية القانونية  
الرجوع إىل   واملالية وذلك قبل اعتامدها من أصحاب الصالحية، كام يتعني 
التخطيطية  باملوازنة  الكايف  االعتامد  وجود  من  للتأكد  املالية  الشؤون 

 للجمعية.

 

 



 

 

 

يك أن  يجوز  أو  ال  البنك  كشوف  مبراجعة  مبارشة  عالقة  الخزينة  ألمني  ون 
 التعامل مع الحساب البنيك عرب خدمة االنرتنت.

املستندي   والفحص  للمراجعة  بربنامج  الداخيل  املراجع  قيام  يلزم 
الداخلية   الرقابة  أنظمة  مالمئة  مدى  تحديد  بهدف  النقدية  للمتحصالت 

املتحصالت   أن  من  والتأكد  تنفيذها،  بطريقة  ومدى  وترحيلها  تسجيلها  تم 
تودع   املتحصالت  تلك  وأن  املختص،  الحساب  من  الدائن  الجانب  إىل  سليمة 

 . بالبنك مبارشًة دون تأخري

الخطوات   عىل  النقدية  باملتحصالت  الخاص  املراجعة  برنامج  يشتمل 
 الرئيسية التالية: 

 . مطابقة املتحصالت يف سجالت الجمعية باملتحصالت بالبنك. 1

ت2 النقدية املحصلة يف أي  .  جرد مفاجئ لرصيد  الحاجة إلجراء  حديد مدى 
 وقت خالل السنة. 

مع  3 املحصلة  النقدية  سجل  يف  املسجلة  القيود  عنارص  مقارنة   .
 املستندات املؤيدة لها. 

. التحقق من صحة جمع أعمدة سجالت املتحصالت النقدية عن الفرتة محل  4
 الفحص. 

املالية بني البنوك خالل الفرتة بالكامل عىل    . متابعة ومالحظة التحويالت5
 أساس اختباري. 

 . مقارنة تفاصيل قسائم اإليداع بالبنك بسجالت املتحصالت النقدية.6

مذكرات   ودقة  صحة  من  للتحقق  مراجعة  بربنامج  الرقابة  جهاز  قيام  يلزم 
 التسوية ويشمل الخطوات التالية:

 ت الشؤون املالية بإعدادها. . التحقق من صحة جميع التسويات التي قام1

 

 



 

 

 

كشف  2 يف  األرصدة  مع  املذكرات  بتلك  الظاهرة  البنك  أرصدة  مقارنة   .
مع   املذكرات  تلك  يف  تظهر  كام  الدفرت  أرصدة  ومقارنة  الجاري،  الحساب 

 سجالت الجمعية.

. تتبع النقدية بالطريق )تحت اإليداع( بكشوف حساب البنك يف فرتات تالية  3
 ومراجعتها عىل دفرت املقبوضات النقدية. 

. مراجعة مجموع الشيكات القامئة التي مل تقدم للرصف بعد ومقارنة ذلك  4
 املجموع بالرقم الذي يظهر يف كشف التسوية.

. مراجعة الشيكات القامئة يف أول املدة مع كشف البنك عن الفرتة موضع 5
 الفحص مع دفرت املدفوعات النقدية. 

شيكات القامئة يف نهاية مدة الفحص مع كشوف البنك عن الفرتة  . تتبع ال 6
 التالية لفرتة الفحص. 

. الرجوع إىل املستندات التي تدعم العنارص األخرى التي تظهر يف مذكرة  7
 التسوية وكذلك الرجوع للقيود املتعلقة بها الدفاتر.

ي لالستثامرات  مراجعة  برنامج  بتطبيق  املالية  الرقابة  جهاز  شمل  يقوم 
 ويهدف ملا ييل: 

بالالئحة 1  الوارد  مع  اتفاقها  ومدى  املستثمرة  األموال  مصادر  تحديد   .
 ومطابقتها لألصول والفتاوي الرشعية ذات الصلة باالستثامر إن وجدت.

بها 2 املرتبطة  واإليرادات  االستثامرات  عىل  املحاسبة  طريقة  فحص   .
 الداخلية الخاصة بها.  املستخدمة بواسطة الجمعية، وتقييم نظام الرقابة 

 . التحقق من الوجود املادي لالستثامرات ومن ملكية الجمعية لها. 3

. الوصول إىل اقتناع بأن حسابات االستثامرات وحسابات اإليرادات املرتبطة  4
 بها معدة وفقاً للمبادئ املحاسبية املعقولة.

 

 



 

 

 

قروض 5 عىل  للحصول  كضامن  االستثامرات  استخدام  عدم  من  التأكد   .  
 شخصية. 

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

. التأكد من صحة الجمع األفقي والرأيس لكشوف االستثامرات، ومطابقة  7
 لعام. تلك املجاميع عىل الحسابات الخاصة بها بدفرت األستاذ ا

. التفرقة بني االستثامرات قصرية األجل التي تظهر ضمن األرصدة النقدية  8
النقدي،   للفائض  مؤقت  استثامر  لكونها  العمومية  امليزانية  يف 

 واالستثامرات طويلة األجل التي تزيد مدتها عن سنة. 

املحاسبية  9 واألصول  املعايري  وفق  االستثامرات  تقييم  من  التأكد   .
 .ا الخصوصاملتعلقة بهذ

القامئة  االستثامرات  عقود  وتقييم  بفحص  املالية  الرقابة  جهاز  يقوم 
 . والعقود محل الدراسة، بالتعاون مع الجهات القانونية املتخصصة يف ذلك

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

ومراجعة سندات الرصف واملستندات املؤيدة لها مثل الفواتري فحص   .1
النظام   يف  إثباتها  سبق  التي  املستندات  من  وغريها  االستالم  وأذون 

 املحاسبي. 

مقارنة الشيكات التي قام البنك بسداد قيمتها والشيكات املعادة  .2
للجمعية باملعلومات املوجودة يف كشف حساب الصندوق والبنك أو سجل  

 املدفوعات النقدية.

 ربط الشيكات باملستندات وسندات الرصف.  . 3

 

 



 

 

 

يلزم قيام جهاز الرقابة املالية بربنامج تفصييل لفحص ومراجعة مستنديه  
 للمدفوعات النقدية كام ييل: 

مطابقة مجموع العنارص الدائنة يف حساب البنك يف دفاتر الجمعية  .1
 مبجموع العنارص الظاهرة يف كشف البنك. 

بإعدادها   .2 الجمعية  تقوم  التي  التسوية  مذكرة  دقة  من  التحقق 
 ومتابعة عنارص القامئة.

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

بعض  .4 أو  لجميع  النقدية  للمدفوعات  املؤيدة  املستندات  فحص 
 لشيكات التي متت مقارنتها بسجل الشيكات.ا

 

مراجعة مجاميع أعمدة سجل املدفوعات النقدية والتحقق من صحة  .5
 الجمع األفقي يف هذا السجل. 

الصندوق  . 6 أو  النقدية  حساب  يف  الدائنة  األخرى  القيود  وبحث  تتبع 
 والبنك بدفاتر الجمعية 

  فحص الشيكات القامئة )التي مل تقدم للرصف .7

 

 

 

 



 

 


