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 Ñ¾B§ºA f¦AË³ºAÊ ÁB·YÝA :½ÊÝA ¼v¯ºA  
  

  :املعاين املوضحة أمام كل منها  الالئحة  هيف هذ  الواردةأللفاظ   يقصد ) ١/١( مادة 
 . مجعية حفظ النعمة مبنطقة عسري ( شكر )  ايقصد :  اجلمعية .١
لة , وهو اجلهة املخوّ مجعية حفظ النعمة مبنطقة عسري ( شكر )يقصد به جملس إدارة  :جملس اإلدارة .٢

) كما أنه اجلهة املاحنة لكافة الصالحيات  اجلمعية( من قبل أعضاء  اجلمعيةلإلشراف على أعمال 
 والقانونية.املالية واإلدارية  

 ،مجعية حفظ النعمة مبنطقة عسري ( شكر ) يقصد به رئيس جملس إدارة  :رئيس جملس اإلدارة .٣
 املنتخب بواسطة جملس اإلدارة.و 

,  واملسئول عن تنفيذ معية حفظ النعمة مبنطقة عسري ( شكر ) جل التنفيذيهو املدير  :العاماملدير  .٤
 ويتبع لرئيس جملس اإلدارة .   اجلمعيةخطط وسياسات  

الشؤون االدارية واملالية ويتبع إدارة   اجلمعيةالقسم املعين مبتابعة كافة العمليات املالية يف  :  الشؤون املالية .٥
 .  حسب اهليكل التنظيمي 

 
 جمعيةللومجيع املعلومات املدرجة فيها هي ملكية خاصة  إن هذا الالئحة :السرية واخلصوصية ) ٢/١(مادة 

داء األعمال ذات العالقة وكذلك ال حيق استخدامها أو نسخها ألي  وجيب أن تستخدم فيما يتصل 
  .غرض أخر إال مبوافقة كتابية مسبقة من صاحب الصالحية

  
 للنظام القواعد األساسية بيان إىلبشكل أساسي  الالئحة هذه دف اهلدف من الالئحة :) ٣/١( مادة 

مني وتوفري إطار مرجعي يراعي إتباعه إلضافة إىل نشطة املوكلة للشؤون املالية ، اليت حتكم األ املايل
دف  اجلمعيةمن قبل كافة العاملني يف  ىل احملافظة على أموال إعند القيام جبميع األنشطة املالية كما 

، وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد املراقبة والضبط الداخلي وسالمة  يةاجلمعوممتلكات 
ت املالية .   احلسا
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وكل ما من  جلمعيةتسري أحكام هذه الالئحة على مجيع املعامالت املالية  نطاق الالئحة:) ١/ ٤( مادة
  .  فيهوإحكام الرقابة الداخلية    اجلمعيةنه احملافظة على أموال  أش

عن تنفيذ وتطبيق أحكام هذه  مسؤولتان اجلمعيةيف  والشؤون املالية العامة تكون اإلدارة )٥/١مادة ( 
ا ، ويعترب اجلميع   يف حدود اختصاصه   كلٌ   ا ً شخصي  مسئولونالالئحة ومجيع القرارات العامة اخلاصة 

ا خمالفة أعن تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الالئحة ، وال جيوز إصدار قرارات أو تعليمات يكون من ش
أحكام هذه الالئحة ، مع التأكيد على أن األوامر الصادرة إليهم من أصحاب الصالحية واملتضمنة 

دو أوجه اعرتاضهم عليها كتابة . بْ أي خمالفات ألحكام هذه الالئحة ال تعفيهم من املسؤولية مامل يُـ 
  فإذا رأى صاحب الصالحية التنفيذ فيتم التنفيذ على مسؤولية صاحب الصالحية بتوجيه كتايب . 

عليها مسؤولية التأكد   تقع    جلمعيةكاملراجع اخلارجي أو املراجع الداخلي   أجهزة الرقابة املالية:) ١/ ٦مادة (
ا ورفع التقارير الالزمة  ذه الالئحة وتطبيق حمتو للمدير من تنفيذ الالئحة والتزام مجيع اإلدارات 

فوضه عن خمالفات تطبيق الالئحة وبيان مدى تنفيذها واختاذ اإلجراءات للتصويب أو من يُ  العام
  .  جلمعيةوص عليها يف اللوائح األخرى السريع ، وكذلك مراقبة تنفيذ القواعد املالية املنص

حكام ومبادئ الشريعة  ااملالية واستثمارا ايف كافة معامال اجلمعيةلتزم ت) ٧/١(  مادة يف حال توافرها 
  .عن ذلك أمام جملس اإلدارة  ؤوًال  مس   العاماإلسالمية ، ويعترب املدير  

 جيوز والوذلك بعد مناقشتها واملوافقة عليها ،    اإلدارة جملس قبل من الالئحة هذه تعتمد ) ٨/١( مادة 
لس عن صادر قرار مبوجب إال فيها فقرة أو مادة أي تغيري أو تعديل  ويف ، بذلك فوضهيُ  من أو ا
ا  بدء  قبل  األمر يهمه  من كل  على  تعميمها  ينبغي  تعديالت  أية  صدور  حالة   .األقل  على  بشهر  سر

نص يف هذه الالئحة يعترب من صالحيات جملس اإلدارة أو من يفوضه ومبا ال  يرد بهكل ما مل ) ٩/١( مادة 
 . ة عن اجلهات الرمسية ذات العالقةيتعارض مع األنظمة واللوائح والتعميمات الصادر 

ن قرار الفصل فيه يف يد إحيثما يقع الشك يف نص أو تفسري أي من أحكام هذه الالئحة ف) ١٠/١( مادة 
  جملس اإلدارة .
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تعديل أو إلغاء بعض بنود الالئحة أو إلغائها كلياً وإصدار الئحة جديدة  لس اإلدارة سلطة) ١١/١( مادة 

ا .وأهدافها و   اجلمعيةحسب ما تقتضيه مصلحة    توسعا

لقرارات و التعاميم املالية حاليًا مبا ال يتعارض مع أحكام ونصوص هذه  يستمر العمل) ١٢/١(  مادة
  الالئحة ويلغى اعتماد كل ما يتعارض معها.

ن الالئحة) ١٣/١(   مادة ذه الالئحة اعتباراً   :  سر ريخ اعتمادها   يسري العمل   .من 

  أي لوائح مالية سابقة ومجيع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات.    غي هذه الالئحةلْ تَـ ) ١٤/١(   مادة
مواد اللوائح  دعَ تُـ رًا لبنودها ، و سِ فَ مًال ومُ كَ عترب مُ بعد  هذه الالئحة يُ  دُّ عَ يُـ  أي دليل إجراءات) ١٥/١(  مادة

ا املطبَّ   األخرى  .هلا رةً سِ فَ املالية ومُ   ألحكام الالئحة لةً مِّ كَ مُ   اجلمعيةقة يف  ذات الصلة املعمول 
  .  نتهائهوتنتهي    ،  )مليالدي  ا (مع بداية العام    جمعيةلل  السنة املالية  تبدأ) ١٦/١(  مادة
  .  اجلمعيةيف  املالية  والتقارير    هي اللغة الرمسية للمعامالت  العربية  اللغة  ) ١٧/١(   مادة
ل السعودي ، ويف  العملة املستخدمة) ١٨/١(  مادة يف التسجيل واإلثبات والتقييم يف التقارير املالية هي الر

ل السعودي حسب سعر العملة السائد مع إجراء  حال حتصيل أموال بعمالت أخرى حتول للر
ت احملاسبية الالزمة عندما يتطلب األمر ذلك .   التسو

ئق  حفظ يتعني) ١٩/١( مادة وشهادات الضمان  الصكوك واملستندات ذات الطبيعة اخلاصة مثل والعقودالو
وأي مستندات أخرى ذات أمهية وامليزانيات  املاليةالعقود مع الغري والقوائم عقود التوظيف و و 

ذن من صاحب الصالحية مع  وال جيوزيف صندوق خاص مالية وقانونية   اختاذتداوهلا إال 
  .  اجلمعيةممتلكات وخصوصيات  ك حرصاً على  اإلجراءات والتعليمات املنظمة لذل

 من أو متعاقدين موظفني كانوا  سواءً  اجلمعيةيف  العاملني مجيع عليه الالئحة هذ  أحكام تسري) ٢٠/١مادة (
  ه الالئحة .هذ  بنود  من يشملهم  ما  يف  املتطوعني  وأيضاً   ،  حكمهم  خذ

ا مع الغري مبا يف  اجلمعيةمن يقوم بتمثيل  حتديد   لرئيس جملس اإلدارة) ١/ ٢١مادة ( ا وعالقا يف معامال
  ذلك التقاضي ورفع الدعاوى والتفاوض والتصاحل مع الغري .

وأصحاب العهد ومن يف حكمهم مسؤولون عما يف عهدهم من نقود أو شيكات  أمناء اخلزن ) ٢٢/١مادة (
م الشخصية ،   ت اخلزن تكون يف عهد أو حواالت أو أي حمرر ذي قيمة نقدية ومجيع حمتو

م إىل مساعديهم .لَّ سَ كما يكونوا  مسؤولني عن كل عهدة فرعية تُ    م من عهد
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ت وأمناء الصناديق وموظفي تنمية املوارد يف  حيظر على) ٢٣/١مادة ( املسؤولني املاليني وموظفي احلسا
  قبول هدا شخصية ( عينية أو نقدية ) من املوردين أو املتربعني .    اجلمعية

 يف اجلمعية بقرار االستثمار لألموال اليت ختص اجلمعية وال متثل التزاماً  خيتص جملس اإلدارة ) ٢٤/١مادة (
  كاألموال املقيدة لربامج وأنشطة اجلمعية ).عليها (

فقط صالحية استثمار األموال اليت متثل التزامات على اجلمعية وختص مشاريع أو  لس اإلدارة ) ٢٥/١مادة (
لظروف معينة تنفيذ هذه الربامج واألنشطة  للجهات املستحقة هلا .  برامج أو أنشطة وال ميكن نظراً 

ذا اخلصوص.   مع التأكيد على مراعاة اجلانب الشرعي 

تباعها يف حتديد اسرتاتيجيات ومعايري اعامة اليت جيب املوجهات ال اإلدارة يصدر جملس) ٢٦/١مادة (
ستثمار ألموال اجلمعية مع التأكيد على أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية اال

 شاملة لكافة النواحي االقتصادية والفنية واملالية والشرعية والقانونية.
طرف الغري وطرف  جمعيةللام الديون اليت ملوافقة على إعد خيتص رئيس جملس اإلدارة ) ٢٧/١مادة (

لوفاة وذلك بدون اختاذ اإلجراءات القانونية يف حالة إذا  لفصل أو  العاملني الذين تركوا اخلدمة 
ما رؤي استحالة حتصيلها أو أن تكاليف إقامة الدعاوى القضائية أكرب من قيمتها بعد خصم 

  .  اجلمعيةأي مستحقات هلم طرف  
أو على الغري مثل سندات الصرف أو  اجلمعيةرتب التزامات على تاليت  املستندات املالية) ٢٨/١مادة ( 

سندات القبض وما يف حكمها جيب أن تكون ذات أرقام متسلسلة ، ويتعني حفظها يف مكان 
  .آمن  

صحاب الصالحية  ال جيوز) ٢٩/١مادة ( ي حال من األحوال استعمال أختام اإلمضاءات اخلاصة 
ت الصرف املختلفة ( النقدية وسندات الصرف والشيكات لصرف يف التوقيع على معامال
  واحلواالت والتحويالت وغريها ) .

وله يف سبيل  اجلمعيةاحلصول على متويل من الغري خلدمة أغراض جيوز لرئيس جملس اإلدارة ) ٣٠/١مادة ( 
سيس   ت وفقاً لنظام    ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية. اجلمعيةذلك إعطاء الضما

  
  



 لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر ) –الالئحة المالية      ٥٥ من ٦ صفحة

 

 

ÑÍJmB�AÊ ÑÍºB�A  PBmBÍnºA :   ÎÂBRºA ¼v¯ºA 
  

القواعد واإلجراءات احملاسبية للجمعيات اخلريية الصادرة عن وزارة الشؤون  اجلمعيةتبع ت) ٢/ ١( مادة
  االجتماعية يف اململكة العربية السعودية.

ومبا نصت عليه  رف عليها و املقبولة قبوًال عاماً لسياسات واملبادئ  احملاسبية املتعا اجلمعيةلتزم ت) ٢/٢مادة ( 
ذا الشأن .    املعايري احملاسبية ذات الصلة 

ت مالية صحيحة ، ادف محاية ممتلكا اجلمعيةضع ت) ٣/٢مادة ( نظاماً دقيقاً  ومن أجل احلصول على بيا
ت احملاسبية  عن طريق تصميم أو شراء ب مج حماسيب  حديث يفي لتسجيل وحفظ البيا ر

مج إثبات األحداث املالية من واقع املستندات طبقاً اجلمعية مبتطلبات . ويتم من خالل الرب
 ◌ً ٠لنظرية القيد املزدوج واستناداً إىل املبادئ احملاسبية املقبولة قبوًال عاما

لتأكد املستمر من صالحية النظام و مالئمته مع تقوم ) ٤/٢ادة (م الشؤون املالية مع املراجع الداخلي 
االحتياجات ومتطلبات العمل املايل واحملاسيب والتحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة األعمال فيه  

ت األداء احملاسيب  .والسعي لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقاً مع أعلى مستو
،  االعتماد الصالحية يف أصحاب من معتمدة مستندات واقع  من احملاسبية القيود تسجيل يتم) ٥/٢(  مادة

  ووفقاً لألسس واألعراف احملاسبية املتعارف عليها .
يح لدفاتر والسجالت احملاسبية والقوائم املالية ومجيع العمليات احملاسبية بطريقة تت جيب االحتفاظ) ٦/٢(  مادة

لرجوع واال   طالع عليها يف أي وقت مناسب .ألي طرف له عالقة 
ومبا ال  عشر سنواتيف األرشيف ملدة ال تقل عن لسجالت وامللفات  اجلمعيةتفظ حت جيب أن) ٧/٢( مادة 

ذا اخلصوص . ا يف اململكة    يتعارض مع األنظمة املعمول 
التوقيع على العقود واالتفاقيات  اجلمعيةعن  نيابةً  كتابياً   هضُ وِّ فَ أو من يُـ  يتوىل رئيس جملس اإلدارة) ٨/٢مادة (

لس  املدير العام، ويرفع جمعيةللمًا زِ لْ , ويكون توقيعه عليها مُ  اجلمعيةاليت تقتضيها مصلحة 
يف أقرب اجتماع   اجلمعيةاإلدارة تقريرًا مفصًال عن العقود واالتفاقيات اليت مت توقيعها نيابة عن 

  بعد التوقيع عليها.
, والنقد  اجلمعيةجلرد مجيع موجودات  هضُ وِّ فَ يُـ من  أو العام اجلرد بقرار من املدير  ُل جلانُتَشكَّ ) ٩/٢مادة (
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  : احلاالت التاليةاملوجود يف الصندوق والعهد وذلك يف  
 .اجلمعيةتغري جملس إدارة   .١
لبيع ,و  ال مطلقاً ,إتالف موجودات غري صاحلة لالستعم .٢ علي  بناءً وال ميكن  االنتفاع منها 

 من سجل األصول  الثابتة.  نزال املوجودات اليت جرى إتالفهاحمضر اللجنة يتم إ
 تغيري أمني الصندوق. .٣
 .  جمعيةللجرد األصول الثابتة   .٤
 انتهاء السنة املالية . .٥
 اجلرد املفاجئ .  .٦
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ÑÌjÌf³NºA PBÂkAË�A :   SºBRºA  ¼v¯ºA  
  
   :التاليةسرتاتيجية وتشمل على اخلطط الفرعية   مشتقة من اخلطة اال  (سنوية)  خطة  اجلمعية  دُّ عِ تُ ) ١/٣(  مادة

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

  .  اجلمعيةأساساً إلعداد املوازنة التقديرية  يف    )  السنوية  (  تعترب اخلطة) ٢/٣(  مادة
ا من رأاإل املوازنةساعد تُ ) ٣/٣( مادة  س املال العامل وحجم السيولة النقدية الالزمة دارة على تقدير احتياجا

  لسداد االلتزامات الدورية .
الرتمجة املالية  لتكاليف اخلطة  التقديرية لإليرادات و النفقات  من خالل املوازنة اجلمعية دُّ عِ تُ ) ٣/ ٤( مادة

  التقديرية األقسام التالية :السنوية على أن تشمل املوازنة 
، وأي مبادرات  جلمعيةم كافة الربامج واألنشطة  اخلاصة : وتض موازنة الربامج واألنشطة - أ

 .   اجلمعيةواملتمثل يف نشاط    يختدم اهلدف الرئيس
وتضم تكلفة القوى البشرية القائمة على رأس العمل  : املوازنة التقديرية للنفقات التشغيلية - ب

وفق خطة التوظيف املعتمدة يف اخلطة  العام القادموتكلفة القوى العاملة املضافة خالل 
ن يتم  أالتشغيلية ، ونفقات املواد واخلدمات املستهلكة وتكلفة املعدات والتجهيزات وعلى 

ت  ويضاف إليها ولكل مركز تكلفة على حده . اجلمعيةتبويب هذه النفقات وفقًا لدليل حسا
  .أو احتياطي املوازنة   بنداً خاصاً مبوازنة املصروفات غري املنظورة

كالتربعات للربامج  اجلمعيةموارد  : وتشمل كافة املوازنة التقديرية لإليرادات والتربعات - ت
إلضافة إىل واألنشطة إيرادات   أي سواًء كانت عينية أو نقدية أو على شكل خدمات مقدمة 

  .ريع األوقاف وأجتة من عمليات االستثمار    جمعيةلل
يف  اجلمعيةعتمدها تالثابتة وموازنة االستثمار اليت : وتشمل موازنة األصول  املوازنة الرأمسالية - ث

  .  خطة األصول واالستثمارات  



 لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر ) –الالئحة المالية      ٥٥ من ٩ صفحة

 

 

من  خالل  جمعيةللركة السيولة النقدية حتوي ح: وتتمثل يف موازنة  املوازنة النقدية التقديرية - ج
إلضافة   .  العام املايل  بداية    إىل أرصدة النقدية املتوقعة يف  ثري موازنيت اإليرادات والنفقات 

   جمعيةللالتقديرية  على قائمة اإليرادات واملصروفات : وتشتمل القوائم املالية التقديرية - ح
ت السابقة  .     إلضافة إىل قائمة املركز املايل التقديرية وفق معطيات املواز

  إلعداد اخلطة واملوازنة  جلنة بتشكيل قراراً  سنوً  هُ يبَ نِ يُ  من أو رئيس جملس اإلدارة رصدِ يُ   )٥/٣( مادة 
  :   لتايل  للجنة، وختتص هذه اللجنة  رئيساً  العام املدير  يكون أن على

  ملوازنة التقديرية .للخطة وا  حتديد السياسات واإلجراءات العامة - أ
 إعداد جدول زمين للموازنة تلتزم بتنفيذه وحدات العمل . - ب
  مراجعة ومناقشة خطط اإلدارات. - ت
ت الفرعية . - ث   مراجعة ومناقشة وإقرار املوازنة بشكلها النهائي بعد جتميع اخلطط واملواز
لس اإلدارة  جمعيةللوضع التصور النهائي للخطة التشغيلية و (املوازنة التقديرية)  - ج وتقدميها 

 لالعتماد والتصديق .
اية  يتم تشكيل اللجنة) ٣/ ٦( مادة ربعة أشهرقبل  ومدراء اإلدارات  العام املدير   منوتضم كالً  السنة 

ا املدير    اجلمعيةالرئيسة يف    .   العام  مع الشؤون املالية وإدارة تنمية املوارد وأي جهة إدارية يوصي 
ت) ٧/٣(  مادة عداد إجراءات وتوزيع أدلة مناذج لتنسيق مع مسئويل اإلدارات    تقوم جلنة املواز املعنية القيام 

 املوازنة السنوية عليهم . إعداد  
اية شهر  إدارة املبادرة بتقدمي اخلطة جيب على كل) ٣/ ٨( مادة من   نوفمربالسنوية وذلك يف موعد ال يتعدى 

  كل عام  . 
الشؤون املالية مبناقشة متطلبات النفقات الرأمسالية مع أعضاء جلنة املوازنة قبل إدراجها  يقوم مدير) ٩/٣( مادة

  يف املوازنة .
ت) ١٠/٣(  مادة  اجلمعيةقبل إدراج النفقات الرأمسالية يف املوازنة التشاور مع مجيع إدارات  تقوم جلنة املواز

للتأكد من عدم وجود أصول غري مستخدمة يف وحدات عمل أخرى وذلك لتحويلها بدًال من 
  شرائها. 

ت املقَ  تتوىل جلنة املوازنة) ١١/٣( مادة عداد ومناقشة والفروع   اإلداراتكل ة مع  مَ دَّ دراسة املواز كما تقوم 
َ وازنة امل  ة بعد االنتهاء منها متهيدًا العتمادها والبدء بتنفيذها مع بداية العام املايل اجلديد ،عَ مَ ا
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  .   جمعيةلل العام املايلعلى أال يتعدى ذلك منتصف الشهر األخري من  
ت من املسودَّ  بعد اعتماد ) ١٢/٣( مادة  برفعها إىل جملس   اللجنة يقوم املدير العامة النهائية للمواز

 املايل .   اية العام اإلدارة العتمادها يف موعد ال يتعدى 
حبيث تبني الفرتات اليت يقل أو يزيد   شهري وربع سنوي إعداد املوازنة على أساس  ينبغي  ) ١٣/٣( مادة 

العمليات واملساعدة يف إعداد  وذلك لالحتياط يف التغريات املتوقعة يف  اجلمعية خالهلا نشاط 
  املوازنة النقدية التقديرية . 

د سابقًا  يتم الصرف يف حدود االعتماد  دَّ اعتماد املوازنة التقديرية يف املوعد احملَ  إذا تعذر )١٤/٣( مادة
املوازنة  زيل هذه املصروفات من البنود املقابلة يف على أن يتم تن العام السابقوازنة املرصود يف م

 اجلديدة بعد اعتمادها.
ووجود  ن حدوث عجز يف البند املناقل له إذا مت التأكد ماملناقلة من بند إىل آخر  ميكن  ) ١٥/٣(  مادة

 بعد موافقة صاحب الصالحية .  فائض يف البند املناقل منه
  من مجلة موازنة   ٪١٥وز غري املنظورة " احتياطي املوازنة " جيب أال تتجا املصروفات ) ٣/ ١٦( مادة  

ا واملصروفات   املصروفات ، ويستخدم املخصص هلذا البند لتغذيه البنود اليت نفدت اعتمادا
الطارئة غري املتوقعة وذلك بقرار من املدير العام  بعد تعذر النقل بني أقسام البند الواحد  

  يسمح بذلك .لعدم وجود فائض 
اجعة وحتديث املوازنة ورفع  بشكل دوري ربع سنوي أو عند احلاجة ملر  جتتمع جلنة املوازنة  )١٧/٣( مادة

  إىل جملس اإلدارة . تقرير
  جيب أن ال تتم إال يف حاالت استثنائية كظهور  فروقات للسنة اجلاريةاملوازنة  عملية تعديل) ٣/ ٨١( مادة 

جتة عن استخدام افرتاضات خاطئة أو أسباب خارجية ويُـ  عتماد  العام املدير  يصِّ وَ كبرية 
على التقرير املقدم من الشؤون املالية  بناءً هذه التعديالت بعد مناقشتها مع جلنة املوازنة ، 

بعد التنسيق مع إدارة التخطيط أو مسئول اخلطة والذي يتوىل حتديث التقارير املالية 
  لمؤسسة . ل

عداد تقرير شهري يقارن النتائج الفعلية بتلك التقديرية ، ويقدم  يقوم مدير) ١٩/٣( مادة الشؤون املالية 
  .   النصف األول من الشهر التايليف    العام هذا التقرير للمدير  
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املوازنة نسب حد االحنرافات املقبولة لبنود املوازنة والنتائج الفعلية عند إعداد املوازنة  د جلنةدِّ حتُ ) ٢٠/٣( مادة
  التقديرية .

وجيب  ،اخلطة واملوازنة مبناقشة االحنرافات عن النتائج الفعلية مع مديري اإلدارات  تقوم جلنة) ٣/ ٢١( مادة 
ئق إىل اللجنة .دعَّ على اجلميع تقدمي مجيع املعلومات واملربرات للفروقات مُ  لو   مة 
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 بشيكات أو عمالت أو عيناً ( ذهب وجموهرات  أو  نقداً   اجلمعيةأداة حتصيل أموال    سند القبض) ١/٤مادة (
  ) وهي سندات ذات قيمة.أو مواد عينية  

تباع الدورة الرقابية على تتعامل مع املستندات املالية   املالية وكافة اجلهات اليتتلتزم الشؤون ) ٢/٤مادة (
  :  التايلهذه املستندات واملتمثلة يف   

 أو منوذج آيل من النظام احلاسويب.  العام يتم طباعتها مبوجب منوذج طباعة يعتمد من قبل املدير   .١
صدار سندات   .٢  القبض اآللية .   التأكد من استيفاء النظام احلاسويب للشروط الرقابية املتعلقة 
دوق أو موظف يكون أمني الصن أّال أي موظف إداري بشرط  تم إرسال النموذج إىل املطبعة معي .٣

 . املاليةالشؤون  يف  
يتم استالم هذه الدفاتر من املطبعة من قبل جلنة الفحص واالستالم واليت يتم إصدار قرار من  .٤

 . العام بتشكيلهااملدير  
 عهدة على مسؤول القبض يف  الشؤون املالية. تسجل هذه الدفاتر املستلمة   .٥

على منوذج طلب   اءً لصرف من هذه السندات ملندويب تنمية املوارد بن املالية الشؤون تقوم  ) ٣/٤مادة (
صرف سندات قبض معتمد من صاحب الصالحية ، ويتم متابعتها من خالل سجل يدوي  

مج حاسويب خمصص هلذا الغرض .   أو بر
املنصرفة من السندات مبوجب منوذج صرف سندات قبض موقع عليه  تسجل الكميات ) ٤/ ٤مادة ( 

 م. لِ الستالم من قبل اجلهة الطالبة ، وتسجل كعهدة خمزنة على املستَ  السم ثالثياً 
سندات قبض جديدة ألي جهة حىت يتم تصفية عهدة السندات القدمية   حيضر صرف ) ٤/ ٥مادة (

الية أي صرف هلذه الدفاتر مع بقاء الدفاتر  املالشؤون ويتحمل مسؤول عهدة الدفاتر يف 
 السابقة .  

عمل جرد للدفاتر بشكل دوري من املشرف املايل للتأكد من حسن ترتيبها وحفظها   يتم ) ٦/٤مادة (
  ومتابعتها . 

فقط وبتعميد من رئيس جملس   جمعيةللسندات القبض على املركز الرئيسي  تقصر طباعة ) ٧/٤مادة (
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  يفوضه . اإلدارة  أو من 
على أي إدارة أو فرع طباعة سندات قبض من أي نوع وحتت أي ظرف من الظروف   حيظر ) ٤/ ٨مادة (

.  
نه اطَّ لِ توقيع أي مستَ  جيب  ) ٩/٤مادة ( لع على كافة  م لسندات القبض على تعهد مكتوب يفيد 

لتعامل مع سندات القبض التعليمات  وأنه يف  حالة فقد السندات اليت يف حوزته   اخلاصة 
  العمل والتحويل للجهات الرمسيةيتحمل كافة النتائج املرتتبة واليت تصل إىل حد الفصل من 

  بتهمة اإلمهال أو االختالس . وكل ذلك خيضع لتقدير صاحب الصالحية . 
  .  معيةاجلخبتم  ى للمتربع جيب أن يكون خمتوماً طَ عْ قبض يُـ   أي سند )  ١٠/٤مادة ( 
مسه   أي سند  ) ١١/٤مادة ( ألصل امللغي مع النسخ ويوقع عليه املندوب  قبض يتم إلغاؤه حيتفظ 

ت .وأسباب اإللغاء  ثالثياً    ويورد ضمن سندات القبض للحسا
  يف املسامهات اليت يتم احلصول عليها من األفراد و عينية أو نقدية  اجلمعية تربعات  تتمثل ) ١٢/٤مادة (

لة من األوقاف  احملصَّ  واألموال  األموال ةازك، وكذلك  املنظمات واجلهات املاحنة املختلفة
  عن إيرادات من عليه حتصل ما كل  اجلمعية... وغريها .. كما متثل إيرادات بات.واهلِ 

ا   أو  قروض حسنة أو  األصول من  أصل الناجتة عن بيع  اجلارية املختلفة أو الرأمسالية عمليا
  إضايف .  متويل

التربعات بكافة صورها سواًء كانت نقدية أو عينية أو على شكل خدمات .   يتم إثبات) ١٣/٤مادة (
 .  حسب التعليمات واملعايري اخلاصة بذلك   جمعيةيف النظام املايل لل

  :   التايلعلى سبيل املثال ال احلصر يف    اجلمعية  متثل موارد وإيرادات  ) ١٤/٤مادة (
 اإلعانة السنوية اليت تقدمها حكومة خادم احلرمني الشريفني  . .١
ت واهلبات والتربعات واألوقاف والوصا اليت يقرر جملس اإلدارة قبوهلا  . .٢  اإلعا
ا  التربعات لألنشطة والربامج اليت ت .٣  .و نقدية  أسواًء كانت عينية    اجلمعيةقوم 
يت من كافة املصادر    جمعيةللات عامة مسامه .٤  .    جمعيةلل، وتربعات الدعم اليت 
 .  اجلمعيةعائدات االستثمار يف األعمال اليت تتفق مع سياسة وأهداف   .٥
  .مبيعات خريية ، رسوم العضوية ،.. إخل )إجيارات عقارات ، ريع األوقاف ،   اإليرادات األخرى ( .٦
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سند قبض للمبالغ اليت يتم قبضها يف منافذ استقبال التربعات وإدارة تنمية املوارد ،   ررَّ حيَُ  ) ١٥/٤مادة (
  :  التالية ويتضمن هذا املستند املعلومات

ألرقام واحلروف . .١  قيمة التربع 
 التاريخ . .٢
 / املشاريع / عام / أخرى ) .  األنشطةنوع التربع (   .٣
 اجلهة الوارد هلا التربع ( التوزيع اجلغرايف ) . .٤
 ، رقم الشيك ، البنك املسحوب عليه )   أو شيكات أو عيناً   طريقة التربع ( نقداً  .٥
 اسم املتربع .  .٦
ت املتربع ( عنوانه ، رقم هاتفه ، الربيد اإل .٧  لكرتوين ) .بيا
 وشعارها .  اجلمعيةاسم   .٨
  م التربع ثالثياً وتوقيعه .لِ اسم مستَ  .٩

ت سند القبض النقدي سند القبض العي حيتوي ) ١٦/٤مادة ( يف هذه الالئحة   ة الوارد ، ين نفس بيا
  إلضافة إىل بيان العدد والنوع  ، والوزن وعدد القطع ووصفها.

  :  كالتايل  من أصل وثالث نسخ  يتم إعداد سند القبض  ) ١٧/٤مادة (
 . األصل للمتربع .١
ت .٢    . نسخة للحسا
 .  اجلمعية. نسخة لإلدارة أو القسم أو اجلهة  الوارد هلا التربع داخل  ٣
لدفرت للمراجعة .٤ بتة   . نسخة 

ة من مندويب مجع التربعات ومكاتب التحصيل أو أي جهة معنية  لَ املبالغ احملصَّ  يتم  توريد ) ١٨/٤مادة ( 
، بتحرير سند قبض رئيسيوم أمني الصندوق ويق  إىل الصندوق العام  جمعيةللبتحصيل مبالغ 

ملندوب واليت تُ فَ رْ ويُـ  قيمة سند   ساوي متاماً ق به نسخة من سندات القبض الفرعية اخلاصة 
  : املعلومات التالية القبض الرئيسي ويتضمن هذا السند

ألرقام واحلروف .١  . قيمة املبالغ 
 ل األموال ) .صِّ . اسم املندوب (حمَ ٢
 . القسم أو اإلدارة أو اجلهة التابع هلا .٣
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 .)          : إىل رقم        . عدد السندات  . (  من رقم  ٤
ريخ  ٥ ريخ السندات . ( من  ريخ       .    .)         : إىل 
   . أنواع التربعات .٦
 .نواع  التربعاتأ. قيمة كل نوع من  ٧
 .. املبالغ النقدية  ٨
 ..  الشيكات  ٩

 أمني الصندوق الرئيسي ثالثياً وتوقيعه .  . اسم١١
مع جمموع السندات الفرعية مع املبالغ اليت مت استالمها .   . تساوي قيمة سند القبض الرئيسي١٢

  إلضافة إىل قيمة الشيكات املرفقة . 
سند القبض الرئيسي  تنتقل عهدة املبالغ املالية من الصندوق الفرعي ومستقبلي   على  بناءً  ) ١٩/٤مادة ( 

التربعات واحملصلني إىل الصندوق الرئيسي ويتم إسقاط قيمة السندات وعدد هذه السندات  
اليت أشتمل عليها البيان من العهدة على الشخص أو القسم املستلم للسندات من قبل قسم  

  .   اجلمعيةالقبض يف 
اإليرادات والتربعات وكافة املتحصالت النقدية إىل البنك وتودع يف حساب   جيب توريد  ) ٢٠/٤دة (ما

, وال جيوز بقاءها يف عهدة أمني الصندوق أكثر من اليوم التايل, وإن كان اليوم   اجلمعية
لك مبوجب إذن  انتهاء هذه العطالت . وذعطالت الرمسية فيتم إيداعها فور التايل أحد ال

ا بعهدته من عمّ  مسئوالً ويعترب أمني اخلزينة   د نقدية للبنك بعد اعتماده من الشؤون املاليةتوري
ي حال من   نقود أو شيكات أو أوراق ذات قيمة. وال جيوز الصرف من هذه املبالغ 

 األحوال.  
عداد إذن توريد النقدية للبنك وحيظر توريد أي مبالغ نقدية بدون   يقوم أمني ) ٢١/٤مادة ( الصندوق 

  : املعلومات التاليةاستعمال هذا السند ، ويتضمن سند الصرف النقدي 

 وكتابة .  . القيمة رقماً ٢                                        . التاريخ .١

 . اسم البنك ورقم الفرع .٤                                   . فئات األموال .٣
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   .  الناشئ عن عملية التوريد. التوجيه احملاسيب  ٦                                . رقم احلساب .٥

 :  كالتايل  ع. يتألف هذا السند من أصل وصورة يوزَّ ٧

ت    األصل - أ  للقيد .  مستنداً  –: للحسا
لدفاتر للمراجعة .  :  الصورة - ب   بتة 

ا السندات الفرعية  سندات القبض الر يم نسخة من بتسل يقوم أمني الصندوق ) ٤/ ٢٢مادة ( ئيسية مرفق 
جراء املطابقة مث   اجلمعية اع البنكي إىل الشؤون املالية يفمع إشعار اإليد  ليقوم احملاسب 

  . القيود احملاسبية الالزمة
على صورة اإليداع البنكي وسندات القبض الرئيسية من اإلدارة املالية مبا يفيد   يتم التوقيع) ٢٣/٤مادة (

دات الفرعية اليت قام  نه مت اإليداع وبذلك ختلى مسؤولية أمني الصندوق من النقدية والسنأ
ذه املس وعلى بتحصيلها.  يف األرشيف اخلاص تندات أمني الصندوق االحتفاظ 

  . لصندوق
  أو بشيكات أو إيداع مباشر يف البنوك أو حواالت أو عينية .  إما نقداً   تكون املتحصالت  ) ٢٤/٤مادة (

ر عنها سندات قبض هي املتحصالت النقدية  رَ تكون املتحصالت املالية اليت حيَ  ) ٢٥/٤مادة ( 
  واملتحصالت بشيكات . 

نواعها ،  رَ اليت حيَ  التربعات العينية ) ٢٦/٤مادة ( ا سند قبض عيين  هي املتحصالت من العمالت  ر 
وهرات وتُ  ا وأوصافها ، وغريها من التربعات العينية . ويتم متابعتها  لَ تَـ سْ والذهب وا وزا م 

ذه التربعات .    كمياً يف سجالت خاصة 
للتربعات العينية اليت يستلمها أمني الصندوق مع جلنة التربعات العينية من   حيرر حمضر  ) ٢٧/٤مادة (

، ويرفق به نسخة من سندات القبض   اجلمعيةاملنافذ املختلفة الستقبال التربعات داخل 
ملندوب ويتضمن هذا احملضر     : املعلومات التاليةالعينية اخلاصة 

 ت العينية) .ل التربعا. اسم املندوب (حمصِّ ١
 . القسم أو اإلدارة التابع هلا .٢
 .)       : إىل رقم         . سندات القبض العيين  ( من رقم٣
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ريخ٤ ريخ السندات  ( من  ريخ         .   ) .         : إىل 
ا . لَ . الكميات املستَـ ٥  مة ووصفها وأنواعها وأوزا
  .عهم  . أمساء جلنة االستالم للتربعات العينية  وتوقي٦

ميكن االستفادة   ة هلذا الغرض وتقييم مالَ كَّ العينية من قبل اللجنة املشَ  يتم حصر التربعات ) ٢٨/٤مادة (
وتثبت كتربعات عينية بعد تقييمها وإضافتها إىل قوائم املخزون  ، وبيع ما   اجلمعية منه يف 

  ميكن بيعه ويتم إثبات املباع  منه بسند قبض نقدي .  
ت  التحويالت البنكية ) ٢٩/٤مادة (  ا سندات قبض وحيرر عنها   اجلمعية اليت تتم بني حسا ال حيرر 

  البنكي واخلطاب املرفق به مستنداً  اإلشعارإشعارات مدينة أو دائنة حسب احلالة ، ويعترب 
للتسجيل لصاحل اجلهة املرسلة بعد التأكد من تسجيل القيمة يف البنك لصاحل   موجباً 

  املستفيد .
ت البنكية املخصصة للمشاريع   التربعات  ) ٣٠/٤مادة ( عن طريق اإليداعات املباشرة يف احلسا

أو اجلهات املفتوح هلا   األنشطةواألنشطة ال حيرر عنها سندات قبض وتسجل حماسبياً لصاحل  
ر له إشعار دائن بقيمة التربع  رَ ع ما يفيد بتربعه حيَ َربِّ احلساب البنكي ، ويف حالة طلب املتَـ 

  ل القيمة يف البنك لصاحل اجلمعية. بعد التأكد من تسجي
ت  التربعات  ) ٣١/٤مادة ( البنكية العامة غري املخصصة   اجلمعيةعن طريق اإليداعات املباشرة يف حسا

  : كالتايلر عنها سندات قبض وتعاجل  رَ للمشاريع واألنشطة ال حيَ 
كتربعات عامة ما مل يرد إشعار من املتربع يفيد بتخصيص ما تربع به ملنشط حمدد   تسجل حماسبياً 

، ويف حالة طلب املتربع ما يفيد بقيمة تربعه حيرر له إشعار دائن بقيمة التربع بعد التأكد من 
  تسجيل القيمة يف البنك لصاحل اجلمعية.

لخص املقبوضات النقدية  عداد كشف شهري يوضح م  تقوم الشؤون املالية ) ٣٢/٤مادة ( 
واملقبوضات بشيكات واملقبوضات العينية حمللة حسب بنودها ويعدها من أصل وصورة ،  

لدفرت ألجل املتابعة والرقابة وتقومي األداء .   اجلمعية يرسل األصل إلدارة   لصورة    وحيتفظ 
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PB³¯ÃºAÊ PB®Êjv�A : o¾B�A ¼v¯ºA  

  
  توقيعه  ويعترب الدفع  مر آ أو  صرف ال  د مِ تَ عْ مُ  هو عنه ينوب من أو  اإلدارة رئيس جملس  يعترب) ١/٥مادة (

  حسب كالً   األموال  حفظ  عن  للمسئولني  جييز  ائياً  توقيعاً  املختلفة الصرف  مستندات على
  االحتياجات شراء أو  البنكية  اإلشعارات اعتماد  أو الشيكات حترير أو النقود  دفع هاختصاص

. 
 تنفيذها  لضرورة يستلزم مالية نفقة عنه ينشأ تصرف ألي رئيس جملس اإلدارة اعتماد إن) ٥/ ٢مادة (

  احملاسبية لإلجراءات وطبقاً  اجلمعية لدى املستعملة النظامية اتد املستن بواسطة سليم بشكل
  اإلجراءات  هذه تنفيذ صحة عن  مسئوالً  مدير الشؤون املالية  ويعترب املايل لنظام  املوضحة

تباع اخلطوات النظامية لتنفيذ عملية  الصالحية اإلدارة املالية من ا عفي توجيه صاحب وال يُ 
 الصرف.  

  سند  أن كما  النقود دفع الصناديق ألمناء جييز الذي النظامي املستند) الصرف سند (يعترب) ٣/٥مادة (
مبوجب الشيكات    البنك من النقود سحب  جييز الذي النظامي املستند هوالصرف 

أو أي دليل  وحبسب اإلجراءات املشار إليها يف هذه الالئحة  اجلمعيةعلى املسحوبة 
  .إجراءات يتم اعتماده الحقاً 

  حدى  صرف سند مبوجب سواًء للربامج واألنشطة أو املصاريف العامة   املصاريف سداد يتم) ٤/٥(مادة
  : التالية الطرق

 احملدد  السقف  يتجاوز  ال أن   على  ،عهدة النشاط أو من عهدة املصروفات النثرية    من  نقداً  .١
ل   ١٠٠٠ي النقد  للصرف   .  ر

ل   ١٠٠٠  من ألكثر معها املتعامل  البنوك  إحدى  على  بشيك .٢  .  ر
  .)ة  بنكي  حوالة  (  البنك  على  حتويل .٣

 علي الدالة املستندات وإرفاق الصرف مسوغات جلميع  املعاملة استكمال من التأكد بعد  ذلك ويتم
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 وطبقاً  الصالحية صاحب من الصرف واعتماد املختصني املوظفني من عليها التوقيعات اكتمالو  ذلك
  هذه الالئحة .  يف  املوضحة  لإلجراءات

ع به أو  تَـربَ واليت هلا رصيد مايل مُ  اجلمعية على الربامج واألنشطة يف  تتم عملية الصرف) ٥/٥مادة (
موازنة العام املايل حمل الصرف من خالل تعبئة منوذج طلب الصرف على النشاط  معتمدة يف 

  :  على وينبغي أن حيتوي منوذج طلب الصرف
x . ت اإلدارة أو القسم املعين بطلب الصرف   بيا
x   مج أو النشاط ت الرب   و البند املراد الصرف له .أبيا
x   مج يف موازنة العام يف حالأحتديد رقم البند   مت اعتماده فيها والرصيد املعتمد .   و الرب
x . توقيع اإلدارة الطالبة للصرف  
x  . اعتماد صاحب الصالحية  
x  ت أو الشؤون املالية مبا يفيد توفر الرصيد من خالل املوازنة أو من خالل توقيع قسم املواز

مج .   وجود تربع ودعم للرب
مج أو املبادرة يتم إعداد منوذج مناقلة بني البنود وبعد إمتام   يف حال )٥/ ٦مادة ( عدم توفر رصيد للرب

عملية املناقلة يتم إجراء عملية الصرف مبوجب سند الصرف وحيتوي منوذج املناقلة على  
ت التالية   :  البيا

x . مج املراد املناقلة له   البند / الرب
x . مج املراد املناقلة منه    البند / الرب
x  كيد اإلدارة املالية على توفر رصيد يف البند موافقة صاحب الصالحية على إجراء املناقلة بعد 

  املراد املناقلة منه .
x   مج حىت يتم حتديد نوعية هذه املناقلة هل هي دعم من البنود العامة أو قرضًا على هذا الرب

  تسويقه أو وصول تربعات له .  
  اجلمعية عند سداد املصروفات مبوجب شيكات مسحوبة من قبل  فيتم حترير سند صر ) ٧/٥مادة ( 

ت التاليةوحيتوي سند الصرف على ها على أحد البنوك اليت جيري التعامل مع   :البيا

 اسم املستفيد . .١
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 اسم البنك املسحوب عليه ورقم احلساب . .٢
 .وكتابةً   املبالغ رقماً  .٣
 .رقم الشيك املسحوب   .٤
 أسباب الصرف . .٥
  التوجيه احملاسيب لعملية الصرف . .٦
ه ، راجعه ، توقيع كافة األطراف اليت اشرتكت يف إعداد ومراجعة سند الصرف ( أعدَّ  .٧

 .)مدير الشؤون املالية  
  لة هلم .توقيع أصحاب الصالحية ويف حدود الصالحيات املالية املخوَّ  .٨

واملستند القانوين الذي يتم مبوجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد   الشيك هو الصك) ٨/٥مادة ( 
 :  يليويراعى فيه ما 

 . ذكر االسم الصريح للجهة املستفيدة .١

 .  وكتابةً   . تسجيل املبلغ املدفوع رقماً ٢

 . االعتماد من صاحب الصالحية .٣

ت أن يقوم   سند الصرفأي شيك بدون  حيظر إصدار) ٩/٥مادة (  ، كما حيظر على غري قسم احلسا
  عداده.

ئق املربرة للصرف ويتألف سند صرف   يرفق مع أصل) ١٠/٥مادة (  سند صرف الشيكات كافة الو
لدفاتر للمراجعة   بتة  ت للقيد مبوجبه والصورة  الشيكات من أصل وصورة األصل للحسا

بعد التأكد من استيفاء النظام احلاسويب  أو من خالل منوذج آيل من النظام احلاسويب  .
صدار السندات اآللية .  للمتطلبات الرقابية املتعلقة 

جتاه الغري جيب أن   اجلمعية سند صرف الشيكات دليل إثبات على إبراء ذمة  حىت يصبح) ١١/٥مادة ( 
م الشيك على منت السند مع ذكر االسم الكامل والصريح مبا يفيد استالمه  لِ تَ سْ ع مُ قِّ وَ يُـ 

كتحرير شيكات ملورد  مع احلصول على سند قبض يف احلاالت املوجبة لذلك   ،الشيك 
بتة أو متداولة أو تسديد إجيارات وما شابه ذلك.   خدمة أو أصول 



 لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر ) –الالئحة المالية      ٥٥ من ٢١ صفحة

 

 

يفيد املراجعة قبل اعتماد سند الصرف ،  مستندات الصرف أو التأشري عليها مبا  جيب ختم) ١٢/٥مادة (
ائية .    كما جيب التأشري عليها أيضا مبا يفيد الصرف مبجرد إصدار الشيك بصفة 

ة وإضافتها للمستودعات أو  دَ رَّ أن تتم املدفوعات بعد استالم األصناف املوَّ  األصل  )١٣/٥مادة (
استالمها من اجلهة الطالبة للشراء ، أو بعد قيام الطرف اآلخر بتنفيذ ارتباطه أو تعهده ِقَبل  

صرف القيمة مقدما إذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط احلصول   جمعية لل، وجيوز  اجلمعية 
ت الكافية قبل الصرف .    على الضما

ت جيب التحقق من أن املبلغ املطلوب  مبالغ نتيج يف حالة صرف) ٥/ ١٤مادة ( ة تعاقدات أو مشرت
  : ما يليراعى صرفه يطابق ما هو وارد بشروط التعاقد وأن يُ 

سم املوَّ  .١  د وخمتومة منه .رِّ أن تكون الفواتري أصلية وعلى منوذج مطبوع 
سم   .٢ سم أحد منسوبيه اجلمعيةأن تكون هذه املستندات   .  اوليس 
 إذن اإلضافة للمخازن عن األصناف اليت مت شراؤها .  .٣
ل  ١٠٠٠إذا زادت قيمتها عن  ةدَ رَّ املوَّ حمضر فحص عن األصناف  .٤ بتوقيع مدير اإلدارة  ر

على الفاتورة مبا يفيد  مدير اإلدارة، فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع وأمني الصندوق 
 مبطابقتها للعينات واملواصفات املطلوبة .

 مر التوريد ( الشراء ) .صورة أ .٥
عتمادات املرتبطة  مع استيفاء كافة اال مستخلصات األعمال أو الرتميمات وحماضر استالمها . .٦

ملتابعة والتنفيذ  والتأكد من مطابقتها ملا مت اال تفاق ا من جهات اإلشراف و اإلدارة املعنية 
 عليه .

ن الفاتورة أو املستخلصات مل يسبق صرفها وأن ختتم املستندات خبتم (ُصرف) فور  .٧ التأكد 
  سداد الثمن .

ا سبب اإللغاء واسم معد  رفق أصل السند مع صورته موضحً : يُ  لغاةسندات الصرف املُ )  ١٥/٥مادة ( 
  السند ثالثياً وتوقيعه .

ئق املؤيدة للصرف) ١٦/٥مادة (  ا ا: يُ  الو ت والفواتري والكشوف وغريها من  قصد  ئق والبيا لو
رفق مع مستندات الصرف  املستندات املربرة واملؤيدة لعمليات صرف النفقات واليت جيب أن تُ 
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ت أو   ن املشرت ا متت على الوجه الصحيح و املذكورة يف هذه الالئحة ، مبا يفيد أ
وأنه قد مت استالمها ، وجيب أن   معيةاجل املستلزمات أو األشغال أو اخلدمات قد متت لصاحل 

سم  ت والفواتري  ئق والبيا سم أحد منس اجلمعية تكون هذه الو وبتواريخ   وبيهوليس 
  حديثة مقاربة للتاريخ املقدمة فيه.

دة الستحقاق مبلغ معني قبل الصرف جاز أن يتم الصرف  املؤيِّ  ت املستنداتدَ قِ إذا فُ ) ٥/ ١٧مادة (
خذ التعهد الالزم على  د من عدم سابقة الصرف وبشرط أن يؤ بعد التأك العام مبوافقة املدير 

طالب الصرف  بتحمل مجيع النتائج اليت قد ترتتب على تكرار الصرف ويشرتط أن يقدم 
التحقيق الالزم واختاذ اإلجراءات  طالب الصرف بدل فاقد للمستندات ، وذلك بعد إجراء 

يف هذا   الالزمة ملنع استخدام املستند األصلي مع وجوب إرفاق نتيجة التحقيق الذي أُجريَ 
  الشأن مع مستندات الصرف .

  :   التايلاملرتبات واألجور  وفق التسلسل    تتم عملية صرف  )١٨/٥(  مادة
  رسل إىل الشؤون املالية .استحقاقات املوظفني ومن مث يُ . يقوم قسم املوارد البشرية بتجهيز كشف  ١
االحتساب الواردة يف كشوف الرواتب والتأكد من عمليات  تقوم الشؤون املالية مبراجعة. ٢

  .الكشف
على كشف الرواتب تقوم الشؤون  العام خذ املوافقة والتعميد من املدير أ. بعد املراجعة والتدقيق و ٣

م البنكية ويوقع من قبل  بطباعة قوائم اإلدارية مساء املوظفني واملبالغ اليت ستدفع هلم وأرقام حسا
  العتماد .  العام املوارد البشرية ، والشؤون املالية ، واملدير  

  وإرساله للبنك للصرف .  اجلمعية. يتم توقيع اخلطاب من قبل صاحب الصالحية يف  ٤
  :  احلاالت التاليةواألجور قبل التاريخ احملدد يف    ميكن صرف الرواتب  )١٩/٥(  مادة

أو من ينوب عنه   رئيس جملس اإلدارة. املواسم واألعياد الرمسية وما على شاكلتها بشرط موافقة ١
  تباع نفس إجراءات صرف الرواتب السابقة .على ذلك  و

ىل ما بعد حلول املوعد احملدد لصرف إويستلزم وجوده   اجلمعية. أن يكون املوظف يف مهمة خارج  ٢
  الرواتب .

  . عند استحقاق إجازته السنوية االعتيادية أو أي إجازة استثنائية أخرى.٣
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أن يتم بشيكات لتحقيق الضبط الداخلي ومع ذلك جيوز أن يتم   األصل يف الصرف) ٢٠/٥مادة (
(العهد املستدمية  من خالل هذه الالئحة للقواعد احملددة الواردة يف  طبقاً  الصرف نقداً 

  والعهد املؤقتة). 
ا املبلغ الذي يُ  لعهدقصد : يُ  املستدمية طبيعة الُعهد) ٢١/٥مادة ( م  لَّ سَ املستدمية يف هذه الالئحة 

للصرف منه على املدفوعات النثرية والعاجلة وفق   اجلمعيةألحد املوظفني أو املتعاونني مع 
على  املصاريف واالحتياجات العامة ،  أو  اجلمعية احتياجات العمل سواًء كانت للنشاط يف 

  أن يستعاض هذا املبلغ عندما يقرتب من االنتهاء . 
العهد املخصصة للربامج   سواء كانت مؤقتة أو مستدمية بني  يتم الفصل يف العهد) ٢٢/٥مادة (

  ، والعهد املخصصة ملواجهة املصروفات النثرية أو مصاريف التشغيل العامة.   واألنشطة 
أو أي جهة مستخدمة هلا بل كعهدة شخصية   اجلمعيةأي عهده على أقسام  ال تسجل )٢٣/٥( مادة 

  تستخدم من قبل موظف معني وتسجل عليه .  
بني العهدة الدائمة واملؤقتة وال جيوز الدمج بينهما يف حساب واحد حىت ولو   جيب الفصل  )٢٤/٥( مادة

 .  لنفس الشخصصرفت 
  عهدة مالية من عهدة مالية أخرى أو عهدة لشخص من شخص آخر . ال جيوز صرف  )٢٥/٥(  مادة

على طلب من مدير القسم أو اإلدارة الطالبة على أن   املستدمية بناءً  لعهدةيصرح  ) ٢٦/٥مادة ( 
ها األقصى وجماالت الصرف ، وينبغي إعادة النظر  وحيدد يف الطلب حدَّ العام يعتمد املدير 

القرار   العام يف هذا احلد كل فرتة زمنية على ضوء املنصرف الفعلي منها ، ويتخذ املدير 
دة أو النقصان ، وحيرر طلب  ت بعد  األصل  ،من أصل وصورة  للعهدةلز يرسل للحسا

تبقى مع اجلهة الطالبة  الصورة سند صرف الشيك أو حتويل القيمة و  اعتماده ألجل حترير
 املستدمية . للعهدة

املستدمية حسب طبيعة نشاطها ، ولكن   العهدةوقسم جماالت الصرف من  دد كل إدارةحتُ ) ٢٧/٥مادة (
االت يف نط االنتظار حىت يتم   اق املصروفات العاجلة واليت يصعببصفة عامة تكون هذه ا

 الضرورية للتشغيل .  استخراج شيكات هلا و املصروفات النثرية
املستدمية مبوجب سند صرف شيكات أو منوذج حتويل بنكي للمستفيد    العهدةُتصرف ) ٢٨/٥مادة (
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ت مرفقاً  من أصل وصورة دُّ عَ والذي يُـ    العهدة  به أصل طلب  األصل يرسل إىل احلسا
تبقى لدى الصندوق لغرض املراجعة ، أما التحويل البنكي فاألصل للبنك    املعتمد  والصورة

ت .   وصورة للحسا
على سند صرف نقدي من أصل وصورة يعتمد من   املستدمية بناءً العهدة من  يتم الصرف) ٢٩/٥مادة (

ت للتسوية احملاسبية ، الصور  ة  الشؤون املالية ، يرفق األصل مع املستندات ويرسل إىل احلسا
  تبقى لدى املوظف ألجل املطابقة مع طلب الصرف . 

املستدمية من النفاذ يتم إعداد كشف تفريغ واستعاضة للسلفة ،  العهدة  عندما تقرتب)  ٣٠/٥مادة (
به أصول أذون الصرف واملستندات املؤيدة للصرف   مرفقاً العهدة  الستعاضة ما مت صرفه من 

لدفاتر طبقاً ، وتقدم إىل الشؤون املالية ألجل املرا  لطبيعتها ، مث حيرر إذن   جعة وتسجيلها 
سم الشخص املسؤول عنها.   صرف شيكات أو حتويل بنكي الستعاضتها 

كافة املستندات املؤيدة للصرف من العهدة خبتم "ُصرف" وذلك فور االنتهاء    ينبغي ختم )٣١/٥(  مادة
من عملية الدفع أي بعد أن يتم توقيع الشيك من قبل أخر شخص مفوض على توقيع  

  وجع) .رُ الشيكات ويتأكد من عدم تكرار دفعها وقيام احملاسب  خبتمها خبتم (
رد الدوري مثل اخلزائن وكذلك ختضع لنظام اجلرد  املستدمية لنظام اجل  العهدةختضع ) ٣٢/٥مادة ( 

ومدير   العام يرفع إىل املدير  ويعد بنتيجة اجلرد تقريراً  العام على طلب املدير  املفاجئ بناءً 
  مث تتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الفروق .  دة العهالقسم أو اإلدارة املختصة التابع هلا 

املستدمية عهدة شخصية ال جيوز نقلها إىل موظف آخر إال بعد أن تتم    العهدة عترب ت )٣٣/٥مادة (
تسويتها وإخالء طرف املوظف املسؤول عنها ، على أن يعد بذلك حمضر استالم وتسلم  

ت  ، وال جيوز حبال من األحوال العام يعتمد من املدير  أن يعهد ألحد العاملني يف احلسا
  املستدمية وذلك للمحافظة على نظام الضبط الداخلي . لعهدةأو الرقابة املالية 

  :  احلاالت التاليةاملستدمية يف    العهدة   ىصفَّ تُ   )٣٤/٥مادة (

ا تستعاض كاملة يف بداية ١ اية السنة املالية ويورد املتبقي منها إىل البنك أو الصندوق ، كما أ . يف 
 السنة املالية اجلديدة .



 لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر ) –الالئحة المالية      ٥٥ من ٢٥ صفحة

 

 

 . عندما تطلب اإلدارة الطالبة هلا تصفيتها النتفاء الغرض منها .٢

رض أو الوفاة أو . عندما تنتقل من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو امل٣
اء العمل .  إ

ت ألجل تسجيلها يف النظام   العهدة  مستندات  بعد مراجعة) ٣٥/٥مادة ( املستدمية حتول إىل احلسا
ت املستفيدة حسب طبيعتها . مع التأكيد على  احملاسيب بعد حتليلها ، وحتمل على احلسا

ت جمملة .العهدة احملاسب بعدم تسجيل    بشكل إمجايل وإقفاهلا يف حسا
صرف املرتبات واألجور أو األجور اإلضافية أو املكافآت أو احلوافز أو سلف   ال جيوز) ٥/ ٣٦مادة (

  املستدمية . العهدة للعاملني من 

  :  ما يلياملستدمية العهدة  يكون مسؤوال عن    فيمن   يشرتط)  ٣٧/٥مادة (

 أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية. .١
لشؤون املالية . .٢  أال يكون مسؤول مسؤولية حسابية 

املستدمية وجيب أن يتوافر يف  العهدة األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من  يتطلب) ٣٨/٥مادة (
  :  ما يليهذه املستندات 

رقام مسلسلة . .١  أن تكون هذه املستندات من دفاتر مطبوعة 
 لالئحة .  أن تكون معتمدة من صاحب الصالحية حسب الوارد .٢
يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص الذي تسلم النقدية (املستفيد) مبا يفيد السداد (مستند  .٣

 الستالم أو سند قبض).
ألرقام واحلروف . .٤  تتم كتابة املبالغ 
 جيب أن حيتوي املستند على وصف كاف ألسباب املصروف . .٥
سم   .٦ سم أحد مندوبي  اجلمعيةأن تكون املستندات   ها .وليس 
 أن تكون املستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ  تقدميها . .٧
 املستدمية عن املبلغ احملدد من أصحاب الصالحية .  العهدة   أال يزيد ما يصرف من   .٨

تعذر احلصول على مستند مؤيد للصرف يتم استخدام منوذج داخلي يوضح نوع   يف حالة) ٥/ ٣٩مادة (
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العام  والقائم به ويوقع من مدير إدارة مستلم العهدة ويعتمد من املدير  املصروف تفصيلياً 
  ويكون ذلك يف حاالت استثنائية ويف أضيق احلدود. 

ا املبل املؤقتةلعهدة يقصد ) ٤٠/٥مادة ( غ الذي يسلم ألحد املوظفني يف أي إدارة  يف هذه الالئحة 
أو موقع عمل لإلنفاق غري املعروف قيمته بدقة مقدمًا مثل شراء ، أو سداد مصروف ، أو  

  سداد التزام .
على طلب من إدارة معينة على أن حيدد يف هذا   بناءً  العام املؤقتة من املدير  العهدة تعتمد ) ٤١/٥مادة (

وجماالت الصرف واملوظف الذي ستصرف له ، وحيرر من أصل  العهدة الطلب مقدار هذه 
ت بعد اعتماده ألجل إعداد منوذج صرف ال شيك أو  وصورة ، األصل يرسل إىل احلسا

 تبقى مع اإلدارة الطالبة للسلفة املؤقتة للمراجعة .  التحويل البنكي ، والصورة 
على   بناءً املؤقتة إال يف الغرض الذي طلبت من أجله . و العهدة الصرف من  ال جيوز) ٤٢/٥مادة (

  ستوفاة النواحي الشكلية واملوضوعية . مستندات مُ 
ريخ انتهاء الغرض الذي  العهدة  تتم تسوية) ٥/ ٤٣مادة ( م من  املؤقتة يف مدة ال تتجاوز عشرة أ

ت للمراجعة والفحص بعد اعصُ  تمادها من رفت من أجله ، وتقدم املستندات إىل احلسا
صاحب الصالحية وبعد توريد املتبقي منها إىل الصندوق أو البنك حسب إجراءات التوريد  
ت املستفيدة طبقاً   املشار إليها يف هذه الالئحة ، مث تسجل يف الدفاتر وحتمل على احلسا

  لطبيعتها .
قي احلاال تسري) ٥/ ٤٤مادة ( ت املنصوص عليها يف  أحكام العهدة املستدمية على العهدة املؤقتة يف 

لصرف والتصفية واإلقفال وغريها .   الالئحة واملتعلقة 
وجيب أن يتوافر يف   املؤقتة ، العهدة  األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من  يتطلب ) ٤٥/٥مادة (

  املستدمية . العهدة هذه املستندات نفس الشروط املطلوبة يف مستندات 
ث واملفروشات وجتهيزات   إن األصول )٤٦/٥( مادة الشخصية مثل األجهزة واملعدات واألدوات واأل

أو تشرتي  اجلمعيةاحلاسب اآليل ووسائل االتصال ووسائل النقل اليت تصرف من مستودع 
ت تصرف موظف أو جمموعة من املوظفني لغرض تنفيذ مهام وظائفهم  وتوضع حت 

ا كعهدة  وتسجيلها يف (سجل العهد العينيةالستخدامهم الشخصي ختضع لقيدها  ) وإثبا
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ويكون مسؤوًال عنها وعن سالمتها واحملافظة عليها وحسن استعماهلا حسب   مسلمة ،
ا إىل    عند الطلب .  اجلمعيةاألصول  املتعارف عليها ، وعلى الوجه الصحيح وإعاد

اية اخلدمة وال متنح شهادة براءة الذمة ألي موظف تنتهي خدماته  ال تسدد )٤٧/٥( مادة تعويضات 
  أوليم وإخالء كافة العهد املسجلة عليه سواًء كانت عهدًا نقدية مامل يقم بتس اجلمعيةمن 

  سداد القيم املرتتبة عليه من العهد اليت مل يسلمها. أوعينية ، 
ت   اجلمعية مني احتياجات على  يتم التعاقد )٤٨/٥( مادة من اخلدمات مبوجب عقود سنوية أو خطا

وطبقًا للصالحيات    اجلمعيةتعميد هلذا الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية يف 
  لة إليه .املخوَّ 

لضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة ا إن اعتماد )٤٩/٥( مادة ملستندات  عقود اخلدمات يستلزم 
ويعترب   جمعية للوص عليها يف األنظمة الداخلية لإلجراءات املنص النظامية املتبعة وطبقاً 

ذه األعمال واخلدمات  عن صحة تنفيذ هذه العقود   ومسئولالقسم الطالب للخدمة املعين 
كد الشؤون املالية عند صرف دفعات أو مستحقات اجلهة املقدمة   ، ويتطلب ذلك 

ن تنفيذ اخل لشكل السليم  للخدمة . من خالل توقيع القسم أو اإلدارة املعنية  دمة مت  
  وعلى الوجه املطلوب .  

جتديد عقود اخلدمات وبذات الشروط املنصوص عليها يف العقود املنتهية إذا توفرت   جيوز )٥٠/٥(  مادة
  :   الشروط اآلتيةفيها 

 ن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضى يف مدة العقد السابقة على التجديد أ. ١
  .العام  وفق تقرير مكتوب من جهة اإلشراف ومعتمد من املدير  

واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد أو أي تغريات   أن ال يكون قد طرأ اخنفاض. ٢
  طلوبة . عامة يف شكل ومضمون اخلدمة امل
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ا . وصالحية التوقيع على هذه   جمعية لليكون ) ١/٦مادة ( لبنوك تودع فيها مواردها وإيرادا ت  حسا
ت مقتصرة على رئيس جملس اإلدارة  واملسؤول املايل (   ئب رئيس جملس اإلدارة أو احلسا

ة عن  وزارة الشؤون  والصادر  القواعد واإلجراءات املنظمة لذلكالصندوق ) معاً حبسب  أمني 
  . االجتماعية

ت بنكية) ٦/ ٢مادة ( ئبه لرئيس جملس اإلدارة جمعيةلل جديدة  صالحية فتح  حسا فقط أو من    أو 
ت  حلسا ت اجلديدة كافة األحكام املتعلقة  يفوضه بذلك ، وتسري على هذه احلسا

 البنكية القدمية . 
ت ملرؤوسيهم وتكون سلطة   ضني للمفوّ  ال حيق) ٣/٦مادة ( م على هذه احلسا تفويض صالحيا

ئبه التفويض لرئيس جملس اإلدارة   .    جمعيةللالعام  بعد الرفع له من قبل املدير  أو 
لتوقيع. يتم إعالم البنك فوراً  )٤/٦(  مادة  عند سحب أو تعديل سلطة األشخاص املفوضني 

لنسبة للشيكات التالفة جيب   جيب استخدام دفاتر شيكات ) ٥/٦مادة (  رقام متسلسلة ، و مطبوعة 
وجيب حفظ هذه الشيكات برتتيب  استعماهلا التأشري عليها بوضوح بكلمة الغي حىت يبطل 

تسلسلها الرقمي للشيكات املدفوعة ، كما جيب أن تكون هناك رقابة سليمة على دفاتر  
  الشيكات الغري مستعملة .

الت محاية خاصة   مبالغ الشيكات) ٦/٦مادة ( حلاسب اآليل أو  جيب طباعتها على الشيكات 
  ورفع قيمته . دف منع أي شخص من حماولة تغيري مبلغ الشيك 

مساء اجلهات املستفيدة .   جيب أن حترر) ٧/٦مادة (  سم شخص معني أو   مجيع الشيكات 
ً ) ٨/٦مادة (   استخراج شيك حلامله . حيظر بتا

ً توقيع أي شيك) ٩/٦مادة (  على بياض كما جيب أن حتفظ الشيكات امللغاة . مع أصوهلا   حيظر بتا
  مر يتحمل مسؤولية ذلك .  بدفرت الشيكات ومن خيالف هذا األ

بدفاتر الشيكات الواردة من البنك ، ويسلم املوظف املختص   مدير الشؤون املاليةحيتفظ ) ١٠/٦مادة (
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ولبتحرير الش   .  يكات الدفاتر الالزمة أوالً 
املؤيدة للصرف مع الشيكات عند التوقيع ، ويلزم أن  يلزم أن ُحتفظ أصول املستندات  )١١/٦مادة (

يؤشر على املستندات مبا يفيد إصدار الشيكات ، ويراعى أن يكون املسؤول عن كتابة  
ت .  لقيد يف احلسا   الشيكات ليس له صلة 

لشيكات   يعد املوظف املختص ) ١٢/٦مادة (  بتحرير الشيكات حافظة يومية من أصل وصورة 
فيها رقم كل شيك ومبلغه واسم البنك املسحوب عليه واسم املستفيد الصادرة يوضح 

  . ملدير الشؤون املالية سلم األصل  ر من أجله الشيك وترِّ ملقابل الذي حُ وا
الصادرة يف حساب البنك مبجرد حترير الشيك أو يف اليوم التايل على   تقيد الشيكات) ١٣/٦مادة ( 

  ات . األكثر مبجرد مراجعة حافظة يومية الشيك
لصاحب احلق نفسه بعد التأكد من شخصيته وجيوز أن ينيب عنه من يتسلم   يتم الصرف) ٦/ ١٤مادة (

  املبلغ بتوكيل معتمد . 
وعرض األمر على اإلدارة   قدم للصرف ملدد طويلة ،قة واليت مل تُ املعلَّ  جيب تتبع الشيكات) ٦/ ١٥مادة (

  الختاذ الالزم .
ت) ١٦/٦مادة ( للة  عداد كشف شهري يوضح ملخص املدفوعات بشيكات حمُ  يقوم قسم احلسا

لصورة    العام حسب بنودها ، ويعد من أصل وصورة ، يرسل األصل إىل املدير  وحيتفظ 
  لدفرت ألجل املتابعة والرقابة وتقييم األداء . 

إليقاف صرفه على   يف حالة فقد أي شيك إخطار البنك املسحوب عليه الشيك فوراً  يلزم) ١٧/٦مادة (
ريخ صدوره ومبلغه ، ويؤخذ إقرار على املتسبب يف ضياع   أن يوضح اإلخطار رقم الشيك و
ت الكافية قبل   الشيك بتحمل كل مسؤولية ترتتب على فقد الشيك ، مع اختاذ الضما

ملداد األمحر   ى الشيك الذي يسحب بدالً صرف بدل فاقد وأن حيرر عل عن املفقود عبارة 
قر من صدر ألمره أنه  من الشيك رقم .... املؤرخ ... والذي يُ  رر هذا الشيك بدالً : " حُ 
  فُقد" .

عداد بيان تسوية بني الرصيد الذي   ينبغي) ٦/ ١٨مادة ( اية كل شهر  على اإلدارة املالية أن تقوم يف 
لكشف املرسل من  يظهر يف حساب ا لسجالت والدفاتر ، والرصيد الذي يظهر  لبنك 
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قبل البنك ، وهذا اإلجراء ضروري يقصد منه التحقق من صحة وسالمة العمليات البنكية  
 ملا هو يف الدفاتر احملاسبية .   ، والتأكد من صحة رصيد كشف البنك طبقاً  شهرً 

ومراجعة الصالحيات املالية واإلدارية على  تدقيق املايل الشيك إال بعد املراجعة وال ررال حيُ  )١٩/٦(  مادة
  . العام سند الصرف واملوافقة عليه من قبل الشؤون املالية واملدير  

احملاسب مبراجعة الشيكات الصادرة يوميًا بتتبع تسلسل أرقامها ومطابقتها مع سند   يقوم  )٢٠/٦( مادة 
  ويتم التقييد يف حساب البنك مع مراعاة أن يتم القيد يومياً .الصرف اخلاص بكل شيك 

االحتفاظ بدفاتر الشيكات املستعملة حسب تسلسلها الرقمي للرجوع إليها عند   يتم )٢١/٦( مادة
  احلاجة .  

 لتسلسلها الرقمي .  استخدام دفاتر الشيكات وفقاً  جيب  )٢٢/٦(  مادة
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  وأوراق  والشيكات النقدية  املبالغ  استالم اخلزينة هذه  تتوىل جلمعية رئيسة خزينة إنشاء  يتم )١/٧مادة ( 
 . جمعيةلل املختلفة التوريد  مصادر من  إليها  تورد اليت  القبض

ومن أصحاب الثقة واألمانة   وعملياً  جيب أن يكونوا مؤهلني علمياً  اجلمعيةأمناء اخلزن يف ) ٢/٧مادة (
ي اجلنسية ،  ني من ذوي الثقة وأال تقل تقاريرهم السنوية عن ممتاز ، وأن يكونوا سعوديّ زكِّ ومُ 

  .اجلمعيةويف حالة غري السعودي جيب أن يكون على كفالة 
على اخلزينة وما يف حكمها من حني آلخر من قبل املدير املايل  جيب إجراء جرد مفاجئ ) ٣/٧مادة (

مع اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة نتيجة اجلرد يف حالة   العام ويرفع بنتيجة اجلرد إىل املدير 
  العجز والتحقيق مع املتسبب .

زن  الغري يف خِ إيداع أي مبالغ أو مستندات ذات قيمة نقدية ختص  مناء اخلزنحيظر على أُ ) ٧/ ٤مادة (
وحيال أمني  خلزينة كتابيًا يف املرة األوىل ، ويف حالة وجودها يتم لفت نظر أمني ا اجلمعية

زن وأصحاب العهد تنفيذ التعليمات اخلاصة  مناء اخلِ اخلزينة للتحقيق إذا تكرر ذلك ، وعلى أُ 
  خلزائن و املقبوضات واملدفوعات اليت تصدر يف هذا الشأن .

ال جيوز له  يف اخلزينة  اجلمعية ل غري أموال ألمني الصندوق حفظ أية أموا ال جيوزنه أكما )٥/٧(  مادة
  يف أغراض شخصية وحتت أي تصرف أو تربير.  اجلمعية استعمال أموال  أيضاً 

مني الصندوق ، جيب استعمال خزينة )٦/٧( مادة وجيب مراعاة اإلبقاء   حديدية ضد احلريق خاصة 
على هذه اخلزينة مقفلة يف أي وقت خالل الدوام أو خارجه عندما ال يكون هناك حاجة  

 إىل استعماهلا . 
  االستثنائية  الظروف  يف إال  . املتحصالت  أو  اإليرادات  من  الصرف  اخلزينة أمني على حيظر ) ٧/٧مادة (

  منفردين أو  جمتمعني  املايل ( أمني الصندوق ) املسئولو العام املدير  من مسبق كتايب  وبقرار
  معتمدة  صرف  سندات  أو  دفع أوامر  على  بناءً  الصرف  يكون ن أو . سلطته حدود  يف  كالً 
  . أصحاب الصالحية  من
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ا   اجلمعيةملبالغ النقدية والشيكات املستلمة يف خزينة  حيتفظ أمني الصندوق  )٨/٧( مادة  واليت صدر 
ا خارج خزينة    . اجلمعية سندات قبض وال جيوز االحتفاظ 

مسؤوًال عن حركة النقدية وما يف حكمها يف نطاق اخلزينة من وارد   يعترب أمني اخلزينة) ٩/٧مادة ( 
عن   هذه الالئحة ، وكذلك مسؤوالً ومنصرف وتوريد وذلك يف ضوء القواعد الواردة يف 

خلزينة التسجيل يف املستندات والدفاتر املوجودة لديه وإعداد التقارير املختلفة   واخلاصة 
  وحضور جلنة اجلرد الدوري واملفاجئ والتوقيع على كشوفها وحماضرها . 

حسب   مفاجئاً  على األقل كل شهر وجرداً  مرةً  شامالً  دورً  جرداً  جيب جرد اخلزينة) ١٠/٧مادة (
، وتقوم العام  األحوال ، وعلى األقل ثالث مرات يف السنة ، وتشكل جلنة اجلرد مبعرفة املدير 

ت وحبضور أمني اخلزينة والذي يوقع عليه وتقارن   اللجنة بعملية اجلرد الشامل لكل احملتو
لدفاتر وترسل نسخة من حمضر اجلرد إىل املشرف  ملسجل  املايل ، ويف حالة  نتيجة اجلرد 
خلزينة يدرس سببه ويتحمل املتسبب بقيمته ، ويورد مباشرةً  إىل اخلزينة مبوجب   وجود عجز 

خلزينة يدرس سببه ويعد  إذن توريد وتعد التسوية احملاسبية الالزمة ، ويف حالة وجود فائض 
ع داد تقرير (خبالف  له إذن توريد حلني إعداد التسوية احملاسبية الالزمة ، وتقوم اللجنة 

  .  العام حمضر اجلرد) بنتيجة عملية اجلرد يرفع للمدير  
خلزينة بعد إثبات   جيب على أمني اخلزينة) ١١/٧مادة ( اية كل يوم أن يقوم جبرد ذايت للموجود  يف 

كافة املعامالت خالل اليوم ويطابق ذلك على كشف حركة النقدية اليومي الذي يعد لريسل  
ت  ي إيصاالت معلقة  إىل احلسا على النحو الوارد يف املادة التالية ، وال جيوز االحتفاظ 

ا املشرف املايل الختاذ الالزم  واليت مل تسوّ  ى فوراً يف اخلزينة أكثر من أسبوع وتسوّ  ى خيطر 
  حنوها .

عداد كشف حركة اخلزينة اليومي ( حركة املقبوضات واملدفو  يقوم أمني) ١٢/٧مادة ( عات ) اليت  اخلزينة 
والذي يتضمن رصيد أول املدة وإمجايل املقبوضات وإمجايل املدفوعات ورصيد   تتم يومياً 

ت  النقدية آخر اليوم ويعد من أصل وصورة ، ويرسل األصل مرفقاً  به املستندات إىل احلسا
لصورة لديه ألجل املطابقة واملراجعة ويوقَّ  لدفاتر وحيتفظ  ع عليها  ألجل املراجعة والتسجيل 

ستالمه سندات الصرف والقبض واملرفقات املتعلقة ويتضمن جانب   ت  مسئول احلسا
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  : املعلومات التاليةاملقبوضات 
 رقم سند القبض . .١
 سم اجلهة اليت قامت بتوريد النقود .ا .٢
البنك املسحوب   الساحب و  مبلغه و  شيكات " مع ذكر رقم الشيك و   –نقد    نوع املقبوضات ( .٣

 عليه" ) .
 املبلغ املقبوض . .٤

  التالية :  كما يتضمن جانب املدفوعات املعلومات  
 رقم سند الصرف النقدي . .١
 اجلهة املدفوع هلا املبالغ . .٢
 بيان الشيكات املوردة للبنك ، وأرقامها ومبالغها والبنوك املسحوبة عليها . .٣
ت واملبالغ املودعة نقداً  .٤  أو بشيكات .  إيضاح البنوك وأرقام احلسا

  املؤشرات التالية :  يراعى عند تصميم الكشف أن يظهر يومياً كما  
 املبلغ املدور من اليوم السابق . .١
 يضاف إليه مقبوضات اليوم . .٢
موع اجلديد . .٣  ا
 يطرح منه مدفوعات اليوم . .٤
 الناتج يكون هو الرصيد املدور لليوم التايل . .٥

ت) ١٣/٧مادة ( أن تتحقق عند تدقيق كشف حركة اخلزينة من مطابقة الرصيد   يتعني على احلسا
املسجل فيه مع رصيد الصندوق يف الدفاتر احملاسبية ، ويف حالة ظهور فروقات يتعني البحث  

ا واختاذ اإلجراءات الالزمة املشار إليها يف الالئحة .    عن أسبا
تشكيل جلنة للجرد وإعداد حمضر   ألي سبب من األسباب جيب  عند تغيري أمني اخلزينة) ٧/ ١٤مادة (

أمني اخلزينة القدمي "  ويكون من بني أعضائها  العام م ويقوم بتشكيلها املدير تسليم وتسلُّ 
ويف حال مل يتم التعيني يتوىل  املسلِّم " وأمني اخلزينة اجلديد " املستلم "  يف حال مت تعيينه ،

ال على النحو الوارد يف مادة جرد اخلزينة  سوى الفروق تفصيوتُ مدير الشؤون املالية االستالم 
  : النحو التايلم من أصل وصورتني على ويعد حمضر تسليم وتسلُّ 
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ت احملاسبية وإعداد منوذج إخالء طرف .  األصل :.  ١ ت ألجل إجراء التسو  يرسل إىل احلسا
 .  للمطابقةأو " مدير الشؤون املالية "   تبقى لدى أمني اخلزينة اجلديد   صورة :.  ٢
ا أمني اخلزينة القدمي إلثبات حالة .  . صورة :٣  حيتفظ 
  مسؤولية أمني اخلزينة القدمي إال بعد تسوية كافة املتعلقات املالية واإلدارية وغريها . وال ختلى. ٤

حيول بينه وبني حضوره لفتح اخلزينة   أو غيابه أو مرضه مرضاً  يف حالة وفاة أمني اخلزينة) ١٥/٧مادة (
أو من ينيبه تشكيل  العام ، وكانت هناك ضرورة حتمية لفتح اخلزينة يعتمد املدير  وتسليمها

  للمنصوص عليه يف هذه الالئحة . جلنة لفتح اخلزينة وجردها طبقاً 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر ) –الالئحة المالية      ٥٥ من ٣٥ صفحة

 

 

  
  

ÝA  :Ä¾BRºA ¼v¯ºAÑNIBRºA ½Ëu  
  

ا شراء واقتناء ومتلك األراضي واملباين واملرافق واملعدات ووسائل   تعرف األصول الثابتة )١/٨( مادة 
ث الالزمة حلاجة العمل واليت تساعد يف حتقيق أغراض اقتنائها.  النقل واأل

واألصول الثابتة الوقفية  أو املوهوبة   اجلمعيةتلكها بني األصول التشغيلية اليت مي يتم الفصل) ٢/٨مادة ( 
ا .   واملتربع 

للمبلغ املعتمد يف املوازنة وطبقاً   من املصروفات الرأمسالية يكون طبقاً  إن عملية الصرف )٣/٨( دةما
  .  اجلمعيةبعة يف إلجراءات املوافقة والتعميد املتّ 

الثابتة طبقًا لإلجراءات املعتمدة ويتم تقييدها يف السجالت بتكلفتها   يتم حيازة األصول )٤/٨(  مادة
ريخ ا   حليازة . التارخيية يف 

لفرتات اليت  واإلفصاح عن األصول الثابتة املقيّ  جيب التقييم  )٥/٨( مادة  دة يف القوائم املالية اخلاصة 
ا  ريخ حياز   . وبعد احتساب إهالكها السنوي وتسوية اإلهالك املرتاكم هلاتعقب 

أساس كامل كل  كما يتم حتميل اإلهالك على على أساس شهري   اإلهالك يتم حساب )٦/٨(  مادة
ريخ حيازة األصل بينما يف حالة التخلص من األصل ليحمل اإلهالك   شهر اعتباراً  من 

على الشهر الذي مت التخلص فيه من األصل ويتم متابعة هذه األمور من قبل مدير إدارة  
  الشؤون املالية . 

األستاذ العام وسجل  لإلجراءات املعتمدة يف دفرت  وفقاً  التخلص من األصول الثابتة )٧/٨(  مادة
ل املكاسب ( أو اخلسائر) من  على ذلك كما جيب حتمّ  بناءً األصول الثابتة وجيب حتديثه 

ح وخسائر بيع األصول . أص منها على حساب األصول الثابتة املتخلّ    ر
اية كل  يف النظام احملاسيب الثابتة مع رصيد دفرت األستاذ العام  تسوية سجل األصول )٨/٨( مادة يف 

 شهر . 
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    التايل :ثبات األصول يف إشراء وتسجيل و  تتمثل دورة )٩/٨(  مادة
بتة. .١   على اإلدارة املعنية والطالبة تعبئة منوذج طلب شراء أصول 
ت . .٢   استكمال توقيعات طلب الشراء من قبل اإلدارة وتقدميه ملسئول املشرت
ً بثالثة عروض أسعار كحد أدىن مع أي كتالوجات يتم احلصول عليها من  .٣ تقدمي النموذج مصحو

  جهات التوريد .
 مبراجعة طلب الشراء والتأكد من اعتماده يف املوازنة املعتمدة وجيب تقدمي تقوم الشؤون املالية .٤

ملرفقات إىل مدير الشؤون املالية الذي يقوم مبراجعته وتقدميه لصاحب الصالحية   ً النموذج مصحو
لعرض األنسب يف حال كانت قيمة األصل ال تزيد عن لال عتماد. مع التوصية من الشؤون املالية 

ل   مخسة آالف  ٥٠٠٠   .ر
ل ٥٠٠٠يف حال كانت األصول املراد شراؤها أكثر من  .٥ م تشكيل جلنة الختيار العرض يت ر

ت   املناسب تتكون من مدير اإلدارة الطالبة لألصل ومدير إدارة الشؤون املالية ومسؤول املشرت
  الختيار العرض األنسب ورفع التوصية إىل صاحب الصالحية .  

إذا كان األصل غري مدرجًا يف املوازنة جيب احلصول على املوافقة من صاحب الصالحيات على  .٦
ت التقديرية يف الالئحة .شر    اءه وحبسب اإلجراءات املتبعة يف املواز

جلهة التوريد اليت مت بعد احلصول على االعتماد من صاحب الصالحية يتم إعداد خطاب تعميد  .٧
  اختيارها .

ت الستكمال عملية الشراء  .٨   يتم إرسال منوذج التعميد مع كافة املرفقات إىل مسؤول املشرت
  ت بشراء األصل ومطابقته والتأكد منه .يقوم قسم املشرت  .٩

نه مطابق للمواصفات ويف حالة أجيب على اجلهة الطالبة لألصل استالم األصل والتأكد من  .١٠
  جيدة وتوقيع منوذج استالم. 

رسال يقوم  .١١ ت  ات والتعميدات والفاتورة النموذج املعتمد مع كافة املرفقاملسئول عن املشرت
ج استالم األصل إىل الشؤون املالية للمراجعة والصرف والتقييد احملاسيب يف ونسخة من منوذ  األصلية

ملف األصول الثابتة كعهدة على اإلدارة املستلمة لألصل . مع التقيد  إىلالنظام وإضافة األصل 
  لتعليمات املتبعة يف عمليات الصرف الواردة يف هذه الالئحة .

حبيث تشتمل على رقم   جلمعيةلكافة املوجودات الثابتة اخلاصة  ينبغي مسك سجل  )٨/ ١٠( مادة 
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ريخ الشراء , العمر اإلنتاجي ,   األصل , الوصف , املوقع , القيمة , التكلفة اإلمجالية , 
  معدل االستهالك املرتاكم ، ومستخدم األصل.

ومهمة القيد والتسجيل  بني أداء مهام شراء واستبعاد وصيانة وجرد األصول  جيب الفصل  )١١/٨( مادة
  . يف سجل األصول الثابتة 

دخال اإلضافات اجلديدة أو   ينبغي حتديث سجل )١٢/٨( مادة نتظام وذلك  املوجودات الثابتة 
  احلذف للبنود اليت يتم االستغناء عنها أو بيعها أو شطبها. 

ات الثابتة أو األصول غري  ي عملية نقل أو حتويل للموجود ينبغي إخطار الشؤون املالية )١٣/٨( مادة
إلضافة إىل حتديث سجل املوجودات الثابتة بذلك .    املستخدمة أو غري املمكن استعماهلا 

للموجودات مرة كل سنة على األقل وتسوية نتائج اجلرد مع   ينبغي القيام بعملية جرد  ) ١٤/٨( مادة 
السجالت عن طريق جلنة تشكل هلذا الغرض وينبغي أن حيضر عملية اجلرد ممثلون عن  

  األقسام املعنية .
  يقرتحه اليت  املئوية  للنسب  ووفقاً  الثابت  القسط طريقة  تباع الثابتة األصول تستهلك  )١٥/٨(  مادة

  الثابتة األصول  إلهالك املئوية لنسب إعدادها يف يسرتشد واليت  ة املالي مدير الشؤون
جهات االستشارات املالية ،   ،  الزكاة مصلحة اجلهات ذات العالقة مثل ( عن  الصادرة

املدير   ويقرها النسب  هذه  مثل  تصدر أخرى  عامة جهة أية أو مكتب التدقيق واملراجعة ) 
  . العام 

ً وحيمل على املصاريف إىل أن تصل القيمة   يتم احتسابن أجيب  )١٦/٨( مادة االستهالك شهر
ل واحد .   الدفرتية لألصل إىل ر

ريخ  استخدامها فإذا مت   ينبغي أن يبدأ احتساب )٨/ ١٧( مادة  استهالك املوجودات الثابتة اعتبارًا من 
شهر كامل أما   ) من الشهر حتتسب قيمة االستهالك ملدة١٥ – ١بني ( ذلك يف الفرتة ما

ريخ اخلامس عشر من الشهر فيتم احتساب االستهالك مع بداية الشهر   إذا مت ذلك بعد 
  التايل .

لكامل واستهالكها املرتاكم يف سجل   ينبغي إبقاء املوجودات )١٨/٨( مادة الثابتة املستهلكة 
  املوجودات الثابتة طاملا بقيت املوجودات قيد االستخدام.
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تباع  االستهالك على األصل بتاريخ االستغناء عنه وذلك  يتم التوقف عن احتساب )١٩/٨( مادة
  نفس األسلوب املستخدم عند بدء االحتساب .

  التالية :أصل معني تتم املعاجلة احملاسبية   دعند استبعا   )٢٠/٨(  مادة
   .. استبعاد تكلفة األصل من سجل األصول الثابتة١
ريخ االستبعاد  ٢   .. استبعاد خمصص االستهالك املرتاكم لألصل املستبعد كما يف 
ح أو خسائر بيع أصول اخلسارة الناجتة عن بيع األصل تسجل ض. الربح أو  ٣ من حساب أر

  .بتة

  . املرتاكم  إلهالكا  جممع   منها خمصوماً  التارخيية  بتكلفتها املالية  لقوائم  الثابتة األصول  تظهر)  ٢١/٨مادة (
ً ومازال قيد   االستهالك  لألصل احتساب قسط  يستمر) ٢٢/٨مادة (  الذي مت استهالك قيمه دفرت

ً وإضافتها إيل قيمة األصول   االستعمال بنفس النسبة السابقة بعد إعادة تقدير قيمته دفرت
 الثابتة يف امليزانية .

فإذا مل   استخدام املوجودات واألصول الثابتة , ءقسط االستهالك بتاريخ بد  يبدأ حساب ) ٢٣/٨مادة (
    جمعيةلل أصل من األصول الثابتة سوى عدة أشهر من السنة املالية ميض علي استخدام 

 فيتم احتساب االستهالك مبقدار املدة  اليت استخدم  فيها فعًال . 
للموجود الذي مل يستعمل طوال السنة بنسبة تعادل نصف   االستهالك ُحيتسب قسط) ٢٤/٨مادة ( 

    النسبة املئوية احملددة لالستهالك السنوي للموجودات املستعملة .
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ختزن فيه املواد ويراعى إن تتوفر يف املستودع شروط األمن   مستودع جمعيةلليكون )  ١/٩مادة ( 
  والسالمة وسهولة الوصول إىل املواد املخزنة . 

يدوية  أو آلية ،           اتحيتوي على جمموعة دفرتية ومستنديكون للمخازن نظام حماسيب وخمزين ) ٢/٩( مادة 
  :     األدىنتضم يف احلد 

  .بطاقات الصنف   .١
ن  ) .٢  .إذن صرف مواد ( أصل و صور
ن ) .٣  .إيصال استالم مواد ( أصل و صور
ن ) مستند فحص مواد  ( .٤  .أصل و صور
ن ) .٥   .مستند طلب شراء مواد  ( أصل و صور

عن استالم وصرف وختزين املواد اليت يتم شراؤها وتوريدها   الً ؤو مس املخازن يكون قسم ) ٣/٩مادة (
شكل الذي حيقق أفضل وضع لتوفر هذه املواد من حيث الكم  لللمستودعات وذلك 

ت . لتنسيق مع قسم املشرت   والكيف 
ت املستودع من مواد ومهمات خمتلفة ويكون   املخزن يكون أمني) ٤/٩مادة (  هو املسؤول عن حمتو

هو مكان تواجده الدائم وال جيوز ترك املستودع دون إحكام إغالقه كما ال جيوز   املستودع
  تسليم مفاتيح املستودع ألي شخص إال مبوجب حماضر االستالم واملنصوص عليها الحقاً . 

يف جمموعات   املخزنتنظيم وترتيب األصناف داخل  املخازنمسؤوليات أمني  يدخل يف) ٩/ ٥مادة (
االستدالل عليها وصرفها وكذلك احملافظة عليها ومحايتها من التلف  متجانسة حبيث يسهل 

عمال جلان اجلرد السنوي أتسهيل  املخازن والفقد أو الضياع كما يدخل يف مسؤوليات أمني 
    .ثناء السنة املاليةأواجلرد الفجائي 

ت املستودع من مواد أو مهمات وذلك مبوجب حمضر   املخازنأمني  يتم تسليم) ٦/٩مادة (  مجيع حمتو
ع مجيع أعضاء جلنة  قِّ وَ ن يُـ ألة من قبل ذوي الصالحية على شكَّ جرد رمسي تقوم به جلنة مُ 
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  اجلرد على كافة صفحات و كشوفات اجلرد الفعلي . 
ت  يتم استالم) ٩/ ٧مادة ( وذلك يف حالة تركه   زناملخامن مواد أو مهمات من أمني  املخزنمجيع حمتو

العمل أو حصوله على إجازته السنوية ويكون االستالم مبوجب حمضر جرد فعلي يوقع عليه 
  وعلى مجيع كشوفاته أعضاء جلنة جرد يتم تشكيلها من قبل ذوي الصالحية .

  ختاذ إجراءات وقواعد الفحص ا إال بعد  ملخزنستالم أي مواد ا املخزنمني أل ال جيوز) ٩/ ٨مادة (
دة ومبوجب صورة من أمر  رِّ واالستالم الالزمة ويتم االستالم مبوجب فاتورة شراء من اجلهة املوَّ 

لكمية املستلَ  أصحابالشراء املعتمد من قبل  مة فعًال  الصالحية وإعداد سند إدخال 
  ووفقاً للمواصفات اليت مت معاينتها فعلياً واملطابقة لصورة أمر الشراء .  ملخزن

إال مبوجب طلب صرف مكتمل   املخازن صرف أي مواد من  املخزنمني أل ال جيوز) ٩/٩مادة (
صحاب الصالحيات املالية واإلدارية ، وعلى الشؤون املالية التأكد من أن  أالتوقيعات من 

مجيع سندات صرف املواد من املستودعات قد صدر مقابلها طلبات صرف معتمدة من قبل  
  ذو الصالحية . 

سند صرف مواد واحلصول على توقيع   استخراج املخزنإمتام صرف املواد فعلى أمني  جردمب )١٠/٩مادة (
  املستلم مبا يفيد االستالم . 

بعة أو غري مملوكة ال جيوز ) ١١/٩مادة ( إال بقرار مكتوب   املخازنيف   جمعية للختزين أي مواد غري 
املخزنية  وتقيد املواد املخزنة يف هذه احلالة يف السجالت   املدير العامومعتمد من قبل 

  . احملاسبية كمخزون أمانة و 
  املخزند فيها حركة مجيع األصناف الواردة إىل قيّ يُ ببطاقات لألصناف  املخزن حيتفظ أمني)  ١٢/٩مادة (

  واملنصرفة منه والرصيد الكمي لكل صنف . 
يقيد فيه حركة الوارد واملنصرف   ملخازنملراقبة املواد بسجل  حتتفظ الشؤون املالية)  ٩/ ١٣مادة (

واملنصرفة منه واستخراج األرصدة سواء   للمخزن  الواردة لكميات وذلك جلميع األصناف 
  ملخازنجدت وعلى الشؤون املالية أيضًا املراقبة على املواد لقيمة إن وُ  أولكميات 

ومطابقة األرصدة الدفرتية الواردة بسجل مراقبة املخزون مع األرصدة الفعلية وكذلك مع  
لسجالت املخزنية لدى أمني    .املخزناألرصدة 
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ا اليت تعترب يف  مجيع حم  للجرد الدوري واملفاجئ ويكون اجلرد شامالً  ختضع املخازن) ١٤/٩مادة ( تو
ال ملكاً  لطريقة املشار إليها يف   ستةويتم اجلرد مرة على األقل كل  جمعيةلل هذا ا أشهر و
  هذه الالئحة .

  : يتاآلمع املخزون على النحو  يتم التعامل) ١٥/٩مادة ( 
و يكتفى  أقل يف حال توفرت له قيمة  أيتم تقييد املخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما .     ١

  .كمياً يف املخزون   ثباته
  .  يتم تقييد املخزون عند استالم املواد فعلياً يف املستودع واستخراج إيصال االستالم .  ٢
  يتم تكوين خمصص للمواد التالفة على أساس منتظم .   .  ٣

  يت:لإلدارات والفروع املختلفة يشمل اآل  صرف املواد)  ١٦/٩مادة (
 . تعبئة منوذج طلب صرف مواد من قبل اإلدارة املعنية واعتماده من صاحب الصالحية  والبد ١

  من التوقيع على النموذج من قبل مستلم املواد.
  ..  جيب تسجيل املواد اليت مت صرفها وقيدها على حساب املخزون املعين  ٢

اية كل شهر وميكن  إجراء اجلرد) ١٧/٩مادة ( يتم اجلرد خالل الشهر ألكثر   أن الفعلي للمخزون يف 
  على طلب من اإلدارة العليا . بناءً من مرة 

  جلنة جرد لإلشراف على عملية اجلرد حسب الصالحيات الواردة يف الالئحة  .  تشكيل  )١٨/٩مادة ( 
  ( صرفاً واستالماً ) جيب أن تتوقف أثناء عملية اجلرد الفعلي للتأكد من أنّ  املخزن) حركات ١٩/٩مادة (

  املخزون حقيقي .
دف   حتضري قائمة)  ٢٠/٩مادة ( ملواد املراد جردها من واقع النظام احلاسويب أو السجالت الدفرتية 

ا أثناء عملية اجلرد .    تسجيل كميا
عن أسباب الفروقات بني كمية املواد املسجلة ونتائج اجلرد الفعلي يف حال   )  البحث٩/ ٢١مادة (

  جدت .وُ 
عادة اجلرد تقدمي  األش ىاحلاجة إلعادة عملية اجلرد فعل إذا دعت) ٢٢/٩مادة ( خاص الذين يقومون 

نه ال حاجة إلعادة اجلرد   تقاريرهم وفحص االختالفات الناجتة مرة أخرى ويف حالة التأكد 
  على نتائج البحث عن الفروقات .  بناءً خذ اإلجراء الالزم ملعاجلة الفرق أجيب  
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لنسبة   على أمني املخزن) ٢٣/٩مادة ( حتديد حجم وكميات إعادة طلب الشراء ( نقطة إعادة الطلب) 
ت  وذلك عن طريق النموذج املعد لذلك واملكون من أصل وثالث صور ,   اجلمعية ملشرت

ت وصورة لإلدارة املالية وصورة مللف إعادة الط ملخزن وصورة  األصل ملسئول املشرت لب 
  ٠املراجعة   لدفرت ألغراض 

دة / النقص)  ٢٤/٩مادة ( الناتج عن تسوية فروقات املخزون جيب أن يتم تسجيله يف حساب  الز
دة / النقص يف املخزون .   الز
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 ¼v¯ºAjqB§ºA ÑÍºB�A PB¯ºBb�A :  

  

ي األمر ورفع  تشكيل جلنة لتقصّ  العام حدوث خمالفات مالية فإن على املدير  يف حالة) ١٠/ ١مادة (
بتحديد وسيلة العقاب للذين   العام ل الختاذ القرار املناسب ، ويقوم املدير تقرير مفصّ 

ي ضرورة إحاطة رئيس جملس اإلدارة  مع اجلمعيةموال  لتالعبيسمحون ألنفسهم 
ت واإلجراءات اليت اختذت جتاه كل حالة مع حفظ حق رئيس  خمالفات مالية تقع والعقو

  العقوبة أو تعديلها .جملس اإلدارة  يف املوافقة على 
املوظف املتالعب أو احملتال قد تلقى معاونة للوصول إىل هدفه من أي من   أنّ  إذا ثبت) ٢/١٠مادة ( 

لوقف فإنّ  رم . وتسري عليه كافة  ذلك الشخص الذي أعانه يعترب شريكاً له يف اجلُ   العاملني 
  اإلجراءات يف املادة السابقة .

الذي يقوم بتزوير مستندات أو يقدم مستندات مزورة أو معلومات كاذبة ويتمكن   املوظف) ٣/١٠مادة (
أو االحتيال على الغري ، فإنه جيب أن يرد   اجلمعية مبقتضاها من احلصول على أموال من 

نيبه أو من يُ  العام تلك األموال يف ظرف أربعة وعشرين ساعة من إخطاره ، مث يتخذ املدير 
ملناسبة ضده واليت قد تصل إىل حد الفصل من العمل وابالغ اجلهات  اإلجراءات النظامية ا 

  الرمسية  . 
بعض أو كل هذه األموال   اجلمعية املوظف املوكل إليه حتصيل أموال ختص  إذا اختلس) ٤/١٠مادة (

ملبالغ املستلمة أو يصدر إيصاًال مببلغ يقل عن   ملنفعته اخلاصة كأنْ  ال يصدر إيصاًال رمسيًا 
يف ظرف أربعة وعشرين  جمعية لللنفسه  هلا حوَّ الفعلي جيب عليه رد كل املبالغ اليت  املستلم 

ره اللوائح ويصادق عليه رئيس جملس اإلدارة  قرِّ ساعة من إبالغه بذلك مث ينال اجلزاء الذي تُ 
.  

قد   اجلمعية أحد املسؤولني عن اخلزائن أو املستودعات أو أي من ممتلكات  إذا ثبت أنّ ) ٥/١٠مادة (
ن تصرف يف مال  لسطو على   اجلمعيةاستغل وضعه الوظيفي  أو مسح ألحد غريه 
ا فإن املسؤولية تقع عليه يف تعويض  ا املغتصبة ،  اجلمعية ممتلكا ويقوم  عن قيمة ممتلكا
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ي خمالفات مالية تقع  بتحديد وسيلة مع ضرو  العام املدير  رة إحاطة رئيس جملس اإلدارة 
ت واإلجراءات اليت اختذت جتاه كل حالة مع حفظ حق رئيس جملس اإلدارة  يف   والعقو

  املوافقة على العقوبة أو تعديلها .
ر  نذَ موظف خمالفة مالية عن طريق اإلمهال جيب أن ينال عقوبة مناسبة وأن يُ  إذا ارتكب) ٦/١٠مادة (

  بضرورة االمتناع عن تكرار مثل هذه املخالفة وإال سينال عقوبة أكرب مستقبًال . 
وخصوصاً   اجلمعية ) يف حالة تكرار حدوث خمالفات مالية يف أي إدارة أو قسم من أقسام ٧/١٠مادة ( 

لتعامل مع األموال فإنه يقع على املدير املباشر  واملسؤول املختص حتمل مسؤولية   املعنية 
  املخالفات ، وتتخذ اإلجراءات التصحيحية حياله. تلك 

ي حادث من حوادث   اجلمعيةاملختص أو أي موظف من موظفي  مبجرد علم املدير) ٨/١٠مادة (
جيب عليه إخطار   اجلمعيةاالختالس أو السرقة أو خالفه مما يرتتب عليه خسائر يف أموال 

  الختاذ اإلجراءات الفورية الالزمة يف هذا الشأن .   جمعيةللالعام املدير 
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A ¼v¯ºAÏeB� ´Í²fNºAÊ Ñ§UAj�A : jr¦  
  

سة املراقب املايل أو املراجع الداخلي يرتبط  جمعيةلل يكون  ) ١/١١مادة (  العام ملدير جهاز للرقابة املالية بر
ت   مباشرةً  ، ويتوجب على مجيع اإلدارات التعاون التام مع هذا اجلهاز ألداء عمله وتوفري كافة البيا

رات املفاجئة والدورية حسب ما يراه يف صاحل العمل .   اليت يطلبها يف أي وقت ، وله احلق يف الز

ت الرقابة املالية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي للشؤون امل يعد جهاز ) ٢/١١مادة (  جلمعيةالية وأقسام احلسا
  .  اجلمعيةلزمة للتطبيق يف  ضه ، وتكون مُ وتعتمد من رئيس جملس اإلدارة أو من يفوِّ 

أنظمة الرقابة والضبط الداخلي يف أقسام الشؤون فوضه أو من يُ  اإلدارة يعتمد رئيس جملس ) ٣/١١مادة (
لنسبة للنقدية الواردة د هذا النظام مسؤولية كل من وحيدِّ  جلمعيةاملالية  العاملني فيها وخاصة 

ت واملصروفات والصادرة والشيكات الواردة والصادرة والتربعات واألجور واملورِّ  دين واملخازن واملشرت
  هد النقدية وغريها من أوجه اإلنفاق واملوارد .والعُ 

  قسم أو إدارة مسؤول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية فيما يقع يف اختصاصه .  كل مدير  ) ٤/١١مادة (

ت خارجي مكلَّ  جمعيةلل يلزم أن يكون ) ٥/١١مادة ( ف من رئيس جملس اإلدارة أو من مراجع حسا
ا واعتماد قوائمها املالية ، على أن يتم االنتهاء من ذلك  اجلهات الرمسية ذات الصلة ملراقبة حسا

مسؤولية توجيه  العام ، ويقع على املدير  ديسمرب ٢٩د أقصى شهرين من انتهاء السنة املالية يف حب
ت ألداء مهامه.   الشؤون املالية للتعاون مع مراجع احلسا

مجيع العقود املزمع إبرامها مع الغري من الناحية القانونية واملالية وذلك قبل جيب مراجعة  ) ٦/١١مادة (
، كما  يتعني الرجوع إىل الشؤون املالية للتأكد من وجود االعتماد  اعتمادها من أصحاب الصالحية

ملوازنة التخطيطية     .     جمعيةللالكايف 

التعامل مع  احلساب  أويكون ألمني اخلزينة عالقة مباشرة مبراجعة كشوف البنك  ال جيوز أن ) ٧/١١مادة (
  نرتنت .البنكي عرب خدمة اإل
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دف  يلزم قيام  ) ٨/١١مادة ( مج للمراجعة والفحص املستندي للمتحصالت النقدية  املراجع الداخلي برب
حتديد مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى تنفيذها ، والتأكد من أن املتحصالت مت 

تحصالت تسجيلها وترحيلها بطريقة سليمة إىل اجلانب الدائن من احلساب املختص ، وأن تلك امل
خري . لبنك مباشرة دون    تودع 

مج  ) ٩/١١مادة ( ملتحصالت النقدية على اخلطوات    يشتمل بر   :  الرئيسية التاليةاملراجعة اخلاص 
لبنك .  اجلمعية. مطابقة املتحصالت يف سجالت  ١  ملتحصالت 
 الل السنة .. حتديد مدى احلاجة إلجراء جرد مفاجئ لرصيد النقدية احملصلة يف أي وقت خ٢
 . مقارنة عناصر القيود املسجلة يف سجل النقدية احملصلة مع املستندات املؤيدة هلا.٣
 . التحقق من صحة مجع أعمدة سجالت املتحصالت النقدية عن الفرتة حمل الفحص .٤
. مراجعة الرتحيالت من سجالت املتحصالت النقدية إىل كل من دفرت األستاذ العام ودفاتر ٥

 املساعدة .األستاذ  
لكامل على أساس اختباري .٦  . متابعة ومالحظة التحويالت املالية بني البنوك خالل الفرتة 
لبنك بسجالت املتحصالت النقدية .٧  . مقارنة تفاصيل قسائم اإليداع 

مج مراجعة للتحقق من صحة ودقة مذكرات التسوية   يلزم قيام جهاز الرقابة ) ١٠/١١مادة ( برب
  التالية :  اخلطوات ويشمل 

عدادها .١ ت اليت قامت الشؤون املالية    . التحقق من صحة مجيع التسو
. مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتلك املذكرات مع األرصدة يف كشف احلساب اجلاري ، ومقارنة ٢

 .   اجلمعيةاملذكرات مع سجالت    أرصدة الدفرت كما تظهر يف تلك
لطريق (٣ لية ومراجعتها على  حتت اإليداع . تتبع النقدية  ) بكشوف حساب البنك يف فرتات 

 دفرت املقبوضات النقدية .
لرقم الذي ٤ موع  . مراجعة جمموع الشيكات القائمة اليت مل تقدم للصرف بعد ومقارنة ذلك ا

 يظهر يف كشف التسوية .
جعة الشيكات القائمة يف أول املدة مع كشف البنك عن الفرتة موضع الفحص مع دفرت . مرا٥

 املدفوعات النقدية .
اية مدة الفحص مع كشوف البنك٦  عن الفرتة التالية لفرتة الفحص.  . تتبع الشيكات القائمة يف 
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. الرجوع إىل املستندات اليت تدعم العناصر األخرى اليت تظهر يف مذكرة التسوية وكذلك الرجوع ٧
ا الدفاتر .   للقيود املتعلقة 

مج مراجعة لالستثمارات يشمل ويهدف    الرقابة  يقوم جهاز  )  ١١/١١مادة (   :  ملا يلياملالية بتطبيق بر
لالئحة . ومطابقتها لألصول و . حتديد مصادر األموال املستثمرة ومدى اتفا١   قها مع الوارد 

الستثمار إن وُ   الفتاوى  جدت .الشرعية ذات الصلة 
ا املستخدمة بواسطة ٢  ، اجلمعية. فحص طريقة احملاسبة على االستثمارات واإليرادات املرتبطة 

ا .  وتقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاصة 
 هلا .  اجلمعية. التحقق من الوجود املادي لالستثمارات ومن ملكية  ٣
ا معدة وفقا ٤ ت اإليرادات املرتبطة  ت االستثمارات وحسا ن حسا . الوصول إىل اقتناع 

 للمبادئ احملاسبية املعقولة .
 كضمان للحصول على قروض شخصية .  . التأكد من عدم استخدام االستثمارات٥
لتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها املختلفة واإلجراءات الرقابية املتعلقة ٦ . معرفة أنواع االستثمارات 

 ا وإعداد كشوف تفصيلية بذلك .
اميع على ٧ . التأكد من صحة اجلمع األفقي والرأسي لكشوف االستثمارات ، ومطابقة تلك ا

ت اخلاصة     ا بدفرت األستاذ العام .احلسا
. التفرقة بني االستثمارات قصرية األجل اليت تظهر ضمن األرصدة النقدية يف امليزانية العمومية ٨

ا عن سنة . ا استثمار مؤقت للفائض النقدي ، واالستثمارات طويلة األجل اليت تزيد مد  لكو

ذا اخلصوص .٩  . التأكد من تقييم االستثمارات وفق املعايري واألصول احملاسبية املتعلقة 

املالية بفحص وتقييم عقود االستثمارات القائمة والعقود حمل   الرقابة يقوم جهاز ) ١٢/١١مادة (
لتعاون مع اجلهات القانونية املتخصصة يف ذلك .   الدراسة ، 

مج فحص ومراجعة مستند  يلزم قيام جهاز ) ١٣/١١مادة ( ملدفوعات النقدية يشمل ثالثة ات االرقابة املالية برب
  :  جوانب رئيسية

واملستندات املؤيدة هلا مثل الفواتري وأذون االستالم وغريها من فحص ومراجعة سندات الصرف  .١
 .اليت سبق اإلشارة هلا يف مواد الالئحة أو تضمنتها أي أدلة إجراءات الحقة  املستندات  
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ملعلومات املوجودة يف    جمعيةللمقارنة الشيكات اليت قام البنك بسداد قيمتها والشيكات املعادة  .٢
 ).  أو سجل املدفوعات النقدية كشف حساب الصندوق والبنك (

ملستندات وسندات الصرف . .٣  ربط الشيكات 

مج تفصيلي لفحص ومراجعة  يلزم قيام جهاز الرقابة املالية ) ١٤/١١مادة ( ملدفوعات  ات امستند برب
  :  كما يليالنقدية 

مبجموع العناصر الظاهرة يف    اجلمعيةمطابقة جمموع العناصر الدائنة يف حساب البنك يف دفاتر  .١
 كشف البنك .

 عدادها ومتابعة عناصر القائمة.  اجلمعيةالتحقق من دقة مذكرة التسوية اليت تقوم   .٢
حية الرقم والتاريخ  .٣ فحص كل أو جزء من الشيكات الصادرة ومقارنتها بسجالت البنك من 

 واملستفيد واملبلغ وصحة التوقيع .
فحص املستندات املؤيدة للمدفوعات النقدية جلميع أو بعض الشيكات اليت متت مقارنتها بسجل  .٤

 الشيكات .
 صحة اجلمع األفقي يف هذا السجل  والتحقق منمراجعة جماميع أعمدة سجل املدفوعات النقدية   .٥
 .  اجلمعيةتتبع وحبث القيود األخرى الدائنة يف حساب النقدية أو الصندوق والبنك بدفاتر   .٦
 فحص الشيكات القائمة (اليت مل تقدم للصرف) . .٧
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ÎÂBRºA ¼v¯ºA  jr¦: ÑÍºB�A jÌiB³NºA  

  

شهرية ودورية وتقدم بشكل إمجايل وحتليلي مع إجراء   إعداد موازين املراجعة  يتم  ) ١/١٢مادة (
    .املطابقات بني املوازين التحليلية واإلمجالية 

اميع واألرصدة   تلتزم الشؤون املالية ) ٢/١٢مادة ( بتقدمي  موازين مراجعة شهرية مفصلة 
) يومًا من الشهر التايل .  ١٥والتفصيالت املطلوبة جلهاز الرقابة املالية فيما ال يتعدى (

  . العام  ونسخة منها إىل املدير 
الثة  بتقدمي تقرير دوري كل شهر ، وتقرير آخر كل ث  اجلمعيةيف  تقوم الشؤون املالية ) ٣/١٢مادة ( 

ملوازنة التخطيطية    فيهأشهر مبيناً  لتقديرات الواردة  اإليرادات واملصروفات الفعلية مقارنة 
  .    جمعيةللسخة معتمدة جلهاز الرقابة املالية  ، ونُ  جمعيةللالعام لعرضه على املدير 

  من  والتأكد  سنوية  والربع الشهرية  املالية  التقارير  واعتماد مراجعة  مدير الشؤون املالية  يتوىل ) ٤/١٢( مادة 
ت صحة    املواعيد  يف  أجلها  من  املعدة  اإلدارية  اجلهات  على وعرضها  فيها  املدرجة  البيا
  . لذلك احملددة 

ت  املعلومات كافة   مع  وتقدميها سنوية الربع  املالية القوائم  إعداد تتوىل الشؤون املالية) ٥/١٢(  مادة   والبيا
للمعايري احملاسبية   وفقاً  احملدود لفحص بدوره يقوم والذي املراقب املايل يطلبها اليت

  . والتعليمات املتبعة 
ت حتليل ةاملالي الشؤون توىلت) ٦/١٢( مادة   التحليل  أساليب  ستخدام املالية التقارير يف الواردة البيا

  ينوب  من  أو العام للمدير  ومدلوالته التحليل  هذا  بنتائج  تقرير رفع  و أ عليه املتعارف  املايل
  . عنه

عتماد التقارير   أو   يقوم رئيس جملس اإلدارة ) ٧/١٢( مادة  اية كل ثالثة أشهر  من ينوب عنه يف 
  :ما يلي املالية الصادرة عن الشؤون املالية وجيب أن تشمل هذه التقارير كحد أدىن على 

  . ميزان املراجعة الربع السنوي .١
  . قائمة اإليرادات واملصروفات.٢
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  .     جمعيةلل. قائمة املركز املايل ٣
  ي الفعلي مع االعتمادات املخصصة له يف املوازنة التقديرية.. مقارنة اإلنفاق اجلار ٤

اية ) ١٢/ ٨( مادة أقصاها   ت اخلتامية ومبدة زمنيةيتم إعداد القوائم املالية واحلسا كل سنة مالية  يف 
ا أحد مكاتب احملاسبة املرخص  شهرين من انتهاء السنة املالية ويتوىل املراجعة واالعتماد هل

  .هلا
  االستفادة وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون االجتماعية مع  إعداد القوائم املالية ) ٩/١٢مادة(  

 وغريها من املعايري والتعليمات  من املعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 
واألصول احملاسبية العامة واملتعارف عليها ومبا حيقق األهداف من القوائم املالية واليت سنشري  

  :األساسية يف اجلمعيةوينبغي أن تتضمن القوائم املالية   الحقاً  إليها
 قائمة املركز املايل . .١
 (قائمة اإليرادات واملصروفات) .   .٢
 قائمة التدفقات النقدية  . .٣
 .مة للقوائم املالية  املتمّ   اإليضاحات .٤

ألهداف املنشودة من إعدادها ومنها  أن حتقق ا جمعيةلل إعداد القوائم املاليةيراعى عند ) ١٠/١٢(  مادة
  : ال احلصرعلى سبيل املثال 

ــة املوقـــــف الصـــــحيح والعـــــادل ألوضـــــاع   .١ ــر القـــــوائم املاليـــ ــات    اجلمعيـــــةأن ُتظهـــ ــائج العمليـــ ونتـــ
ريخ حمدد وعند الطلب لفرتات الزمنية املنتهية يف   . والتدفقات النقدية املعلقة 

 .تقدمي املعلومات املالية الحتياجات املستفيدين الرئيسيني   .٢
 .مصادرها و  جمعيةللتقدمي معلومات عن املوارد املالية  .٣
 .اجلمعيةمن خالل القياس الدوري للتغري يف صايف أصول  اجلمعيةتقدمي معلومات عن أداء   .٤
 . تقدمي معلومات مالئمة عن التدفقات النقدية .٥
لقوائم املالية . .٦  تقدمي معلومات إضافية يف شكل إيضاحات مرفقة 

لقوائم املالية   ينبغي اإلفصاح) ١١/١٢( مادة  :عن يف اإليضاحات املرتبطة 

 .قيود االستخدام  .١
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 .قيود الوقت  .٢
 . قيود االستخدام والوقت معاً  .٣
 .صول الوقفية قيود األ .٤
 . القيود الذاتية اليت تفرضها املنظمة على نفسها .٥
ــة   .٦ ــات وكيفيــ ــق بتكــــوين املخصصــــات واالحتياطيــ ــا يتعلــ ــة فيمــ ــة املنظمــ ــاسياســ ــبب    إقرارهــ وســ

 .  تكوينها
 . رفع القيود عن موارد املنظمة .٧
 . ذلك أسبابمع حتديد  األصولوجود عجز جوهري يف أي بند من صايف  .٨
 .عن املصروفات التشغيلية   اإلفصاح .٩

  األداءاملوضـوعة " تقريـر    هـدافاألجنازات املتحققة بشكل كمي مقابل  عن اإل اإلفصاح .١٠
  .  "  للمساعدة يف تقدير خمرجات النشاط

  الواجب  التعليمات إصدار  أو من ينوبه يف اإلدارة املالية ةاملالي مدير الشؤون يتوىل) ١٢/١٢( مادة
ت إلقفال إتباعها وتتضمن   املايل العام اية قبل يوماً  عشر  مخسة أقصاه  موعد يف احلسا

كما وردت يف    جمعية للالتقارير ميزان املراجعة العام عن السنة املالية ، القوائم املالية التفصيلية 
ذا اخلصوص   .  هذه الالئحة وحبسب املعايري املتبعة 

ت اخلتامية   الشؤون املالية تُعد إدارة  ) ١٢/ ١٣مادة ( مرفقات توضح تفاصيل كل بند من بنود احلسا
ت املكونة لكل بند من هذه البنود ، ت كل رصيد من أرصدة احلسا ويراعى   وحتليل مكو

عند إعداد املرفقات التفصيلية ضرورة توضيح أرقام املقارنة عن السنة املالية السابقة وجيب  
ومن رئيس جملس اإلدارة قبل   العام الية ومن املدير اعتمادها مجيعًا من قبل مدير الشؤون امل

ا .    موافاة احملاسب القانوين 
ذه الالئحة   يُراعى قبل إعداد ) ١٤/١٢مادة ( ت اخلتامية تطبيق السياسات احملاسبية الواردة  احلسا

  : النحو التايلعلى 
لنظام احملاسيب .١  . استخدام نظام حماسبة األموال طبقاً ملا ورد 
. حتميل السنة املالية ما خيصها من مجيع أنواع املصروفات وقيد ما خيصها من اإليرادات طبقاً ٢
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 لقاعدة االستحقاق .
 . التأكد من سالمة اجلرد السنوي وتقييمه .٣
سائد وما ورد يف النظام اً للعرف احملاسيب ال. حساب اإلهالك املناسب لألصول الثابتة طبق٤

 .احملاسيب
ا .  اإليرادات. توضيح  ٥ ا والعجز أو الفائض   واملصروفات التشغيلية وكيفية احتسا

  قائمة املركز املايل :  يراعى عند تصوير  )  ١٥/١٢مادة (
ريخ امليزانية .١ لتكلفة خمصوماً منها مجيع االستهالكات حىت    . إظهار بنود األصول الثابتة 
 الفصل بني األصول املخصصة للتشغيل واألصول الوقفية .  .مراعاة٢
. إظهار بنود األصول املتداولة يف جمموعات متجانسة مع بيان كل جمموعة على حدة ، ويتم تقييم  ٢

اية كل سنة مالية حسب اجلرد الفعلي وذلك على أساس سعر التكلفة أو املوجودات املتداو  لة يف 
 السوق أيهما أقل .

لتفصيل خمصوماً منها جمموع املخصصات (إن وُ ٣ جدت) . إظهار عناصر األرصدة املدينة األخرى 
ريخ امليزانية .   حىت 

  
ذا اخلصوص   امليزانية وحبسب تعليمات وزارة  جتليد يرفق ضمن  )  ١٦/١٢مادة (    :ما يليالشؤون االجتماعية 

   جمعيةللطالعه على امليزانية العمومية وإقرارها وتقدميها  اجلمعيةصورة من حمضر جملس إدارة  .١
 العمومية للتصديق عليها .

 حمضر جرد الصندوق . .٢
 حمضر جرد املستودع . .٣
 لدى البنوك ومذكرات التسوية إذا لزم األمر .  اجلمعيةشهادات أرصدة   .٤
ت حت .٥ ا مع التأكيد ليلية إليضاح مصروفات وإيرادات بيا ا ومستحقا الربامج واألنشطة ومقدما

 على إظهار التربعات العينية .
إلضافات واالستبعادات  أثناء  .٦ كشوف استهالك األصول الثابتة مع كشف حتليلي حلركة األصول 

 إىل الرصيد . العام  وصوالً 
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ت  للمحاسب القانوين) ١٧/١٢( مادة يف كل وقت حق االطالع على مجيع السجالت واملستندات والبيا
واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها والرد على مجيع مالحظاته واستفساراته الالزمة ألداء 

  مهمته .

ن أللخطر  اجلمعيةالقانوين عند اكتشاف أي اختالس أو تصرف يعرض أموال  على احملاسب) ١٨/١٢( مادة
ً بذلك إىل املدير  يرفع تقر    الختاذ اإلجراءات املناسبة .  العام يراً فور

اية السنة املالية وإعداد تقارير   يقوم  ) ١٢/ ١٩مادة ( ت اخلتامية يف  احملاسب القانوين مبراجعة احلسا
بذلك وفق معايري املراجعة املتعارف عليها على أن ينتهي من أعمال املراجعة وتقدمي تقريره  
خالل فرتة ال تقل عن أسبوعني من املوعد النهائي املقرر لرفعها إىل جملس اإلدارة . "وعلي 

 : ما يلياحملاسبة مراعاة مكتب 
اية السنة  جمعيةلل. السنة املالية  ١  .  امليالدية  هي 
لسنة املالية املعنية مع ختصيص خانة للمقارنة مع السنة املالية ٢ . فحص امليزانية العمومية اخلاصة 

 السابقة.
لسنة املالية املعنية ,٣ انة للمقارنة مع مع ختصيص خ . فحص حساب اإليرادات واملصروفات اخلاص 

 السنة املالية السابقة . 
 . فحص قائمة للمقبوضات واملدفوعات النقدية اليت متت خالل السنة املعد عنها امليزانية .٤
 . اجلمعية. فحص إيضاحات مصروفات  ٥
وقيمته األساسية يف أول  . فحص بيان استهالك املوجودات من األصول الثابتة يوضح نوع األصل ,٦

ك مع توضيح أية إضافة جديدة أو ونسبة االستهال وقيمة قسط االستهالك السنوي , السنة املالية ,
 وبيان التاريخ يف كال احلالتني .  ستبعادات ,ا

 اجلمعيةرة بقيمة فعلية مبوجب حماضر التقدير اليت تعدها واملصروفات العينية مقدَّ . احتساب اإليرادات ٧
 وإظهار  قيمة املتبقي منها ضمن كشوف اجلرد .

يرادات ومصروفات ,٨ مع بيان  املختلفة كل علي حدة , املشروعاتدخل وصايف  . إعداد كشوفات 
 سنة املقارنة لصايف الدخل .

 من العقار ,كل علي حدة . جلمعيةا. فحص إيضاح ممتلكات  ٩
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 من الوزارة حسب نوعها .  اجلمعية. بيان كل قيمة إعانة حصلت عليها  ١٠
لتأمينات .١١  . إيضاح 
لذمم املدينة والدائنني .ي. إيضاح تفص١٢  لي 
ً وحماسبياً بنسبة  . مراجعة احل١٣ ت مستند  كافية .سا
 .لي مجيع صفحات امليزانية واحلساب اخلتامي احملاسبية خبتمه الرمسي ع  . مصادقة مكتب١٤
سم ١٥ استمارات  مثل (الصكوك الشرعية , اجلمعية. طلب مستندات ملكية األصول الثابتة املسجلة 

 بذلك يف تقريره علي امليزانية .  أشريطالع عليها والت) لال  السيارات وغريها
مبلغ رصيد لنص الذي يوردها به علي أن يذكر  اجلمعية. تُقبل شهادة البنك الذي تتعامل معه ١٦

وحيدد مقدار األصول رقماً  , جمعيةللاليوم احملدد لنهاية السنة املالية  لدية بتأريخ اجلمعيةأصول أموال 
  وكتابة .

ت اخلتامية ومراجعتها١٧ ومناقشتها مع الشؤون املالية لعرضها علي  . دراسة امليزانية العمومية واحلسا
العمومية يف اجتماعها السنوي واملصادقة عليها ، ورفع نسخة منها للجهات الرمسية املعنية  اجلمعية

 .    اجلمعيةإلشراف على  
ت اخلارجي  )١٢/ ٢٠مادة ( إضافة إىل القوائم األساسية   جمعية لليلزم أن يتضمن تقرير مراجع احلسا

  :ما يليصر القوائم املالية وبيان واعتمادها وتفصيل كامل ببيان بنود عنا
 .. مدى تطبيق املبادئ احملاسبية١
 . مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .٢
 . أحداث مهمة وقعت بعد إعداد القوائم املالية .٣
 الية .. نتيجة الفحص املستندي والفين للعمليات امل٤

  :توضح ما يلياجع اخلارجي مبذكرات  أسفل القوائم املالية املعتمدة من املر   يلزم اإلشارة  )  ٢١/١٢مادة (
 .طرق تقومي املخزون  .١
 .االلتزامات احملتملة يف املستقبل .٢
 .أحداث وقعت بعد إعداد امليزانية .٣
 .أثر التحويالت للعمالت األجنبية .٤
 .احملاسبيةالتغري يف السياسات   .٥
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ت).  اجلمعيةتفصيل لبنود أموال   .٦   ، االلتزامات (األما
  :حصائية التاليةاإلواجلداول   .٧

x حتليل األصول ، االستهالك.  
x بت ومتغري   .حتليل املصروفات إىل 
x   واألنشطة والربامج املنفذةواملشاريع  يرادات األخرى الدعم واإليرادات العامة واملخصصة واإلبيان.  

ت اخلتامية مشفوعة بتقرير إدارة العام يرفع املدير ) ٢٢/١٢مادة ( وتقرير احملاسب القانوين إىل  اجلمعيةاحلسا
اية السنة املالية.جملس اإلدارة خالل ثالث   ة أشهر من 


