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 مقدمة

 النظام المالي والمحاسبيالهدف من 

هبا قسم احملاسبة ، والغرض من هذه يقوم  السياسات واإلجراءات اليت حتكم األنشطة اليت النظاميبني هذا 
 السياسات واإلجراءات هو:

 .وضع معايري رقابة مناسبة لكافة أنشطة قسم احملاسبة 

  امليزانيات والتقارير اإلدارية بكفاءة وفعالية حتديد السياسات واإلجراءات املالية بشكل واضح وكذلك توضيح
 شطة والوظائف.وانسجام الستخدامه يف إدارة وتنظيم هذه األن

 نسو ي قسم احملاسبة.ني وتوفري دليل مرجعي حمدث ملأتم 

  عند تطبيق العمليات احملاسبية ضمان االنسجام واالتساق عند تطبيق السياسات واإلجراءات. 
 النظام : امسئولية حفظ وتطبيق هذ

  ،للتواكب مع تتم مراجعة دليل السياسات واإلجراءات سنواي أو يف مدة أقل من ذلك حسب احلاجة
 التحديثات والتحسينات والتطوير يف أداء العمليات الداخلية للجمعية .

 

 أمن المعلومات

 جيب االحتفاظ جبميع املستندات يف مكان آمن وطريقة سليمة خاصة ما يلي:
  ة.املراقباحلساابت السنوية وتقارير 

 .مجيع االتفاقيات 

 .عقود التوظيف 

 .عقود التأجري 

 وك، اجلهات املاحنة، احملامني واملكاتب االستشارية وغريهم.املراسالت مع البن 

 .املستندات املهمة األخرى 
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 الأول الباب 

 الأحكام والقواعد العامة

 (1مادة )

يف  املوظفنيإىل بيان القواعد األساسية للنظام املايل واحملاسيب اليت يراعي إتباعها من كافة  الالئحةهتدف هذه 
املايل، كما هتدف إىل احملافظة على أموال  ابلنشاطتتصل عند تنفيذهم لعمليات  يةمجعية البهاق اخلري 

وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد املراقبة والضبط الداخلي وسالمة حساابهتا  اجلمعيةوممتلكات 
 املالية.

 (2مادة )

 بها ما مل يقتض السياق خالف ذلك:يكون للتعابري التالية واملستخدمة ضمن هذه الالئحة املعاين املبينة جبان
 مجعية السكري السعودية اخلريية : اجلمعية . 
 مجعية السكري السعودية اخلريية   جملس اإلدارة: جملس إدارة. 
 مجعية السكري السعودية اخلريية   على املدير التنفيذي: املدير التنفيذي. 
 مجعية ن كافة األعمال املالية واحملاسبية لدى ع املسئول: املدير  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 السكري السعودية اخلريية  

 جلمعية السكري السعودية اخلريية  الداخلي  املراقبالداخلي:  املراقب 
 اعتماد اللائحة

 (3مادة )

رة مدير إداو الداخلي  املراقبو  املدير التنفيذي معتعتمد هذه الالئحة من قبل جملس اإلدارة بعد مناقشتها 
مادة أو فقرة فيها إال مبوجب قرار صادر عنه أو من  أي؛ وال جيوز تعديل أو تغيري  الشؤون اإلدارية واملالية

بوقت   هيفوضه بذلك ؛ وىف حالة صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها على كل من يهمه األمر قبل بدء سراين
 كاف.
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 تطبيق اللائحة

 (4مادة )

يفوضه، ومبا ال يتعارض من لالئحة يعترب من صالحيات جملس اإلدارة أو كل ما مل يرد به نص يف هذه ا ( أ)
 .اململكة العربية السعوديةهبا يف مع األنظمة واللوائح املعمول 

حيثما يقع الشك يف نص أو تفسري أي من أحكام هذه الالئحة، فإن قرار جملس اإلدارة يف ذلك  ( ب)
 حاسم.

لية املعمول هبا حاليًا مبا ال يتعارض مع أحكام ونصوص هذه )ج( يستمر العمل ابلقرارات والتعاميم املا
 الالئحة، كما يلغي صدورها كل ما يتعارض معها.

 رقابة تطبيق اللائحة

 ( 5مادة) 

عن  املدير التنفيذيمراقبة تنفيذ هذه الالئحة وااللتزام هبا، وعليه أخطار  اجلمعيةالداخلي يف  املراقبيتوىل 
 اجلتها فوراً واختاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بذلك.أية خمالفة للعمل على مع

 الأسس المحاسبية

 (6مادة )

احملاسبية  واملبادئووفقًا لألسس ) مدين ودائن (  طبقًا لنظام القيد املزدوج اجلمعيةيتم إعداد حساابت  (1)
 املتعارف عليها.

 يتم جتهيز احلساابت وفقاً لألسس واملفاهيم العامة التالية: (2)

 يز احلساابت طبقاً ملبدأ نظام التكلفة التارخيية.يتم جته 

  يتم إتباع أساس االستحقاقات احملاسبية عند استحقاق اإليرادات واملصروفات ويتم حتقيقها عند
 حتصيلها )وفقاً للنقد املستلم واملدفوع( ويتم قيدها يف القوائم املالية اخلاصة ابلفرتة اليت متت فيها.

 منشأة مستمرة ولن يتم تصفيتها أو مجعية السكري السعودية اخلريية إن طبقًا لفرض االستمرار ف
 ختفيض حجم عملياهتا بشكل كبري يف املستقبل املنظور.

  طبقًا ملبدأ اإلفصاح والشفافية، جيب أن تفصح القوائم املالية عن مجيع البياانت واملعلومات اليت قد
 تؤثر بصورة جوهرية على التقييم والقرارات.

 

 بسجالت حماسبية مستقلة )يدوية أو آلية( لقيد وتسجيل مجعية السكري السعودية اخلريية  ظ تفحت
 مجيع املعامالت مبوجب مستندات مؤيدة وفقاً لألسس احملاسبية السليمة.
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  احلساابت بطريقة تتيح لطرف اثلث ملم ابإلجراءات يتم االحتفاظ ابملستندات ودفاتر جيب أن
 فرتة مناسبة من الوقت.ع على مجيع املعامالت والتدفقات املالية خالل احملاسبية إمكانية اإلطال

  جيب أن يتم تقييد وتدوين مجيع املعامالت والتدفقات املالية بطريقة تتيح أمكانية متابعة نشأهتا
 وتقييدها.

  شاملة وصحيحة فيما يتصل ابلعمليات املسجلة  الربانمج احملاسيبجيب أن تكون مجيع القيود يف
 فرتات احملاسبية.السلسلها و وت

 .جيب أن يتم االحتفاظ جبميع الفواتري واملستندات والسجالت وحماضر القرارات بطريقة منظمة 

 (7مادة )

أساس ربع سنوي، وسوف تشمل مجيع االستحقاقات الضرورية ابإلفصاح بصورة التقارير على يتم إعداد 
 ألنشطة والتدفقات النقدية.اونتائج  للجمعيةواضحة ودقيقة عن املوقف املايل 

 (8مادة )

 جيب تسوية ما يلي على أساس شهري أو ربع سنوي:
 .النقدية يف البنوك 
 .الذمم املدينة 
 .الذمم الدائنة 
 .العهد 
 .)املبالغ املدفوعة مقدما )السلف 
 .املخزون 
 .سجل األصول الثابتة 

 

 

 إدارة الحسابات البنكية

 (9مادة )

 عند القيام أبي عمل يتعلق ابحلساابت البنكية: جيب إتباع السياسات التالية
 . اجلمعيةيتم فتح كافة احلساابت البنكية ابسم  -1

املفوضني ابلتوقيع وحسب الئحة الصالحيات  املسئولنيجيب توقيع كافة الشيكات الصادرة من قبل  -2
 املعتمدة. املالية
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 يتم إجراء عمليات تسوية كافة احلساابت البنكية على أساس شهري. -3

 ب التحري وحل كافة املسائل غري العادية اليت تظهر يف عمليات التسوية مباشرة حني ظهورها.جي -4

 جيب املوافقة على اعتماد كافة التحويالت البنكية بشكل سليم وموثق. -5

 جيب اعتماد قفل أي حساب وفقاً لإلجراءات املتبعة. -6

 (11مادة )

 فتح احلساب البنكي يتم حسب اإلجراءات التالية:
بتعبئة منوذج فتح حساب بنكي جديد  موضحًا أسباب فتحه  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةم يقو  (1)

 والتفاصيل ذات العالقة.

 . مبراجعته واعتمادهالذي يقوم  للمدير التنفيذييتم إرسال النموذج  (2)

الذي يقوم برتتيب  ةدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالييتم تقدمي النموذج مل املدير التنفيذيبعد اعتماد  (3)
 فتح احلساب البنكي اجلديد .

بفتح رئيسي جديد يف دليل  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةمبجرد فتح احلساب اجلديد يقوم  (4)
 .احلساابت و إخطار املوظفني ذوى العالقة حسب ما هو موضح يف دليل احلساابت 

 
 
 
 
 
 

 (11مادة )

 لتالية:مت حسب اإلجراءات ا قفل حساب بنكيي
بتعبئة منوذج قفل حساب بنكي موضحًا أسباب قفل احلساب  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم  (1)

 البنكي القائم والتفاصيل ذات العالقة.

 . واعتمادهالذي يقوم مبراجعته  للمدير التنفيذييتم إرسال النموذج  (2)

الذي  دير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةمل يتم تقدمي النموذج املدير التنفيذيبعد احلصول على اعتماد  (3)
 يقوم برتتيب قفل احلساب البنكي القائم.

إبلغاء احلساب الرئيسي ذو العالقة يف  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةمبجرد قفل احلساب يقوم  (4)
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 دليل احلساابت وإخطار املوظفني ذوي العالقة بذلك.

 

 (12مادة )

 -سب اإلجراءات التالية:تتم التسوايت البنكية ح
يقوم احملاسب يف قسم احملاسبة إبعداد بيان التسوايت البنكية على أساس ربع سنوي ابلنسبة للحساابت  -1

 البنكية املكلف مبتابعتها.

الذي يقوم  للمدير التنفيذيبتقدمي بيان التسوايت البنكية  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم  -2
املدير اكتشاف أي مبالغ غري عادية أو مفردات تسوية معلقة لفرتة طويلة يقوم  مبراجعته، ويف حالة

 وحل املسألة.ابلتحري  التنفيذي

الداخلي الذي يقوم ابقرتاح القرار  للمراقبيف حالة وجود أي مسألة غري حملولة يتم إعداد تقرير استثناء  -3
 حلل املسألة.
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 الفصل الثاني

 السياسات المالية والمحاسبية

 أحكام عامة

 (13مادة )

 . اهلجريةلسنة اليوم األول لعشر شهرا، تبدأ من  اثنامدة  للجمعيةمتتد السنة املالية 
 (14مادة )

السنة املالية اليت ينبغي حتقيقها خالل  ()إيرادات ومصروفات املالية املستهدفات املدير التنفيذيحيدد 
 من خالل املوازنة السنوية .

 (11مادة )

حماسبياً إلثبات وتسجيل موجودات )أصول( ومطلوابت )خصوم( ونفقات وإيرادات  نظاماً  عيةاجلمضع ت
على حدة والعمليات  التشغيلي، حبيث يتم إثبات وتبويب العمليات احملاسبية الناجتة عن النشاط اجلمعية

مصادرها مبوبة حسب  اجلمعيةعلى حدة، وحبيث تظهر نفقات وإيرادات  ) شراء األصول ( الرأمسالية
 املسئولة عنها. داريةاإلائدة هلا ومصنفة حسب الوحدات وأنواعها وحسب األنشطة والفعاليات الع

 (16مادة )

اهليئة السعودية طريقة القيد املزدوج، ويتبع القواعد واألعراف احملاسبية الصادرة عن  اجلمعيةتبع ت
 احملاسبة املتعارف عليها دولياً.يف اململكة العربية السعودية وقواعد  للمحاسبني القانونيني

 (17مادة )

مدير ابستخدام نظام خاص ابحلساابت العامة على احلاسب اآليل، حبيث يقوم  اابهتحسا اجلمعيةسك مت
ابلتأكد املستمر من صالحية  اجلمعيةابلتعاون مع فين احلاسب اآليل يف  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
ات ومتطلبات العمل املايل واحملاسيب والتحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة النظام ومالئمته مع االحتياج

 والسعي لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقاً مع أعلى مستوايت األداء احملاسيب. اجلمعيةاألعمال يف 
 

 (18مادة )

يعتمد عليها اليت  من األموال وبيان مصادر التمويل اجلمعيةاحتياجات  تقديريهدف التخطيط املايل إىل 
 على الوفاء اباللتزامات املالية املرتبطة هبا. ملايل وقدرتها اجلمعية، واحملافظة على موقف لسد احتياجاته

 ( 19مادة )

  -ينقسم التخطيط املايل إيل :
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 .  سنوات 3ال تقل عن ختطيط مايل طويل األجل ويتعلق بفرتة زمنية  - أ
 قصرية ال تزيد عن سنة مالية. ختطيط مايل قصري األجل ويتعلق بفرتة زمنية  - ب

 
 دليل الحسابات

 ( 21مادة )

دليال للحساابت يقوم على أساس ترميز  ابلتعاون مع قسم احملاسبة مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيضع 
 . اجلمعيةاحلساابت وفق أسلوب ترقيمي يتوافق مع طبيعة نشاط 

 

 دليل الوحدات المحاسبية 

 ( 21مادة )

احملاسبة دليال للوحدات احملاسبية مواز لتصنيف اإلدارات واألقسام اليت يتضمنها اهليكل التنظيمي يضع قسم 
ومبا ميكن من الوصول إيل حتديد موجودات ومطلوابت ونفقات وإيرادات، ونتائج عمل هذه  للجمعية

 من حيث التفضيل أو التجميع .  املرغوباإلدارات وابملستوى 
 

 

  تغيير دليل الحسابات

 ( 22مادة )

  -على اجملاالت الست التالية: معية البهاق اخلرييةيشتمل دليل احلساابت جل
 اب : ميثل رمز رقمي حمدد خمصص لكل حساب رئيسي . ـــرمز احلس

 وصف احلساب : ميثل اسم احلساب الرئيسي . 
 وضع احلساب: يوضح عما إذا كان احلساب متحرك أو غري متحرك. 

 ع عما إذا كان مرتبط ابمليزانية العمومية أو قائمة الدخل أو حساب مدين أو دائن. طبيعة احلساب: يوض
 مستوى احلساب: يوضع مستوى احلساب كمثال: املستوى اإلمجايل أو الرئيسي أو التحليلي. 

 القسم: يوضع القسم احملدد املرتبط به احلساب. 
 ( 23مادة )

ز غــري الضــرورية ي علــى األقــل لتحديــد الرمــو ب مراجعــة دليــل احلســاابت علــى أســاس نصــف ســنو جيــ -1
دليل احلساابت حمداث وفقا لالحتياجات احلالية واملستقبلية  يبقىرموز جديدة حىت  حلذفها واستخدام

 .  للجمعية
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ويـتم  مـدير إدارة الشـؤون اإلداريـة واملاليـةأي تغيري يف دليل احلسـاابت يـتم إجـرافه فقـط بعـد مراجعـة  -2
 . املدير التنفيذيمن قبل  بناًء على ذلك اعتماده

الـيت مت إيقـاف حركتهـا منـذ وقـت  البنكيةمبراجعة احلساابت  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةقوم ي -3
  -طويل ألجل تقييم احلاجة إيل إلغائها واليت تشمل:

  . احلساابت الرئيسية املدرجة يف دليل احلساابت لالستعمال ملرة واحدة 
 ليت مل تشهد معامالت خالل السنوات املاضية ذات األرصدة الصفرية. احلساابت الرئيسية ا 

  .احلساابت الرئيسية اليت أوضحت التجربة أبهنا حساابت متشاهبة وميكن توحيدها 
إبرسـال نتـائج مراجعتـه مصـحوبة ابلطلـب اخلـاص إبلغـاء أي  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم  -4

 . املدير التنفيذيو فتح حساب جديد إىل حساب رئيسي أو إيقاف حركته أ
الــداخلي مبراجعــة أي طلــب خــاص بفــتح أو إلغــاء أو تغيــري وضــع حســاب مســتلم مــن  املراقــبيقــوم  -5

 . لالعتماد املدير التنفيذيومت رفعه إىل  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
 

 

 الإقفال الربع سنوية والسنوية 

 ( 24مادة )

  -التالية عند إقفال املستحقات:جيب مراعاة األمور 
كل سـنة لكـي يـتم تـدوين املصـروفات   وهناية ربع سنةيتم تدوين وتقييد مجيع املستحقات يف هناية كل  -1

 يف الفرتة الصحيحة املرتبطة هبا. 
ــتم تــدوين وتقييــد مجيــع املســتحقات املتعلقــة مبنــافع خدمــة املــوظفني حســب نظــام العمــل والعمــال  -2 ي

 السعودي. 

ين وتقييد مجيع اخلصومات املتمثلة يف املصروفات املتعلقة ابلعموالت املستحقة الدفع مقابـل يتم تدو  -3
املبيعــات ومصــروفات النقــل والســكن واهلــاتف والكهــرابء ألجــل حتقيــق عــرض شــامل وعــادل للقــوائم 

 املالية . 

ن حتميلهـا ب أن تقيـد ملـدين حسـاابت املسـتحقات ذات العالقـة بـدال مـمجيع املدفوعات الالحقـة جيـ -4
 على حساب املصروفات مرة اثنية. 

 ( 21مادة )

  -كما جيب إتباع اإلجراءات التالية عند إقفال الدورة الربع سنوية والسنوية للمستحقات :
يف هنايــة كــل فــرتة ماليــة أنــه مت إجــراء املســتحقات  مــدير إدارة الشــؤون اإلداريــة واملاليــةجيــب أن يتأكــد  -1
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وظفني مثـــل خمصـــص مســـتحقات هنايـــة اخلدمـــة طبقـــا لألنظمـــة الســـائدة يف املتعلقـــة مبتعلقـــات خدمـــة املـــ
 اململكة العربية السعودية. 

اعتماد املخصصات املتعلقة ابملوظفني و  مبراجعة قوائم حساب مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم  -2
 القيد. 

فعلية أو يتم إجـراء الدفعـة بعـد يتم تسوية أي نقص أو جتاوز يف املستحقات يف وقت استالم الفاتورة ال -3
 . مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةاعتماد 

 

 

 

 

 

 التخطيط المالي 

 ( 26مادة )

يف املستقبل من األصول الثابتة واملتداولة  اجلمعيةيهدف التخطيط املايل بصفة عامة إىل دراسة احتياجات 
ؤقتة ومجيع املشروعات املنتظر تنفيذها مع حتديد ، واالستثمارات املللجمعيةوفقًا للخطة اإلسرتاتيجية  

 سنوات .  ثالثمصادر التمويل حيث يقوم التخطيط املايل طويل األجل على مبدأ اخلطط املتحركة لكل 
أما التخطيط املايل قصري األجل فيقوم على أساس إعداد ميزانية تقديرية لسنة واحدة ميكن تعديلها من 

 ما تتكشف عنه عملية املتابعة على حنو ما سريد فيما بعد .  على أساس قبل جملس اإلدارة
 ( 27مادة )

  -تشمل األصول ما يلي:
األصول الثابتة وتتضمن شراء واقتناء ومتلك األراضي واملباين واملرافق واملعدات واآلالت ووسائل  ( أ)

 على مزاولة نشاطها.  اجلمعيةالنقل واألاثث الالزمة حلاجة العمل واليت تساعد 
قطع الغيار والنقدية الالزمة حلاجة العمل، مبا يف ذلك املخزون السلعي ل ماملتداولة وتش ألصولا ( ب)

 ابإلضافة إىل األصول املتداولة األخرى . 
 

 

 

 



 
 

 
02 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الأصول 

 ( 28مادة )

  -سياسات إدارة األصول :
جالت بقيمتها العادلة يف يتم حيازة األصول الثابتة طبقا لإلجراءات املعتمدة ويتم تقييدها يف الس -1

 اتريخ احليازة. 
اتريخ التي تعقب  جيب تقييم واإلفصاح عن األصول الثابتة املقيدة يف القوائم املالية اخلاصة ابلفرتات -2

 حيازهتا ابلتكلفة التارخيية بعد تسوية اإلهالك املرتاكم. 

جي لألصل ابستخدام طريقة تكلفة األصول القابلة لإلهالك جيب أن يتم توزيعها على العمر اإلنتا -3
 من خالل إهالك املنافع االقتصادية املتعلقة ابألصل. القسط الثابت

يتم حساب اإلهالك على أساس سنوي ابإلضافة لذلك يتم حتميل اإلهالك اعتبارا من اتريخ حيازة  -4
 األصل، بينما يف حاالت التخلص من األصول ال يتم حتميل اإلهالك يف الشهر الذي مت التخلص

 فيه من األصل.

) نظام العهد  جيب وضع بطاقات مرقمة يف كل أصل من األصول الثابتة ألجل التحديد بشكل سليم -5
 ). 

جيب إجراء حصر ميداين دوري على أساس العينات ابلنسبة لألصول الثابتة وجيب مقارنة نتائج  -6
جراء التسوايت احلصر مع قوائم األصول الثابتة حسب السجل، ويف حالة عدم املطابقة جيب إ

 املناسبة.

الربانمج احملاسيب جيب التخلص من األصول الثابتة وفقا لإلجراءات املعتمدة وتقييدها يف كل من  -7
وسجل األصول الثابتة وجيب حتديث سجل األصول الثابتة بناًء على ذلك ، كما جيب حتميل 

 .لدخلقائمة ااملكاسب )أو اخلسائر( من األصول الثابتة املتخلص منها على 

 يف هناية كل فرتة مالية. يف الربانمج احملاسيب رصيد الجيب تسوية سجل األصول الثابتة مع  -8
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 ( 29مادة )

  -إجراءات حيازة األصول الثابتة أو تغيريها أو التخلص منها:
جيب على األقسام ذات العالقة استكمال وتعبئة منوذج تعميد شـراء أصـول اثبتـة أو تغيريهـا أو الـتخلص  -1

 منها املوقع من قبل رئيس القسم ، يتم استخدام هذا النموذج للحصول على اعتماد شراء أصل.
 جيب استكمال منوذج تعميد الشراء وتقدميه لقسم املشرتايت للقيام بشراء األصل املطلوب. -2

جيـب تقـدمي النمــوذج مصـحواب أبي عــروض أسـعار أو كااتلوجـات يــتم احلصـول عليهــا بواسـطة القســم ذو  -3
 . إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةقة إىل العال

املعتمـدة، جيـب اسـتكمال املعلومـات اخلاصـة  ابملوازنـةيقوم قسم احملاسبة مبراجعة التعميد املطلوب مقارنة  -4
الــذي يقــوم مــدير  إدارة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة ابمليزانيـة وجيــب تقــدمي النمــوذج مصــحواب ابملرفقــات إىل 

 لالعتماد. للمدير التنفيذيوذج مبراجعة وتقدمي النم

قبـل تقـدمي منـوذج  املـدير التنفيـذيجيب احلصول على املوافقـة مـن  املوازنةيف  إذا كان األصل غري موجود -5
 .لهالتعميد 

 . الثابتة لوحدة املشرتايت صول األ شراءيتم إرسال منوذج  املدير التنفيذيبعد احلصول على اعتماد  -6

دارة الشــؤون النمــوذج املعتمــد والفــاتورة األصــلية ومنــوذج طلــب الــدفع إل املشــرتايت إبرســال وحــدةقــوم ت -7
 .اإلدارية واملالية

بعد الدفع، يقوم قسم احملاسبة ابستالم منوذج حيازة أصل اثبت وفاتورة املورد األصـلية وعـروض األسـعار  -8
 إلدخاهلا يف النظام احملاسيب اآليل. 

 ار شيك وفقا إلجراءات الدفع.إبصد إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةقوم ت -9

عند شراء األصل يقوم مدير وحدة شؤون املوظفني بتسليم األصل للقسم ذي العالقة وتوثيقه عهدة عليه  -11
. 
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 ( 31مادة )

جيب إدراج مجيع اإلضافات بشكل سليم يف سجل األصول الثابتة يف اترخيها احملدد حىت يتم حسـاب  -1
 الشهر التايل اليت مت فيه حيازهتا. اإلهالك لألصول الثابتة من بداية

حيب استبعاد مجيع األصول اليت مت التخلص منها خالل الشهر من سجل األصول الثابتة حىت ال يتم  -2
 حساب إهالك لألصل يف الشهر الذي مت التخلص منه.

 يتم حساب اإلهالك على أساس سنوي وابستخدام طريقة القسط الثابت. -3

 ( 31مادة )

الدائمة من األصول الثابتة واملتداولة من مصادر التمويل اليت حيددها جملس  اجلمعيةجات يتم متويل احتيا
 اإلدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموازنة التقديرية

 

 ( 32مادة )

لتحقيق األهداف املدرجة يف اخلطة السنوية وهي  للجمعيةاملوازنة التقديرية هي الربانمج املايل السنوي 
من وراء إعدادها لتحقيق ما  اجلمعية، وتسعى اجلمعيةواملوارد ملختلف أنشطة  تتضمن مجيع االستخدامات

  -يلي:
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التعبري املايل عن خطة العمل السنوية املعدة على أساس علمي مستند إىل دراسات واقعية وأهداف  -1
 قابلة للتحقيق.

 قيقها. لتح اجلمعيةرصد املوارد املالية الالزمة لتمويل املشاريع واألنشطة اليت تسعى  -2

 على تنفيذ سياساهتا والتعريف بتلك السياسات. اجلمعيةمساعدة إدارة  -3

 .للجمعية املايلقياس األداء  -4

الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طريق املقارانت املستمرة بني األرقام املقدرة واألرقام الفعلية واليت  -5
 عن طريقها ميكن اكتشاف نقاط الضعف والعمل على تقويتها.

 ( 33)مادة 

موازنة تقديرية إليراداهتا ونفقاهتا كانعكاس مايل للخطة السنوية وعلى أن تشمل املوازنة التقديرية  اجلمعيةتعد 
  -األقسام التالية:

املوازنة التقديرية لإلنفاق الرأمسايل وتضم تكلفة املشاريع اليت تتضمنها خطة املشاريع وخطة املشـرتايت  - أ
 الرأمسالية.

رية للنفقات التشغيلية وتضم تكلفة القوى العاملة القائمة على رأس العمل وتكلفة القوى املوازنة التقدي - ب
العاملة املضافة خالل العام القـادم ونفقـات املـواد واخلـدمات املسـتهلكة وتكلفـة املعـدات والتجهيـزات 

حماســبية ولكــل وحــدة  اجلمعيــةغـري الرأمساليــة وعلــى أن يــتم تبويـب هــذه النفقــات وفقــا لــدليل حسـاابت 
 على حده.

 ومصادر التمويل لنفقاهتا التشغيلية والرأمسالية. اجلمعيةاملوازنة التقديرية إليرادات  - ت

 

 

 ( 34مادة )

إبعداد  البدء وقبل هناية السنة بثالث شهور على األقل اجلمعيةيف  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية تقوم
املختلفة،  اجلمعية إدارات وأقسامع األخذ يف االعتبار اقرتاحات التقديرية عن السنة املالية املقبلة م املوازنة

  -أساسا من: وتتكون امليزانية

 مشروع تقديري ملصادر التمويل والتزامات املشروع العامل أو حتت التنفيذ. -1
مشروع تقديري حلساب التشغيل واألرابح واخلسـائر يعتمـد أساسـا علـى تقـديرات النفقـات واإليـرادات  -2

 يف العام املقبل من املشروعات واألنشطة التشغيلية.املنتظرة 
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 ( 31مادة )

للمــدير ، تقدمــه للجمعيــةبوضــع التخطــيط املــايل )املوازنــة التقديريــة(  إدارة الشــؤون اإلداريــة واملاليــةختــتص 
 الذي يقوم بدراسته لعرضه على جملس اإلدارة لالعتماد والتصديق. للجمعية التنفيذي

 ( 36مادة )

مبشروع امليزانية التقديرية وتقوم كل منها بتنفيذ ما جاء هبا، كل منها يف حدود  اجلمعية سامأقتلتزم 
 اختصاصاهتا. 

 ( 37مادة )

 للجمعية املاليةاملالية املقررة ألي بند من بنود املصروفات طبقا لالئحة الصالحيات  االعتماداتجيوز جتاوز 
 . يذياملدير التنفقيمة البند املقررة بعد موافقة 

 

 

 الميزانية العمومية

 (38مادة )

الذي  املدير التنفيذياحلساابت اخلتامية وامليزانية العمومية لعرضها على  إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةعد ت
 انتهاء السنة املالية.شهر من يقوم بدراستها متهيدا لعرضها على جملس اإلدارة العتمادها يف موعد ال يتجاوز 

 املراقبو  للجمعية املدير التنفيذييزانية العمومية وقائمة الدخل على جملس اإلدارة بتوقيع كما تعرض امل
 وتعتمد من رئيس جملس اإلدارة. مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةويرفق هبا تقرير  واخلارجي الداخلي

 ( 41مادة )

  -يراعى قبل إعداد احلساابت اخلتامية اآليت:
مبــا خيصــها مــن مجيــع أنــواع املصــروفات ويقيــد مــا خيصــها مــن إيــرادات طبقــا ألســاس  حتمــل الســنة املاليــة -1

 االستحقاق.
 . فحص حساابت العمالء واملوردين وإعداد تقرير بشأهنم -2

 التأكد من سالمة اجلرد السنوي. -3

 املناسبة لألصول الثابتة. االهالكاتحساابت  -4

 ال.حيمل حساب األرابح واخلسائر ابملخصصات يف مجيع األحو  -5
 ( 39مادة )

 هدافلأل اجلمعية حتقيقاملالية والتشغيلية لبيان مدى  املؤشراتيتضمن تقرير جملس اإلدارة عن امليزانية 
  .يف جماالت النشاط والتشغيل والتمويل والكفاءة واألرابح واخلسائر وتطورات األصول املنشودة
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 الفصل الثالث

 المدفوعات 

 قواعد عامة 

 ( 41مادة )

حواالت بنكية، وال جيوز أن أو أذون صرف، واألصل أن يتم الصرف بشيكات  مبقتضىصرف املبالغ يتم 
 إال يف احلاالت العاجلة أو اليت تستلزم طبيعتها الصرف النقدي) النقدي (  يكون أبذون صرف على اخلزينة 

 . املدير التنفيذيويقررها 
 ( 41مادة )

بية ومراجعة التوصية احملاسبية ومراجعة الئحة الصالحيات املالية ة احلسااملراقبال حيرر الشيك إال بعد 
 .مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةواإلدارة على إذن الصرف واملوافقة عليه من 

 ( 42مادة )

 .لالئحة الصالحيات من خيوله جملس اإلدارة طبقا  اجلمعيةحق التوقيع عن  ميلك
 ( 43مادة )

فاتر الشيكات الواردة من البنك، ويتسلم املوظف املختص بتحرير الشيكات الدفاتر بد قسم احملاسبةحيتفظ 
حلفظه يف  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةالالزمة أوال أبول ورد ما مل يستعمل منها يف هناية كل يوم إىل 

 جيب أن حتفظ أصول الشيكات امللغاة بدفرت الشيكات.اخلزانة .و 
 ( 44مادة )

جيب أن حتفظ أصول املستندات املؤيدة للصرف مع الشيكات عند التوقيع وجيب أن يؤشر على املستندات 
 .مبا يفيد إصدار الشيكات 

 ( 41مادة )

يقوم احملاسب مبراجعة الشيكات الصادرة يوميا بتتبع أرقامها وتسلسلها وبعد مطابقتها على إذن الصرف 
 نك مع مراعاة أن يتم القيد يوميا.اخلاص بكل شيك يتم القيد يف حساب الب

 (46مادة )

تنفيذ الغري اللتزاماته، طبقا للتعاقد  نإال بعد التحقق م اجلمعيةال جيوز سداد قيمة االلتزامات اليت على 
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صرف مبالغ مقدمة حتت احلساب، إذا استدعت  للمدير التنفيذي، ومع ذلك جيوز اجلمعيةاحملرر بينه وبني 
 صول على الضمان الكايف .بشرط احل الظروف ذلك

 ( 47مادة )

دة أو سلفة مؤقتة على أن تسوى عند انتهاء الغرض منها هجيوز صرف مبلغ معني ملوظف أو أكثر بصفة ع
 املعتمدة. املاليةوذلك وفقا لالئحة الصالحيات 

 ( 48مادة )

حسب ما تقضى  ملدير التنفيذيامبعرفة  اجلمعيةحيدد احلد األقصى للمبالغ النقدية اليت حيتفظ هبا يف خزائن 
 يوميا . املبالغ املتحصلة نقدا إىل البنك به احلاجة، وجيب توريد

 

 العهد المستديمة والمؤقتة نظام 

 ( 49مادة )

 اجلمعيةأو من ينيبه نظاما للعهد )سلف( املستدمية واملؤقتة اليت حيتفظ هبا يف إدارة  املدير التنفيذييعتمد 
 .دير التنفيذيامل –بناء على ما يراه 

ويشتمل النظام حتديد قيمة العهدة أو السلفة وحاالت الصرف منها واحلد األقصى لكل دفعة، وحتديد 
ومن له حق االعتماد ويراعى عند حتديد قيمة العهدة أو السلفة  اجلمعيةيف  املوظفنيمستلم العهدة من بني 

  واحلد األقصى لكل دفعة طبيعة األعمال اليت تقتضي الصرف.
 ( 49مادة )

إدارة الشؤون على املكلف بصرف العهدة أو السلفة املستدمية تقدمي املستندات الدالة على الصرف إىل 
 وذلك لتسهيل مراجعة املستندات اليت جيب أن تكون مستوفاه لشروط الصرف. اإلدارية واملالية

 ( 11مادة)

شخص ملواجهة االحتياجات العاجلة واليت  أو من ينيبه صرف العهد املؤقتة إىل املدير التنفيذييعتمد 
، ويبني يف طلب الصرف كيفية املدير التنفيذييشرتط فيها الدفع النقدي الفوري، وذلك بناء على ما يراه 

 تسوية العهدة ومدهتا، وجيب أن تسدد العهدة ويسوى حساهبا مبجرد انتهاء الغرض اليت صرفت من أجله.
 

 ( 11مادة )

تتم معاملتها وجترى صيانتها مبوجب مستندات خاصة كما حيددها دليل اإلجراءات تصرف العهد وتعاد و 
مبوجب منوذج تسجيل عهدة حتال نسخة منه إىل قسم احملاسبة إلثبات  اجلمعيةاملالية واحملاسبية يف 

قيودها احملاسبية، وتسجل كعهدة عامة على مراكز املسئولية من إدارات ومراكز وفروع أو أي جهة 
مة هلا أو كعهدة شخصية تستخدم من قبل موظف معني وتسجل عليه.مستخد
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 المرتبات والأجور 

 ( 12مادة )

ابلنســبة جلميــع املــوظفني  مــن الراتــب ســتقطاعاتااليقــوم احملاســب يف قســم احملاســبة بتجهيــز كشــف  -1
 لقســـم شـــؤونويـــتم إرســـاله  مـــدير إدارة الشـــؤون اإلداريـــة واملاليـــةويـــتم مراجعـــة الكشـــف مـــن قبـــل 

 املوظفني.
 ة. للمراقباملالية  الشؤوناملوظفني بتجهيز كشوفات الرواتب وإرساله إلدارة  شؤون وحدةيقوم  -2

 .بعد مراجعة واعتماد كشوفات الرواتب يتم إدخاهلا يف احلاسب لتقييدها  -3

أرقام بطباعة قوائم مشتملة أمساء املوظفني واملبالغ اليت ستدفع و  إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم  -4
 حساابهتم.

 حتويل املبالغ حلساابت املوظفني.العتماد ملدير التنفيذي  يتم إرفاق قوائم الدفع مع خطاب موجه  -5

ــتم توقيــع اخلطــاب مــن قبــل  -6 ــةي ، وبعــد توقيــع ومــدير قســم احملاســبة ، مــدير الشــؤون اإلداريــة واملالي
 توقيع لالعتماد النهائي.ابل رئيس جملس االدارة أو انئبة املسئولني املذكورين أعاله يقوم 

ملسـري الرواتـب يقـوم مـدير وحـدة شـؤون املـوظفني بتحويـل رئيس جملس االدارة أو انئبة بعد اعتماد  -7
 الرواتب حلساابت املوظفني .

 

 

 السلف النقدية المستديمة وسلف الموظفين 

 صلاحية منح السلف

 ( 13مادة )

 املدير التنفيذييت تتطلبها طبيعة العمل، وحيدد جيوز صرف سلفة نقدية مستدمية ملواجهة املصروفات ال - أ
إدارة الشـؤون  مـديراملوظفني الـذين تصـرف هلـم السـلفة واملخـولني ابلصـرف منهـا بنـاء علـى اقـرتاح مـن 

، وجيــب تســوية هــذه الســلفة مبجــرد انتهــاء الغــرض الــذي صــرفت مــن أجلــه أو يف هنايــة اإلداريــة واملاليــة
 العام املايل.

، حيـدد صـاحب الصـالحية قيمتهـا ومــدة اجلمعيـةية صـرف سـلف شخصـية ملـوظفي جيـوز ألسـباب ضـرور  - ب
عشر شهراً وال  اثينسدادها على أال تزيد القيمة عن ثالثة رواتب أساسية وأال تتجاوز مدة السداد عن 

جيوز اجلمع بني أكثر من سلفة، كما جيب أن ال تزيد السلفة عن احلقوق املستحقة للموظف عند اتريخ 
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 .سلفةللطلبه 

 ملنح السلف للموظفني وذلك بقرار من جملس اإلدارة. سنوي خيصص مبلغ - ت
 

 

 الفصل الرابع

 المقبوضات 

 المقبوضات النقدية

 ( 14مادة )

  -عند توريد نقدية للخزينة تتبع اإلجراءات التالية:
إلداريـة مـدير إدارة الشـؤون ايقوم احملاسب بتحرير مستندات قـبض النقديـة للخزينـة وأن يوقـع عليهـا  - أ

 ، كما يوضح التوجيه احملاسيب اخلاص ابملبلغ. واملالية
 يقيد احملاسب مستندات القبض فور استالم النقدية ويوقع عليها مبا يفيد استالمها. - ب

 ( 11مادة )

ة الدورية ألعمال اخلزينة خاصة إجراء اجلرد الفعلي لرصيد اخلزينة ملراقبيقوم احملاسب أو من ينوب عنه اب
 ة اجلرد على سجل اخلزينة أو ما تكشف له من مالحظات إن وجدت.ويوقع بصح

 ( 16مادة )

ال جيوز أن يزيد الرصيد النقدي ابخلزينة الرئيسية أو ابخلزائن الفرعية على احلد الذي يقرره رئيس جملس 
ت قيمة، ويعترب احملاسب مسئوال عما بعهدته من نقد أو شيكات أو أوراق ذا ، املدير التنفيذياإلدارة أو 

ابلبنك يف  اجلمعيةوعلى احملاسب توريد ما يزيد عن الرصيد النقدي والشيكات الواردة للخزينة يف حساب 
، ويف احلاالت اليت يتعذر دير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةاليوم التايل على األكثر وإرسال إشعار اإليداع مل

 بذلك.  املدير التنفيذيابلبنوك خيطر  فيها لسبب طارئ إيداع املبالغ الزائدة أو الشيكات
 ( 17مادة )

دير إدارة الشؤون اإلدارية ستحقاقها وإعداد تقارير ملايف أوقات  اجلمعيةعلى احملصل متابعة حتصيل حقوق 
اإلجراءات املناسبة بشأهنا، وال جيوز  الختاذأو من يفوضه عن أي حقوق استحقت وتعذر حتصيلها  واملالية

يتعذر حتصيلها إال بعد اختاذ كافة الوسائل الالزمة لتحصيلها، وجيوز  اجلمعيةحق من حقوق التنازل عن أي 
 بعد استنفاذ كافة الوسائل املمكنة للتحصيل.  للجمعيةبقرار من صاحب الصالحية إعدام الديون املستحقة 
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 الشيكات الواردة 

 ( 18مادة )

يف شأهنا نفس ما اتبع ابلنسبة للمقبوضات النقدية على أن  يتبع للجمعيةالشيكات الواردة ابليد أو ابلربيد 
 يبني أن التحصيل مت بشيكات. 

 ( 91مادة )

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية مديراملالية حيث يقوم  الشؤونحتول الشيكات أو احلواالت الواردة إىل 
 أو اسم البنك.  اجلمعيةبتظهريها خبتم حيتوي على اسم 

 ( 61مادة )

  يف السجالت.م احملاسب إبرسال الشيكات واحلواالت إىل البنك بعد عمل صورة ضوئية عنها وحفظها يقو 
 التواقيع 

 ( 61مادة )

املســـــتندية  واالعتمـــــاداتالشـــــيكات  املســـــتندات املاليـــــة مثـــــل : تكـــــون صـــــالحية التوقيـــــع علـــــى - أ
حتريكهــا وإغالقهــا والتســهيالت البنكيــة وخطــاابت التحويــل املصــرفية وفــتح احلســاابت املصــرفية و 

ــةوترحيــل أرصــدهتا مــن حســاب آلخــر مبوجــب مــا مت اعتمــاده يف الئحــة الصــالحيات  معيــة جل املالي
 .  البهاق اخلريية

املاليــة  املسـتنداتتعتـرب تواقيــع رئـيس جملــس اإلدارة أو أحـد نــواب الـرئيس املخــولني ابلتوقيـع علــى  - ب
 مبوجب قرار صادر عن اجمللس. للجمعية

 قيع المخولين بالتو

 ( 62مادة )

 . للجمعيةاملالية  املستنداتحدود صالحية املخولني ابلتوقيع على  املاليةحتدد الئحة الصالحيات 
 

 

 كتابة التقارير 

 ( 63مادة )

  -سياسة كتابة التقارير املالية:
 ابملواعيد احملددة إلعداد التقارير املالية الداخلية واخلارجية. التقيديتم  -1
ئم املالية وفقًا ملتطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ومعايري األنظمة جيب إعداد القوا -2

 . اململكةاحملاسبة الدولية واألنظمة األخرى السائدة يف 
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كما يف اتريخ معني ونتائج   اجلمعيةجيب أن تظهر القوائم املالية املوقف الصحيح والعادل ألوضاع  -3
 قة ابلفرتات الزمنية املنتهية يف اتريخ حمدد. العمليات والتدفقات النقدية املتعل

 ( 64مادة )

  -اإلجراءات املتبعة عند كتابة التقارير املالية:
 للجمعيـةأو  إدارةقسـم أو ة النهـائي لكـل املراقبـإبعـداد ميـزان  مـدير إدارة الشـؤون اإلداريـة واملاليـةيقوم  -1

 ككل يف هناية الفرتة املالية .
 بصورة مستقلة. إدارةقسم أو إبعداد القوائم املالية لكل  اإلدارية واملاليةمدير إدارة الشؤون يقوم  -2

 .اجلمعيةإبعداد القوائم املالية املوحدة لعموم  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم  -3

رقــام ة حــىت تظهــر القــوائم املاليــة األاملراقبــيــتم مقارنــة ومضــاهاة مجيــع أرقــام القــوائم املاليــة وأرقــام مــوازين  -4
 واملبالغ الصحيحة.

 جبميع أنظمة ومتطلبات إعداد التقارير وأن يتم اإلفصاح حسب ما هو مطلوب. التقيدجيب أن يتم  -5

الــذي يقــوم  للمــدير التنفيــذية واجلــداول املؤيــدة املراقبــيــتم تقــدمي مجيــع القــوائم املاليــة مصــحوبة مبــوازين  -6
 . املوازنة أبرقام ة ويتحرى عن الفروقات غري العادية مقارنة ملراقباب

ــتم تقــدمي هــذه املســتندات املاليــة  -7 الــداخلي الــذي يقــوم مبراجعتهــا وتقــدميها جمللــس  للمراقــببعــد ذلــك ي
 اإلدارة لالعتماد. 

 يقوم جملس اإلدارة يف اجتماعه مبراجعة واعتماد القوائم املالية. -8

ومراجعة بصورة مشرتكة عن إعداد  مسئوالن الداخلي املراقبو  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيكون  -9
القوائم املاليـة يف الوقـت احملـدد واحلصـول علـى تـدقيقها علـى أسـاس سـنوي حسـب مـا هـو مطلـوب وفقـا 

 لألنظمة السعودية. 
 

 الفصل الخامس

 الاستثمار ومصادر التمويل 

 مسئولية توفير السيولة

 ( 61مادة )

اجلارية والرأمسالية كما هي  اجلمعيةالزمة ملواجهة مدفوعات هو املسئول عن توفري السيولة ال املدير التنفيذي
 معتمدة يف املوازنة التقديرية مع جتنب تعطيل السيولة الفائضة بدون االستفادة منها. 
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 مسئولية استثمار الفوائض النقدية

 ( 66مادة )

وحسب جداول  معيةاجلهو املسئول عن استثمار السيولة النقدية الفائضة عن حاجة  املدير التنفيذي
 موافقة جملس اإلدارة.عد التدفقات النقدية واختيار أفضل الوسائل هلذا االستثمار ب

 ( 67مادة )

البحث عن مصادر التمويل احملتملة وإجراء املقارانت الالزمة الختيار املصدر األفضل  املدير التنفيذيعلى 
 وسيلة املناسبة للتمويل.ال اعتمادبناًء على توجيهات جملس اإلدارة الذي له حق 

 الاحتياطات 

 ( 68مادة )

وفقاً  للجمعيةتشكل االحتياطيات سنواي بقرار من جملس اإلدارة ويتم الصرف من االحتياطيات النقدية 
 .للجمعيةاملعتمدة  املاليةلالئحة الصالحيات 
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 الفصل السادس

 الرقابة المالية 

 ( 69مادة )

، وأوجه استخدامها يف  اجلمعيةالكفيلة إبحكام الرقابة الداخلية على أموال  القرارات املدير التنفيذييصدر 
كل عملية، على أن تشمل هذه القرارات بصفة خاصة قواعد الرقابة على اإلنفاق، وتداول النقدية، 

 ملرتبات وغريها من أوجه اإلنفاق .والتحصيالت واألجور وا
 ( 71مادة )

ابالشرتاك مع  األقسامهذه اإلدارات و اخلطط والربامج إلدارته، وتقوم  إبعداد إدارة أو قسمكل   مديريقوم 
املدير يف حتديد الفروق يف التكلفة كل ثالثة شهور وأسباهبا وتعرض على  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 .  العتمادها التنفيذي
 ( 71مادة )

لعرضه على رئيس  املدير التنفيذيثة شهور إىل بتقدمي تقرير دوري كل ثال إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم 
جملس اإلدارة العتماده وعرضه على جملس اإلدارة مبينا به اإليرادات واملصروفات الفعلية ومقاران مبا كان 

ومقدار الفائض أو العجز النقدي يف هناية   اجلمعيةقوم إبعداد تقرير ربع سنوي يبني به وضع يمقدما، كما 
 يف هذا الصدد.  اجلمعيةهتا على إدارة كل فرتة، ومقرتحا

 ( 72مادة )

ة واجلرد الدوري واملفاجئ، وجيب أن يتم اجلرد الدوري مرة على األقل كل شهر، للمراقبختضع اخلزائن 
 . ويكون اجلرد شامال لكافة حمتوايت اخلزينة واملستندات ذات القيمة 

 ( 73مادة )

الداخلي لتحديد  املراقب أو املدير التنفيذي خلزينة يرفع األمر إىلإذا ظهر فرق ابلعجز أو الزايدة يف رصيد ا
للمدير املسئولية، على أن يتم توريد الزايدة وسداد العجز من أمني اخلزينة وتقييد ذلك حماسبيا، وجيوز 

 منه  اإليرادات بقرار أو من ينيبه اإلذن برد املبالغ اليت حصلت بغري حق أن تسوى هذه املبالغ من التنفيذي
 ( 74مادة )

مة على جملس اإلدارة وذلك بعد استنفاذ اإلجراءات املالية و تعرض الديون اليت يقتضي األمر اعتبارها معد
والقانونية الالزمة حنو حتصيلها على أال يتم إعدام الديون إال بعد اعتماد جملس اإلدارة وذلك وفقا لالئحة 

 .املاليةالصالحيات 
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 ( 74مادة )

وكل ما من شأنه احملافظة على أمواهلا  اجلمعيةهذه الالئحة على كافة املعامالت املالية يف  تسرى أحكام
ة املراقبصرف والتحصيل وسلطات االعتماد وقواعد لوأصوهلا ونظام الضبط الداخلي هبا، كما تنظم قواعد ا

 ساابت اخلتامية .واحلساابت املالية وحساابت التكاليف والقواعد اخلاصة ابمليزانية العمومية واحل
 ( 71مادة )

عن تنفيذ ومراقبة أحكام  مسؤولونإدارة الشؤون اإلدارية واملالية مدير الداخلي و  املراقبو  املدير التنفيذي
 اجلمعيةهذه الالئحة، وكافة القرارات التنفيذية اخلاصة ومراقبة القواعد املالية املنصوص عليها يف ابقي لوائح 

يف تنفيذ أحكام هذه  املدير التنفيذيوالعاملون هبا مسئولون أمام شؤون اإلدارية واملالية مدير  إدارة الويعترب 
مسئوال  املدير التنفيذيالالئحة وعن مراقبة األحكام املالية يف اللوائح األخرى يف حدود اختصاصه ويعترب 

 أمام رئيس جملس اإلدارة.
 ( 76مادة )

أو الفرع يزانية املختلفة بناء على طلب اإلدارة أو القسم تكون صالحيات الصرف املالية من بنود امل
 . املاليةاملختص طبقا لالئحة الصالحيات 
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 الفصل السابع

 الحسابات الختامية والتقارير الدورية 

 الحسابات الختامية 

 ( 77مادة )

ال احلسـاابت يف إصدار التعليمات الواجب إتباعهـا إلقفـمدير  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية يتوىل  -1
 .للجمعيةموعد أقصاه ثالثون يوماً قبل هناية العام املايل 

ة السنوي والقوائم املاليـة اخلتاميـة املراقبمن إعداد ميزان  االنتهاءاإلشراف على قسم احملاسبة يتوىل  -2
العــام  انتهــاء، خــالل شــهر مــن اجلمعيــةمؤيــدة مبرفقاهتــا التفصــيلية ومناقشــتها مــع مراجــع حســاابت 

 .للجمعيةايل امل

اإلشراف علـى إعـداد التقريـر املـايل السـنوي موضـحاً نتـائج أعمـال كافـة أنشـطة قسم احملاسبة يتوىل  -3
هبـدف  املـدير التنفيـذيالـداخلي وعرضـه علـى  املراقـبر يـوإرفاقـه مـع القـوائم اخلتاميـة وتقر  اجلمعية

 .ةللجمعيالعام املايل  انتهاءاستكمال إجراءات مناقشاته خالل شهر من 

برفــع كافــة التقــارير اخلاصــة ابحلســاابت اخلتاميــة مــع تعليقــه عليهــا ومقرتحاتــه  املــدير التنفيــذييقــوم  -4
العــام املـــايل والــذي يتــوىل مناقشـــة  انتهــاءحياهلــا إىل جملــس اإلدارة وذلــك حبـــد أقصــى شــهرين مـــن 

 واعتماد احلساابت اخلتامية. 
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 التقارير الدورية 

 (78مادة )

حتليل البياانت الواردة يف التقارير املالية واحلساابت اخلتاميـة إبسـتخدام أسـاليب قسم احملاسبة  يتوىل -1
ملــدير الشــؤون اإلداريــة التحليــل املــايل املتعــارف عليهــا ورفــع تقريــر بنتــائج هــذا التحليــل ومدلوالتــه 

 . للجمعية واملالية

تماد التقارير الدورية املالية والتأكد من صحة مراجعة واعمدير  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية يتوىل  -2
 . املدير التنفيذيالبياانت املدرجة فيها وعرضها على 

 

 ( 79مادة )

أو من يفوضه يف هناية كل ثالث شهور مبراجعة واعتماد التقارير املالية الصادرة عن  املدير التنفيذييقوم 
  -التقارير كحد أدىن على:وجيب أن تشتمل هذه  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 ة اإلمجايل عن الفرتة املنتهية بتاريخ تقدمي التقارير.املراقبميزان  -1
 .إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةمعد من قبل  للجمعيةاملركز املايل  -2

 .للجمعيةقائمة الدخل  -3

 مقارنة اإلنفاق اجلاري الفعلي مع االعتمادات املخصصة له يف املوازنة التقديرية. -4

 ارنة اإليرادات احملققة فعال مع اإليرادات املخططة يف املوازنة التقديرية.مق -5

ماداًي وماليًا ومقارنتها مبا هو خمطط هلا يف اخلطة السنوية وما هو  للجمعيةنسبة تنفيذ املشاريع الرأمسالية  -6
 معتمد هلا يف املوازنة التقديرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
28 

 الفصل الثامن
 

 الهدايا 

 ( 81مادة )

على أن ال يتجاوز إمجايل اهلدااي املقدمة خالل  اجلمعيةتقدير اهلدااي العينية للغري ابسم  للمدير التنفيذيز جيو 
، وجيب احلصول على موافقة جملس اإلدارة يف أو ما يقره جملس اإلدارة  ألف رايل ثالثنيالسنة املالية عن 

 حالة جتاوزه هذه احلدود. 
 ( 81مادة )

قبول التربعات أو اهلدااي العينية أو النقدية املقدمة للموظف بصفته الوظيفية  اجلمعية ال جيوز ألي موظف يف
 وخيضع للمساءلة.  اجلمعية، ويعترب املوظف الذي يقبل مثل هذه التربعات أو اهلدااي خمالفاً ألنظمة 
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 الفصل التاسع

 لائحة إعداد الموازنة التقديرية 

 (82مادة )

 . حيدد جملس اإلدارة بدايتها وهنايتهاي اخلطة التشغيلية أو برانمج العمل يف فرتة مستقبلية املوازنة التقديرية ه
 

 (83مادة )

 املوازنة التقديرية هي أداة للتخطيط والتحفيز والرقابة وتقومي األداء .
 

 (84مادة )

ملوارد البشرية واملالية واآللية املتاحة ،عن هتدف املوازنة التقديرية إىل التنسيق بني األساليب واإلجراءات اإلدارية ، وبني ا
طريق االسرتشاد مبعاير األداء املتفق عليها واملبادئ االقتصادية الراجحة ، حبيث يتحقق أفضل استغالل ممكن للموارد إبتباع 

 أفضل األساليب واإلجراءات اإلدارية .
 

 (81مادة )

 يرية .جلنة املوازنة هي املسؤولة عن إعداد املوازنة التقد
 

 (86مادة )

 تتشكل جلنة املوازنة بقرار من جملس اإلدارة .
 

 ( 87مادة)

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

 
 (88مادة )

رتاتيجية طويلة األجل وبصورة تساهم يف حتقيق جزء من هذه اخلطة تعد املوازنة التقديرية السنوية على أساس اخلطة اإلس 
 اإلسرتاتيجية.
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 (89مادة )

جيب أن يتم إعداد املوازنة التقديرية على أساس اهليكل التنظيمي، وبصورة تساعد على احلكم على أداء كل إدارة من 
 اإلدارات اليت يتكون منها اهليكل التنظيمي.

 
 (91مادة )

إىل مدراء اإلدارات  املدير التنفيذيخبطاب موجه من  قبل بدايتها بثالثة أشهرة إعداد املوازنة التقديرية السنوية تبدأ عملي
واألقسام املختلفة للبدء يف إعداد تقديرات اإليرادات واملصروفات اخلاصة بكل إدارة ، وضرورة مشاركة مجيع املوظفني 

كون التقديرات طموحة وميكن حتقيقها ، وذلك لزايدة مستوى الطموح والتحفيز املختصني يف إعداد تلك التقديرات ، وأن ت
 لدى املوظفني لتحقيق أهداف املوازنة .

 
 ( 91مادة )

 تتضمن املوازنة التقديرية اجملاالت اآلتية :
 . اإليرادات 

 .املصروفات 

 .النفقات الرأمسالية 

 اجلديدة . تالتعيينا 

  .التقاعد وهناية اخلدمة 

 ع اجلديدة.املشاري 
 

 (92مادة)

تقديرات اإليرادات واملصروفات ، ودعوة أعضاء اللجنة  املدير التنفيذيبتسليم  مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةيقوم 
 إلعداد التصور النهائي للموازنة التقديرية ، وذلك يف منتصف شهر ذي احلجة من كل سنة .

 
 ( 93مدة )

مسئولني عن إعداد تقديرات اإليرادات وتوزيعها على الفرتات األربعة ربع  التسويقدارة ومدير إ املدير التنفيذييكون 
 السنوية .
 (94مادة )

 املتوقعة إىل البنود الرئيسية اآلتية : تيتم تصنيف اإليرادا
  املناديبإيرادات . 
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 وزارة الشؤون االجتماعية دعم . 

 .إيرادات املشاريع 

 . إيرادات شركات االتصاالت 

 دات اشرتاكات العضوية .إيرا 

  الزكاة ( . -الدعم –إيرادات متنوعة )التربعات 

 
 (91مادة )

إبعداد جداول تفصيلية شهرية ترفق ابملوازنة التقديرية توضح تفاصيل اإليرادات على مستوى كل  التسويقيقوم مدير إدارة 
 مصدر من مصادر اإليرادات .

 
 (96مادة )

 إىل البنود الرئيسية اآلتية :يتم تصنيف املصروفات املتوقعة 
 .مصاريف املوظفني من رواتب وبدالت ومكافآت 

 . املصاريف العمومية واإلدارية 

 . إهالك األصول  الثابتة 

 .) املخصصات )خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ، خمصص مكافأة هناية اخلدمة 

 

 (97مادة )

املتحققة يف أول عشر شهور من السنة احلالية ، ومن مث حساهبا  يتم تقدير مصاريف املوظفني على أساس التكلفة الفعلية
اجلديدة ، وحاالت التقاعد ، وهناية اخلدمة ، وإمجايل  تعلى أساس سنوي ، مع األخذ يف االعتبار العالوات والتعيينا

 مصاريف املوظفني العام املاضي .
 

 ( 98مادة )

التكلفة الفعلية املتحققة يف أول عشر شهور من السنة احلالية ، ومن مث  يتم تقدير املصاريف العمومية واإلدارية على أساس
حساهبا على أساس سنوي ، مع األخذ يف االعتبار أية مصاريف استثنائية أو تعديالت أخرى وإمجايل مصاريف العام املاضي 

. 
 

 (99مادة )

لطريقة القسط الثابت ، وابستخدام النسب تقدر مصاريف أهالك األصول الثابتة حسب جداول األصول الثابتة ، ووفقا 
 املنصوص عليها يف دليل توصيف النظام املايل واحملاسيب . 
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 (111مادة )

يقدر خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها وفقا لتقييم املخصص املتوفر ، وحجم الديون املتعثرة ، ابإلضافة إىل احتساب 
 نسبة معينة من اإليرادات املتوقعة .

  
 (111مادة )

 واحلوافز مبستوى االيراد املتوقع حتقيقه . املناديبيرتبط تقدير بعض املصاريف املتعلقة بتحقيق اإليرادات مثل عمولة 
 

 (112مادة)

 يف حالة وجود عقود سنوية موقعة يتم حساب املصاريف من واقع العقد .
 
 ( 113ادة )م

 لى الفرتات األربعة  ربع السنوية.ت اخلاصة إبدارته ، وتوزيعها عيكون كل مدير إدارة مسئوالً عن إعداد تقديرات املصروفا
 

 (114مادة )

تتحد املصروفات الرأمسالية املتوقع إنفاقها خالل السنة املالية القادمة بناء على املعطيات الواردة من اإلدارات واألقسام 
 املختلفة مدعمة ابلواثئق واألسباب ملثل هذه املصروفات الرأمسالية .

 
 (111مادة )

 إدراجها يف املوازنة الرأمسالية.قبل  املدير التنفيذيتعتمد طلبات النفقات الرأمسالية لإلدارات واألقسام املختلفة من قبل 
 

 (116مادة )

تدرج مجيع املصروفات اإلهالك اخلاصة ابألصول الثابتة ابملوازنة التقديرية للمصروفات فور االنتهاء من مراجعة موازنة 
 ت الرأمسالية .مصرفا

 
 (117مادة )

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

 
 (118مادة )

إىل جملس اإلدارة إلقرارها ،  وعنيقبل بداية السنة املالية ابسببرفع املسودة النهائية للموازنة التقديرية  املدير التنفيذييقوم 
 ويف حالة إقرارها تصبح موازنة تقديرية معتمدة واجبة التنفيذ .
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 (119مادة )

ملقارنة اإليرادات واملصروفات  املدير التنفيذيتقوم إدارة الشؤون اإلدارية واملالية إبعداد تقارير شهرية وربع سنوية ترفع إىل 
 االحنرافات بني الفعلي والتقديري ، وموضحة ما إذا كانت احنرافات توفري أو إسراف .الفعلية بتلك املقدرة ، متضمنة 

 
 (111مادة )

 املدير التنفيذيتعترب كل إدارة مسئولة ابلتنسيق مع إدارة الشؤون اإلدارية واملالية عن تقدمي تقارير شهرية وربع سنوية إىل 
أكانت احنرافات توفري أو إسراف مابني اإليرادات واملصروفات الفعلية توضح املربرات الكافية واملقنعة لالحنرافات سواء 

 وتلك املقدرة .
 
 

 (111مادة )

املدير تعترب كل إدارة مسئولة ابلتنسيق مع إدارة الشؤون اإلدارية واملالية يف هناية كل سنة مالية عن تقدمي تقرير سنوي إىل 
رافات سواء أكانت احنرافات توفري أو إسراف مابني اإليرادات واملصروفات يوضح املربرات الواضحة واملقنعة لالحن التنفيذي

الفعلية واملقدرة ، هذا التقرير يعد األساس يف عملية تقومي األداء ، وأيضا ربط األداء بنظام احلوافز واملكافآت للموظفني 
 . اجلمعيةداخل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


