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  العمومية:اجلمعية 

 .الرب اخلريية مبحافظة اخلرجيعين اجلمعية العمومية للجمعية 

 اإلدارة:جملس 

 .الرب اخلريية مبحافظة اخلرجإدارة مجعية  جملسيعين 

  اجمللس:رئيس 

 .الرب اخلريية مبحافظة اخلرجيعين رئيس جملس إدارة مجعية 

 أمني الصندوق )املشرف املالي(:

وتوقيعه أساسي على شيكات اجلمعية ويشرف على كافة أمور هو عضو من أعضاء جملس اإلدارة 

 اجلمعية املالية.

  التنفيذية:اللجنة 

 .الرب اخلريية مبحافظة اخلرجيعين اللجنة التنفيذية للجمعية 

 التنفيذي:املدير 

 .الرب اخلريية مبحافظة اخلرج التنفيذي للجمعية املديريعين 

 تنفيذي:مدير 

 التنفيذية.مكتب اإلدارة  - 1

 التطوع. وحدة -2

 وحدة التطوير املؤسسي. -3

 قسم الشئون املالية واالدارية. - 4
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 املؤسسي.االتصال قسم    -5

 الربامج.قسم  -6

 

 

 

 

  الوحدات:مدراء 

 .وحدة املالية واحلسابات .1

 البشرية.وحدة املوارد  .2

 تنمية املوارد املالية و العالقات .  .3

 عالقات املستفيدين و خدمة العمالء . .4

 .  االجتماعيوحدة البحث  .5

 وحدة املشاريع . .6

 وحدة التطوع .  .7

 وحدة التطوير املؤسسي . .8

 وحدة اخلدمات املساندة .  .9
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 املالي:املدير 

املسئول عن كافة األعمال املالية واحملاسبية لدى اجلمعية وله صالحيات حمددة ومرجعيته 

 املدير التنفيذي.

 

 احملاسب:

وادخاهلا ضمن الدورة هو الذي يقوم مبراجعة املستندات وقيدها وحتليلها وتبويبها ومعاجلتها 

 احملاسبية بطريقة القيد املزدوج املتعارف عليها, ومرجعيته املدير املالي.

 

 الصندوق:حماسب 

وقبض وحترير للشيكات مع احملافظة هو الذي يقوم جبميع األعمال النقدية الفعلية من صرف 

 على العهد املالية اليت لديه ومرجعيته املدير املالي.

 

 اخلارجي:مدقق احلسابات 

هو مؤسسة حماسبية خارجية معتمدة من اجلهات املعنية ملراجعة حسابات اجلمعية حسب 

 النظام واعداد القوائم املالية.

 

 مستدمية:عهدة مالية 

هي مبلغ من املال يكون بصندوق اجلمعية وحتت عهدة مأمور الصرف )حماسب الصندوق( 

ويصرف منه على النثريات، بناء على توجيه من صاحب الصالحية من خالل منوذج طلب شراء 

او احتياجات , ويكون مبلغ العهدة املستدمية حمدد ومتفق علية , وتصرف يف بداية العام املالي 

 وتقفل يف نهايته. ويتم استعاضتها

 

 

 

هي جمموعة من القواعد و السياسات و اإلجراءات الواجب اتباعها لتسجيل العمليات املالية و 

 .مجعية الرب اخلريية مبحافظة اخلرجالتقرير عن نتائجها و احملافظة على أصول 
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 احملاسبية:اجملموعة الدفرتية 
هي املصادر الرئيسية للمعلومات فهي عبارة عن جمموعة من األوراق الثبوتية اليت تؤيد حدوث 

  املالية.العملية 

 

 

 والسجالتاليت تستند عليها للقيد مبوجبها يف الدفاتر  واألساسيةمتثل املؤيدات الثانوية 

 احملاسبية.
 

 

 

 

 والقوائمهو األداة املستخدمة من قبل جملس اإلدارة ملراقبة أعماهلا بواسطة استخدام التقارير 

كفاءة إدارته  وتقييمبغرض معرفة املركز املالي للجمعية للحكم عليه  واإلحصائيةاحملاسبية 

 املالية والرقابةجناح كل من التخطيط املالي للجمعية  ومدىعلى الوفاء بالتزامه  وقدرته

  احملاسبية.

 

 

هي السلطة املمنوحة للمسؤولني يف اجلمعية للقيام بعمل ما أو اختاذ قرار مناسب بشأنه يلزم 

 ماديًا.اجلمعية جتاه الغري 

 

هي السلطة املمنوحة للمسئولني يف اجلمعية للقيام بعمل ما او اختاذ قرار مناسب بشأنه يلزم 

 جتاه الغري ماديًا او معنويًا.اجلمعية 

 

 املدى املسموح به ملمارسة الصالحيات املمنوحة وعدم جتاوزها.
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حماسبتهم على  ويتماليت تعهد إىل شخص أو جهة يف اجلمعية  واملهامهي جمموعة الواجبات 

  أساسها.

 

 

 وتفويضالتنازل عن احلق لشخص آخر مؤهل ليمارس نفس حقوق املفوض لوقت معني 

 املسؤولية.السلطة ال يعين تفويض 
 

 

 وممتلكات وموجودات اجلمعية. أموال احلفاظ على -1

 ضمان صحة التسجيل احملاسيب جلميع البيانات املالية. -2

 اإليرادات واملصروفات.تنظيم ومراقبة حركة األموال من  -3

 حتديد الصالحيات. -4

 توضيح اإلجراءات احملاسبية الواجب اتباعها. -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للجمعية السياسات املالية  

 

 50من  9الصفحة 
 
 

  

 

العامة اليت جيب اتباعها لدى  والسياساتتهدف الالئحة املالية إىل حتديد القواعد املالية األساسية 

التقارير  وإعدادنتائج األعمال  وبيانوضمان صحة التسجيل اجلمعية لتسجيل العمليات املالية 

 القرار.اإلدارة يف اختاذ  ومساعدةاملالية بهدف احملافظة على أصول اجلمعية 
 

 

اإلدارة وال جيوز تعديل أو تغيري أي تعتمد الالئحة املالية وفق جدول الصالحيات من قبل جملس 

مادة أو فقرة فيه إال مبوجب قرار صادر عنه , و يف حالة صدور أي تعديالت ينبغي تعميمها على 

 كل من يهمه األمر إلبداء االقرتاحات و التوصيات حوهلا قبل بدء سريانها بوقت كاف .
 

 

ارة أو من يفوضه بذلك مبوجب قرار إداري تصدر التعديالت كتابة من رئيس جملس اإلد

 متضمنًا تاريخ بداية العمل بتلك التعديالت . 
 

 

بكافة املستجدات اجلوهرية اليت حتدث يف  وحتديثهاتتم مراجعة الالئحة املالية بشكل دوري 

ويتم إدخال التعديالت عليه بعد اعتمادها من رئيس  يفوضه،اجلمعية بواسطة املدير العام أو من 

 بذلك.جملس اإلدارة أو من يفوضه 
 

 

 باجلمعية.تسري أحكام الالئحة املالية على مجيع املعامالت املالية اخلاصة  .1

 اإلدارة.الئحة املالية من تاريخ اعتمادها من جملس يعمل بأحكام ال .2

 والقراراتيعترب رئيس وحدة املالية واحلسابات املسؤول عن تطبيق الالئحة املالية  .3

 بها.التنفيذية املتعلقة 

الرجوع  ويتمكل ما مل يرد به نص يف الالئحة املالية ال يعترب من صالحيات اجلمعية  .4

  يفوضه.فيه جمللس اإلدارة أو من 

يعترب جملس اإلدارة هو املرجع الذي يتم الرجوع إليه يف حالة وجود شك يف نص أو  .5

 نهائي.قرار جملس اإلدارة  ويعتربتفسري ألي حكم من أحكام الالئحة املالية 
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املعلومات املالية من صميم عمل املدير املالي األساسي و يقع على عاتقه  يعترب احلفاظ على سرية و أمن

وضع نظام رقابي فعال يكفل مبوجبه الرقابة على سرية و أمن و سالمة مجيع البيانات و املعلومات 

 )يتمو ضمان عدم تسربها لغري ذوي العالقة و كذلك ضمان وجود نسخة احتياطية  اجلمعية،املالية يف 

 مفاجئ.يف مكان آمن تالفيًا حلدوث أي عطل  للجمعية،للبيانات املالية  بأول(أواًل  حتديثها

  

 

جيب أن تتوافق السجالت و الدفاتر احملاسبية و التنظيمات املالية املستخدمة مع طبيعة النشاط 

باجلمعية حبيث تعكس بيان املركز املالي بدقة يف إطار دورة مستنديه حتقق الرقابة الكاملة على سجل 

يتفق مع تعليمات وزارة  العمليات املالية و احملاسبية وفق السياسات و اإلجراءات املعتمدة باجلمعية مبا

 الشؤون و اجلهات الرمسية ذات الشأن املباشر بعمل مجعية رفاق .

  

 

ال جيوز تسجيل أي قيد يف السجالت احملاسبية للجمعية إال مبوجب املستندات الثبوتية و املعتمدة من 

 ول الصالحيات املالية .السلطة صاحبة الصالحية حسب جد

  

 

جيب أن يرفق باملستند احملاسيب املستندات الثبوتية األخرى الالزمة و املؤيدة للبيانات اليت يتضمنها 

املستند , وضرورة التأكد من صحة التواقيع على املستندات احملاسبية و مرفقاتها مبعرفة رئيس وحدة 

 املالية واحلسابات و رفعها إىل املدير العام . 
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 ,وشيك( نقدي )صرف اوامر  القبض، )سنداتجيب أن تكون مجيع املستندات احملاسبية األساسية 

 الفواتري, الشيكات ...(

  

 

جيب أن يتم الفصل بني نتائج عمل كل فرع على حدة من حيث حتميل املصروفات و اإليرادات املباشرة 

لكل منها بشكل منفصل بهدف حتديد نشاط كل منها و توفري املعلومات و البيانات الكافية عن نشاط و 

 . تكلفة كل فرع لتستفيد اإلدارة من هذه املعلومات يف التخطيط و الرقابة 

  

 

تتبع اجلمعية مبدأ االستحقاق يف احتساب النفقات بينما يتم اتباع املبدأ النقدي يف احتساب االيرادات 

حبيث حتمل الفرتة املالية مبا خيصها من نفقات بصرف النظر عما مت انفاقه فعاًل , أما اإليرادات فيتم 

 مت قبضه و حتصيله فقط و ذلك ألن إيرادات اجلمعية تعتمد على اهلبات .إثبات ما 

  

 

جيب أن يتم استخراج التقارير املالية الدورية اليت تتناسب مع تعليمات و احتياجات اإلدارة من املعلومات 

ير عن نوعية استثمارات ممتلكات اجلمعية اليت تستخدمها يف التخطيط و الرقابة و تقييم األداء , تقر

, وموازين املراجعة الشهرية و غري ذلك , ويتم  االستثماراتالثابتة و املنقولة , و العائد املرتتب على هذه 

 رفعها للمدير العام لعرضها على اجلهة املختصة , و تعترب هذه التقارير جزًء أساسيًا من هذا النظام .
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جيب أن تكون مدفوعات اجلمعية بشكل عام مبوجب الشيكات , أما املصروفات العادية الدورية البسيطة 

 . فيمكن صرفها من العهدة املستدمية

    

 

  

 

جيب أن يتم وضع جدول حيدد سقف صالحيات اعتماد الصرف املالي مبوافقة جملس اإلدارة حبيث 

يبني هذا اجلدول املستوى اإلداري أو املركز الوظيفي , و املبالغ املسموح له اعتماد الصرف يف حدودها , 

توقيع و سوف يوضح كما جيب أن حتدد صالحية التوقيع على الشيكات و املستويات اإلدارية املفوضة بال

 ذلك الحقًا جبداول الصالحيات املالية . 

  

 

يتم يف نهاية السنة املالية جرد فعلي لألصول الثابتة و املستودعات و النقدية و الشيكات يف الصندوق 

 املالية واحلسابات . بواسطة جلنة مشكلة مبعرفة مدير عام اجلمعية و إشراف رئيس وحدة

 

  

 

بدأ اإليرادات وفقًا مل وإثباتيتم إثبات تسجيل أصول اجلمعية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية  .1

  االستحقاق.وفقًا ملبدأ  والنفقات االستحقاق
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احملاسبية  واألعرافيتم إثبات العمليات املالية وفقًا لقاعدة القيد املزدوج يف ضوء القواعد  .2

 املتعارف عليها. 

 للوزارة.يتم فتح حسابات اجلمعية وفقًا ملا هو وارد بالدليل احملاسيب املوحد  .3

يتم إثبات القيود احملاسبية من واقع مستندات معتمدة من األشخاص أصحاب صالحيات  .4

 عتماد بشرط عدم اجلمع بني جتهيز املستندات و قيدها يف السجالت و بني عملية ترحيلها.اال

 او السوق ايهما اقل. يتم إثبات خمزون آخر العام بسعر التكلفة .5

تتم اإلجراءات احملاسبية لعمليات اجلمعية سواء باستخدام احلاسب االلي او النظام اليدوي يف  .6

 مقر اجلمعية.

تشمل األدوات املالية كل من النقد و االستثمارات و الذمم املدينة و الدائنة األخرى و القروض  .7

 قصرية األجل و طويلة األجل إن وجدت .

 

  

 

يتم إثبات تسجيل األصول الثابتة للجمعية بتكلفتها التارخيية مضافًا إليها كافة املصروفات  .1

 نظري اقتناء األصل و جتهيزه للتشغيل .

جيب أن تظهر األصول الثابتة بقائمة املركز املالي بتكلفتها التارخيية خمصومًا منها جممع  .2

 االستهالك املرتاكم . 

باتباع طريقة القسط الثابت و وفقًا للنسب املئوية املوضحة الحقًا  يتم استهالك األصول الثابتة .3

يف استهالك املوجودات الثابتة مع األخذ يف االعتبار النسب املئوية الستهالك األصول الثابتة 

الصادرة عن مصلحة الزكاة و الدخل يف اململكة أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه النسب و 

 مراقب احلسابات اخلارجي و تقرها اجلمعية أو من تفوضه بذلك . يكون ذلك بالتنسيق مع

باعتبار األوىل هي اليت تكون بغرض اقتناء  اإلراديةجيب التمييز بني املصاريف الرأمسالية و  .4

إضافة أجزاء جديدة لكي تطيل العمر اإلنتاجي و االقتصادي لألصل و حتديد سقف  اواألصل 

رأمسالي, أما املصروفات اإلرادية فهي مثل أي نفقات تشغيلية ختص أدنى العتبار املصروف 

 الفرتة املالية اليت متت فيها .

يتم توسيط حساب إنشاءات حتت التنفيذ للتكوينات أو النفقات الرأمسالية اليت تهدف يف النهاية  .5

 إلضافة أصل جديد للجمعية مثل إنشاء مبنى خاص بإدارة اجلمعية .

املوجودات الثابتة و حصرها بسجل خاص و حتديد مكانها و نسب استهالكها يتم استالم كافة  .6

 و إتالفها وفقًا لإلجراءات املوضحة بالالئحة املالية للجمعية . 
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 على املدير التنفيذي وضع السياسة املالئمة للتأمني على موجودات اجلمعية . .7

 

  

 

جيب مراعاة تكوين املخصصات الضرورية ملواجهة املصاريف و اخلسائر املتوقعة تطبيقًا ملبدأ احليطة و 

 احلذر مثل خمصص مكافأة نهاية اخلدمة , خمصص إجازات املوظفني , و خالف ذلك .

ني املعينني باجلمعية و الفروع طبقًا لنظام جيب أن يتم احتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظف

 العمل باململكة و السياسات الداخلية للجمعية .

 

  

 

جيب تقييم أرصدة الذمم املدينة و تعمريها و تكوين خمصص سنوي للديون املشكوك يف حتصيلها يف 

نهاية السنة املالية و يتم حتديد النسبة اليت سيتم ختصيصها للديون املشكوك يف حتصيلها مبا يتوافق 

صيلها ( من مع السياسة املعتمدة ) مراعاة وضع سياسة خاصة لتكوين خمصص الديون املشكوك يف حت

خالل الرصيد املتقادم لبعض الذمم و الذي يصعب احلصول عليه إما لتعثر املدين أو العضو أو ما شابه 

ذلك , وبعد اختاذ كافة اإلجراءات النظامية لتحصيل تلك الديون يتم رفع األمر للمدير التنفيذي 

 العتماد تلك النسبة من اجلهة املختصة .

  

 

 تتكون اجملموعة الكاملة للقوائم املالية مما يلي : 

 قائمة امليزانية التقديرية . .1

 قائمة اإليرادات و املصروفات . .2

 قائمة امليزانية العمومية . .3
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وتبدأ من أول  تتكون السنة املالية للجمعية من اثين عشر شهرًا متبعًا يف ذلك التقويم امليالدي , .1

 يناير و تنتهي بنهاية ديسمرب من كل عام كما جاء يف النظام األساسي للجمعية . 

تظهر احلسابات اخلتامية نتيجة األنشطة اليت قامت بها اجلمعية خالل الفرتة املالية , بينما  .2

معية من كل عام و اليت تتمثل يف أصول اجل 31/12للجمعية يف املالي  حتدد امليزانية املركز 

 والتزاماته وفقًا ملبادئ و أصول احملاسبة املتعارف عليها .

يتم إجراء اجلرد مرة واحدة على األقل يف نهاية كل سنة مالية لكافة األصول الثابتة و  .3

املتداولة القابلة للجرد باجلمعية و تصدر التعليمات املنظمة للجرد و قرارات تشكيل اللجان من 

 . املدير التنفيذي

املدير التنفيذي بإصدار كافة التعليمات املتعلقة بإعداد و إصدار القوائم املالية السنوية يقوم  .4

للجمعية , و يتم متابعة تنفيذها بالشكل املناسب الذي ينتج عنه إصدار املعلومات املالية يف الوقت 

 الشأن . و الشكل املطلوب وفقًا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها و األنظمة املتبعة يف هذا

يقوم احملاسب بإعداد كافة التسويات احملاسبية قبل إعداد القوائم املالية املتمثلة يف قائميت  .5

املقبوضات و املدفوعات و اإليرادات و املصروفات وامليزانية العمومية و اإليضاحات حول البيانات 

 املالية وذلك على النحو التالي :

ت الالزمة يف القوائم املالية على أرصدة احلسابات يف تسويات نهاية الفرتة اليت ختتص بالتعديال  -أ 

نهاية الفرتة احملاسبية بغرض حصر املصروفات اليت ختص هذه الفرتة فقط لتحديد كافة املستحقات 

 و املقدمات طبقًا ملبدأ االستحقاق .

 إعداد قائمة التسويات اجلردية و اليت تشمل على املراحل التالية :  –ب 

قبل التسوية , التسويات اجلردية , ميزان املراجعة املعدل بعد التسويات اجلردية , إقفال  ميزان املراجعة

احلسابات اخلاصة بقائميت املقبوضات و املدفوعات واإليرادات و املصروفات , إعداد كل من قائمة 

 املقبوضات و املدفوعات و اإليرادات و املصروفات و امليزانية العمومية . 
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. يتوىل رئيس وحدة املالية واحلسابات إعداد التقارير املالية الدورية و التأكد من صحة البيانات 1

 املدرجة فيها واعتمادها من قبل املدير التنفيذي لرفعها إىل جملس اإلدارة .

اخلتامية . يتوىل رئيس وحدة املالية واحلسابات حتليل البيانات الواردة يف التقارير املالية و احلسابات 2

باستخدام أساليب التحليل املالي املتعارف عليها بهدف إقناع املمولني للجمعية من أن هباتهم و دعمهم 

املالي قد مت إنفاقه يف اجملال الصحيح بغرض حتقيق أهداف اجلمعية , كما سيوضح الحقًا يف دليل ) 

ئج هذا التحليل و مدلوالته للمدير التنفيذي التحليل املالي ( و القوائم و التقارير املالية ورفع تقرير بنتا

 بغرض مناقشته و اعتماده من رئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه بذلك . 

. يتوىل رئيس وحدة املالية واحلسابات إعداد القوائم املالية الربع سنوية وفقاً ملنهج تكامل الفرتات الدورية 3

للسنة املالية بغرض إثبات إيرادات و أرباح و ً املالية جزًء مكمالو الذي يعترب كل فرتة من فرتات السنة 

  . مصروفات و خسائر الفرتة املعنية

. يقوم رئيس وحدة املالية واحلسابات بإعداد احلسابات اخلتامية السنوية للجمعية و كافة ما يتعلق بها 4

هات ذات العالقة يف اجلمعية يف من بيانات و جداول و إيضاحات و موازين مراجعة بعد التنسيق مع اجل

موعد أقصاه شهر من انتهاء السنة املالية ويتم رفعها للمدير التنفيذي للتنسيق مع رئيس وحدة املالية 

واحلسابات للجمعية بغرض عرضها على جملس اإلدارة العتمادها بعد مراجعتها و تدقيقها من مراقب 

نهائي بشأنها يف موعد أقصاه شهرين من استالم القوائم احلسابات اخلارجي للجمعية و إصدار التقرير ال

 . املالية قبل مناقشتها من جملس اإلدارة ثم إرساهلا إىل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

 

  

  

 

امليزانية التقديرية هي خطة مالية تغطي فرتة حمددة مستقبلية , و تظهر عادة اإليرادات املقدرة  .1

املتوقع حتقيقها , و املصاريف املرتتبة على اجلمعية من خالل الفرتة املذكورة , باإلضافة إىل 

 كيفية استخدام املوارد لبلوغ األهداف .
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ختلفة و على التنسيق فيما بينها و الرقابة على تساعد املسؤولني على التخطيط لألنشطة امل .2

األداء فيها الختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب . وهي بذلك جتعل مجيع املسؤولني 

 يشاركون يف التخطيط و يف حتمل مسؤولية النتائج .

طريق تستخدم امليزانية التقديرية كأداة من أدوات الرقابة و الضبط الداخلي وذلك عن  .3

املقارنات املستمرة بني األرقام املقدرة و األرقام الفعلية و اليت عن طريقها ميكن اكتشاف نقاط 

ضعف و نسب االحنراف للتعامل معها بالشكل الصحيح , كما ميكن معرفة حجم و نسبة 

و  اإلجناز الذي حققته اجلمعية من أجل إقناع أعضاء اجلمعية و املمولني ببذل املزيد من اهلبات

الدعم للجمعية , والستمرار قيامها مبهامها و التوسع يف هذه األنشطة  جبانب التزامها بالنظم و 

  . القوانني اليت حتويها الئحة و تعليمات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

  

 

يًا التعليمات الواجب اتباعها إلعداد امليزانية التقديرية بتطوير جديد يصدر املدير التنفيذي سنو .1

وفقًا لألسس اليت حتقق أغراض و أهداف اجلمعية ومبا يتناسب مع تعدد و تطور أنشطة اجلمعية 

. 

تقوم اجلمعية بإعداد موازنة تقديرية لكل سنة مالية تشتمل على تقدير لكامل اإليرادات املتوقعة  .2

حسب مصادرها و النفقات املتوقعة حسب أوجه إنفاقها يف السنة املالية املقبلة مبوبة وفقاً للتصنيف 

واالستثمارات  الوارد يف دليل احلسابات , كما جيوز للجمعية أن تضع موازنة تقديرية للتوسعات

 اليت يرغب بتنفيذها تزيد عن سنة واحدة وفقًا ملا تتطلبه املدة املتوقعة للتنفيذ . 

  

  

 

 يتم التصديق على امليزانية التقديرية واعتمادها من جملس اإلدارة . .1

 قديرية السنوية يف بداية شهر اكتوبر من كل عام إىل ديسمرب. جيب البدء يف إعداد امليزانية الت .2

جيوز للمدير التنفيذي يف حالة تأخر صدور أو تصديق امليزانية التقديرية اعتماد اإلنفاق يف  .3

السنة املالية اجلديد على غرار اعتمادات الصرف يف السنة املالية السابقة بعد أخذ موافقة اللجنة 

 التنفيذية .
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تتوىل وحدة املالية واحلسابات باجلمعية متابعة تنفيذ امليزانية التقديرية و تعد يف سبيل ذلك  .4

التقارير املالية الشهرية بالبيانات الفعلية مقارنة مع األرقام املقدرة بامليزانية ومن ثم ترفع 

 للمدير التنفيذي موضحة مواطن االحنراف و مسبباتها .

الية املعتمدة بامليزانية التقديرية التشغيلية أو الرأس مالية بأي ال جيوز جتاوز املخصصات امل .5

  . حال من األحول إال مبوجب اعتماد جديد و بناء على االقرتاح املقدم من املدير التنفيذي

 

  

  

 

 الداخلة ( للجمعية فيما يلي : )التدفقاتتتمثل املتحصالت النقدية  .1

 إعانة الوزارة السنوية  ●

 اهلبات ●

  تدعم املنصا ●

  واألوقافالوصايا  ●

 الزكاة  ●

 الكفاالت ●

 التربعات العامة ●

 واملنقولةكافة اإليرادات النقدية األخرى مثل عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة  ●

اململكة سابات املفتوحة السم اجلمعية لدى البنوك العاملة داخل احلتودع األموال الواردة يف أحد  .2

  الصلة(حبسب األوامر الصادرة من اجلهات الرمسية ذات  )أو

جيب على كل من بعهدته نقود للجمعية اختاذ كافة احتياطات السالمة الالزمة للمحافظة  .3

 ختالس.االعليها من الضياع أو النقص أو 

 املخاطر.جيب أن تتخذ إدارة اجلمعية اإلجراءات الالزمة للحفاظ على ممتلكاتها ضد كافة  .4
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جيب أن يقوم رئيس وحدة املالية واحلسابات مبتابعة حتصيل حقوق اجلمعية و إعداد تقارير شهرية 

ترفع للمدير التنفيذي خبصوص أي حقوق استحقت و تعذر حتصيلها و اختاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها 

لضمانات الكافية و جيوز يف احلاالت االستثنائية تقسيط تلك الديون تسهياًل على املدين بشرط توفر ا

للسداد و يكون ذلك مبوافقة رئيس اللجنة التنفيذية , على أن يتم مراقبة أعمار الذمم املدينة ) األعضاء 

 املدينني ( للجمعية بصفة دورية كل شهر . 

 

  

 

ال جيوز التنازل عن أي حقوق للجمعية يتعذر حتصيلها إال بعد استنفاذ كافة الوسائل الالزمة 

لتحصيلها و جيوز بقرار من رئيس جملس اإلدارة بناًء على اقرتاح املدير التنفيذي و وفقًا للمعايري 

عية وفق املعايري التالية احملاسبية املعمول بها باململكة العربية السعودية يف إعدام الديون املستحقة للجم

 : 

 تقادم الدين املستحق . .1

 التأكد من صحة تعثر املدين . .2

 استنفاذ كافة الوسائل املمكنة للتحصيل . .3

 

  

 

جيب استالم األموال املستحقة للجمعية لدى الغري إما نقدًا أو بشيكات أو بأي حمرر ذا قيمة نقدية و 

تقبض حقوق اجلمعية بواسطة احملصل أو املوظف املختص بالتحصيل و حيرر بها سند قبض نظامي , 

ب التعميم مع مراعاة أن حترر كافة الشيكات الواردة باسم اجلمعية فقط وليس بأمساء أشخاص و جي

على مجيع األطراف اخلاصة املصدرة للشيكات باسم اجلمعية بأن يتم تصدير الشيك بعد إصداره و قبل 

 تسليمه للجمعية . 
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و التأكد من جيب أن يقوم رئيس وحدة املالية واحلسابات مبتابعة إيرادات اجلمعية املقبوضة بشيكات 

حتصيلها يف مواعيدها و القيام باإلجراءات الالزمة حلفظ حقوق اجلمعية و يف حالة رفض هذه 

الشيكات من قبل البنك يتم رفع تقرير للمدير التنفيذي بالشيكات اليت مت رفضها و اإلجراءات اليت مت 

 اختاذها للحفاظ على حقوق اجلمعية .

 

  

 

ال جيوز إطالقًا أن يقوم احملصل باستالم النقدية ويف نفس الوقت امساك الدفاتر و السجالت احملاسبية 

 املتعلقة باألعضاء أو البنوك وذلك إحكامًا لنظام الرقابة الداخلية . 

 

  

 

جيب أن حيتفظ أمني الصندوق بناًء على قرار صادر من املدير التنفيذي باألموال النقدية و الشيكات 

اخلاصة باجلمعية أو أي مستندات أو أوراق ذات قيمة مالية باخلزنة املخصصة ضد احلريق , ويتم وضع 

 ب الوصول إليه .هذه اخلزنة يف مكان آمن يصع

 

  

 

جيب أن يقوم أمني الصندوق بإيداع املبالغ املتوفرة لديه اسبوعيًا بالبنك كما هي أواَل بأول وال جيوز 

 الصرف من املقبوضات اليومية بغض النظر عن قيمتها .
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جيب حتصيل أي إيرادات ختص اجلمعية سواء من جهات خارج اجلمعية أو داخلها عن طريق أمني 

الصندوق و مندوبي التحصيل و يتم إيداعها حبساب اجلمعية بالبنك مباشرة عن طريق أمني 

  .الصندوق

  

 

تفتح مجعية رفاق حساب جاري بالريال السعودي لدى البنوك العاملة باململكة مع مراعاة أن يكون البنك 

قريب حسب املوقع اجلغرايف للجمعية لسهولة السحب منه للعمليات التشغيلية اليومية وفقًا 

أو من يفوضه بذلك , حيث جيب موافاة البنك للصالحيات املتعلقة بذلك وفقًا ملا حيدده جملس اإلدارة 

الذي تتعامل معه اجلمعية بنماذج تواقيع األشخاص املخولني بالتوقيع سواء كانت إضافة أو تغيري أو 

 استبدال أو إلغاء توقيع .

 

  

  

 

 

نفقات إيرادية ) نفقات األنشطة املختلفة للجمعية بهدف حتقيق إيرادات, نفقات إدارية  .1

 وعمومية(

 نفقات رأمسالية ) نفقات اقتناء املوجودات الثابتة ( . .2

 نفقات أخرى . .3
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( مبلغ  أن تتم مبوافقة كل من املدير التنفيذي أو اجلهة املختصة أو حسب حدود ) سقف .1

الصرف وفق جداول صالحية الصرف املعتمدة , أو من يفوضوا عنهم مبذكرة مسبقًا حيدد فيها 

 و أن تكون يف حدود امليزانية التقديرية املعتمدة . إيراديهما إذا كانت النفقة رأمسالية أم 

 أن تكون املشرتيات أو اخلدمات املنفذة كليًا أو جزئيًا قد متت لصاحل اجلمعية .  .2

 وفر مستند يثبت مطالبة الغري بقيمة توريد اخلدمة أو األصل كالفاتورة مثاًل . ت .3

 توفر مستند يثبت استالم اجلمعية فعليًا . .4

 التأكد من صالحية السلعة املشرتاة أو اخلدمة املقدمة من قبل الفنيني . .5

صرف ( جبانب أصل املستندات الثبوتية األخرى ثم توقيعها  توفر مستنفد الصرف الالزم ) سند .6

 من رئيس وحدة املالية واحلسابات بعد مراجعة كافة املستندات . 

 

  

 

 

النفقات الناشئة عن العقود املربمة مبجرد توقيعها من رئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه بذلك  .1

مثل عقود العمل , و اإلجيارات , والتأمينات االجتماعية , عقود املقاوالت , التوريدات , اخلدمات ,  ,

 الصيانة وما شابهها . 

نفقات اخلدمات املقدمة من اجلهات احلكومية ذات األسعار احملددة مثل نفقات الربيد و اهلاتف و  .2

 يد أداء اخلدمة أو تنفيذها .الكهرباء و ذلك بشرط توفر املستندات اليت تثبت ما يف
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 بشيك على البنك املتعامل معه . .1

 نقدًا على أن ال يتجاوز السقف احملدد للصرف النقدي وفق جدول الصالحيات املالية .  .2

جيب ختم املستندات الثبوتية متى مت صرفها خبتم ) مدفوع ( ليشري إىل سداد قيمتها و حتى ال  .3

 يتكرر صرفها مرة أخرى . 

 

  

 

 

 إذن الصرف . .1

 الطلب . .2

 موافقة املدير التنفيذي . .3

 الفاتورة أو عرض السعر . .4

 االستالم  .5

  

 

 

التأكد من أن الشيك مل يصرف عن طريق املطابقة و التدقيق بن السجالت و كشف حساب  .1

 البنك . 

 إرسال خطاب رمسي للبنك بإيقاف صرف الشيك مستقباًل . .2
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احلصول على خطاب من اجلهة اليت صرف هلا الشيك يوضح طريقة و أسباب فقد الشيك مع  .3

 إقرارها خطيًا بعدم صرف الشيك مستقباًل .

مرور فرتة ال تقل عن شهر قبل إصدار شيك جديد ) بدل فاقد ( أو حسب تعليمات البنوك يف هذا  .4

  . الشأن , جبانب موافقة املدير التنفيذي

 

  

 

جيب التأكد من أن الشيك الصادر من اجلمعية حيمل توقيع املفوض بالتوقيع , و املودع منوذج توقيعه 

 لدى البنوك . 

 

  

 

جيب اختاذ اإلجراءات الرقابية عن طبع سندات القبض و الصرف نقدًا أو بشيكات مع ضرورة االحتفاظ 

بهذه السندات يف مكان آمن و كذلك الشيكات غري املستعلمة و جيب أن تكون هذه املستندات املالية مرتبة 

امللغاة , كما سيتضح بشكل خاص و متسلسل و يراعى هذا التسلسل عن استخدامها مع االحتفاظ بالنسخ 

 الحقًا بدليل اإلجراءات .

 

  

 

جيب إجراء جرد مفاجئ حبد أدنى مرتني يف السنة مع اجلرد الدوري , و يكون املوظف املختص مدينًا 

ستقل حتى يربر احملصل سبب وجودها بالعجز الذي قد يظهر نتيجة اجلرد إما زيادة فتقيد يف حساب م

إال حولت لإليرادات املتنوعة على أن هذا ال يعفيه من التحقيق عماًل مببدأ الزيادة يف الصناديق 

 كالنقص بها , خبالف اجلرد السنوي الذي يتم يف نهاية السنة املالية .
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ال جيب على احملصلني االحتفاظ يف صناديقهم بأموال غري أموال اجلمعية , وكل ما يوجد يف الصندوق 

أثناء إجراء اجلرد الدوري أو املفاجئ يعترب من أموال اجلمعية وإذا ثبت عكس ذلك حيول املسؤول إىل 

 التحقيق .

   

  

 

الصرف النقدي ( املستند النظامي الذي جييز ألمني الصندوق دفع النقود كما أن  يعترب ) سند .1

 أمر الدفع الشيكات هو املستند النظامي الذي جييز سحب نقود من البنك . 

إن اعتماد أمر الصرف ألي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية سواء كانت بشكل نقود أو بضاعة أو  .2

سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى اجلمعية قيود يلتزم بالضرورة تنفيذها بشكل 

 و طبقًا لإلجراءات احملاسبية املوضحة بالنظام املالي .

 

 

  

 

حيق للمدير التنفيذي أن يفوض من يراه مناسبًا بالتوقيع عنه على سندات الصرف النقدي أو  .1

 أوامر دفع الشيكات لصرف النفقات و املصروفات املعتمدة أصاًل و عقود اإلجيارات و ما يف حكمها.

يف مجيع األحوال فإن التفويض بالصرف يستلزم صدور قرار إداري حيدد فيه بدقة اسم املفوض  .2

 بالصرف ومدته و أغراضه . 

 

 



 للجمعية السياسات املالية  

 

 50من  27الصفحة 
 
 

  

  

 

 الشراء بالنسبة للجمعية ميثل العملية املتعلقة باقتناء كل من املوجودات و املواد االستهالكية  واملواد

 اخلاصة مبنتجات اجلمعية , تتمثل مشرتيات اجلمعية يف األنواع التالية : 

 النوع األول : شراء األصول الثابتة . .1

 النوع الثاني : املواد االستهالكية مثل القرطاسية و املستلزمات لألغراض املكتبة ... وغريها. .2

 املستلزمات اخلدمية املختلفة . النوع الثالث : .3

 

  

 

 يتم تأمني احتياجات اجلمعية من املشرتيات أو األصول الثابتة أو خالفها حبسب جدول الصالحيات .

 

  

 

لوب الشراء املباشر أو عن طريق العقود السنوية يتم التعاقد على شراء احتياجات اجلمعية باستخدام أس

 أو الشهرية , كما سيتضح ذلك الحقًا يف إجراءات عملية الشراء بدليل املالية أو احملاسبية .

  

 

ط املنصوص جيوز جتديد عقود اخلدمات ملدة ال تتجاوز الدورة احلالية جمللس اإلدارة و بنفس الشرو

 عليها يف العقود املنتهية إذا توافرت الشروط التالية :

 أن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضي يف مدة العقد السابقة على التجديد . .1
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 أال يكون قد طرأ اخنفاض واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد . .2

 

  

  

 

 جيوز صرف عهدة مستدمية ملواجهة املصروفات اليت تتطلبها طبيعة العمل . .1

جيوز صرف عهدة مؤقتة ألغراض حمددة بأعمال اجلمعية و جيب تسوية هذه العهدة  .2

 مبجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله . 

 

  

 

 متنح العهدة مبوجب تعميد من املدير التنفيذي حيدد فيه بدقة األمور التالية : .1

 اسم املسؤول عن العهدة . ●

 مبلغ العهدة . ●

 الغاية من العهدة . ●

 تاريخ انتهاء العهدة . ●

 طريقة اسرتدادها . ●

تسرتد العهدة من املوظف وفقًا ملا جاء بقرار تعميد الصادر من آمر الصرف و تعاجل ماليًا و  .2

حماسبيًا وفق نوع العهدة وفيما إذا كانت قد منحت من أجل املصاريف وال جيوز للموظف 

 الذي حبوزته عهدة جتاوز الصرف بأكثر من قيمة العهدة .

 ا تسجل تسويتها أيضًا بالدفاتر . تسجل العهدة عند منحها فورًا بالدفاتر كم .3

يتم مراجعة و تسوية العهدة يف نهاية كل شهر و يتم استعاضة العهدة املستدمية حسب  .4

 املنصرف .

جيب أن تصفى العهدة املستدمية و العهد املؤقتة و يسرتد الرصيد النقدي منها و إيداعه يف  .5

 البنك حبساب اجلمعية يف آخر كل سنة مالية . 
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اعتماد العهدة بقرار من صاحب الصالحية وفقًا جلدول الصالحيات على أن يتم إعداد سندات صرف 

رمسية بذلك على حسب املوظف , و أي عهدة معطاة بأوراق عادية دون حترير سندات بها فيعترب 

 أمني الصندوق مسؤواًل عنها و حياسب إداريًا على ذلك .

 

  

 

جيب متابعة تسديد العهد و السلف و اسرتدادها يف مواعيدها و عليه أن خيطر املدير التنفيذي  خطيًا 

عن كل تأخري يف تسديدها أو ردها و تسرتد العهد من املوظفني يف حاالت تأخرهم عن السداد أو 

 من راتب املوظف . %30املبلغ املقتطع خصمها دفعة واحدة من رواتبهم على أن ال يتجاوز 

 

 . جيب أي طلب صرف يعتمد من املدير التنفيذي .1

 ترفق األوراق املطلوبة حسب الالئحة . .2

 جيب التأكد من الفواتري املؤيدة للصرف من اكتمال الشروط التالية : .3

 كتابة الفاتورة باللغة العربية . ●

 التاريخ .كتابة  ●

 كتابة اسم املستفيد ) اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة حائل " رفاق " ( . ●

 ختم الفاتورة خبتم ) صرفت ( . ●

 كتابة مبلغ الفاتورة باألرقام و احلروف . ●

 . ال يتجاوز مبلغ الصرف ألف ريال من العهدة إال مبوافقة من املدير التنفيذي .4   

 . مينع شراء األصول الثابتة , و دفع الرواتب من السلفة املستدمية .5   

 . تنقسم مصروفات العهدة املستدمية إىل قسمني ) نفقات أسرية , مصروفات تشغيلية ( .6   

 يتم الصرف حسب موافقة املدير التنفيذي(   نفقات أسرية  ) -1



 للجمعية السياسات املالية  

 

 50من  30الصفحة 
 
 

 املصروفات التشغيلية ) يتم الصرف حسب موافقة املدير التنفيذي(   -2

 
 املالية تقوم وحدة املالية واحلسابات  بتدقيق نفقات اإلدارة قبل صرف االستعاضة , وجيوز وحدة

ختص اجلمعية أو اليت ال واحلسابات بعد موافقة املدير التنفيذي رفض تعويض النفقات اليت ال 

 تساير أحكام الالئحة . 

 

  

  

 

جيري العمل بالالئحة املالية بعد إقرارها من جملس اإلدارة و تعميمها على جهات االختصاص 

 باجلمعية .

 

يصدر رئيس جملس اإلدارة ) بعد التصديق على الالئحة املالية من قبل جملس اإلدارة ( التعليمات 

 الالزمة لتنفيذها .

 

 ويض من يراه مناسبًا ببعض صالحياته املنصوص عنها يف الالئحة .لرئيس جملس اإلدارة تف

 

جيب موافقة جملس اإلدارة على أية تعديالت تتم على الالئحة املالية و يتم التعديل مبوجب ملحق 

 و يعتمد احمللق بعد إقراره جزًء ال يتجزأ من الالئحة املالية . 

 

 الئحة املالية على كافة املعامالت املالية اخلاصة باجلمعية . تسري أحكام ال

 

يستمر العمل بالقرارات و التعاميم املالية املعمول بها حاليًا مبا ال يتعارض مع أحكام و نصوص 

 الالئحة املالية كما يلغى صدور هذه الالئحة كل ما يتعارض معها .
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 صاحب الصالحية البند م

انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو جتديد  1

 عضويتهم أو إنهاؤها .
 تعتمد  -اجلمعية العمومية 

تعديل النظام األساسي للجمعية أو فتح فروع  2

 هلا.
 -اجلمعية العمومية

 تعتمد
 يوصي -جملس اإلدارة 

 -اجلمعية العمومية حل اجلمعية أو دجمها مع مجعية أخرى . 3

 تعتمد
 جملس اإلدارة يوصي

التصديق على تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  4

 عن امليزانية و احلساب اخلتامي .
 -اجلمعية العمومية

 تعتمد
 يوصي -جملس اإلدارة 

 يرفع  -املدير التنفيذي 
 -اللجنة التنفيذية

 توصي

 

 -اللجنة التنفيذية يعتمد -جملس اإلدارة امليزانية التقديرية . 5

 توصي

 -اجلمعية العمومية امليزانية اخلتامية . 6

 تعتمد
 يوافق -جملس اإلدارة 

 يرفع –املدير التنفيذي 
 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 يعتمد  -جملس اإلدارة  اختيار القنوات االستثمارية املختلفة . 7
 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 يوصي -املدير التنفيذي 

اعتماد اللوائح املالية و اإلدارية و التنظيمية اليت  8

 تنظم سري العمل باجلمعية .
 يعتمد  -جملس اإلدارة 

 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 يوصي -املدير التنفيذي 

تعيني املدير العام للجمعية و حتديد اختصاصه  9

 و مسؤولياته .
 -اللجنة التنفيذية  يعتمد -جملس اإلدارة 

 توصي

1
0 

 يوصي -املوارد املالية  يعتمد -املدير العام  قبول أو رفض املنح و اهلبات و اإلعانات .

1
1 

وضع الضوابط الالزمة لتحديد املستفيدين من 

 خدمات اجلمعية .
 يعتمد –جملس اإلدارة 

 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 يوصي -املدير التنفيذي 

1
2 

 يعتمد –جملس اإلدارة  البت يف طلبات االنضمام إىل عضوية اجلمعية.
 توافق -اللجنة التنفيذية

 يرفع -املدير التنفيذي 
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 صاحب الصالحيات البند م

 –جملس اإلدارة  السياسات و اللوائح املالية . 1

 يعتمد
 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 يوصي -املدير التنفيذي 

  يعتمد -املدير العام  اإلجراءات املالية .  2

 -اللجنة التنفيذية  تقارير دورية عن الوضع املالي للجمعية . 3

 تطلع
 يوصي-املدير التنفيذي 

 

التقارير الدورية عن عمليات التدقيق و األوضاع املالية يف اجلمعية اليت يعدها رئيس وحدة املالية 

  . واحلسابات ) تطلع ( عليها اللجنة التنفيذية بناء على ) توصية ( من املدير التنفيذي

 

  
 

 صاحب الصالحية البند م

 -جملس اإلدارة الئحة تنظيم العمل . 1

 يعتمد
 -اللجنة التنفيذية

 توافق

 يوصي -املدير التنفيذي 
مدير إدارة الشؤون 

 حيضر -اإلدارية 

 –جملس اإلدارة  سلم الرواتب و املكافآت . 2

 يعتمد
 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 يوصي -املدير التنفيذي 
مدير إدارة الشؤون 

 حيضر -اإلدارية 

 -املدير التنفيذي  إجراءات شؤون املوظفني 3

 يعتمد
مدير إدارة الشؤون 

 يوصي -اإلدارية 

 –املدير التنفيذي  مناذج شؤون املوظفني . 4

 يعتمد
قسم شؤون العاملني 

 حيضر -

مدير إدارة الشؤون 

 يوصي -اإلدارية 
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 صاحب الصالحية البند م

إجراء املناقالت بني أبواب  1

 امليزانية .
 -اللجنة التنفيذية 

 تعتمد
 يوافق -املدير التنفيذي 

رئيس وحدة املالية 

 يوصي  -واحلسابات

إجراء املناقالت ضمن بنود  2

 النفقات األسرية .
 -املدير التنفيذي 

 يعتمد
رئيس وحدة املالية 

 يوصي -واحلسابات 

إجراء املناقالت ضمن بنود  3

املصاريف الغري مباشرة حبدود 

 من قيمة البند .  20%

 -املدير التنفيذي 

 يعتمد
رئيس وحدة املالية 

 يوصي -واحلسابات 

وضع أسس و تعليمات إعداد  4

 امليزانية التقديرية.
 -املدير التنفيذي 

 يعتمد
رئيس وحدة املالية 

 يوصي -واحلسابات 

 -املدير التنفيذي  التقارير املالية )الشهرية ( . 5

 يعتمد
رئيس وحدة املالية 

 يعد -واحلسابات 

 -اللجنة التنفيذية  التقارير املالية ) ربع سنوية ( . 6

 تعتمد
 يوافق -املدير التنفيذي 

رئيس وحدة املالية 

يعد  –واحلسابات 

بالتنسيق مع املراجع 

 اخلارجي

 -اجلمعية العمومية  التقارير املالية ) السنوية ( . 7

 تعتمد
 -جملس اإلدارة 

 يوافق

 توصي -اللجنة التنفيذية 
رئيس وحدة املالية 

 يعد –واحلسابات 
 يرفع -املدير التنفيذي 

 -املدير التنفيذي  املالية.مناذج الشؤون  8

 يعتمد
رئيس وحدة املالية 

 يوصي -واحلسابات 

رئيس وحدة املالية 

 حيضر –واحلسابات 

 

 

 

 يعتمد -املدير  التنفيذي  ريال. 10,000التأمني املباشر مبا ال يزيد على  1
رئيس وحدة املالية 

 يوافق -واحلسابات 

مدير الدعم 

 يوصي -املؤسسي 
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ال جيوز جتزئة االحتياجات بغرض التحول من طريقة ألخرى من طرق التأمني أو  .1

 بغرض االستفادة من مستويات الصالحيات . 

يراعى عند تأمني احتياجات اجلمعية التأكد من عدم توافر املواد املطلوب توريدها يف  .2

 مستودعات اجلمعية . 

 

  
 صاحب الصالحية البند م

 يعتمد -رئيس اجمللس  ريال . 20,000سلف نقدية مستدمية تزيد على  1
 -اللجنة التنفيذية 

 توافق

 -املدير التنفيذي 

 يرفع

رئيس وحدة املالية  يعتمد -املدير التنفيذي  ريال . 10,000سلف نقدية مؤقتة ال تزيد على  2

 يعد -واحلسابات 

 

 جيب أن يتضمن قرار إنشاء السلفة غرضها و مبلغها . .1

 جيب تسوية السلف املستدمية قبل نهاية العام املالي أو عند انتهاء الغرض منها . .2

 

  
 صاحب الصالحية البند م

توقيع اخلطابات املوجهة للمديرين العامني و  1

 مديري الشركات و البنوك . 
 املدير التنفيذي

توقيع خطابات الشكر للمتربعني بأكثر من  2

 ريال . 1,000,000
 رئيس جملس اإلدارة

توقيع خطابات الشكر للمتربعني مببلغ من  3

 ريال 1,000,000لغاية  100,000
 املدير التنفيذي

 100,000توقيع خطابات الشكر للمتربعني بأقل من  4

 ريال 
 املدير التنفيذي
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 مستوى التخاطب الوظيفة م

يتخاطب مع رئيس اللجنة التنفيذية و املدير  رئيس جملس اإلدارة . 1

 .التنفيذي

 رئيس اللجنة التنفيذية . 2
 .يتخاطب مع املدير التنفيذي

 يتخاطب مع اإلدارات املختلفة باإلدارة العامة . .التنفيذياملدير  3

يتخاطب مع مديري اإلدارات األخرى و كذلك  مدير اإلدارة . 4

 رؤساء األقسام  والوحدات التابعون له .

يتخاطب مع بقية رؤساء األقسام ف اإلدارة  رئيس القسم . 5

 التابع هلا وما دون .

 يتخاطب مع رئيسه املباشر . بقية املوظفني . 6
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تعترب اجملموعة الدفرتية احملاسبية أحد مكونات النظام احملاسيب األساسية و يتم حتديد مكونات 

اجملموعة الدفرتية حسب طبيعة نشاط اجلمعية و الطريقة احملاسبية اليت تسري عليها و درجة 

 التفصيل يف املعلومات احملاسبية اليت يرغب جملس اإلدارة يف احلصول عليها .

 الدفاتر و السجالت احملاسبية الالزمة للجمعية , فقد أخذ بعني االعتبار األمور التالية :وعند حتديد 

 

ضرورة استخراج البيانات احملاسبية و نتائج األعمال بالسرعة و الدقة املطلوبة وكذا  .1

 الشمولية اليت تغطي كافة أنشطة اجلمعية .

 السهولة وعدم التكرار ما أمكن بهدف إبقاء التكاليف عند حد مقبول . .2

تستفيد من  تصميم التقارير املالية مبا يتناسب مع املستويات اإلدارية املختلفة اليت سوف .3

 هذه التقارير كما يلي :

 داخليًا توفري البيانات و املعلومات املناسبة اليت تساعد اإلدارة يف اختاذ القرارات . -1

خارجيًا توفري البيانات لألطراف اخلارجية عن نشاط اجلمعية واليت تتمثل يف مصادر  -2

 لك .أهلية ( أو غري ذ –التمويل املختلفة من أفراد أو هيئات ) حكومية 

. متكني اإلدارة العليا من الرقابة على عمليات اجلمعية املختلفة وأمواهلا و احملافظة على 4    

 موجوداتها .

 

  

 

 السجالت احملاسبية الرئيسية و تشمل :  .1

 سجل اليومية العامة . ●

 سجل األستاذ العام . ●

 السجالت احملاسبية املساعدة و تشمل : .2
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 سجل حتليل الصندوق . ●

 سجل حتليل البنوك . ●

 سجل حتليلي االستثمارات . ●

 أستاذ مساعد الذمم املدينة .  ●

 سجل حتليلي ذمم املوظفني و الذمم املختلفة .  ●

 سجل حتليلي أرصدة مدينة أخرى ) مصاريف مدفوعة مقدمًا ( . ●

 سجل حتليلي املوجودات األخرى ) مشاريع حتت التنفيذ (. ●

 أستاذ مساعد الذمم الدائنة حسب أنواعها . ●

 سجل حتليلي املصاريف اإلدارية و العمومية . ●

 سجل حتليلي أرصدة دائنة أخرى ) مصاريف مستحقة ( . ●

 . سجل حتليلي اإليرادات ●

 سجل مصروفات خدمات األسر . ●

 عملية الشراء . ●

 

  

 

. وهو عبارة عن سجل يستخدم لتسجيل مجيع العمليات املالية و احملاسبية اليومية املرتبطة 1

باجلمعية من واقع املستندات احملاسبية األساسية ) الصرف , نقدي , شيكات , القبض , القيد , 

حقواًل لبيان التسلسل و التاريخ و رقم املستند و نوعه و رقم  الفواتري ( و حيتوي هذا السجل

 احلساب و اإليضاح و املبالغ املدينة و الدائنة . 

. يتم إثبات العمليات احملاسبية اليومية يف هذا السجل مع ضرورة التأشري على املستند احملاسيب 2

ن هذا السجل يوميًا يف ملف مبا يفيد إدخاله يف سجل اليومية على أن يتم االحتفاظ بنسخة م

خاص و ذلك لبيان العمليات احملاسبية اليت مت إثباتها يوميًا مرتبة حسب تسلسلها التارخيي وفقًا 

لنظام القيد املزدوج , مع ضرورة مراجعة هذه العمليات يوميًا مع املستندات اخلاصة بها للتأكد 

رت اليومية هو املصدر األساسي من صحة عملية إدخاهلا إىل احلاسب اآللي , و يعترب دف

 للمعلومات و البيانات الالزمة لتنفيذ اخلطوات التالية للدورة احملاسبية . 
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هو السجل الذي ترحل إليه أطراف القيود احملاسبية املثبتة يف دفرت اليومية سواء كانت  .1

مدينة أو دائنة بهدف فرز و تصنيف و تبويب كل العمليات املتجانسة يف حساب مستقل يف 

شكل أرقام إمجالية مما تؤدي إىل إظهار عناصر النشاط املالي كاًل على حده , و هذه 

 لنهاية يف هيئة ميزانية .العناصر تنعكس يف ا

طباعة كشوف تدقيق حركات اإلدخال للتأكد من صحة و سالمة اإلدخال و من ثم  .2

 ترحيلها .

حيتوي األستاذ العام على مجيع احلسابات املوضحة يف دليل احلسابات و يتم طباعة ميزان  .3

املراجعة على عدة مستويات ) مستوى رئيسي , مستوى فرعي , مستوى حتليلي ( حسب دليل 

 . الوزارة املوحد

 

  

 

فاتر اليوميات املساعدة و دفاتر األستاذ املساعدة يف اجلهات غري الرحبية اليت يتم عادة استخدام د

تتطلب أعماهلا و أنشطتها املختلفة ذلك حيث أن اليوميات املساعدة عبارة عن تقسيم دفرت اليومية 

العامة إىل دفاتر متعددة حسب احلاجة و حبيث خيصص كل دفرت لتسجيل األنواع املتجانسة من 

اليت تدخل يف نطاق عمل اجلمعية وتشتمل هذه الدفاتر على سجالت احلسابات الفرعية األنشطة 

حبيث يتم الرتحيل هلذه الدفاتر و السجالت بشكل يومي من واقع املستندات , و يتم يف نهاية كل 

شهر إعداد كشوف تفصيلية للحسابات و التأكد من أن جمموع أرصدة احلسابات الفرعية يف 

فاتر املساعدة يطابق رصيد احلسابات الفرعية حسب ما يظهره األستاذ العام ) ميزان السجالت و الد

املراجعة ( , وفيما يلي وصف للسجالت اإلحصائية و دفاتر األستاذ املساعدة و ذلك يف حالة استخدام 

مثل النظام اليدوي بعكس الوضع عند استخدام نظام آلي شامل لألستاذ العام و األنظمة املرتبطة به 

نظام الرواتب و األجور و نظام الذمم املدينة ) األعضاء ( , و نظام الذمم الدائنة . و نظام املوجودات 

الثابتة , و نظام املخزون , مما يغين ذلك عن تلك السجالت اليدوية , مع ضرورة االحتفاظ  بنسخة 

 احتياطية للنظام اآللي و حتديثها يوميًا . 
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هو السجل الذي يسجل فيه كل عمليات القبض حبيث يوضح املبالغ املقبوضة و أرقام سندات 

القبض , و يف اجلانب اآلخر يوضح كل عمليات الدفع ) اإليداعات ( يف البنوك و أرقام سندات 

 الصرف و يتم ترصيده بشكل يومي .

 

  

 

 

خيصص لكل حساب بنكي رقم حساب خاص وفق دليل احلسابات حبيث يتم تسجيل كافة  ●

املسحوبات و اإليداعات و أية عمليات مالية أخرى متت على هذا احلساب أواًل بأول وذلك 

 بهدف إعطاء صورة واضحة بشكل يومي لإلدارة عن األرصدة لدى البنوك .

 تسويات بنكية حلسابات البنوك .يقوم قسم احلسابات يف نهاية كل شهر بإعداد  ●

 

  

 

 

األجل أو طويل األجل ( رقم حساب وفق دليل احلسابات  خيصص لكل نوع استثمار ) قصري ●

حبيث يتم تسجيل كافة البيانات اخلاصة باستثمارات اجلمعية سواء كانت استثمارات 

 جديدة أو حالية و كذا حركة بيع االستثمارات . 

يتم استخراج كشوف تفصيلية شهرية ألرصدة هذه االستثمارات مطابقة مع إمجالي  ●

 استثمارات اجلمعية .
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 يهدف هذا السجل إىل استخراج بيانات دقيقة عن حسابات الذمم ) األعضاء( ,  ●

خيصص رقم حساب لكل عميل أو عضو وفق دليل احلسابات ليتم تسجيل كافة احلركات  ●

 أواًل بأول ليسهل احلصول على األرصدة املطلوبة يف أي وقت . 

يتم تفصيل الذمم حسب نوع النشاط املرتبطة بهذه الذمم ) األعضاء ( مع التفرقة بني  ●

 العضوية الفردية و العائلية . 

بات الذمم ) األعضاء ( حسب املناطق اجلغرافية ملتابعة حتصيل هذه يتم طباعة كشوف حسا ●

 الذمم بصورة دورية ولتكن كل أسبوع أو كل شهر . 

 

 

  

 

 

 حبيث تسجل بيانات املوظف و كذا اإلدارة أو القسم التابع له . ذمم املوظفني , ●

 ذمم خمتلفة ) ذمم مدينة , حسب أنواعها ( . ●

خيصص رقم حساب لكل موظف , و كذا رقم حساب لكل عميل ضمن الذمم املختلفة و ذلك  ●

 وفق دليل احلسابات .

 .  يتم طباعة كشوف حسابات شهرية للذمم املختلفة و كذا ذمم املوظفني ●
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يقسم سجل أرصدة مدينة أخرى حسب نوع الرصيد ) مصاريف مدفوعة مقدمًا , إيرادات  ●

 مستحقة , تأمينات لدى الغري ( . 

يتم ختصيص رقم حساب وفق دليل احلسابات لكل نوعية حساب ضمن األرصدة املدينة  ●

 األخرى و يتم التسجيل فيه من واقع السندات الرئيسية يف اجلمعية . 

 يتم استخراج كشوف تفصيلية بأرصدة حسابات أرصدة مدينة أخرى شهريًا . ●

 

  

 

يسجل يف هذا السجل احلركات اخلاصة باملوجودات األخرى ) مشاريع حتت التنفيذ ,  ●

 مصاريف التأسيس , مصاريف مؤجلة ( . 

وفق دليل احلسابات حبيث يوضح قيمة  خيصص لكل نوع من املوجودات األخرى رقم حساب , ●

 املبالغ املدفوعة على املوجودات األخرى أو أية حذوفات , رقم السند , نوعه , تارخيه , البيان . 

 

  

 

يهدف هذا السجل إىل استخراج بيانات دقيقة تساعد اإلدارة يف حتديد حجم و مبلغ الذمم  ●

 ائنة .الد

يتم ختصيص رقم حساب لكل مورد وفق دليل احلسابات ليتم تسجيل كافة احلركات أول  ●

 بأول ليسهل احلصول على األرصدة املطلوبة عن الذمم الدائنة .
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يتم تقسيم سجل األرصدة الدائنة األخرى حسب الرصيد ) مصاريف مستحقة , إيرادات  ●

 مقبوضة مقدمًا , أمانات و حسابات حتت التسوية ... (.

يتم ختصيص رقم حساب لكل من األرصدة الدائنة األخرى وفق دليل احلسابات و يتم  ●

 التسجيل يف هذا السجل من واقع السندات الرئيسية يف اجلمعية .

 يتم استخراج كشوف تفصيلية بأرصدة حسابات األرصدة الدائنة األخرى شهريًا . ●

 

  

 

 

 مصروفات الرواتب  . -1

 املصروفات التشغيلية . -2
 يسجل يف هذا السجل مجيع املصاريف اإلدارية و العمومية بأقسامها املختلفة 

 

  

 

يتم تقسيم اإليرادات إىل أنواع تتناسب مع تفصيل اإليرادات حسب أنواعها , كما هو موضح  ●

 يف دليل احلسابات .
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يراقب هذا السجل كافة األمور املتعلقة بالكفاالت مثل رقمها , قيمتها , تارخيها , االستحقاق  ●

 , املستفيد ... وغري ذلك .

 يتم التسجيل يف هذا السجل من واقع سندات القيد و إرفاق مجيع املستندات الثبوتية الالزمة.  ●

  

 

متسك اجلمعية السجالت و الدفاتر اإلدارية اليت حتتاجها مبا يتفق مع تعليمات وزارة الشؤون 

 االجتماعية , وحتتفظ بها يف مقر إدارتها و متكن موظفي الوزارة من االطالع عليها . 

 

  

  

 

النماذج و املستندات احملاسبية هي املصادر الرئيسية للمعلومات فهي عبارة عن جمموعة  .1

األوراق الثبوتية اليت تؤيد حدوث العملية املالية و احملاسبية كما أنها مؤيدات قانونية و 

 و السجالت احملاسبية . أساسية يستند عليها للقيد مبوجبها يف الدفاتر 

تستخدم هذه النماذج احملاسبية كوسيلة لنقل و إثبات العمليات املالية و احملاسبية يف  .2

السجالت , وحيدد لكل مستند منها جورته منذ حتريره إىل إثباته يف السجالت و استخدامه 

 كوسيلة ملراقبة و مطابقة العمليات و إنشاء عالقة ارتباط بينها . 

رقم مجيع املستندات بأرقام متسلسلة مسبقًا باستثناء سند القيد و ذلك لسهولة جيب أن ت .3

 الرقابة على تسلسل املستندات , و تسهيل الرقابة على استخدامها و تداوهلا . 

جيب أن يتم عمل التوجيه احملاسيب لكل مستند و التوقيع عليه ليتم اعتماده قبل تسجيله يف  .4

 السجالت احملاسبية .

االحتفاظ بالدفاتر و السجالت و املستندات اخلاصة باملدة القانونية الالزمة و عادة ما يتوجب  .5

 تكون عشر سنوات . 

 و تنقسم اجملموعة املستندية احملاسبية كالتالي : .6
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1-  

 أمر القبض . ●

 شيكات (  –أمر صرف ) نقدي  ●

 سند قيد  ●

 هذا جبانب مناذج املستندات املستخدمة يف عملية الشراء و حفظ املشرتيات .  -2

 

  

 

 

كما أنه وسيلة لقيد هذه  يتعرب وسيلة إلثبات عملية استالم النقدية أو الشيكات من الغري , ●

 املقبوضات يف السجالت احملاسبية يف احلسابات اخلاصة بها .

اوضح الدورة املستندية للمقبوضات ) سيتم شرحها بالتفصيل يف باب املقبوضات و املدفوعات  ●

 ( عدد النسخ اليت حيرر منها هذا السند و توزيع هذه النسخ و كيفية استخدام كل نسخة . 

 سندات القبض مرقمة بأرقام مسلسلة .  جيب أن تكون ●

 شيكات ( –أمر صرف ) نقدي  .1

 

كما أنه الوسيلة لقيد قيمة  هو الوسيلة إلثبات عملية صرف الشيكات للغري , ●

 املدفوعات يف السجالت احملاسبية و يف احلسابات اخلاصة بها . 

جيب أن ال حيرر سند الصرف إال إذا كانت هناك واقعة للصرف و مؤيدة باملستندات  ●

 الثبوتية و تتم املوافقة عليها من اإلدارة املختصة على صرفها .

 

كما أنه الوسيلة لقيد  هو الوسيلة إلثبات عملية إيداع املبالغ املتحصلة يف البنك , ●

 قيمة املبالغ املودعة يف السجالت احملاسبية ويف احلسابات اخلاصة بها . 

جيب أن ال حيرر سند الصرف إال إذا كانت هناك واقعة للصرف و مؤيدة باملستندات  ●

 الثبوتية و تتم املوافقة عليها من اإلدارة املختصة . 
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ليات املالية اليت ال تستلزم إصدار سند قبض أو سند صرف و جيب يستخدم هذا السند لتسجيل العم

 أن يرفق معه املستندات الثبوتية الدالة على البيانات املدونة به . 

 

يستخدم هذا النموذج ملطالبة املانح حسب العقد املوقع مع املانح أو حسب الرسوم املستحقة على 

  اجلمعية.العضو مقابل انتفاعه خبدمات 
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تهدف هذه الالئحة إىل ضبط ما يتعلق بالصالحيات اخلاصة باالستثمار جبمعية الرب اخلريية 

ام يف توضيح سياسات التحسني وتنمية الفرص االستثمارية ذات العوائد مبحافظة اخلرج واإلسه

 االقتصادية وفقًا ملا متليه أنظمة ولوائح وسياسات اجلمعية.

 

 تنويع مصادر الدخل للجمعية. -1

 مواجهة حاالت التذبذب أو الرتاجع يف اإليرادات. -2

 للجمعية.حتقيق االستدامة املالية  -3

 زيادة أصول اجلمعية العقارية واملالية. -4

 

 يتضمن بيان السياسة إرشادات يوصى باالتزام بها، وحظورات مينع القيام بها:

ختصيص مبالغ االستثمار بعد االعتماد من جملس اإلدارة على أن تغطى خسائر االستثمار يف  .1

طاملا أن قرار االستثمار اختذته إدارة اجلمعية ويف  للجمعية،اجلمعية من امليزانية التشغيلية 

حال عدم وجود تغطية للخسائر الناجتة يف امليزانية حيمل كعجز ويرحل لتغذيته يف األعوام 

 قبلة.امل

اجلمعية أيا كان مصدر أمواهلا تستخدم يف تغطية األعباء واملصروفات  عوائد استثمارية .2

التشغيلية، وكافة أنشطة اجلمعية، مع مراعاة الفتاوى الشرعية بهذا اخلصوص، ويتم 

 من إيرادات االستثمار للصرف على حتسني وتطوير وزيادته. %20استقطاع 

 كل من جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإدارة االستثمار.توحيد التوجهات االستثمارية ل .3

األخذ بعني االعتبار احملافظة على السيولة النقدية اليت تغطي مصاريف اجلمعية ملدة ال تقل عن  .4

 ستة أشهر.



 للجمعية السياسات املالية  

 

 50من  50الصفحة 
 
 

 االستئناس بآراء املختصني يف أعمال التجارة واالقتصاد واالستثمار. .5

 ل قيمتها إىل سيولة نقدية وبدون خسائر.االستثمار يف مشاريع تتسم بإمكانية حتو .6

إعطاء أولوية االستثمار للمشاريع املرتبطة مبجال عمل اجلمعية كاخلدمات التمكينية  .7

 والتأهيلية.

 إعداد دراسة جدوى حمكمة تثبت سالمة الدخول يف كل مشروع استثماري بشكل منفرد. .8

اية ملنتجات سلعية أو خدمية لرئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه صالحية اعتماد عقود الرع .9

 للجمعية.واليت تهدف إىل توفري عائد أو نسبة من ربح السلعة 

 االستثماري.احلصول على مجيع املوافقات الرمسية والرتخيص املطلوبة قبل املشروع  .10

الشفافية  –مجيع األنشطة االستثمارية ختضع ملعايري احلوكمة )االمتثال وااللتزام  .11

 ملالية(.ا السالمة -والوضوح 

 

 

ها النظام كليًا أو أو غري املباشر يف املشاريع واجملاالت حيرمها الشرع أو مينعاملباشر االستثمار  -1

 جزئيًا.

 االستثمار يف مشاريع عالية أو متوسطة املخاطر. -2

 املالية بأي شكل من األشكال.االستثمار يف املضاربات  -3

 ها.يديجتاه مستف االتزاماتهاالستثمار الذي يعطل اجلمعية من تأدية  -4

 االستثمار الذي يفوق قدرات اجلمعية املالية، أو قد ينقل اجلمعية إىل الوضع احلرج. -5

 

 

يعترب جملس اإلدارة هو املسؤول األول عن االستثمارات يف مشاريع مرحبة وآمنة واختيار املشاريع 

املناسبة، ووضع احلد املالي األعلى لالستثمار، وتتوىل اإلدارة التنفيذية وإدارة املوارد املالية واالستثمار 

االستثمارية وقياس مؤشرات األداء باجلمعية املهام التنفيذية واإلدارية ورفع التقارير عن املشاريع 

 االستثماري بشكل دوري للمجلس. 

 




