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  الفصل األول: أحكام عامة 

 ): الهدف من الالئحة١( ادةامل

.تهدف هذه الالئحة إىل بيان القواعد األساسية للنظام املايل التي يراعى إتباعها لدى   جمعية منازل بعس

  :تعـاريف ):٢ادة (امل

  .املعا املبينة بجانبها ما  يقتض السياق خالف ذلكيكون للتعاب التالية واملستخدمة ضمن هذه الالئحة  

 

د الالئحة٣ادة (امل   :): اعت

وجب قرار  اإلدارة)، وال يجوز تعديل أو تغي أي مادة أو فقرة فيها إالتعتمد هذه الالئحة من قبل صاحب الصالحية (مجلس 

 .بوقت كاٍف  صادر عن املجلس، ويف حالة صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها عىل كل من يهمه األمر قبل بدء رسيانها

  :): تطبيق الالئحة٤ادة (امل

 .صالحيات مجلس اإلدارة للبت فيهاكل ما  يرد به نص يف هذه الالئحة يعترب من  

  .يف ذلك حاسم مجلس اإلدارةحيث يقع الشك يف نص أو تفس أي من أحكام هذه الالئحة فإن قرار رئيس 

ا ال يتعارض م ي صدورها كل غلع أحكام ونصوص هذه الالئحة ك ييستمر العمل بالقرارات والتعاميم املالية املعمول بها حاليا 

 .عهاما يتعارض م

  

: السياسات املالية املحاسبية   الفصل الثا

  :): السنة املالية للجمعية5ادة (امل

  الحادي والثالث  وتنتهي يف اليوم  ميالديمن كل عام    ينايرتبدأ يف اليوم األول من شهر    ميالدياً السنة املالية للجمعية اثنا عرش شهراً  

  .من نفس العام ديسمربمن شهر 

  التعريف  املصطلح 

ية بعس جمعية   الجمعية    منازل الخ

عية وزارة   الوزارة   املوارد البرشية والتنمية االجت

عية  النظام    النظام األسايس للجمعية واملعتمد من وزارة العمل والتنمية االجت

عية لوضع سياسات الجمعية  مجلس   املجلس  اإلدارة: وهو مجموعة متطوعة ومنتخبة أو معينة من األفراد لديهم سلطة ج
  واإلرشاف عليها واتخاذ القرارات ومتابعة التنفيذ. 

  رئيس مجلس اإلدارة   الرئيس 

زاولة العمل ويرشف عىل حسابات الجمعية.   املحاسب    املحاسب القانو للجمعية واملرخص 

  جمعية منازل املدير التنفيذي ل   املدير التنفيذي 

   هو الجهة التي تجيز الرصف لدى الجمعية  آمر الرصف

  هو الشخص املسئول عن إدارة الشئون املالية يف جمعية منازل بعس   املرشف املايل 
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  :التسجيل املحاسبي): ٦ادة (امل

 .يتم تسجيل أصول وخصوم الجمعية عىل أساس التكلفة التاريخية

عية يف اململكة العربية   القواعد واألعراف املحاسبية الصادرة عن وزارة  ءضو   عىل  تسجيل حسابات الجمعية العمل والتنمية االجت

 .والقواعد واألعراف املحاسبية املتعارف عليها دولياً  السعودية

 .يتم تسجيل القيود املحاسبية من واقع املستندات معتمدة من السلطة صاحبة الصالحية

 

  :): األصول الثابتة٧ادة (امل

  للتشغيلتسجيل األصول الثابتة بقيمة تكلفتها التاريخية متضمنة كافة التكاليف الالزمة لجعل األصل صالحا  

  هالكمنها مجمع اال  اً ماملالية بتكلفتها التاريخية مخصو تظهر األصول الثابتة بالقوائم.  

   مرشف الشئونتستهلك األصول الثابتة "في عدا األرايض" عىل أساس القسط الثابت ووفقا للنسب املنوية التي يقرتحها 

مصلحة   رتشد يف إعدادها بالنسب املئوية لالستهالك الصادرة عن ة ويقرها صاحب الصالحية والتي سياملالية للجمعي

  .تصدر مثل هذه النسبالزكاة والدخل يف اململكة أو أي جهة عامة أخرى 

  يعاد النظر  و تهالك اعتباراً من الشهر التايل لتاريخ التشغيل ولغاية الشهر السابق لتاريخ االستغناءيبدأ احتساب قسط اال

 .يف إعادة تقييم عمر األصل متى ظهرت مؤرشات تدل عىل ذلك

 دهاهاللية عىل األصول يتم تسجيلها واهالكها وفقا لنسب اال أية مصاريف رأس كمصاريف  ك حسب معاي اعت

لية أو إيرادية وتعود لطبيعة املرصوف وبحد أد (   . ) ريال٥٠٠رأس

 ة: ): العمالت األجنبي٨ادة (امل

تحول قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي وفقا ألسعار التحويل السائدة ح إجراء املعامالت املالية،  

السائدة يف نهاية السنة   تحول قيمة األصول والخصوم املسجلة بالعملة األجنبية بتاريخ املركز املايل وفقا ألسعار التحويل ك 

ة الدخل    .وتسجل فروقات التحويل يف حساب فروقات العملة الذي يقفل يف نهاية السنة يف قا

  

  التقديرية  املوازنة: الثالثفصل ال

  :التقديرية املوازنة): تعريف وأهداف ٩ادة (امل

 التقديرية هي الربنامج املايل السنوي للجمعية لتحقيق األهداف التي يقررها مجلس اإلدارة، وهي تتضمن جميع املوازنة

ا يتفق مع االسرتاتيجية املوضوعة   .االستخدامات واملوارد ألوجه نشاطات الجمعية و

  :ما ييلالتقديرية لتحقيق   املوازنةتسعى 

  .تعرب عن خطة عمل منظمة ومعدة عىل أساس علمي مستند إىل دراسات واقعية
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  .توضح األغراض املحددة لنشاط الجمعية املستقبيل

 . تساعد إدارة الجمعية عىل تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات

 ة. أداة لقياس األداء الكيل بالجمعيتستخدم ك

والتي   الرقابة والضبط الداخيل وذلك عن طريق املقارنات املستمرة ب األرقام املقدرة واألرقام الفعلية تستخدم كأداة من أدوات 

كن اكتشاف نقاط الضعف والعمل عىل تقويتها   .عن طريقها 

  . بأولتساعد عىل تقدير االحتياجات من رأس املايل العامل وكمية النقد السائل الالزمة لسداد االلتزامات الدورية أوالً

مقارنة   التقديرية وتعد يف سبيل ذلك التقارير املالية الشهرية بالبيانات الفعلية  املوازنةتتوىل اإلدارة املالية بالجمعية متابعة تنفيذ  

  .وترفعها للمدير التنفيذي للجمعية موضحة مواطن االنحراف ومسبباتها  باملوازنةمع األرقام املقدرة 

  :التقديرية املوازنة): إعداد ١٠ادة (امل

ت الواجب إتباعها عند إعداد امل  سنوياً مجلس اإلدارة  يصدر رئيس    التقديرية وفقا لألسس التي تحقق أغراض الجمعيةوازنة  التعلي

ا يتفق مع السياسات العامة للجمعية   .و

 تقديرية لكل سنة مالية تشمل عىل تقدير لكامل اإليرادات املتوقعة حسب مصادرها، واملرصوفات موازنةتقوم الجمعية بإعداد 

   .دليل الحسابات املتوقعة حسب أوجه إنفاقها يف السنة املالية املقبلة مبوبة وفقا للتصنيف الوارد يف

داتوازنة املعىل أساس التقسيم اإلداري والتصنيف النوعي ألوجه نشاط الجمعية ويجوز أن تدرج يف وازنة امل تعد   بعض االعت

لية دون التقيد بالتقسيم املذكور عىل أن يسبب ذلك   .بصورة إج

األخرى   ململكة للعمالتمن إيرادات ومرصوفات بالريال السعودي (عىل أساس سعر التحويل الرسمي السائد يف ا وازنة  امليتم تقدير  

  عند تقديم مرشوع امليزانية).

  :والعمل بهاوازنة امل): تصديق ١١ادة (امل

دها منوازنة امل باملوافقة عىل  مجلس اإلدارةيويص رئيس  ر والتوسع قبل اعت  التقديرية السنوية للجمعية وعىل ميزانية االستث

 .مجلس اإلدارة حسب الصالحيات املخولة له

د اإلنفاق يف السنة املالية الجديدة عىل غراروازنة  امليجوز للمدير التنفيذي للجمعية يف حالة تأخر صدور أو تصديق   دات   اعت اعت

 .السنة املالية السابقة الرصف يف

  

  : املوارد املالية للجمعية الرابعالفصل 

  

  :التاليةتتكون موارد الجمعية املالية من املصادر  ):١٢ادة (امل

 التربعات والهبات املالية.  

 الوقف.  
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 رسة نشاطها   .كافة اإليرادات النقدية العارضة األخرى التي تحققها الجمعية أثناء م

 القروض الحسنة عند الحاجة.  

  .ديةتودع األموال الواردة يف أحد الحسابات املفتوحة باسم الجمعية لدى البنوك العاملة داخل اململكة العربية السعو 

  .االختالس عىل كل من بعهدته نقود للجمعية اتخاذ كافة احتياطيات السالمة الالزمة للحفاظ عليها من الضياع أو النقص أو

  .تتخذ إدارة الجمعية اإلجراءات الالزمة للتأم عىل أموا لها ضد كافة املخاطر

   ):١٣ادة (امل

للجمعية عن   للمدير التنفيذي قدميأوقات استحقاقها وإعداد تقرير  الجمعية يفاملالية متابعة تحصيل حقوق  الشئونعىل إدارة 

   .أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها التخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها

  ):١٤ادة (امل

من رئيس  الوسائل الالزمة لتحصيلها، ويجوز بقرارال يجوز التنازل عن أي حقوق للجمعية يتعذر تحصيلها إال بعد اتخاذ كافة  

  .أو من ينوب عنه إعدام الديون املستحقة للجمعية بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية حسب املتبع مجلس اإلدارة

   ):١٥ادة (امل

بواسطة   تقبض حقوق الجمعيةيتم قبض األموال املستحقة للجمعية لدى الغ إما نقداً أو بشيكات أو بأي محرر ذو قيمة نقدية و 

باسم الجمعية   تحرر كافة الشيكات الواردة نبها سند قبض نظامي، مع مراعاة أ  صندوق أو من يكلف بالتحصيل ويحررأم 

ء أشخاص   .فقط وليس بأس

   ):١٦مادة (

باإلجراءات  املالية متابعة إيرادات الجمعية املقبوضة بشيكات والتأكد من تحصيلها يف مواعيدها والقيام  مرشف الشئونيتع عىل  

للجمعية بالشيكات التي   الالزمة لحفظ حقوق الجمعية يف حالة رفض هذه الشيكات من قبل البنوك ورفع تقرير للمدير التنفيذي

 .الجمعية تم رفضها واإلجراءات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق

  

  : الحسابات البنكيةالخامسالفصل 

  : )١٧ادة (امل

وصالحية التوقيع عىل هذه الحسابات مقترصة عىل رئيس مجلس   وك تودع فيها مواردها وإيراداهايكون للجمعية حسابات بالبن

   .حسب القواعد واالجراءات املنظمة لذلك معاً املايل  واملرشفاإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  :)١٨ادة (امل

جلس اإلدار   ، وترسي  ة أو نائبه فقط أو من يفوضه بذلكصالحية فتح حسابات بنكية جديدة للجمعية أو أي من فروعها لرئيس 

ةعىل هذه الحسابات الجديدة كافة األحكام امل   . تعلقة بالحسابات البنكية القد

  ):١٩ادة (امل
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ذج التوقيعات عىل الشيكات مقسمة إىل فئت هينبغي موافاة كافة البنوك التي تتعامل معها     :الجمعية بن

 الفئة األوىل: رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه يف حالة غيابه.  

 الفئة الثانية: مرشف الشئون املالية أو من ينوب عنه يف حالة غيابه.  

   .ة واحدةئمع التأكيد عىل أنه ال يجوز رصف شيك يحمل توقيع من ف

  :)٢٠ادة (امل

ال يحق للمفوض تفويض صالحياهم عىل هذه الحسابات ملرؤوسيهم وتكون سلطة التفويض لرئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بعد   

  .  من قبل املدير التنفيذي للجمعية الرفع له

   :)٢١ادة (امل

  يتم إعالم البنك فوراً عند سحب أو تعديل سلطة األشخاص املفوض بالتوقيع. 

   :)٢٢ادة (امل

ويتم إيداع جميع   من الوزارة .  الالزم  خذ اإلذنأ لبنوك املحلية باسم الجمعية بعد  تقوم الجمعية بفتح حساب أو أك لها يف أحد ا

  إيرادات الجمعية يف هذه الحسابات. 

  :)٢٣ادة (امل

  .   أو فصلياً مل مذكرات التسوية الالزمة شهرياً تابعة هذا الحساب و عتقوم اإلدارة املالية  

  :)٢٤ادة (امل

ا بوضوح  بكلمة الغي  يجب استخدام دفاتر شيكات مطبوعة بأرقام متسلسلة ، وبالنسبة للشيكات التالفة يجب التأش عليه 

لها ويجب حفظ هذه الشيكات برتتيب  ، ك يجب أن تكون هناك رقابة  تسلسلها الرقمي للشيكات املدفوعةحتى يبطل استع

  سليمة عىل دفاتر الشيكات الغ مستعملة. 

   :)٢٥ادة (امل

ء الجهات املستفيدةيجب أن تحرر جميع الشيكات باسم شخص    .  مع أو بأس

   :)٢٦ادة (امل

  .  استخراج شيك لحامله يحظر بتاتاً 

  :)٢٧ادة (امل

الف هذا األمر  مع أصولها بدفرت الشيكات ومن يخب أن تحفظ الشيكات امللغاة يحظر بتاتاً توقيع أي شيك عىل بياض ك يج  

  . ية ذلكمسئوليتحمل 

   :)٢٨ادة (امل

  بدفاتر الشيكات الواردة من البنك ، ويسلم املوظف املختص بتحرير الشيكات الدفاتر الالزمة أوال بأول .   املرشف املايليحتفظ 

   :)٢٩ادة (امل



 

 
٦ 

ا يفيد إصدار   يلزم أن تُحفظ أصول املستندات املؤيدة للرصف مع الشيكات عند التوقيع ، ويلزم أن يؤرش عىل املستندات 

  .  ت ليس له صلة بالقيد يف الحساباتعن كتابة الشيكا سئولالشيكات ، ويراعى أن يكون امل 

  

   :)٣٠ادة (امل

  يتم الرصف لصاحب الحق نفسه بعد التأكد من شخصيته ويجوز أن ينيب عنه من يتسلم املبلغ بتوكيل معتمد . 

   :)٣١ادة (ملا

  وعرض األمر عىل اإلدارة التخاذ الالزم   ي  تقدم للرصف ملدد طويلة ،ت يجب تتبع الشيكات املعلقة وال

   :)٣٢ادة (امل

إليقاف رصفه عىل أن يوضح اإلخطار رقم الشيك وتاريخ   يلزم يف حالة فقد أي شيك إخطار البنك املسحوب عليه الشيك فوراً 

نات   ، معية ترتتب عىل فقد الشيكمسئولكل  صدوره ومبلغه ، ويؤخذ إقرار عىل املتسبب يف ضياع الشيك بتحمل اتخاذ الض

  الكافية قبل رصف بدل فاقد. 

   :)٣٣ادة (امل

ينبغي عىل اإلدارة املالية أن تقوم يف نهاية كل شهر بإعداد بيان تسوية ب الرصيد الذي يظهر يف حساب البنك بالسجالت والدفاتر  

ة وسالمة العمليات البنكية  ، وهذا اإلجراء رضوري يقصد منه التحقق من صح ل البنك، والرصيد الذي يظهر بالكشف املرسل من قب

  ة رصيد كشف البنك طبقا ملا هو يف الدفاتر املحاسبية .  ، والتأكد من صحشهرياً 

  وتتم عملية املطابقة كالتايل : 

   . الحصول عىل كشف حساب البنك للفرتة موضوع املطابقة  

   حرص العمليات ايل ظهرت يف كشف البنك و تسجل يف الدفاتر املحاسبية  

 لك مطابقة املبالغ املسجلة بكشف البنك بالدفاتر  حرص املبالغ املسجلة بالدفاتر و ترد بكشف حساب البنك وذ

  والسجالت املحاسبية .  

  :)٣٤ادة (امل

ال يحرر الشيك إال بعد املراجعة والتدقيق املايل ومراجعة الصالحيات املالية واإلدارية عىل سند الرصف واملوافقة عليه من قبل   

  املالية واملدير التنفيذي.   الشئون

   :)٣٥ادة (امل

راجعة الشيكات الصادرة يوميا بتتبع تسلسل أرقامها ومطابقتها مع سند الرصف الخاص بكل شيك ويتم التقييد   يقوم املحاسب 

  .  يف حساب البنك مع مراعاة أن يتم القيد يومياً 

   :)٣٦ادة (امل

  ب تسلسلها الرقمي للرجوع إليها عند الحاجة  يتم االحتفاظ بدفاتر الشيكات املستعملة حس
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   :)٣٧ادة (امل

  . تر الشيكات وفقا لتسلسلها الرقمييجب استخدام دفا

  

  : الخزينة السادسالفصل 

   :)٣٨ادة (امل

مصادر   ي تورد إليها منتيتم إنشاء خزينة رئيسة بالجمعية تتوىل هذه الخزينة استالم املبالغ النقدية والشيكات وأوراق القبض ال 

  .  التوريد املختلفة للجمعية

  :)٣٩ادة (امل

 تقل ومن أصحاب الثقة واألمانة ومزك من ذوي الثقة وأال وعملياً  يف الجمعية يجب أن يكونوا مؤهل علمياً  ينةأمناء الخز 

، ويف حالة غ السعودي يجب أن يكون عىل كفالة الجمعية وجواز  الجنسية ي، وأن يكونوا سعودي تقاريرهم السنوية عن ممتاز

  املوارد البرشية. سفره لدى 

  :)٤٠ادة (امل

عىل الخزينة وما يف حكمها من ح آلخر من قبل املدير املايل ويرفع بنتيجة الجرد إىل املدير التنفيذي   ئ جرد مفاج يجب إجراء 

  . الجرد يف حالة العجز والتحقيق مع املتسبب مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة نتيجة

   :)٤١ادة (امل

ويف حالة وجودها يتم   الجمعية ، خزينةإيداع أي مبالغ أو مستندات ذات قيمة نقدية تخص الغ يف  ينة أمناء الخز يحظر عىل

وأصحاب العهد   ينةإذا تكرر ذلك ، وعىل أمناء الخز لفت نظر أم الخزينة كتابيا يف املرة األوىل ويحال أم الخزينة للتحقيق

ت الخاصة بالخزائن و املقبوضات واملدفوعات ايل تصدر يف هذا الشأن.     تنفيذ التعلي

   :)٤٢ادة (امل

ل خزينة حديدية ضد الحريق خاصة بأم الصندوق، ويجب مراعاة اإلبقاء عىل هذه الخزينة مقفلة يف أي وقت   يجب استع

  .  هالخالل الدوام أو خارجه عندما ال يكون هناك حاجة إىل استع

  :)٤٣ادة (امل

ل أموال الجمعية  يف أغراض شخصية   ال يجوز ألم الصندوق حفظ أية أموال غ أموال الجمعية يف الخزينة وال يجوز له استع

  وتحت أي ترصف أو تربير.  

  :)٤٤ادة (امل

إال يف الظروف االستثنائية وبقرار كتا مسبق من املدير التنفيذي   لرصف من اإليرادات أو املتحصالتيحظر عىل أم الخزينة ا 

ات رصف معتمدة من أوامر دفع أو سندن يكون الرصف بناء عىل أ يف حدود سلطته و  و منفردين كالًأ املايل مجتمع  واملرشف

  . أصحاب الصالحية



 

 
٨ 

  :)٤٥ادة (امل

ي صدر بها سندات قبض وال يجوز االحتفاظ  تلاكات املستلمة يف خزينة الجمعية و يحتفظ أم الصندوق باملبالغ النقدية والشي 

  ها خارج خزينة الجمعية .  

  :)٤٦ادة (امل

 عن حركة النقدية وما يف حكمها يف نطاق الخزينة من وارد ومنرصف وتوريد وذلك يف ضوء القواعد  مسئوال  يعترب أم الخزينة  

 عن التسجيل يف املستندات والدفاتر املوجودة لديه وإعداد التقارير املختلفة وحضور مسئوالالواردة يف هذه الالئحة ، وكذلك 

  .  رضهاجئ والتوقيع عىل كشوفها ومحا لجنة الجرد الدوري واملفا

   :)٤٧ادة (امل

،  األقل ثالث مرات يف السنة، وعىل مفاجئا حسب األحوال مرة عىل األقل كل شهر وجرداً  شامالً دورياً  يجب جرد الخزينة جرداً 

عرفة املدير التنفيذي ، وتقوم اللجنة بعملية الجرد الشامل لكل املحتويات وبحضور أم الخزينة والذي  وتشكل لجنة الجرد 

، ويف حالة وجود عجز بالخزينة  من محرض الجرد إىل املرشف املايليوقع عليه وتقارن نتيجة الجرد باملسجل بالدفاتر وترسل نسخة 

وجب إذن توريد وتعد التسوية املحاسبية الالزمة ، ويف حالة ، ويورد مبارشة إىل الخزينة بب بقيمتهيدرس سببه ويتحمل املتس

وجود فائض بالخزينة يدرس سببه ويعد له إذن توريد لح إعداد التسوية املحاسبية الالزمة ، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير (خالف  

  لتنفيذي .  محرض الجرد) بنتيجة عملية الجرد يرفع للمدير ا

  :)٤٨ادة (امل

يجب عىل أم الخزينة يف نهاية كل يوم أن يقوم بجرد ذا للموجود بالخزينة بعد إثبات كافة املعامالت خالل اليوم ويطابق   

سل إىل الحسابات عىل ، وال يجوز االحتفاظ بأي  النحو الوارد يف املادة التالية ذلك عىل كشف حركة النقدية اليومي الذي يعد ل

  . رشف املايل التخاذ الالزم نحوهاها املب ي  تسوى يخطرتوال نة أك من أسبوع وتسوى فوراً إيصاالت معلقة يف الخزي
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   :)٤٩ادة (امل

والذي يتضمن رصيد أول   ) التي تتم يومياً ومي ( حركة املقبوضات واملدفوعاتيقوم أم الخزينة بإعداد كشف حركة الخزينة الي

يل املدفوعات ورصيد النقدية آخر اليوم ويعد من أصل وصورة ، ويرسل األصل مرفقاً  يل املقبوضات وإج به املستندات    املدة وإج

إىل الحسابات ألجل املراجعة والتسجيل بالدفاتر ويحتفظ بالصورة لديه ألجل املطابقة واملراجعة ويوقع عليها مسئول الحسابات  

  باستالمه سندات الرصف والقبض واملرفقات املتعلقة ويتضمن جانب املقبوضات املعلومات التالية :  

 رقم سند القبض .  

 اسم الجهة ايل قامت بتوريد النقود.   

  شيكات " مع ذكر رقم الشيك ومبلغه والساحب والبنك املسحوب عليه" -نوع املقبوضات (نقد (  

 املبلغ املقبوض  .  

 املدفوعات املعلومات التالية انبك يتضمن ج :  

   . رقم سند الرصف النقدي  

   . الجهة املدفوع ها املبالغ  

  . بيان الشيكات املوردة للبنك ، وأرقامها ومبالغها والبنوك املسحوبة عليها  

   إيضاح البنوك وأرقام الحسابات واملبالغ املودعة نقدا أو بشيكات  

 املؤرشات التالية :   اً ك يراعى عند تصميم الكشف أن يظهر يومي  

   . املبلغ املدور من اليوم السابق  

   . يضاف إليه مقبوضات اليوم  

   . املجموع الجديد  

   . يطرح منه مدفوعات اليوم  

   . الناتج يكون هو الرصيد املدور لليوم التايل  

   :)٥٠ادة (امل

يد الصندوق يف الدفاتر د املسجل فيه مع رصيتع عىل الحسابات أن تتحقق عند تدقيق كشف حركة الخزينة من مطابقة الرصي

  .  الالزمة املشار إليها يف الالئحة، ويف حالة ظهور فروقات يتع البحث عن أسباها واتخاذ اإلجراءات املحاسبية
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   :)٥١ادة (امل

ويقوم بتشكيلها املدير   واستالمعند تغي أم الخزينة ألي سبب من األسباب يجب تشكيل لجنة للجرد وإعداد محرض تسليم 

عىل النحو الوارد يف مادة   م وأم الخزينة الجديد وتسوى الفروق تفصيالًيالتنفيذي ويكون من ب أعضائها أم الخزينة القد

  من أصل وصورت عىل النحو التايل :   واستالمجرد الخزينة ويعد محرض تسليم 

 وذج إخالء طرف: يرسل إىل الحسابات ألجل إجراء التسويات ااألصل   . ملحاسبية وإعداد 

 دى أم الخزينة الجديد للمطابقةصورة: تبقى ل .  

 م إلثبات حالةيصورة: يحتفظ ها أم الخزينة القد  .  

  هاإال بعد تسوية كافة امل م يية أم الخزينة القدمسئولال تخىل   . تعلقات املالية واإلدارية وغ

   :)٥٢ادة (امل

، وكانت هناك رضورة حتمية  ب حضوره لفتح الخزينة وتسليمهايحول بينه و  يف حالة وفاة أم الخزينة أو غيابه أو مرضه مرضاً 

  .  بقا للمنصوص عليه يف هذه الالئحةالخزينة وجردها طلفتح الخزينة يعتمد املدير التنفيذي أو من ينيبه تشكيل لجنة لفتح  

  

  : النفقاتالسابعالفصل 

  :تتألف نفقات الجمعية من ):٥٣ادة (امل

 نفقات صيانة املرافق.  

 تكاليف مقتنيات األصول الثابتة. 

 املرصوفات املرتتبة لقاء الخدمات املقدمة من الغ.  

 األجور وما يف حكمها.  

يز فيها ما    :ييلو

 وهو الواقعة التى تنشئ االلتزام عىل الجمعية كاستحقاق األجور أو تقديم الخدماتاتعقد النفق :. 

 ات.: وتعني اإلجراءات املستندية التى يتطلبها رصف النفق اتتصفية النفق 

 أي دفع املبالغ الناشئة عنها ألصحاب االستحقاقاتتسديد النفق : . 
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  ):٥٤ادة (امل

  :املرصوفات توافر الرشوط التاليةيشرتط لصحة  

   أن تتم املوافقة حسب الصالحيات املخولة له بجدول الصالحيات بخالف املرصوفات املعقودة حك املشار إليها باملادة

وافقة املدير التنفيذي٥٥(  (.  

  جزئياً   الخدمات املنفذة كليا أوأن تتناول األصناف من أصول ثابتة ومواد وبضاعة ومستلزمات... إلخ أو األشغال أو

  .لصالح الجمعية

 ًتوفر مستند يثبت مطالبة الغ بقيمة التوريدات كالفاتورة مثال.  

 لألصناف أياً كانت طبيعتها أو الخدمات املقدمة يل يثبت استالم الجمعية فعلياً توفر مستند أص  

   ):٥٥مادة (

ً وال تحتا   : ج ملوافقة مسبقة من املدير التنفيذي للجمعيةتعترب املرصوفات التالية معقودة حك

جرد توقيعها من املدير التنفيذي للجمعية حسب صالحياته مثل عقود العمل، واإليجارات   املرصوفات الناشئة عن العقود املربمة 

عية ما شابه   .والتأمينات االجت

مرصوفات الربيد  الحكومية أو شبه الحكومية ذات األسعار املحددة مثلاملرصوفات العائدة للمواد والخدمات املقدمة من الجهات  

 .والهاتف والكهرباء

وجب سند رصف بإحدى الطرق التالية): ٥٦مادة (   :يتم رصف النفقات 

  ًنقدا 

  البنوك املتعامل معها إحدى بشيك عىل.  

  .(حوالة بنكية) تحويل عىل البنك 

   ل املعاملة لجميع مسوغات الرصف وإرفاق املستندات الثبوتية املؤيدة وكذلكويتم ذلك بعد التأكد من ل   استك اكت

د الرصف من صاحب الصالحية وطبقاً لإلجراءات املوضحة يف النظام   التوقيعات عليها من املوظف املختص واعت

  .املايل

 ا يش إىل   يةيتم إلغاء املستندات الثبوت   .سداد قيمتهامتى تم رصفها وتختم 

  ):٥٧ادة (امل

 ينبغي اتخاذ اإلجراءات الرقابية عند طبع سندات القبض والرصف مع رضورة االحتفاظ بهذه السندات يف مكان أم تحت رقابة 

املالية، وكذلك الشيكات غ املستعملة ويرتتب أن تكون هذه املستندات بشكل خاص وكافة املستندات املالية   مرشف الشئون

  ..بالتسلسل، وأن يراعى هذا التسلسل عند استخدامها مع االحتفاظ بالنسخ امللغاة مرقمة

   ):٥٨ادة (امل



 

 
١٢ 

 يتع إجراء جرد مفاجئ للصناديق التابعة للجمعية عىل فرتات دورية خالل العام وعمل محارض الجرد الالزمة ويكون أم

 يادة فتقيد يف حساب مستقل حتى يربر أم الصندوق سبب وجودهاالصندوق مديناً بالعجز الذي قد يظهر نتيجة للجرد، أما الز

 ا.أ الزيادة يف الصناديق كالنقص بهوإال حولت لإليرادات املتنوعة عىل أن هذا ال يعفيه من التحقيق عمالً ملبد

   ):٥٩ادة (امل

لغ يزيد عن املبلغ الالزم  ية والذي يصدر بتحديده قرار من املديرال يجوز االحتفاظ لدى أمناء الصناديق   الحتياجات الن

 ويف هذه الحالة ال يحتفظ باملبالغ الزائدة  -ما  تكن هناك رواتب تحت الرصف-املالية    مرشف الشئونالتنفيذي بناء عىل اقرتاح  

   .بسبعة أيامملدة تتعدى عرشة أيام تبدأ قبل موعد استحقاق رصف الرواتب بثالثة أيام وتنتهي بعد املوعد 

   ):٦٠ادة (امل

  .يحظر عىل أمناء الصناديق االحتفاظ بأموال غ أموال الجمعية، وكل ما يوجد يف الخزينة يعترب من أموال الجمعية

 ):٦١ادة (امل

  توقيعاً نهائياً ت الرصف املختلفة  حدود صالحياته ويعترب توقيعه عىل مستندايفمر الرصف آ و  اتاملدير التنفيذي هو معتمد النفق

د اإلشعارات البنكية أو  عن حفظ األموال كلمسئوليجيز لل تسليم   حسب اختصاصه دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعت

  .املواد أو رشاء االحتياجات

د آمر الرصف ألي ترصف ينشأ عنه نفقة مالية سواء كانت بشكل نقود أو بضاعة يستلزم بالرضورة تنفيذها  سليم   بشكلإن اعت

  مرشف الشئون بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى الجمعية وطبقا لإلجراءات املحاسبية املوضحة بالنظام املايل ويعترب 

  عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات.مسئوالاملالية 

املستند   د رصف الشيكات هويعترب (سند الرصف النقدي) املستند النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود ك أن سن

 النظامي الذي يجيز سحب النقود من البنك.

 ):٦٢ادة (امل

) أعاله يحق للمدير التنفيذي أن يفوض من يراه مناسباً بالتوقيع عنه عىل سندات الرصف  61مع مراعاة ما جاء باملادة رقم (

ية العاجلة واملرصوفات املعتمدة  النقدي لرصف   .كالرواتب واألجور وعقود اإليجارات وما يف حكمهاالنفقات الن

يف كل األحوال فإن التفويض بالرصف يستلزم صدور قرار إداري يحدد فيه بدقة اسم املفوض بالرصف وحدود الرصف ومدته  

 وأغراضه.

  

   عمليات الرشاء :الثامنالفصل 

  :تتألف مشرتيات الجمعية األساسية من ):٦٣ادة (امل

  هااألصول   .الثابتة من أجهزة وديكورات وغ

 مواد ولوازم صيانة.  
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 القرطاسية واملطبوعات.  

 مواد وإمدادات مختلفة.  

 مواد دعائـية وإعالم.  

  ):٦٤ادة (امل

بأحد   يكون تأم احتياجات الجمعية من املوجودات الثابتة والقرطاسية واملطبوعات واملستلزمات األخرى من السوق املحيل

  :اليةالطرق الت

 املناقصة العامة أو املحدودة.  

 (   التعميد (للموردين األساسي

 التأم املبارش.  

  مجلس اإلدارة.وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وحسب ما تويص به الجهة املسئولة بالجمعية ويقره رئيس 

   ):٦٥ادة (امل

حيث يرسل   التفاهم فيها مع املوردين عىل رسعة تأم االحتياجاتينبغي إصدار أوامر الرشاء كتابة حتى يف الحاالت التي يتم 

  لهم أم الرشاء الحقاً.

   ):٦٦ادة (امل

د الرشاء، عىل أن سئولصاحب الصالحية له أن يفوض من يراه مناسباً من املوظف امل  يراعى يف ذلك   لدى الجمعية بصالحية اعت

  .قرار التفويضااللتزام التام بالصالحيات املمنوحة له يف 
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   ):٦٧ادة (امل

د الرشاء يستلزم بالرضورة تنفيذه بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى الجمعية وطبقاً  لإلجراءات  إن اعت

  اإلجراءات.  عن صحة تنفيذ هذه مسئوالًاملالية  مرشف الشئوناملنصوص عليها يف دليل اإلجراءات املحاسبية ويعترب 

 

  : املخزون التاسعالفصل 

  ):٦٨ادة (امل

يستوجب مراقبتها للتأكد   األصل أال يكون هناك مخزون لدى الجمعية وإذا وجد ينحرص يف مواد الدعاية واإلعالن بالجمعية م  

ت املعتمدة، حيث   .الذي رصفت فيهالعام  أنها تسجل محاسبياً كمنرصف يحمل عىل من أن الرصف يتم طبقاً للتعلي

 

  الثابتة األصول :العارشالفصل 

  ):٦٩ادة (امل

  .املايل للجمعية هالكها وإتالفها وفقاً لإلجراءات املوضحة بالنظامإالثابتة وحرصها وتحديد مكانها و األصوليتم استالم كافة  

  :بيع املوجودات الثابتة ):٧٠ادة (امل

  .وافقة صاحب الصالحية حسب جدول الصالحيات أو من يفوضهالثابتة إال  األصوليحظر بيع 

التنفيذي أو من  يتم بيع أصول الجمعية الفائضة عن حاجتها والتالفة واملستغنى عنها بواسطة لجنة برئاسة موظف يحدده املدير

املالية يف الجمعية، ويخول لهذه اللجنة صالحية الترصف يف هذه األصناف إما   الشئونيفوضه ويكون أحد أعضاءها موظف من 

  .املباع قبل تنفيذها بالبيع أو باإلتالف، وتعتمد قرارات اللجنة من صاحب الصالحية حسب األصول / األصل

وافقة صاحب الصالحية حسب الص   .املعتمدة الحياتال يجوز ملوظفي الجمعية رشاء أي صنف من أصولها الثابتة إال 

عليه من مرصوفات  الثابتة وفق األمور املنظمة لذلك عىل أن تأخذ بع االعتبار قيمة األصل الحقيقية بعد ما تم  األصوليتم بيع  

لية وذلك بالتنسيق مع اإلدارية املالية للجمعية    .رأس

  

  ):٧١ادة (امل

ة للتأم عىل أصولها الثابتة ويكون    عن املتابعة   مسئوالًاملالية للجمعية    مرشف الشئونعىل إدارة الجمعية أن تضع السياسة املال

  والتأكد من تنفيذ هذه السياسة.

  : السلف الحادي عرشالفصل 

  ):٧٢ادة (امل

نح إال يف أضيق الحدود ولظروف    : استثنائيةاألصل أن السلف الشخصية ال 



 

 
١٥ 

   ة ملواجهة املرصوفات التي تتطلبها طبيعة العمل ويحدد املدير التنفيذي للجمعية املوظف يجوز رصف سلفة مستد

  .ترصف لهم السلفة واملخول بالرصف منها الذين

  وافقة املدير التنفيذي للجمعية ويجب تسوية هذه السلفة جرد انتهاء  يجوز رصف سلفة مؤقتة ألغراض محددة 

 .الذي رصفت من أجله الغرض

  سلف شخصية ملوظفي الجمعيةأي  يجوز رصف  ال .  

 ):٧٣ادة (امل

وجب تعميد من آمر الرصف يحدد فيه بدقة األمور التالية   :نح السلف 

 اسم املستفيد من السلفة.  

 مبلغ السلفة.  

 الغاية من السلفة.  

 تاريخ انتهاء السلفة.  

  اسرتدادهاأسلوب.  

  بقرار التعميد الصادر من آمر الرصف وتعالج مالياً ومحاسبياً وفق ءجا تسرتد السلفة من املستفيد (املستلف) وفقا ملا 

 .نوع السلفة

  ًبالدفاتر أو آليا ثم تسجل تسويتها أيضا بالدفاتر أو آلياً. تسجل السلفة عند منحها فورا  

  .ة والسلف املؤقتة ويسرتد الرصيد النقدي منها يف نهاية الدورة املالية  تصفى السلف املستد

   ):٧٤ادة (امل

رسمية   إعداد سندات رصفال يجوز ألم الصندوق أن يعطي سلفاً ألي كان إال بقرار من املدير التنفيذي للجمعية عىل أن يتم 

عنها ويحاسب   مسئوالً بذلك عىل حساب املستلف، وأية سلفة معطاة بأوراق عادية دون تحرير سندات بها يعترب أم الصندوق 

 إدارياً عىل ذلك.

   ):٧٥ادة (امل

تأخ   نفيذي خطياً عن كلاملالية متابعة تسديد السلف أو اسرتدادها يف مواعيدها وعليه أن يعلم املدير الت مرشف الشئونعىل 

  .يف تسديدها أو ردها وتسرتد السلف من املوظف يف حاالت تأخرهم عن تسديدها أو ردها دفعة واحدة من رواتبهم

  

رالثا عرشالفصل    : االستث

   :)٧٦ادة (امل



 

 
١٦ 

ن  ر الفائض من السيولة ما يعود بأكرب عائد ممكن مع ض توف السيولة الكافية لسداد التزامات كن إلدارة الجمعية استث

ن عدم توقف األنشطة لعجز السيولة.  لجمعية تجاه الغ يف مواعيدها و ا   ض

  :)٧٧ادة (امل

ري.      يصدر مجلس اإلدارة املوجهات العامة التي يجب إتباعها يف تحديد اسرتاتيجيات ومعاي العمل االستث

  :)٧٨ادة (امل

  ري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي االقتصادية والفنية واملالية والرشعية والقانونية. يجب أن يسبق أي عمل استث 

  :)٧٩ادة (امل

جلس اإلدارة إذا اقتىض األمر مع تبيان كافة اآلثار االقتصادية  م ري بدأ تنفيذه إال بعد عرضه عىل  ال يجوز إلغاء أي مرشوع استث 

  املرتتبة عىل ذلك. 

  :)٨٠ادة (امل

رية وفقاً لج اإلدارة تفويض  يجوز ملجلس  ر يف إجازة بعض املشاريع االستث   لس.  ج دده املحلسقف مايل ي  نة االستث

  يتحدد ما تستثمره الجمعية من أموال باآل :  :)٨١ادة (امل

  . أال يتجاوز املخطط يف املوازنة التقديرية  

 ن فوائض األموال الخاصة بالجمعيةأن يكون م  .  

   .أن ال يكون من األموال املقيدة بأنشطة مشاريع  

  

   :)٨٢ادة (امل

ثل التزاماً  ر لألموال اليي تخص الجمعية وال  دة لربامج  عليها (كاألموال املقي يختص مجلس اإلدارة يف الجمعية بقرار االستث

  وأنشطة الجمعية) .  

  :)٨٣ادة (امل

ثل التزامات عىل الجمعية و   ر األموال التي   كن نظراً تخص مشاريع وبرامج أو أنشطة وال ملجلس اإلدارة فقط صالحية استث

  مع التأكيد عىل مراعاة الجانب الرشعي بهذا الخصوص.   ،مج واألنشطة للجهات املستحقة لهالظروف معينة تنفيذ هذه الربا

  :)٨٤ادة (امل

ر اتخذته    ر يف الجمعية (أيا كان مصدر املال املستثمر) من امليزانية التشغيلية للجمعية طاملا أن قرار االستث تغطي خسائر االستث

  .   يرحل لتغطيته يف األعوام املقبلةيحمل كعجز وإدارة الجمعية ، ويف حالة عدم وجود فائض يكفي يف امليزانية التشغيلية 

  :)٨٥ادة (امل

د عقود الرعاية ملنتجات سلعية أو خدمية والتي تهدف إىل توف عائد أو    لرئيس مجلس اإلدارة أومن يفوضه فقط صالحية اعت

  نسبة من ربح املنتج للجمعية.



 

 
١٧ 

  :)٨٦ادة (امل

رات الجمعية أيا كان مصدر أموالها تستخدم  ، ك تستخدم يف تغطية األعباء  يف تغطية نفقات الربامج واألنشطةعوائد استث

  مع مراعاة الفتاوى الرشعية بهذا الخصوص .   وفات التشغيليةواملرص 

   :)٨٧ادة(امل

رات مطروحا شكلياً    .رات بامليزانية العموميةتثمن رصيد االس يظهر حساب مخصص انخفاض قيمة االستث

  عرش: املخالفات املالية  الثالثالفصل 

   :)٨٨ادة (امل

يف حالة حدوث مخالفات مالية فإن عىل املدير التنفيذي تشكيل لجنة لتقيص األمر ورفع تقرير مفصل التخاذ القرار املناسب ،  

ويقوم املدير التنفيذي بتحديد وسيلة العقاب للذين يسمحون ألنفسهم باختالس أموال الجمعية أو التالعب فيها مع رضورة  

جلس اإلدارة بأي مخا ت تجاه كل حالة مع حفظ حق رئيس  لفات مالية تقع والعقوبات واإلجراءات التي اتخذإحاطة رئيس 

  .  املوافقة عىل العقوبة أو تعديلهاجلس اإلدارة يف م

  :)٨٩ادة (امل

قتضاها من الحصول عىل أموال    املوظف الذي يقوم بتزوير مستندات أو يقدم مستندات مزورة أو معلومات كاذبة ويتمكن 

، ثم يتخذ املدير  ظرف أربعة وعرشين ساعة من إخطاره، فإنه يجب أن يرد تلك األموال يف أو االحتيال عىل الغ ن الجمعية م

  بالع الجهات الرسمية .  إقد تصل إىل حد الفصل من العمل و التنفيذي أو من ينيبه اإلجراءات النظامية املناسبة ضده والتي

  :)٩٠ادة (امل

أو املتالعب أو املحتال قد تلقى معاونة للوصول إىل هدفه من أي من العامل بالجمعية فإن ذلك إذا ثبت أن املوظف املختلس  

جلس   الشخص الذي أعانه يعترب رشيكاً  له يف الجرم ويقرر املدير التنفيذي العقوبات الواجب اتخاذها حياله مع إحاطة رئيس 

  اإلدارة ع تم اتخاذه .  

  :)٩١ادة (امل

إذا اختلس املوظف املوكل إليه تحصيل أموال تخص الجمعية بعض أو كل هذه األموال ملنفعته الخاصة كأن ال يصدر إيصاال رسميا  

بلغ يقل عن املستلم الفعيل يجب عليه رد كل املبالغ التي حولها لنفسه للجمعية يف ظرف   باملبالغ املستلمة أو يصدر إيصاال 

  غه بذلك ثم ينال الجزاء الذي تقرره اللوائح ويصادق عليه رئيس مجلس اإلدارة . أربعة وعرشين ساعة من إبال 

  :)٩٢ادة (امل

 عن الخزائن أو املستودعات أو أي من ممتلكات الجمعية قد استغل وضعه الوظيفي بأن ترصف يف مال  سئولإذا ثبت أن أحد امل

ه بالسطو عىل ممتلكاها فإن امل  ، ثم  جمعية عن قيمة ممتلكاها املغتصبةية تقع عليه يف تعويض اللسئو الجمعية أو سمح ألحد غ

جلس اإلدارة أو من ينيبه اإلجراءات النظامية املناسبة ضده والتي قد تصل إىل حد الفصل من العمل وإبالغ الجهات  يتخذ رئيس 

  الرسمية . 



 

 
١٨ 

  :)٩٣ادة (امل

ل يجب أن ينا  ل عقوبة مناسبة وأن ينذر برضورة االمتاع عن تكرار مثل هذه  إذا ارتكب موظف مخالفة مالية عن طريق اإله

  املخالفة وإال سينال عقوبة أكرب مستقبال .   

   :)٩٤ادة (امل

يف حالة تكرار حدوث مخالفات مالية يف أي إدارة أو قسم من أقسام الجمعية وخصوصا املعنية بالتعامل مع األموال فإنه يقع 

  ، وتتخذ اإلجراءات التصحيحية حياله. ية تلك املخالفاتمسئولختص تحمل امل سئولعىل املدير املبارش وامل 

   



 

 
١٩ 

  عرش: املراجعة والتدقيق الرابعالفصل 

  :)٩٥ادة (امل

، ويتوجب عىل جميع   يرتبط باملدير التنفيذي مبارشةيكون للجمعية جهاز للرقابة املالية برئاسة املراقب املايل أو املراجع الداخيل 

، وله الحق يف الزيارات املفاجئة  طلبها يف أي وقتي يتاإلدارات التعاون التام مع هذا الجهاز ألداء عمله وتوف كافة البيانات ال

  والدورية حسب ما يراه يف صالح العمل.

  :)٩٦ادة (امل

لس  مج حسابات بالجمعية وتعتمد من رئيس يعد جهاز الرقابة املالية أنظمة الرقابة والضبط الداخيل للشؤون املالية وأقسام ال 

  اإلدارة أو من يفوضه ، وتكون ملزمة للتطبيق يف الجمعية .  

  :)٩٧ادة (امل

حدد هذا النظام  ياملالية بالجمعية و  الشئون فوضه أنظمة الرقابة والضبط الداخيل يف أقسام يأو من ة اإلدار لس مج  يعتمد رئيس  

ية كل من العامل فيها وخاصة بالنسبة للنقدية الواردة والصادرة والشيكات الواردة والصادرة والتربعات واألجور واملوردين مسئول

ها من أوجه اإلنفاق واملواردوالعهد النقدية و واملخازن واملشرتيات واملرصوفات      غ

  :)٩٨ادة (امل

  .  بة الداخلية في يقع يف اختصاصهعن تنفيذ نظام الرقا  مسئولكل مدير قسم أو إدارة  

   :)٩٩ادة (امل

يرتتب عليه  جرد علم املدير املختص وأي موظف من موظفي الجمعية بأي حادث من حوادث االختالس أو الرسقة أو خالفه م  

  . ات الفورية الالزمة يف هذا الشأنخسائر يف أموال الجمعية يجب عليه إخطار املدير التنفيذي للجمعية التخاذ اإلجراء

   :)١٠٠ادة (امل

يلزم أن يكون للجمعية مراجع حسابات خارجي مكلف من رئيس مجلس اإلدارة أو من الجهات الرسمية ذات الصلة ملراقبة  

ها املالية د قوا  الحادي والثالث من  هرين من انتهاء السنة املالية يف ، عىل أن يتم االنتهاء من ذلك بحد أقىص شحساباها واعت

  املالية للتعاون مع مراجع الحسابات ألداء مهامه.  الشئونية توجيه مسئولدير التنفيذي ، ويقع عىل امل ديسمرب من كل عام

  

  

   :)١٠١ادة (امل

دها من أصحاب الصالحية، ك   يجب مراجعه جميع العقود املزمع إبرامها مع الغ من الناحية القانونية واملالية وذلك قبل اعت

د الك الشئونيتع الرجوع إىل    . ايف باملوازنة التخطيطية للجمعيةاملالية للتأكد من وجود االعت

  :)١٠٢ادة (امل

راجعة كشوف البنك أو التعامل مع   الصندوقال يجوز أن يكون ألم     .  الحساب البن عرب خدمة االنرتنتعالقة مبارشة 



 

 
٢٠ 

  :)١٠٣ادة (امل

ة أنظم  ة الرقابة  يلزم قيام املراجع الداخيل بربنامج للمراجعة والفحص املستندي للمتحصالت النقدية بهدف تحديد مدى مال

، الجانب الدائن من الحساب املختص  ، والتأكد من أن املتحصالت تم تسجيلها وترحيلها بطريقة سليمة إىلالداخلية ومدى تنفيذها

  .  بنك مبارشة دون تأخت تودع بالوأن تلك املتحصال 

  :)١٠٤ادة (امل

  يشتمل برنامج املراجعة الخاص باملتحصالت النقدية عىل الخطوات الرئيسية التالية :   

  سجالت الجمعية باملتحصالت بالبنكمطابقة املتحصالت يف  .  

 لرصيد النقدية املحصلة يف أي وقت خالل السنة.  ئالحاجة إلجراء جرد مفاج تحديد مدى  

  ها.  لمقارنة عنارص القيود املسجلة يف سجل النقدية املحصلة مع املستندات املؤيدة  

 الت النقدية عن الفرتة محل الفحصالتحقق من صحة جمع أعمدة سجالت املتحص .  

  ذ العام ودفاتر األستاذ املساعدةستامراجعة الرتحيالت من سجالت املتحصالت النقدية إىل كل من دفرت األ .  

  .متابعة ومالحظة التحويالت املالية ب البنوك خالل الفرتة بالكامل عىل أساس اختباري  

  بالبنك بسجالت املتحصالت النقديةمقارنة تفاصيل قسائم اإليداع .  

  :)١٠٥ادة (امل

  : ت التسوية ويشمل الخطوات التاليةيلزم قيام جهاز الرقابة بربنامج مراجعة للتحقق من صحة ودقة مذكرا 

 املالية بإعدادها الشئوني قامت تالتحقق من صحة جميع التسويات ال .  

 تظهر يف  مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتلك املذكرات مع األرصدة يف كشف الحساب الجاري ومقارنة أرصدة الدفرت ك 

  تلك املذكرات مع سجالت الجمعية. 

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

 ة ال   ي  تقدم للرصف بعد ومقارنة ذلك املجموع بالرقم الذي يظهر يف كشف التسوية.  تمراجعة مجموع الشيكات القا

 ة يف أول املدة مع كشف البنك عن الفرتة موضع م   .الفحص مع دفرت املدفوعات النقديةراجعة الشيكات القا

  ة يف نهاية مدة الفحص مع كشوف البنك عن الفرتة ا   ،  لتالية لفرتة الفحصالشيكات القا

   رجوع للقيود املتعلقة ها الدفاتروكذلك الالرجوع إىل املستندات ايل تدعم العنارص األخرى ايل تظهر يف مذكرة التسوية  .  

   :)١٠٦ادة (امل

رات يشمل ويهدف ملا ييل يقوم جهاز الرقابة املالية بتطبيق برنامج مراجعة   :  لالستث



 

 
٢١ 

  ية ذات الصلة  ومطابقتها لألصول والفتاوي الرشع مدى اتفاقها مع الوارد بالالئحةتحديد مصادر األموال املستثمرة و

ر إن   . وجدت باالستث

 رات واإليرادات املرتب ظام الرقابة  ، وتقييم ن طة بها املستخدمة بواسطة الجمعيةفحص طريقة املحاسبة عىل االستث

  .  الداخلية الخاصة بها

  رات ومن ملكية الجمعية لهاالتحقق من الوجود املادي لال   . ستث

  رات وحسابات   .  قولةاإليرادات املرتبطة بها معدة وفقا للمبادئ املحاسبية املعالوصول إىل اقتناع بأن حسابات االستث

 ن للحصول عىل قروض شخصيةالتأكد من عدم استخدام االستث   .  رات كض

 رات بالتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها املختلفة واإلجراءات الرقابية املتعل قة بها وإعداد كشوف معرفة أنواع االستث

  . تفصيلية بذلك

  راتمن صحة الجمع االتأكد ، ومطابقة تلك املجاميع عىل الحسابات الخاصة بها بدفرت  ألفقي والرأيس لكشوف االستث

  األستاذ العام. 

 ة األجل التي تظهر ضمن األرصدة النقدية يف امليزانية العمومية لك رات قص ر مؤقت التفرقة ب االستث ونها استث

رات طوي للفائض النقدي   . ألجل التي تزيد مدتها عن سنة لة ا، واالستث

  رات وفق املعاي واألصو   . ل املحاسبية املتعلقة هذا الخصوصالتأكد من تقييم االستث

  

   :)١٠٧ادة (امل

ة والعقود محل الدراسةيقوم جهاز الرقابة املالية بفحص وتقييم عقود االستث لجهات القانونية املتخصصة  ، بالتعاون مع ارات القا

  . ذلكيف 

   :)١٠٨ادة (امل

ة للمدفوعات    :  النقدية يشمل ثالثة جوانب رئيسيةيلزم قيام جهاز الرقابة املالية بربنامج فحص ومراجعة مستد

   ها من املستندات التي سبق فحص ومراجعة سندات الرصف واملستندات املؤيدة ها مثل الفوات وأذون االستالم وغ

  إثباتها يف النظام املحاسبي .  

   مقارنة الشيكات التي قام البنك بسداد قيمتها والشيكات املعادة للجمعية باملعلومات املوجودة يف كشف حساب

  الصندوق والبنك (أو سجل املدفوعات النقدية). 

  الشيكات باملستندات وسندات الرصفربط .  

  :)١٠٩ادة (امل

  :  تنديه للمدفوعات النقدية ك ييليلزم قيام جهاز الرقابة املالية بربنامج تفصييل لفحص ومراجعة مس 



 

 
٢٢ 

 وع العنارص الظاهرة يف كشف البنكمجم مع موع العنارص الدائنة يف حساب البنك يف دفاتر الجمعية مج مطابقة .  

 ة.  التحقق من دقة مذكرة التسوية التي تقوم الجمعية بإعدادها ومتاب   عة عنارص القا

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

  . التوقيع

 ت مقارنتها بسجل الشيكات فحص املستندات املؤيدة للمدفوعات النقدية لجميع أو بعض الشيكات    .ايل 

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

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

  ة (التي   .   تقدم للرصف)فحص الشيكات القا

  

   



 

 
٢٣ 

  عرش: مراقب الحسابات  الخامسالفصل 

  ):١١٠ادة (امل

مرخص له   بإجراءات التدقيق الحسا واملايل الداخيل يقوم املدير التنفيذي باختيار وتعي مكتب محاسب قانودون اإلخالل  

يف نهاية السنة   بالعمل يف اململكة العربية السعودية حسب األنظمة ملراجعة الحسابات وإبداء الرأي حول القوائم املالية للجمعية

  املالية

   ):١١١مادة (

ستة أشهر   مراقب الحسابات مراجعة حسابات الجمعية مراجعة مستمرة لتقديم التقارير الالزمة عن س العمل وذلك كلعىل 

 .عىل األقل إال يف الحاالت التي تستدعي تقارير فورية

  ): ١١٢مادة (

 والسجالت واملستنداتملراقب الحسابات أو من ينتدبه يف كل وقت من أوقات العمل الرسمية االطالع عىل جميع الدفاتر  

  .والكشوفات وطلب البيانات اإليضاحات التي يرى رضورة الحصول عليها ألداء مهمته

   ):١١٣مادة (

ك مراقب الحسابات أو مندوبه من أداء مهمته يثبت ذلك يف تقرير يقدمه إىل املدير التنفيذي للجمعية   يف حالة االمتناع عن 

  .الشأن التخاذ اإلجراء املالئم يف هذا 

  ): ١١٤مادة (

ة أو اختالس أو ترصف يعرض أموال الجمعية للخطر يرفع مراقب الحسابات بذلك  فوراً تقريراً إىل  عند اكتشاف أية مخالفة خط

  .التخاذ اإلجراءات الكفيلة ملعالجة األمر عىل وجه الرسعة رئيس مجلس اإلدارة

  ):١١٥ادة (امل

وعليه تقديم   عىل مراقب الحسابات التحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ومراجعة قيود الحسابات الختامية واملركز املايل 

يتضمن تقرير مراقب  سنة املالية للجمعية، ويجب أنتقرير عن ذلك إىل املدير التنفيذي خالل مدة ال تتجاوز شهرين من نهاية ال

املايل للجمعية ومركز املدين   للحسابات الختامية وبنود امليزانية العمومية، ك يجب أن يتضمن رأيه يف املركز الحسابات تحليالً

  . وأية اقرتاحات أخرى يرى أهمية إدراجها يف تقريره

  

  

  الختامية والتقارير املالية الدورية : الحسابات السادس عرشالفصل 

  :): الحسابات الختامية١١٦ادة (امل

ت الواجب إتباعها إلقفال الحسابات يف موعد أقصاه خمسة عرش مرشف الشئونيتوىل  يوماً قبل   املالية للجمعية إصدار التعلي

  .نهاية العام املايل للجمعية



 

 
٢٤ 

التفصيلية ومناقشتها   يتوىل مرشف الشئون املالية االنتهاء من إعداد ميزان املراجعة السنوي والقوائم املالية الختامية مؤيدة برفقاتها

  .مع مراجع حسابات الجمعية، خالل شهرين من انتهاء العام املايل للجمعية

ل كافة انشطة الجمعية وإرفاقه مع يتوىل مرشف الشئون املالية إعداد التقرير املايل السنوي موضحاً  القوائم الختامية   نتائج أع

للجمعية لعرضه عىل رئيس   وتقرير مراجع الحسابات وعرضه عىل املدير التنفيذي للجمعية خالل شهرين من انتهاء العام املايل 

  .مجلس اإلدارة خالل الشهر الثالث من انتهاء العام املايل

  :ية الدورية): التقاريـر املال١١٧مادة (

د التقارير املالية الدورية والتأكد من صحة البيانات املدرجة فيها وعرضها  عىل الجهات   يتوىل مرشف الشئون املالية مراجعة واعت

  .اإلدارية املعدة من أجلها يف املواعيد املحددة وذلك ك هو موضح بالتفصيل يف نظام التقارير املالية

املايل املتعارف   ة تحليل البيانات الوارد يف التقارير املالية والحسابات الختامية باستخدام أساليب التحيليتوىل مرشف الشئون املالي

 عليها ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلوالته املدير التنفيذي لعرضه عىل رئيس مجلس اإلدارة.

  

  عرش: أحكام ختامية  السابعالفصل 

د هذه الالئحة من صاحب الصال  اإلدارةرئيس مجلس يصدر  :)١١٨مادة ( ت الالزمة لتنفيذها(بعد اعت عىل ، و حية) التعلي

  .املدير التنفيذي للجمعية تنفيذ هذه الالئحة

 أن يفوض من يراه ببعض صالحياته املنصوص عنها يف هذه الالئحة. رئيس مجلس اإلدارةل ):١١٩مادة (

   بالجمعية. سئولوتعميمها عىل امل  رئيس مجلس اإلدارةيجري العمل بهذه الالئحة بعد إقرارها من  ):١٢٠مادة (

  

  

د مجلس اإلدارة  اعت


