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 الالئحة المالية 

 مقدمة 

يجب على الجمعية األهلية بصفتها منظمة تستقبل تبرعات مالية كمصدر دخل رئيس لعملياتها، أن تتوفر لديها  
مالية ومحاسب إدارة  بالقوانظام  المشروع  ية سليم وااللتزام  بها وذلك لضمان االستخدام  المعمول  نين واألنظمة 

 واردها دون شبهة غسيل أموال أو دعم إرهاب. والمسؤول عن م

 

بتطبيق   للجمعية،  المالي  النشاط  تنظيم  عليها  بناًء  يتم  التي  والقواعد  األسس  وضع  إلى  الالئحة  هذه  تهدف 
 ، والمحافظة على الموارد المالية للجمعية والرقابة عليها. ت والقواعد المنظمة للعملاألنظمة واللوائح والتعليما

 

 

 عامة  ماأحكأوال: 

ارة أنشطة الجمعية المالية، والرقابة على تنفيذ األنظمة  الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية مسئولين عن إد ▪
 عية. واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للعمل المالي في الجم

لية والئحته  زًء مكمًل للنظام المالي للدولة ونظام الجمعيات والمؤسسات األهحة هو جه الالئفي هذ  ما يرد ▪
ال الهيئة  من  المقرة  المحاسبية  المعايير  العمل،  ونظام  أن  سعودي التنفيذية،  كما  القانونيين.  للمحاسبين  ة 

في هذا    مجلس اإلدارة  ة العمومية أو ر من الجمعيالتعليمات والقرارات واألوامر اإلدارية والمالية التي تصد
 الشأن تعتبر جزًء متمماً لهذه الالئحة. 

ما   الجمعية   تودع  ▪ في غير  األموال  هذه  وأالا تصرف  المملكة،  في  البنوك  أحد  لدى  باسمها  النقدية  أموالها 
 . خصصت له 

بذ ▪ يفوضهما  الجمعية  في  المسؤولين  من  اثنين  بتوقيع  إال  منها  يصرف  لل  اإلدارة. لك مجلس  أالا  مادة  وفقا 
 ألهلية.  اوالمؤسسات من نظام الجمعيات   21.6

على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجال خاصا بها، ويجب    يجب ▪
ت  وأال تتصرف فيما تتلقاه من زكوايتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  كاة بما  عليها التصرف في أموال الز

 يعة اإلسالمية.  بما يتفق مع أحكام الشر

برعات أن تنشئ لها سجال خاصا بها، وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه  قيها التعلى الجمعية عند تل  يجب ▪
من الالئحة التنفيذية    3٥إن وجد، وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع. وفقا للمادة  

 ألهلية. لنظام الجمعيات والمؤسسات ا

 وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة.  الوزارة  المملكةا إال بعد موافقة انات من خارج أال تتلقى إع يجب ▪

 . هي السنة المالية للدولةتكون السنة المالية للجمعية  ▪

بناًء على ما تقتضيه مصلحة العمل في الجمعية وبما ال    هذه الالئحة   تعديل أحكام  أن يطلبإلدارة  لمجلس ا ▪
، بناًء على عرض يقدم من الرئيس، ويقر التعديل من مجلس اإلدارة ويعتمد من  خالف أحكام تنظيم الجمعية ي

 ة العمومية. الجمعي
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 : الموازنات التقديرية ثانيا

 الفرعية التالية:  ططونشمل على الخ  االستراتيجيةة طمشتقة من الخ  نوية( خطة )س عد الجمعية ت

 ة ط واألنشط البرامج  خط 

 التشغيل  ةخط  

 إليراداتاوالتبرعات  ةخط  

 واالستثمارات  األصول ةخط  
 

 الموازنة التقديرية في الجمعية.  إلعدادأساساً سنوية( الخطة )العتبر ت ▪

 

لسداد    الالزمة   من رأس المال العامل وحجم السيولة النقدية   هاتااحتياج  قدير تعلى    اإلدارة ساعد الموازنة  ت ▪
 الدورية.  االلتزامات

 

السنوية على    ةطالترجمة المالية لتكاليف الخ  اللخوالنفقات من    لإليرادات لموازنة التقديرية  معية اعد الجت ▪
 التالية:  األقسامشمل الموازنة التقديرية تأن 

خدم الهدف  ت  ة الخاصة بالجمعية، وأي مبادرات طواألنشضم كافة البرامج  تة: وط واألنشموازنة البرامج   •
 نشاط الجمعية.  الرئيسي للجمعية والمتمثل في 

 

و التقدير  الموازنة  • التشغيلية:  للنفقات  العمل تضم  تية  رأس  على  القائمة  البشرية  القوى  كلفة  تو   كلفة 
المضافة   العاملة  وفق    خاللالقوى  القادم  اط خالعام  الخلتوة  في  المعتمدة  ونفقات    ةطظيف  التشغيلية، 

و المستهلكة  والتجهيزات وعلىتالمواد والخدمات  المعدات  يتم  كلفة  النفقا  ببويت  أن  لدلهذه  يل  ت وفقاً 
 . كلفة على حدهتحسابات الجمعية ولكل مركز 

 

التقديرية   • النا  يراداتإللالموازنة  الجمعية  إيرادات  كافة    االستثمار   جة من عملياتتوالتبرعات: ونشمل 
لبرامج وأنشتإلى    باإلضافة   األوقاف وريع   التبرعات  الجمعية وكافةطقديرات  الذي  الو  اإليرادات  ة  دعم 

 من الجهات الداعمة. يقدم للجمعية  
 

ة  طفي الخ التي نعتمدها الجمعية  االستثمارزنة  الثابتة وموا  األصولازنة  الموازنة الرأسمالية: ونشمل مو •
 التشغيلية. 

 

و • التقديرية:  النقدية  منت الموازنة  للجمعية  النقدية  السيولة  بحركة  موازنة  إعداد  في  أثير  ت  خالل   تمثل 
 المالي.  العام النقدية المتوقعة في بداية  األرصدةإلى  افة باإلضوالنفقات  اإليراداتموازنتي 

 

الما • التقديرية:  القوائم  قائمة  تولية  للجمعية  اإليراداتشتمل على  التقديرية  إلى    باإلضافة   والمصروفات 
 . الموازنات السابقة معطيات قائمة المركز المالي التقديرية وفق  
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 عية : موازنة الجمثالثا

للترتيبات  ن الجمسنوية مستقلة، تصدر متكون للجمعية موازنة   ▪ العمومية، وفقاً  مة  واإلجراءات المنظعية 
 لها في هذه الالئحة. 

 

العام  ▪ لتنفيذها  يخطط  التي  واألنشطة والخدمات  والبرامج  المشروعات  الجمعية على جميع  موازنة  تحتوي 
 ة. السنوية التقديرية للجمعي المالي القادم، إضافة لالحتياجات االستهالكية 

 

 : تتكون موارد الجمعية من ▪

 دولة اإلعانات التي تخصص لها من ال -

 ن صندوق دعم الجمعيات ما يخصص لها م -

 الزكاة والصدقات  -

 التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها -

 الرعاية  -

 األوقاف  -

 اشتراكات األعضاء  -

 ت واألعمال التي تقدمهادماتقاضاه الجمعية عن الخالمقابل المالي الذي ت  -

 معية عوائد استثمارات الج -

 تصاص ونشاط الجمعية أية موارد أخرى تقع ضمن اخ -

 

والحسابات   ▪ والحقوق  وااللتزامات  واألصول  والمصروفات  اإليرادات  أنواع  وفق  الجمعية  حسابات  تصنف 
ف االرشادي  التصنيف  وفق  واألمانات  والعهد  والجارية  الالئحة.  بهذا  المرفق  التعديل  ي  التنفيذي  للمدير 

 ا الدليل. واإلضافة والحذف على هذ

 

الم ▪ الوقت  مراعاة  الوزارة  مع  قبل  من  البشرية  حدد  الموارد  إدارة  تُعد  الجمعية،  موازنة  مشروع  لتقديم 
شته وإقراره ومن  والمالية الموازنة السنوية، ويَعرض المدير التنفيذي مشروع الموازنة على المجلس لمناق

 ت التالية: للجمعية العمومية العتماده. ويتم ذلك وفق الخطواثم رفعه 

 مالية بثالثة أشهر. قبل نهاية السنة العد موازنة الجمعية ت -

اإلدارات    - كافة  بالتنسيق مع  والمالية  البشرية  الموارد  إدارة  الجمعية من قبل  يتم إعداد مشروع موازنة 
 واألقسام التنفيذية. 

في حالة    روع الموازنة قب المالي للجمعية عند إعداد مشمراجعة الداخلية والمرايتم التنسيق مع وحدة ال  -
 . الوظائف في الجمعية وجود هذه 

يقوم كل قسم وإدارة بالجمعية بتحديد االحتياجات المادية والبشرية لتنفيذ نشاطات وبرامج الجمعية للسنة    -
 المالية القادمة. 
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 لمعتمدة الخاصة بتقدير الموازنة. بئة النماذج اوإدارة بتع يقوم كل قسم  -

ارات ومناقشة كافة الوحدات  ازنة األقسام واإلدبالجمعية بدراسة موية والمالية  تقوم إدارة الموارد البشر   -
اإلدارية في االحتياجات ومن ثم مراجعة وتعديل االحتياجات في ضل اإلمكانيات المالية للجمعية، والسياسات 

 لس اإلدارة. التوجهات التي يتبناها مج و

(  التشكيالت اإلداريةعتمادات المالية ولمصروفات )االتشتمل موازنة الجمعية تقديرات اإليرادات وكذلك ا  -
للجمعية   الرئيس  النشاط  تعكس  والمصروفات  اإليرادات  ومصادر  لعناصر  فعلية  إحصائية  جداول  على 

بالتقاريرومكونات عناصر اإليرادات والمصروفات ا التي    لمقدرة، ومدعمة  الدورية التي تصدرها الجمعية 
 اصر. توضح نشاط ومكونات هذه العن

 مراجعتها ومن ثم رفعها للرئيس. التنفيذي للجمعية لموازنة على المدير تعرض ال -

واإليضاحات    - والمبررات  األسس  بها  يرفق  أن  ويجب  اإلدارة.  لمجلس  التقديرية  الموازنة  الرئيس  يقدم 
 تقديرات الموازنة. الالزمة التي بنيت عليها 

 ها.ة العمومية العتمادا إلى الجمعييناقش مجلس اإلدارة الموازنة وبعد إقرارها يرفعه -

لألنظمة    - وفقاً  تنفيذها  على  اإلشراف  التنفيذي  المدير  على  للموازنة  العمومية  الجمعية  اعتماد  بعد 
 والتعليمات الخاصة بذلك. 

 

النتتكون مصروفات   ▪ المعت الجمعية من  للتقسيفقات  الموازنة، وفقاً  بنود  م الذي يقر من رئيس  مدة لها في 
 لها في الميزانية.  وفق أنواع المصروفات المعتمدة   فالمجلس وتصن 

 

يمارس الرئيس صالحياته الممنوحة له في إجراء المناقالت بين بنود وبرامج ومشاريع الموازنة. ويجوز   ▪
ت بين بنود الموازنة )المعتمدة من الجمعية العمومية(  يذي صالحية إجراء المناقالله تفويض المدير التنف

 الرئيس.  عن ذلك من صالحيات المعتمدة، وما زاد قيمة البنود  ٪( من2٥دود )في ح

 

تتولى إدارة الموارد البشرية والمالية إعداد قرارات المناقالت بين بنود مصروفات الجمعية وفق الصالحيات   ▪
 . للرئيس  قرارات المناقالت التي ال تدخل ضمن صالحياته  ة للمدير التنفيذي، وترفع الممنوح 

 

صرف من االعتمادات المالية في الموازنة،  زنة( لمراقبة الاعتمادات الموا لكتروني )مراقبةيتم إنشاء سجل إ ▪
 للتأكد من عدم تجاوز الصرف المبالغ المعتمدة من الجمعية العمومية. 

 

  كما تعدمور المالية في كافة تعامالت الجمعية،  ستندات المتعلقة باأل كافة الم  عربية عند إعدادتستخدم اللغة ال ▪
 السجالت المحاسبية واإلحصائية باللغة العربية وفق ما جاء في نظام الدفاتر التجارية. 

 

إجراءات  مومية، قبل الشروع في  يراعى االرتباط والصرف وفق بنود المصروفات المعتمدة من الجمعية الع ▪
المخصصة لبنود الميزانية، بحيث  حصول على خدمة، وفق االعتمادات  و صرف نفقة أو الء أاعتماد أي شرا

  يُلجأ إلى المناقلة بين البنود إال عند الضرورة، ووفقاً للصالحيات.ال
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 : إيرادات الجمعية رابعا

الجمعية  ▪ وتستخدم  للجمعية،  البنكية  الحسابات  في  اإليرادات  جميع  لتح  تودع  االلكترونية  صيل  الوسائل 
  ( 10.000كل أسبوع إال إذا بلغت قيمتها )يرادات المحصلة نقداً في نهاية  اتها واستثناًء من ذلك تودع اإلإيراد

 لاير وأكثر فتودع في نفس اليوم أو اليوم التالي. 
 

والت ▪ لها سجل محاسبي مستقل،  بنكي مستقل ويفتح  الزكاة بحساب  أموال  التعامل مع  بها وفق  يجب  صرف 
 المؤسسات األهلية. ئحة التنفيذية لنظام الجمعيات و( من الال34ية تطبيقاً للمادة ) ة اإلسالمأحكام الشريع

 

باسم   ▪ للجمعية  المحررة  الشيكات  كافة  تكون  أن  اإلعاقة" يجب  ذوي  أصدقاء  أحد    "،جمعية  باسم  وليس 
 ليه مجلس اإلدارة. ويستثنى من ذلك ما يوافق ع ،العاملين بالجمعية وال أعضائها

 

 ر: دات الجمعية عب إيراحصيل يتم ت ▪

ويجب االستفادة من كافة الخدمات المصرفية  ،  زمة إلثبات التحصيل النقديالتحصيل الال  إعداد مستندات  •
 ية. المتوفرة في سرعة إيداع المبالغ المحصلة بحسابات الجمع

ستفادة  جمعية لالا لتحصيل إيرادات الق معهالتفاالبنوك الوطنية التي يتم ا  نظام سداد للمدفوعات أو عبر •
 . اإلنترنت(  –نقاط البيع   –الهاتف المصرفي  –من التقنية الحديثة المتوفرة لديها )الصراف اآللي 

 النظام اآللي السعودي للتحويالت المالية )سريع(.  •
 

 مل الجمعية. عليمات المنظمة لعح والقواعد والتاألنظمة واللوائت وفق ما حددته تستخدم اإليرادا ▪
 

يراداتها بواسطة البنوك آلياً أو غير آلياً، يتم العمل على المطابقة الدورية مع تلك  ل الجمعية إفي حال تحصي ▪
 . البنوك وتقوم الجمعية بمتابعة انتظام إيداع إيراداتها من قبل تلك البنوك

 

إث  ▪ كايتم  المتبات  المالية  العمليات  اإلفة  بأنواع  أو علقة  المحصلة  م  يرادات  بإعداد  القيد    ستندات المستحقة 
 ية أوالً بأول. الالزمة إلثباتها في السجالت المحاسب

 

يجوز للجمعية بيع األصناف التي تستغني عنها باستخدام أسلوب المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية   ▪
ق   مائة ألف لاير  تقل  التي  أما األصناف  التي يفأكثر،  بالطريقة  فتباع  ذلك  ة  يراها مجلس اإلدارة محقق  متها عن 

ن منقوالت إلى الجمعيات الخيرية األخرى بموافقة  لمصلحة الجمعية. كما يجوز لها التنازل عما تستغني عنه م
 مجلس اإلدارة. 

 

األوقاف والمساعدات المقدمة لها بناًء على  عات والهبات والزكاة والوصايا وتقبل الجمعية االشتراكات والتبر ▪
 مؤسسات األهلية. ويتم التعامل معها وفق التالي: عشر من نظام الجمعيات والالمادة الثانية 

 ي: يتم االستفادة من التبرعات والوصايا والمساعدات المقدمة على النحو التال

ها أو وفق شروطهم، على أال تتعارض تلك ميقد في األغراض المحددة من قبل م إذا كانت مقيدة: فيستفاد منها
 لوائح الجمعية. الشروط مع تنظيم و

 : يحدد المجلس بتوصية من المدير التنفيذي للجمعية كيفية االستفادة منها. غير مقيدةإذا كانت 
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 : نفقات الجمعية خامسا

وصرف نفقات الجمعية وفق ما جاء في تنظيم    مع عدم اإلخالل بما تقضي به األنظمة تكون صالحية اعتماد  ▪
 الجمعية على النحو التالي: 

 

 ف المالي شر لماوالرئيس   الصرف كل من يوقع مستندات  ▪
 

 تنفيذي للجمعية وفق الضوابط التالية: تديمة للمدير اليتم صرف سلفة مس  ▪

 ( لاير. ٥0.000ال تتجاوز قيمة السلفة خمسين ألف )  ▪

 الجمعية. يفتح حساب بنكي خاص بالصرف من السلفة المستديمة تودع فيه السلفة وتصرف منه نفقات  ▪

الجم ▪ صندوق  تغذية  بميتم  السلفة  هذه  من  )ال  لغ  بعية  لمو1٥.000يتجاوز  لاير  الصغيرة  (  النفقات  اجهة 
 والعاجلة.

 تصرف السلفة على احتياجات الجمعية العاجلة.  ▪

 ٪ من قيمة السلفة بطلب يقدم من المدير التنفيذي. 70يتم تعويض المنصرف من السلفة كلما تجاوز الصرف   ▪

 . المالي شرفوالم  للرئيسمن السلفة تكون صالحية التوقيع على مستندات الصرف   ▪

 ؤيدة للصرف. تيفاء كافة المستندات المالسلفة إال بعد اس ال يصرف أي نفقة من  ▪

للسنة   ▪ جديدة  سلفة  وتصرف  الجمعية  لحسابات  منها  تبقى  ما  ويعاد  المالية،  السنة  نهاية  في  السلفة  تقفل 
 المالية الجديدة. 

 

بالجم ▪ العاملين  لبعض  مؤقتة  عهدة  صرف  تنفيذيجوز  على  والمشرفين  أعمال    عية،  أداء  بغرض  البرامج. 
الية  ات التي تشارك فيها الجمعية، وتحدد قيمتها حسب اللوائح الممؤقتة، خالل األنشطة والمعارض والفعالي

 ( ألف  أقصى عشرون  وبحد  التنفيذي،  المدير  من  بشكل  (  20.000وبقرار  منها  الغرض  تحديد  ويتم  لاير، 
ها أو في نهاية السنة المالية أيهما أقرب، ويكون ذلك بتقديم  ه العهدة فور االنتهاء مندقيق. ويجب إقفال هذ

 سابات الجمعية. المؤيدة لصرفها. ويتم إعادة ما تبقى منها لح المستندات النظامية
 

مؤقتة بقرار من المدير التنفيذي، يحدد فيه بدقة، اسم صاحب العهدة  يكون صرف السلف المستديمة والعهد ال ▪
 ويتها. أو السلفة ونوعها ومبلغها والغرض منها والوقت الالزم إلقفالها وتس

 

دورية خالل العام وعمل محاضر  للسلف المستديمة والصناديق التابعة للجمعية على فترات  يتم إجراء جرد   ▪
 زمة. الجرد الال

 

وجب “أمر صرف” معتمد بسحب شيك على البنك، أو التحويل المباشر للحسابات عبر نظام  يتم الصرف بم  ▪
 سريع بموجب خطاب تحويل معتمد من أصحاب الصالحية. 
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التا ▪ اإلجراءات  إتباع  يتم  الصرف  مراحل  من  مرحلة  أي  في  المسحوب  الشيك  فقد  حال  شي في  إلعداد  ك لية 
 بديل: 

بديل من • الشيك    يقدم مذكرة بطلب صرف شيك  إذا فقد  المالية والمشتريات  أو من قسم  الشيك  صاحب 
 داخل الجمعية. 

 يكون ضمن الطلب إقرار من صاحب الشيك المفقود في حالة العثور عليه بعدم صرفه وإعادته للجمعية.  •

أسبقية   • عدم  من  للتأكد  العميل  البنك  مخاطبة  وكتتم  الشيك  صرف  صرف  بعدم  البنك  على  للتأكيد  ذلك 
 قبالً، مع بيان تفاصيل الشيك. الشيك مست

 بعد وصول إشعار من البنك بعدم صرف الشيك، يتم إصدار شيك بديل يوقع من أصحاب الصالحية.  •

 ف األصلية. ترفق المستندات مع أمر الصرف المتعلق بعملية الصر  •
 

إعدا ▪ والمشتريات  المالية  قسم  العيتولى  وتسوية  لصرف  الالزمة  اإلجراءات  وتنفيذ  المستندات  سلف  د  هد 
 مستديمة والعهد المؤقتة والرقابة عليها وإقفالها في نهاية السنة المالية. 

 

 يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب المخصص وفق نظام العمل.  ▪
 

عارف عليها، ويجب اعتماد هذه النسب من  ثابتة وفق المعدالت المتسنوي ألصول الجمعية ال  يحتسب استهالك ▪
 المدير التنفيذي. 

 

وفق   ▪ الجمعية  مصروفات  بنود  بين  الداخلية  المناقالت  قرارات  بإعداد  والمشتريات  المالية  قسم  يقوم 
 الصالحيات الممنوحة للمدير التنفيذي أو لرئيس مجلس اإلدارة. 

 

المختلفة لقسم المالية والمشتريات في سجل خاص، لمتابعتها  رف الواردة من اإلدارات  يجب حصر أوامر الص ▪
 إنهاؤها في الوقت الالزم.  والتأكد من

 

إعداد كافة قيود  يتولى قسم المالية والمشتريات إعداد أوامر الصرف لكافة نفقات ومدفوعات الجمعية. وكذلك   ▪
 حسابات الجمعية.  الصرف والتسوية الالزمة لتسوية

 

نظاميتها واكتمالها  على قسم المالية والمشتريات تدقيق كافة المستندات المؤيدة للعمليات المالية للتأكد من   ▪
 أن تكون: وسالمتها لتأييد عملية الصرف وإجراء القيد المحاسبي. ويشترط لقبول هذه المستندات 

نتها التعليمات المالية في هذه الالئحة والتي  ، عدا الحاالت التي استثأصالً وليست صورة منعًا لتكرار الصرف ▪
 أقرت أخذ موافقة مجلس اإلدارة. 

 لضرورية. مستوفية للبيانات ا ▪

 رها. خاليةً من الحشو والتعديل والكشط. وأي تعديالت عليها تكون معتمدة من صاحب الصالحية في إصدا ▪

 المستندات تخص الجمعية.  ▪

الرقابية  يتول ▪ اإلجراءات  كافة  وعمل  المتاحة  الدفع  وسائل  كافة  وتجهيز  إعداد  والمشتريات  المالية  قسم  ى 
 عليها.
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السجالت   ▪ في  التسجيل  إجراء  والتعليمات يتم  واللوائح  لألنظمة  ووفقاً  يومي  بشكل  واإلحصائية  المحاسبية 
 الية التي تخضع لها الجمعية. الم

 

صرف أجور عاملي الجمعية بإعداد أمر صرف بناًء على كشوف ومسيرات األجور األصلية وكشف يبين    يتم ▪
م عالقات التوظيف في الجمعية.  إجماليات االستحقاقات وفق بنود الموازنة. وتعد هذه المستندات من قبل قس

يات بصافي استحقاق العاملين  مشتر عداد “وسيلة الدفع” من قبل قسم المالية والوبعد اعتماد المستندات يتم إ
وبعد اعتماده من أصحاب الصالحية يرسل للبنك ليتم بموجبه تحويل صافي استحقاق كل عامل إلى حسابه  

 البنكي الخاص. 
 

بحيث    السدادات الحكومية،اعية،  ف استحقاقات المؤسسة العامة للتأمينات االجتمفي بداية كل شهر يتم صر  ▪
 إعداد أمر صرف مستقل لكل جهة.  يتم الصرف بموجب

 

 يتم تأمين احتياجات الجمعية وفق الضوابط التالية:  ▪

ت واإلنشاءات  لخدماعلى إدارة الموارد البشرية والمالية القيام بكافة المهام التنفيذية المتعلقة بمنافسات ا •
وإيجار  و الالزمة  واألجهزة  والمعدات  المواد  واإلجراءات  شراء  للنظام  وفقاً  الصيانة  وعقود  الدور 

 المعتمدة. 

بالجمعية   • اإلدارات  مع مختلف  بالتنسيق  األصناف واألعمال  السنوية من  لالحتياجات  برنامج  يتم وضع 
 وعرضه على المدير التنفيذي العتماده. 

ال • إدارة  والما  موارد على  والبشرية  في  لالحتياج  الطالبة  اإلدارة  مع  المشاركة  المواصفات  لية  ضع 
 والشروط للمواد واألعمال التي يراد تأمينها أو تنفيذها ولها أن تستعين بذوي الخبرة في هذا المجال. 

ع  • على  والحصول  االحتياجات،  تأمين  بإجراءات  القيام  والمالية  البشرية  الموارد  إدارة  روض  تتولى 
االجتماعات مع المقاولين والموردين  عالن والدعوات للمنافسات إن لزم األمر وترتيب  سعار، وكذلك اإلأ

 واإلجابة على استفساراتهم. 

تتعامل الجمعية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع األفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم   •
ً  بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه األعمال  واعد المتبعة.  لألنظمة والقوفقا

بأ • والمشتريات  اإلعمال  تنفيذ  ) عند  قيمتها  تتجاوز  التي  المباشر  الشراء  يجب  10.000سلوب  ( لاير، 
ذه العروض لجنة الشراء المباشر التي تشكل بقرار  الحصول على ثالثة عروض على األقل، وتفحص ه 

 د في السوق. يف السعر السائمن المدير التنفيذي، لتقوم بالتأكد من عدم تجاوز التكال

 ( لاير ال يلزم الحصول على ثالثة عروض. 10.000المشتريات التي ال تتجاوز قيمتها ) •

 سائدة.والمشاريع بأسعار عادلة ال تزيد على األسعار العمال يجب أن يتم الشراء وتنفيذ األ •

بالتوريد • المتعلقة  والبيانات  المعلومات  حفظ  والمشتريات  المالية  قسم  خاصة    على  ملفات  في  والتأمين 
 للموردين والمقاولين واالستشاريين. 
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 لمستندات المالية : الحسابات والسجالت المحاسبية واإلحصائية واسادسا

المحاسبية واإلحص ▪ الجمعية سجالتها  المقرة  تمسك  المحاسبية  للمعايير  ووفقاً  أنشطتها  مع  تتفق  التي  ائية 
 ونيين. من الهيئة السعودية للمحاسبين القان

 

األ ▪ التسوية،  اإليرادات، حسابات  )المصروفات،  الحسابات  لجميع  الجمعية سجالت  االلتزامات،  تفتح  صول، 
ي تزاولها الجمعية. كما يتم استخدام مجموعة من  الملكية والحسابات الجارية(، وحسب األنشطة الت  حقوق 

يكون ذلك وفق برنامج محاسبي آلي.  السجالت اإلحصائية التي تساعد في الرقابة على حسابات الجمعية. و
 وتتمثل السجالت المحاسبية واإلحصائية في اآلتي: 

 يومية العامة سجل ال •

 تاذ العام لكافة الحساباتسجل األس •

 سجل األستاذ المساعد  •

 سجل األصول الثابتة  •

 سجل االلتزامات  •

 سجل حقوق الملكية  •

 سجل الجرد  •

 سجل اشتراكات العضوية  •

 سجل التبرعات النقدية  •

 التبرعات العينية  سجل •

 سجل يومية الصندوق  •

 سجل العهد  •

 سجل حصر أوامر الصرف  •

 دات سجل مراقبة االعتما •

 تحتاج لها الجمعية  ما يستجد من سجالت  •

 

تفصي ▪ بسجالت  الجمعية  إعدامها.  تحتفظ  أو  منها  التخلص  قبل  أو  بعد  سواء  الثابتة  لألصول  وافية  لية 
 لية: ويفترض أن توضح هذه السجالت المعلومات التا

 اسم ونوع األصل  •

 رقم األصل  •

 موقع األصل  •

 تاريخ شراء األصل ومصدره •

 الموديل والطراز وسنة الصنع  •
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 ئية لألصل التكلفة النها •

 العمر االفتراضي لألصل  •

 ي العمر اإلنتاج •

 معدل االستهالك السنوي •

 تكاليف صيانة األصل  •

 مبررات التخلص منه  •
 

، ويجب  ومقرها وعنوانها، وتكون مرقمة بأرقام تسلسليةتطبع الجمعية مستندات مالية تحمل اسم الجمعية   ▪
لمختصين. وتشمل هذه المستندات على األقل  الحفاظ عليها وتخزينها بشكل يحمي الوصول لها إال من قبل ا

 : ما يلي 

سند قبض: وهو إقرار من أمين الصندوق باستالم مبلغ محدد من شخص محدد لغرض محدد وفي تاريخ   ▪
أصل   من  ويكون  الشيكامعين.  أو  النقود  لدافع  يسلم  األصل  المالية  وصورتين،  لقسم  األولى  والصورة  ت 

لحاجة. ويستخدم من  ورة الثانية تبقى في الدفتر للرجوع إليها عند الغرض إجراء القيود المحاسبية والص
 قبل أمين الصندوق بالجمعية. 

 

لغرض محدد وفي تاريخ معين.    سند استالم: وهو إقرار من المحصل باستالم مبلغ محدد من شخص محدد  ▪
أصل وصو من  اويكون  لقسم  األولى  والصورة  الشيكات  أو  النقود  لدافع  يسلم  األصل  لغرض  رتين،  لمالية 

ال والصورة  المحاسبية  القيود  قبل  إجراء  من  ويستخدم  الحاجة.  عند  إليها  للرجوع  الدفتر  في  تبقى  ثانية 
 المحصلين خارج مقر الجمعية. 

 

معية في تاريخ محدد. ويكون من أصل  ار من مستلم النقدية باستالم مبلغ محدد من الجسند الصرف: هو إقر ▪
الما الشئون  لقسم  األصل  تبقى  وصوره،  المحاسبية والصورة  القيود  إجراء  لغرض  للرجوع  لية  الدفتر  في 

 إليها عند الحاجة. 
 

من جانبين األول مدين والثاني    مستند القيد: وهو مستند إلعداد القيد المحاسبي للعمليات المالية، ويتكون ▪
ام تسلسلية من بداية  سطته كافة العمليات المالية في السجالت المحاسبية. بحيث يأخذ أرقدائن. وتسجل بوا

 ليه من قبل معد القيد المحاسبي. السنة حتى نهايتها، تسجل ع
 

من شخص محدد لغرض  محضر استالم عيني: وهو إقرار من المستلمين في الجمعية باستالم أعيان محددة   ▪
 محدد وفي تاريخ محدد. 

 

سم المستلم ونوع األعيان  عيني: وهو إقرار من المستلم باستالم أعيان من الجمعية، محدد به ا أذن صرف   ▪
ويكو وقيمتها.  السجالت،  وكميتها  في  التسجيل  ألغراض  المالية  لقسم  األصل  وصورتين،  أصل  من  ن 

 ى في الدفتر للرجوع إليها عند الحاجة. وصورة لملف العهدة، والصورة الثانية تبق 
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 : التقارير المالية سابعا

المالية والمشتريات ▪ بإقفال الحسابات وإعدا  يقوم قسم  المالية  المالية والحسابات  في نهاية السنة  القوائم  د 
 الختامية للجمعية وفق متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات المالية المنظمة لعمل الجمعية. 

 

إ ▪ الديتم  التقارير  المنظمة عداد  والقواعد  واللوائح  األنظمة  تتطلبها  التي  والشهرية  المالي    ورية  للعمل 
 للجمعية، وهي: 

 سابات الجمعية ميزان المراجعة لح •

 قائمة المركز المالي للجمعية في نهاية كل سنة مالية  •

 قائمة التدفقات النقدية في نهاية كل سنة مالية  •

 نة مالية قائمة الدخل في نهاية كل س  •

 هري تقرير ش  •

 تقرير ربع سنوي يقدم عن إيرادات الجمعية لرئيس المجلس •

 سربع سنوي يقدم عن مصروفات الجمعية لرئيس المجل  تقرير •

 

للجمعية ويرفع من   ▪ المالية  الحالة  أشهر( عن  ثالثة  )كل  تقرير دوري  والمالية  البشرية  الموارد  مدير  يعد 
 المدير التنفيذي إلى رئيس المجلس.

 

ئيس، الذي بدوره يعرضها على مجلس اإلدارة  عرض المدير التنفيذي حسابات الجمعية الختامية على الري ▪
ا ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، تمهيداً لعرضها على الجمعية  رها في مدة أقصاهإلقرا

 العمومية للتصديق عليها. 
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 مال الجمعية : الرقابة المالية على أعثامنا

ياته المالية. ويتولى المراقب المالي  ض له بعضاً من صالحيجور للرئيس أن يعين مراقب مالي مرتبط به يفو ▪
بعد   الدفع  ووسائل  القيد  ومستندات  الصرف  أوامر  واعتماد  المالية  والعمليات  المحاسبية  السجالت  مراجعة 

المالي العمليات  لكافة  السابقة  المراجعة  مراجعإجراء  مستندة،  من ة  التثبت  مع  وموضوعية،  ومحاسبية  يه 
الرقابة على المستودعات وممتلكات وأصول الجمعية،  دات تغطي ما يراد ص وجود اعتما رفه. ويتولى كذلك 

والمعلومات   البيانات  كافة  على  االطالع  وله صالحية  العروض،  فحص  ولجان  الجرد،  لجان  في  واالشتراك 
ات واإلجراءات  د تمت حسب اللوائح واألنظمة والسياسات والصالحيأنها ق  الالزمة ألداء مهمته، والتأكد من

 تمدة داخل الجمعية واألنظمة واللوائح والتعليمات المالية الصادرة من الجهات الحكومية الرقابية. المع

 

لمالية  رفات اعلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية متابعة حركة بنود الموازنة والتحقق من سالمة التص ▪
 وعدم تجاوز اعتمادات الموازنة. 

 

فح ▪ مبالغ  يتم  بقاء  وعدم  صرفها  من صحة  للتأكد  دورية  بصفة  الجمعية  على  التي  والمستحقات  العهد  ص 
 بهذين الحسابين دون مبرر. 

 

ا ▪ نهاية  في  تسويتها  ويجب  المؤقتة،  العهد  أو  المستديمة  العهد  تدوير  يجوز  الرقابة  ال  إلحكام  المالية  لسنة 
 في بداية السنة المالية الجديدة. رف عهد وسلف جديدة ا، تمهيداً لصعليه

 

على قسم المالية والمشتريات متابعة مالحظات واستفسارات الجهات الرقابية، وإعداد الردود على المالحظات   ▪
 واإلجابة على االستفسارات. 

 

الجمعية بختم يفيد    حسابات  صيل والقيد في افة المستندات المستخدمة في عمليات الصرف والتحيجب ختم ك ▪
 أنها صرفت فور إصدار وسيلة الدفع، منعاً لتكرار استخدامها أو تسجيلها مرة أخرى.

 

ا ▪ أصحاب  قبل  من  اعتماده  بعد  إال  الجمعية  موازنة  بنود  على  مبلغ  أي  أو صرف  خصم  يجوز  لصالحية  ال 
توفر االعتمادات المطلوبة، ويتم الخصم  كد من  لي للجمعية، بعد التأومراجعته واعتماده من قبل المراقب الما

والصرف بموجب المستندات الثبوتية األصلية )مسوغات القيد( بعد استيفاء جميع اإلجراءات الالزمة، وفقاً 
 لإلجراءات المعمول بها في الجمعية. 

 

ام  ور للمستندات إلتمسويتها يجوز استخدام صالة فقد مستندات صرف أصلية قبل صرف مبلغها أو تفي ح ▪
الفقد   بأسباب  إيضاحية  مذكرة  ويعد  الصور.  استخدام  على  اإلدارة  مجلس  موافقة  أخذ  بعد  الصرف  عملية 

 والتحقق من عدم إجراء الصرف مسبقاً. 
 

▪ ( للمادة  ال14تطبيقاً  نظام  من  األه(  والمؤسسات  حسابات  جمعيات  مراجع  العمومية  الجمعية  تعين  لية، 
 قابلة للتجديد وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ويكون مسئوالً أمامها.   خارجي، ويكون التعيين لمدة سنة مالية
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الخ ▪ الحسابات  مراجع  مع  التعاون  ل يجب  وتقدم  العمومية،  الجمعية  قبل  من  المعين  البيانات  ارجي،  كافة  ه 
 والمعلومات والمستندات والسجالت والتقارير الالزمة ألداء عمله. 

 

البيانات واإليضاحات التي لمراجع الحسابات حق متابعة جميع   ▪ يرى    السجالت والمستندات والتقارير وطلب 
 التزاماتها. همته وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الجمعية وضرورة الحصول عليها ألداء م 

 

مجلس   ▪ إلى  أشهر  ثالثة  كل  عنها  تقرير  وتقديم  الجمعية  حسابات  مراجعة  الخارجي  الحسابات  مراجع  على 
يتولى   للجمع اإلدارة، كما  السنوية  الختامية  الحسابات  تقري مراجعة وتدقيق  المالية وتقديم  والقوائم  ر عن  ية 

شهر أقصاها  مدة  خالل  اإلدارة  مجلس  إلى  اإلدارة  ذلك  مجلس  ويزود  المالية،  السنة  انتهاء  تاريخ  من  ان 
امية رأيه في  الجهات ذات العالقة بنسخة منه. وعلى مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم مع الحسابات الخت

اقتنا ومدى  للجمعية  المالي  رأيالمركز  الحسابات  مراجع  ويقدم  به.  لدى  عه  الداخلية  الرقابة  نظام  في  فنياً  اً 
 . الجمعية

 

يجب على مراجع الحسابات الخارجي إبالغ مجلس اإلدارة فوراً، بتقديم تقرير لرئيس مجلس اإلدارة يوضح  ▪
 اءه لمهامه. فيه المخالفات التي توصل إليها أثناء أد
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