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 الباب األول تعريفات  عامة

 عامة تعريفات الفصل األول :
 

 تعريفات عامة: 1مادة 

 الجمعية :

 .بالقصيم جمعية بيوت النسائية األهلية 

 :العمومية الجمعية

 .بيوت النسائية األهلية بالقصيم لجمعية الجمعية العمومية يعني

 : اإلدارة مجلس

 .و إدارتها الجمعيةهو المجلس المعين من قبل الجمعية العمومية لإلشراف على 

 :  رئيس

 .هلية بالقصيماأل جمعية  بيوت النسائيةيعني رئيس مجلس إدارة 

 :المدير

 .هلية  بالقصيماأل جمعية  بيوت النسائية رتنفيذي ليعني مدي

 :ينسق 

  .دخال البيانات وتنسيق المستنداتإ

 يوافق :

 لتزام بجميع األنظمة واللوائح واإلجراءات المطلوبة.نه قد تم اإلأ التوقيع بعد التأكد من

 يوصي :

 ع التوصية بشأن اتخاذ القرار من صاحب الصالحية.فيعني ر

 يوقع :

 عتماد.اليعني اال يعني تصديق اإلجراءات و

 يعتمد :

 السلطة األعلى على الوثيقة أو المستند المحال إليها من سلطة أدنى.قة فيعني موا
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 القوائم المالية:

 هي عبارة عن التقارير المالية التي تصدرها إدارة الشؤون المالية وتعتمد من مجلس اإلدارة وتراجع من المدقق الخارجي. 

 الموازنة التقديرية  للجمعية:

 خطة المالية للمنشأة.هي قائمة مالية تقديرية توضح القوائم المالية التقديرية  للمنشأة خالل سنة مالية قادمة وهي تعد الفترة المالية األولى في ال 

 

 ال بقرار من مجلس اإلدارة.إتعتمد هذه الالئحة المالية من قبل مجلس إدارة الجمعية وال يجوز التعديل في موادها  :2مادة 

 كل ما لم يرد له تنظيم في هذه الالئحة فيجب الرجوع فيه إلى مجلس اإلدارة للبت فيه. : 3مادة 
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 الباب الثاني: السياسات المالية

 السياسات املالية العامةفصل األول: ال
 

 

 بعد استكمال المستندات المطلوبة والمعتمدة. ال يجوز تسجيل أي قيد إال 

 والشيكات أرقاما متسلسلة.الصرف والقبض القيد ون تحمل جميع المستندات المحاسبية كسندات يجب أ 

 
 يراداتإلساس االعتراف بالمصروفات واأ 
 

 مصروفاتها و إيراداتها على األساس النقدي.تثبت الجمعية 

 تصنيف التقارير 
 .المتابعة والرقابةوكميزان المراجعة وممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ألهمية ذلك في التخطيط  الدورية الماليةرفع دورياً بجميع التقارييتم الر

 

 الشيكات كوسيلة للصرف 
 .ة نقداً ما المصروفات العادية الدورية فيمكن صرفها من صندوق المصاريف النثريأ، أو حواالت  الجمعية بموجب الشيكات يجب أن تكون مصروفات
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 الفصل الثاني: السياسات املالية احملاسبية
 المخصصات 

نهاية  يجب مراعاة تكوين المخصصصصصصصصات الضصصصرورية لمواجهة المصصصصاريف الطارئة والخسصصصائر المتوقعة تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر مثل مخصصصص  مكافأة

مل بالمملكة ا لنظام العقاب مخصصصص  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المعينين بالجمعية طبن يتم احتسصصصازات الموظفين وخالفه، يجب أجإ الخدمة ومخصصصص 

 والسياسات الداخلية للجمعية.

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
تم تخصصصيصصصها تي سصصييجب تقييم أرصصصدة الذمم المدينة وتكوين مخصصص  سصصنوي للديون المشصصكوك في تحصصصيلها في نهاية السصصنة المالية ويتم تحديد النسصصبة ال

ر لمجلس اإلدارة مللديون المشصصصصكوك في تحصصصصصيلها بما يتوافق مع السصصصصياسصصصصة المعتمدة وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات النظامية لتحصصصصصيل تلك الديون يتم رفع اال

 العتماد تلك النسبة.

 

 القوائم المالية 
 من التالي:ون القوائم المالية كتت

 قائمة الميزانية التقديرية. .1

 المركز المالي. قائمة .2

 قائمة األنشطة. .3

 .قائمة التدفقات النقدية. .4
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 الفصل الثالث: القوائم املالية والتقارير الدورية والتحليل املايل
 القوائم المالية 
 

 م كما جاء في النظامبنهاية ديسصصصمبر من كل عاول يناير وتنتهي أوتبدأ من  بالتقويم الميالدياً تتكون السصصصنة المالية للجمعية من اثني عشصصصر شصصصهر .1

 األساسي للجمعية.

من  12\31في  لجمعيةلالمركز المالي  ترة المالية بينما تحدد ميزانيةتظهر الحسصصصابات الختامية نتيجة األنشصصصطة التي قامت بها الجمعية خالل الف .2

 .ميالدي كل عام

 .سنة مالية لكافة األصول الثابتة والمتداولة القابلة للجرد بالجمعيةمرة واحدة على األقل في نهاية كل يتم اجراء الجرد  .3
 عداد القوائم المالية.إعداد كافة التسويات المحاسبية قبل يقوم المحاسب بإ .4

 

 التقارير الدورية 
ثم الرفع بها ذي التنفي لمديرة البيانات المدرجة فيها وعرضصصصصصصصها على احكد من صصصصصصصصأمراجعة واعتماد التقارير الدورية والتالمدير المالي يتولى  .1

 لمجلس اإلدارة في المواعيد المحددة.

لمتعارف عليها والرفع بها ايب التحليل المالي السصصية والحسصصابات الختامية باسصصتخدام أتحليل البيانات الواردة في التقاريرالمال المالي يتولى المدير .2

 رئيس المجلس العتمادها.لثم  التنفيذي للمدير

ً عداد إبالمالي المدير يقوم  .3  ترات السصصصصصصنة المالية جزءاً لمنهج تكامل الفترات الدورية والذي يعتبر كل فترة من ف القوائم المالية الربع سصصصصصصنوية وفقا

 .ومصروفات وخسائر الفترة المعينةوعائدات االستثمارللسنة المالية بغرض اثبات إيرادات  مكمالً 

مراجعة بعد التنسيق  يضاحات وموازينوإعداد الحسابات الختامية السنوية للجمعية وكافة ما يتعلق بها من بيانات وجداول إبالمدير المالي يقوم  .4

مالي للجمعية بغرض للتنسصصيق مع المراقب الالتنفيذي  مع الجهات ذات العالقة في موعد أقصصصاه شصصهر من انتهاء السصصنة المالية ويتم رفعها للمدير

خارجي للجمعية اإلدارة العتمادها بعد مراجعتها من المكلف بالمراجعة الداخلية للجمعية وتدقيقها من مراقب الحسصصصابات العرضصصصها على مجلس 

لى رة ثم إرسصصالها إا واعتمادها من مجلس اإلدابشصصأنها في موعد أقصصصاه شصصهرين من اسصصتالم القوائم المالية قبل مناقشصصتهوإصصصدار التقرير النهائي 

 والتنمية االجتماعية. لبشريةوزارة الموارد ا

 



 
 
 

 

 الالئحة المالية 7

 ازنة التقديريةوالفصل الرابع: امل
 

 الموازنة التقديرية دادأع 
 التقديرية.عداد الميزانية نويا التعليمات الواجب اتباعها إلس التنفيذيالمدير يصدر 

نفاقها في سصصب أوجه إحات المتوقعة اإليرادات المتوقعة حسصصب مصصصادرها والنفقمالية تشصصتمل على تقدير لكامل ة عداد موازنة تقديرية لكل سصصنتقوم الجمعية بإ

 السنة المالية المقبلة مبوبة وفقا للتصنيف الوارد في دليل الحسابات.

 التصديق على الموازنة التقديرية والعمل بها 
 مجلس اإلدارة. يتم التصديق على الموازنة التقديرية واعتمادها من قبل .1

ن يتم أعلى درات المدير المالي ومديري اإلمن كل عام بواسصصطة لجنة مشصصكلة من  أكتوبر عداد الموزانة التقديرية في بداية شصصهريجب البدء في إ .2

ثم ترفع خالل  ر نوفمبرالتنفيذي قبل نهاية شصصصهالمدير  ثم يتم مناقشصصصتها مع أكتوبر عداد مسصصصودة الميزانية التقديرية قبل نهاية شصصصهراالنتهاء من إ

 عتمادها من مجلس اإلدارة.إل شهر ديسمبر

اعتمادات الصصصرف  نفاق في السصصنة المالية الجديدة على اراروتصصصديق الميزانية التقديرية إعتماد اإلأصصصدور رالمالي في حالة تأخ يجوز للمدير .3

 .التنفيذيخذ موافقة المدير أ معدوفي السنة المالية السابقة 

ات الفعلية مقارنة مع األرقام ى الشصصصؤون المالية بالجمعية متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية وتعد في سصصصبيل ذلك التقارير المالية الشصصصهرية بالبيانلتتو .4

 ومن ثم ترفع للمدير التنفيذي موضحة موطن االنحرافات ومسبباتها.المقدرة بالموازنة التقديرية 

عتماد جديد من ال بموجب اال إحوسصصصصمالية بأي حال من األأقديرية التشصصصصغيلية والردة بالميزانية التمالمعت ال يجوز تجاوز المخصصصصصصصصصصات المالية .5

 و من يفوضه وبناء على االقتراح من المدير التنفيذي.اإلدارة أ سرئيس مجل

 وبموافقة رئيس المجلس واقتراح المدير التنفيذي.% من الموازنة التقديرية 10يجوز التجاوز بحدود  .6
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 الفصل اخلامس: املقبوضات
 

 )المحصالت النقدية ) التدفقات الداخلة 

 معية فيما يلي:جتتمثل المحصالت النقدية ) التدفقات الداخلة( لل 
 عانة الوزارة السنوية إ .1

 الهبات .2

 العضويات .3

 الوصايا واالوقاف .4

 الزكاة .5

 الكفاالت .6

 التبرعات العامة .7

 عية المنقولة والثابتة.النقدية األخرى مثل عائدات الستثمار ممتلكات الجمكافة اإليرادات  .8

 حد الحسابات المفتوحة باسم الجمعية لدى البنوك.الواردة في أع األموال ودت 

 سو االختالالزمة للمحافظة عليها من الضياع أو النق  أاحتياطات السالمة ال ةافيجب على كل من بعهدته نقود للجمعية اتخاذ ك. 

 على ممتلكاتها ضد كافة المخاطر. ظن تتخذ إدارة الجمعية اإلجراءات الالزمة للحفايجب أ 

 

 

 إجراءات تحصيل الديون 
حصيلها واتخاذ بخصو  أي حقوق استحقت وتعذر تالتنفيذي شهرية ترفع للمديريجب ان يقوم المديرالمالي بمتابعة تحصيل حقوق الجمعية واعداد تقارير 

ون ذلك بموافقة رئيس ويك على المدين بشرط توفي الضمانات الكافية للسداد ط الديون تسهيالً يسبة بشانها ويجوز في الحاالت االستثنائية تقساإلجراءات المنا

 ن يتم مراقبة الذمم المدينة للجمعية بصفة دورية كل شهر.المجلس على أ

 

 الديون المعدومة 
على  اإلدارة بناءً  بإقرار من رئيس مجلس الوسصصصائل الالزمة لتحصصصصيلها ويجوز كافة ال بعد اسصصصتنفاذإيتعذر تحصصصصيلها ال يجوز التنازل عن أي حقوق للجمعية 

 ً  معية وفق المعايير التالية:عدام الديون المستحقة للجالمحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية في إ للمعايير اقتراح من المدير التنفيذي ووفقا

 .الدين المستحق تقادم .1

 .التأكد من صحة تعثر المدين .2
 كافة الوسائل الممكنة للتحصيل. استنفاذ .3
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 تحرير الشيكات الواردة باسم الجمعية 
و الموظف حصصصل أواسصصطة المقبض حقوق الجمعية بي محرر ذي قيمة نقدية وتبأ وأو بشصصيكات  أما نقداً وال المسصصتحقة للجمعية لدى الغير إيجب اسصصتالم األم

عميم على شصصخا  ويجب التط وليس باسصصم أن تحرر كافة الشصصيكات الواردة باسصصم الجمعية فقأالمخت  بالتحصصصيل ويحرر بها سصصند قبض نظامي مع مراعاة 

 وقبل تسليمه للجمعية. هيك بعد تصديرشالالمصدرة للشيكات باسم الجمعية بأن يتم تسطير جميع األطراف الخاصة

 متابعة تحصيل الشيكات الواردة 
شيكات والتأن يقوم المدير المالي بمتابعة إيراديجب أ زمة لحفظ حقوق الجمعية كد من تحصيلها في مواعيدها والقيام باإلجراءات الالات الجمعية المقبوضة ب

حفاظ على حقوق راءات التي تم اتخاذها للجرفضصصصصصصصها واإليكات التي تم وفي حالة رفض هذه الشصصصصصصصيكات من قبل البنك يتم رفع تقرير للمدير التنفيذي بالشصصصصصصص

 الجمعية.

 

  واالثبات الدفتري التحصيلالجمع بين وظيفتي 
  

ً ذلك إووالبنوك أوالسصصصجالت المحاسصصصبية المتعلقة باألعضصصصاء مسصصصاك الدفاتر باسصصصتالم النقدية وفي نفس الوقت إ ن يقوم المحصصصصلال يجوز إطالقاً أ لنظام  حكاما

 لية.الرقابة الداخ

 حفظ النقدية والمستندات ذات القيمة المالية 
وراق ذات قيمة مالية و أي مسصصصتندات او أية والشصصصيكات الخاصصصصة بالجمعية أموال النقدعلى قرار من المدير التنفيذي باأل مين الصصصصندوق بناءً يحتفظ أ نيجب أ

 ه.من يصعب الوصول اليالحريق ويتم وضع الخزنة في مكان آ ضد هبالخزنة المخصص

 

   لى البنك إتوريد المقبوضات يوميا 
ً يجب أن يقوم أمين الصندوق بإ  النظرعن قيمتها. بأول وال يجوز الصرف من المقبوضات اليومية بغض بالبنك كما هي أوالً  يداع المبالغ المتوفرة يوميا

 

  اإليراداتلتحصيل  موظفينتخصيص 
اب يداعها بحسصصصبي التحصصصصيل ويتم إوومندو داخلها عن طريق أمين صصصصندوق أأارج الجمعية يجب تحصصصصيل أي إيرادات تخ  الجمعية سصصصواء من جهات خ

 الجمعية بالبنك مباشرة.

 

 

 أنواع الحسابات البنكية 
ً اعاة أحسصصاب جاري بالا السصصعودي لدى البنوك العاملة بالمملكة مع مرالجمعية تفتح  ة السصصحب جمعية لسصصهولحسصصب الموقع الجغرافي لل ن يكون البنك قريبا

 قيع.تتعامل معه الجمعية بنماذج تواقيع األشخا  المخولين بالتو يمنه للعمليات التشغيلية اليومية المحلية حيث يجب موافاة البنك الذ
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 الالئحة المالية

 الفصل السادس: املدفوعات
 

 )أنواع نفقات الجمعية) التدفقات الخارجية 
 تتكون نفقات الجمعية مما يلي:

 (، نفقات إدارية وعموميةاإلستثمارية طةية: ) نفقات األنشرادإنفقات  .1

 سمالية ) نفقات اقتناء األصول الثابتة(أنفقات ر .2

 نفقات أخرى. .3

 

 إجراءات صرف النفقات 
 :يشترط لصحة النفقة توافر اإلجراءات التالية قبل الصرف

من  والصصصصصرف المعتمدة ، أ حدود )سصصصصقف( مبلغ الصصصصصرف وفق جداول صصصصصالحيةأوالجهة المختصصصصصة أو حسصصصصب  التنفيذيرالمديأن تتم بموافقة كل من  .1

 مدة.وأن تكون في حدود الميزانية التقديرية المعتة يرادإ ميفوضوا عنهم بمذكرة مسبقاً يحدد فيها ما إذا كانت النفقة رأسمالية أ

 .أن تكون المشتريات أو الخدمات المنفذة كليآ أو جزئيآ قد تمت لمصالح الجمعية  .2

 أو األصل كالفاتورة مثآل. مةمستند يثبت مطالبة الغير بقيمة توريد الخد رتوف .3

ً توفر مستند يثبت استالم الجمعية فعلي .4  ات المقدمة.مللبنود المشتراة أو الخد ا

 التأكد من صالحية السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة من قبل الفنيين. .5
 .مستنداتثم توقيعها من المدير المالي بعد مراجعة كافة الى أصل المستندات الثبوتية األخرزم )سند صرف( بجانب التوفر مستند الصرف ال .6

 

 طرق صرف النفقات 
 يجب أن يتم صرف النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالية:

 البنك المتعامل معه. منبشيك  .1

 الصالحيات المالية.نقدآ، على أن اليتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي وفق جدول  .2

اليتكرر صرفها مرة  ليشير إلى سداد قيمتها وحتىأو كتابة ما يفيد ذلك مع التوقيع يجب ختم المستندات الثبوتية متى تم صرفها بخاتم )مدفوع(  .3

 .أخرى

 شروط تحرير الشيك 
 تجهيز أصل المستند موضوع الصرف )فاتورة أو أمر صرف( مع أي مستندات أخرى ثبوتية. .1

 المراجعة والتأكد من صحة المستندات. .2

 إعتماد المدير المالي للمستندات. .3

 إعداد الشيك بواسطة المحاسب بشرط أن يكون الشيك صادرا باسم المورد الرسمي )ألبضاعة أو الخدمة( .4

 توقيع أمر الصرف والشيك وفقاً لجدول الصالحيات. .5

 .الوطنيةن يرفق صورة من هويته أحال كان المورد الرسمي )فرد( يجب في  .6
 يتم إصدار سند قبض يفيد إستالم الشيك.أو يراعى التوقيع على مستند الصرف من قبل المخول باإلستالم،  .7

 

 شيك بدل فاقد 
 اليجوز سحب شيكات بدل فاقد إال بعد اتخاذ اإلجراءات االزمة التالية:

 ق بين السجالت وكشف حساب البنك.التأكد من أن الشيك لم يصرف عن طريق المطابقة والتدقي .1

 إرسال خطاب رسمي للبنك بإيقاف صرف الشيك مستقبال. .2

 الحصول على خطاب من الجهة التي صرف لها الشيك يوضح طريقة وأسباب فقد الشيك مع إقرارها خطيا بعدم صرف الشيك مستقبال. .3
 .التنفيذيب موافقة المدير إصدار شيك جديد ) بدل فاقد ( حسب تعليمات البنوك في هذا الشأن، بجان .4
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 الالئحة المالية

 

 صالحية توقيع الشيك 
 لدى البنوك. والمعتمدة تواقيعهمبالتوقيع، وضين يجب التأكد من أن الشيك الصادر من الجمعية يحمل توقيع المف

 

 شروط الصرف 
 

نظامي الذي يجيز الشصصيكات هو المسصصتند اليعتبر )سصصند الصصصرف النقدي( المسصصتند النظامي الذي يجيز ألمين الصصصندوق دفع النقود كما أن أمر دفع  .1

 سحب النقود من البنك.

كل سصصليم إن اعتماد أمر الصصصرف ألي تصصصرف ينشصصأ عنه نفقة مالية سصصواء كانت بشصصكل نقود أو بضصصاعة أو قيود يسصصتلزم بالضصصرورة تنفيذها بشصص .2

 ضحة بالنظام المالي.بواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى الجمعية وطبقا لإلجراءات المحاسبية المو

  التفويض بالصرف 
 

ت والمصروفات أن يفوض من يراه مناسباً بالتوقيع عنه على سندات الصرف النقدي أو أوامر دفع الشيكات لصرف النفقا التنفيذييحق للمدير  .1

 المعتمدة أصالً كالرواتب واألجور وعقود اإليجارات وما في حكمها.
 اضه.بالصرف يستلزم صدور قرار إداري يحدد فيه بدقة اسم المفوض بالصرف وحدود الصرف ومدته وأارفي جميع األحوال فإن التفويض  .2

 

 

 



 
 
 

 

1

2 
 الالئحة المالية

 الفصل السابع : املشرتيات
 أنواع المشتريات 
    

لجمعية ، تتمثل مشصصصتريات االشصصصراء بالنسصصصبة للجمعية يمثل العملية المتعقلة بإقتناء كل من الموجودات والمواد االسصصصتهالكية والمواد الخاصصصصة بمنتجات         

 الجمعية في األنواع التالية :

 شراء األصول الثابتة. .1

 ... واير ذلك.المواد األستهالكية مثل القرطاسية والمستلزمات لألاراض المكتبية  .2
 المستلزمات الخدمية المختلفة. .3

 

 

 طريقة الشراء المباشر 
 

 يتم تأمين إحتياجات الجمعية من المشتريات أو األصول الثابتة أو خالفها بحسب جدول الصالحيات.
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 الالئحة المالية

 الفصل الثامن: العهد والسلف
 

 نواع العهد أ 
 

 لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل.يجوز صرف عهدة مستديمة  .1

لذي صرفت ا ويجب تسوية هذه العهدة بمجرد انتهاء الغرض يالتنفيذرالمدييجوز صرف عهدة مؤقتة ألاراض محددة بأعمال الجمعية بموافقة  .2

 من أجله .

 يجوز ألسباب ضرورية صرف سلفة  شخصية لموظفي الجمعية حسب الشروط التالية: .3

أثني عشر شهرا وال  قيمتها ومدة سدادها على أال تزيد القيمة عن راتب الموظف لثالثة أشهر وأال تتجاوز مدة السداد المديرالتنفيذييحدد  .أ

 يجوز الجمع بين أكثر من سلفه.
 نتينسمن  أن يكون إجمالي المستحق على الموظف من سلف اليتجاوز مستحقات نهاية خدمه الموظف وأن يكون قد أمضى بالخدمه أكثر .ب

 إجراءات صرف العهدة 
 

 بدقة األمورالتالية: ايحدد فيه ، المديرالتنفيذيتمنح العهد بموجب تعميد من  .1

 .اسم المسئول عن العهدة 

 .مبلغ العهدة 

 .الغاية من العهدة 

 .تاريخ انتهاء العهدة 

 .طريقة استردادها 

انت قد منحت من ك أمر الصرف وتعالج محاسبياً وفق نوع العهدة وفيما إذا تسترد العهدة من الموظف وفقاً لما جاء بقرار التعميد الصادر من  .2

 أجل المصاريف او كسلف شخصية وال يجوز للموظف الذي بحوزته العهدة تجاوز الصرف بأكثر من قيمة العهدة.

 تسجل العهدة عند منحها فوراً بالدفاتر كما تسجل تسويتها أيضاً بالدفاتر .3

سصصصصتعاضصصصصة % من مبلغ النثرية مع إجراء اإل50ة في نهاية كل شصصصصهر أو عند بلوت ماتم صصصصصرفه من العهدة مانسصصصصبته يتم مراجعة وتسصصصصوية العهد .4

 وفق دليل اإلجراءات. الزمةال
 اليةميجب أن تصفى العهدة المستديمة والعهد المؤقتة ويسترد الرصيد النقدي منها وإيداعه في البنك بحساب الجمعية في آخر سنة  .5

 عهدةجهة اعتماد ال 
عهدة  ن يتم إعداد سندات صرف رسمية بذلك على حساب الموظف، وأيأإعتماد العهدة بقرار من صاحب الصالحية وفقا لجدول الصالحيات على 

 معطاه بأوراق عادية من دون تحرير سندات بها فيعتبر أمين الصندوق مسوؤالُ عنها ويحاسب إداريا على ذلك.

 

 متابعة تسديد العهدة 
ً خطي المديرالتنفيذييجب على المدير المالي متابعة تسصصصصديد العهد والسصصصصلف واسصصصصتردادها في مواعيدها وعليه أن يخطر  عن كل تأخيرفي تسصصصصديدها أو ردها  ا

% من راتب 30وتسصصصترد العهد والسصصصلف من الموظفين في حاالت تأخرهم عن السصصصداد أو خصصصصمها دفعة واحدة من رواتبهم على أن اليتجاوز المبلغ المقتطع 

 الموظف الشهري
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 الالئحة المالية

 الفصل التاسع: املراجع الداخلي
 

 مهام المراجع الداخلي 
كد من فاعليتها أتيقوم المكلف بالمراجعة الداخلية بالتحقق من صصصصصصحة تطبيق سصصصصصياسصصصصصات إجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل رئيس مجلس اإلدارة وال 

 بنتائج أعمال المراجعة الداخلية أوالً بأول. المديرالتنفيذيوإطالع 

 

 

 برنامج المراجع الداخلي 
 التنفيذيرالمديع يقوم المراجع الداخلي بوضصصع برامج المراجعة الداخلية لجميع أنشصصطة الجمعية ومشصصاريعها وموجوداتها وعمل جدول زمني للمراجعة وإطال

 نامج المراجعة الداخلية على المراحل التالية:أن يشتمل برب ، ويجبهاومناقشته  هاعلي

اء بالمركز الرئيسصصي المالية والمحاسصصبية وإثبات القيود بالدفاتر والسصصجالت المحاسصصبية بحيث يمكن االعتماد عليها سصصو الالئحةالتأكد من صصصحة تطبيق  .1

 .للجمعية أو الفروع التابعة لها في حالة التسجيل اليدوي أو بإستخدام الحاسب اآللي

  سالمة تطبيق وتنفيذ السياسات واألنظمة واإلجراءات واألساليب المعتمدة في كافة المجاالت اإلدارية والمالية.التأكد من صحة  .2

 المدينة وإبداء الرأي حول فاعلية التحصيل. باتاسالتأكد من فح  ومتابعة أرصدة وحركة الح .3

 .التزام على الجمعية تجاه الغير ئ أنواع المستندات التي تنش التأكد من صحة طلبات الشراء والعقود واالتفاقيات وجميع .4

وجودات الثابتة التأكد من سصصصصصصالمة اإلجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المسصصصصصصتودعات والم .5

 .والنقد في الصندوق سواء في المركز الرئيسي أو الفروع

 إجراءات شئون الموظفين وعدم تعارضها مع نظام العمل السعودي.التأكد من صحة  .6

 التأكد من سالمة إجراءات تحصيل أموال الجمعية ومستحقاتها لدى الغير وإثباتها بالدفاتر والسجالت والمحاسبية. .7
 اإلدارية .أن تكون مرجعية المراجع الداخلي إلى رئيس اللجنة التنفيذية إال فيما يخت  باألمور الروتينية  .8
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 الالئحة المالية

 الفصل العاشر: مراقب احلسابات
 

 مراقب الحسابات القانوني 
 

 معية الربع يتم تعيين مراقب حسصصابات قانوني مرخ  له بالعمل في المملكة العربية السصصعودية حسصصب األنظمة المعمول بها لفح  حسصصابات الج

لسصصنة المالية وإبداء في نهاية اوالتدفقات النقدية  والميزانية العمومية نشصصطةاألية وكل من قائمة سصصنوية فحصصصا محدودا ومراجعة الحسصصابات الختام

جانب موافقة وزارة بالرأي في صصصصصحة الحسصصصصابات وداللة القوائم المالية المنشصصصصورة في نهاية الفترة المالية، ويتم إختياره من قبل مجلس اإلدارة 

 ية حسب دليل الصالحيات المالية.الشئون االجتماعالموارد البشرية و 

 

 زمة وكذلك مراجعة اللديم التقاريراقعلى مراقب الحسصابات مراجعة حسصابات الجمعية وفقاً للمعايير المعمول بها في المملكة العربية السصعودية لت

  التقارير المالية األولية الربع سنوية إال في الحاالت التي تستدعي تقارير فورية.

 

 لبيانات ابات أو من ينتدبه في كل وقت من أوقات العمل الرسصصصصصمية االطالع على جميع الدفاتر والسصصصصصجالت والمسصصصصصتندات وطلب لمراقب الحسصصصصصا

 مهمة المراقب في ذلك. رالمختلفة تيسية وااليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء مهمته، وعلى إدارات الجمعي

 

 عية التخاذ دارة الجمإات او مندوبه من أداء مهمته يثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى رئيس مجلس في حالة االمتناع عن تمكين مراقب الحسصصصصصصصصاب

 .زم في هذا الشأنالاألجراء ال

 

 ى رئيس عند اكتشصصصصصاف أية مخالفة خطيرة أو اختالس أو تصصصصصصرف يعرض أموال الجمعية للخطر يرفع مراقب الحسصصصصصابات بذلك فوراً تقريراً إل

 إلجراءات الكفيلة لمعالجة األمر على وجه السرعة.مجلس اإلدارة التخاذ ا

 

  ره السصصصصصنوي حول لمالية وتقديم تقرياعلى مراقب الحسصصصصصابات التحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ومراجعة الحسصصصصصابات الختامية  والقوائم

 للجمعية.عدالة القوائم المالية المنشورة خالل مدة التتجاوز شهرين من استالمه للقوائم المالية 
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 الالئحة المالية

 الفصل احلادي عشر: احكام ختامية
 

 أحكام ختامية 
 

 ئحة المالية بعد إقرارها من مجلس اإلدارة وتعميمها على جهات االختصا  بالجمعية.الل بالميجري الع 

 

  التعليمات االزمة لتنفيذها.ن يصدر أ المالية من قبل مجلس اإلدارة( الالئحةلرئيس مجلس اإلدارة )بعد التصديق على 

 

  جزءا اليتجزأ من  ملحق ويعتمد الملحق بعد إقراره بموجبالمالية ويتم التعديل  الالئحةيجب موافقة مجلس اإلدارة على أية تعديالت تتم على

 .المالية الالئحة

 

  المالية على كافة المعامالت المالية الخاصة بالجمعية الالئحةتسري أحكام. 

 

 كل  الالئحةدور هذه صالمالية كما يلغي  الالئحةتمر العمل بالقرارات والتعاميم المالية المعمول بها حالياً بما اليتعارض مع أحكام ونصو  يس

 .مايتعارض معها
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 الالئحة المالية

 

 الباب الثالث: الصالحيات المالية
 

 

 :المالية حسب الوظائف رتبت حسب المجموعات التالية والتي تشمل  الصالحيات

 المالية. السياسات  ..11

 .المحاسبي النظام  ..22

 .البنكية الحسابات على التوقيع  ..33

  .الجمعية أموال  ..44

 .الجمعية ممتلكات  ..55

 .والمؤقتة المستديمة والعهد والمدفوعات المقبوضات  ..66

 .التقديرية الميزانية  ..77

 الختامية. الحسابات و العامة الميزانية  ..88
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 الالئحة المالية

 السياسات المالية -1

 ينفذ يعتمد يقترح ويوصي بند الصالحية م

الميزانية العمومية والحسابات  على التصديق  .1

 الختامية وتقرير مراقب الحسابات.
 الشؤون المالية الجمعية العمومية مجلس اإلدارة

 النظام األساسي للجمعية.تعديل   .2

أو  مجلس اإلدارة /

وزارة الموارد 

 البشرية

 الجمعية العمومية
وزارة الموارد 

 البشرية

 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة التقسيم.أو  على االندماجالموافقة   .3
وزارة الموارد 

 البشرية

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.  .4
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 مجلس اإلدارة

وزارة الموارد 

 البشرية

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة التنفيذيالمدير   والهبات واإلعاناترفض المنح أو  قبول  .5

6.  
في اير األاراض  الفائضاستخدام 

 .المخصصة له

المدير المالي 

 والمدير التنفيذي
 الشؤون المالية مجلس اإلدارة

 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة الجمعية. تصفيةأو  حل  .7
وزارة الموارد 

 البشرية

 مجلس اإلدارة الجمعية. أهدافتعديل أو  تغيير  .8

الجمعية العمومية 

وزارة الموارد /

 البشرية

وزارة الموارد 

 البشرية

 .رواتب الموظفينتحديد   .9
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 الشؤون المالية مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة تعديل بداية ونهاية السنة المالية.  .10
الجمعية العمومية/ 

 وزارة الموارد البشرية
 الشؤون المالية

11.  
 )المراجع اختيار مراقب الحسابات

 .الخارجي( وتحديد أتعابه
 الشؤون المالية الجمعية العمومية مجلس اإلدارة
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 الالئحة المالية

  
 

 التوقيع على الحسابات البنكية -2

 يتم التوقيع على الحسابات الرئيسية للجمعية من قبل: 

 المشرف المالي. أو نائبه و رئيس مجلس اإلدارة

 

 أموال الجمعية  -3

 ينفذ يعتمد يقترح ويوصي بند الصالحية م

1.  
اسصصتثمار فائض السصصيولة الذي يحدث خالل السصصنة 

 المالية
 الشؤون المالية مجلس اإلدارة التنفيذيالمدير  

 معها الجمعيةاختيار البنوك التي تتعامل   .2

الصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصديصصصصصصصصصصصصر 

الصصصمصصصصالصصصي/الصصصمصصصصديصصصر  

 التنفيذي

 الشؤون المالية اإلدارةمجلس 

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة المدير المالي فتح الحسابات البنكية وإلغاؤها  .3
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 ممتلكات الجمعية -4

 ينفذ يعتمد يقترح ويوصي بند الصالحية م

 في حدود اعتمادات الموازنة التقديرية :المستلزمات االستهالكيةشراء ل األمر بالشراء وترسية عقود المشتريات  .1

 الشؤون المالية المدير التنفيذي القسم المخت  ( ا1000) حتى 

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة التنفيذيالمدير   ( ا 1000أكثر من )

2.  
األصول  شراءل األمر بالشراء وترسية عقود المشتريات

 في حدود اعتمادات الموازنة التقديرية ثابتة:ال
 المدير التنفيذي

 مجلس اإلدارة
 الشؤون المالية

 إعدام الديون وإهالكها  .3
والمدير  التنفيذيالمدير  

 المالي

 مجلس اإلدارة
 الشؤون المالية

للخدمة: بعد الثابتة األصول  شطب / قرار بعدم صالحية  .4

 أخذ رأي الفنيين
 المدير التنفيذي

 اإلدارةمجلس 
 الشؤون المالية

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة المدير المالي ( ا1000 )    حتى 

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة التنفيذيالمدير   ( ا1000أكثر من )

و المدير  المدير المالي بعد أخذ رأي الفنيين الثابتة :األصول  التصرف في بيع  .5

 التنفيذي

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة

و المدير  المدير المالي الثابتة والمتداولةاألصول  التأمين على  .6

 التنفيذي

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة
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 الالئحة المالية

 المقبوضات والمدفوعات والعهد المستديمة والمؤقتة -5

 ينفذ يعتمد يقترح ويوصي بند الصالحية م

فسصصصصصصصخ العقود إذا ترتبت أو  التنازلأو  اعتماد التصصصصصصصصالح  .1

 عليها خسارة
 التنفيذيالمدير  

مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس 

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

2.  
اعتماد التسصصصويات المالية المتعلقة بمصصصصروفات وإيرادات 

 سنوية سابقة 
 المدير المالي

مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس 

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

مؤقتة وتحديد أو  التصريح بصرف عهدة نقدية مستديمة  .3

 سقفها وإلغاؤها

أمين  /المصدير المصالي

 الجمعيةصندوق 

مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس 

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

لي تشكيل لجان الجرد الدوري والمفاجئ واعتماد نتائجها  .4 لمصصصصا ير ا لمصصصصد و  ا

 المدير التنفيذي

مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس 

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس  المدير المالي الصندوقتحديد الحد األقصى لرصيد   .5

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

 الشؤون اإلدارية العامليناعتماد كشوف الرواتب وصرف مستحقات   .6
مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس 

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

مصصصصصصجصصصصصصلصصصصصصس  المدير المالي إصدار بدل فاقد للشيك وإيقاف صرف شيك  .7

 اإلدارة

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية

الصصصصصصمصصصصصصديصصصصصصر  الشؤون اإلدارية  ( ا1000)اعتماد الصرف النقدي حتى   .8

 التنفيذي

الشصصصصصصصصصصصصؤون 

 المالية
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 الالئحة المالية

 

 لموازنات التقديرية -6

 ينفذ يعتمد يقترح ويوصي بند الصالحية م

 .إعداد الموازنة التقديرية  .1

المصصدير المصصالي/ 

أمين صصصصصصصندوق 

 الجمعية

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة المصادقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.  .2
الصصصصجصصصصمصصصصعصصصصيصصصصة 

 العمومية
 الشؤون المالية

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة التنفيذيالمدير  .االرتباط بالتزامات مالية على موازنة سنوات مقبلة  .3

4.  
 (20000أكثر من ) إضصصافة اعتماد للموازنة لمقابلة نشصصاط جديد

 .عند اعتماد الموازنة في االعتبارلم يؤخذ 
 مجلس اإلدارة

الصصصصجصصصصمصصصصعصصصصيصصصصة 

 العمومية
 الماليةالشؤون 

5.  
لة من   اعتماداتآخر بما ال يتجاوز إجمالي بند  إلى بند المناق

 .الموازنة
 الشؤون المالية مجلس اإلدارة المدير المالي

6.  
الموافقة على الصصصصرف في حالة تأخر المصصصصادقة على الموازنة 

 .التقديرية على نفس بنود موازنة العام السابق
 الماليةالشؤون  مجلس اإلدارة المدير المالي

7.  

فأقل( لم  20000إضصصصصافة اعتماد للموازنة لمقابلة نشصصصصاط جديد )

 يأخذ في االعتبار عند اعتماد الموازنة.

 

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة التنفيذيالمدير 

 

 الميزانية العامة والحسابات الختامية  -7

 ينفذ يعتمد يقترح ويوصي بند الصالحية م

1.  
الحسصصصصصابات  للتصصصصصصديق على الميزانية والجمعية العمومية دعوة 

 .التنفيذيالمدير   الختامية وإبراء ذمة

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 التنفيذيالمدير  مجلس اإلدارة

 .إعداد تقرير عن نشاط الجمعية خالل السنة المالية   .2
الصصصصصصصصمصصصصصصصصديصصصصصصصصر  

 التنفيذي
 الشؤون المالية مجلس اإلدارة

3.  
 إلى التصصصصصديق عليهاإرسصصصصال الميزانية والحسصصصصابات الختامية بعد 

 .الجهات الحكومية

 /المصصدير المصصالي

أمين صصصصصصندوق 

 الجمعية

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة

 الشؤون المالية مجلس اإلدارة المدير المالي .السنوي وتقييم المخزوناألصول  اعتماد جرد  .4

 


