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 املادة األوىل /ولالفصل األ

   ه الالئحة دف من هذاهل /أواًل 

ياسات واإلجراءات اليت حتكم األنشطة املوكلة لإلدارة املالية يف اجلمعية بني السالالئحة ت هإن هذ

 والغرض من هذه السياسات واإلجراءات ما يلي : ــ 

 وضع معايري رقابية مناسبة لكافة األنشطة املالية لإلدارة املالية . (1

تقارير اإلدارية حتديد السياسات واإلجراءات املالية للجمعية بشكل واضح مبا فيها املوازنات وال (2

 بكفاءة وفعالية وذلك الستخدامها يف إدارة وتنظيم اجلمعية بكافة أنشطتها ووظائفها .

 موظفي اإلدارة املالية يف اجلمعية .تأمني وتوفري دليل مرجعي حمدث لكافة  (3

ضمان االنسجام والتوافق عند تطبيق السياسات واإلجراءات على نطاق وظائف ومهام اإلدارة  (4

 داخل اجلمعية .املالية 

 عمليات اجلمعية .لضمان استمرارية وظائف ومهام اإلدارة املالية دون انقطاع  (5

  ه الالئحة ثانيًا : مسؤولية حفظ وتطبيق هذ

تقع على عاتق املراجع إن مسؤولية حفظ السياسات واإلجراءات املوجودة يف هذه الالئحة  (1

 الداخلي أو من ختوله اجلمعية بذلك .

مراجعة الالئحة واإلجراءات كل سنتني حسب احلاجة ملراعاة التغري يف العمل الرئيس  (2

 للجمعية .

أي تغيري يف إجراءات األعمال جيب اعتماده من قبل رئيس اجمللس وذلك بعد أن يوصي به  (3

 املشرف املالي يف اجلمعية .

هام املراجع الداخلي إيصال وتوضيح هذه السياسات واإلجراءات للموظفني باإلضافة إن من م (4

 إىل التوصية بالتعديالت للمشرف املالي عند الضرورة .

إن من مسؤولية املوظف املعين فهم مقاصد هذه الالئحة واإلجراءات املالية وإذا كان  (5

ستجابة بفعالية هلذه اإلجراءات للموظف أية استفسارات تتعلق بالسياسة أو قدرته على اال

 فاملطلوب تقديم هذه االستفسارات للمشرف املالي فورًا . 
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فعالية العاملني يف اإلدارة املالية بل إن الغرض األساسي من هذه اإلجراءات ليس تقييد  (6

لتقديم أساس نوعي وفهم سليم ومنسق ومتكامل جلميع اجلوانب املرتبطة بهذه الوظائف 

 األفراد العاملني فيها .حتى وإن تغري 

 ثالثًا :أمن ومحاية املستندات

 جيب االحتفاظ جبميع املستندات يف مكان آمن وبطريقة سليمة ومنها املستندات والوثائق اآلتية : 

 احلسابات السنوية وتقارير املراجعة . (1

 مجيع االتفاقيات املربمة مع اجلمعية . (2

 عقود التوظيف . (3

 عقود التأجري . (4

 سندات امللكية . (5

 املراسالت مع البنوك : اجلهات املاحنة ، املكاتب االستشارية وغريهم . (6

 أية مستندات أخرى ذات أهمية مالية أو قانونية . (7

 األحكام والقواعد العامة رابعًا : 

اتباعه  ىتهدف هذه الالئحة إىل بيان القواعد األساسية للنظام املالي واحملاسيب والذي يراع (1

  . من قبل كافة العاملني يف اجلمعية عند القيام جبميع األنشطة املالية

 .تهدف إىل احملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية   (2

 تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد املراقبة والضبط الداخلي وسالمة احلسابات املالية  (3

 خامسًا : تعريفات عامة

تخدمة ضمن هذه الالئحة املعاني املبينة جبانبها ما مل يقتضي السياق يكون للتعابري التالية واملس

 خالف ذلك :

 تنمية االجتماعية .والوارد البشرية وزارة امل :ةالوزار

 يف اجملمعة . الرب اخلريية: مجعية معية اجل

 معية .مج يف اجلاالذي يشرف على تنفيذ الرباملدير التنفيذي: 
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وثائق  ةمن القبول للمستفيدين ومطابق ةيتعلق بالشؤون االداري هو كل ما :املستفيدين عالقات 

 املتقدمني وتوزيعهم والرد على استفساراتهم.

كل ؤسسات الداعمة والوزارة واألفراد اخلاصة بمن امل ةاملاليربعات الت ةهو متابع وارد املالية :امل

 . برنامج

لتحصيل االيرادات وصرف النفقات  ةباختاذ االجراءات املالي ةاملتخصص ةهي االدار :اسبة احمل

يف ضوء املبادئ واملعايري باجلمعية  ةصول الثابتواحلفاظ على األ ةواعداد احلسابات اخلتامي

 احملاسبية املتعارف عليها. 

هو الشخص الذي يزاول مهنة احملاسبة واملراجعة يف مكتب خاص خارج  مراجع احلسابات اخلارجي:

 . اجلمعية

املراجع الداخلي : الشخص املسؤول عن مدى التزام اجلمعية بكافة اإلجراءات اإلدارية واملالية حمل 

 التنفيذ . 

 .كاملالية واحملاسبة والبحث االجتماعي واملركز االعالمي  ةالذي يتبع للجمعي: القسم 

 . الذي تتعامل معه اجلمعيةارف احلساب اجلاري يف املص ساب اجلمعية:ح
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   الفصل الثاني: التنظيم االداري

 :الثانية ةاملاد

 :حتقيق اآلتي  تهدف اجلمعية اىل

 تقديم املساعدات النقدية والعينية إىل األسر احملتاجة . (1

وعينية ( للمتضررين الذين يثبت استحقاقهم هلا مثل  تقديم املساعدات اخلريية ) مالية (2

 احلوادث واحلرائق وتهدم املنازل املنكوبة .

 تقديم املساعدات املمكنة للمرضى املستحقني . (3

 مثل أماكن العبادة ومغاسل املوتى وتسوير املقابر افظة املساهمة يف رعاية املرافق العامة باحمل (4

 دورات املياه . وتشييد

 تقديم اخلدمات االجتماعية وإنشاء املؤسسات اخلريية اليت ختدم اجملتمع كرعاية الطفولة  (5

 واملعاقني وغريها من الفئات اليت حتتاج إىل رعاية .

 .معة رعاية أسر السجناء من أهالي اجمل (6

 اإلسهام يف برامج التوعية اإلسالمية والثقافية . (7

 حتاجني من حوادث الطرق والنكبات واحلوادث ال مسح اهلل .إجياد مقرات اإليواء للم (8

 : الثالثة ةاملاد

 أواًل : األسس احملاسبية : 

تقيد حسابات اجلمعية وفقًا لألسس واملبادئ احملاسبية السعودية املتعارف عليها واملعمول  (1

 .بها دوليًا 

 يتم اعداد احلسابات وفقًا لألسس واملفاهيم العامة . (2

 مة على فرض االستمرارية .اجلمعية قائ (3

 العمل مببدأ اإلفصاح الكامل للقوائم املالية . (4
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جيب االحتفاظ بالدفاتر احملاسبية والقوائم املالية ومجيع العمليات احملاسبية بطريقة  (5

 تتيح ألي طرف بالرجوع واالطالع عليها يف أي وقت مناسب .

أرشفة الفواتري والسجالت وحماضر االجتماعات والقرارات على أساس علمي وبطريقة  (6

 منظمة . 

 إعداد التقارير احملاسبية : ثانيًا :

يتم إعداد التقارير على أساس )شهري ، ربع سنوي ، سنوي ( حبيث تشمل مجيع  (1

الضرورية باإلفصاح بصورة واضحة ودقيقة عن املوقف املالي ونتائج األنشطة االستحقاقات 

 املتعلقة باجلمعية.

من إصدار القوائم املالية  يتم إعداد التقارير املالية لكافة أنشطة اجلمعية بعد االنتهاء (2

 وتقدميها جمللس اإلدارة .

 ملادة الرابعة:ا

 : خصحتدد مهام احملاسب يف مباشرة اجلوانب املالية يف اجلمعية وله على األ

 .ذات الشأن املالي  مباشرة تنفيذ قرارات جملس ادارة اجلمعية .1

 . يف اجلمعيةاملالي اقرتاح القرارات املنظمة لسري العمل  .2

 . اجلمعيةإدارة عداد مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي للجمعية ورفعها جمللس إ .3

 . عمال اللجان اليت يشكلها جملس ادارة اجلمعيةأمتابعة  .4

 . سيب اعمل احملالخرى داخل اجلمعية وخارجها يف جمال مام اجلهات األأمتثيل اجلمعية  .5

ورد على  الصرف من ميزانية اجلمعية يف حدود القواعد املنظمة لذلك وحبسب ما .6

 .الالئحة

 اعداد األرصدة الشهرية . .7

 يف اجلمعية . حملاسبةاالسنوي عن اعمال الربع سنوي وعداد التقرير ا .8
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 : املادة اخلامسة

وال يصح حبيث ال تقل عن اربع اجتماعات يف السنة دارة اجلمعية بدعوة من رئيسه إجيتمع جملس 

عضاء احلاضرين صوات األغلبية املطلقة ألعضائه وتصدر قراراته باألأاالجتماع اال حبضور ثلثي 

وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس وتعترب قرارات اجمللس نافذة مامل يرد عليها 

دارة ىل جملس اإعادها أمن تاريخ وصوهلا اليه واذا اعرتض عليها  ر يومًامخسة عشاعرتاض خالل 

فاذا بقي اجمللس على رأيه حيال القرار  مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد, اجلمعية 

معية للبت فيه يف اول جلسة عادية او استثنائية, وجمللس اجلاجلمعية العمومية املعرتض عليه اىل 

 و الغاؤه وقراره البد يف ذلك نهائي.أو تعديله أتصديق القرار  العمومية

 املادة السادسة: 

للتخطيط املالي و مؤقتة أدائمة  نالعمل تشكيل جلاجيوز جمللس ادارة اجلمعية وفق مقتضيات 

 اليت تهدف إىل : ـ 

يط لسد تقدير احتياجات اجلمعية من األموال وبيان مصادر التمويل اليت يعتمد عليها التخط (1

 املالية . هاحتياجاته والوفاء بالتزامات

 التخطيط املالي ينقسم إىل :  (2

 ــ ختطيط مالي طويل األجل ويتعلق بفرتة زمنية تزيد عن السنة املالية الواحدة .

 ــ ختطيط مالي قصري األجل ويتعلق بفرتة زمنية قصرية ال تزيد عن سنة مالية واحدة . 

 . متابعة اعماهلا ويصدر قرارها من رئيس اجمللس سلوبأو هدافها واختصاصاتها,أوحيدد  (3

 كتابة التقارير املالية :املادة السابعة :

إعداد القوائم املالية وفقًا ملتطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني واألنظمة األخرى  (1

 السائدة واملعمول بها يف اململكة العربية السعودية .

أن تظهر القوائم املالية املوقف الصحيح والعادل ألوضاع اجلمعية ونتائج العمليات والتدفقات  (2

 نتهية يف تاريخ حمدد وعند الطلب . النقدية بالفرتات الزمنية امل

متابعة املتغريات املستجدة يف املتطلبات القانونية يف إعداد التقارير أواًل بأول والتقيد والعمل  (3

 بها .

 االلتزام باملواعيد احملددة إلعداد التقارير املالية كما هو مبني يف السياسة املالية للجمعية . (4
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لالطالع مصحوبة باجلداول املؤيدة هلذه القوائم تقديم القوائم املالية ملدير عام اجلمعية  (5

 العتمادها واملصادقة عليها .عليها واملوافقة والرفع جمللس اإلدارة 

 

  اختصاصات جملس إدارة اجلمعية : ة:املادة الثامن

   السلطات واالختصاصات يف إدارة اجلمعية احملققة ألغراضها، ومن أبرز يكون جمللس اإلدارة

 اختصاصاته اآلتي:

واخلطة التنفيذية وغريها من خطط  االسرتاتيجيةاعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة  (1

 العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلمعية واعتمادها.  (2

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من   (3

 فاعليتها.

التنفيذية وهذه  تتعارض مع أحكام النظام والالئحةوضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال  (4

 وتعديلها عند احلاجة. الالئحة، واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها

فتح احلسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وحتصيل الشيكات أو أذونات الصرف  (5

ض على ا، وحتديث البيانات، واالعرتوقفلها وتسويتها وكشوفات احلسابات، وتنشيط احلسابات،

 الشيكات املرجتعة، وغريها من العمليات البنكية. الشيكات، واستالم

هلبات ودمج صكوك أمالك اجلمعية وجتزئتها اتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا واألوقاف و (6

إىل سكنية،  األراضي الزراعية الشامل، وحتويل وفرزها، وحتديث الصكوك وادخاهلا يف النظام

 للجمعية الغبطة واملصلحة، بعد موافقة اجلمعية العمومية. وإجراء أي تصرفات حمققة

 تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة هلا.  (7

 إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا.  (8

 ارة.إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوز (9

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية تضمن تقديم العناية ( 10

 الالزمة هلم، واإلعالن عنها.

 بعية والسنوية عن اجلمعية وتزويد الوزارة بها. تالتعاون يف إعداد التقارير الت( 11

 تعتمدها هلذا الغرض. وفق النماذج اليترة بها احتديث بيانات اجلمعية بشكل دوري وتزويد الوز( 12
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تزويد الوزارة باحلساب اخلتامي والتقارير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد إقرارها من ( 13

 املالية. اجلمعية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة

 اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.  (14

على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية  اإلشراف( 15

 العتمادها.

تعيني مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد صالحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة بامسه وقرار ( 16

 معه. تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل

 ديني يف اجلمعية، وحتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم. تعيني املوظفني القيا( 17

وجملس اإلدارة  إبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ على احلالة النظامية ألعضاء اجلمعية العمومية( 18

  من تاريخ حدوث التغيري. واملدير التنفيذي واملدير املالي، وذلك خالل شهر

إضافة إىل االلتزام  جلمعية باألنظمة واللوائح،وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن التزام ا( 19

واجلهة املشرفة وأصحاب املصاحل اآلخرين،  باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمستفيدين والوزارة

 واإلدارية، ونشرها على املوقع على احلساب اخلتامي والتقارير املالية ومتكني اآلخر من االطالع

 اإللكرتوني للجمعية.

على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية أو املراجع اخلارجي أو الوزارة أو اجلهة   اإلشراف (20

 املشرفة.

 يستلزم ذلك. إجراء وضع إجراءات لضمان احلصول على موافقة الوزارة واجلهة املشرفة يف أي(21

الزمة يف هذا استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات ال( 22

 الشأن.

 التعريف باجلمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها يف األوساط ذات العالقة. (23

 ت رفضها. اقبول العضويات مبختلف أشكاهلا، وتسبيب قرار(24

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.  (25

التنسيق بينها  وكيفيةوضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها ( 26

 واعتمادها من اجلمعية العمومية.
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رة أو اجلهة املشرفة يف جمال اأي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية العمومية أو الوز( 27

 اختصاصه .

 املادة التاسعة: 

على  الربامج وتنفيذها ال عدادجيوز جمللس االدارة التعاون مع جهات داخل وخارج اجلمعية  (1

 .احلاسب اآللي وتسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات اجلمعية 

مته الحتياجات ومتطلبات العمل ءيقوم املشرف املالي بالتأكد املستمر من صالحية النظام ومال (2

ل والتخطيط والرقابة ومتابعة األعمال فيه والسعي لتحديثه وتطويره املالي واحملاسيب والتحلي

 متناسقًا مع أعلى مستويات األداء احملاسيب .

 

 الفصل الثالث

 التحليل والصرف

 املادة العاشرة: 

 يداع والصرف منه وذلك وفقًايفتح للجمعية حساب جاري يف املصارف باسم اجلمعية لإل

 .  جراءات النظاميةلإل

 :  ادية عشراملادة احل

شريطة أن حيمل توقيعني معتمدين لدى لدى البنوك ، العام يتم الصرف من حساب اجلمعية 

 .) رئيس جملس االدارة أو نائبه وأمني الصندوق ( البنك املعين 

 املادة الثانية عشر :

ات ومصروفات اجلمعية باستخدام نظام حماسيب آلي وإعداد حساب ايراديف تقوم اإلدارة املالية  (1

 اجلمعية . الكل برنامج ومبادرة تقيمه

 اعتماد كافة التحويالت البنكية اليت ختص اجلمعية . (2

 اعتماد فقل أي حساب وفقًا لإلجراءات املتبعة . (3
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 املوازنة التقديرية : املادة الثالثة عشر : 

تعد اجلمعية خطة سنوية مشتقة من اخلطة املالية طويلة األجل وتشمل على اخلطط الفرعية  (1

وخطة القوى البشرية والوظائف اليت سيرتتب استحداثها لتمكني إدارات اجلمعية من النهوض 

باألهداف اليت يتقرر إجنازها خالل العام وتعترب اخلطة السنوية أساسًا إلعداد املوازنة 

 .التقديرية 

املوازنة التقديرية هي عبارة عن برنامج مالي سنوي للجمعية لتحقيق األهداف املدرجة يف  (2

اخلطة السنوية وهي اليت تتضمن مجيع االستخدامات واملوارد ملختلف أنشطة اجلمعية وتهدف 

 إىل : 

عية ــ التعبري املالي عن خطة العمل السنوية املعدة على أساس علمي مستندة إىل احتياجات واق

 وأهداف قابلة للتحقيق .

 ــ رصد املوارد املالية الالزمة لتمويل األنشطة اليت تسعى اجلمعية لتحقيقها .

 ــ مساعدة إدارة اجلمعية على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات والعمل بها .

 ــ قياس األداء الكلي للجمعية .

 ــ الرقابة والضبط الداخلي .

ها من رأس املال العامل وحجم السيولة النقدية اجلمعية على تقدير احتياجاتــ مساعدة إدارة 

 الالزمة لسداد االلتزامات الدورية أواًل بأول .

وما يصلها من هبات وتربعات أوقافها واستثماراتها تكون للجمعية ميزانية مستقلة من إيرادات  (3

لس ادارة جمالعامة ، ويصدر بها قرار من وما ختصصه اجلمعية يف امليزانية اشرتاكات و

 اجلمعية .

 املادة الرابعة عشر :

 إيرادات اجلمعية على األخص مما يلي : تتكون 

 اهلبات والتربعات واملنح والوصايا واألوقاف واإلعانات . .1

 عائدات تأجري األوقاف واملباني االستثمارية التابعة للجمعية . .2

 االشرتاكات والعائد من تربعات الرسائل والنقاط للمستفيدين . .3

 أية موارد أخرى من ضمن اختصاصات اجلمعية . .4
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 املادة اخلامسة عشر :

تبدأ من األول من يناير  عبارة عن اثين عشر شهرًا ميالدية ،السنة املالية للجمعية هي  (1

كل سنة ، ويتم اقفال الدفاتر احملاسبية يف نهاية كل  نوتنتهي يف اآلخر من شهر ديسمرب م

 .شهر 

تتبع اجلمعية القواعد واألعراف احملاسبية الصادرة عن وزارة املوارد البشرية والتنمية  (2

 رف عليها واملعمول بها دوليًا . االجتماعية يف اململكة العربية السعودية وقواعد احملاسبة املتعا

 املادة السادسة عشر :

 تشمل مصروفات اجلمعية ما يلي : 

 أواًل: مصروفات برامج اجلمعية وتشمل : 

مكافآت وحوافز العاملني يف اجلمعية واملتعاونني من اخلارج الذين يقفون على تنفيذ  .1

 الربامج .

 مصروفات املستلزمات التعليمية واملكتبية للربامج . .2

 تكاليف شراء الربامج واملواد العلمية . .3

 انتقاالت ومزايا .تدريب ومصروفات  .4

 عية .أية مصروفات أخرى تتعلق بالربامج اليت تقيمها اجلم .5

 ثانيًا : مصروفات عمومية وإدارية للجمعية وتشمل : 

 مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملني يف اجلمعية . .1

 مصروفات التسويق والدعاية واإلعالن الدورية ألنشطة اجلمعية . .2

 مصروفات القرطاسية والطباعة ألداء أنشطة اجلمعية . .3

 مصروفات الصيانة والتشغيل ألصول اجلمعية . .4

 شراء حقوق الربامج االلكرتونية اليت حتتاجها اجلمعية .مصروفات  .5

 . أتعاب االستشارات املختلفة اليت حتتاجها اجلمعية من اخلرباء واملهنيني يف اجملاالت املختلفة .6

  مصروفات التأمني على أصول اجلمعية . .7
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 مصروفات األنشطة املختلفة اليت تقيمها اجلمعية طبقًا لالئحة . .8

 أي مصروفات عمومية وإدارية أخرى ألنشطة اجلمعية . .9

 لجنة االجتماعية يف اجلمعية : ثالثًا : مصروفات ال

 . اكفه مؤونته  .1

 . اجيار منزل ، اجهزة كهربائية ، مقطوعة ، أسر السجناء ( تفريج كربة )فواتري كهرباء ، .2

 . التأهيل والتدريب  .3

 كسوة الشتاء . .4

 أموال الزكاة . .5

 األسر املنتجة . .6

 اعانة الزواج . .7

 االعاشة املدرسية . .8

 السهم املدرسي . .9

 االيواء . .10

 هدية العروسني . .11

 بسمة مريض . .12

 صيانة منزل مستفيد . .13

 نية ، مطلقات وأرامل ومعلقات ( .الكفاالت )رضيع ، بطاقة متوي .14

 : مصروفات رأمسالية للجمعية وتشمل :  رابعًا

 إنشاء أو التوسع يف املباني اليت ختدم برامج اجلمعية . .1

شراء األصول الثابتة أو استئجارها استئجارًا تشغيليًا أو متويليًا واليت حتتاجها اجلمعية  .2

 لتنفيذ براجمها .

 أي مصروفات رأمسالية أخرى تتطلبها أنشطة اجلمعية . .3

 املادة السابعة عشر :

 معية .اجلمعية بناًء على الصالحيات املمنوحة ملدير اجليف يتم الصرف من خالل اإلدارة املالية 
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 املادة الثامنة عشر :

 يتم الصرف من ايرادات األوقاف العائدة للجمعية وفق التالي : 

 .تفريج كربة ملشاريع  50%

 لصيانة األوقاف واملصاريف اإلدارية . 20%

 تستثمر ألوقاف اجلمعية . 30%

 املادة التاسعة عشر :

اجلمعية عملية يف يف البنوك وتتوىل اإلدارة املالية العام تودع ايرادات اجلمعية يف حسابها  (1

 .التحصيل والصرف من هذا احلساب 

يف النظام تنفيذ اإلجراءات احملاسبية املرتتبة على ذلك واثبات كل العمليات املالية  (2

 احملاسيب طبقًا للمستندات .االلكرتوني 

ملشرف املالي اعتمادها يف يقوم احملاسب بإجراء التسويات البنكية على أساس شهري وعلى ا (3

 حالة تطابقها .

 املادة العشرون : 

وال تصرف يف غري على الفقراء واملساكني  لإلنفاقالزكاة مصدر التمويل الرئيس أموال متثل 

 .مصارفها الشرعية 

 املادة احلادية والعشرون : 

  قرار من رئيس جملس ادارة اجلمعية أو من يفوضه عام بمن احلساب العهدة إدارية جيوز صرف 

  .وتسوى يف نهاية كل سنة مالية 

 املادة الثانية والعشرون :

مؤقتة ألغراض حمددة ملدير اجلمعية بقرار من رئيس جملس اإلدارة أو من عهدة ادارية جيوز صرف 

 . مبجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجلهعهدة يفوضه ، وجيب تسوية هذه ال
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 املادة الثالثة والعشرون :

 جيوز صرفها يف غري ما صدرت له . تصرف املبالغ املالية املعتمدة للمشاريع احملددة يف امليزانية ، وال

 املادة الرابعة والعشرون :

 لجمعية .لاسب القانوني ختضع مجيع اإلجراءات املالية باجلمعية ملراجعة احمل

 

 الفصل الرابع

 املشرتيات والتكليف باألعمال 

 املادة اخلامسة والعشرون : 

فيما يتعلق باملشرتيات صالحياته املالية ملدير اجلمعية  ن يفوض بعضألرئيس جملس االدارة 

 اجلانبني التاليني:يف باألعمال والتكليف 

 . لكل تكليف)        ( يتجاوز  التكليف املباشر بتنفيذ األعمال مبا ال .1

 برنامج .لكل )      ( يتجاوز  الشراء املباشر مبا ال .2

 ويكون ذلك وفقا لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية.

 املادة السادسة والعشرون:

املتعلقة باملشرتيات ــ  الغري مفوضةــ صالحياته املالية  بعضن يفوض جملس اإلدارة أرئيس ل

 عمال.والتكليف باأل

 : املادة السابعة والعشرون

ن أرئيس جملس االدارة ل مع مراعاة القواعد املنظمة لتأجري واخالء املباني واالستئجار من الغري ,

 يفوض مدير اجلمعية مبا يلي:

 تأجري ممتلكات اجلمعية, وجتديد عقود االجيار, أو فسخها. .1

 . . استئجار األعيان أو العقارات من الغري2

 بني اجلانبني .ة . تفويض املكاتب العقارية بإدارة أمالك اجلمعية وفق اتفاقي3
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 والعشرون:ثامنة املادة ال

يرد به نص خاص يف هذه الالئحة فيما يتعلق باملشرتيات والتكليف باألعمال تطبق بشأنه  كل ما

( وتاريخ   58م/باملرسوم امللكي رقم) ةالصادرفسات واملشرتيات احلكومية األحكام الواردة يف نظام املنا

 والئحته التنفيذية, وما يطرأ عليهما من تعديالت. هـ ،04/09/1427

 الفصل اخلامس

 الرقابة املالية قبل الصرف وبعده

 املادة التاسعة والعشرون:

 .باملراقبة املالية على اجلمعية لداخلية تقوم جلنة املراجعة ا

 : املادة الثالثون

 , ويف حالة الصرف مبوجب صورال مبوجب املستندات األصليةإجيوز الصرف من حساب اجلمعية  ال

 . املستندات, أو مبوجب بدل الفاقد, يتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات املنظمة لذلك

 والثالثون: ةلواحداملادة ا

اجلمعية يرفع يف املالية  راجع الداخلي واحملاسب باإلدارةخالف على الصرف بني امليف حالة حدوث 

الختاذ حلول مناسبة ويف حال استمرار اخلالف يكون  ,ىل مدير اجلمعية متضمنا الرأيني معًاإاالمر 

قرار مدير اجلمعية يف هذا الشأن واجب التنفيذ فان مل يقتنع املراقب املالي بقرار مدير اجلمعية 

 فعليه)بعد التنفيذ( اعداد تقرير يرفع اىل رئيس جملس االدارة وقراره يف ذلك نهائي.

 والثالثون: املادة الثانية

حلسابات اجلمعية تتوافر فيه  خارجيًا والتنمية االجتماعية, مراجعًاوارد البشرية ملوزارة اتعني 

كل سنة مالية, ويكون ركز التنمية التابع له اجلمعية الشروط القانونية ويقوم برفع تقرير مل

 .ويتم صرف مستحقاته من حساب الوزارة التكليف ملدة سنة مالية قابلة للتجديد
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 :لثالثوناملادة الثالثة وا

سجالت واملستندات , وطلب البيانات الملراجع احلسابات اخلارجي حق االطالع على مجيع 

لتعاون معه, ويف حالة عدم ااجلمعية يف وااليضاحات الالزمة ألداء مهامه, وعلى اجلهات املختلفة 

مركز التنمية االجتماعية املشرف على يف تقرير يرفع اىل ن يثبت ذلك أمتكينه من ذلك فعليه 

 , الختاذ قرار يف ذلك , ويزود مدير اجلمعية بصورة منه.أعمال اجلمعية 

 املادة الرابعة والثالثون:

على مراجع احلسابات اخلارجي أداء مهامه املهنية املتمثلة يف فحص ومراجعة املستندات والدفاتر 

ىل إفحص احلسابات اخلتامية, وتقديم تقرير عن ذلك والسجالت وتقييم نظام الرقابة الداخلية و

اجلمعية خالل مدة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة املالية , وعليه أن يقدم مع إدارة جملس 

ايضاحات أو معلومات يكون قد  ةة , ومدى قناعته بأيياحلساب اخلتامي رأيه يف املركز املالي للجمع

 , وحتليله للحساب اخلتامي.لحوظاته يتضمن م تقريرًا ًاطلبها من مدير اجلمعية , مرفق

 املادة اخلامسة والثالثون:

موال اجلمعية للخطر, أن يرفع بذلك أعلى مراجع احلسابات, عند اكتشاف أي تصرف يعرض 

مركز التنمية االجتماعية املشرف على أعمال رئيس جملس ادارة اجلمعية ويزود ىل إ فوريًا تقريرًا

 الختاذ االجراءات املناسبة .بصورة منه اجلمعية 

 املادة السادسة والثالثون:

تعد اإلدارة املالية احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية لعرضها على جملس إدارة اجلمعية  (1

 العتمادها يف نهاية السنة املالية .

 واعتماده . معية احلساب اخلتامي للجمعيةدارة اجلإيناقش جملس  (2

 .اجلمعيةركز التنمية االجتماعية املشرف على أعمال مليرفع احلساب اخلتامي  (3
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 املادة السابعة والثالثون:

يتم جرد مجيع موجودات ادارة اجلمعية مرة واحدة يف نهاية كل عام مالي, مع جواز اجراء جرد 

 بسجل ذلك بواسطة جلنة يشكلها املدير وذلك ملطابقتها  ييستدع ذا كان هناك ماإمفاجئ 

األصول ورفع تقرير بذلك ملدير اجلمعية وفيما عدا ذلك تطبق اجلمعية قواعد واجراءات 

 . يطرأ عليها من تعديالت حلكومية ومااملستودعات ا

 امنة والثالثون:ثاملادة ال

اجلمعية إدارة عداد موازنة مالية لتكاليف الربامج ومواردها ويقوم جملس إتقوم اجلمعية ب

 . الربامجلصرف على قابل املالي لباعتمادها واعتماد امل

 التاسعة والثالثون :املادة 

 وفقا ملا يراه جملس ادارة اجلمعية حسب طبيعة كل برنامج.مج احتدد مكافأة املنسقني للرب

 ربعون:املادة األ

ضه ابرام العقود االستشارية أو التعليمية وفق اتفاقية فورئيس جملس االدارة أو من يلرئيس 

 مكتوبة.

 اإلجراءات املالية :املادة الواحد واألربعون : دليل 

يضع املشرف املالي دلياًل لإلجراءات املالية واحملاسبية اليت يرتتب التقيد به لضبط  (1

وتوحيد العمليات املالية واحملاسبية يف اجلمعية ، ويقرتح النماذج املالية واحملاسبية اليت 

تثبت وتوضح وتضبط هذه اإلجراءات على أن يراعي استخدام أنظمة احلاسب اآللي إىل 

يف اجناز وتسجيل العمل ويتم اعتماد جمموعة اإلجراءات املالية أكرب قدر ممكن 

 واحملاسبية بقرار من جملس إدارة اجلمعية .

إن اإلجراءات املالية واحملاسبية تتضمن تفصياًل للسياسات والقواعد واإلجراءات املالية  (2

 املنصوص عليها يف هذه الالئحة .
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 الفصل السابع 

 املدفوعات ( )املالية  تاإلجراءا

 واألربعون : سياسة الصرف : نية املادة الثا

يتم صرف املبالغ مبقتضى أمر الصرف وعادة يتم الصرف بشيكات أو حواالت بنكية مرفقًا  (1

 بسند الصرف .

إن سداد قيمة التزامات اجلمعية غري وارد إال بعد التحقق من تنفيذ الطرف اآلخر اللتزاماته   (2

بينه وبني اجلمعية ، ومن ذلك فإن من صالحيات مدير اجلمعية صرف وقع طبقًا للتعاقد امل

مبالغ مقدمة حتت احلساب إذا دعت احلاجة لذلك ولكن بشرط احلصول على الضمان 

 وافقة رئيس جملس اإلدارة على ذلك .الكايف ، مع أخذ م

 واألربعون : اإلجراءات املالية :ثالثة املادة ال

 اتباع اآلتي : التعريفية كاتب امليف اجلمعية وني احملصلون : على احملصلأواًل :   

 .بسند قبض رمسي يف مقر اجلمعية الرئيس وعدم استالم أية مبالغ نقدية )تربعات ( إال  (1

عند حترير سندات القبض جيب أن حيدد نوع املقبوض وذلك بالتأشري عليه نقدًا أو شبكة أو  (2

شيك أو حتويل بنكي ، مع ضرورة استيفاء بيانات الشيك )رقم الشيك ــ تارخيه ـ البنك 

 املسحوب عليه ( .

ملا فيه من  ، وعدم ترك أي مبالغ نقدية بالصندوقالبنك يف ايداع مجيع املبالغ اليت ترد يوميًا  (3

 أهمية قصوى يف عدم تراكم املبالغ يف الصندوق وألسباب أمنية .

 ( ريال من عهدة أمني الصندوق .2000عدم صرف أي مبلغ نقدي يزيد عن ) (4

ضرورة فصل عهدة أمني الصندوق وال يتم اقفاهلا يف الصندوق ويتم الصرف على املصروفات  (5

 اإلدارية من العهدة بشكل مباشر بسندات صرف عهدة يتم طباعتها من قبل اإلدارة .

( وذلك حبد أقصى حتى يتم مراجعتها وال يتعطل %50رفع مستندات العهدة إذا صرف منها ) (6

 عمل القسم أو الفرع .
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 .على مجيع الفواتري اليت تصرف من العهدة القسم أو املشروع رورة توفر اعتماد املشرف ض (7

 ضرورة وجود ايداعات مجيع املستفيدين ألي مبالغ أو مساعدات يف حسابهم . (8

 رفع املستندات )القبض والصرف ( بشكل يومي للمحاسبة مع مرفقات القبض أو الصرف . (9

 قبض والصرف وكشف حركة الصندوق مبلف خاص .حيتفظ احملاسب بصورة من سندات ال (10

 ارفاق حركة الصندوق مع السندات عند الرفع للمحاسبة . (11

من قيمة العهدة األوىل وال يتم صرف  %50صرف عهدة إدارية إال بعد اثبات صرف  مال يت (12

 الدفعة الثانية إال بعد استالم الدفعة األوىل واثباتات صرفها .

 عدم صرف رواتب أو مكافآت للموظفني أو العمال من العهدة إمنا تدرج ضمن مسري الرواتب . (13

 معية إتباع ما يلي : : على حماسيب اجلالدارة املالية ثانيًا : ا

 أن تثبت حماسبيًا مجيع الواردات واملصروفات وذلك بشكل يومي أواًل بأول . .1

جرد للصندوق يف نهاية كل شهر يتم مبوجبه جرد املبالغ الفعلية  بعملأن يقوم احملاسب   .2

والشيكات لدى احملصلني ومن ثم تتم املطابقة مع رصيد النظام فور انتهاء قسم احملاسبة 

 من قيد كامل سندات القبض والصرف .

مطابقة حركة الصندوق مع النظام والتأكد من حصة الرصيد الفعلي مع الرصيد  .3

 الدفرتي .

تزيد عن مخسة  املطابقات البنكية واقفال ميزان املراجعة بعد انتهاء الشهر بفرتة ال عمل .4

 ويف نهاية كل ربع سنة )تقرير ربع سنوي ( .عمل أيام 

 ملناوالت يف أضيق احلدود .تكون اعدم اصدار أي مبلغ أو شيك إال لصاحبه شخصيًا و .5

( 10,000مواد يزيد سعرها عن ) تعاقدات أو شراءجيب احضار ثالثة عروض اسعار عند عمل  .6

ريال ويتم اعتماد هذه العروض من اللجنة املكلفة مبتابعة املشروع هلا طبقًا للدفعات الواردة 

 بالعقد املعتمد وال يتم جتاوزها .

  ت .رفع مجيع سندات االدخال وسندات الصرف إىل قسم احملاسبة بشكل يومي إن وجد .7

ملا يف ذلك من تسهيل لعملية دات وبشكل واضح جيب أن تتم تعبئة مجيع خانات السن .8

 املراجعة والتدقيق .

 عند الغاء أي سند جيب أن يعتمد من مدير اإلدارة ويرفق مبسلسله حتى تتم متابعته . .9
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 هناك مستندات عامة جيب ارفاقها من كل سند صرف :  .10

مع ضرورة مراجعتها قبل عرضها على املشرف أو مدير  فاتورة من املورد أو املستفيد ، (أ

 اجلمعية .

حملاسبة بصرف املبلغ بعد توقيعه من مدير املصدر اىل اأمر صرف الصادر من قسم  (ب

 اجلمعية .

 البحث االجتماعي : على قسم البحث االجتماعي يف  اجلمعية إتباع ما يلي :ثالثًا : 

 ملستفيدين عن طريق البحث االجتماعي : ( املستندات املطلوبة لسداد اجيارات ا1

 ( : 1أ( تعبئة النموذج رقم )      

 ( : 2ب( تعبئة النموذج رقم )     

 القيام بإعداد طلب سداد اجيارات املستفيدين :  عند األمور التالية  ةعاا( جيب مر2

 أ( جيب أن حيتوي العقد على بند التجديد تلقائيًا أو أن يكون العقد ساري املفعول .

  ( . 1ب( جيب التأكد من تاريخ العقد وأنه مطابق ملاورد يف النموذج رقم )

   ( .1أن يكون سكن األسرة احلالي مطابق ملاورد يف النموذج رقم )ب ج( جي

 لوضع العقار وصالحيته للسكن . د( جيب أن تكون القيمة االجيارية مالئمة

هـ( جيب على من يبحث وضع املستفيد مقارنة عقد االجيار املقدمة مع العقد األصلي ويوقع 

 على الصورة بأنها طبق األصل وحتفظ يف ملف املستفيد .

 و( يودع املبلغ يف حساب املستفيد مباشرة .

 ز( أن يكون عقد االجيار داخاًل ضمن نطاق عمل اجلمعية .

وباسم ابنه أو زوجته أح( جيب أن يكون العقد باسم املستفيد شخصيًا )املسجل يف اجلمعية ( 

 .أو ابنته .... اخل 
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يثبت صلة القرابة كدفرت العائلة وأن يكون لدى املستفيد عذر صحيح  جيب احضار ما ط(

 ومقنع يف عدم كتابة العقد بامسه .

 باء : ( املستندات املطلوبة لسداد فواتري الكهر3

 ( .3ا( تعبئة النموذج رقم ) 

ب( أمر الصرف الصادر من قسم البحث االجتماعي واملوقع من املشرف أو مدير اجلمعية للمحاسبة 

 لصرف املبلغ .

طلب سداد فواتري الكهرباء أن يوضع يف ملف املستفيد رقم  بإعدادج( عند قيام البحث االجتماعي 

 زله للرجوع إليه عند احلاجة للمطابقة . عداد الكهرباء أو املياه اخلاص مبن

د( جيب أن يكون اسم صاحب العداد حسب الفاتورة مطابق السم مالك العقار من واقع عقد 

 االجيار .

  ( املستندات املطلوبة لسداد مصاريف العالج : 4

 طلب املساعدة الذي يوضح وضع املستفيد من قبل الباحث االجتماعي ومدير قسم اخلدمات ا(

 االجتماعية أو من ينوب عنه ومعتمد من املشرف أو من مدير اجلمعية .  

 ب( تقرير طيب معتمد من مستشفى حكومي يوضح حالة املريض والعالج الالزم له .

ج( أمر الصرف الصادر من قسم البحث واملوقع من املشرف أو من مدير اجلمعية للمحاسبة 

 لصرف املبلغ .

 ( املستندات املطلوبة لسداد مساعدات املستفيدين املكلفني : 5

 ( .4أ( تعبئة النموذج رقم )

 ب( سند القبض الذي يوضح مبلغ الكفالة .

 أمر الصرف .ج( 
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 ف اإلدارية يف اجلمعية :رابعًا : اعتماد املصاري

 الرواتب واملكافآت :  (1

مسري الرواتب موضحًا به اسم املوظف وراتبه الشهري ووظيفته واحلسومات اليت وقعت عليه أو 

االضافات واملبالغ املستحقة له على أن يرفق مع املسري املستندات املؤيدة ألي تعديل قد يطرأ 

 يح نوع احلسم أو االضافات .عليه كاحلسومات والتعيني اجلديد ، مع توض

 حمروقات وصيانة السيارات :  (2

أصل الفواتري على أن يوضح يف كل فاتورة اسم اجلمعية والتاريخ والكمية ورقم السيارة ونوع 

 اخلدمة .

 التجديد والتأشريات :  (3

 صورة من إقامة العامل املراد جتديد اقامته . (أ

 ايصال السداد الصادرة من اجلوازات . (ب

 مة العامل بعد جتديدها وكذلك صورة التأشرية .صورة اقا (ت

إال معقب ادارة اجلمعية فقط ، فواتري اخلدمات يسمح ألي موظف بالتعقيب عليها  مع مالحظة أنه ال

 )الكهرباء ، املياه ، اهلاتف وما يف حكمها ( : 

أن يكون العقار حتت نظارتها شريطة أن يكون العقار باسم اجلمعية أو  أصل الفاتورة ، (أ

غرامات النقطاع اخلدمة فال تتحمل اجلمعية ويتم حتميلها .مؤجرًا بشكل رمسي 

 للمتسبب فيها .

 ايصال السداد يف حالة سداد املبلغ عن طريق املصرف . (ب

 عمليات شراء األصول الثابتة :  (4

 ا( طلب الشراء .

 الشراء . ب( فاتورة

 ج( تسليم األصل للشخص الذي سيستفيد منه مبوجب منوذج استالم .
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ريال فأكثر لألصل الواحد بغض  300د( عدم تسجيل األصل كأصل ثابت إال إذا كان املبلغ 

االفرتاضي ألكثر من سنة مالية وأي أغراض تشرتى  االنظر عن امجالي قيمة الفاتورة وعمره

 عهدة بسجل خاص على املوظف املستفيد .بأقل من هذا السعر تسجل ك

 هـ ( يف حالة التربع للجمعية بأصل ثابت ومل حتدد قيمته يتم اآلتي : 

  يف حالة السيارات واملباني يتم احضار ثالثة عروض تقييم ويتم التقييم على أساس متوسط السعر  (1

قييم املوجودة يف اجلمعية يف حالة األثاث واملفروشات أو األجهزة يتم التقييم من خالل جلنة الت (2

 على أن يكون أحد أعضائها حماسب اجلمعية .

 الصيانة العامة :  (5

 أصول الفواتري . (أ

أو صيانة ... بناء أو تعديل  التعاقدات اليت تتم مع أي جهة خارجية للقيام بأعمال تكسري أو (ب

 اخل بعد املوافقة عليه من قبل املشرف أو مدير اجلمعية .

من تكلفة األصل فإنه يضاف  %50إذا مت عمل الصيانة للمباني أو السيارات مببلغ يساوي  (ت

 على قيمة األصل .

فأكثر من تكلفة األصل فإنه  %20إذا مت عمل صيانة يف مباني مستأجرة مببلغ يساوي  (ث

 نة ( .يسجل )اصالح وصيا

 صيانة األجهزة واألدوات :  (6

 أصول الفواتري . (أ

 تقرير الفين املختص حبالة اجلهاز واملبلغ املطلوب . (ب

 االعالنات :  (7

أصل العقد الذي مت إبرامه مع اجلهة القائمة بعمل االعالن متضمن طريقة السداد  (أ

 )دفعة واحدة أو عدة دفعات ( أو الفاتورة االمجالية .

 أصول الفواتري مع أصل التعميد من اجلمعية . (ب

ارفاق أصل االعالنات مع املعاملة مع مراعاة أن تتضمن الغالفات املرفقة من الصحف  (ت

 رقم العدد والتاريخ واملطابق للمذكور يف الفاتورة . واجملالت على
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 النظافة :  (8

 أصول الفواتري . (أ

 االجيارات :  (9

 عقد االجيار املربم بني اجلمعية ومالك العقار ساري املفعول . (أ

 ارفاق سند القبض الذي يثبت استالم املبلغ بعد سداد املبلغ . (ب

 تذاكر السفر :  (10

 أصول الفواتري . (أ

 صورة من التذكرة بعد استخراجها . (ب

 األدوات املكتبية :  (11

 طلب شراء من اإلدارة الداخلية بالقسم الذي حيتاج أدوات . (أ

 أصل الفواتري . (ب

 ملحوظات هامة :  (12

االستالم اليت تثبت استالم تلك منوذج عند شراء أي مواد جيب أن يرفع مع املعاملة  (أ

 الكميات .

 قصاها السابع من الشهر الذي يلي الشهر السابق .جيب رفع ميزان املراجعة يف مدة أ (ب

 رفع البيان التحليلي ومصروفات كل بند حسب اجلدول املرفق . (ت

 بعد السداد لقيمة املعاملة جيب أن ختتم خبتم دفع أوصرف . (ث

 أخد توقيعات كل من )احملاسب ، املشرف ، مدير اجلمعية ( . (ج

 

 

 

 

 

 



28 
 

 سابع الفصل ال

 أحكام عامة:

 :رابعة واألربعون املادة ال

كل مامل يرد به نص يف هذه الالئحة فريجع فيه اىل نظام وزارة املوارد البشرية والتنمية 

 االجتماعية.

 واالربعون:امسة املادة اخل

 :اعتماد الالئحة 

تعتمد هذه الالئحة من قبل جملس إدارة اجلمعية وذلك بعد مناقشتها وال جيوز تعديل أو 

رة فيها إال مبوجب قرار صادر من اجمللس أو من يفوضه بذلك، ويف حالة تغيري أية مادة أو فق

 صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها على كل من يهمه األمر قبل بدء سريانها بوقت مناسب .

 


