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 للتنميةطيبة النسائية لجمعية  خاصة ملكية هي فيه المدرجة المعلومات وجميع  المستند ذاه إنَّ

 بأداء يتصل فيما دميستخ أن ب" ويجالجمعيةـ"ب دبع فيما إليها وسيشار المنورة لمدينةاب االجتماعية

 من مسبقة كتابية بموافقةٍ إال آخر غرض ألي نسخه أو استخدامه يحق ال وكذلك ،العالقة ذات األعمال

 .الجمعية

 

 
 

 ،الجمعية في المالية لإلدارة الموكلة األنشطة تحكم التي واإلجراءات السياسات يبين الدليل َّهذا إن

 :مايلي واإلجراءات السياسات هذه من والغرض

 .المالية لإلدارة المالية لكافةاألنشطة مناسبة رقابية معايير وضع .1

 اإلدارية والتقارير الموازنات فيها بما واضح بشكل للجمعية المالية واإلجراءات السياساتتحديد  .0

 .ووظائفها أنشطتها بكافة الجمعية وتنظيم إدارة في الستخدامها وذلك وفعالية بكفاءة

 .الجمعية في المالية اإلدارة موظفي لكافة محدَّث مرجعي دليل وتوفير تأمين .3

 اإلدارة ومهام وظائف نطاق على واإلجراءات السياسات تطبيق عند والتوافق ضماناالنسجام .1

 .الجمعية داخل المالية

 .الجمعية عمليات انقطاع دون للحول المالية اإلدارة ومهام وظائف استمرارية ضمان .5

 

 
 
 
 

 أومن الداخلي المراجع عاتق علىع تق الالئحة فيهذه الموجودة واإلجراءات السياسات حفظ َّمهمة إن

 الحاجة حسب ذلك من أقل مدة أوفي سنوياً واإلجراءات السياسات دليل مراجعة.بذلك اإلدارة تخوله

  المديرة قبل من اعتماده يجب األعمال فيإجراءات تغيير أي.الجمعية داخل الرئيسة العمل تغيرات لمراعاة،

 . الجمعية في المالية اإلدارة رئيسة به توصي أن بعد وذلك التنفيذية

 

 

 

 مقدمة

 السرية والخصوصية

 الهدف من الوثيقة

 مسؤولية حفظ وتطبيق هذه الالئحة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام عامة -1

 

 انهذف ين انذنٍم  (: 1-1يادة)  

قبل كافة  تهدف هذه الالئحة إلى بيان القواعد األساسية للنظام المالي والمحاسبي والذي يراعَى اتباعه من

كما تهدف إلى المحافظة على أموال وممتلكات ، العاملين في الجمعية عند القيام بجميع األنشطة المالية

 والضبط الداخلي وسالمة الحسابات الماليةوقواعد المراقبة الجمعية وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل

 :تعرٌفات  :(8-1يادة )
 

 الالئحة المعاني المبينة بجانبها ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: يكون للتعابير التالية والمستخدمة ضمن هذه

 : جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية الجمعية 

على أعمال الجمعية كما أنها  لإلشرافيقصد به مجلس إدارة الجمعية وهو الجهة المخولة : مجلس االدارة

 الجهة المانحة لكافة الصالحيات القانونية واالدارية والمالية 

: يقصد بها رئيسة مجلس إدارة جمعية طيبة النسائية المنتخبة بواسطة أعضاء مجلس  رئيسة مجلس االدارة

 االدارة 

مسؤولة عن تنفيذ الخطط  والسياسات : هي المديرة التنفيذية لجمعية طيبة النسائية وال المديرة التنفيذية

  وتتبع لرئيسة مجلس االدارة

 :اعتًاد انالئحة   :(3-1يادة )
 

أمينة وذلك بعد مناقشتها والموافقة عليها من قبل ، تُعتمد هذه الالئحة من قبل اللجنة التنفيذية

  مادة أو فقرة وال يجوز تعديل أو تغيير أي، اليةاإلدارة الم ةوالمراجع الداخلي ومدير الصندوق

وفي حالة صدور أي ، فيها إال بموجب قرار صادر عن اللجنة التنفيذية أو من تفوضه بذلك

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

 الفصل األول
 األحكام والقواعد العامة 

 



 
 

 

  

 
 

 (: تطبٍق انالئحة4-1يادة )
 

تسري أحكام هذه الالئحة على جميع المعامالت المالية في الجمعية وكل ما من شأنه المحافظة 

 على أموال الجمعية وإحكام الرقابة فيها 

 

 رقابة تطبٍق انالئحة:(5-1يادة )
 

، عن مراقبة تطبيق هذه الالئحة وااللتزام بها لةالمسؤو هيفي الجمعية  مسؤولة الجودة

وعليه إخطار اإلدارة المالية عن أي مخالفة للعمل لمعالجتها فوراً واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 التنفيذية باألمور ذات األهمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك االدارةوإبالغ ، والكفيلة بذلك

 

 طالحٍة انتىقٍع عن انجًعٍة:(6-1يادة )
 

إن من يملك حق التوقيع عن الجمعية هو من يخوله مجلس االدارة  بالصالحيات المعمول بها 

ً لالئحة الصالحيات المالية واإلدارية  في الجمعية حيث يحدد مجلس االدارة الصالحيات وفقا

 وكما يقر نظام التوقيععن الجمعية على أن يتضمن ذلك ما يلي:

 .حدود عمليات الصرف المالي 

 تواريخ سريانها. بيانات لتوقيعات المعتمدة معنماذج ا 

 

 انهغة:    (7-1يادة )
 

 الجمعية في المالية والتقارير للمعامالت الرسمية اللغة هي العربية اللغة

 

 : انعًهة انًستخذية   (2-1يادة )

 

 وفي، السعودي اللاير هي المالية التقارير في والتقييم واإلثبات التسجيل في المستخدمة العملة

 إجراء مع السائد العملة سعر حسب السعودي لللاير تحول أخرى بعمالت أموال تحصيل حال

 .ذلك األمر يتطلب عندما الالزمة المحاسبية التسويات

 



 
 

 

 

 األسس المحاسبية -0

 
 

 :األسس انًحاسبٍة (1-8يادة )
 

 عليها المتعارف المحاسبية والمبادئ تُقيد حسابات الجمعية بمبدأ القيد المزدوج ووفقاً لألسس

 :يتم إعداد الحسابات وفقاًلألسسوالمفاهيمالعامةاآلتيةحيث دولياً ،  والمعمول بها

 تسجيل األصول بموجب مبدأ التكلفة التاريخية -1

 إليراداتوالمصاريف على أساساالستحقاقا -0

 الجمعية قائمة على فرض االستمرارية. -3

 العمل بمبدأ االفصاح الكامل للقوائم المالية -1

  مستقلة محاسبية بسجالت االحتفاظ -5

 تتيح بطريقة بالدفاتر المحاسبية والقوائم المالية وجميع العمليات المحاسبية االحتفاظ -6

 عليها في أي وقت مناسب واالطالع بالرجوع لهعالقة طرف ألي

 أرشفةالفواتيروالسجالتومحاضراالجتماعاتوالقرارات على أساس علمي وبطريقة -7

 ينظًة.

 

 :انًحاسبٍة انتقارٌر إعذاد(8-8) يادة
 االستحقاقات جميع تشمل بحيث، سنوي(، ربعسنوي، يتم إعداد التقارير على أساس )شهري

واضحة ودقيقة عن الموقف المالي ونتائج األنشطة المتعلقة  بصورة باإلفصاح الضرورية

ائم يتم إعداد التقارير المالية لكافةأنشطة الجمعية بعداالنتهاء من إصدار القوحيث  بالجمعية

 ولمجلس اإلدارة إن دعت الحاجة إلى ذلك، ويتم تقديمها لإلدارةالعليا، المالية

 

 :انشهرٌة انحسابات تسىٌة(3-8) يادة

 شهري تسوية الحسابات على أساس

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 إدارة الحسابات البنكية-3

 

هذه الحسابات  يكون للجمعية حسابات في البنوك تودع فيها مواردها وايراداتها ويكون صالحية التوقيع على

مقتصرة على رئيسة مجلس االدارة أو نائبة رئيسة مجلس االدارة ، وأمينة الصندوق معا بحسب القواعد 

  واالجراءات المحاسبية والصادرة عن وزارة الشئون االجتماعية .

 

 :انبنكٍة انحسابات يع انتعايم سٍاسة(1-3) يادة

 فتح جميع الحسابات البنكية باسم الجمعية. -1

 بالتوقيع حسب الئحةالصالحيات المالية والمفوض توقيع كافة الشيكاتالصادرة من قبل المسؤول -0

 إجراء عمليات تسوية كافة الحسابات البنكية على أساس شهري. -3

 حل كافة المسائل العالقة والتي تظهر في عمليات التسوية والتحري عنها مباشرةً حين ظهورها. -1

 التيتخص الجمعية.اعتماد كافة التحويالت البنكية  -5

 المتبعة لإلجراءات وفقا قفل أي حساب اعتماد -6

 يتم اعالم البنوك فورا عند سحب أو تعديل سلطة األشخاص المفوضين  بالتوقيع  -1

 . استخدام دفاتر شيكات مطبوعة بأرقام متسلسلة ، والشيكات التالفة -8

 :بنكً حساب فتح (8-3) يادة

 اإلجراءات اآلتية:البنكي للجمعية يتم حسب  الحساب فتح

 اصدار قرار من مجلس االدارة بفتح حساب بنكي 

 تحهــف بابــسأ حاـــموض أمينة الخزنةمن قبل اب بنكي جديد ــــســــتح حــــفوذج ـئة نمـعبـت -1

أمينة الصندوق ورئيسة مجلس االدارة ونائبة رئيسة والتفاصيل ذات العالقة ومن ثم اعتماده من قبل 

 . المجلس 

 لالعتماد ألمينة الصندوقإرسال النموذج  -0

إجراءات فتح الحساب البنكي والذي يقوم بترتيب ألمينة الخزنةبعد اعتماد النموذج يتم إرجاعه  -3

 الجديد.

 اإلدارة المالية بفتح حساب رئيسي جديد في دليل الحسابات ةمدير تقومبمجرد فتح الحساب الجديد  -1

 حسب ماهومُبيَّن في دليل الحساباتبهذا األمر  وإخطار الموظفين المعنيين

 



 
 

 

 

 :بنكً حساب قفم (3-3) يادة

 اتباع اإلجراءات اآلتية: بنكي للجمعية يجب حساب إلقفال -1

 أسباب قفل ةاإلدارة المالية موضح ةمن قبل مدير( تعبئة نموذج قفل حساب بنكي )نموذج  -0

 والتفاصيل ذات العالقة. القائم البنكي الحساب

 واالعتماد للمراجعةألمينة الصندوق  إرسال النموذج -3

 بترتيب إجراءات قفل تقوم والتياإلدارة المالية  ةيتم إرجاعه لمديرأمينة الصندوق  اعتماد بعد -1

 الحساب البنكي 

اإلدارة المالية بتجميد الحساب الرئيسي في دليل الحسابات  ةمدير تقوم بمجرد قفل الحساب -5

 المعنيين  وإخطار

 

 انبنكٍة( : انتسىٌات 4-3يادة )

 اآلتية: اإلجراءات حسب تتم للجمعية البنكية التسويات

 شهريا البنكية بإجراءالتسويات فياإلدارةالمالية ةبالمحاس تقوم -1

 اعتماده ثم ومن البنكية التسويات بيان بمراجعة المالية اإلدارة تقوم مدبرة -0

 يرفع أوالمالية اإلدارة مديرة  من القرارمباشرة اتخاذ يتم عليها مختلف مسألة أي وجود حالة في -3

 القرار. التخاذ( الصالحيات الئحة حسب) العليا اإلدارة إلى االستثناء تقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٍاسات عاية : ( 1-)4يادة 

يناير في السنة الميالدية  من األول من تبدأ،عشرشهراً اثني عن عبارة هي للجمعية المالية السنة -1

 شهر ،  كل نهاية في المحاسبية الدفاتر إقفال ويتم

 الشئون االجتماعية وزارة  الصادرةعن المحاسبية واألعراف القواعد الجمعية تتَّبع -0

 

 : نايج خاص نهحسابات(بر8 -4يادة )

 الحاسب على العامة بالحسابات خاص الكتروني  نظام باستخدام حساباتها الجمعية تمسك -1

 مصروفات وايرادات الجمعية وتسجيل  إلثبات اآللي

 االحتياجات مع ومالئمته النظام صالحية من المستمر بالتأكد المالية اإلدارة مديرةتقوم  -0

 والسعي فيه األعمال ومتابعة والرقابة والتخطيط والتحليل والمحاسبي المالي العمل ومتطلبات

 المحاسبي.  األداء مستويات أعلى مع متناسقا وإبقائه وتطويره لتحديثه

 

 : انتخطٍط انًانً)3-4) يادة

 عليها يعتمد التي مصادرالتمويل وبيان األموال من الجمعية احتياجات تقدير إلى المالي التخطيط يهدف

 المالية. بالتزاماته والوفاء احتياجاته لسد التخطيط

 

 : إعذاد انقىائى انًانٍة  (4-4)يادة

 السائدة األخرى واألنظمة القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة لمتطلبات وفقا المالية القوائم إعداد

 ونتائج الجمعية ألوضاع والعادل الصحيح الموقف المالية القوائم تُظهرويجب أن  بها والمعمول

هيةفيتاريخمحددوعندالطلب ،  والتدفقاتالنقديةالمتعلقةبالفتراتالزمنيةالمنت العمليات

 بها والعمل والتقيد متابعةالمتغيراتالمستجدةفيالمتطلباتالقانونيةفيإعدادالتقاريرأوالًبأولويجب،

 .مبينبالسياساتالماليةهوكما االلتزامبالمواعيدالمحددةإلعدادالتقاريرالماليةو

 

 

  الثاني الفصل
 والمحاسبية المالية السياسات 

 



 
 

 

 

  : كتابة انتقارٌر انًانٍة اجراءات (5-4يادة)

 إعدادميزانالمراجعةالنهائيالمعدفينهايةالفترةالماليةمنقبلاإلدارةالمالية (1

 للجمعية التفصيلية المالية القوائم بإعداد المالية اإلدارة تقوم (0

 المراجعةالنهائيةلجميعالقوائمالماليةمصحوبةبموازينالمراجعةوالجداولالمؤيدةلهذهالقوائممن (3

 االدارة المالية  مديرةقبل 

 على عرضها ثم ومن لالعتماد عليها والموافقة لالطالع العام للمراجع المالية القوائم تقديم (1

 عليها والمصادقة العتمادها اإلدارة مجلس

 واعتمادها المالية القوائم بمراجعة فياجتماعه اإلدارة مجلس يقوم (5

 الحاجة إندعت والتعليقعليها والمراجعة لالطالع مسؤولة الجودةلل المالية القوائم تقديم (6

 

  :  سٍاسات دنٍم انحسابات(6-4يادة)

وفق أسلوب ترقيمي وتصنيفها  تضع اإلدارة المالية دليالً للحسابات يقوم على أساس ترميز الحسابات 

 الجمعية  يتوافق مع طبيعة نشاط

  : إعذاد  دنٍم انحسابات  (7-4يادة)

 التنظيمي الهيكل يتضمنه التي اإلدارات لتصنيف موازٍ المحاسبية للوحدات دليالً المالية اإلدارة تضع

 عمل ونتائج ،واإليرادات والنفقات والمطلوبات الموجودات تحديد إلى الوصول من وبما يُمكِّن للجمعية

 التفصيل أو الجمع حيث من المالية اإلدارة فيه ترغب وبالمستوى التي اإلدارات هذه

  : ( تظنٍف  دنٍم انحسابات 7-4يادة)

 الستة اآلتية: دليل الحسابات يشمل المجاالت

 رمز الحساب: وهو الرمز المحدَّد والمخصص لكل حساب رئيسي -1

 وصف الحساب: يمثل اسم الحساب الرئيسي -0

 وضع الحساب: يمثل توضيح عام عن الحساب عما إذا كان متحركاً أم غير ذلك. -3

و طبيعة الحساب: يمثل توضيح عما إذا كان الحساب مرتبطاً بالميزانية أم بقائمة الدخل وهل ه -1

 دائن حساب مدين أم

 مستوى الحساب : يمثل توضيح مستوى الحساب وهل هو تفصيلي أم غير ذلك -5

 إلدارة : يمثل توضيح اإلدارة المحددة المرتبط بها الحساب.ا -6

  : ( انًراجعة انًستًرة  نذنٍم انحسابات 2-4يادة)

 يجب مراجعة دليل الحسابات على أساس نصف سنوي على األقل لتحديد الرموز غير -1

واستخدام رموز جديدة تُبقي دليل الحسابات محدَّثاً وفقاً لالحتياجات الحالية  الضرورية لحذفها

 والمستقبلية للجمعية.

 



 
 

 

 

 

اإلدارة المالية وبناءً  ةإنَّ أي تغيير في دليل الحسابات يراد إجراؤه يتم الرجوع فيه الى مدير -0

 اعتماده على ذلك يتم

اإلدارة المالية بمراجعة الحسابات التي تم إيقاف حركتها لتقييم الحاجة لها أو إلى  ةمدير تقوم -3

 والتي تشمل : إلغائها

 الحسابات المدرجة في دليل الحسابات لالستعمال لمرة واحدة. -1

 الحسابات التي لم تشهد أي حركات خالل السنوات الماضية ذات األرصدة الصفرية. -5

 نها حسابات متشابهة ويمكن دمجها مع حسابات أخرىالحسابات التي أوضحت التجربة بأ -6

 بيقوم المراجع الداخلي بمراجعة الطلب الخاص بفتح أو إلغاء أو تغيير وضع حسا -1

  : ( انتغٍٍر أو انتعذٌم فً  دنٍم انحسابات 9-4يادة)

تغيير أو  /إلغاء  /اإلدارة المالية إلى مدى الحاجة إلى فتح  مديرةبإخطار  بةالمحاس تقوم -1

 رئيسي تحريك حساب

 باآلتي: تخطراإلدارة المالية بعد ما  مديرة تقوم -0

 تغيير أو تحريك حساب رئيسي /إلغاء  /مدى الحاجة إلى فتح  تقيم -3

مراجعة قائمة الحسابات غير المتحركة للتأكد عما إذا كان الحساب الرئيسي المطلوب موجوداً  -1

 في القائمة 

 ساب المطلوب مجدياً أم الالنظر في ما إذا كان فتح الح -5

 ، تغيير أو تحريك حساب رئيسي /إلغاء  /تعبئة الطلب وفقاً لنموذج طلب فتح  -6

اإلدارة  مديرةيتم تخصيص الرموز الالزمة لها من قبل  واعتماد الحسابات الرئيسية الجديدة -1

 المالية

على جميع  اإلدارة المالية عند استالم النموذج المعتمد بتطبيقه وتفعيله وتعميمه مديرة تقوم -8

 مستخدمي الحسابات الرئيسية في الجمعية

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

    

  : ( تشًم األطىل يا ٌهً 1-5يادة)

وهي عبارة عن شراء واقتناء وتملك األراضي والمباني والمرافق والمعدات  األصول الثابتة:

 النقل واألثاث الالزمة لحاجة العمل والتي تساعد في تحقيق أغراض اقتنائها. ووسائل

 باإلضافة إلى األصول المتداولة، : وهي عبارة عن النقدية الالزمة لحاجة العملاألصول المتداولة

 االخرى

 :ة األطىلسٍاسة إدار( 8-5يادة)

 

يتم حيازة األصول الثابتة طبقاً لإلجراءات المعتمدة ويتم تقييدها في السجالت بتكلفتها  -1

 الحيازة التاريخية في تاريخ

يجب التقييم واإلفصاح عن األصول الثابتة المقيدة في القوائم المالية الخاصة بالفترات التي  -0

 تاريخ حيازتها وبعد تسوية اإلهالك المتراكم لها. تعقب

 اإلهالكطريقة  توزيع تكلفة األصول القابلة لإلهالك على العمر اإلنتاجي لألصل باستخدام -3

 المباشر

وكما يتم تحميل اإلهالك على أساس كامل لكل شهر ، يتم حساب اإلهالك على أساس شهري -1

بينما في حالة التخلص من األصل ال يُحمَّل اإلهالك على ، تاريخ حيازة األصل اعتباراً من

 اإلدارة المالية رئيسةمن األصل ويتم متابعة هذه األمور من قبل  ص فيهالشهر الذي تم التخل

يجب إجراء حصر ميداني دوري على أساس العينات بالنسبة لألصول الثابتة ويجب مقارنة  -5

وفي حالة عدم المطابقة يجب إجراء ، الحصر مع قوائم األصول الثابتة حسب السجل نتائج

 التسويات المناسبة.

وسجل األصول  ثابتة وفقاً لإلجراءات المعتمدة في دفتر األستاذ العامالتخلص من األصول ال -6

 كما يجب تحميل المكاسب )أو الخسائر( من األصول، الثابتة ويجب تحديثه بناءً على ذلك

 الثابتة المُتخلص منها على حساب األرباح والخسائر.

 تسوية سجل األصول الثابتة مع رصيد دفتر األستاذ العام في نهاية كل شهر. -1

 

 

 الفصل الثالث
 إدارة األصول 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

( إجراءات حٍازة األطىل انثابتة أو تغٍٍرها أو انتخهض 3-5يادة)

 :ينها

على اإلدارات المعنية تعبئة نموذج تعميد شراء أصول ثابتة أو تغييرها أو  -1

 نموذج )    (  التخلص منها

تقديم النموذج مصحوباً بأي عروض أسعار يتم الحصول عليها من اإلدارات  -0

 المعنية

كما يجب ، بمراجعة التعميد المطلوب مقارنةً بالموازنة المعتمدة بةالمحاس تقوم -3

الخاصة بالموازنة ويجب تقديم النموذج مصحوباً  استكمال المعلومات

 بمراجعته تقوم التياإلدارة المالية  مديرةبالمرفقات إلى 

إذا كان األصل غير مدرجاً في الموازنة يجب الحصول على الموافقة من  -1

 ل تقديمه لالعتمادقبالصالحية  صاحب

بعد الحصول على االعتماد من صاحب الصالحية يتم إرسال نموذج التعميد  -5

 لإلدارة المعنيّة بهذا األمر لحيازة أصول ثابتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1-6يادة)

 أوراق و والشيكات النقدية المبالغ استالم الخزينة هذه تتولى بالجمعية رئيسية خزينة إنشاء يتم

 للجمعية المختلفة التوريد مصادر من إليها تورد التي القبض

 :(8-6يادة)

أمناء الخزن في الجمعية يجب أن يكونوا مؤهلين علمياً وعمليا ومن أصحاب الثقة واألمانة 

 ومزكين من ذوي الثقة وأال تقل تقاريرهم السنوية عن ممتاز ، أن يكونوا سعودي الجنسية 

 :(3-6يادة)

ويرفع  ةالمالي ةيجب اجراء جرد مفاجئ على الخزينة وما في حكمها من حين آلخر من قبل المدير

بنتيجة الجرد إلى المدير التنفيذي مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة نتيجة الجرد في حالة 

 العجز والتحقيق مع المتسبب.

 :(4-6يادة)

مبالغ أو مستندات ذات قيمة نقدية تخص الغير في خزن يحضر على أمناء الخزن إيداع أي 

الجمعية ، وفي حالة وجودها يتم لفت نظر أمين الخزينة كتابياً في المرة األولى ويحال أمين 

الخزينة للتحقيق إذا تكرر ذلك ،   وعلى أمناء الخزن و أصحاب العهد تنفيذ التعليمات الخاصة 

 ي تصدر في هذا الشأن.بالخزائن والمقبوضات والمدفوعات الت

 :(5-6يادة)

يجب استعمال خزينة حديدية ضد الحريق خاصة بأمين الصندوق ، ويجب مراعاة اإلبقاء على هذه 

 .الخزينة مقفلة في أي وقت خالل الدوام أو خارجه عندما ال يكون هناك حاجة إلى استعمالها

 

 

 

 الفصل الرابع
 الخزينة 

 



 
 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 المستودعات  

 (:1-7يادة )

للجمعية مستودع تخزن فيه المواد ويراعى ان تتوفر في المستودع شروط االمن والسالمة يكون  

 وسهولة الوصول الى المواد المخزنة .

 : (8-7يادة)

يكون قسم المستودعات مسئوالً عن استالم وصرف وتخزين المواد التي يتم شراؤها وتوريدها 

ه المواد من حيث الكم والكيف للمستودعات وذلك بشكل الذي يحقق افضل وضع لتوفر هذ

 بالتنسيق مع قسم المشتريات . 

 (:3-7يادة )

تكون امينة المستودع هي المسؤولة عن محتويات المستودع من مواد ومهمات مختلفة ويكون 

المستودع هو مكان تواجده الدائم وال يجوز ترك المستودع دون احكام إغالقه كما ال يجوز تسليم 

 شخص اال بموجب محاضر االستالم والمنصوص عليها الحقاً.  مفاتيح المستودع ألي

 (:4-7يادة )

يدخل في مسؤوليات امينة المستودع تنظيم وترتيب االصناف داخل المستودع في مجموعات  

متجانسة بحيث يسهل االستدالل عليها وصرفها والمحافظة عليها وحمايتها من التلف والفقد 

امينة المستودع تسهيل اعمال لجان الجرد السنوي والجرد والضياع كما يدخل في مسؤوليات 

 الفجائي اثناء السنة المالية . 

 ( :5-7يادة )

يتم تسليم امينة المستودع جميع محتويات المستودع من مواد او مهمات وذلك بموجب محضر 

جرد رسمي تقوم به لجنة مشكلة من قبل ذوي الصالحية على ان يوقع جميع اعضاء لجنة الجرد 

 على كافة صفحات وكشوفات الجرد الفعلي . 

 



 
 

 

 

  (:6-7يادة )

يتم استالم جميع محتويات المستودع من مواد او مهمات من امينة المستودع وذلك في حالة  

تركها العمل او حصولها على اجازتها السنوية ويكون االستالم بموجب محضر جرد فعلي يوقع 

 عليه وعلى جميع كشوفاته اعضاء لجنة جرد يتم تشكيلها من قبل ذوي الصالحية .

 ( :7-7يادة )

ألمينة المستودع استالم أي مواد بالمستودع اال بعد اتخاذ اجراءات وقواعد الفحص  ال يجوز

واالستالم الالزمة ويتم االستالم بموجب فاتورة شراء من الجهة الموردة وبموجب صورة من امر 

الشراء المعتمد من قبل ذو الصالحية واعداد سند ادخال بالكمية المستلمة فعال بالمستودع ووفقاً 

  واصفات التي تم معاينتها فعلياً والمطابقة لصورة امر الشراء.للم

 (:2-7يادة )

ال يجوز ألمينة المستودع صرف أي مواد من المستودع اال بموجب طلب صرف لجداول  

الصالحيات المالية واالدارية ويحظر على امينة المستودع تسليم واخراج البضاعة بدون االعتماد 

ى الشؤون المالية التأكد من ان جميع سندات صرف المواد من من قبل ذو الصالحية وعل

 المستودعات قد صدر مقابلها طلبات صرف معتمدة من قبل ذو الصالحية .

 (:9-7يادة )

بمجرد اتمام صرف المواد فعلى امينة المستودع استخراج سند صرف المواد والحصول على  

 توقيع المستلم بما يفيد االستالم . 

 :(11-7يادة )

ال يجوز تخزين أي مواد غير تابعه او غير مملوكة للجمعية في المستودع اال بقرار مكتوب  

ومعتمد من قبل رئيسة مجلس االدارة وتقيد المواد المخزنة في هذه الحالة في السجالت 

 المحاسبية كمخزون امانه  

 (:11-7يادة )

يع االصناف الواردة الى المستودع تحفظ امينة المستودع ببطاقات لألصناف بقيد فيها حركة جم 

 والمنصرفة منه والرصيد الكمي لكل صنف.

 

 



 
 

 

 

 (:18-7يادة )

تحتفظ الشؤون المالية بسجل لمراقبة المواد بالمستودع يقيد فيه حركة الوارد والمنصرف بالكميات  

والقيمة وذلك لجميع االصناف الوارد للمستودع والمنصرفة منه واستخراج االرصدة سواء بالكميات او 

لدفترية الواردة بسجل القيمة وعلى القسم المالي المراقبة على المواد بالمستودعات ومطابقة األرصدة ا

المراقبة المخزون مع األرصدة الفعلية وكذلك مع االرصدة الفعلية وكذلك مع االرصدة بالسجالت المخزنية 

 الممسوكة لدى امينة المستودع

 

 (:13-7) يادة

تخضع المخازن والمستودعات بالجرد الدوري والمفاجئ ويكون الجرد شامالً جميع محتوياتها التي      

تعتبر في هذا المجال ملكاً للجمعية ويتم الجرد مره على االقل كل ثالث اشهر وبالطريقة المشار اليها في 

 هذه الالئحة . 

 (:14-7يادة )

 يتم التعامل مع المخزون على النحو االتي:  

 يتم تقييد المخزون بسعر التكلفة او سعر السوق ايهما اقل .  .1

 يتم تقييد المخزون عند استالم المواد فعليا في المستودع واستخراج ايصال االستالم .  .0

  يتم تكوين مخصص للمواد التالفة على اساس منتظم. .3

 (:15-7يادة )

 على بناء مرة من الكثر الشهر خالل الجرد يتم ان ويمكن شهر كل نهاية في للمخزون الفعلي الجرد اجراء

 .العليا االدارة من طلب

 ( :16-7يادة )

 تشكيل لجنة جرد لإلشراف على عملية الجرد حسب الصالحيات الواردة بالالئحة.

 ( :17-7يادة )

اذا دعت الحاجة إلعادة عملية الجرد الفعلي االشخاص الذي يقومون بإعادة الجرد تقديم تقاريرهم وفحص 

االختالفات الناتجة مره اخرى وفي حالة التأكد انه ال حاجة إلعادة الجرد يجب اخذ االجراء الالزم لمعالجة 

 الفرق بناء على نتائج البحث عن الفروقات. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 (:12-7يادة )

  عتماد الفروقات الناتجة عن عملية الجرد يتم من صاحب الصالحية .ا 

 (:19-7يادة )

 تحديد يوم البدء بعملية الجرد الفعلي للمستودعات من صاحب الصالحية .  

 : (81-7يادة)

النقص في  \النقص الناتج عن تسوية فروقات المخزون يجب ان يتم تسجيلة في حساب الزيادة\الزيادة

 .   المخزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفصل السادس

 المصروفات والنفقات

 

 :ظرفه( انىثائق انًؤٌذة ن1-2يادة )

  

يقصد بها الوثائق والبيانات والفواتير والكشوف وغيرها من المستندات المبررة والمؤيدة لعمليات 

أنها  صرف النفقات والتي يجب أن ترفق مع مستندات الصرف المذكورة في هذه الالئحة ، بما يفيد

تمت على الوجه الصحيح وبأن المشتريات أو المستلزمات أو األشغال أو الخدمات قد تمت لصالح 

الجمعية وأنه قد تم استالمها ، ويجب أن تكون هذه الوثائق والبيانات والفواتير باسم الجمعية وليس 

 باسم أحد منسوبيها وبتواريخ حديثة مقاربة للتاريخ المقدمة فيه.

 

 :  (8-2يادة )

 ةإذا فقدت المستندات المؤيدة الستحقاق مبلغ معين قبل الصرف جاز أن يتم الصرف بموافقة المدير

بعد التأكد من عدم سابقة الصرف وبشرط أن يأخذ التعهد الالزم على طالب الصرف بتحمل  ةالتنفيذي

اقد للمستندات ، جميع النتائج التي قد تترتب على تكرار الصرف ويشترط أن يقدم طالب الصرف بدل ف

وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع استخدام المستند األصلي مع وجوب 

 .إرفاق نتيجة التحقيق الذي أجري في هذا الشأن مع مستندات الصرف

 

 ( تتى عًهٍة طرف انًرتبات واالجىر وفق انتسهسم انتانً :3-2يادة )

 

مراجعة كشوف الرواتب والتأكد من ويقوم قسم الموارد البشرية بتجهيز كشف استحقاقات الموظفين 

 ةعمليات االحتساب الواردة في الكشف .بعد المراجعة والتدقيق واخذ الموافقة والتعميد من المدير

بالغ التي على كشف الرواتب تقوم الشؤون المالية بطباعة قوائم بأسماء الموظفين والم ةالتنفيذي

 ةستدفع لهم وأرقام حساباتهم البنكية ويوقع من قبل الموارد البشرية، والشؤون المالية ، والمدير

 باالعتماد .يتم توقيع الخطاب من قبل صاحب الصالحية في الجمعية وارساله للبنك للصرف . ةالتنفيذي

 

الت ( ًٌكن طرف انرواتب واالجىر قبم انتارٌخ انًحذد فً انحا4-2يادة )

 انتانٍة:

أو من ينوب  ةالتنفيذي ةالمواسم واالعياد الرسمية وما على شاكلتها بشرط موافقة المدير (1

 على ذلك وبإتباع نفس إجراءات صرف نفس الرواتب السابقة. اعنه

 



 
 

 

 

 

في مهمة خارج الجمعية ويستلزم وجوده الى ما بعد حلول الموعد المحدد  ةكون الموظفتأن  (0

 لصرف الرواتب.

 السنوية االعتيادية أو أي إجازة استثنائية اخرى. ااستحقاق اجازتهعند  (3

 

 : ( األطم فً انظرف5 -2يادة )

 

أن يتم بشيكات لتحقيق الضبط الداخلي ومع ذلك يجوز أن يتم الصرف نقدا طبقا للقواعد المحددة 

 الواردة في هذه الالئحة )العهد المستديمة والعهد المؤقتة(

 

 انعهذ انًستذًٌة:( طبٍعة 6 -2يادة )

 

يقصد بالسلفة المستديمة في هذه الالئحة بأنها المبلغ الذي يسلم ألحد الموظفين أو المتعاونين مع  

الجمعية للصرف منه على المدفوعات النثرية والعاجلة وفق احتياجات العمل سواء كانت للنشاط في 

 هذا المبلغ عندما يقترب من االنتهاء .الجمعية أو المصاريف واالحتياجات العامة ، على أن يستعاض 

 

 : ( 7 - 2يادة )

 

يتم الفصل في العهد سواء كانت مؤقتة أو مستديمة بين العهد المخصصة للبرامج واألنشطة ، والعهد 

 .المخصصة لمواجهة المصروفات النثرية أو مصاريف التشغيل العامة

 : ( 2 -2يادة )

 

أو أي جهة مستخدمة لها بل كعهدة شخصية تستخدم من قبل ال تسجل أي عهدة على أقسام الجمعية 

 .موظف معين وتسجل عليه

 :( 9 -2يادة)

يجب الفصل بين العهد الدائمة و المؤقتة وال يجوز الدمج بينهما في حساب واحد حتى ولو صرفت 

 لشخص واحد.

 

 :(11 -2يادة )

 ال يجوز صرف عهدة مالية من عهدة مالية أخرى أو عهدة لشخص من شخص آخر. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 :( 11 -2يادة )

 

 من القسم أو االدارة الطالبة على أن يعتمد رئيسةيصرح بالسلفة المستديمة بناء على طلب من 

ويحدد في الطلب حدها األقصى ومجاالت الصرف ، وينبغي إعادة النظر في هذا الحد  مجلس االدارة 

القرار بالزيادة أو النقصان  ةالتنفيذي ةالمدير وتتخذكل فترة زمنية على ضوء المنصرف الفعلي منها، 

 ويحرر طلب السلفة من أصل وصورة على النحو التالي:

 تحرير سند صرف الشيك أو تحويل القيمة . يرسل لحسابات بعد اعتماده ألجل : ألصل ا 

 تبقى مع الجهة الطالبة للسلفة المستديمة.  الصورة:

 

 : (2/18يادة)

تحدد كل إدارة وقسم مجاالت الصرف من السلفة المستديمة حسب طبيعة نشاطها ، ولكن بصفة عامة  

يتم استخراج شيكات  تكون هذه المجاالت في نطاق المصروفات العاجلة والتي يصعب االنتظار حتى

 .لها والمصروفات النثرية الضرورية لتشغيل

 

 :( 2/13يادة )

وتسلم نقدا لطالب السلفة وتقفل السلفة تصرف السلفة المستديمة بموجب سند صرف شيكات 

 ويتم توقيع الشيك من قبل اخر شخص مفوض لتوقيع الشيكات بالفواتير حسب النظام المحاسبي 

 

  

 :(2/14يادة )

وترفق فواتير االصل مع المستندات ويرسل يتم الصرف من السلفة المستديمة بناء على سند صرف  

 الى الحسابات للتسوية المالية 

 

 :(15-2يادة )

يمسك من يعهد إليه بالسلفة المستديمة سجال خاصا لتسجيل كافة مصروفات السلفة بالتفصيل أوال  

 هذا الدفتر للمراجعة والتدقيق.بأول من واقع أذون الصرف على أن يخضع 

 

 :(16-2يادة )

عندما تقترب السلفة المستديمة من النفاذ يتم اعداد كشف تفريغ واستعاضة السلفة ، الستعاضة ما تم 

صرفه من السلفة مرفقا به أصول أذون الصرف والمستندات المؤيدة للصرف ، وتقدم إلى الشؤون 

اتر طبقا لطبيعتها ، ثم يحرر إذن صرف شيكات أو تحويل بنكي المالية ألجل المراجعة وتسجيلها بالدف

 الستعاضتها باسم الشخص المسؤول عنها.

 

 



 
 

 

 

 

 :(17 - 2يادة)

كافة المستندات المؤيدة للصرف من العهدة وذلك فور االنتهاء من عملية الدفع أي بعد  توقيعينبغي  

أن يتم توقيع الشيك من قبل أخر شخص مفوض على توقيع الشيكات ويتأكد من عدم تكرار دفعها 

  ة بختمها وقيام المحاسب

 

 :(12 - 2يادة )

وكذلك تخضع لنظام الجرد المفاجئ بناء  تخضع السلفة المستديمة لنظام الجرد الدوري مثل الخزائن 

القسم أو  ةومدير ةالتنفيذي ةويعد بنتيجة الجرد تقريرا يرفع إلى المدير ةالتنفيذي ةعلى طلب المدير

 اإلدارة المختصة التابع لها السلفة ثم تتخذ اإلجراءات الالزمة لتسويق الفروق.

 

 :(19 - 2يادة)

ال يجوز نقلها إلى موظف آخر إال بعد أن تتم تسويتها وإخالء تعتبر السلفة المستديمة عهدة شخصية  

،  ةالتنفيذي ةطرف الموظف المسؤول عنها ، على أن يعد بذلك محضر استالم وتسلم يعتمد من المدير

وال يجوز بحال من األحوال أن يعهد ألحد العاملين في الحسابات أو الرقابة المالية بالسلفة المستديمة 

 على نظام الضبط الداخلي.وذلك للمحافظة 

 

 ( تظفى انسهفة انًستذًٌة فً انحاالت انتانٍة:81 - 2يادة )

في نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إلى البنك أو الصندوق ، كما أنها تستعاض كاملة  .1

 في بداية السنة المالية الجديدة.

 منها.عندما تطلب اإلدارة الطالبة لها تصفيتها النتفاء الغرض  .0

عندما تنتقل من موظف إلى موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو المرض أو الوفاة  .3

 أو انهاء العمل.

 

 :(81 - 2يادة )

بعد مراجعة مستندات السلفة المستدينة تحول إلى الحسابات ألجل تسجيلها في النظام المحاسبي بعد  

تها. مع التأكيد على المحاسب بعدم تسجيل تحليلها ، وتحمل على الحسابات المستفيدة حسب طبيع

 سلفة بشكل إجمالي وإقفالها في حسابات مجملة.

 

 :(88-2يادة)

ال يجوز صرف المرتبات واألجور أو األجور اإلضافية أو المكافئات أو الحوافز أو سلف للعاملين من  

 السلفة المستديمة.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 :(83-2يادة )

 يشترط فيمن يكون مسؤوال عن السلفة المستديمة ما يلي : 

 أن يكون من العاملين الدائمين في الجمعية -1

 ال يكون مسؤول مسئولية حسابية بالشؤون المالية -0

 

 :( 84 -2يادة )

يتطلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من السلفة المستديمة ويجب أن يتوافر في هذه 

 المستندات ما يلي:

 تكون هذه المستندات من دفاتر مطبوعة بأرقام متسلسلةأن  (1

 أن تكون معتمدة من صاحب الصالحية حسب الوارد بالالئحة (0

يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص الذي تسلم النقدية )المستفيد( بما يفيد السداد  )مستند  (3

 باالستالم أو سند قبض(

 تتم كتابة المبالغ باألرقام والحروف (1

 المستند على وصف كاف ألسباب المصروفيجب أن يحتوي  (5

 أن تكون المستندات باسم الجمعية  (6

 أن تكون المستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ تقديمها  (1

 أال يزيد ما يصرف من السلفة المستديمة عن المبلغ المحدد من أصحاب الصالحية (8

 

 :( 85 - 2يادة)

نموذج داخلي يوضح نوع المصروف  في حالة تعذر الحصول على مستند مؤيد للصرف يتم استخدام

ويكون ذلك في  ةالتنفيذي ةإدارة مستلم العهدة ويعتمد من المدير ةتفصيليا والقائم به ويوقع من مدير

 حاالت استثنائية وفي أضيق الحدود.

 

 :( 86-2يادة )

بناء على طلب من إدارة معينة على أن يحدد في هذا الطلب  ةالتنفيذي ةتعتمد السلفة المؤقتة من المدير

مقدار هذه السلفة ومجاالت الصرف والموظف الذي ستصرف له ، ويحرر من أصل وصورة ، األصل 

يرسل إلى الحسابات بعد اعتماده ألجل إعداد نموذج صرف الشيك أو التحويل البنكي، والصورة: تبقى 

 قتة للمراجعة. مع اإلدارة الطالبة للسلفة المؤ

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 :( 87-2يادة )

ال يجوز الصرف من السلفة المؤقتة إال في الغرض الذي طلبت من أجله . وبناء على مستندات 

 مستوفاة النواحي الشكلية والموضوعية.

 

   :(82-2يادة)

ويتم توقيع الشيك من قبل اخر شخص مفوض تصرف السلفة المؤقتة بموجب سند صرف الشيكات  

 لتوقيع الشيكات 

 

 :(89 -2يادة )

تتم تسوية السلفة المؤقتة في مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من  

أجله ، وتقدم المستندات إلى الحسابات للمراجعة والفحص بعد اعتمادها من صاحب الصالحية وبعد 

لالئحة ، ثم توريد المتبقي منها إلى الصندوق أو البنك حسب إجراءات التوريد المشار إليها في هذه ا

 تسجل في الدفاتر وتحمل على الحسابات المستفيدة طبقا لطبيعتها.

 

 :( 31-2يادة )

 تصفى السلفة المؤقتة في الحاالت التالية :

 في نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إلى البنك.

 عندما تطلب اإلدارة الطالبة لها تصفيتها النتفاء الغرض منها.

موظف إلى موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو المرض أو الوفاة أو إنهاء عندما تنتقل من 

 العمل.

 

 :( 31-2يادة )

قتة أو مستديمة إال بعد ال يجوز صرف عهدة مؤقتة ألحد األشخاص إذا كان في حوزته عهدة أخرى مؤ

 تسويتها.

 :( 2/38يادة )

 يشترط فيمن يكون مسؤوال عن السلفة المؤقتة ما يأتي:

 أن يكون من العاملين الدائمين في الجمعية. .1

 أال يكون مسؤول مسؤولية حسابية بالشؤون المالية. .0

 :(33 - 2يادة )

يتطلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من السلفة المؤقتة ، ويجب أن يتوافر في هذه  

 بة في مستندات السلفة المستديمة.المستندات نفس الشروط المطلو

 

 



 
 

 

 

 

  :(34-2يادة )

إن األصول الشخصية مثل األجهزة والمعدات واألدوات واألثاث والمفروشات وتجهيزات الحاسب  

اآللي ووسائل النقل التي تصرف من مستودع الجمعية أو تشترى وتوضع تحت تصرف موظف أو 

مجموعة من الموظفين لغرض تنفيذ مهام وظائفهم الستخدامهم الشخصي تخضع لقيدها وتسجيلها في 

هد العينية( وإثباتها كعهدة مسلمة ، ويكون مسؤوال عنها وعن سالمتها والمحافظة عليها )سجل الع

إعادتها إلى الجمعية عند وحسن استعمالها حسب األصول المتعارف عليها ، وعلى الوجه الصحيح و

 الطلب .

 :(35 - 2يادة)

ال تسدد تعويضات نهاية الخدمة وال تمنح شهادة براءة الذمة ألي موظف تنتهي خدماته من الجمعية  

مالم يقم بتسليم وإخالء كافة العهد المسجلة عليه سواء كانت عهداً نقدية أو عينية ، او سداد القيم 

 ة عليه من العهد التي لم يسلمها.المترتب

 :( 36 -2يادة )

مين احتياجات الجمعية من الخدمات بموجب عقود سنوية أو خطابات تعميد لهذا يتم التعاقد على تأ

 الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية في لجمعية وطبقا للصالحيات المخولة إليه.

 :( 37 -2يادة )

إن اعتماد عقود الخدمات يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المتبعة 

وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها في األنظمة الداخلية للجمعية ويعتبر القسم المعني الطالب الخدمة 

المعني به األعمال والخدمات ومسؤول عن صحة تنفيذ هذه العقود، ويتطلب ذلك تأكد الشؤون المالية 

رة المعنية بأن عند صرف دفعات أو مستحقات الجهة المقدمة للخدمة من خالل توقيع القسم أو اإلدا

 تنفيذ الخدمة  تم بالشكل السليم وعلى الوجه المطلوب.

 :(32 - 2يادة )

يجوز تجديد عقود الخدمات وبذات الشروط المنصوص عليها في العقود المنتهية إذا توفرت فيها  

 الشروط اآلتية:

 على التجديد .أن يكون المتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضي في مدة العقد السابقة  (1

أن ال يكون قد طرأ انخفاض واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد أو أي تغيرات  (0

 عامة في شكل ومضمون الخدمة المطلوبة.

 

 

 

 


