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 األول : تعريفات عامةالفصل 

 

 1المــادة:

 تعريف التعابير الواردة في دليل الصالحيات  :

 الالئحة المالية

والسياسات واإلجراءات الواجب إتباعها لتسجيل العمليات                                                                         القواعد مجموعةي ه

 جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف ية على أصولسنتائجها والمحاالمالية والتقرير عن 

 المجموعة الدفترية     المحاسبية

هي عبارة عن مجموعة األوراق الثبوتية                                                                      فالرئيسية للمعلومات  هي المصادر

 العملية المالية    .التي تؤيد حدوث 

 النماذج والمستندات المحاسبية

                         المحاسبية تر والسجالتفاالد في  تمثل المؤيدات الثانوية واألساسية التي يستند عليها للقيد بموجبها

. 

 التحليل المالي:

                             دام التقارير والقوائم المحاسبية واإلحصائية                                                                                   ختبواسطة إس اهو األداة المستخدمة من قبل األمانة العامة لمراقبة أعماله

كل                                                                               احجن ىومد هاء بالتزاماتفعلى الو هوقدرت هوتقييم كفاءة إدارات هة المركز المالي  للجمعية للحكم عليفبغرض معر

 من التخطيط المالي للجمعية والرقابة المالية المستخدمة   .

 الجهة المختصة:

ر                                                                                                           يالغ هي الجمعية للقيام بعمل ما أو اتخاذ قرار مناسب بشأن يلزم الجمعية تجافهي السلطة الممنوحة للمسؤولين 

 .  ياأو معنو   امادي

 المسئولية

                   الجمعية ويتم محاسبتهم على أساسها                            فيهي مجموعة الواجبات والمهام التي تعهد إلى   شخص أو جهة 

 التفويض
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ليمارس نفس حقوق المفوض لوقت معين وتفويض السلطة اليعني تفويض     مؤهلراخالتنا زل   عن الحق   لشخص   

 المسئولية  .



 الالئحة املالية                                             مجعية فتاة ثقيف                                                        

  اخلريية النسائية بالطائف 

  

20 

 

 ام الماليظة إلعتماد النأحكام عام

 

 المــادة: ) 2 (

 

لتسجيل       الجمعية     ىالسياسات العامة   التي   يجب  اتباعها لد وتهدف الالئحة المالية   إلى تحديد القواعد المالية األساسية  

ة على أصول                                                                          فظوبيان نتائج األعمال وإعداد التقارير المالية بهدف المحا المالية العمليت

 اتخاذ القرارات  . ي    فالجمعية    ومساعدة اإلدارة 

 

 المــادة: ( 3)

 

قرة                                        فق جدول الصالحيات  من قبل  مجلس اإلدارة    وال يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فتعتمد   الالئحة المالية  و

من يهم األمر                                                  ي حالة صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها على كل فو هصادر عن إال بموجب قرار

 إلبداء االقتراحات    والتوصيات  حولها  قبل بدء سريانها بوقب كاف.

 

 المــادة: ) 4 (

 

  ع  فوتر ام المالينظمجلس  اإلدارة   يمكن تقديم االقتراحات والتوصيات بخصوص أي تعديل على محتوم الن في إن أي مسئول

بذلك التخاذ القرار المناسب                         ه رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوت هذ االقتراحات والتوصيات بعد دراستها إلى

 بشأنها.

 

 

 المــادة: ( 5 (

 

ك                                               لتبداية العمل ب خريابذلك  بموجب قرار إداري متضمنا ت فوضهرئيس مجلس اإلدارة أو من يتصدر التعديالت كتابة من   

 التعديالت  .

 

 

 المــادة: ) 6 (
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مدير الجمعية  بواسطة   ال  فية المستجدات الجوهرية التي تحدث  فبكاا الالئحة المالية   بشكل دوري وتحديثه ةم مراجعتت

 بذلك .  وضهبعد اعتمادها من  رئيس مجلس اإلدارة أو من يف هال التعديالت عليخويتم   إد  ضهالعام أو من يفو

 

 المــادة: ) 7 (

 

ات المسئولين الذين يحق لهم االحتفاظ بنسخة من                                              فئ كبذلضه أو من يفو اإلدارة مجلس رئيس يحدد

 :ق    األسس التاليةفو  المالية  الالئحة

ء من محتويات                                                                    زأي ج خأو نس ويربتص حالموظف عدم السما األمانة التي تحتم على    .   1

من الجهة             خطي  الجمعية دون الحصول على إذن،خارج مكاتب الالئحة المالية   وعدم اخراج المالية الالئحة

 المختصة .

 م المالي.اظتمتع الموظف بالخبرة المالية المناسبة والمسئولية الوظيفية التي تجعل  مؤهال لإلحتفاظ بنسخة من الن .2

 .هالموظف الذي تم تسليمها ل خدمات ي حالة انتهاء ،فيتوجب إعادة نسخة الالئحة المالية للجمعية  .3

 

 المــادة: ) 8 (

 

 على جميع المعامالت المالية الخاصة بالجمعية.تسري أحكام الالئحة المالية  .1

 من  مجلس  اإلدارة . ااعتمادهخ يعمل بأحكام   الالئحة المالية من تاري .2

 .                                بهالمدير المالي  الشخص  المسئول عن تطبيق  الالئحة المالية   والقرارات التنفيذية المتعلقة  يعتبر .3

من                                    لمجلس االدارة أو هيفي   الالئحة المالية   ال  يعتبر من صالحيات  الجمعية ويتم الرجوع فنص  هكل ما لم يرد ب .4

 .        ضيفو

          ص أو تفسير ألي حكم من أحكام                 ني فحالة وجود شك  ه فيالذي  يتم الرجوع إليع مجلس اإلدارة هو المرج يعتبر .5

 الالئحة المالية  ويعتبر قرار مجلس اإلدارة بهذا الخصوص  نهائي   .

ية               ص  الالئحة المالوال يتعا رض مع أحكام  و نص بها  حاليا بما ولارات  والتعاميم المالية المعمريستمر العمل بالق .6

 .هالالئحة كل ما  يتعارض مع  هيلغي صدورهذ  اكم
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 الباب الثاني : السياسات المالية
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 الفصل األول : السياسات المالية العامة

 

 

 

 

 المحافظة على سرية البيانات المالية في الجمعية

 

 المــادة: (9)

 

يام رقابي                    ع نضو هيعتبر الحفاظ على سرية وأمن المعلومات المالية من صميم عمل   المدير  المالي األساسي ويقع على   عاتق

                              يعال يكفل بموجب الرقابة على سرية وأمن وسالمة جميع البيانات والمعلومات المالية                                                

ت احتياطية ( يتم تحديثها أوال بأول ) للبيانمان وجود نسخة اضم تسربها   لغير ذوي العالقة وكذلك دمان عضو الجمعيةفي 

 م.ظاي عطل مفاجئ للنتالفيا لحدوث ا    امنن اي مكفالمالية        للجمعية  

 

 إرتباط السجالت بطبيعة النشاط

 

 المــادة: (10)

 

مع طبيعة النشاط                                           المستخدمة المالية ماتظيوالتن اتر المحاسبيةفق السجالت والدفيجب أن تتوا

 تحقق الرقابة الكاملة على  سجل العمليات المالية هإطار دورة مستندي فيبالجمعية بحيث تعكس بيان  المركز المالي بدقة 

بالجمعية بما يتفق مع تعليمات وزارة الشئون االجتماعية والجهات الرسمية  تمدةت  واإلجراءات المعاق السياسفوالمحاسبية و

 .       جمعية فتاة ثقيف ذات الشأن المباشر بعمل 

 

 إعتماد المستنداتإرتباط التسجيل ب

 

(11)  المــادة: 

 

حبة                                                       اوالمعتمدة من السلطة ص للجمعية  إال بموجب المستندات الثبوتية المحاسبية  جالتالس فيال يجوز تسجيل أي قيد 

 الصالحية حسب جدول الصالحيات المالية.
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 الثبوتيةأهمية المستندات 

 

(12)  المــادة: 

 

                                                                                                    دالالزمة والمؤيدة للبيانات التي يتضمنها المستن خرىيجب أن يريق بالمستند المحاسبي المستندات الثبوتية األ

 هات اإلداريةللج رفعهاالمدير   المالي قبل   فةبمعر فقاتها لمستندات المحاسبية ومرصحة التواقيع على ا من التأكد رورةضو

 العتمادها         .  العليا

 

 

 

 تسلسل المستندات المحاسبية

 

 المــادة: (13)

 

                                    (......يد وسندات القالفواتير والشيكات وف صرالض وسندات  القب) يجب أن تكون جميع المستندات المحاسبية األساسية 

 .الجمعية متسلسلة األرقام  خلالتي يتم تداولها دا

 

 تحديد مراكز التكلفة

 

(14)  المــادة: 

 

بشكل                                                                 اات واإليرادات المباشرة لكل منهفيجب أن يتم الفصل بين نتائج أعمال كل يرع  على حدة من حيث تحميل المصرو

ارة من هذه فرع لتستفيد اإلدعن نشاط وتكلفة كل   يةفير المعلومات والبيانات الكافكل منها وتواط منفصل بهدف تحديد نش

                                                            المعلومات في التخطيط والرقابة 

 المبدأ النقدي ومبدأ االستحقاق

 

(15)  المــادة: 

 

ي                                                                    ف مبدأ اإلستحقاق يي إحتساب النفقات بينما يتم إتباع المبدأ النقديعية الجمع تتب

ت  اإثبفيتم  تااليراداال  أما فع هر عما تم إنفاقظف النرت بصنفقاإحتساب اإليرادات بحيث تحمل الفترة  المالية بما يخصها من 

 ما تم قبضه وتحصيله فقط وذلك الن إيرادات الجمعية تعتمد على الهبات 
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 تصنيف التقارير

 

 المــادة: (16)

 

يجب ان يتم استخراج التقارير المالية الدورية التي تتناسب مع تعليمات واحتياجات اإلدارة من المعلومات التي تستخدمها في 

الرقابة والتخطيط وتقييم األداء .تقرير عن نوعية استثمارات ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة والعائد المترتب على هذه 

عه الشهرية وغير ذلك ، ويتم رفعها للمدير المالي وعرضها للجهة المختصة، وتعتبر هذه التقارير وموازين المراجاالستثمارات 

 جزء أساسيا من هذا النظام . 

 

 

 الشيكات كوسيلة للصرف

 

(17)  المــادة: 

 

ن م يجب ان تكون مدفوعات الجمعية بشكل عام بموجب شيكات اما المصروفات العادية الدورية البسيطة فيمكن صرفها

 صندوق المصاريف النثرية .

 

 جدول صالحيات إعتماد الصرف

 

 المــادة: (18)

يجب وضع جدول يحدد سقف صالحيات اعتماد الصرف المالي بموافقة مجلس اإلدارة بحيث يبين الجدول 

المستوى اإلداري او المركز الوظيفي ، والمبالغ المسموح له باعتماد الصرف في حدودها ، كما يجب ان 

 تحدد صالحية التوقيع على الشيكات والمستويات اإلدارية المفوضة بالتوقيع .

 

 

 

 

 

 تشكيل لجنة لعمليات الجرد

 

 المــادة: (19)
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                                                           ي الصندوق بواسطة                                       فوالشيكات  نهاية السنة المالية جرد يعلي لألصول الثابتة والمستودعات والنقدية فييتم 

 ة  مدير عام  الجمعية وإشراف  المدير المالي .فلجنة مشكلة بمعر

 

 

 الفصل الثاني : السياسات المالية والمحاسبية

 

 التسجيل المحاسبي

 

(20)  المــادة: 

 

 

 يتم إثبات أصول الجمعية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية واثبات اإليرادات وفقا لمبدا النقدي والنفقات وفقا لمبدا االستحقاق  (1
 

 يتم اثبات العمليات المالية وفقا لقاعدة القيد المزدوج في ضوء القواعد واألعراف المحاسبية المتعارف عليها . (2
 

 هو وارد بدليل الحسابات .يتم فتح حسابات الجمعية وفقا لما  (3
 

يتم اثبات القيود المحاسبية من واقع المستندات المعتمدة من األشخاص أصحاب صالحيات االعتماد بشرط عدم الجمع بين  (4

 تجهيز المستندات وقيدها في السجالت وبين عملية ترحيلها .
 

 يتم اثبات مخزون اخر العام بسعر التكلفة او السوق ايهما اقل . (5
 

 اإلجراءات المحاسبية لعمليات الجمعية سواء باستخدام الحاسب االلي او النظام اليدوي في مقر الجمعية .تتم  (6

 

تشمل األدوات المالية كل من النقد واالستثمارات والذمم المدينة والدائنة األخرى ، والقروض قصيرة االجل وطويلة االجل  (7

 ان وجدت .
 

 

 

 الموجودات الثابتة

 

 المــادة: ) 21 (

يتم اثبات تسجيل األصول الثابته للجمعية بتكلفتها التاريخية مضافا اليها كافة المصروفات نظير اقتناء األصل -1

 وتجهيزه للتشغيل 

يجب ان تظهر األصول في قائمة المركز المالي بتكلفتها التاريخية مخصوما منها مجمع االهالك -2

 المتراكم 
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يتم استهالك األصول الثابتة باتباع طريقة القسط الثابت ووفقا للنسب المئوية التي يعدها المدير -3

المالي والموضحه الحقا في استهالك الموجودات الثابتة مع االخذ باالعتبار النسب المئوية الستهالك 

هذه النسب ويكون األصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل او أي جهة أخرى تصدر مثل 

 ذلك بالتنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي وتقرها الجمعية او من تفوضه بذلك 

 

 ءاإقتن بغرض نوتك التي هي األولى باعتبار واإليرادية الرأسمالية المصاريف بين  يجب التمييز -4

 اضافة أو األصل

 المصروفر العتبا أدنى سقف وتحديدي لالصل واالقتصاد اإلنتاجي العمر تطيل لكي جديدة أجزاء

 امأ .رأسمالي

 ت فيها.تم التي المالية الفترة تخص تشغيلية نفقات أي مثل يفه اإليراديةالمصروفات 

 ةالنهاي يف تهدف التي الرأسمالية النفقات أو للتكوينات التنفيذ تحب إنشاءات حساب توسيط يتم .. 5

 جديد أصل الضافة

 ..ةالجمعي بادارة اصخ  مبنى إنشاء مثل للجمعية

 

 وفقا هافوإتالاستهالكها  ونسب مكانها وتحديد خاص بسجل وحصرها الثابتة الموجوداتفة كا يتم ستالم

 لإلجراءات

 .. للجمعية المالية الالئحة ب حةضالمو

 العام المدير على .. 7

هذه  تطبيق عن مسئوالالمالي  المدير نوويك الجمعية داتوموج على للتأمين المالئمة السياسة عضو

 السياسة.

 

 المــادة: ) 22 (

 

المشروطة المقيدة التي يتم الحصول عليها في صورة تبرع بغرض منحها الحقا وتعامل تكلفة هذا  األصوليتم اثبات 

 األصل الثابت  كمصروف ايرادي 

فال يوجد استهالك األصل سنوي لهذا األصل مع ضرورة حصر هذه النوعية المختلفة من األصول في سجل االمانات 

 بهدف التفرقة وبين األصول الثابتة العادية 

 المــادة: ) 23 (

 

ا يي                                                                                            التحويل يتم قيدهروقات عملة تنجم عن فإجراء المعاملة و أي  خ المعامالت األجنبية بالريال السعودي بتاري يتم  قيد

                                                خالمسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بتاري ات و تحول قيمة األرصدة الماليةفحساب اإليرادات و المصرو
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لعملة       ا  اب فروقاتسح فيل يروقات التحوفجل تسي نهاية السنة المالية  وفقا ألسعار الصرف السائدة فالمركز المالي  و

 ت .فاقائمة اإليرادات  والمصرو

 

 المخصصات

 

 المــادة: ) 24 (

 

 لمبدأ الحيطة والحذر مثل  هاتطبيق لمواجهة المصاريف  و الخسائر المتوقعة يجب مراعاة تكوين المخصصات الضرورية

نهاية     فأةب  مخصص مكااتم    إحتسي. يجب أن خالف ذلكمخصص إجازات موظفين و الخدمة يةأة نهافمخصص مكا

       لية                                      خام العمل بالمملكة والسياسات الداظوالفروع طبقا لن عيةبالجم الخدمة للموظفين المعينين

 للجمعية   .

 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

 المــادة: ) 25 (

 

لمالية                                                        ي نهاية السنة افي تحصيلها فيجب تقييم أرصدة الذمم المدينة وتعميرها وتكوين مخصص سنوي للديون المشكوك 

ع السياسة المعتمدة                                مق في تحصيلها بما يتوافويتم تحديد النسبة التي سيتم تخصيصها للديون المشكوك 

والذي  الذمم ضالل الرصيد المتقادم لبعخحصيلها من ت فياصة لتكوين  مخصص  الديون المشكوك خع سياسة ضمراعاة و

امية                                                                                            ظة اإلجراءات النفالحصول علي إما لتعثر المدين أو العضون أو ما شاب ذلك وبعد اتخاذ كا يصعب

 ع األمر للمدير العام  العتماد تلك النسبة من   الجهة   المختصة .فلتحصيل   تلك الديون يتم ر

 

 القوائم المالية

 

 المــادة: ) 26 (

 

 تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي  :

 قائمة الميزانية التقديرية   . .1

 وعات   .فات والمدضقائمة المقبو .2

 ت    .فاقائمة اإليرادات والمصرو .3
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 الميزانية العمومية       .قائمة  .4

 

  الفصل الثالث 

القوائم المالية والتقارير 

 الدورية والتحليل المالي

 

 القوائم المالية

 

 المــادة: ) 27 (

 

 بنهاية         تنتهي و ينايروتبدأ من أول    ميالديةتتكون السنة المالية   للجمعية   من اثني   عشر  شهرا متبعا  ذلك التقويم ال .1

 ام األساسي للجمعية.ظي النفمن كل عام كما جاء ديسمبر  

تظهر الحسبات الختامية نتيجة األنشطة التي قامت بها الجمعية خالل الفترة المالية بينما تحدد الجمعية المركز المالي  .2

المحاسبة قا لمبادئ وأصول فو أصول  الجمعية والتزامات في من كل عام والتي تتمثل   12/  31   في للجمعية 

 المتعارف عليها.

ة األصول الثابتة والمتداولة                                                                                         فنهاية كل سنة مالية لكا فييتم إجراء الجرد مرة واحدة على األقل  .3

وقرارات تشكيل اللجان من                                                      للجرد  مةظبالجمعية وتصدر التعليمات المند القابلة للجر

 المدير  العام بالتنسيق مع  المدير المالي.

  ة التعليمات المتعلقة باعداد وإصدار القوائم المالية السنوية                                                                   فباصدار كا المدير المالي يقوم .4

 اقفالمطلوب و والشكل تي الوقفللجمعية ويتم متابعة تنفيذها بالشكل المناسب الذي  ينتج عن إصدار المعلومات المالية 

 ي هذا الشأن .فمة المتبعة ظمتعارف عليها واألنة  البلمبادئ المحاس

          وعات                                                                                                      فت والمداضي قائمتي المقبوفة التسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية المتمثلة فيقوم المحاسب باعداد كا .5

                           ات والميزانية العمومية واإليضاحات حول البيانات المالية وذلك على النحو التالي                                                 فوالمصرو واإليرادات

: 

ةرة                                                                         أرصدة الحسابات يي نهاية الفتتسويات نهاية الفترة التي  تختص بالتعديالت الالزمة يي القوائم المالية على  أ

بدأ والمقدمات طبقا لم ة المستحقاتفقط لتحديد كافالفترة  اتخص هذ ات التيفالمحاسبية  بغرض حصر المصرو

 االستحقاق .

 لى المراحل التالية:إعداد  قائمة التسويات الجردية والتي تشتمل ع ب

 ميزان المراجعة قبل التسوية  . •

 التسويات الجردية. •

 ميزان المراجعة المعدل بعد التسويات الجردية . •

 ات   .فوعات واإليرادات والمصروفات والمدضإقفال الحسابات الخاصة بقائمتي المقبو •

 والميزانية العمومية.ات فواإليرادات والمصرو عاتوفات والمدضإعداد كل من قائمة المقبو •
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 التقارير الدورية

 

 المــادة: ) 28 (

 

يها و                                                                              فالمديرالمالي مراجعة وإعتماد التقارير الدورية المالية والتأكد من صحة البيانات المدرجة  يتولى .1

 ي المواعيد المحددة .فها على الجهات اإلدارية المعدة من أجلها ضعر

                                    ي التقارير المالية والحسابات الختامية باستخدام أساليب التحليل المالي                                                         فيتولى المدير المالي تحليل البيانات الواردة  .2

ي المجال الصحي                          ف هالمتعارف عليها بهدف إقناع الممولين   للجمعية من أن  هباتهم  ودعمهم المالي قد تم إنفاق

                                                  والقوائم والتقارير المالية                        (التحليل المالي)ي دليل فالحقا ضح الجمعية . كما سيو بغرض  تحقيق أهداف

وإعتماد من  رئيس  مجلس اإلدارة  أو من  ةالعام بغرض مناقش رع تقرير بنتائج هذا  التحليل ومدلوالت  للمديفور

 بذلك                 . ضهيفو

من     رةتفر  كل برية والذ ي يعتوالفترات الد لمقا   لمنهج تكاوفع سنوية فيتولى  المدير المالي إعداد القوائم المالية الر .3

ات و   ، سائر الفترة فصرووم  حسنة المالية ب  غر ض إثبات إيرادات وأربا لمكمال  ل ترات السنة المالية جزاءف

 المعنية .

ة ما يتعلق بها من بيانات وجداول وإيضاحات فيقوم المديرالمالي باعداد الحسابات الختامية السنوية للجمعية وكا .4

ي موعد أقصا شهر من انتهاء السنة المالية ويتم فالجمعية في وموازين  مراجعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة  

                 اها على مجلس اإلدارة إلعتمادها بعد مراجعتهضللمديرالعام للتنسيق مع المشرف المالي للجمعية بغرض عر ا عهفر

للجمعية وتدقيقها من مراقب الحسابات الخارجي للجمعية وإصدار التقرير النهائي بشأنها  ليةخمن المكلف بالمراجعة الدا

ي موعد  أقصا شهرين من إستالم القوائم المالية قبل مناقشتها واعتمادها من مجلس اإلدارة ثم إرسالها الى وزارة  ف

 .االجتماعية  والتنمية  العمل

 

 

 

 

 تعريف الميزانية التقديرية

 

 المــادة: ) 29 (
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عادة اإليرادات المقدرة المتوقع تحقيقها                                                 وتظهرترة محددة مستقبلين فمالية تغطي  طةخالميزانية التقديرية هي  .1

استخدام الموارد لبلوغ                            هة إلى كيفيضافباإل هالل الفترة المذكورخالجمعية  والمصاريف المترتبة على

 األهداف .

ها التخاذ القرارات                                                  يفما بينها والرقابة على األداء نتساعد المسئولين على التخطيط لألنشطة المختلفة وعلى  التنسيق  يي .2

 نتائج                                                                                                    ي تحمل مسئولية الفالتخطيط و فيالمناسب. وهي بذلك تجعل جميع المسئولين يشاركون  تالوق فيالمناسبة 

                                                                           طريق المقارنات المستمرة بين األرقام تستخدم  الميزانية التقديرية كأداة من أدوات الرقابة والضبط الدالي وذلك عن .3

              الم   ق درة واألرقام الفعلية والتي عن طريقها يمكن  اكتشاف   نقاط الضعف   ونسب االنحراف للتعامل معها بالشكل                   

ذل لممولين بباة حجم ونسبة اإلنجاز الذي حققت  الجمعية من أجل إقناع أعضاء الجمعية وفكما يمكن  معر،    الصحي 

م       ظبالن التزاما ي هذ األنشطة. بجانبفوإلستمرارقيامها بمهامها والتوسع  ةالمزيد من الهبات والدعم  للجمعي

 االجتماعية  . والشؤون العملوالقوانين التي تحويها الئحة وتعليمات  وزارة 

 

 إعداد الميزانية التقديرية

 

 المــادة: ( 31 )

 

التي     سسلالقا  فالواجب إتباعها  إلعداد الميزانية التقديرية  بتطوير  جديد و المدير العام  سنويا التعليمات يصدر .1

 أغراض  وأهداف  الجمعية وبما يتناسب مع تعدد وتطور أنشطة الجمعية  .ق تحق

الجمعية باعداد موازنة تقديرية لكل سنة مالية تشتمل على تقدير لكامل                                                            وم تق .2

قا     فوي السنة المالية المقبلة مبوبة  فإنفاقها  هجاو   حسباإليرادات المتوقعة حسب مصادرها   والنفقات المتوقعة  

  ي دليل  الحسابات كما يجوز للجمعية أن تضع موازنة تقديرية للتوسعات واالستثمارات التي                                           ف  للتصنيف الوارد

 قا  ل  ما تتطلب المدة المتوقعة للتنفيذ  .فيرغب بتنفيذها تزيد  عن  سنة واحدة  و

 

 التصديق على الميزانية التقديرية والعمل بها

 

 المــادة: ) 31 (

 يتم التصديق على الميزانية التقديرية وإعتمادها من  مجلس  اإلدارة . .1

ي بداية شهر شوال من كل عام بواسطة لجنة مشكلة من                               في إعداد الميزانية التقديرية السنوية فيجب البدء  .2

 وبر أكتالمديرالمالي ومديري اإلدارات ن  على أن يتم االنتهاء من إعداد مسودة الميزانيات التقديرية قبل نهاية شهر 

الل شهر ذي الحجة العتمادها من                                                                         خ، ثم يتم ريعها نوفمبرثم يتم  مناقشتها مع  المدير العام  قبل نهاية شهر 

 .ضهوال  ومن ثم مجلس اإلدارة أو من يفوااللجنة التنفيذية  

لجديدة على                                    المالية اي السنة فر صدور أو تصديق الميزانية التقديرية اعتماد  اإلنفاق خي حالة تأفيجوز للمدير المالي  .3

 قة  المديرالعام .فذ مواخالسنة المالية    السابقة بعد أ في غرار إعتمادات الصرف
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                                         هرية بالبيانات        ي سبيل ذلك التقارير المالية الشفتتولى الشئون المالية  بالجمعية متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية وتعد  .4

 حة مواطن  االنحراف ومسبباتها           .ضع  للمدير العام   موترفالفعلية مقارنة مع األرقام المقدرة بالميزانية  ومن  

                                                                                                ال يجوز تجاوز المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية التقديرية التشغيلية أو الرأسمالية بأي حال من     .5

المقدم من                                            حأو من يفوت وبناء على االقترا بموجب اعتماد جديد من رئيس  مجلس اإلدارةاألحوال إال

 المدير العام .

 : المقبوضات الفصل الخامس

 

 (التدفقات الداخلة)المتحصالت  النقدية 

 

 المــادة: ) 32 (

 

 يما يلي:فللجمعية  لةخقات الدافتتمثل المتحصالت النقدية (التد .1

 إعانة الوزارة السنوية •

 الهبــــات •

 العضويات •

 الوصايا واألوقاف •

 الزكاة •

 الكفاالت •

 التبرعات العامة •

 عائدات إستثمار ممتلكات  الجمعية الثابتة والمنقولةرمثل خة اإليرادات النقدية األفكا •

ل المملكة                                 خالبنوك العاملة دا ىلد ي أحد الحسابات المفتوحة  باسم الجمعيةفتودع األموال الواردة  .2

 (أو بحسب األوامر  المالية الصادرة من الجهات الرسمية ذات الصلة  .

ة عليها من الضياع أو                      فظة إحتياطات  السالمة الالزمة للمحافنقود   للجمعية  اتخاذ كا هبعهدتيجب  على كل من  .3

 . فالنقص  أو االتال

 ة المخاطر .فد كاضيجب أن تتخذ إدارة الجمعية اإلجراءات الالزمة  للحفاظ على ممتلكاتها  .4

 

 إجراءات تحصيل الديون

 

 المــادة: ) 33 (
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وص  دير  العام    بخصمع  للفيجب أن يقوم المدير  المالي  بمتابعة تحصيل حقوق  الجمعية   وإعداد    تقارير شهرية    تر

وتعذر تحصيلها و إتخاذ اإلجراءات المناسبة   بشأنها ويجوز يي الحاالت اإلستثنائية تقسيط تلك الديون  تأي حقوق  استحق

اقبة أعمةار قة رئيس اللجنة التنفيذية على أن يتم مرفة للسداد ويكون ذلك بموافيالضمانات الكار وفتسهيال على  المدين بشرط ت

 الذمم     المدينة   األعضاء المدينين    للجمعية بصفة   دورية كل شهر    .

 

 

 الديون المعدومة

 

 المــادة: ) 34 (

 

من     ة الوسةئل الالزمة لتحصيلها ويجوز بقرارفالبعد استنفاذ كاال يجوز التنازل عن أي حقوق     للجمعية يتعذر تحصيلها إ 

ي  فق   للمعايير المحاسبية المعمول بها  بالمملكة العربية السعودية  فمن المديرالعام  و حبناءا على إقترا رئيس مجلس اإلدارة

 ق المعايير التالية  :فإعدام الديون المستحقة للجمعية و

 مستحق.تقادم  الدين ال.   1

 التأكد من صحة تعثر المدين. .2

 ة الوسائل الممكنة  للتحصيل   .فاستنفاذ  كا .3

 تحرير الشيكات الواردة باسم الجمعية

 

 المــادة: ) 35 (

 

و ه قح  بضر ذي قيمة نقدية وتقرمح إما نقدا   أو بشيكات أ   و بأ ي رالغي ىيجب إستالم  األموال المستحقة   للجمعية   لد

 ةفامين مع مراعاة أن تحرر كا بضالجمعية بواسطة  المحصل أو الموظف المختص  بالتحصيل ويحرر بها سند قق  ح

يم علةى جميع األطراف    الخاصة المصدرة مجب التعيقط وليس بأسماء  أشخاص وفالشيكات  الواردة   باسم الجمعية 

 بل تسليم   للجمعية  .للشيكات  باسم   الجمعية بأن يتم تسطير الشيك بعد إصدار وق

 

 متابعة تحصيل الشيكات الواردة

 

 المــادة: ) 36 (

 

القيام                   مواعيدها وفي يلها صة بشيكات والتأكد من  تحضة إيرادات   الجمعية   المقبوعالي ب متاباوم المدير  المقيجب أن   ي

      ع تقرير للمدير العامفهذ الشيكات من قبل البنك   يتم  ر فضي حالة  رفباإلجراءات الالزمة لحفظ حقوق  الجمعية  و 

 ضها واإلجراءات التي تم   اتخاذها    للحفاظ على   حقوق   الجمعية     .فبالشيكات   التي تم ر
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 الجمع بين وظيفتي التحصيل واإلثبات الدفتري

 

 المــادة: ) 37 (

 

اء                                                                                                          اتر والسجالت المحاسبية المتعلقة باألعضدفإمساك الت ي نفس الوقفالنقدية وال يجوز إطالقا أن يقوم المحصل باستالم 

 لية     .خام الرقابة الداظأو البنوك وذلك إحكاما لن

 

 القيمة المالية حفظ النقدية والمستندات ذات

 

 المــادة: ) 38 (

 

     يحتفظ أمين الصندوق  بناء على قرار صادر من المديرالعام بة األموال النقديةة والشةيكات الخاصةة                                   نيجب أ

ن ي مكان  مفع هذ الخزنة ضويتم و هد الحريقضبالجمعية أو أي مستندات   أو أوراق ذات قيمة   مالية  بالخزنة المخصصة 

 .     هيصعب الوصول إلي

 

 توريد المقبوضات يوميا للبنك

 

 المــادة: ) 39 (

 

               يجوز                                                           هي أوال بأول وال يوميا بالبنك كما هرة لديفالمتو غيجب أن  يقوم أمين  الصندوق بايداع المبال

 ر عن قيمتها.ظالن ضت اليومية  بغضاالصرف من    المقبو

 تخصيص موظفين لتحصيل اإليرادات

 

 المــادة: ) 41 (

 

لها عن  طريق أمين صندوق ومندوبي                        اخيالجمعية أو د ىراخيجب تحصيل أي إيرادات  تخص  الجمعية   سواء من جهات 

 إيداعها بحساب  الجمعية  بالبنك مباشرة.التحصيل ويتم 
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 أنواع الحسابات البنكية

 

 المــادة: ) 41 (

 

البنوك العاملة بالمملكة مع مراعاة أ يكون البنك قريب                 ىحساب جاري بالريال السعودي لد جمعية فتاة ثقيف  حتفت

قا فعلقة بذلك وللصالحيات المتا قفللعمليات التشغيلية اليومية المحلية وي   للجمعية لسهولة   السحب من فحسب الموقع الجغرا

تواقيع                     جالجمعية بنماذ  هاالبنك الذي تتعامل مع فقهن حيث يجب موالك بذ ضهلما  يحدد مجلس اإلدارة أو من يفو

 إلغاء توقيع   . األشخاص  المخولين بالتوقيع سواء كانب إتاية أو تغيير أو إستبدال او
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 الفصل السادس : المدفوعــات

 

 أنواع  نفقات الجمعية التدفقات الخارجة

 

 المــادة: ) 42 (

 تتكون نفقات الجمعية   مما يلي  :

 فقات األنشطة المختلفة  للجمعية بهدف تحقيق إيرادات نفقات إدارية وعمومية                                         ن نفقات  إيرادية .  1

 جودات الثابتة ونفقات   رأسمالية .    نفقات  إقتناء الم.  2

 .  ىرخنفقات أ.   3

 

 إجراءات صرف النفقة

 

 المــادة: ) 43 (

 

 اإلجراءات التالية قبل الصرف  : فرالنفقة  توايشترط لصحة  

ق جداول صالحية                                             فالصرف و غلجهة المختصة  أو حسب حدود سقف مبلاقة كل من المدير العام   أوفأن تتم بموا   1

ي                    فذا كا ن النفقة رأسمالية أم  إيرادية وأن تكون يها ما إفيحدد    ابمذ كرة مسبق  موا عنهضأو من  يفو هالصرف    المعتمد

 حدود الميزانية التقديرية المعتمدة     .

 الجمعية . لحلصا  تزئيا  قد تمجأن  تكون  المشتريات  أو الخدمات المنفذة كليا   أو.   2

 مطالبة الغير بقيمة توريد الخدمة أو   األصل كالفاتورة   مثال   . تر مستند يثبفتو.  3

 راة أو ا لخدمات  المقدمة   .شتعليا للبنود المفاستالم   الجمعية   تر مستند يثبفتو.   4

 التأكد من صالحية السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة من قبل الفنيين    ..  5

ثة توقيعها من                                        ىرخبجانب أصل المستندات الثبوتية األ ر مستند الصرف الالزم سند صرففتو. 6

 ة المستندات   .فالمدير  المالي بعد  مراجعة كا

 

 النفقات المعقودة وإجراءاتها الخاصة

 

 المــادة: ) 44 (

 

 :  ضن  رئيس   مجلس اإلدارة   أو من   يفومقة  مسبقة  فموا  ج تعتبر   النفقات التالية معقودة  حكما  والتحتا
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               بذلك   مثل عقود ضهمن    رئيس مجلس اإلدارة  /أو من يفو النفقات الناشئة عن العقود المبرمة بمجرد توقيعها  . 1

                                       الصيانة                  ت عقود المقاوالت التوريدا الخدما يةوالتأمينات االجتماعت العمل واإليجارا

 وما  شابهها    .

 :نفقات  الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات األسعار المحددة مثل.  2

       ما يفيد أداء الخدمة أو تنفيذها                                  تر المستندات التي تثبفنفقات البريد والهاتف والكهرباء وذلك  بشرط تو  3

. 

 

 طرق صرف النفقات

 

 المــادة: ) 45 (

 

 الطرق التالية    : ىباحد فع يجب أن   يتم صرف النفقات بموجب سند صرف أو أمر د

 

 .   هبشيك على البنك المتعامل مع . 1

 ق جدول الصالحيات  المالية  .فنقدا  على أن ال يتجاوز السقف المحدد للصرف  النقدي و.  2

 ها مرةفوع  ليشير إلى سداد  قيمتها وحتى ال يتكرر صرفها بخاتم  مدفالمستندات الثبوتية متى تم صرتم خيجب  

 خرىأ 

  

 شروط تحرير الشيك

 

 المــادة: ) 46 (

 

ثبوتية                                                                             خرىأوأمرصرف مع أي مستندات أ اتورةفوع الصرف ضالمستند مو أصل زتجهي.  1

. 

 المراجعة والتأكد من  صحة المستندات   ..  2

 إعتماد   المدير   المالي للمستندات   . . 3

     إعداد الشيك بواسطة  المحاسب بشرط أن يكون الشيك  صادرا باسم المورد الرسمي البضاعة أو الخدمة                                    . 4

 ق الجدول  الصالحيات .فتوقيع أمر الصرف  والشيك  و.  5
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الشخصية ومكان صدورها  ةورقم هوي رباعيا  وعنوان    هيجب أن يذ كر إسم فردلرسمي  االمو رد  ني   حال كا ف .6

 ق صورة منها    .فعلى أن ير

إستالم الشيك                    يفيد ضيراعى التوقيع على مستند الصرف من قبل المخول  باإلستالم وبالمقابل يتم إصدار سند  قب .  7

. 

 

 شيك بدل فاقد

 

 المــادة: ) 47 (

 

 اتخاذ اإلجراءات  الالزمة  التالية:ال يجوز سحب شيكات بدل ياقد إال بعد 

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

 طاب رسمي للبنك بايقاف صرف الشيك مستقبال   .خإرسال  . 2

بعدم                                                                                              اطيخ اد الشيك مع إقرارهفقاب بطريقة وأس ضحطاب من الجهة التي صرف لها الشيك يوخالحصول على  .3

 صرف الشيك مستقبال.

ت                                                                     اتعليم أو حسبقد فاعن شهر قبل إصدار شيك جديد بدل ل ترة ال تقف رمرو .4

 قة    المدير العام    .في هذا الشأن بجانب  موافالبنوك 

 صالحية توقيع الشيك

 

 المــادة: ) 48 (

 

 لبنوك .ا  ىلد هتوقيع جوالمودع   نموذيجب    التأكد من   أن الشيك  الصادر من الجمعية   يحمل توقيع  المفوض بالتوقيع 

 

 إجراءات طبع وحفظ المستندات المحاسبية

 

 المــادة: ) 49 (

 

ي   فرورة  االحتفاظ بهذ السندات ضوالصرف  نقدا أو  بشيكات مع  ضيجب   اتخاذ اإلجراءات الرقابية عند طبع سندات   القب

المستندات    المالية مرتبة      هون هذ كمن   باشراف  المدير   المالي وكذلك الشيكات غير  المستعملة ويجب  أن ت آمكان    

   حضالملغاة كما  سيت    خالتسلسل عند   استخدامها مع    االحتفاظ بالنسا اص  و مرقمة بالتسلسل    و يراعى هذخبشكل ، 

 ال حقا    بدليل   اإل جراءا ت   
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 الجرد الدوري والمفاجئ للصندوق

 

 المــادة: ) 51 (

 

 اي السنة  مع الجرد الدوري   ويكون الموظف  المختص  مدينفمرات  ةأربع ىيجب    إجراء جرد مفاجئ  للصندوق بحد أدن

                                                مستقل حتى يبرر                          ي حسابفهر نتيجة الجرد أما الزيادة يتقيد ظي الذي قد بالعجز

  النقصكي     فن التحقيق  عمال بمبدأ الزيادة  م هعلى  أن هذا ال يعفي لإليرادات المتنوعة  تالمحصل  سبب وجودها  وإ ال  حول

 ي نهاية السنة المالية   .فف الجرد السنوي الذي يتم الهذا     بخ ابه

 

 اإلحتفاظ بها في الصندوقاألموال التي يجب 

 

 المــادة: ) 51 (

 

ي الصندوق أثناء إجراء الجرد                  فوكل ما يوجد   ةي صناديقهم بأموال غير أموال  الجمعيفر على المحصلين االحتفاظ ظيح

 عكس ذلك يحول المسؤول للتحقيق    . تالدوري أو المفاجئ يعتبر من أموال  الجمعية وإذا ثب

 شروط الصرف

 

 المــادة: ) 52 (

 

ت هو                                     ع الشيكافع النقود كما أن أمر دفامي الذي يجيز ألمين الصندوق  دظيعتبر سند الصرف النقدي المستند الن .1

 امي الذي يجيز سحب النقود من البنك .ظالمستند الن

الضرورة ب بشكل نقود أو  بضاعة أو قيود يستلزم تمالية سواء كان ةنفقف ينشأ عن رتص رف أليصالر اعتماد  أم ن إ .2

حة ضإل جراءات المحاسبية المو االجمعية  و طبق ىمية المستعملة لدظاتنفيذها بشكل سليم بواسطة المستندات الن

 ام المالي .ظبالن

وال لين ويعتبر المدير المالي مسئخلداصحة المستندات ومراجعتها بواسطة  المراجع ا ال يتم الصرف اإل بعد التأكد من .3

 عها لصاحب الصالحية  .فعن صحة تنفيذ هذ اإلجراءات ثم إعتمادها ور
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 التفويض بالصرف

 

 المــادة: ) 53 (

 

يات   ع الشفأو أ وامر د على  سندات الصرف النقدي هسبا بالتوقيع  عناوض    من يرا منفيحق    للمدير  العام أ ن ي .1

 ي حكمها   .فات المعتمدة   أ صال  كالرواتب  واألجوروعقود اإليجا رات  وما فوالمصرو  لصرف  النفقات

د               ة بدقة   اسم  المفوض بالصرف وحدوفيبالصرف يستلزم صدور قرار إداري يحدد  ضان التفويفي جميع  األحوال ف .2

 .  ضهوأغرا   هالصرف ومدت

 

 

 الفصل السابع : المشتريات

 

 المشترياتأنواع 

 

 المــادة: ( 54 )

 

االستهالكية                                                                  المتعلقة باقتناء كل من الموجودات والمواد للجمعية يمثل العملية الشراء بالنسبة

 التالية  :ي األنواع فبمنتجات  الجمعية     تتمثل مشتريات    الجمعية  ةوالمواد الخاص

 النوع األول: شراء  األصول  الثابتة . .1

 النوع الثاني: المواد األستهالكية مثل  القرطاسية  والمستلزمات   لألغراض المكتبية ...وغير ذلك     . .2

 النوع الثالث : المستلزمات الخدمية المختلفة  . .3

 

 طريقة الشراء المباشر

 

 المــادة: ( 55 )

 

 ها     بحسب جدول الصالحيات  .فالخيتم تأمين إحتياجات   الجمعية من المشتريات أو األصول  الثابتة أو 
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 التعاقد على المشتريات

 

 المــادة: ( 56 )

 

 ء .ت بموجب أمر الشراايتم التعاقد على شراء احتياجات  الجمعية  باستخدام أسلوب الشراء المباشر أو عن طريق المناقص

المالية                                                                             إجراءات عملية الشراء بدليل اإلجراءات يفذلك الحقا  حسيتضكما 

 والمحاسبية .

 

 

 شروط تجديد عقود الخدمات

 

 المــادة: ) 57 (

 

ود                  قي العفيجوز تجديد عقود الخدمات لمدة ال تتجاوز  الدورة الحالية لمجلس اإلدارة   وبنفس  الشروط المنصوص عليها 

 رت الشروط   التالية :فالمنتهية إذا توا

                       ي مدة العقد السابقة على               في ضمر هعلى وجت أن يكون المتعهد قد قام بتنفيذ التزاما .1

 التجديد .

 وع  العقد .ضئات األسعار أو األجور موفعلى  ضحأال يكون قد طرأ  انخفاض  وا .2
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 الفصل الثامن : العهد والسلف

 

 أنواع العهد

 

 المــادة: ) 58 (

 

.1 

 ات التي تتطلبها طبيعة   العمل .فيجوز صرف عهدة مستديمة لمواجهة المصرو

العهدة بمجرد                             هدير العام  ويجب تسوية هذمقة  الفمؤقتة    ألغراض محددة بأعمال  الجمعية   بموايجوز صرف عهدة  .2

 . همن أجل فتانتهاء الغرض الذي صر

 رورية صرف سلفة شخصية لموظفي الجمعية حسب الشروط التالية:ضيجوز ألسباب  .3

لى أال تزيد القيمة عن راتب الموظف لثالثة أشهر وأال                                                                    ا ومدة سدادها عهقيمت يحددالمديرالعام .أ

 دة  السداد   أثنى عشر  شهرا   وال يجوز الجمع بين أكثر من  سلف.متتجاوز 

وأن يكون                                                                                      ةالموظف دمةخة يلف ال يتجاوز مستحقات نهاسالموظفن  ىأن يكون إجمالي المستحق عل .ب
 

 أمضى بالخدمة أكثر من  سنتين  . قد       

 

 إجراءات صرف العهدة

 

 المــادة: ) 59 (

 

 التالية:ي بدقة   األمور  فالعهد بموجب تعميد من  المدير  العام يحدد   حتمن .1

 اسم  المسئول  عن  العهدة. •

 مبلم   العهدة. •

 .     الغاية من العهدة •

 العهدة. انتهاء  ختاري •

 طريقة استردادها. •

ع ون قفمحاسبيا و ومر الصرف  وتعالج ماليا  اار التعميد الصادر    من رقا لما جاء بقفتسترد العهدة من الموظف  و .2

ة العهد هن أجل المصاريف أو كسلف شخصية   وال يجوز للموظف الذي بحوزتم     تقد منحت ا إذا كانفيماالعهدة  و

 تجاوز الصرف بأكثر من قيمة العهدة .

 اتر    .فا  بالدضسويتها أيتتر كما  تسجل   فاورا   بالدفتسجل العهدة عند منحها ي    .3
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 من العهدة ما نسبت      فهي نهاية كل   شهر أو عند بلوغ ما تم صرفيتم مراجعة وتسوية العهدة  .4

ي                                                                          ه فيجب أن تصفى العهدة المستديمة والعهد المؤقتة ويسترد الرصيد النقدي منها وإيداع .5

 ر كل سنة مالية.اخي   ف ةالبنك    بحساب  الجمعي

 

 جهة إعتماد العهدة

 

 المــادة: ) 61 (

 

صالحيات  على أن يتم إعداد سندات صرف رسمية بذلك الق  الجدو ل    فلصال حية  وا إعتماد العهدة بقرار من  صا حب

ب ساها  يحنعلى حساب الموظفن وأي عهدة معطاة بأوراق عادية دون تحرير سندات بها  يعتبر أ مين الصندوق مسؤوال  ع

 إداريا  على  ذلك.

 

 

 العهد متابعة تسديد

 

 المــادة: ) 61 (

 

ن  كل  ع  اطيخأن يخطر المدير العام  ه ي مواعيدها وعليفيجب على المدير المالي متابعة تسديد العهد والسلف  واستردادها  

                                                                                                         نة واحدة معفصمها دخرهم عن السداد أو خي حاالت تأفي تسديدها أو ردها وتسترد العهد والسلف من الموظفين فير ختأ

 .  رواتبهم

 وابط الصرف من العهدة المستديمة للفروع واإلداراتض

تم اعتماد يصرف من الصندوق  جتعبئة نموذ حدود الميزانية التقديرية      المعتمدة فيالصرف من السلفة المستديمة  .  1

ات التشغيلية يتم                           فيخص المصرو  امن رئيس البحث ومدير الفرع وأمين الصندوق للنفقات األسرية وم

 الفرع وأمين الصندوق     .   االعتماد من مدير

سابقة           ة الضاالستعا  نف مرالمنص   ضحلي   يوياق كشف   تفصفق األوراق المطلوبة حسب الالئحة . ويجب إرفير .  1

 المستندات األصلية المؤيدة للصرف  . فةقا ب كافورصيدها مر

 يجب التأكد من الفواتير المؤيدة للصرف من اكتمال الشروط التالية : .3

 كتابة   الفاتورة باللغة العربية      . •

 . خكتابة التاري •

 بالطائف . جمعية فتاة ثقيف الخيربة النسائيةكتابة اسم المستفيد  •

 . فتتم الفاتورة بختم  صرخ •
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 الفاتورة باألرقام والحروف  . غكتابة مبل •

واتير الهاتف من السلفة المستديمة                                                                                فع الرواتب وتسديد فيمنع شراء األصول الثابتة ود .4

. 

غيلية      ات تشفمصرو ،ات العهدة المستديمة إلى قسمين ( نفقات أسرية فتنقسم مصرو .  6

 النفقات األسرية           .

 يتم الصرف على البنود التالية: يتم الصرف حسب الئحة الخدمة االجتماعية 

 دمات .خواتير ف •

 نفقات صحية . •

 التأهيل والتدريب (مواصالت. •

. 

 الصرف على البنود التاليةت التشغيلية :  يتم فاالمصرو ب . 

 واتير الكهرباء والماء .ف •

 بريد      . •

 صيانة وترميم مباني. •

 أجهزة     .ح صيانة وإصال •

 ة .ظافمواد ن •

 محروقات         . •

 صيانة سيارات              . •

 الفصل التاسع : المراجع الداخلي

 

 مهام المراجع الداخلي

 

 المــادة: ) 62 (

 

               لية  بالتحقق من صحة تطبيق سياسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل                                                     خب  المراجعة  الدايقوم    المكلف   

 لية  أو ال بأول.خاعليتها وإطالع  المدير العام بنتائج أعمال   المراجعة الدافرئيس     مجلس   اإلدارة     والتأكد من 

 

 برنامج المراجعة الداخلية

 

 المــادة: ) 63 (
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  حلية لجميع أنشطة    الجمعية ومشاريعها و  موجوداتهاكما سيتضخع برامج المراجعة الداضلي   بوخالمراجع الدا   يقوم

                                                        ع          الللمراجعة وإط وعمل جدول زمن م الماليظالي للنخدليل التدقيق الدافي  الحقا

 لية على   المراحل التالية     :خويجب أن يشتمل  برنامج المراجعة الداه  ومناقشته المدير  العام  علي

ن                                                   كيث يمحتر والسجالت المحاسبية بفاحة تطبيق      الالئحة المالية   والمحاسبية  وإثبات القيود بالدالالتأكد من   ص .1

ي حالة التسجيل اليدوي أو باستخدام الحاسب                                                       فاالعتمادعليها سواء بالمركز الرئيسي  للجمعية أو 

 اآللي   .

ة                                                                                   ة المجاالت اإلداريفي كافمة واإلجراءات واألساليب المعتمدة ظنتنفيذ السياسات واألوالتأكد من   سالمة تطبيق   .2

 والمالية .

                                    اعلية                           فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات المدينة وإبداء الرأي حول فن التأكد م .3

 التحصيل   .

معية تجةا          الج  ىأ   التزام علشتندات التي  تنسالتأكد من صحة طلبات الشراء والعقود  واالتفاقيات  وجميع أنواع الم .4

 الغير  .

ال الجرد                                   التأكد من سالمة اإلجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية  عن طريق القيام بأعم .5

 .   الرئيسي أو الفروع  ي المركزفالصندوق سواء في  المفاجئ على    المستودعات   والموجودات الثابتة والنقد

 الل  بوالص تأمين سارية   المفعول  .خالتأكد من وجود تغطية شاملة لجميع  موجودات الجمعيةوممتلكاتها من  .6

 ام العمل   السعودي   .ظها مع نضصحة إجراءات شئون الموظفين وعدم تعار  التأكد من  .7

تر والسجالت                                                         فاالغير وإثباتها بالد ىومستحقاتها لد ةسالمة إجراءات تحصيل أموال الجمعي التأكد من .8

 والمحاسبية  .

 يما يختص باألمور الروتينية اإلدارية .فلي إلى رئيس اللجنة التنفيذية إال خداأن تكون مرجعية المراجع ال .9
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 الفصل العاشر : مراقب الحسابات

 

 مراقب الحسابات القانوني

 

 المــادة: ) 64 (

 

               مة المعمول بها  ظعودية حسب األنسي  المملكة العربية  الفبالعمل  هص لخيتم تعيين مراقب  حسابات قانوني مر

ت                              وضاحصا محدودا ومراجعة الحسابات الختامية وكل من قائمة المقبف  لفحص حسابات  الجمعية الربع سنوية

ات صحة الحسابفي ي نهاية السنة المالية وإبداء الرأي  فت والميزانية العمومية فااإليرادات  والمصرو  ةوعات وقائمفوالمد

من قبل مجلس اإلدارة  بجنب موايقةة وزارة                   هتيارخويتم إ ةنهاية الفترة المالي فيوداللة القوائم المالية  المنشورة 

 الشئون االجتماعية حسةب دليل      الصالحيات المالية    .

 

 المــادة: ) 65 (

 

المملكة العربية السعودية  لتقديم   فييير المعمول بها اق  ا للمعفالجمعية   وعلى مراقب الحسابات مراجعة حسابات  

ي الحاالت التي تستدعي تقارير                                فإال  ةالالزمة وكذلك مراجعة التقارير المالية األولية الربع سنويرالتقاري

 ورية.ف

 

 المــادة: ) 66 (

 

اتر والسجالت والمستندات                                        دفمن أوقات العمل الرسمية االطالع على جميع ال تي كل وقفلمراقب الحسابات   أو من ينتدب 

                   وعلى إدارات   الجمعية  المختلفة تيسير مهمة   تهمهم رورة الحصول عليها ألداءى ضوطلب البيانات واإليضاحات التي ير

 ي  ذلك.فالمراقب 

 

 المــادة: ) 67 (
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إلى                                           هي تقرير يقدمفذلك  تمن أداء مهمت يثب حالة  االمتناع عن تمكين مراقب الحسابات أو مندوب في

 الشأن    .ي هذا   فرئيس     مجلس إدارة    الجمعية   التخاذ اإلجراء الالزم 

 

 المــادة: ) 68 (

 

حسابات بذلك ال مراقب  يرفعأو تصرف   يعرض أموال  الجمعية  للخطر   سالختطيرة أو   اخعند  اكتشاف  أي مخالفة 

 .را تقريرا الى رئيس مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات الكفيلة لمعالجة االمر على وجه السرعةوف

 

 المــادة: ) 69 (

 

من موجودات  الجمعية  والتزاماتها ومراجعة الحسابات الختامية  والقوائم المالية وتقديم تقرير                               الحسابات التحققعلى مراقب 

 من  استالم للقوائم  المالية للجمعية.  الل مدة  ال  تتجاوز شهرينخالمنشورة    السنوي  حول عدالة القوائم المالية

 

 

 الحادي عشر : أحكام ختاميةالفصل 

 

 أحكام ختامية

 

 المــادة: ) 71 (

 

 صاص بالجمعية  .ختيجري العمل بالالئحة المالية  بعد  إقرارها  من  مجلس اإلدارة وتعميمها على جهات  اال

 

 المــادة: ) 71 (

 

 التعليمات الالزمة  لتنفيذها . يصدر رئيس مجلس اإلدارة  بعد  التصديق على الالئحة المالية من قبل مجلس اإلدارة

 

 المــادة: ) 72 (
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 ي   الالئحة المالية .فالمنصوص عنها  هصال حيات   ببعض    سبامنا همن   يرا ضاإلدارة   تفوي  لرئيس مجلس

 

 المــادة: ) 73 (

 

عد التعديل بموجب ملحق ويعتمد الملحق بقة  مجلس اإلدارة  على   أية  تعديالت   تتم على  الالئحة المالية   ويتم  فيجب موا

 إقرار جزءا   ال يتجزأ من  الالئحة المالية  .

 

 المــادة: ) 74 (

 

 ة المعامالت المالية الخاصة  بالجمعية  .فتسري أحكام الالئحة المالية  على كا

 

 المــادة: ) 75 (

 

 

ما يلغي         ك حاليا   بماال يتعا رض  مع أحكام ونصوص  الالئحة الماليةيستمر العمل بالقرارات  والتعاميم المالية المعمول بها  

 .اصدور هذ الالئحة كل مايتعارض معه
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 الباب الثالث : الصالحيات المالية 
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                                                                                         لي   خي الجمعية التي يعدها المراجع الدافاع المالية ضالتقارير الدورية عن عمليات التدقيق واألو

 تطلع عليها    اللجنة   التنفيذية بناء على توصية من  المدير  العام .



 الالئحة املالية                                             مجعية فتاة ثقيف                                                         

  اخلريية النسائية بالطائف 

 

39 

التصرف ) 7جدول رقم(

 في بيع المتروكات

 م البند صاحب الصالحية

المتروكات                        ي بيع فالتصرف  يعتمد –المدير العام 

. 

1 

 مالحظات        :

 المتروكات: عبارة عن المواد والمعدات  غير المستخدمة     وتم االستغناء عنها  .          .  1

                                           الل التنسيق مع                                ن ختقوم لجنة الجرد بتحضير قوائم بالمتروكات وتقدير أثمانها م .  1

 لرئيسي  .ابالمركز    مديري الفروع واإلدارات المختصة

 ة.سفمنايلزم الحصول على ثالثة  عروض  .  3

 مالحظات       :

                                 ويكون                                   ةالثاريف بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثظالم حتفتشكيل لجنة  يتم.  1

 لي أو المدير المالي .خأحدهم المراجع الدا

ن     أعضائها عن ثالثة م   ة وتحليل العروض ال يقل عددسلدرا ةيس اللجنة التنفيذيرئة بقرار من  تشكيل لجن ميت . 1

إلى   اتهايع توصفترا من الفنيين وترعين بمن تالمالي. ولها أن تسأو المدير خلين ويكون أحدهم المراجع الداالمختصي

 العام .  المدير

 وتحليل العروض  .  يجوز لصاحب الصالحية إلغاء المنايسة  بناء على توصية لجنة دراسة .  3

      ي قبول                                                           فسة هو نفس صاحب الصالحية فالمنا ي اعتمادفالصالحية  صاحب . 4

 العرض    الوحيد .

 مالحظات       :

من طرق  التأمين أو  بغرض االستفادة من مستويات                               ىرخاالحتياجات  بغرض التحول من طريقة أل ةال يجوز تجزئ  1

 الصالحيات .

ي مستودعات                فر المواد المطلوب توريدها فواتيراعى عند تأمين احتياجات الجمعية التأكد من عدم  1

 الجمعية .

 )03جدول رقم(

 مالحظات       :

 ها ومبلغها  .ضيجب أن يتضمن قرار إنشاء السلفة غر .  1

 ي نهاية العام المالي أو عند انتهاء   الغرض    منها.فيجب تسوية السلفة  .  1
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 المحاسبي

  

  :  الدليل

 

     الباب الرابع :الدليل المحاسبي 

  



 الالئحة املالية                                             مجعية فتاة ثقيف                                                         

  اخلريية النسائية بالطائف 

 

39 

 

 

 الفصل األول : مقدمة

 

 المــادة: ) 76 (

 

يهةو األداة الفعالةة                    فتاة ثقيف الخيريةيعتبر دليل الحسابات المالية الجزء األساسي من  الالئحة المالية  لجمعية 

                                                                     ي تسجيل البيانات وإستخرا النتائج وتزويد اإلدارة بأكبر قدر              فامية ظي الدقة والنفالالئحة   والمتمثلة   هلتحقيق أهداف هذ

 ي الوقب المناسب      .فمن المعلومات التي تساعدها على إتخاذ القرارات الالزمة 

    ةا  لأل صول  والقواعد المحاسبيقوتصنيف الحسابات  طبب الل ترتيخو  يقوم د ليل ال حسابات بتحقيق  هذا ألهداف  من 

 اعة هذتالف طبيخبحيث يحول هذا الترتيب دون إ   جمعية فتاة ثقيف الخيريةوء طبيعة نشاط     ضي فالمتعارف عليها 

 . ر عند التطبيق اخأو من محاسب إلى  ىرخالحسابات أو  مسمياتها من طريقة إلى أ

 أسس بناء الدليل

 

 المــادة: ) 77 (

 

روف الحالية                                                 ظي اإلعتبار الفذ خوالقوا عد المحاسبية المتعارف عليها مع األتم بناء هذا الدليل  طبقا   لألصول  

ي فالجمعية   وبما يتناسب مع طبيعة النشاط الذي تمارس  الجمعية و   ظروف إنشائها وتأسيسها و فيع   الحسابات ضلو

 األسس  التالية : ضوء

 نشاط  الجمعية    :طبيعة  .0

                             ي بما يعود بالنفع االكبر علىورعاية االسر المحتاجة في رعاية وتأهيل األيتام فيتمثل نشاط   الجمعية الرئيسي 

                                                                     الوقوف على           يتيحالقوائم المالية و جقد تم تصميم هذا الدليل بما يساعد على إستخرافالمجتمعن ولذلك  

 . ن   واحد بما يساعد على عملية تقييم األداء آ في كيفية تحديد مراكز التكلفة   

 مركزية التسجيل   المحاسبي  : .1

تخدام                مقر الجمعية الرئيسي  بمعنى إسي فمركزية التسجيل المحاسبي  س تقوم    الالئحة المالية    للجمعية     على    أسا

ترية  واحدة مقرها   االدارة الرئيسية للجمعية  وذلك  إلستخرا المعلومات المالية والتحليليةة لكايةة األنشةطة فمجموعة د

 هافقد تم تصميم الدليل بحيث يتضمن عناصر النفقات حسب طبيعتها وطريقة صرفلذلك 

اصة إلجراء عمليات تحميل النفقات بين األنشطة                                                               خها مع إيراد حسابات ب ط الخاصمنسوبة إلى النشا

. 

 الشكل القانوني للمجلس: .1
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ة ولذلك يقد تم تقسيم الدليل بصورة مالئمة لطريقة  عرض الحسابات الختامي فتاة ثقيف الخيريةتم تأسيس  جمعية 

المحاسبية  اترفارية الصادرة  بهذا الشأن والمتعلقة بمسك الدزولن  الجمعيات وطبقا  للقرار ات ا ع ملمثل هذا النو

 الجمعيات الخيرية  وتدوينها باستخدام الحاسب اآللي .  ىلد

 ي    :إستخدام الحاسب اآلل .1

ل الحسابات                    قد   تم تصميم دليفم اليدوي واإل لكتروني ولذلك ظاتقوم الجمعية   بتسجيل حركاتها المحاسبية باستخدام الن

 ي التسجيل    .فبشكل   يتالئم مع  إستخدام الحاسب اآللي   

 المعايير المحاسبية السعودية   و الدولية  : .1

ة                           وء األصول الدوليضي فية الصادرة بالقرارات  الوزارية وكذلك بوء المعايير المحاسضي فتم تصميم هذا الدليل 

                              ع ونشر األصول المحاسبية الواجب مراعاتها عند إعداد                          ضللمحاسبة الصادرة عن لجنة األصول الدولية التي تقوم بو

 القوائم المالية  .
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الباب الخامس :السجالت والنماذج المالية 

 المحاسبية
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  الفصل األول : السجالت والدفاتر المحاسبية 

 

 

 مقدمة عامة

 

 المــادة: ) 81 (

 

      األساسية ويتم تحديد مكونات المجموعة                                                                                           ةبيسام المحاظت الناترية المحاسبية أحد مكونفتعتبر المجموعة الد

المعلومات                  يفير عليها ودرجة  التفصيل سالمحاسبية التي  تة   والطريقة يرية   حسب   طبيعة   نشاط الجمعفتالد

 ي الحصول   عليها  .فالمحاسبية التي   يرغب  مجلس اإلدارة   

 ذ بعين اإلعتبار    األمور التالية :خقد أفاتر والسجالت المحاسبية الالزمة  للجمعية  فو عند تحديد الد

غطي       الشمولية التي ت لكالمحاسبية ونتائج    األعمال بالسرعة والدقة المطلوبة  وكذرورة إستخرا البيانات ض .1

 الجمعية  . ةة أنشطفكا

 السهولة وعدم التكرار ما أمكن بهدف إبقاء التكاليف عند حد مقبول    . .2

التقارير كما    هذد من  همع   المستويات اإلدارية المختلفة التي سوف تستفي تصميم التقارير   المالية بما يتناسب .3

 يلي :

ي إتخاذ القرارات                                        فوالمعلومات المناسبة التي تساعد اإلدارة  تيرالبيانافليا توخدا . أ

. 

ويل             ي  مصادر التمفير البيانات لألطراف الخارجية عن نشاط الجمعية والتي تتمثل فارجا توخ .  ب

 يراد أو هيئات حكومية أو أهلية  وغير ذلك .إلفة من   المخت

 ة على موجوداتها  .فظتمكين اإلدارة العليا من الرقابة على عمليات  الجمعية المختلفة وأموالها والمحا .4
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 أنواع السجالت والدفاتر المحاسبية

 

 المــادة: ) 82 (

 

 السجالت المحاسبية   الرئيسية وتشمل    : .1

 اليومية العامة    .سجل  •

 سجل األستاذ العام. •

 السجالت المحاسبية المساعدة وتشمل: .2

 سجل تحليلي الصندوق    . •

 سجل تحليلي   البنوك     . •

 أستاذ مساعد الذمم المدينة      . •

 سجل  تحليلي ذمم الموظفين والذمم المختلفة    . •

 عة مقدما    فومصاريف مدى رخسجل  تحليلي أرصدة مدينة أ •

 سجل   تحليلي اإلعتمادات. •

 التنفيذ  تمشاريع تح  ىرخسجل    تحليلي الموجودات األ •

 أستاذ مساعد الذمم الدائنة حسب أنواعها. •

 مصاريف مستحقة ىرخسجل  تحليلي أرصدة دائنة أ •

 سجل تحليلي  المصاريف اإلدارية والعمومية  . •

 سجل تحليلي اإليرادات . •

 شمل :السجالت المحاسبية   الرقابية وت .3

 سجل شيكات التأمين   . •

 سجل الكفاالت. •

 سجل الشيكات المعادة       . •

 سجل الموجودات الثابتة       . •

 سجل المطبوعات     . •

 ات النثرية.فسجل المصرو •

 سجل النقدية التحليلي . •

 وصف السجالت والدفاتر المحاسبية الرئيسية

 اإلجراءات المالية والمحاسبية للمقبوضات والمدفوعات

 

 المــادة: ) 114 (
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مة إلدارة األعمال المالية                                                    ظالمند مجموعة القواعي ه:والمحاسبية باإلجراءات المالية المقصود

حدد  مصادر   واستخدامات األموال والسيطرة عليها ويمكن تبويب هذ القواعد تحا  اض والوالمحاسبية بحيث تكون  دلي

 ا مالية       .ثاره اب  عليتاصة تتعلق بكل إ جراء يترخإلى قواعد عامة تتعلق  بالسياسة المالية العامة  للجمعية  وقواعد   

 

 

 القواعد العامة

 

 المــادة: ) 115 (

 

 بالسياسة المالية العامة   للجمعية ييما يلي   : تتمثل القواعد العامة المتعلقة

 مة  المالية مع طبيعة النشاط   بالجمعية بحيث تعكسظاتر المحاسبية المستخدمة واألنفيجب أن تتفق السجالت والد .1

ق                                                                                                     في إطار دورة مستندي تحقق الرقابة الكاملة على سجل العمليات المالية والمحاسبية وفبيان  المركز المالي بدقة 

ي المملكة  ف هب المعمول الخيرية المؤسسات/الجمعيات السياسات واإلجراءات المعتمدة بالجمعية بما يتماشى مع قانون

 اإلجتماعية  . والتنمية  العملالعربية السعودية وتعليمات وزارة 

اسبية المحج اتر والسجـالت والمسـتندات والنماذفالخاصة بتسمية الدوالتعليمات لقرارات االمالي   المديريصدر  .2

ما تعديالت تطرأ  عليها نتيجة لتطور العمل ب  ةوغير ل ضبط المعامال ت المالية   والقيود المحاسبية المختلفة   وأي

 .   ه) أعال  1ال يتعارض مع بند (   

لهذا   الغرض والمعتمد   ي السجالت المحاسبية للجمعية إال بموجب السندات المجهزةفال يجوز تسجيل أي قيد  .3

 إستخدامها من  الالئحة المالية للجمعية .

                                             ن صحة        ن مع التأكد م الالزمة والمؤيدة للبيانات التي يتضمنها ىرخق بالسند المحاسبي المستندات األفيجب أن ير .4

 قات     .فالتواقيع على المستند المحاسبي ومر

عها إلى اإلدارة بعد إعدادها من قبل                                        فلي قبل رايجري توثيق جميع السندات المحاسبية من قبل المدير الم .5

 الشؤون  المالية   .

لسندات التي يتم تداولها داخل الجمعية )السندات الداخلية ( متسلسلة األرقام وان يجري ا جميعون أن تك جبي  .6

 بما يفيد ذلك منعا لحدوث أخطاء التحري عن السندات المفقودة مع ضرورة ختم السندات الملغاة 

ة اإلجراءات الماليوسندات صرف معتمدة حسب    ضقب وعات بموجب سنداتفة المدفات وكاضأن تتم كاية المقبو .7

 وأسباب الصرف  . ضالقب روالمحاسبية  مهما كانب مصاد

                    اوية  لخالل المكلف بالمراجعة الداخليا من ختخضع  جميع القيود والسندات المالية والمحاسبية للرقابة سواء دا .8
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لتسهيل  قينة المعلومات التي يطلبها    المدقفكاوعلى المدير المالي تقديم  نارجيا عن طريق مراقب الحسابات القانونيخ

ي     صحة ودقة الحسابات  وتعبيرها عن فمن إبداء رأيهم  وتدقيق السجالت المحاسبية المختلفة. ويمكنهم فحصعملية 

 المركز المالي الحقيقي للجمعية  .

الفترة  بحيث تحمليرادات اب اإلالنقدي في احتس المبدأف والمصاري  إحتسابفي  مبدأ  اإلستحقاق تتبع الجمعية .9

هذا المبدأ  يعتبر مالئما لطبيعة نشاط   ة بما يخصها من مصاريف وماتم قبضه وتحصيله من إيرادات و النقدي

 الجمعية.

قابة التي تستخدمها في التخطيط والر  يجب ان يتم استخراج تقارير مالية دورية تناسب احتياجات اإلدارة من المعلومات -10

 وتعتبر هذه التقارير جزء أساسيا من هذا النظام.

 

جل     ة الشؤون المالية سفعد بمعريي الجمعية بموجب سجل فيجب أن تسلم  السندات المختلفة التي يتم تداولها   .11

  نداتالس هسند إستالم/  مطبوعات بحيث يتم التوقيع من قبل الموظف المستخدم لهذ جالل نموذخالمطبوعات   من 

 من  .آي مكان فعلى أن يجري اإلحتفاظ بالسندات  غير المستعملة له  طبيعة السند واألرقام المتسلسلة انبيع م

ها من   فصرفيتم وعات الصغيرة  فالكبيرة بموجب  الشيكات أما  المد غوعات الجمعية ذات المبالفيجب أن تتم مد .12

 .العهده

لتي                                                                                               ا الغ اإلداري والمب ستوى ث يبين هذا الجدول المع جدول يحدد صالحيات الصرف المالي بحيضيجب أن يتم و .13

                                       ي حدودها. كما يجب أن تحدد صالحية التوقيع على الشيكات والمستويات                                  فالصرف له يجوز 

 ة   بالتوقيع  .ضاإلدارية   المفو

                                       ي السجالت وبين عملية ترحيلها كما يجب أن يتم توقيع وإعتماد جميع                                                               فال يجوز الجمع بين تجهيز السندات وقيدها  .14

 السندات من قبل   المدير  المالي .

 

 المقبوضات

 

 المــادة: ) 116 (

 

المهتمين بالعمل الخيري ونشاط                                       ضات  الجمعية  من الغير  وهي الهبات التي يقدمها بعضتحصيل مقبو يتم  .  0

 ندات التالية  :تسمالل   الخمن   ضالجمعية وتتم   عملية   القب

 .  ضسندات  القب •

 الحواالت البنكية. •

 ات من مهمة الموظفين التاليين:ضتكون مهمة إستالم المقبو .  2



   الالئحة املالية                                     مجعية فتاة ثقيف                                                        

  اخلريية النسائية بالطائف 

  

46 

 أمين  الصندوق  . •

 من قبل  المدير العام   . هق عليفوالموا حالموظف  المختص والمرش •

 طورة  هذا البند .خألهمية و   نظرا اتضيجب أن تكون اإلجراءات الرقابية متكاملة على المقبو .3

 

 إجراءات جرد المستودعات

 

 المــادة: ) 128 (

 

 جب عند تنفيذ  إتخاذ اإلجراءات التالية:فيسواء كان الجرد دوري أو مفاجىء أو مستمر 

 تعليمات الجرد    : .0

ممثل عن  اإلدارة المالية     يتم تشكيل لجنة جرد بموجب قرار  من  المدير العام   و تتكون   من المحاسب  .أ

 لي  و مثل عن مكتب المحاسب القانوني .خومسئول  قسم المشتريات والمراجع الدا

                                                            .الجدول الزمني للجرد والدور المطلوب من كل عضو بلجنة الجرد تحديد  .ب

من   المدير  المالي و مسئول  قسم المشتريات من حيث قوائم األنواع  اصة بالتحضير للجردختعليمات   . .ج

 والكميات  واألصناف الموجودة  بالمستودعات  .

 مستندات الجرد .2

 ومستندات الجرد مع طبيعة وإحتياجات األنشطة المختلفة للجمعية والتي تتمثل ييما يلي:  جيجب أن يتناسب تصميم نماذ

ي المستودع الكميات الواردة الكميات فإسم الصنف الرمز وصف الصنف الموقع  بطاقة الصنف: تحتوي بيانات .أ

 اإلصدار الرصيد المتبقي رقم حساب الصنف. خالتسليم تاري خريات رةالصاد

واد وجود   موجودات/م دنواتير المورد يستخدم أيضا عفسند اإلستالم/إرجاع: يحررعند إستالم صنف جديد من واقع  .ب

عند إستالم  هص وإستالم: يتم تحريرفخاتورة المورد السابقة محضر فرقم   حيضارورة إضمرتجعة مع 

 موجودات/مواد جديدة بجانب سند/إستالم .

رقم السند وصف  المواد الرمز  خالمواد اإل بموجب هذا السند الذي يحتوي تاري  ج: يجب أال تخرإخراج سند صرف .ج

 الطالبة.التسليم الجهة خ رقم الحساب الكمية تاري

 ر.خأمر مذكرة تحويل: تستخدم عند تحويل أصناف من مستودع أل .د

ف حركة الصن  ضعة البيانات الخاصة بالصنف أما ظهر البطاقة توفالبطاقة على كا  هبطاقة الجرد: يحتوي وجهـ. 

 .هأثناء الجرد إن وجد تعلق البطاقات على كل صنف تم جرد

عند إستخدام الحاسب اآللي يحتوي على بيانات كل   هال داعي لفحالة التسجيل اليدوي  فيقط فسجل المخزون: يستخدم  و.

 ي الجمعية من حيث:فصنف من المواد المستخدمة 

 الكميات المطلوبة والكميات الواردة والرصيد المتبقي واإلحتياجات من كل صنف. •

 مستنداتها   زة  لحين  و صول وجحوالم الكميات المطلوبة   ولم يتم تسلمها بعد •

 ال  .بوالمتاحة  لإل ستخدام مستق  
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 ى  :الل بيانات بطاقة الجرد التي تشتمل علخنتائج الجرد الفعلي يتم ملئها من  تلتثبي قوائم الجرد:  عبارة عن قوائم .3

 إسم المادة •

 الوحدة •

 سعر الوحدة •

 تري بالكمية والقيمةفالرصيد الد •

 الجرد الفعلي بالكمية •

 والقيمةالزيادة بالكمية  •

 النقصان بالكمية والقيمة •

 إجراءات الجرد     : .  4

 بطاقة الجرد  . يقيام كل عضو باللجنة بتسجيل كل ما يوجد بالمساحة المخصصة ل . أ

 تقوم إدارة الشئون المالية باستكمال باقي حقول قائمة الجرد  . . ب

 النسخة األولى ألمين                                                       يةالجرد/وتوزع كما يلي: أصل كشف الجرد إلدارة الشئون المال جإعتماد نماذ . ج

 المستودع النسخة الثانية للحفظ  . 

صان  نتائج الجرد  من  زيادة   أو نق  احوضع تقرير الجرد لألمين العام   بالجمعية مفلمالي برانتائج الجرد: يقوم  المدير  .5

 ومسبباتها ومقترحات بشأن معالجتها  .

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 طريقة تقييم مخزون

 

 المــادة: ) 129 (

 

 طريقة متوسط السعر التكلفة  المتحرك
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نف لصتكلفة رصيد اقسمة مجموع س ي  الجمعية حيث  يتم حساب المتوسط على أسافتعتبر هذ الطريقة مناسبة لإلستخدام  

الكمية الواردة                                                                                        ها إليفمجموع كمية الرصيد مضا تكلفة الكمية الواردة مقسوما على يها إلفمضا

. 

               ي القوائم المالية المقدمة عن                                                                                                 فالكامل  حاضيجب اإليفحالة إتباع هذ الطريقة ال يمكن تعديلها اإل إذا تطلب األمر ذلك  فيو

 .   ضأسباب التغير وتأثير على  الفائ
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التحليل المالي والقوائم المالية  الباب السادس:

 والقوائم الدورية
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 مقدمة

 المــادة: ) 131 (

 

ي إعداد تقارير لحسابات                         فالي مالمدير ال يتضمن هذا الباب مجموعة من األدوات التي يمكن أن يسترشد بها

 الجمعية الختامية والربع سنوية والشهرية  .

حاجة  خلقإلى ي تلك األنشطة  مما  يؤد داد   أهمية التحليل المالي نتيجة لتوسع  أنشطة   الجمعية  وتعدد مصادر تمويلزت

ا بواسطة استخدام التقاريروالقوائم المحاسبية                                                    هعماله امراقب يف الجمعية مماسةومتزايدة أما

  االنحرافات ةفومعر باأل رقام الفعلية لتخطيطيةا الل التحليل المالي   المقارن بين أرقام الميزانية التقديريةخواإلحصائية من 

   الفعلية

 يفحو تعد يل  و تحسين التقديرات نالمناسبة         تاإلتخاذ     اإل جراء تمهد   همابين  

 ةلجمعية  حجم  ونسبة اإلنجاز الذي حققت       امعرفكن مبط  رقابة النفقات   مستقبال  كما يضالميزانية التقديرية القادمة  و 

إلى زيادة أهمية التحليل    ىي المجال الصحي    كل ذلك أدف تالمانحين    بأن أموالهم قد أنفق   هقتنع معي األمر الذي

اء فى الوعل هوتقييم كفاءة   إدارتة  وقدرت  هلي   للجمعية للحكم علياة المركزالمالي  الحفوسيلة لمعرا المالي كون أيض

ع تلك المعلومات  المالية التي مالل جخن التخطيط المالي   للجمعية والرقابة      المالية من كل م احنج ىبالتزامات ومد

                                                        المتنوعة ويبرز إتجاهات السياسة المالية                                                               تحويها القوائم وتصنيفها وترتيبها بشكل يبرز األهمية النسبية لبنودها

 المتبعة ومن ثم إيجاد عالقات مناسبة بين تلك البنود المتنوعة عن طريق إستخدام كل من :

 قي رأسي.فأسلوب التحليل المقارن للقوائم المالية أ  .1

 أسلوب النسب المالية  .1

 طوات ثالثة هي     :خي فويتمثل ذلك 

وم بتجزئة الحقائق                                                                                          قي هالقوائم المالية بالتصنيف أي أن االتصنيف:حيث يتناول المحلل األرقام الي تحويه .أ

جموعة ي     مف ضزئيات  مع بعضها  البعالج  اع هذضي تتكون منها ووتئياتها الزالخاصة بمجموعة من األرقام إلى   ج

 محددة  متجانسة .

ومقارنة المجموعة المحددة بالمجموعةة                                      ضالمقارنة:  حيث يقوم المحلل بمقارنة األرقام الجزئية ببعضها   البع    . .ب

 ام  .الكليةن وتساعد هذ المقارنات على كشف العالقات التي بين األرق

البحث والدراسة بل                                                     عوض: ال يقف اهتمام المحلل على مجرد إكتشاف العالقات بين األرقام موجاإل ستنتا .ج

                                                                                  كل            اي النهاية للوصول إلى أيضل الوسائل لعال المشفة أسباب قيام هذ العالقات مما يساعد فيستمر لمعر

 كز المالي   للجمعية  . رالمختلفة  وبهذا   كن   لإلدارة    أن   تحكم    حكما سليما  على الم

 

 

 

   التحليل المالي     : ول األ   لفصل ا
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 طرق وأساليب التحليل المالي

 

 الميزانية العمومية المقارنة

 

 المــادة: ) 131 (

 

ي  ميزانيتها العمومية عةن طريق الزيادة                              فتنعكس اآلثار المترتبة على قيام  الجمعية ب أ نشطتها وعملياتها  .  1

 اةهذظالعام   )ويمكن مالح ضالمال المتجمع من   الفائ سي  العناصر المختلفة للموجودات والمطلوبات  ورأفوالنقص 

ي بداية ونهاية   الفترة    الزمنية  الواحدة   ومثل  هذ المقارنة    غالبا فة مقارنة الميزانيات العمومية التغيرات   بواسط

ي تشكيل رأي يتعلق بتطور                                                                       فات الهامة التي لها قيمة كبيرة ظمجموعة من المالح مماتقد

 ات   يشار إلى إعداد   الميزانيات العمومية المقارنة.نالمقار اعية وتقدمها وللقيام بمثل هذالجم

هر ظتمعين أما الميزانية المقارنة  خي تاريفهر المركز المالي    للجمعية     تظومن المعروف أن الميزانية العمومية 

الل خي البنود المختلفة للميزانية العمومية فالمعلومات بتاريخين مختلفين أو أكثر والتغيرات التي تحدث    ههذ

 رمالية  هي نتيجة لعوامل مختلفة منها     :تظه

 ات .في اإليرادات والمصروفالتغير  . أ

 ي بنود الموجودات والمطلوبات    .فالتغير  . ب

ي ميزانيتين عموميتين أو                                                                       فنفس العناصر أو مجموعات من العناصر  ههي  دراسة التجا  الميزانية العمومية المقارنة .  1

                               المختلفة   خي التواريفالعناصر  هالنسب المئوية المحسوبة   لهذ همختلفة وكذلك دراسة اتجاخ ي تواريفللجمعية ر أكث

                    على تصوير االتجاهات المختلفة لكل جانب من جوانب                                                                                ةي مقدرفللتحليل المقارن  ىاألهمية الكبر حوتتض

 الجمعية  .

 : او رأسياقيا  فالعمومية أويمكن تحليل  الميزانية 

                         ى.رخة أرة ماليفتترة مالية الى فقي ينطوي على دراسة التغير  لكل بند من بنود الميزانية  من  فالتحليل األ .  أ

معين                                                                                 خي تاريفينطوي على دراسة العالقة الكمية القائمة بين العناصر ف التحليل الرأسي ب

المعدالت ب    قارنامعين  وميخ ي تارفجمالي القائمة    إل  عنصر  أو بند بالقائمة منسوبا إلى بين كأي دراسة العالقة   

 السائدة.

 التحليل المالي الحديثن وال يوجد هناك تضارب بينهما حيث                                                                         سقي والرأسي هما أسافوهذان النوعان من التحليل األ

 ي  استخدامهما مع   ا للحصول  على تحليل مالي كامل ف   بغيلذا ين يقدم كل منهما نو ع الخاص من المعلومات

النسب   كمؤشرات   هاليكفي  بالمحلل من   إستخدام هذ هاب النسب المئوية  وحدن مجرد احتسكامن  ذلك  غمبالر

 يلي: اويرجع ذلك الى م

ي التحليل المالي نتيجة إعتمادها على الميزانية العمومية والتي تمثل  بيان فطبيعة مصادر البيانات المستخدمة  .  أ

 تاريخي ال يعطي الصورة الحقيقية    .
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أعمال                                                                   ركود مي موسفي نهاية الفترة المحاسبية قد تكون فإعدادها  موعد . ب

 ر رصيد  النقدية بحجم أكبر من الحجم الطبيعي   .ظهوبالتالي قد ي    ةالجمعي

                                                              .ية   ضة أو سلبية غير مربت إيجابية ومرتالمالي  تفسير وتحديد ما إذا كانب هذ التغيرال بالتالي يجب على المحل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المــادة: ) 132 (

 

 الية                               رة زمنية سنة مفتالل خلسنوي الناتج عن نشاط   الجمعية وذلك ض االفائ  فيات  صافهر قائمة اإليرادات  والمصروظت

ن                                           وهذ التغيرات يمكن الفترات المالية مة لعدد يي نشاط   الجمعفهر التغير تظات المقارنة فأما قائمة اإليرادات  والمصرو

 أو  بالنسبة  . غيحها بالمبلضتو

 

 

 سلبيات إستخدام التحليل المقارن للقوائم وأسلوب النسب

 

 المــادة: ) 133 (

 

                                                                                             على الرغم من مزايا إستخدام كل من أسلوب التحليل المقارن للقوائم وأسلوب النسب لكل من قائمة اإليرادات والمصرويات                

 يما يلي   :فعلى نقاط تعف تتمثل  وقائمة التديق النقدي إال أنهما يحتويان

تالف طريقة                                                                                             خات بسبب إفل الذي قائمة اإليرادات والمصروخي الدفيتطابق رصيد النقدية مع مقدار صاال .1

عرض   ي الرصيد النقدي لذا   تتفدون زيادة مماثلة  ضقد يزداد الفائفالنقدي ق فإعدادها عن طريقة إعداد كشف بيان التد

 .  ضئفاالمنشآت لخطر العسر المالي بالرغم من تحقيقها   ضبع

              بقة ولكن ال تبين قدرة                                          اترة محاسبية سفالل خاألعمال  ضات تلخص بعفقائمة اإليرادات والمصرو .2

 ع   .فالجمعية على  الد

       القوائم المالية   : الثاني   الفصل  

      
       المقارنة قائمة   اإليرادات   والمصروفات  
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وقدرتة على                                                                     هوربحيت هوسيولت هكفاءت ستحليل النسب تحليل ساكن ألن   يفترض أن النشاط سيتوقف عن العمل وتقا .3

ت. وهذا مخالف للهدف األساسي                                                      فاائمة اإليرادات والمصرويها الميزانية وقفة معينة هي التي أعدت ظي لحفالسداد 

 ألي منشأة أال وهو البقاء والنمو والتطور .

لي لن    اط. وبالتفقعتمد على البيانات المنشورة يي هذ الحالة سفهو فالجمعية    جارخكون المحلل المالي  شخص من  .4

ف أو المشكالت الخاصة التي قد تعاني منها                                       ورظمن المعلومات  وال بالكثير المميستطيع أن يكون 

 عف بالنسبة للمحلل  الماليضتعتبر نقطة ف  اليخالجمعية د ا

ل المعايير المساندة                                                                                    ر ييجب إستعمااخي حد ذاتها رقم بال داللة إذا ما قورن برقم فالنسبة  .5

. 

    أسلوب التحليل المقارن                                                                            الواجب إتباعها إلجراء التحليل المالي باستخدامر المعايي

 للقوائم المالية وأسلوب النسب  :

 ي تلك السنواتفعملة تي األساليب والقواعد المحاسبية المسفمرارية تق وإسفيجب    أن يكون هناك توا •

 المقارنة     .

 يجب توحيد القواعد التي تم على أساسها تجهيز المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بالقوائم عند          •

 المقارنة

 والنشاط   كلعلى  المحلل المالي   أني  كون ملما  بطبيعة العالقة بين النسب المستخدمة واالقتصاد ك •

 لية  للجمعية مجال البحث   .خالتغييرات الدا فةوكا ةالذي   ينتمي إلي  الجمعي •

 

 

 الميزانية التقديرية

 مقدمة عامة

 

 المــادة: ) 134 (

 

ترة مستقبلية محددة قد تكون  على األغلب لسنة أو لستة شهور فطة   مالية تغطي خالميزانية التقديرية  للجمعية هي  .1

ي الجمعية وهذا ما يميزها عن الميزانية فلية  خترة تطلبها   اإلدارة    العليا وهي تستخدم كأداة للرقابة الدافة يأو   أل

 ابقة .ترة سفالعادية التي تغطي  ةالعمومي

تبة على                                                                 ات المترفدات المقدرة المتوقع الحصول عليها وإجمالي المصروراتشتمل الميزانية التقديرية على إجمالي اإلي .2

 ل الفترة الزمنية المذكورة .خالتحقيق تلك اإليرادات 

يما بينها                                                                                                       في مساعدة المسئولين إلجراء التخطيط األمثل لألنشطة المختلفة والتنسيق فخدم الميزانية التقديرية تتس .3

لجميع المسولين     ع بذلك تس المناسب وهي توالرقابة على األداء لكل منها   بهدف إتخاذ القرار المناسبي الوق

 ي تحمل مسئولية النتائج  .في التخطيط وفبالمشاركة 

 

 طة الميزانية التقديريةخمراحل إعداد 
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 المــادة: ) 135 (

 

هدا ف  ا لأل سس التي تحقق أفقبإتباعها  إلعداد الميزانية التقديرية و بمات الواجيويا التعلنيصدر المدير  العام  س .1

الل إشراف المدير المالي وعضوية محاسب  الجمعية على أن يتم اإلنتهاء من إعداد مسودة                                  خالجمعية   ويتم ذلك من 

                                                      من كل عام ثم يتم مناقشتها مع                       اكتوبر الميزانيات التقديرية قبل نهاية شهر

دها     إلعتما ديسمبرل شهر خالعها فثم يتم رنوفمبر الل شهر خات والتوصيات وذلك ظالمدير العام     إلبداء المالح

 ا   لجد ول الصالحيا ت .فقو

تقدير كامل اإليرادات المتوقعة حسب                                                                                 تقوم إدارة الجمعية  باعداد ميزانية تقديرية لكل سنة مالية تشتمل على  .2

 ي دليلفللتصنيف الوارد  قافدرها   والنفقات المتو  قعة   حسب  أي السنة المالية المقبلة مبوبة  وامص

 الحسابات

قا  فدة    وي تنفيذها تزيد  عن  سنة  واحفللتوسعات واإلستثمارات التي ترغب  يجوز للجمعية أن تضع ميزانية تقديرية  .3

 لما  تتطلب المدة المتوقعة للتنفيذ  .

                                                                                   اسال السعودي وعلى أسيات بالرفيتم تقدير بنود الميزانية التقديرية من إيرادات ومصرو .4

إن وجدت وذلك عند تقديم مشروع الميزانية التقديرية  ىرخي المملكة للعمالت األفسعر الصرف الرسمي  السائد 

 للجمعية .

 

 

 النسب المالية

 ةمقدمة  عام
 

 

 المــادة: ) 136 (

 

ويمكن                                                                                         فة عند تحليل المركز المالي يمكن استخدام عدد من المعايير والنسب المالية المختل

و يتوقف ذلك على   الغرض المقصود    خرىالمجموعات دون األ اهذ ىتيار إحدختقسيم هذ النسب إلى عدة أقسام  رئيسية وا

م إعتمادها دي تحليل القوائم المالية   للجمعية نتيجة عفن إستخدامها يمكال ةكثيرا من النسب المالي من التحليل ويالحظ هنا أن

   ضقتراضال   عن أنها   ال تعتمد   على اإلف ة صناعيومثل أي منشأت   جارية أ ضائفي تنفيذ أنشطتها على  السعي لتحقيق   ف

سب كل نشاط ن اإلعتماد على إستخدامية فيتم لويملي ليس  من  الضرورة إستخدام نسب السيولة أو الربحية أو الهيكل التاوبالت

ات   ي السنوات السابقة ويفضل إستخدام نسب اإليرادفالل مقارنة القوائم مع مثيالتها  خمع السنوات السابقة من  ةحد ومقارن على

 ات  وغير ذلك بناء على تعليما ت  مجلس االدارة  .فونسب المصرو

 

 

 نسب إاليرادات والمصروفات

 

 المــادة: ) 137 (
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 نسبة اإليرادات: .1

 بة كل إيراد إلى إجمالي اإليرادات       سن جاإليرادات وتهدف هذ النسب إلى استخرا يراد إلى إجمالينسبة كل إ

 ىمد يفإشراف وتنسيق  الجمعية  ، األمر الذي يساعد اإلدارة  تدمي ينفذ تحخبالجمعية أو بالنسبة لكل مشروع    

 تحقيق األهداف المرسومة لكل إيراد وبالتالي النشاط المتعلق بهذا اإليراد .

 ت:فانسبة تحليل المصرو .2

 أي مصروف                                      نسبة جات نستطيع   دراستها عن طريق النسبة المالية بحيث يتم استخرافعند دراسة التحليل   للمصرو

ة مقدار الزيادة أو                                                                            فو إجمالي اإليرادات ومقارنة ذلك بالسنوات السابقة لمعرات أفإلى إجمالي المصرو 

ها أو  ضت التي يجب التركيز عليها بغرض تخفيفاي تحديد  المصروفحدث لهذا المصروف والذي يساهم  قص الذينال

 دعمها

 قارير الماليةالت

 

 مقدمة

 

 المــادة: ) 138 (

 

من  الضرورة إلدارة              حتعتبر التقارير المالية أحد وسائل اإلدارة العلمية الحديثة لتطوير الجمعية ونموها بحيث أصب

اذ القرارات والتخطيط                                                                                   اي االعتبارات واتخفذها خالجمعية اإلحاطة بالجوانب المختلفة لنشاطاتها وأ

 ةالل التقارير المالية والرقابية وعن طريق مقارنة النتائج مع الميزانية التقديريخلمستقبلها وتقييم    األداء وهذا ال يتم إال من 

كم بهدف  تقديمها لإلدارة ذات العالقة للح  تالحسابات الختامية من أقدم التقارير التي استخدموتعتبر الميزانية  العمومية و

  رايإلى التق شأت الحاجةنقد فت ارا   لحاجة  اإلدارة المستمرة للمعلومظالمركز  المالي   للجمعية و  ن  حنجا ىعلى مد

 يها األسس التالية :فر فولكي   تحقق  التقارير الغاية منها البد أن تتو  ةدوريلا

 :ع التقارير    في رفالسرعة  .1

ي                                                                فعها إلى اإلدارة فالمالية واإلدارية يجب رير االستفادة من التقار ولغرض

 المناسب   . تي الوقفالالزمة ت اذ اإلجراءاأقصى سرعة حتى يتم إتخ

 المعلومات  : يفالدقة  .2

عها لإلدارة                                                                                فوالرقابة على أسلوب إعداد المعلومات قبل ر يجب التأكد من دقة المعلومات

. 

 أهمية التقارير واإلستفادة منها  : .3

األمثل ألداء                                    توى ن المعلومات المقدمة بالمسيجب تقديم التقارير ذات األهمية لإلدارة وأن تكو

 ممكن  . تاستخالص البيانات دون عناء وبأسرع وق بصورة تمكن المستفيد منها من الغرض وأن تكون

 تنوع التقارير المقدمة  : .4

                                                                                                       ي توئها اتخاذ القراراتفيها بحيث يمكن ير المعلومات الالزمة لمستخدمفرا ألن التقارير المالية تهدف الى توظن

                                                                            االقتصادية المناسبة لذلك يجب تباين تلك التقارير لتناسب الجهات المستفيدة منها مثل اإلدارة العليان                    

 ومصادر التمويل المختلفة من أيراد أو هيئات حكومية أو أهلية     ةومجلس  االدار
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 مراعاة مبدأ الدورية     : .5

ت                                     ي تتمكن اإلدارة من اتخاذ القراراصا التقارير المالية  وذلك لكوصخبشكل  دور ي    يرريجب   أن يكو ن   إعداد التقا
 

 ت المالية  .اي البيانفالمناسبة بنا ءعلى التطورات المستمرة   

 ي البيانات   :فمراعاة مبدأ المقارنة  .6

علية تقريربالبيانات الف  ع رفبيانات معدة مقدما ن  وذلك مثل  ةيفضل عند  إعداد التقارير   أن يتم   اإل شارة إلى أي

 ات وتحليل أسبابها  .فمقارنة مع الميزانية التقديرية الخاصة بها بهدف التعرف على  االنحرا
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 قواعد عامة

 

 المــادة: ) 139 (

 

 من العام نفس   .  ديسمبري  نهاية فمن كل عام وتنتهي  ينايري األول من  فتبدأ السنة المالية للجمعية  .1

 ي .لخة وإشراف اإلدارة المالية والمراجع الدافللجمعية   بمعر ل ج األعمائنتا  جإقفال الحسابات واستخرا .2

من كل ديسمبرأول شهر  في يجري   فإنه ،  تأخيرالمناسب  وبدون ت ي الوقفإلقفال الحسابات    تتسهيال .3

ي السجالت وترحيلها للحسابات                                                                       فالها خائية بحيث يتم إدالقيود الخاصة بالتسويات النه عام إعداد

 وتتضمن: ة لمالياي البيانات فر خالخاصة لعدم التأ

 . فهالخاستهالكات الموجودات الثابتة . مثل إستهالك المباني والعدد والسيارات و •

 البنوك  . ىالبنكية  الغرض منها مطابقة أرصدة حسابات  الجمعية لدالتسويات  •

 ترك الخدمة وغير ضمخصص  تعوي اي تحصيلهفالمخصصات  المختلفة مثل:  مخصص ديون المشكوك  •

 ذلك  .

 و عة مقدما  مثل: قسط التأمين  .فالمصاريف المد •

 .   ت المستحقة للعاملين فاالمصاريف المستحقة مثل: األجور والمكا •

 ة مقدما : مثل إيراد عقار غير مكتسب .ضا إليرادات المقبو •

الذمم:  تلك التسويات التي من شأنها مطابقة حسابات الذمم بسجالت  الجمعية مع    التسويات الالزمة لحسابات •

 سجالت هؤالء الذمم  ى الجمعية لد الكشوف الشهرية مقارنة بحساب

 إيراد إستثمار ممتلكات وموجودات   الجمعية الثابتة والمنقولة   . ان مثل إيرادات االستثمارات و تقييمه •

االنتهاء                                                                         تحها بسب نشاط معين لفترة معينة لم يتمفحسابات تحب التسوية:هي الحسابات التي تم  •

 منها
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 ورية للجمعيةالفصل الثالث: التقارير الد

 

 المــادة: ) 141 (

 

 التقارير األسبوعية تتمثل ييما يلي: .1

 البنوك. ىكشف بأرصدة حسابات الجمعية لد •

 التقارير الشهرية تتمثل ييما يلي: .2

 ميزان المراجعة اإلجمالي. •

 ميزان المراجعة التفصيلي. •

 بيان قائمة اإليرادات والمصرويات مقارنة مع السنة السابقة. •

 قائمة اإليرادات والمصرويات مقارنة مع الموازنة التقديرية.بيان  •

 بيان قائمة اإليرادات والمصرويات حسب األشهر. •

 التسوية البنكية. •

 كشف شيكات برسم التحصيل. •

 كشف االستثمارات قصيرة وطويلة األجل. •

 ات للموجودات الثابتة.فات والمحذوضافكشف اال •

 كشف الذمم الدائنة حسب أنواعها. •

 اإليرادات حسب أنواعها.كشف  •

 (حسب كل شهر واإلجمالي. )كشف المصاريف اإلدارية والعمومية اإلجمالية  •

 وتتمثل ييما يلي: التقارير ربع ونصف السنوية .3

 قائمة المركز المالي. •

 ات.فقائمة اإليرادات والمصرو •

 المالية ).ي التحليل المالي بالالئحة فحا ضتقرير التحليل المالي للجمعية ( حسب ما هو مو •

 التقارير السنوية وتتمثل ييما يلي: .4

 قة معها البيانات واإليضاحات الضرورية.)فقائمة المركز المالي ( معدة حسب األصول المحاسبية مر •

 ت.فاقائمة اإليرادات والمصرو •

 .)م الخاص باعداد الميزانية التقديريةظاي النف  ضحالميزانية التقديرية السنوية ( معدة حسب ما هو مو •
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 ام المالي.ظي جزء التحليل المالي بالنفحا ضتقرير التحليل المالي للجمعية حسب ما هو مو •

 الل العام.خوهي التقارير التي تطلب من قبل اإلدارات العليا  التقارير الطارئة .5

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المــادة:  ) 141 (

 

 

 تتاحية   .فمراجعة  صحة األرصدة اال .1

حسابات جديدة بالبنوك والرقابة                                                                        حتفالمستندية المتعلقة باعتماد ت اإلجراءاد يدتح .2

 عليها    وتجهيز التسويات الالزمة .

ية والتحويالت فع عن طريق الحواالت المصرفمثل:الد كي السياسة المتبعة المتعلقة بالنقد والبنوفحدد التغيرات الهامة  .3

 البرقية.

                ات                                                                                       فكشو ،مي لإلدارة المالية والتقارير اإلدارية المالية المستخدمة مثل بيان التحويالت النقدية ظيمراجعة الهيكل التن .4

من توزيع المسئوليات المالية وأن التقارير المالية تفي                                                      الجارية للتأكد الحسابات

 بأغراض  الرقابة .

 ف  واإليداعراءات قبل الصرأ وال  : اإل ج

 بات البنوك على النحو التالي:ي حسافها أو إيداعها فالمطلوب صر غالتأكد من صحة المبال

 مراجعة  مستندية  للتحقق من صحة الصرف. .1

:   ملحق      الداخلي   المراقب   أعمال 
    
   والبنوك النقد   تدقيق   إجراءات    

 

  :  د

  

hgالب

ابائل

 الباب السابع : دليل المراقب الداخلي
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 المطلوب . غمراجعة حسابية  للتأكد من صحة  المبل .2

إلعتماد   ق صالحية افقة على الصرف  وفتأكد من  وجود المواالاق المستندات الثبوتية مع سند الصرف وفإر  نالتأكد م .3

 والتوقيع على الشيكات

                                           .الصادرة وإستمارة اإليداع المجهزة للتحقق من صحة اإلجراءات المتبعة ضالقب تسندا حصف .4

 المودعة . غالصادرة  وإستمارة  اإليداع للتأكد من صحة المبال ضمراجعة سندات  القب .5

 / المحسن  أو العضو  مباشرة . حا من  المانالتأكد من أن قد تم تسطير جميع الشيكات قبل اإليداع وبعد إستالمه .6

 ثانيا :    إجراءات الصرف  والقبض  :

ات فقد تم قيدها بصورة صحيحة وأنها مطابقة لكشو وعات الصندوق العام حسابات البنوكفات ومدضالتأكد من أن جميع مقبو

 ق اإلجراءات التالية:فالبنوك وذلك و

 وعات  :فالمد  .  1

 تسويات البنوك  :الحصول على كشوف  .أ

  ح(الجمع والطر)التحقق من صحة اإلحتساب 

 لتلك  ات البنوكفتر الصندوق العام وكشوفالتحقق من مطابقة أرصدة البنوك بالتسويات مع د

 الفترة.

 ي التسوية والحقها للفترات القادمة.فة فالتحقق من صحة البنود الموقو 

 اهرةظنهاية الشهر المشمول بالتسويات والي أو قبل فة خوعة المؤرفمطابقة الشيكات المد 

 البنك للفترة الالحقة مع الشيكات الموقعة مع التسوية . ي كشف ف

 التحقق من صحة المجاميع  بكشوف تسويات البنوك مع التحقق من عدم وجود شطب أو تعديل . .ب

 وعات فات والمدضقبوتر الصندوق العام أو أستاذ حسابات البنوك بهدف التأكد من صحة مجاميع المفطلب د .ج

 للفترة المختارة ومن صحة األرصدة .

 ي كشويات البنوك:فاهرة ظوعات الفبالنسبة للمد .د

 سلسل الرقمي  .تا الظات البنك  مالحفي  كشوفاهرة ظص كعوب الشيكات مع القيود  الفحيتم  

 سجالت المحاسبية   .ي  كشف البنك   ومتابعتها  إلى الفاهرة ظة والمعادة الضوفتحري عن الشيكات المر

 بالنسبة لإلشعارات المدينة الياهرة يي كشف البنك الحقها إلى السجالت المحاسبية أو إلى تسويات حساب  هـ. 

 البنك ثم الحقها إلى سندات القيد اليومية وتأكد من صحة المستندات الثبوتية. 
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 دتأكد من إكتمال التسلسل الرقمي ومن وجوالو امني مكان فتأكد من سالمة حفظ الشيكات غير المستعملة و  . 

 

 النسخة األصلية للشيكات الملغاة.

 :اإليداعات  .1

 ات البنوك .في كشوفبالنسبة للقيود الدائنة  .أ

 القيود إلى قوائم اإليداع المختومة من  البنك . همتابعة هذ •

مساعد                       تر األستاذ الفي دفثم إلى    حسابات  العمالء/   األعضاء  بضهذ القوائم مع  سندات  الق غمبالمتابعة   •

. 

 ندوق للفترةتر الصفنفس الفترة أو إلى تسوية حساب البنك ثم إلى ده تر الصندوق لفمتابعة هذ القيود إلى د •

 

 الالحقة .

لشهر                                                                                       ي كشف البنك لفي التسوية  قد وردت فهرة ظاي نهاية الفترة  الفي الطريق فالتحقق من  أن النقدية  •

 الذي يلي هذ الفترة   .

وتية                                      تر الصندوق والمستندات الثبفي كشف البنك يتم   متابعتها إلى دفاهرة ظال ىرخبالنسبة للقيود الدائنة األ . .ب

 ويتم   التأكد من صحة إعتمادها وقيدها 

ي                                                                في نهاية اليوم قبل إيداع فأمين الصندوق  ىلرصيد النقدي لدامفاجىء ل  .   يتم إجراء جرد

مع سندات                                                                                غعي هذ المبالفي البنك وقارن أسماء دافالتي ستودع مع قوائم اإليداع   غلبنك ثم   قارن المبالا

 ات  .ضتر المقبوفود ضالقب

 ىرات   أخءارثالث ا :   إج

تر الصندوق العام وتحليل البنوك ومقارنتها مع المجاميع فد فيتيارية عينة من مجاميع األعمدة خالفحص بصورة إ .1

 ي األستاذ العام.ف

 ي تسوية نهاية الفترة التي لم تتابع أثناء المراجعة.فة فالتحري عن حقيقة وصحة البنود الموقو .2

 طأ.خي حساب مراقبة البنوك وتحري عن أية قيود فاهرة ظإستعرض القيود المحاسبية ال .   3

ين بالتوقيع على الشيكات وذلك بالرجوع إلى التعليمات الخطية من ضتجهيز بيان أسماء حسابات البنوك وأسماء المفو .4

 قبل المديرالعام .

ات الموجهة بحص الخطافين بالتوقيع على الشيكات يتم ضي حالة وجود تغييرات عن الفترة السابقة بأسماء المفوف .5

 اإللغاء. تإلى البنوك بخصوص إلغاء التفويضات بالتوقيع والتأكد من وق

 يتم األستفسار عن سبب اإلبقاء على هذ  الحسابات مفتوحة .ضئيلة   ي حال وجود حسابات بنوك مجمدة وبأرصدةف .  6
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 والصرف . ضبها ودرجة اإلعتماد على سجالت القب بضإبداء الرأي حول نتائج الفحوص التي ق . 7

 وقيد مبالغها و  توجيهها  محاسبيا . ضاتك على إجراءات الصرف والقبظذكر مالح . 8

 رابع     ا :   إجراءات نهاية السنة :

ي حساب البنوك وحساب الشيكات برسم التحصيل إن فاهرة ظإستكمال مراجعة جميع القيود المحاسبية المرحلة ال . 1

 الل السنة حتى نهاية السنة.خص فحر اخي األستاذ العام للفترة من فوجدت) 

 .تي ذلك الوقفالل السنة التي لم تكتمل دراستها خي التسويات فاهرة ظة الفحص الشيكات الموقوف .   2

 

 من كل سنة.  رينايوعة للفترة الالحقة لنهاية السنة والتي عادة تكون شهر فات البنوك والشيكات المدفالحصول على كشو . 3

 مع كشويات البنوك.خ وعة واإلشعارات .. الفمطابقة الشيكات المد . 4

 الحصول على تسويات نهاية السنة . .  5

 مقارنة األرصدة بموجب التسويات مع : . 6

 كشوف البنوك لنهاية السنة. .أ

 ردود التوثيق من البنوك . .ب

 واألستاذ العام. (إن وجد)سجل البنوك والشيكات برسم التحصيل  .

 قة .تر البنك و كشويات البنوك للفترة الالحفي التسويات إلى دفاهرة ظي الطريق والفالتدقيق على اإليداعات  . 7

 وعة قبل نهاية السنة:فبالنسبة للشيكات المد .   8

 .خقبل ذلك التاري (عهافد)بعد نهاية السنة لم يتم سحبها  خة بتاريخالتأكد من أن الشيكات المؤر .أ

 ي فل الترحي خصدورها مع تاري خالل سجل البنوك ومطابقة تواريخوعة من فالتدقيق على الشيكات المد .ب

 تر.فالد 

تسوية اهرة بالظة الفقبل نهاية السنة مع قائمة الشيكات الموقو خة بتاريخحص ومقارنة  الشيكات المؤرف .ج

. 

 للشيكات التي لم تراجع مع كشويات البنوك لنهاية  السنة .التحري والفحص للمستندات الثبوتية  . 9

 ي الخطوات السابقة.فالتي لم تغطيها  ىرخعن صحة تصفية بنود التسوية األي التحر. 11

يدها ات البنوك قد تم قفي كشوفالواردة  ىرخة المرتدة واإلشعارات المدينة والدائنة األضوفالتأكد من أن اإليداعات المر .11

 ي السجالت .فبطريقة صحيحة 

 من البنوك وتلخيص المعلومات المتعلقة باإللتزامات .. اال.ت مراجعة محتويات ردود التثب .12

 إبداء الرأي حول صحة أرصدة السنة . .13
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 إجراءات تدقيق صندوق النثرية

 

 المــادة: ) 142 (

 

 و ال  : اإلجراءات قبل الصرفأ

ي ظل وجود إعتماد للصرف طبق الصالحيات  ف  فهالمطلوب صر غهذا البرنامج هو التأكد من صحة المبلالهدف من 

 اإلعتماد وذلك على النحو التالي:

نية ومستندية للتحقق من أحقية الصرف والتعويضات إلى الجهة فص أوامر الصرف الواردة وراجعها مراجعة فح .1

 الصحيحة .

 . فهالمطلوب صر غللتأكد من صحة المبل مراجعة األوامر مراجعة حسابية .2

 اق جميع المستندات الثبوتية مع أمر الصرف .فالتأكد من إر .3

 مالي.ام الظطبقا  لصالحيات اإلعتماد المخولة  بجداول الصالحيات بالن تقة على الصرف قد تمفالتأكد من أن الموا .4

 بين رأيك حول نتائج مراجعتك . .5

 والصرف ثاني     ا :   إجر اءات القبض 

 ي الميزانية .فهر بصورة عادلة ظي نهاية السنة يفالهدف هو التأكد من أن رصيد الصندوق 

 اتضالمقبو .1

 تر النثرية لفترة محددة.فات من دضمراجعة جانب المقبو  .أ

    ص المستندات الثبوتية فح •

 المجاميعالتأكد من صحة ب. •

 والتحقق منها. تر النثريةدفي فات غير اإلعتيادية ضمراجعة المقبو ج. 

 اتفالمصرو .2

 غير إعتيادية. غات التي تزيد عن مبالفتر النثرية لفترة محددة لفحص جميع المصروفمراجعة د   .أ

 ص المستندات الثبوتية والتأكد بأنها معتمدة من قبلخي •

 المخول بصالحية اإلعتماد.

 قيا   .فالتأكد من  صحة المجاميع  عموديا وأ .ب

 تر النثرية والتحقق منها.دفي فات غير اإلعتيادية فمراجعة المصرو .ج

 الصندوق  جردثالث     ا :  

 ضالعب بتعويلمنع أي تخ نقد أمانة للغير .... ال  هيفبما   هي الصندوق بأكملفقم بجرد الصندوق بطريقة مفاجئة للنقد 

 الخاص بعد النقدية.  جالنقص على أن يتم ذلك بحضور أمين الصندوق ثم سجل النتائج على النموذ

(1 
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  هبحوزت يتبما يفيد إبراز  جميع النقود ال  جعند اإلنتهاء من الجرد يطلب من أمين الصندوق التوقيع على النموذ

 بالكامل .  هوأن النقود أعيدت إلي  هبحضور موأن الجرد قد ت

(2 

رد قد تم من الجض تلخ...االن التي د ىرخالتأكد من أن سندات صرف النثرية المتعلقة بالسلفيات والمصاريف األ

قدم للمسئول ويحصل على اإلعتماد فتمراجعتها وإعتمادها من قبل اإلدارة . وإذا كان هناك بعضها غير معتمد 

 الالزم.

(3 

 يفلها ة السلفة النثرية التي لم يتم سحبها من البنك قد تم تسجيضقبل البدء بالجردة النقدية تأكد من أن شيكات إستعا

 من الرصيد .ض تلخاتر ودفالد

(4 

 5) ي األستاذ العام .فتسوية الرصيد بموجب الجرد مع الرصيد الديتري للحساب الرقيب 

 6) ة للفترة  الالحقة .ضمن الجرد إلى طلبات اإلستعاض تلخالمتابعة والتحري عن سندات الصرف التي د

 7) الجرد . خي تاريفيي حال وجود حساب للسلفة المستديمة قم بعمل التسوية الالزمة كما 

من الجرد والتي ليس لها عالقة بصندوق                                                                    ض تلخللنقود التي د بالنسبة

 يتم مراجعتها من  (مثل نقد أمانة للغير )النثرية 

 المباشر مع   األشخاص الذين تخصهم هذ المبالم                          . تالل السجالت أو عن طريق التثبخ

(8 

ن القيود غير اإلعتيادية أو أي ي عالتحروالل السنة  خراجعة  قيود صندوق النثرية م

ي فكاات مع التحقق الفالمصرووعات   لنوع معين من   فإتجا يشير إلى تركيزعلى المد

  ذ.تيار والتنفيخاإل ىمن حيث مد
           

 إجراءات تدقيق الموجودات الثابتة

 

 المــادة: ( 143 )

 

الفحص المرحلي: الغرض من هذا البرنامج هو التأكد من صحة قيمة الموجودات الثابتة وملكيتها والتأكد من أن جميع  

الموازنة والتأكد  يفالمقدرة  غلإلجراءات المالية والمحاسبية بالالئحة المالية للجمعية وللمبال وفقااإلضافات والحذوفات قد تمت 

 من صحة قيد الموجودات الثابتة من حيث الفصل بين المصاريف الرأسمالية والمصاريف اإليرادية وأن

و ويتم الفحص على النح –المالية للجمعيةالالئحة   حسبة شهريا رالمعدال ت المقر س على   أساب اإل ستهالكات   تحتس

 التالي .

 السجالت: .0

 تتاحية .فالتأكد من صحة تدوير األرصدة اإل .أ

 ي سجل الموجودات الثابتة ومالحقتها إلى األستاذ العام.فالتحقق من صحة المجاميع واألرصدة  .ب

 الفعلي .ي السجل وتحقق من وجودها فاهرة ظيار عينة من الموجودات الثابتة الختأ .ج
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مراجعة إحتساب اإلستهالكات الشهرية على الموجودات الثابتة والتأكد أن المعدالت المستعملة تتفق مع  سياسة  .د

 وانه تم تسجيلها في الدفاتر شهريا.الجمعية 

 ابداء الرأي حول دراسة الموجودات الثابتة والسجالت المحتفظ بها . هـ. 

 اإلضافات: .2

  اختر المباني اآلالت المكتبية األثاث واألدوات والسيارات .............وغير ذلكباإلشارة إلى حسابات  .أ

 ات ذات القيم الكبيرة.ضافمجموعة من اإل

أكد ي الموا زنة  و التف    ررةالمق غء  على المبالاالمعتمدة بن ف لالضافات رصات التحويل بالرشعاإ فحص .ب

 فة.امن أن  التحويل يشمل الموجودات الثابتة المض

صحة   والتأكد من ،ات فاضاإل  هتتعلق بهذ ىرخأو أية مستندات ثبوتية أ ،شهادات الملكية  ،حص الفواتير ف .ج

 تصنيف المصاريف إلى رأسمالية وغيرها .

ة  قة من اإلدارفات الفعلية للموجودات الثابتة يجب التأكد من وجود الموافي المصروفي حالة وجود زيادة ف .د

 العليا . 

 عدد معين من الموجودات الثابتة الرئيسية المشتراة التي يسهل الوصول إليها . حصف هـ. 

 الحذوفات: .3

تيار  خبالرجوع للحسابات التفصيلية للمباني اآلالت المكتبية األثاث األدوات والسيارات.....وغير ذلك إ .أ

 ات الرئيسية .فمجموعة من الحذو

 تم إعتمادها .ات المختارة أعال  قد فالتحقق من أن جميع الحذو .ب

واتير البيع  المذكرات وغيرها من المستندات الثبوتية التي تؤيد صحة عوائد بيع الموجودات الثابتة  فحص ف .ج

 ضوتتبعها إلى سندات القب

التكلفة األصلية من حساب الموجودات الثابتة ومن تنزيل إستدراك اإلستهالك للموجودات   رحالتأكد من ط .د

 والخسارة . ححتساب وقيد الربالثابتة والتأكد من صحة إ

 اتر المحاسبية .في سجل الموجودات الثابتة والدفات فالتأكد من صحة تسجيل الحذوهـ. 

 

 الفحص النهائي .4

 ي الفحص المرحلي .فعليها  تت التي حصلفات والحذوفااضإكمال ملخص اإل .أ

 تغيرات مادية .ات منذ نهاية الفحص المرحلي وأستفسر عن أية فات والحذوفاضمراجعة اإل .ب

مراجعة كشف تحليل مصاريف الصيانة والتصليحات من نهاية الفحص المرحلي حتى نهاية السنة واالستفسار   .ج

 عن المصاريف المادية. 
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تقديرية باإلستهالك للسنة لكل أصناف الموجودات الثابتة ومقارنتها مع سجالت المحاسبة    غتجهيز مبال .د

 ية .ات المادفواالستفسار عن اإلنحرا

مالية لإلجراءات ال قافالتأكد من نسب اإلستهالك التي تم إحتسابها أو تعديلها حسب العمر المقدر لكل أصل و .ه
 

 والمحاسبية بالالئحة المالية للجمعية.

 تحري عن االلتزامات لشراء الموجودات الثابتة . .و

 ات .فقات اإلدارية المتعلقة باإلستبعادات والحذوفمراجعة كتب الموا .ز

 طار.خطار الحريق والسرقة واألضد اخالتحقق من صالحية وكفاية بوالص التأمين على الموجودات  .ح

 ابداء الرأي حول عدالة األرصدة النهائية للموجودات الثابتة واإلستهالكات الخاصة بها. .ط

 إجراءات تدقيق الذمم الدائنة

 

 المــادة: ( 144 )

 تتاحية .فمراجعة صحة تدوير األرصدة اإل. 1

 على كشف بالذمم الدائنة .الحصول .  2

 جمع الكشف ومطابقة المجموع مع البيانات المالية الشهرية وميزان المراجعة .. 3

 ي األستاذ العام.فمتابعة مجموع الكشف إلى حساب مراقبة الذمم الدائنة . 4

 .تيار عينة من الكشف ومتابعتها لملف الذمم الدائنة والتأكد من صحة األرصدة خا.  5

 . هيفاستعراض حساب مراقبة الذمم الدائنة وتحري عن أية قيود محاسبية غير إعتيادية ظاهرة  .   6

 القيام باعداد مطابقات شهرية لحسابات الموردين من واقع كشوف الحسابات الواردة منهم مع السجالت المحاسبية.. 7

8   .
 

 الرأي حول نتائج الفحوصات . ابداء

 

 ترياتإجراءات تدقيق المش

 

 المــادة: ( 145 )

 

 الفحص المرحلي

 ا تحققم ىمراجعة إجراءات عملية المشتريات بالجمعية ومقارنتها مع اإلجراءات المعتمدة بالالئحة المالية وتقييم مد -1
 

 لية.خهذ  اإلجراءات من رقابة دا

هداف على ورقة عمل لغرض تحقيق أ تيارهاخإ  سهذ  العينة وتحديد أسا تواتير المشتريات وثبفية من فتيار عينة كاخإ .2

 الفحص المرحلي

 قات الثبوتية المعززة للمعامالت المالية الخاصة بالمشتريات .فالتأكد من كفاية المر .أ

 المحاسبي .  هسالمة التوجي .ب
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 ي الذمم الدائنة والمستودعات حسب النوع ومطابقتها مع مستنداتفسالمة الترحيل إلى الحسابات ذات العالقة  .ج

 المستودعات.

المقارنة بين الفواتير مع طلبات الشراء ومع أمر الشراء ومع سند اإلستالم من حيث اسم المورد والكمية   .د

 والسعر والشروط .

التأكد من أن طلبات التوريد والشراء قد تم إعتمادها حسب اإلجراءات المالية والمحاسبية بالالئحة المالية   .ه

 امر الشراء.الل مراجعة ملف أوخللجمعية من 

 اهرة على طلبات الشراء .ظص العروض والمناقصات التي تؤيد صحة األسعار الفح .و

 وعية المشتريات مقارنة بحجم النشاط.ضة موظاستعراض التقارير المتعلقة بمراجعة أسعار الشراء ومالح .ز

 متابعة الفواتير إلى سجل المشتريات ومقارنتها مع سند اإلستالم . .ح

 إلى سجل الموردين ومطابقتها مع شروط اإلئتمان المتفق عليها مع المورد .متابعة الفواتير  .ط

 مراجعة صحة المصاريف المحملة إلى المشتريات . .ي

 ات .فالل الفترة لتحديد وتقييم أية إنحراخمراجعة إجراءات الشراء المعمول بها  .ك

 لتسديد.قة عليها وعلى شروط الخصم والتأكد من وجود تم افمتابعة الفاتورة والموا .ل

 .يهإستالم المشتريات مع ما هو متفق عل خمطابقة تواري .3

 نيا ومحاسبيا  .فمراجعة سندات اإلستالم التي تشمل المشتريات التالفة والتأكد من  صحة معالجتها  .4

 ي موعدها.فمراجعة تقرير أوامر الشراء المفتوحة والتأكد من أسباب عدم وصول المشتريات  .5

 . فعالد تووق غواتيرها ومطابقتها معها من حيث شروط ومبالفع ومراجعة فالشيكات المعدة للدذ عينة من قائمة خأ .6

 الفحص النهائي

 ي نهاية السنة.فمراجعة تأكيدية للتحقق من صحة إجراءات الشراء  .  0

عدم  من  تأكدالواتير المشتريات وفي نهاية السنة إلى فتتبع عدد معين من سندات إستالم المشتريات وذلك  أ

 ي السنوات المحاسبية .فل خالتدا

 ي السنة الحالية وأول شهرين للسنة الالحقة.فر شهرين خمراجعة سجل المشتريات أل ب

 إلى حساب المشتريات ال يتضمن أية مشتريات رأسمالية .  هالتأكد من أن ما تم قيد .2

ي فذ بعين اإلعتبار وجود التزامات طارئة أو عقود شراء قد يكون لها تأثير عكسي على المخصصات المعمولة خاأل .3

 نهاية السنة .

ع أو كمبياالت على الجمعية إن وجدت ثم مراجعة شروط تلك األوراق من حيث فألية أوراق د تالحصول على تثبي .4

 شروط اإلستحقاق.قها مع الشروط المرتبطة بتلك األوراق وكذلك بفتوا

 

 

 

 

 إجراءات تدقيق المصاريف

 

 المــادة: ( 146 )
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 الفحص المرحلي :

رية ي الفترة السابقة المقابلة مع الموازنة التقديفتجهيز كشف بأنواع المصاريف للفترة محل الدراسة مع األرقام المقارنة . 1

 التقارير اإلدارية المتعلقة بذلك.ات مادية عن الموازنة التقديرية ودراسة فوتحرم عن أية إنحرا

 تجهيز ورقة عمل تحليل مفصل لجميع حسابات المصاريف كما يلي:.   2

 متابعة القيود المحاسبية إلى المستندات الثبوتية والتأكد من صحة الترحيل واإلعتماد والتسجيل. أ

 يخص أنشطة الجمعية.  عالف رفهالمسجلة تتمشى مع سياسات الجمعية وما تم   ص غالتأكد من أن المبال ب

 ات الناتجة عن المقارنةختالفعن االي مقارنة هذ  األرقام مع الموازنة التقديرية وتحر ج

عن  يي األستاذ العام لنفس الفترة وتأكد من مطابقة األرقام لألستاذ المساعد للمصاريف وتحرفإستعراض الحسابات  .3

 أية قيود إعتيادية مثل قيود التسوية .
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على أساس  المصروف اإلجمالي للفترة وقارن  مع   جإيجاد المعدل الشهري للمصروف ويستخر .4

 روقات .ف ةتر والتحري عن أيفاما هو مسجل بالد

م ومن أن جميع المصاريف يتغ التحقق من صحة قيود المصاريف المتكررة من حيث الفترة والمبل .5

 ستحقاق .اإل  ستسجيلها شهريا على أسا

 البنود . ضالتدقيق ودراسة أسباب تجاوزات بع ضوعمقارنة المصاريف الفعلية بالمقدرة للفترة مو.   6

 الفحص النهائي:

 روقات مادية .فعن أية  ىتحروية ضالمقارنة مع أرقام الموازنة وأرقام السنة الما . 1

 بها لكل مصروف تإستكمال المراجعة التفصيلية التي قم .   2

  ل السنة بكاملها.خال

ي األستاذ العام والتأكد من مطابقة األرقام لألستاذ المساعد للمصاريف فاستعراض الحسابات  .3

 والتحري عن أية قيود غير إعتيادية .

وعات البنكية وسندات الصرف للفترة الالحقة لنهاية السنة للبحث فتر المدفالمراجعة مستنديا   لد .4

اك ذ لها إستدرخحساباتها أو يأ فيخص السنة الحالية ولم تسجل ات تفعن أية مطلوبات أو مصرو

. 

 يجب التحقق مما يلي: .5

 وعات مقدما مع المصاريف المتعلقة بها.فالمطلوبات المستحقة والمد أ

 من البنوك تالمصاريف المالية مع كتب ردود التثبي ب

 ي نهاية السنة .فإبداء  الرأي حول المصاريف كما  .6

 

 الرواتبإجراءات تدقيق 

 

 المــادة: ( 147 )

 

 أو ال  :المقدمة:

 إجراءات صرف الرواتب والدورة المستندية الخاصة بها: .  0

 حفظ سجالت الدوام. •

 مشاريع  الجمعية  تحضير كشف الرواتب وتحميلها على أقسام •

ي اإلجراءات المالية والمحاسبية  عما هو ف تعها ثم حدد أية تغييرات قد حدثفطريقة د •

معتمد بالالئحة المالية 
 

 الل الفترة تحب الفحص.خ تأية وق في

عمل شروط عقود ال فيالسياسات الخاصة بأعمال الجمعية والموظفين  فيالتعرف على أية تغيرات  .2

. 
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 تقديريةالميزانيات التوزيع الوظائف الرئيسية والتقارير اإلدارية الخاصة  ميظيمراجعة الهيكل التن .3

ية) للتأكد من أن المسئوليات اإلدارية الخاصة بتكلفة العمل فاضالساعات اإل ، تقدير القوة اإلنتاجية ،

 وأن شكل ومضمون التقرير يفي بأغراض الرقابة . ضوح تبدو محددة بو

ب الفحص تحتالف ذات أهمية بين تكلفة الرواتب وإحصائيات الموظفين للفترة خالتحري عن وجود إ .4

 لكل قسم مع الفترة المقابلة ومع الميزانية التقديرية للسنة الحالية.

 ثانيا :  فحص القيود والسجالت التفصيلية:

 تيار عينة من الموظفين ويتم متابعتها إلى الموايقات على التعيين والرواتب الموايق عليها .خإ . 0

 الملفات الشخصية بقسم شئون الموظفين.مطابقة تصنيفات الموظفين بكشوف الرواتب مع  .2

 امن مقارنة كشوف الرواتب للفترة الحالية والفترة السابقة يتم تحديد األ شخاص المعينين  حديث . 3

 دماتهم  ثم:خوالمنتهية 

 قات على التعيين والرواتب وملحقاتها.فحص المواف •

 المتعلقة بذلك. قات على مستحقات إنهاء الخدمة ومذكرة شئون الموظفينفحص المواف •

وف لو    كشخواتب أومستحقات إنهاء الخدمة وأيضا التأكد من  رال غالتأكد من  صحة  إحتساب مبال •

 ت خدماتهم .الالحقة من األشخاص الذين انته تبوالر

 قات على التعيين واإلنهاء ... قد تم إعتمادها من صاحب الصالحية.فالتأكد من أن الموا .4

 تب المعتمد .وان  سلم الرع فاتإنحرا هرف  على أيعمراجعة اإلجراءات للت

  ل الفترة تحب الفحص مع مسئولي شئون الموظفينخالالخاصة بتعديالت الرواتب للموظفين  .5

ة لعينة مختارة من الموظفين أن رواتبهم ووظائفهم وتصنيف ظالتأكد عن طريق المناقشة أو المالح .6

 ات الرواتب مطابقة للواقع.في كشوفأقسامهم 

ن عى الفحص وتحر تالل الفترة تحخز المطبقة فمراجعة إجراءات تسجيل ومراقبة الدوام والحوا .7

     .وقيمها  تقد  وقع ت تكونفاأي إنحرا

 ثالثا: االحتساب والترحيل :

لعينة من الموظفين  ىرخية والعالوات األفاضمراجعة إحتساب الراتب اإلجمالي و الساعات اإل .0

 ات الرواتب.فكشوي فاهرة أسماؤهم ظال

 المستحق .غ قات وصحة المبلفمراجعة صحة اإلستقطاعات وقارنها مع الموا .2

تأكد من أنها معتمدة من  صاحب صالحية اإلعتماد موجب الالئحة الوعموديا  و  فقياات أفجمع الكشو . 3

 المالية للجمعية.

 ات الرواتب .فالمسحوبة من البنك تطابق مجموع الرواتب اإلجمالية كشو غالتأكد من أن المبال . 4

الحصول على كشف تحليلي للرواتب اإلجمالية لكل شهر ولكل قسم وقارن الرواتب حتى تاريخ  مع  .5

 ات  أو عدمها .فتالخي كل قسم وأربط اإلفالفترة المقابلة السابقة وعدد الموظفين 
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 إجراءات تدقيق اإليرادات

 

 المــادة: (148)

 

لية خما تحقق  اإلجراءات من رقابة دا ىالقيام بدراسة اإلجراءات ييما يتعلق باإليرادات وتقييم مد .0

 اإلجراءات .  اي هذفي السجالت وتحديد نقاط الضعف فعلى تلك اإليرادات وإجراءات قيدها 

ذ  العينة هت حسابات اإليرادات وتثبيالل السنة على خ تتيار عينة من المعامالت المالية التي تمخإ .2

 تيارها على ورقة عمل لغرض تحقيق أهداف الفحص المرحلي:خوتحديد أسس إ

ر فقات الثبوتية المعززة للمعامالت المالية الخاصة باإليرادات ومن توفالتأكد من كفاية المر أ

 المطلوبة . قات اإلداريةفالموا

 المحاسبي.  هالتأكد من سالمة التوجي ب

 سالمة الترحيل إلى الحسابات ذات العالقة . ج

التأكد من إتباع اإلجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة بالالئحة المالية والمتعارف عليها  د

 اإليرادات.   هي قيد وتسجيل هذف

 ،ومناقشتة مع اإلدارة  -مع السجالت  تةومطابق -الحصول على كشف تحليلي بأرصدة اإليرادات  .3

قات اإلدارية وصحة قيدها فحصها مع الموافصدة المادية الناتجة عن بيع الموجودات وومناقشة األر

 ي السجالت.ف

ة أنواع اإليرادات للفترة من نهاية الفحص المرحلي حتى نهاية فاستعراض القيود المحاسبية لكا .4

 أو قيود محاسبية غير إعتيادية. غعن أية مبال ىالسنة وتحر

ام          ظراض  المسمو بمزاولتها وال تتعارض مع نغمن األضالتأكد من أن  مصادر اإليرادات تقع  .5

 اإلجتماعية  . لعمل والتنميةتعليمات وزارة ا فقالجمعية   و

 

 

 

 

 

 إجراءات تدقيق صيانة الموجودات والممتلكات

 

 المــادة:  (149)

 

 الفحص المرحلي

ي فلية المتعلقة بالصيانة وتسجيل مصاريفها وتحديد نقاط الضعف خالدا مراجعة إجراءات الرقابة .  1

 تلك اإلجراءات.
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ب العقود وموج  هالتأكد من تطبيق السياسات المالية المتعلقة بعمليات الصيانة حسب المتعارف علي .2

 (إن وجدت)ي هذا الشأن فالمبرمة 

 عينة من سجل مصاريف الصيانة وذلك لما يلي: .  3

 من صحة تصنيف نوع المصروف. التأكد .أ

 ي الالئحة المالية للجمعية.فإلى القيود المحاسبية المعتمدة ا  اسبي  إستنادحالم هالتوجي .ب

  هقات وصحة التوجيفواتير الصيانة والتأكد من إكتمال المعلومات والموافمراجعة عينة من  .4

 المحاسبي .

بابها ات وحلل أسفواألستفسار عن أية إنحراالعمليات  ضمراجعة تقارير مراقبة األعمال وتقارير بع .5

. 

 الفحص النهائي

 ي إحتساب المخصص .فالتأكد من صحة وكفاية مخصص الصيانة بمراجعة األسس المستخدمة  .  1

 بها ووثق رأيك النهائي عليها . تتحديث الدراسات المرحلية التي قم . 2

 ي الحسابية الختامية.فمراجعة سالمة التصنيف المحاسبي لجميع مصاريف الصيانة  .  3

 

 

 

 

 

 

 

 
 


