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اخ عايح: تعريفل انثاب األو  

 عامة تعرٌفات:  األول الفصل

 : 1المادة 

 :  انصالحياخ دنيم يف انواردج انتعاتري تعريف
 ادلانيح : انالئحح

 على والمحاسبة  نتابجها عن والتمرٌر العملٌات المالٌة لتسجٌل إتباعها الواجب واإلجراءات والسٌاسات المواعد مجموعة هً

 . بالطابؾ النسابٌة الخٌرٌة ثمٌؾ فتاة جمعٌة أصول

 : الدفترٌة المحاسبٌة المجموعة

     المالٌة. العملٌة حدوث تإٌد الثبوتٌة التً األوراق مجموعة عن عبارة فهً للمعلومات الربٌسٌة المصادر هً

 : المحاسبٌة والمستندات النماذج

 .المحاسبٌة  والسجالت الدفاتر فً بموجبها للمٌد علٌها ٌستند التً واألساسٌة الثانوٌة المإٌدات تمثل

 :المالً  التحلٌل

                                                                                                                واإلحصابٌة المحاسبٌة والموابم التمارٌر استخدام بواسطة أعمالها لمرالبة العامة األمانة لبل من المستخدمة األداة هو

 من كل نجاح ومدى بالتزاماته الوفاء على ولدرته إداراته كفاءة وتمٌٌم علٌه للحكم للجمعٌة  المالً المركز معرفة بؽرض

 .   المستخدمة المالٌة والرلابة للجمعٌة المالً التخطٌط

 :المختصة  الجهة

الؽٌر مادٌاً أو  تجاه الجمعٌة ٌلزم بشؤن مناسب لرار اتخاذ أو ما بعمل للمٌام الجمعٌة فً للمسإولٌن الممنوحة السلطة هً

 .معنوٌاً 

 : المسإولٌة

                                              أساسها . على محاسبتهم وٌتم الجمعٌة فً جهة أو شخص إلى تعهد التً والمهام الواجبات مجموعة هً

 : التفوٌض

 المسإولٌة  تفوٌض ال ٌعنً السلطة , وتفوٌض معٌن لولت المفوض حموق نفس لٌمارس لشخص آخر مإهل التنازل عن الحك

 : المالً النظام العتماد عامة أحكام

 : 2المــادة 

 العملٌات لتسجٌل الجمعٌة اتباعها لدى ٌجب التً العامة السٌاسات و  األساسٌة المالٌة المواعد تحدٌد إلى المالٌة الالبحة تهدؾ

 المرارات .  اتخاذ فً اإلدارة ومساعدة أصول الجمعٌة على المحافظة بهدؾ المالٌة التمارٌر وإعداد األعمال نتابج وبٌان المالٌة
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 : 3المــادة 

 لرار بموجب إال فمرة أو مادة أي تؽٌٌر أو تعدٌل ٌجوز وال اإلدارة مجلس لبل من الصالحٌات جدول وفك المالٌة الالبحة تعتمد
 بدء لبل حولها والتوصٌات االلتراحات إلبداء األمر ٌهم من كل على تعمٌمها ٌنبؽً تعدٌالت أٌة صدور حالة وفً عنه صادر

 .ً كاف بولت سرٌانها

 : 4المــادة 

 هذ وترفع المالٌن النظام محتوم على تعدٌل أي بخصوص والتوصٌات االلتراحات تمدٌم ٌمكن اإلدارة مجلس فً مسبول أي إن

 .بشؤنها  المناسب المرار التخاذ بذلن ٌفوته من أو اإلدارة مجلس ربٌس إلى دراستها بعد والتوصٌات االلتراحات

 :  5المــادة 

بتلن  العمل بداٌة تارٌخ متضمنا إداري لرار بموجب  بذلن ٌفوضه من أو اإلدارة مجلس ربٌس من كتابة التعدٌالت تصدر

 .  التعدٌالت

 :  6المــادة 

 العام المدٌر بواسطة  الجمعٌة فً  تحدث التً الجوهرٌة المستجدات بكافة وتحدٌثها دوري بشكل   المالٌة الالبحة مراجعة تتم

 . بذلن ٌفوضه من أو اإلدارة مجلس ربٌس  من اعتمادها بعد علٌه التعدٌالت إدخال وٌتم  ٌفوضه من أو

 : 7المــادة 

 األسس وفك المالٌة الالبحة من بنسخة االحتفاظ لهم ٌحك الذٌن المسبولٌن فبات بذلن ٌفوضه أومن اإلدارة مجلس ربٌس ٌحدد

 :التالٌة

 الالبحة  اخراج وعدم المالٌة الالبحة محتوٌات من جزء أي نسخ أو بتصوٌر السماح عدم الموظؾ على تحتم التً األمانة . 1

 . المختصة الجهة من خطً إذن, على الحصول دون الجمعٌة مكاتب خارج المالٌة

 .المالً النظام من بنسخة لالحتفاظ مإهال  تجعل التً الوظٌفٌة والمسبولٌة المناسبة المالٌة بالخبرة الموظؾ تمتع .2

 .له تسلٌمها تم الذي الموظؾ خدمات , انتهاء حالة فً للجمعٌة المالٌة الالبحة نسخة إعادة ٌتوجب .3

 : 8المــادة 

 .بالجمعٌة الخاصة المالٌة المعامالت جمٌع على المالٌة الالبحة أحكام تسري .1

 . اإلدارة  مجلس  من اعتمادها تارٌخ من المالٌة الالبحة بؤحكام ٌعمل .2

 . به المتعلمة التنفٌذٌة والمرارات المالٌة الالبحة  تطبٌك عن المسبول  الشخص  المالً المدٌر ٌعتبر .3

 . ٌفوض من أو االدارة لمجلس فٌه الرجوع وٌتم الجمعٌة صالحٌات من ال ٌعتبر المالٌة فً الالبحة نص به ٌرد لم ما كل .4

 الالبحة أحكام من حكم ألي تفسٌر أو نص فً شن وجود حالة فً إلٌه الرجوع ٌتم  الذي المرجع هو اإلدارة مجلس ٌعتبر .5

 .   نهابً  الخصوص بهذا اإلدارة مجلس لرار وٌعتبر  المالٌة

 ٌلؽً كما المالٌة الالبحة  ونصوص  أحكام مع رض ٌتعا ال بما حالٌا  بها المعمول المالٌة والتعامٌم  بالمرارات العمل ٌستمر .6

 .معه ٌتعارض ما كل صدور هذه الالبحة
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انثاب انثاني : انضياصاخ ادلانيح 
 العامة المالٌة السٌاسات:  األول الفصل

 : الجمعٌة فً المالٌة البٌانات سرٌة على المحافظة

 : 9المــادة 

 رلابً نٌام وضع على عاتمه وٌمع األساسً المدٌر المالً عمل صمٌم من المالٌة المعلومات وأمن سرٌة على الحفاظ ٌعتبر

 لؽٌر تسربها عدم وضمان الجمعٌة فً المالٌة والمعلومات البٌانات جمٌع وسالمة وأمن سرٌة على الرلابة بموجب ٌكفل ٌعال

 تالفٌا امن مكان فً  للجمعٌة المالٌة للبٌانات)  بؤول أوال تحدٌثها ٌتم(  احتٌاطٌة نسخة وجود ضمان وكذلن العاللة ذوي

 .للنظام  مفاجا عطل اي لحدوث

 : النشاط بطبٌعة السجالت ارتباط

 : 11المــادة 

  بٌان تعكس بحٌث النشاط بالجمعٌة طبٌعة مع المستخدمة المالٌة والتنظٌمات المحاسبٌة والدفاتر السجالت تتوافك أن ٌجب

  السٌاسات وفك والمحاسبٌة المالٌة العملٌات سجل على الكاملة الرلابة تحمك مستندٌه دورة إطار فً بدلة المالً المركز

 بعمل المباشر الشؤن ذات الرسمٌة والجهات االجتماعٌة الشبون وزارة تعلٌمات مع ٌتفك بما بالجمعٌة المعتمدة واإلجراءات

 . ثمٌؾ فتاة جمعٌة

 : المستندات باعتماد التسجٌل ارتباط

 : 11المــادة 

 صاحبة السلطة من والمعتمدة الثبوتٌة المستندات بموجب إال للجمعٌة المحاسبٌة السجالت لٌد فً أي تسجٌل ٌجوز ال

 .المالٌة الصالحٌات جدول حسب الصالحٌة

 : الثبوتٌة المستندات أهمٌة

 :  12المــادة 

 التؤكد وضرورة المستند ٌتضمنها التً للبٌانات والمإٌدة الالزمة األخرى الثبوتٌة المستندات المحاسبً بالمستند ٌرٌك أن ٌجب

 . العتمادها  العلٌا اإلدارٌة للجهات رفعها لبل المدٌر المالً  بمعرفة  ومرفماتها المحاسبٌة المستندات على التوالٌع صحة من

 : المحاسبٌة المستندات تسلسل

 : 13المــادة 

 التً ......( المٌد وسندات والشٌكات والفواتٌر والصرؾ المبض  سندات)  األساسٌة المحاسبٌة المستندات جمٌع تكون أن ٌجب

 . األرلام متسلسلة الجمعٌة داخل تداولها ٌتم
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 : التكلفة مراكز تحدٌد

 :  14المــادة 

 بشكل منها لكل المباشرة واإلٌرادات المصروفات تحمٌل حٌث من حدة على  ٌرع كل أعمال نتابج بٌن الفصل ٌتم أن ٌجب

 هذه من اإلدارة لتستفٌد فرع  كل وتكلفة نشاط عن الكافٌة والبٌانات المعلومات وتوفٌر منها كل نشاط تحدٌد بهدؾ منفصل

                                             والرلابة .  التخطٌط فً المعلومات

  االستحماق ومبدأ النمدي المبدأ

 :  15المــادة 
  الفترة تحمل بحٌث اإلٌرادات احتساب فً النمدي المبدأ إتباع ٌتم بٌنما النفمات احتساب فً االستحماق مبدأ الجمعٌة تتبع

 الن وذلن فمط وتحصٌله لبضه تم ما إثبات فٌتم االٌرادات أما فعال إنفاله تم عما النظر بصرؾ نفمات من ٌخصها بما المالٌة

 .  الهبات على تعتمد الجمعٌة إٌرادات

 : التمارٌر تصنٌؾ

 :  16المــادة 

 فً تستخدمها التً المعلومات من اإلدارة واحتٌاجات تعلٌمات مع تتناسب التً الدورٌة المالٌة التمارٌر استخراج ٌتم ان ٌجب

 هذه على المترتب والعابد والمنمولة الثابتة الجمعٌة ممتلكات استثمارات نوعٌة عن تمرٌر. األداء وتمٌٌم والتخطٌط الرلابة

 التمارٌر هذه وتعتبر, المختصة للجهة وعرضها المالً للمدٌر رفعها وٌتم,  ذلن وؼٌر الشهرٌة المراجعة وموازٌن االستثمارات

 .  النظام هذا من أساسٌا جزء

 : للصرؾ كوسٌلة الشٌكات

 : 17المــادة 

 من صرفها فٌمكن البسٌطة الدورٌة العادٌة المصروفات اما شٌكات بموجب عام بشكل الجمعٌة مدفوعات تكون ان ٌجب

 . النثرٌة المصارٌؾ صندوق

 : الصرؾ اعتماد صالحٌات جدول

 : 18المــادة 
 او اإلداري المستوى الجدول ٌبٌن بحٌث اإلدارة مجلس بموافمة المالً الصرؾ اعتماد صالحٌات سمؾ ٌحدد جدول وضع ٌجب

 الشٌكات على التولٌع صالحٌة تحدد ان ٌجب كما,  حدودها فً الصرؾ باعتماد له المسموح والمبالػ,  الوظٌفً المركز

 . بالتولٌع المفوضة اإلدارٌة والمستوٌات

 : الجرد لعملٌات لجنة تشكٌل

 :  19المــادة 
 مشكلة بواسطة لجنة الصندوق فً والشٌكات والنمدٌة والمستودعات الثابتة لألصول ٌعلً جرد المالٌة السنة نهاٌة فً ٌتم

 . المالً المدٌر  وإشراؾ بمعرفة مدٌر عام الجمعٌة
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 والمحاسبٌة المالٌة السٌاسات:  الثانً الفصل
 المحاسبً : التسجٌل

 :  21المــادة 

 . االستحماق لمبدا وفما والنفمات النمدي لمبدا وفما اإلٌرادات واثبات التارٌخٌة التكلفة لمبدأ وفما الجمعٌة أصول إثبات ٌتم (1

 . علٌها المتعارؾ المحاسبٌة واألعراؾ المواعد ضوء فً المزدوج المٌد لماعدة وفما المالٌة العملٌات اثبات ٌتم (2

 . الحسابات بدلٌل وارد هو لما وفما الجمعٌة حسابات فتح ٌتم (3

 بٌن الجمع عدم بشرط االعتماد صالحٌات أصحاب األشخاص من المعتمدة المستندات والع من المحاسبٌة المٌود اثبات ٌتم (4

 . ترحٌلها عملٌة وبٌن السجالت فً ولٌدها المستندات تجهٌز

 . الل اٌهما السوق او التكلفة بسعر العام اخر مخزون اثبات ٌتم (5

 . الجمعٌة ممر فً الٌدوي النظام او االلً الحاسب باستخدام سواء الجمعٌة لعملٌات المحاسبٌة اإلجراءات تتم (6

 االجل وطوٌلة االجل لصٌرة والمروض,  األخرى والدابنة المدٌنة والذمم واالستثمارات النمد من كل المالٌة األدوات تشمل (7

 . وجدت ان

 :  الثابتة الموجودات

 :  21المــادة 

 وتجهٌزه األصل التناء نظٌر المصروفات كافة الٌها مضافا التارٌخٌة بتكلفتها للجمعٌة الثابتة األصول تسجٌل اثبات ٌتم -1

 للتشؽٌل .

 . المتراكم االهالن مجمع منها مخصوما التارٌخٌة بتكلفتها المالً المركز لابمة فً األصول تظهر ان ٌجب -2

 الحما والموضحة المالً المدٌر ٌعدها التً المبوٌة للنسب ووفما الثابت المسط طرٌمة باتباع الثابتة األصول استهالن ٌتم -3

 الزكاة مصلحة عن الصادرة الثابتة األصول الستهالن المبوٌة النسب باالعتبار االخذ مع الثابتة الموجودات استهالن فً

 او الجمعٌة وتمرها الخارجً الحسابات مرالب مع بالتنسٌك ذلن وٌكون النسب هذه مثل تصدر أخرى جهة أي او والدخل

 .  بذلن تفوضه من

 أو اضافة أجزاء األصل التناء بؽرض تكون التً هً األولى واإلٌرادٌة باعتبار الرأسمالٌة التمٌٌز بٌن المصارٌؾ ٌجب -4

 رأسمالً , أما المصروفات المصروؾ العتبار أدنى سمؾ وتحدٌد لألصل وااللتصادي اإلنتاجً العمر تطٌل لكً جدٌدة

 .فٌها تمت التً المالٌة الفترة تخص تشؽٌلٌة نفمات أي مثل فهً اإلٌرادٌة

جدٌد  أصل إلضافة النهاٌة فً تهدؾ التً الرأسمالٌة النفمات وأ للتكوٌنات التنفٌذ تحب إنشاءات حساب توسٌط ٌتم -5

 الجمعٌة . بإدارة خاص  مبنى إنشاء مثل للجمعٌة

لإلجراءات  وفما وإتالفها استهالكها ونسب مكانها وتحدٌد خاص بسجل وحصرها الثابتة الموجودات كافة ستالم ٌتم -6

 . للجمعٌة المالٌة الالبحة ب الموضحة

 هذه تطبٌك عن مسبوال المالً المدٌر وٌكون الجمعٌة موجودات على للتؤمٌن المالبمة السٌاسة العام وضع المدٌر على -7

 .السٌاسة
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 : 22المــادة 

 األصل هذا تكلفة وتعامل الحما منحها بؽرض تبرع صورة فً علٌها الحصول ٌتم التً الممٌدة المشروطة األصول اثبات ٌتم

 األصول من المختلفة النوعٌة هذه حصر ضرورة مع األصل لهذا سنوي األصل استهالن ٌوجد فال,  اٌرادي كمصروؾ  الثابت

 . العادٌة الثابتة األصول وبٌن التفرلة بهدؾ االمانات سجل فً

 :  23المــادة 

 حسابب لٌدها ٌتم التحوٌل عن تنجم عملة فرولات أي و المعاملة إجراء  بتارٌخ السعودي باللاير األجنبٌة المعامالت لٌد  ٌتم

 المالً المركز بتارٌخ السعودي اللاير إلى األجنبٌة بالعمالت المسجلة المالٌة األرصدة لٌمة تحول و المصروفات و اإلٌرادات

  اإلٌرادات لابمة العملة فرولات حساب فً التحوٌل فرولات وتسجل  المالٌة السنة نهاٌة فً السابدة الصرؾ ألسعار وفما

 . والمصروفات

 :  المخصصات

 :  24المــادة 

 مثل والحذر الحٌطة لمبدأ تطبٌمها المتولعة والخسابر المصارٌؾ لمواجهة الضرورٌة المخصصات تكوٌن مراعاة ٌجب

 الخدمة نهاٌة مكافؤة ٌتم احتساب مخصص أن ٌجب. ذلن وخالؾ موظفٌن إجازات مخصص الخدمة نهاٌة مكافؤة مخصص

 .  للجمعٌة الداخلٌة والسٌاسات بالمملكة العمل لنظام طبما والفروع بالجمعٌة المعٌنٌن للموظفٌن

 :  تحصٌلها فً المشكون الدٌون مخصص

 :  25المــادة 

 وٌتم المالٌة السنة نهاٌة فً تحصٌلها فً المشكون للدٌون سنوي مخصص وتكوٌن وتعمٌرها المدٌنة الذمم أرصدة تمٌٌم ٌجب

 سٌاسة وضع المعتمدة مراعاة السٌاسة مع ٌتوافك بما تحصٌلها فً المشكون للدٌون تخصٌصها سٌتم التً النسبة تحدٌد

 إما علً الحصول ٌصعب والذي الذمم لبعض المتمادم الرصٌد خالل من تحصٌلها فً المشكون الدٌون  مخصص  لتكوٌن خاصة

  العام للمدٌر األمر رفع ٌتم الدٌون تلن لتحصٌل النظامٌة اإلجراءات كافة اتخاذ وبعد ذلن شاب ما أو العضون أو المدٌن لتعثر

 . المختصة الجهة من النسبة تلن العتماد

 :  المالٌة الموابم

 :  26المــادة 

 :  ٌلً مما المالٌة للموابم الكاملة المجموعة تتكون

 .   والمدفوعات الممبوضات لابمة. 2 . التمدٌرٌة المٌزانٌة لابمة .1

 .       العمومٌة المٌزانٌة لابمة .4 . والمصروفات اإلٌرادات لابمة .3
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 : المالً والتحلٌل الدورٌة والتمارٌر المالٌة الثالث : الموابم الفصل 
 :  المالٌة الموابم

 :  27المــادة 
 بنهاٌة دٌسمبر وتنتهً ٌناٌر  أول من وتبدأ  المٌالدٌة التموٌم ذلن  متبعا شهرا اثنً عشر من للجمعٌة المالٌة السنة تتكون .1

 .للجمعٌة  األساسً النظام فً جاء كما عام كل من

 المالً المركز الجمعٌة تحدد بٌنما المالٌة الفترة خالل الجمعٌة بها لامت التً األنشطة نتٌجة الختامٌة الحسابات تظهر .2

 .علٌها المتعارؾ المحاسبة وأصول لمبادئ وفما والتزاماتها الجمعٌة  أصول  فً تتمثل والتً عام كل من 31/12فً  للجمعٌة

 بالجمعٌة للجرد المابلة والمتداولة الثابتة األصول لكافة مالٌة سنة كل نهاٌة فً األلل على واحدة مرة الجرد إجراء ٌتم .3

 .المالً  المدٌر بالتنسٌك مع العام من المدٌر اللجان تشكٌل ولرارات للجرد المنظمة التعلٌمات وتصدر

 تنفٌذها متابعة وٌتم للجمعٌة السنوٌة المالٌة الموابم وإصدار بإعداد المتعلمة التعلٌمات كافة بإصدار المالً المدٌر ٌموم .4

 علٌها المتعارؾ  المحاسبة لمبادئ وفما المطلوب والشكل الولت فً المالٌة المعلومات إصدار عن ٌنتج الذي المناسب بالشكل

 . الشؤن هذا فً المتبعة واألنظمة

 والمدفوعات الممبوضات لابمتً فً المتمثلة المالٌة الموابم إعداد لبل المحاسبٌة التسوٌات كافة بإعداد المحاسب ٌموم .5

 النحو :  على وذلن المالٌة البٌانات حول واإلٌضاحات العمومٌة والمٌزانٌة والمصروفات واإلٌرادات

المحاسبٌة  الفترة نهاٌة الحسابات فً أرصدة على المالٌة الموابم فً الالزمة بالتعدٌالت تختص التً الفترة نهاٌة . تسوٌات أ

 . االستحماق لمبدأ طبما والممدمات المستحمات كافة لتحدٌد فمط الفترة هذا تخص التً حصر المصروفات بؽرض

 التالٌة : المراحل على تشتمل والتً الجردٌة التسوٌات لابمة  . إعداد ب

  .  التسوٌة لبل المراجعة مٌزان •

 .الجردٌة التسوٌات •

 . الجردٌة التسوٌات بعد المعدل المراجعة مٌزان •

 .   والمصروفات واإلٌرادات والمدفوعات الممبوضات بمابمتً الخاصة الحسابات إلفال •

 .العمومٌة والمٌزانٌة والمصروفات واإلٌرادات والمدفوعات الممبوضات لابمة من كل إعداد •

 :  الدورٌة التمارٌر

 :  28المــادة 
                                                                              و فٌها المدرجة البٌانات صحة من والتؤكد المالٌة الدورٌة التمارٌر واعتماد مراجعة المدٌر المالً ٌتولى .1

 . المحددة المواعٌد فً أجلها من المعدة اإلدارٌة الجهات على عرضها

                                                                                             المالً التحلٌل أسالٌب باستخدام الختامٌة والحسابات المالٌة التمارٌر فً الواردة البٌانات تحلٌل المالً المدٌر ٌتولى .2

 تحمٌك الصحً بؽرض المجال فً إنفاله تم لد المالً ودعمهم  هباتهم  أن من للجمعٌة  مولٌنالم إلناع بهدؾ علٌها المتعارؾ

 التحلٌل هذا بنتابج تمرٌر ورفع  المالٌة والتمارٌر والموابم( المالً التحلٌل) دلٌل فً الحما سٌوضح كما.  الجمعٌة أهداؾ

 .  بذلن ٌفوضه من أو  اإلدارة مجلس ربٌس  من واعتماد منالشة بؽرض العام للمدٌر ومدلوالت

ً  سنوٌة الربع المالٌة الموابم إعداد المالً المدٌر ٌتولى .3  فترات  فترة من ٌعتبر كل ي والذ الدورٌة الفترات تكامل لمنهج وفما

 . المعنٌة الفترة سابر ومصروفات ح وأربا إٌرادات إثبات بؽرض المالٌة للسنة  مكمال جزاء المالٌة السنة

  وموازٌن وإٌضاحات وجداول بٌانات من بها ٌتعلك ما وكافة للجمعٌة السنوٌة الختامٌة الحسابات بإعداد المدٌر المالً ٌموم .4

للمدٌر   رفعها وٌتم المالٌة السنة انتهاء من شهر هألصا موعد فً الجمعٌة فً  العاللة ذات الجهات مع التنسٌك بعد مراجعة

 بالمراجعة المكلؾ من مراجعتها بعد العتمادها اإلدارة مجلس على عرضها بؽرض للجمعٌة المالً المشرؾ مع للتنسٌك العام

 من شهرٌن ألصا  موعد فً بشؤنها النهابً التمرٌر وإصدار للجمعٌة الخارجً الحسابات مرالب من وتدلٌمها للجمعٌة الداخلٌة

 . االجتماعٌة والتنمٌة  العمل  وزارة الى إرسالها ثم اإلدارة مجلس من واعتمادها منالشتها لبل المالٌة الموابم استالم
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 التمدٌرٌة :  المٌزانٌة تعرٌؾ

 :  29المــادة 
                                                تحمٌمها المتولع الممدرة اإلٌرادات عادة وتظهر مستمبلٌن محددة فترة تؽطً مالٌة خطة هً التمدٌرٌة المٌزانٌة .1

 . األهداؾ لبلوغ الموارد استخدام كٌفٌه إلى باإلضافة المذكورة الفترة خالل الجمعٌة على المترتبة والمصارٌؾ

 المرارات المناسبة التخاذ فٌها األداء على والرلابة التنسٌك بٌنها وعلى المختلفة لألنشطة التخطٌط على المسبولٌن تساعد .2

                                                                                                    النتابج .  مسبولٌة تحمل وفً التخطٌط فً ٌشاركون المسبولٌن جمٌع تجعل بذلن المناسب , وهً الولت فً

                                                                           األرلام بٌن المستمرة الممارنات طرٌك عن وذلن الدالً والضبط الرلابة أدوات من كؤداة التمدٌرٌة المٌزانٌة تستخدم .3

 الصحٌح , كما بالشكل معها للتعامل االنحراؾ ونسب الضعؾ نماط اكتشاؾ ٌمكن طرٌمها عن والتً الفعلٌة واألرلام الممدرة

  والدعم الهبات من المزٌد ببذل والممولٌن الجمعٌة أعضاء إلناع أجل من الجمعٌة حممت الذي اإلنجاز ونسبة حجم معرفة ٌمكن

  وتعلٌمات البحة تحوٌها التً والموانٌن بالنظم التزامها بجانب األنشطة , هذ فً والتوسع بمهامها والستمرار لٌامها للجمعٌة

 .  االجتماعٌة والشإون العمل وزارة

 :  التمدٌرٌة المٌزانٌة إعداد

 :  31المــادة 
 تحمك التًوفماً لألسس  جدٌد بتطوٌر التمدٌرٌة المٌزانٌة إلعداد إتباعها الواجب التعلٌمات سنوٌا العام المدٌر ٌصدر .1

 .  الجمعٌة أنشطة وتطور تعدد مع ٌتناسب وبما الجمعٌة  وأهداؾ  أؼراض

 والنفمات  مصادرها حسب المتولعة اإلٌرادات لكامل تمدٌر على تشتمل مالٌة سنة لكل تمدٌرٌة موازنة بإعداد الجمعٌة تموم .2

ً   مبوبة الممبلة المالٌة السنة فً إنفالها حسب اوجه المتولعة  أن للجمعٌة ٌجوز كما دلٌل الحسابات فً الوارد للتصنٌؾ وفما

   للتنفٌذ المتولعة المدة تتطلب وفماً لما واحدة سنة تزٌد عن بتنفٌذها ٌرؼب التً واالستثمارات للتوسعات تمدٌرٌة موازنة تضع

 : بها والعمل التمدٌرٌة المٌزانٌة على التصدٌك

 :  31المــادة 
 . اإلدارة  مجلس  من واعتمادها التمدٌرٌة المٌزانٌة على التصدٌك ٌتم .1

                               من مشكلة لجنة بواسطة عام كل من شوال شهر بداٌة فً السنوٌة التمدٌرٌة المٌزانٌة إعداد فً البدء ٌجب .2

  ٌتم ثم أكتوبر شهر نهاٌة لبل التمدٌرٌة المٌزانٌات مسودة إعداد من االنتهاء ٌتم أن على اإلدارات ومدٌري المدٌر المالً

 ومن  اوال التنفٌذٌة اللجنة من العتمادها الحجة ذي شهر خالل , رٌعها ٌتم ثم نوفمبر شهر نهاٌة لبل العام المدٌر مع منالشتها

 ٌفوضه .  من أو اإلدارة مجلس ثم

                                    على الجدٌدة المالٌة السنة فً اإلنفاق اعتماد التمدٌرٌة المٌزانٌة تصدٌك أو صدور تؤخر حالة فً المالً للمدٌر ٌجوز .3

 . العام المدٌر  موافمة أخذ بعد السابمة المالٌة السنة فً الصرؾ اعتمادات رارل

 بالبٌانات الشهرٌة المالٌة التمارٌر ذلن سبٌل فً وتعد التمدٌرٌة المٌزانٌة تنفٌذ متابعة بالجمعٌة  المالٌة الشبون تتولى .4

 .ومسبباتها  االنحراؾ  مواطن موضحة العام للمدٌر  ترفع  ومن  بالمٌزانٌة الممدرة األرلام مع ممارنة الفعلٌة

 إال بموجب األحوال من حال بؤي الرأسمالٌة أو التشؽٌلٌة التمدٌرٌة بالمٌزانٌة المعتمدة المالٌة المخصصات تجاوز ٌجوز ال .5

 . العام من المدٌر الممدم االلتراح على وبناء ٌفوت من أو اإلدارة مجلس  ربٌس من جدٌد اعتماد
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 : الممبوضات:  الخامس الفصل
 :  (الداخلة التدفمات) المتحصالت النمدٌة

 : 32المــادة 
 :ٌلً فٌما للجمعٌة الداخلة التدفمات( النمدٌة المتحصالت تتمثل .1

 السنوٌة الوزارة إعانة •

 الهبــــات •

 العضوٌات •

 واألولاؾ الوصاٌا •

 الزكاة •

 الكفاالت •

 العامة التبرعات •

 والمنمولة الثابتة الجمعٌة استثمار ممتلكات عابدات األخرى مثل النمدٌة اإلٌرادات كافة •

 المالٌة األوامر بحسب المملكة أو داخل العاملة البنون لدى الجمعٌة باسم المفتوحة الحسابات أحد فً الواردة األموال تودع .2

 .  الصلة ذات الرسمٌة الجهات من الصادرة

 أو النمص أو الضٌاع من علٌها للمحافظة الالزمة احتٌاطات السالمة كافة اتخاذ للجمعٌة نمود بعهدته من كل على ٌجب .3

 . االتالؾ

 . المخاطر كافة ضد ممتلكاتها على للحفاظ  الالزمة اإلجراءات الجمعٌة إدارة تتخذ أن ٌجب .4

 : الدٌون تحصٌل إجراءات

 :  33المــادة 
  حموق أي بخصوص العام  للمدٌر  ترفع  شهرٌة تمارٌر  وإعداد الجمعٌة  حموق تحصٌل بمتابعة المالً المدٌر ٌموم أن ٌجب

 على تسهٌال الدٌون تلن تمسٌط االستثنابٌة الحاالت فً وٌجوز بشؤنها المناسبة اإلجراءات واتخاذ تحصٌلها وتعذر استحمت

 الذمم المدٌنة مرالبة ٌتم أن على التنفٌذٌة اللجنة ربٌس بموافمة ذلن وٌكون للسداد الكافٌة الضمانات توفر بشرط المدٌن

 شهر .  كل دورٌة بصفة للجمعٌة المدٌنٌن لألعضاء

 :  المعدومة الدٌون

 :  34المــادة 

 من بمرار وٌجوز لتحصٌلها الالزمة الوسابل كافة استنفاذ ال بعد إ تحصٌلها ٌتعذر للجمعٌة حموق أي عن التنازل ٌجوز ال

فً  السعودٌة العربٌة بالمملكة  بها المعمول المحاسبٌة للمعاٌٌر وفك  المدٌر العام من التراح على بناءً  اإلدارة مجلس ربٌس

 : التالٌة المعاٌٌر وفك للجمعٌة المستحمة الدٌون إعدام

 .المستحك الدٌن  تمادم  .1

 .المدٌن تعثر صحة من التؤكد .2

 .   للتحصٌل  الممكنة الوسابل كافة  استنفاذ .3
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 :  الجمعٌة باسم الواردة الشٌكات تحرٌر

 :  35المــادة 
  حك و حمه وتمبض نمدٌة لٌمة ذي محرر بؤي أو بشٌكات نمداً أو إما الؽٌر لدى للجمعٌة المستحمة استالم األموال ٌجب

  الشٌكات كافة تحرر أن مراعاة مع امٌن لبض سند بها وٌحرر بالتحصٌل المختص الموظؾ أو بواسطة المحصل الجمعٌة

 الجمعٌة باسم للشٌكات المصدرة الخاصة األطراؾ جمٌع على التعمٌم وٌجب أشخاص  بؤسماء ولٌس فمط الجمعٌة باسم الواردة

 .  تسلٌم للجمعٌة ولبل إصدار بعد الشٌن تسطٌر ٌتم بؤن

 :  الواردة الشٌكات تحصٌل متابعة

 :  36المــادة 
 باإلجراءات والمٌام مواعٌدها فً تحصٌلها من والتؤكد بشٌكات الممبوضة الجمعٌة إٌرادات بمتابعة المدٌر المالً أن ٌموم ٌجب

 رفضها تم بالشٌكات التً العام للمدٌر تمرٌر رفع ٌتم البنن لبل من الشٌكات هذ رفض حالة وفً الجمعٌة حموق لحفظ الالزمة

 الجمعٌة .  حموق للحفاظ على اتخاذها تم التً واإلجراءات

 الدفتري واإلثبات التحصٌل وظٌفتً بٌن الجمع

 :  37المــادة 
 أو باألعضاء المتعلمة المحاسبٌة والسجالت الدفاتر إمسان الولت نفس وفً النمدٌة باستالم المحصل ٌموم أن إطاللا ٌجوز ال

 .  الداخلٌة الرلابة لنظام إحكاما وذلن البنون

 المالٌة المٌمة ذات والمستندات النمدٌة حفظ

 :  38المــادة 
 أي أو الخاصة بالجمعٌة والشٌكات النمدٌة باألموال المدٌر العام من صادر لرار على بناء  الصندوق أمٌن ٌحتفظ أن ٌجب

 .  إلٌه الوصول ٌصعب مكان فً الخزنة هذ وضع وٌتم الحرٌمة ضد المخصصة بالخزنة لٌمة مالٌة ذات أوراق أو مستندات

 : للبنن ٌومٌا الممبوضات تورٌد

 :  39المــادة 
 الممبوضات من وال ٌجوز الصرؾ بؤول أوال هً كما بالبنن ٌومٌا لدٌه المتوفرة المبالػ بإٌداع الصندوق أمٌن ٌموم  أن ٌجب

 لٌمتها .  عن النظر بؽض  الٌومٌة

 :  اإلٌرادات لتحصٌل موظفٌن تخصٌص

 :  41المــادة 
  ومندوبً صندوق أمٌن طرٌك عن داخلها أو الجمعٌة خارج جهات من تخص الجمعٌة سواء  إٌرادات أي تحصٌل ٌجب

 مباشرة .  بالبنن بحساب الجمعٌة إٌداعها وٌتم التحصٌل
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 :  البنكٌة الحسابات أنواع

 :  41 المــادة
 حسب لرٌب البنن ٌكون نأ مراعاة مع بالمملكة العاملة البنون لدى السعودي باللاير جاري حساب ثمٌؾ فتاة جمعٌة تفتح

 ٌحدد  لما وفما بذلن المتعلمة للصالحٌات وفما المحلٌة الٌومٌة التشؽٌلٌة للعملٌات من السحب لسهولة للجمعٌة الجؽرافً المولع

 المخولٌن األشخاص توالٌع بنماذج الجمعٌة معها تتعامل الذي البنن موافمه ٌجب حٌث نم بذلن ٌفوضه من أو اإلدارة مجلس

 .   تولٌع إلؽاء او استبدال أو تؽٌٌر أو كتابة سواء بالتولٌع

 :  المدفوعــات:  السادس الفصل
 : الخارجة التدفمات الجمعٌة نفمات  أنواع

 :  42المــادة 
 : ٌلً مما الجمعٌة نفمات تتكون

                                      . وعمومٌة إدارٌة نفمات إٌرادات تحمٌك بهدؾ للجمعٌة  المختلفة األنشطة نفمات : إٌرادٌة . نفمات1

 .الثابتة  الموجودات التناء  نفمات : رأسمالٌة نفمات. 2

 أخرى .  . نفمات3

 :  النفمة صرؾ إجراءات

 :  43المــادة 
 :  الصرؾ لبل التالٌة اإلجراءات توافر  النفمة  لصحة ٌشترط

                                             صالحٌة جداول وفك الصرؾ مبلػ سمؾ حدود حسب أو  المختصة أو الجهة   العام المدٌر من كل بموافمة تتم أن . 1

ً  بمذكرة عنهم ٌفوضوا  من أو المعتمدة الصرؾ                     فً تكون وأن إٌرادٌة  أم رأسمالٌة النفمة كانت إذا ما فٌها ٌحدد مسبما

 . المعتمدة التمدٌرٌة المٌزانٌة حدود

ً  المنفذة الخدمات أو تكون المشترٌات أن .2 ً  كلٌا  . الجمعٌة لصالح  تمت لد أ و جزبٌا

 مثالً .  كالفاتورة أو األصل الخدمة تورٌد بمٌمة الؽٌر مطالبة ٌثبت مستند . توفر3

ً  الجمعٌة استالم ٌثبت مستند . توفر4  .  الممدمة  الخدمات أو للبنود المشتراه فعلٌا

 . الفنٌٌن لبل من الممدمة الخدمة أو المشتراه السلعة صالحٌة من التؤكد .5

  بعد المالً المدٌر من تولٌعها شاملة األخرى الثبوتٌة المستندات أصل بجانب صرؾ سند الالزم الصرؾ مستند توفر. 6

 .   المستندات كافة مراجعة

 : الخاصة وإجراءاتها المعمودة النفمات

 : 44المــادة 
 :ٌفوض عنه  من  أو  اإلدارة مجلس ربٌس من مسبمة موافمة حكماً وال تحتاج معمودة التالٌة تعتبر النفمات

               عمود مثل بذلن ٌفوضه من أو/ اإلدارة مجلس ربٌس من تولٌعها بمجرد المبرمة العمود عن الناشبة . النفمات1

 . شابهها  والصٌانة وما الخدمات , تورٌد المماوالت , عمود االجتماعٌة والتؤمٌنات واإلٌجارات العمل

 بشرط  وذلن والكهرباء والهاتؾ البرٌد نفمات :مثل المحددة األسعار ذات الحكومٌة الجهات من الممدمة الخدمات . نفمات2

              تنفٌذها .  أو الخدمة أداء ٌفٌد ما تثبت التً المستندات توفر
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 :  النفمات صرؾ طرق

 :  45المــادة 
 :    التالٌة الطرق بإحدى  دفع أمر أو صرؾ سند بموجب النفمات صرؾ ٌتم   أن ٌجب

 .   معه المتعامل البنن على . بشٌن1

 .  المالٌة  الصالحٌات جدول وفك النمدي  للصرؾ المحدد السمؾ ٌتجاوز ال أن على  . نمدا2

 . أخرى مرة صرفها ٌتكرر ال وحتى لٌمتها  سداد إلى لٌشٌر  مدفوع  بخاتم صرفها تم متى الثبوتٌة المستندات ختم ٌجب

 :  الشٌن تحرٌر شروط

 :  46المــادة 
                                   ثبوتٌة . أخرى مستندات أي مع أو أمر صرؾ فاتورة الصرؾ موضوع المستند أصل تجهٌز. 1

 . المستندات صحة  من والتؤكد . المراجعة2

 . للمستندات المالً . اعتماد المدٌر3

                                  . الخدمة أو البضاعة الرسمً المورد باسم صادرا  الشٌن ٌكون أن بشرط المحاسب  بواسطة الشٌن إعداد.  4

 . الصالحٌات الجدول وفك والشٌن الصرؾ أمر تولٌع.  5

 أن على صدورها ومكان الشخصٌة الهوٌة ورلم رباعٌاً وعنوانه اسمه ٌذكر أن ٌجب فرد الرسمً المورد كان حال فً. 6

 . منها صورة ٌرفك

 الشٌن . استالم ٌفٌد لبض سند إصدار ٌتم وبالممابل باالستالم  المخول لبل من الصرؾ مستند على التولٌع ٌراعى.   7

 :  فالد بدل شٌن

 :  47المــادة 
 :التالٌة  الالزمة اإلجراءات اتخاذ بعد إال فالد بدل شٌكات سحب ٌجوز ال

                                                                               البنن .  حساب وكشؾ السجالت بٌن والتدلٌك المطابمة طرٌك عن ٌصرؾ لم الشٌن أن من . التؤكد1

 .مستمبالً  الشٌن صرؾ بإٌماؾ للبنن رسمً خطاب . إرسال2

 صرؾ بعدم خطٌا إلرارها مع الشٌن فمد وأسباب طرٌمة ٌوضح الشٌن لها صرؾ التً الجهة من خطاب على الحصول .3

 .مستمبالً  الشٌن

 المدٌر موافمة بجانب الشؤن هذا فً البنون تعلٌمات حسب أو فالد بدل جدٌد شٌن إصدار لبل شهر عن تمل ال فترة مرور .4

 . العام

 :  الشٌن تولٌع صالحٌة

 :  48المــادة 
 . البنون لدى تولٌعه نموذج والمودع بالتولٌع المفوض تولٌع ٌحمل الجمعٌة من الصادر  الشٌن أن من التؤكد ٌجب

 :  المحاسبٌة المستندات وحفظ طبع إجراءات

 :  49المــادة 
 مكان فً السندات بهذه االحتفاظ ضرورة مع بشٌكات أو نمدا والصرؾ المبض سندات طبع عند الرلابٌة اإلجراءات اتخاذ ٌجب

 خاص بشكل  مرتبة المالٌة المستندات هذه تكون أن , وٌجب المستعملةؼٌر  الشٌكات وكذلن المالً المدٌر بإشراؾ آمن

 .  اإلجراءات بدلٌل الحما سٌتضح كما بالنسخ الملؽاة االحتفاظ مع عند استخدامها التسلسل هذا بالتسلسل وٌراعى ومرلمة
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 :  للصندوق والمفاجا الدوري الجرد

 :  51المــادة 
 بالعجز مدٌنا الموظؾ المختص وٌكون الدوري الجرد مع  السنة فً مرات أربعة أدنى بحد للصندوق  مفاجا جرد إجراء ٌجب

 لإلٌرادات  حولت وإال وجودها سبب  ٌبرر المحصل حتى مستمل حساب فً ٌتمٌد الزٌادة أما الجرد نتٌجة ٌظهر لد الذي

 نهاٌة فً ٌتم الذي السنوي الجرد بخالؾ هذا بها كالنمص فً الزٌادة بمبدأ عمال التحمٌك من ٌعفٌه ال هذا على أن المتنوعة

 . المالٌة السنة

 الصندوق :  فً بها االحتفاظ ٌجب التً األموال

 :  51المــادة 
الجرد  إجراء أثناء الصندوق فً ٌوجد ما وكل  الجمعٌة  أموال ؼٌر بؤموال صنادٌمهم فً االحتفاظ المحصلٌن على ٌحظر

 . للتحمٌك المسإول ٌحول ذلن عكس ثبت وإذا الجمعٌة  أموال من ٌعتبر المفاجا أو الدوري

 :  الصرؾ شروط

 :  52المــادة 
 المستند هو الشٌكات دفع أمر أن كما النمود دفع  الصندوق ألمٌن ٌجٌز الذي النظامً المستند النمدي الصرؾ سند ٌعتبر .1

 . البنن من النمود سحب ٌجٌز الذي النظامً

 بالضرورة ٌستلزم لٌود أو بضاعة أو نمود بشكل كانت سواء مالٌة نفمة عن ٌنشؤ تصرؾ ألي الصرؾ أمر  اعتماد إن .2

  المالً بالنظام الموضحة المحاسبٌة لإلجراءات وطبما الجمعٌة لدى المستعملة النظامٌة المستندات بواسطة سلٌم بشكل تنفٌذها

 عن مسبوال المالً المدٌر وٌعتبر الداخلٌن المراجع  بواسطة ومراجعتها المستندات صحة من التؤكد بعد إال الصرؾ ٌتم ال .3

 . الصالحٌة لصاحب ورفعها اعتمادها ثم اإلجراءات هذ تنفٌذ صحة

 : بالصرؾ التفوٌض

 :  53المــادة 
ً  ٌراه من ٌفوض أن العام للمدٌر ٌحك .1   لصرؾ الشٌكات دفع أوامر أو النمدي الصرؾ سندات على بالتولٌع عنه مناسبا

 . حكمها فً وما اإلٌجارات واألجور وعمود أصالً كالرواتب المعتمدة والمصروفات النفمات

               وحدود بالصرؾ المفوض اسم بدلة فٌه ٌحدد إداري لرار صدور ٌستلزم بالصرؾ التفوٌض فان األحوال جمٌع فً .2

 . وأؼراضه ومدته الصرؾ

 :  المشترٌات:  السابع الفصل
 :  المشترٌات أنواع

 :  54المــادة 
  بمنتجات الخاصة والمواد االستهالكٌة والمواد الموجودات من كل بالتناء المتعلمة العملٌة ٌمثل للجمعٌة بالنسبة الشراء

 :  التالٌة فً األنواع الجمعٌة مشترٌات تتمثل , الجمعٌة

 . الثابتة األصول شراء  :األول  النوع .1

 . ذلن وؼٌر... المكتبٌة لألؼراض والمستلزمات المرطاسٌة مثل االستهالكٌة المواد: الثانً  النوع .2

 . المختلفة الخدمٌة المستلزمات:  الثالث النوع .3
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 :  المباشر الشراء طرٌمة

 :  55المــادة 
 .  الصالحٌات جدول خالفها بحسب أو الثابتة األصول أو المشترٌات من احتٌاجات الجمعٌة تؤمٌن ٌتم

 : المشترٌات على التعالد

 :  56المــادة 
 . الشراء أمر بموجب المنالصات طرٌك أوعن المباشر الشراء أسلوب باستخدام الجمعٌة احتٌاجات شراء على التعالد ٌتم

 . والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات بدلٌل الشراء عملٌة إجراءات فً الحما ذلن سٌتضح كما

 :  الخدمات عمود تجدٌد شروط

 :  57المــادة 
 العمود المنتهٌة فً علٌها المنصوص الشروط وبنفس اإلدارة لمجلس الحالٌة تتجاوز الدورة ال لمدة الخدمات عمود تجدٌد ٌجوز

 : التالٌة الشروط توافرت إذا

 . التجدٌدعلى  السابمة العمد مدة فً مرضً وجه على التزامات بتنفٌذ لام لد المتعهد ٌكون أن .1

 . العمد  موضوع األجور أو األسعار فبات على واضح  انخفاض  طرأ لد ٌكون أال .2

 : والسلؾ العهد:  الثامن الفصل
 :  العهد أنواع

 :  58المــادة 
 . العمل طبٌعة تتطلبها التً المصروفات لمواجهة مستدٌمة عهدة صرؾ . ٌجوز1

                            بمجرد العهدة هذه تسوٌة وٌجب العام المدٌر بموافمة بؤعمال الجمعٌة محددة ألؼراض مإلتة عهدة صرؾ ٌجوز .2

 . أجله من صرفت الذي الؽرض انتهاء

 :التالٌة الشروط حسب الجمعٌة لموظفً شخصٌة سلفة صرؾ ضرورٌة ألسباب ٌجوز .3

اثنى  السداد  مدة وأال تتجاوز أشهر لثالثة الموظؾ راتب عن المٌمة تزٌد أال على سدادها ومدة لٌمتها ٌحدد المدٌر العام . أ

 .سلؾ  من أكثر بٌن ٌجوز الجمع وال شهراً  عشر

 أكثر بالخدمة أمضى لد ٌكون وأن الموظفة خدمة نهاٌة مستحمات تتجاوز ال سلؾ الموظؾ على المستحك إجمالً ٌكون أن . ب

 . سنتٌن  من

 :  العهدة صرؾ إجراءات

 :  59المــادة 

 :التالٌة األمور بدلة فً ٌحدد العام المدٌر  من تعمٌد بموجب العهد تمنح .1

 .  العهدة من الؽاٌة •           .العهدة مبلػ •   .عن العهدة  المسبول اسم •

 .استردادها طرٌمة •       .العهدة انتهاء تارٌخ •

ً  وتعالج الصرؾ امر من الصادر التعمٌد بمرار جاء لما وفماً  الموظؾ من العهدة تسترد .2 ً  مالٌا   العهدة نوع وفك ومحاسبٌا

 الصرؾ تجاوز العهدة بحوزته الذي للموظؾ ٌجوز وال شخصٌة كسلؾ أو المصارٌؾ أجل من منحت لد كانت إذا وفٌما

 . العهدة لٌمة من بؤكثر
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 . بالدفاترأٌضاً  تسوٌتها تسجل بالدفاتر كما فوراً  منحها عند العهدة تسجل .3

   نسبت . ما العهدة من صرفه تم ما بلوغ عند شهر أو  كل نهاٌة فً العهدة وتسوٌة مراجعة ٌتم .4

 اخر فً بحساب الجمعٌة البنن فً وإٌداعه منها النمدي الرصٌد وٌسترد المإلتة والعهد المستدٌمة العهدة تصفى أن ٌجب .5

 .مالٌة سنة كل

 :  العهدة اعتماد جهة

 :  61المــادة 
 حساب على بذلن رسمٌة صرؾ سندات إعداد ٌتم أن على الصالحٌات جدول وفك الصالحٌة صاحب من بمرار العهدة اعتماد

ً  ٌحاسب  عنها مسإوالً  الصندوق أمٌن ٌعتبر  بها سندات تحرٌر دون عادٌة بؤوراق معطاة عهدة وأي الموظفٌن  ذلن  على إدارٌا

 :  العهد تسدٌد متابعة

 :  61المــادة 
  كل  عن  خطٌا  العام المدٌر ٌخطر أن وعلٌه مواعٌدها فً واستردادها والسلؾ العهد تسدٌد متابعة المالً المدٌر على ٌجب

 من واحدة دفعة خصمها أو السداد عن تؤخرهم حاالت فً الموظفٌن من والسلؾ العهد وتسترد ردها أو تسدٌدها فً تؤخٌر

 رواتبهم . 

 : واإلدارات للفروع المستدٌمة العهدة من الصرؾ ضوابط
 من اعتماد ٌتم الصندوق من صرؾ نموذج تعببة المعتمدة التمدٌرٌة المٌزانٌة حدود فً المستدٌمة السلفة من الصرؾ -1

   مدٌر من االعتماد ٌتم التشؽٌلٌة المصروفات ٌخص  وما األسرٌة للنفمات الصندوق وأمٌن الفرع ومدٌر البحث ربٌس

 . الصندوق وأمٌن الفرع

 ورصٌدها السابمة االستعاضة من المنصرؾ ٌوضح تفصٌلً كشؾ إرفاق وٌجب.  الالبحة حسب المطلوبة األوراق ٌرفك  -2

 . للصرؾ المإٌدة األصلٌة المستندات كافة ب مرفما

 : التالٌة الشروط اكتمال من للصرؾ المإٌدة الفواتٌر من التؤكد ٌجب -3

 . العربٌة باللؽة الفاتورة كتابة •

 . التارٌخ كتابة •

 . بالطابؾ النسابٌة الخٌرٌة ثمٌؾ فتاة جمعٌة المستفٌد اسم كتابة •

 . صرفت بختم الفاتورة ختم •

 . والحروؾ باألرلام الفاتورة مبلػ كتابة •

 . المستدٌمة السلفة من الهاتؾ فواتٌر وتسدٌد الرواتب ودفع الثابتة األصول شراء ٌمنع -4

 . تشؽٌلٌة ( مصروفات , أسرٌة نفمات ) لسمٌن إلى المستدٌمة العهدة مصروفات تنمسم  -5

 :  االجتماعٌة الخدمة البحة حسب الصرؾ ٌتم: التالٌة البنود على الصرؾ ٌتمأ.  

 . صحٌة نفمات •                               . خدمات فواتٌر •

 )مواصالت( .  والتدرٌب التؤهٌل •

 :  التالٌة البنود على الصرؾ ٌتم:   التشؽٌلٌة المصروفاتب. 

 . برٌد •              . والماء الكهرباء فواتٌر •

 . أجهزة وإصالح صٌانة •                                 .مبانً  وترمٌم صٌانة •

 . محرولات •                                            . نظافة مواد •

  . سٌارات صٌانة •
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 : الداخلً المراجع:  التاسع الفصل
 :  الداخلً المراجع مهام

 :  62المــادة 
 مجلس ربٌس لبل من المعتمدة والرلابة العمل وإجراءات سٌاسات تطبٌك صحة من بالتحمك  الداخلٌة بالمراجعة المكلؾ ٌموم

 .بؤول  أوالً  الداخلٌة أعمال المراجعة بنتابج العام المدٌر  وإطالع فاعلٌتها من والتؤكد اإلدارة

 : الداخلٌة المراجعة برنامج

 :  63المــادة 
ً  سٌتضح وموجوداتها كما ومشارٌعها أنشطة الجمعٌة لجمٌع الداخلٌة المراجعة برامج بوضع الداخلً المراجع ٌموم  فً الحما

 برنامج  ٌشتمل أن وٌجب ومنالشته علٌه المدٌر العام  وإطالع للمراجعة زمن جدول وعمل المالً للنظام الداخلً التدلٌك دلٌل

 : التالٌة المراحل على الداخلٌة المراجعة

االعتماد  ٌمكن بحٌث المحاسبٌة والسجالت بالدفاتر المٌود وإثبات والمحاسبٌة المالٌة تطبٌك الالبحة صالحٌة من التؤكد -1

 . الحاسب اآللً باستخدام أو الٌدوي التسجٌل حالة فً أو للجمعٌة الربٌسً بالمركز سواء علٌها

 . والمالٌة اإلدارٌة المجاالت كافة فً المعتمدة واألسالٌب واإلجراءات واألنظمة السٌاسات وتنفٌذ  تطبٌك سالمة من التؤكد -2

 . التحصٌل فاعلٌة حول الرأي وإبداء المدٌنة الحسابات وحركة أرصدة ومتابعة فحص من التؤكد -3

  تجاه الؽٌر الجمعٌة على تنشؤ التزام التً المستندات أنواع وجمٌع واالتفالٌات والعمود الشراء طلبات صحة من التؤكد -4

    على المفاجا الجرد بؤعمال المٌام طرٌك عن  الجمعٌة ممتلكات على للحفاظ المطبمة اإلجراءات سالمة من التؤكد -5

 .   الفروع أو الربٌسً  المركز فً سواء الصندوق فً والنمد الثابتة والموجودات المستودعات

 . سارٌة المفعول تؤمٌن بوالص  خالل من الجمعٌة وممتلكاتها موجودات  لجمٌع شاملة تؽطٌة وجود من التؤكد -6

 . السعودي العمل نظام مع تعارضها وعدم الموظفٌن شإون إجراءات صحة من التؤكد -7

 والسجالت والمحاسبٌة  بالدفاتر وإثباتها الؽٌر ومستحماتها لدى الجمعٌة أموال تحصٌل إجراءات سالمة من التؤكد -8

  . اإلدارٌة الروتٌنٌة باألمور ٌختص فٌما إال التنفٌذٌة اللجنة ربٌس إلى الداخلً المراجع مرجعٌة تكون أن -9

 :  الحسابات مرالب:  العاشر الفصل
 : المانونً الحسابات مرالب

 :  64المــادة 
 حسابات لفحص بها المعمول األنظمة حسب السعودٌة  العربٌة المملكة فً بالعمل له مرخص لانونً حسابات مرالب تعٌٌن ٌتم

ً  سنوٌة الربع الجمعٌة   اإلٌرادات ولابمة الممبوضات والمدفوعات لابمة من وكل الختامٌة الحسابات ومراجعة محدوداً  فحصا

 المنشورة  المالٌة الموابم وداللة الحسابات صحة فً  الرأي وإبداء المالٌة السنة نهاٌة فً العمومٌة والمٌزانٌة والمصروفات

حسب  الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة وزارة موافمة بجنب اإلدارة مجلس لبل من اختٌاره وٌتم المالٌة الفترة نهاٌة فً

 . الصالحٌات المالٌة دلٌل

 :  65المــادة 
 التمارٌر الالزمة لتمدٌم السعودٌة العربٌة المملكة فً بها المعمول للمعاٌٌر وفماً  حسابات الجمعٌة مراجعة الحسابات مرالب على

 .فورٌة  تمارٌر تستدعً التً الحاالت فً إال سنوٌة الربع األولٌة التمارٌر المالٌة مراجعة وكذلن
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 :  66المــادة 
 وطلب والمستندات والسجالت الدفاتر جمٌع على االطالع الرسمٌة العمل أولات من ولت كل فً ٌنتدب من أو الحسابات لمرالب

 المرالب تٌسٌر مهمة المختلفة  الجمعٌة إدارات ,  وعلى  مهمته ألداء علٌها الحصول ضرورة ٌرى التً واإلٌضاحات البٌانات

 .ذلن   فً

 :  67المــادة 
 إدارة مجلس ربٌس إلى ٌمدمه تمرٌر فً ذلن ٌثبت مهمته  أداء من مندوب أو الحسابات مرالب تمكٌن عن االمتناع حالة فً

 . الشؤن هذا فً الالزم اإلجراء التخاذ الجمعٌة

 :  68المــادة 
 تمرٌراً  فورا بذلن الحسابات مرالب ٌرفع للخطر  الجمعٌة أموال ٌعرض تصرؾ أو اختالس أو خطٌرة مخالفة أي اكتشاؾ عند

 .السرعة  وجه على االمر لمعالجة الكفٌلة اإلجراءات التخاذ اإلدارة مجلس ربٌس إلى

 :  69المــادة 
التمرٌر  وتمدٌم المالٌة والموابم الختامٌة الحسابات ومراجعة والتزاماتها  الجمعٌة  موجودات من التحمك الحسابات مرالب على

 .للجمعٌة  المالٌة للموابم استالم من شهرٌن تتجاوز ال مدة خالل  المنشورة المالٌة الموابم عدالة حول السنوي

 :  ختامٌة أحكام:  عشر الحادي الفصل
 :  ختامٌة أحكام

 :  71المــادة 
 . بالجمعٌة االختصاص جهات على وتعمٌمها اإلدارة مجلس من بعد إلرارها المالٌة بالالبحة العمل ٌجري

 :  71المــادة 
 . لتنفٌذها  الالزمة التعلٌمات اإلدارة مجلس لبل من المالٌة الالبحة على التصدٌك بعد  اإلدارة مجلس ربٌس ٌصدر

 :  72المــادة 
ً  ٌراه من تفوٌض اإلدارة مجلس لربٌس  . المالٌة الالبحة فً المنصوص عنها صالحٌاته ببعض مناسبا

 :  73المــادة 
إلراره ,  بعد الملحك وٌعتمد ملحك بموجب التعدٌل وٌتم المالٌة الالبحة على تتم تعدٌالت  أٌة على  اإلدارة مجلس  موافمة ٌجب

 . المالٌة الالبحة  من ٌتجزأ ال جزءاً  وٌعد

 :  74المــادة 
 . بالجمعٌة  الخاصة المالٌة المعامالت كافة المالٌة على الالبحة أحكام تسري

 :  75المــادة 
ً  بها المعمول المالٌة والتعامٌم بالمرارات العمل ٌستمر  صدور  ٌلؽً كما المالٌة الالبحة ونصوص أحكام مع ٌتعارض بما ال حالٌا

 .معها  ما ٌتعارض كل الالبحة هذ
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انثاب انثانث : انصالحياخ ادلانيح 
 التنفٌذٌة اللجنة  علٌها تطلع الداخلً المراجع ٌعدها التً الجمعٌة فً المالٌة واألوضاع التدلٌك عملٌات عن الدورٌة التمارٌر

 المدٌر العام  من صٌةتو على بناء

 المتروكات بٌع فً ( التصرؾ 7رلم )  جدول

 م البند صاحب الصالحٌة

 1 ً بٌع المتروكاتف التصرؾ ٌعتمد –المدٌر العام 
 

 : يالحظاخ
 .  عنها االستؽناء وتم المستخدمة ؼٌر  والمعدات المواد عن عبارة: المتروكات  -1

  المختصة واإلدارات الفروع مدٌري مع التنسٌك خالل من أثمانها وتمدٌر بالمتروكات لوابم بتحضٌر الجرد لجنة تموم  -2

 .  الربٌسً بالمركز

 .منافسة عروض ثالثة على الحصول ٌلزم -3

 : يالحظاخ
 . المالً المدٌر أو الداخلً المراجع وٌكون أحدهم ثالثة عن أعضابها عدد ٌمل ال بحٌث المظارٌؾ فتح لجنة تشكٌل ٌتم -1

     من ثالثة عن أعضابها عدد ٌمل ال العروض وتحلٌل لدراسة التنفٌذٌة اللجنة ربٌس  من بمرار لجنة تشكٌل ٌتم -2

 إلى توصٌاتها وترفع الفنٌٌن من ترا بمن تستعٌن أن ولها المدٌر المالً , أو الداخلً المراجع أحدهم وٌكون المختصٌن

 . المدٌر العام

 .  العروض وتحلٌل  دراسة لجنة توصٌة بناء على المنالصة إلؽاء الصالحٌة لصاحب ٌجوز -3

 . الوحٌد العرض لبول فً الصالحٌة صاحب نفس هو المنالصة اعتماد فً الصالحٌة صاحب -4

 : يالحظاخ
 مستوٌات من االستفادة بؽرض  أو التؤمٌن طرق من ألخرى طرٌمة من التحول بؽرض االحتٌاجات تجزبة ٌجوز ال -1

 . الصالحٌات

  . الجمعٌة مستودعات فً تورٌدها المطلوب المواد توافر عدم من التؤكد الجمعٌة احتٌاجات تؤمٌن عند ٌراعى -2

 (  13رلم )  جدول

 : يالحظاخ
 .  ومبلؽها ؼرضها السلفة إنشاء لرار ٌتضمن أن ٌجب -1

 .منها  الؽرض انتهاء عند أو المالً العام نهاٌة فً السلفة تسوٌة ٌجب -2
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انثاب انراتع :انذنيم احملاصثي 
 الفصل األول : ممدمة : 

 المــادة 76 : 
ٌعتبر دلٌل الحسابات المالٌة الجزء األساسً من  الالبحة المالٌة  لجمعٌة فتاة ثمٌؾ الخٌرٌة واألداة الفعالة لتحمٌك أهداؾ هذه 

ثلة فً الدلة والنظامٌة فً تسجٌل البٌانات واستخراج النتابج وتزوٌد اإلدارة بؤكبر لدر من المعلومات التً الالبحة والمتم
      تساعدها على اتخاذ المرارات الالزمة فً الولب المناسب . 

حاسبٌة    المتعارؾ وٌموم دلٌل الحسابات بتحمٌك هذه األهداؾ من خالل ترتٌب وتصنٌؾ الحسابات طبماً لألصول  والمواعد الم
علٌها فً ضوء طبٌعة نشاط جمعٌة فتاة ثمٌؾ الخٌرٌة بحٌث ٌحول هذا الترتٌب دون اختالؾ طبٌعة هذه الحسابات أو 

 مسمٌاتها من طرٌمة إلى أخرى أو من محاسب إلى اخر عند التطبٌك .

: الدلٌل بناء أسس  

 المــادة 77 : 
ً   الدلٌل هذا بناء تم  الحسابات لوضع الحالٌة الظروؾ االعتبار فً األخذ مع علٌها المتعارؾ المحاسبٌة عد والموا لألصول طبما

 التالٌة :   األسس ضوء وفً وتؤسٌسها إنشابها وظروؾ الجمعٌة تمارسه الذي النشاط طبٌعة مع ٌتناسب وبما الجمعٌة فً

 اجلًعيح :   نشاط طثيعح     
  ولذلن المجتمع على االكبر بالنفع ٌعود بما فً المحتاجة االسر ورعاٌة األٌتام وتؤهٌل رعاٌة فً الربٌسً الجمعٌة نشاط ٌتمثل

 واحد آن فً   التكلفة مراكز تحدٌد كٌفٌة على الولوؾ وٌتٌح المالٌة الموابم استخراج على ٌساعد بما الدلٌل هذا تصمٌم تم فمد

   األداء .  تمٌٌم عملٌة ٌساعد على بما

 انتضجيم احملاصثي : يركزيح   
 دفترٌة مجموعة استخدام بمعنى الربٌسً الجمعٌة ممر فً المحاسبً التسجٌل مركزٌة أساس على للجمعٌة المالٌة الالبحة تموم

 الدلٌل تصمٌم تم فمد لذلن األنشطة , لكافة والتحلٌلٌة المالٌة المعلومات الستخراج وذلن للجمعٌة الربٌسٌة االدارة ممرها واحدة

 إلجراء خاصة حسابات إٌراد مع بها الخاص النشاط إلى صرفها منسوبة وطرٌمة طبٌعتها حسب النفمات عناصر ٌتضمن بحٌث

    األنشطة .  بٌن النفمات تحمٌل عملٌات

  نهًجهش :  انقانوني انشكم 
 هذا لمثل الختامٌة الحسابات عرض  لطرٌمة مالبمة بصورة الدلٌل تمسٌم تم ٌمد ولذلن الخٌرٌة ثمٌؾ فتاة جمعٌة تؤسٌس تم

  الخٌرٌة الجمعٌات لدى المحاسبٌة الدفاتر بمسن والمتعلمة الشؤن بهذا الصادرة الوزارٌة ات للمرار  وطبما الجمعٌات من النوع

  اآللً .  الحاسب باستخدام وتدوٌنها

 اآليل : احلاصة اصتخذاو      
 بشكل الحسابات دلٌل تصمٌم تم فمد ولذلن واإللكترونً الٌدوي النظام باستخدام المحاسبٌة حركاتها بتسجٌل الجمعٌة تموم

     التسجٌل .  فً اآللً الحاسب استخدام مع ٌتالءم

 وانذونيح :  انضعوديح احملاصثيح ادلعايري     
 للمحاسبة الدولٌة األصول ضوء فً وكذلن الوزارٌة بالمرارات الصادرة المحاسبٌة المعاٌٌر ضوء فً الدلٌل هذا تصمٌم تم

    المالٌة . الموابم إعداد عند مراعاتها الواجب المحاسبٌة ونشر األصول بوضع تموم التً الدولٌة األصول لجنة عن الصادرة
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  انثاب اخلايش :انضجالخ واننًارج ادلانيح احملاصثيح
 الفصل األول : السجالت والدفاتر المحاسبٌة : 

عامة ممدمة  

 المــادة 81 : 
 حسب الدفترٌة المجموعة مكونات تحدٌد وٌتم األساسٌة المحاسبٌة النظام مكونات أحد المحاسبٌة الدفترٌة تعتبر المجموعة

 مجلس ٌرؼب التً المحاسبٌة المعلومات فً التفصٌل ودرجة تسٌر علٌها التً المحاسبٌة والطرٌمة الجمعٌة نشاط طبٌعة

علٌها .  الحصول فً اإلدارة    

  التالٌة :  األمور االعتبار بعٌن أخذ فمد  للجمعٌة  الالزمة المحاسبٌة والسجالت الدفاتر تحدٌد وعند

ضرورة استخراج البٌانات المحاسبٌة ونتابج األعمال بالسرعة والدلة المطلوبة وكذلن الشمولٌة التً تؽطً كافة أنشطة  -1

        الجمعٌة . 

     حد ممبول السهولة وعدم التكرار ما أمكن بهدؾ إبماء التكالٌؾ عند -2

 تصمٌم التمارٌر المالٌة بما ٌتناسب مع المستوٌات اإلدارٌة المختلفة التً سوؾ تستفٌد من هذه التمارٌر كما ٌلً :   -3

   داخلٌا توفٌر البٌانات والمعلومات المناسبة التً تساعد اإلدارة فً اتخاذ المرارات  -أ 

إٌراد أو هٌبات  مصادر التموٌل المختلفة من ط الجمعٌة والتً تتمثل فًخارجا توفٌر البٌانات لألطراؾ الخارجٌة عن نشا -ب

    حكومٌة أو أهلٌة وؼٌر ذلن . 

    الجمعٌة المختلفة وأموالها والمحافظة على موجوداتها . تمكٌن اإلدارة العلٌا من الرلابة على عملٌات -4

المحاسبٌة :  والدفاتر السجالت أنواع  

 المــادة 82 : 
     وتشمل :  الربٌسٌة المحاسبٌة السجالت  -1

  العامة            الٌومٌة سجل *              العام األستاذ سجل 
 وتشمل : المساعدة المحاسبٌة السجالت  -2

 الصندوق . تحلٌلً سجل  *       البنون تحلٌلً سجل                 
 المدٌنة .                    الذمم مساعد أستاذ.              * المختلفة والذمم الموظفٌن ذمم تحلٌلً  سجل 

 ممدماً .      مدفوعة مصارٌؾ أخرى مدٌنة أرصدة تحلٌلً  سجل *          االعتمادات  تحلٌلً سجل    
    .أنواعها حسب الدابنة الذمم مساعد أستاذ -3

 التنفٌذ .   تحت مشارٌع  األخرى الموجودات تحلٌلً سجل  

 مستحمة .      مصارٌؾ أخرى دابنة أرصدة تحلٌلً سجل *    .والعمومٌة اإلدارٌة تحلٌلً المصارٌؾ سجل 

 اإلٌرادات  تحلٌلً سجل . 

  وتشمل :  المحاسبٌة الرلابٌة السجالت -4
  الثابتة . الموجودات سجل*        التؤمٌن شٌكات سجل*  الكفاالت سجل  
 المطبوعات .                   سجل*  .     النثرٌة المصروفات سجل .        *المعادة  الشٌكات سجل    

 التحلٌلً النمدٌة سجل . 

 الربٌسٌة . المحاسبٌة والدفاتر السجالت وصؾ  -5

 . والمدفوعات للممبوضات والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات -6
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 المــادة 114 : 
 دلٌال  تكون بحٌث والمحاسبٌة المالٌة األعمال إلدارة المنظمة المواعد مجموعة هً:والمحاسبٌة  المالٌة باإلجراءات الممصود

 ً  المالٌة بالسٌاسة تتعلك عامة لواعد إلى المواعد هذ تبوٌب وٌمكن علٌها والسٌطرة األموال واستخدامات مصادر تحدد واضحا

        .مالٌة  اثارا علٌه ٌترتب إجراء بكل تتعلك خاصة ولواعد  للجمعٌة  العامة

العامة :  المواعد  

 المــادة 115 : 
    ٌلً : فٌما للجمعٌة العامة المالٌة بالسٌاسة المتعلمة العامة المواعد تتمثل

 بٌان تعكس بحٌث بالجمعٌة النشاط طبٌعة مع المالٌة واألنظمة المستخدمة المحاسبٌة والدفاتر السجالت تتفك أن ٌجب -1

 السٌاسات وفك والمحاسبٌة المالٌة العملٌات سجل على الكاملة الرلابة تحمك مستندي دورة إطار فً بدلة المالً المركز

 السعودٌة العربٌة  المملكة فً به المعمول الخٌرٌة الجمعٌات / المإسسات لانون مع ٌتماشى بما بالجمعٌة المعتمدة واإلجراءات

   االجتماعٌة .  والتنمٌة الموارد البشرٌة وزارة وتعلٌمات

 وؼٌرها المحاسبٌة والنماذج والمسـتندات والسجـالت الدفاتر بتسمٌة الخاصة والتعلٌمات المرارات المالً المدٌر ٌصدر -2

( 1) بند  مع ٌتعارض ال بما العمل لتطور نتٌجة علٌها تطرأ تعدٌالت وأٌة المختلفة المحاسبٌة والمٌود المالٌة المعامالت لضبط

    أعاله .

 من استخدامها والمعتمد الؽرض لهذا المجهزة السندات بموجب إال للجمعٌة المحاسبٌة السجالت فً لٌد أي تسجٌل ٌجوز ال -3

  للجمعٌة .  المالٌة الالبحة

    صحة من التؤكد مع ن ٌتضمنها التً للبٌانات والمإٌدة الالزمة األخرى المستندات المحاسبً بالسند ٌرفك أن ٌجب -4

      ومرفمات .  المحاسبً المستند على التوالٌع

  المالٌة .   الشإون لبل من إعدادها بعد اإلدارة إلى رفعها لبل المالً المدٌر لبل من المحاسبٌة السندات جمٌع توثٌك ٌجري -5

 عن التحري ٌجري وان األرلام متسلسلة(  الداخلٌة السندات) الجمعٌة داخل تداولها ٌتم التً السندات جمٌع تكون أن ٌجب -6

  أخطاء .  لحدوث منعا ذلن ٌفٌد بما الملؽاة السندات ختم ضرورة مع المفمودة السندات

 المالٌة اإلجراءات حسب معتمدة صرؾ وسندات لبض سندات بموجب المدفوعات وكافة الممبوضات كافة تتم أن -7

   الصرؾ .  وأسباب المبض مصادر كانب مهما والمحاسبٌة

                او  الداخلٌة بالمراجعة المكلؾ خالل من داخلٌا سواء للرلابة والمحاسبٌة المالٌة والسندات المٌود جمٌع  تخضع -8

 عملٌة لتسهٌل المدلمٌن ٌطلبها التً المعلومات كافة تمدٌم المالً المدٌر وعلى المانونٌن الحسابات مرالب طرٌك عن خارجٌا   

 المالً المركز عن وتعبٌرها الحسابات ودلة صحة فً رأٌهم إبداء من وٌمكنهم المختلفة , المحاسبٌة السجالت وتدلٌك فحص

   للجمعٌة .  الحمٌمً

 بما النمدٌة الفترة تحمل بحٌث اإلٌرادات احتساب فً النمدي والمبدأ المصارٌؾ احتساب فً االستحماق مبدأ الجمعٌة تتبع -9

 الجمعٌة .  نشاط لطبٌعة مالبما ٌعتبر  المبدأ هذا و إٌرادات من وتحصٌله لبضه وما تم مصارٌؾ من ٌخصها

 والرلابة التخطٌط فً تستخدمها التً  المعلومات من اإلدارة احتٌاجات تناسب دورٌة مالٌة تمارٌر استخراج ٌتم ان ٌجب -11

  النظام . هذا من أساسٌا جزء التمارٌر هذه وتعتبر

 المطبوعات سجل المالٌة الشإون بمعرفة ٌعد سجل بموجب الجمعٌة فً تداولها ٌتم التً المختلفة السندات  تسلم أن ٌجب -11

 السند طبٌعة بٌان مع السندات لهذه المستخدم الموظؾ لبل من التولٌع ٌتم بحٌث مطبوعات/ استالم سند نموذج خالل من

   آمن .  مكان فً المستعملة ؼٌر بالسندات االحتفاظ  ٌجري أن على له المتسلسلة واألرلام

 العهدة .  من صرفها فٌتم  الصؽٌرة المدفوعات  أما الشٌكات  بموجب الكبٌرة المبالػ ذات الجمعٌة مدفوعات تتم أن ٌجب -12
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 له ٌجوز  التً والمبالػ اإلداري المستوى الجدول هذا ٌبٌن بحٌث المالً الصرؾ صالحٌات ٌحدد جدول وضع ٌتم أن ٌجب -13

   بالتولٌع المفوضة اإلدارٌة والمستوٌات الشٌكات على التولٌع صالحٌة تحدد أن ٌجب كما. حدودها فً الصرؾ

 جمٌع واعتماد تولٌع ٌتم أن ٌجب كما ترحٌلها عملٌة وبٌن السجالت فً ولٌدها السندات تجهٌز بٌن الجمع ٌجوز ال -14

  المالً .   المدٌر   لبل من السندات

 الممبوضات : 

 المــادة 116 : 
 وتتم الجمعٌة ونشاط الخٌري بالعمل المهتمٌن بعض ٌمدمها التً الهبات وهً الؽٌر من الجمعٌة ممبوضات تحصٌل ٌتم -1

   التالٌة :  المستندات خالل من المبض عملٌة

 المبض   سندات .البنكٌة .  الحواالت    

 التالٌٌن :  الموظفٌن مهمة من الممبوضات استالم مهمة تكون -2  

 .  الصندوق .   أمٌن .   العام .  المدٌر  لبل من علٌه والموافك والمرشح المختص  الموظؾ 

  البند .  هذا خطورة و ألهمٌة نظراً  الممبوضات على متكاملة الرلابٌة اإلجراءات تكون أن ٌجب -3 

المستودعات :  جرد إجراءات  

 المــادة 128 : 
التالٌة :  اإلجراءات اتخاذ تنفٌذه عند فٌجب مستمر أو مفاجا أو دوري الجرد كان سواء  

الجرد :  تعلٌمات -1      

 المشترٌات لسم  ومسبول المالٌة اإلدارة عن ممثل المحاسب من تتكون و العام المدٌر من لرار بموجب جرد لجنة تشكٌل أ. ٌتم

المانونً .  المحاسب مكتب عن ومثل الداخلً والمراجع   

الجرد .  بلجنة عضو كل من المطلوب والدور للجرد الزمنً الجدول ب. تحدٌد    

  والكمٌات األنواع لوابم حٌث من المشترٌات لسم  مسبول و المالً  المدٌر   من للجرد بالتحضٌر خاصة ج. تعلٌمات

بالمستودعات .   الموجودة واألصناؾ    

الجرد :  مستندات -2   

ٌلً :  فٌما تتمثل والتً للجمعٌة المختلفة األنشطة واحتٌاجات طبٌعة مع الجرد ومستندات  نماذج تصمٌم ٌتناسب أن ٌجب  

 الصادرة الكمٌات الواردة الكمٌات المستودع فً المولع الصنؾ وصؾ الرمز الصنؾ اسم بٌانات تحتوي: الصنؾ أ. بطالة

.  الصنؾ حساب رلم المتبمً الرصٌد اإلصدار تارٌخ التسلٌم تارٌخ  

 مواد /موجودات   وجود عند أٌضا ٌستخدم المورد فواتٌر والع من جدٌد صنؾ استالم عندٌحرر : إرجاع /االستالم ب. سند

 مواد /موجودات  استالم عند تحرٌره ٌتم: واستالم  فحص محضر السابمة المورد فاتورة رلم إٌضاح ضرورة مع مرتجعة

   سند االستالم . بجانب جدٌدة
 رلم الرمز المواد وصؾ السند رلم تارٌخ ٌحتوي الذي السند هذا بموجبإال  المواد تخرج أال ٌجب:  إخراج صرؾ ج. سند

 الطالبة .  الجهة التسلٌم تارٌخ الكمٌة الحساب

 آلخر .  مستودع من أصناؾ تحوٌل عند تستخدم: تحوٌل  مذكرة د. أمر

 الجرد أثناء الصنؾ حركة  توضع البطالة ظهر أما بالصنؾ الخاصة البٌانات كافة على البطالة وجه ٌحتوي: الجرد  بطالة. هـ

 .جرده تم صنؾ كل على البطالات تعلك وجد إن

 كل بٌانات على ٌحتوي اآللً الحاسب استخدام عند له داعً فال الٌدوي التسجٌل حالة فً فمط ٌستخدم: المخزون  سجل. و

 :  حٌث من الجمعٌة فً المستخدمة المواد من صنؾ
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  .صنؾ كل من واالحتٌاجات المتبمً والرصٌد الواردة والكمٌات المطلوبة الكمٌات

     .  مستمبال لالستخدام  مستنداتها والمتاحة  وصول لحٌن والمحجوزة بعد تسلمها ٌتم ولم المطلوبة الكمٌات

 : الجرد  لوابم -3

   على :  تشتمل التً الجرد بطالة بٌانات خالل من ملبها ٌتم الفعلً الجرد نتابج لتثبٌت لوابم عن عبارة

 المادة . * اسم                                * الوحدة . 

 الوحدة .                      * سعر     والمٌمة .  بالكمٌة الدفتري الرصٌد*  

 بالكمٌة .  الفعلً * الجرد والمٌمة بالكمٌة * الزٌادة                    

 والمٌمة .  بالكمٌة * النمصان 

      الجرد :  إجراءات -4

   الجرد بطالة لً المخصصة بالمساحة ٌوجد ما كل بتسجٌل باللجنة عضو كل أ. لٌام . 

   الجرد لابمة حمول بالً باستكمال المالٌة الشبون إدارة ب. تموم . 

   ألمٌن األولى النسخة المالٌة الشبون إلدارة الجرد كشؾ أصل: ٌلً  كما وتوزع /الجرد  نماذج ج. اعتماد 

   للحفظ .  الثانٌة والنسخة المستودع 

  نمصان أو زٌادة  من  الجرد نتابج  موضحا بالجمعٌة   العام لألمٌن الجرد تمرٌر برفع المالً المدٌر  ٌموم: الجرد  نتابج -5

  . معالجتها بشؤن وممترحات ومسبباتها

 مخزون : تمٌٌم طرٌمة

 المــادة 129 : 
 على المتوسط حساب ٌتم حٌث الجمعٌة فً لالستخدام مناسبة الطرٌمة هذ : تعتبر المتحرن  التكلفة السعر متوسط طرٌمة

 إلٌه مضافا الرصٌد كمٌة مجموع على ممسوما الواردة الكمٌة تكلفة إلٌه مضافا الصنؾ رصٌد تكلفة مجموع لسمة أساس

        الواردة .  الكمٌة

 أسباب عن الممدمة المالٌة الموابم فً الكامل اإلٌضاح فٌجب ذلن األمر تطلب إذا إال تعدٌلها ٌمكن ال الطرٌمة هذ إتباع حالة وفً

  .الفابض  على وتؤثٌر التؽٌر
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 : انتحهيم ادلايل وانقوائى ادلانيح وانقوائى انذوريحانثاب انضادس
 السداد على ولدرته وربحٌته وسٌولته كفاءته وتماس سٌتولؾ عن العمل النشاط أن ٌفترض ألن ساكن تحلٌل النسب تحلٌل -1

 أال منشؤة ألي األساسً للهدؾ مخالؾ وهذا والمصروفات , اإلٌرادات ولابمة المٌزانٌة فٌها أعدت التً هً معٌنة لحظة فً

 . والتطور والنمو البماء وهو

 لن وبالتالً فمط , المنشورة البٌانات على سٌعتمد الحالة هذ فً فهو  الجمعٌة  خارج من شخص  المالً المحلل كون -2

ً  ٌكون أن ٌستطٌع ً  الجمعٌة منها تعانً لد التً الخاصة المشكالت أو والظروؾ  المعلومات من بالكثٌر ملما  نمطة فتعتبر  داخلٌا

 . المالً للمحلل بالنسبة ضعؾ

                                                                            :  المساندة المعاٌٌر استعمال وٌجب اخر , برلم لورن ما إذا داللة بال رلم ذاتها حد فً النسبة -3

 :النسب وأسلوب المالٌة للموابم الممارن التحلٌل أسلوب باستخدام المالً التحلٌل إلجراء إتباعها الواجب المعاٌٌر

  الممارنة السنوات تلن فً المستعملة المحاسبٌة والمواعد األسالٌب فً واستمرارٌة توافك هنان ٌكون أن ٌجب •

          عند بالموابم المتعلمة والمالٌة المحاسبٌة والبٌانات المعلومات تجهٌز أساسها على تم التً المواعد توحٌد ٌجب •

 .  الممارنة

 . والنشاط  ككل وااللتصاد المستخدمة النسب بٌن العاللة بطبٌعة  ملما كون  أنً المالً المحلل  على •

 البحث .  مجال للجمعٌة  الداخلٌة التؽٌٌرات وكافة الجمعٌة  إلً ٌنتمً الذي •

 التمدٌرٌة المٌزانٌة

 عامة ممدمة

 :  134المــادة 
 ألٌة أو شهور لستة أو لسنة األؼلب على تكون لد محددة مستمبلٌة فترة تؽطً مالٌة خطة هً للجمعٌة التمدٌرٌة المٌزانٌة .1

 التً العادٌة العمومٌة المٌزانٌة عن ٌمٌزها ما وهذا الجمعٌة فً  الداخلٌة للرلابة كؤداة تستخدم وهً العلٌا اإلدارة تطلبها فترة

 . سابمة فترة تؽطً

 على المترتبة المصروفات وإجمالً علٌها الحصول المتولع الممدرة اإلٌرادات إجمالً على التمدٌرٌة المٌزانٌة تشتمل .2

 . المذكورة الزمنٌة الفترة خالل اإلٌرادات تلن تحمٌك

 والرلابة بٌنها فٌما والتنسٌك المختلفة لألنشطة األمثل التخطٌط إلجراء المسبولٌن مساعدة فً التمدٌرٌة المٌزانٌة تستخدم .3

 التخطٌط فً بالمشاركة المسولٌن لجمٌع تسع بذلن وهً المناسب الولت المناسب فً المرار اتخاذ بهدؾ منها لكل األداء على

 .  النتابج مسبولٌة تحمل وفً

 التمدٌرٌة المٌزانٌة خطة إعداد مراحل

 :  135المــادة 
ً   العام المدٌر ٌصدر .1 ً  التمدٌرٌة المٌزانٌة بإتباعها إلعداد الواجب التعلٌمات سنوٌا  الجمعٌة  أهداؾ تحمك التً لألسس وفما

 التمدٌرٌة المٌزانٌات مسودة إعداد من االنتهاء ٌتم أن على الجمعٌة محاسب وعضوٌة المالً المدٌر إشراؾ خالل من ذلن وٌتم

 ثم نوفمبر شهر خالل وذلن والتوصٌات المالحظات إلبداء العام المدٌر مع منالشتها ٌتم ثم عام كل من اكتوبر شهر نهاٌة لبل

ً  العتمادها دٌسمبر شهر خالل رفعها ٌتم  .الصالحٌات  لجدول وفما

 مصادرها  حسب المتولعة اإلٌرادات كامل تمدٌر على تشتمل مالٌة سنة لكل تمدٌرٌة مٌزانٌة بإعداد  الجمعٌة إدارة تموم .2

 .  الحسابات دلٌل فً الوارد للتصنٌؾ وفما مبوبة الممبلة المالٌة السنة أي حسب المتولعة والنفمات
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 لما  وفما واحدة  سنة عن تزٌد تنفٌذها فً ترؼب التً واالستثمارات للتوسعات تمدٌرٌة مٌزانٌة تضع أن للجمعٌة ٌجوز .3

 .  للتنفٌذ المتولعة المدة تتطلب

 فً السابد الرسمً الصرؾ سعر أساس وعلى السعودي باللاير ومصروفات إٌرادات من التمدٌرٌة المٌزانٌة بنود تمدٌر ٌتم .4

 . للجمعٌة التمدٌرٌة المٌزانٌة مشروع تمدٌم عند وذلن وجدت إن األخرى للعمالت المملكة

 : المالٌة النسب

 عامة ممدمة

 :  136المــادة 
  ألساام عادة إلاى النساب هاذه تمساٌم وٌمكان المختلفاة المالٌاة والنساب المعااٌٌر من عدد استخدام ٌمكن المالً المركز تحلٌل عند

 مان كثٌارا أن هناا وٌالحظ التحلٌل من الممصود الؽرض على ٌتولؾ ذلن و األخرى دون المجموعات هذا واختٌار إحدى ربٌسٌة

لتحمٌاك  السعً  على أنشطتها تنفٌذ فً اعتمادها نتٌجة عدم للجمعٌة المالٌة الموابم تحلٌل فً استخدامها ال ٌمكن المالٌة النسب

 نساب اساتخدام الضارورة  مان  لاٌس وبالتاالً االلتاراض علاى تعتمد ال أنها عن فضالً   أو صناعٌة جارٌة منشؤة أي مثل فابض

 مان الساابمة السانوات مع وممارنته حدا على نشاط كل نسب استخدام على االعتماد فٌتم التموٌلٌة الهٌكل أو الربحٌة أو السٌولة

 بناء على ذلن وؼٌر المصروفات ونسب  اإلٌرادات نسب استخدام وٌفضل السابمة السنوات فً مثٌالتها مع الموابم ممارنة خالل

 .  االدارة مجلس تعلٌمات

 :  والمصروفات اإلٌرادات نسب

 :  137المــادة 
 :اإلٌرادات نسبة .1

 بالنسبة أو بالجمعٌة  اإلٌرادات إجمالً إلى إٌراد كل نسبة استخراج إلى النسب هذ وتهدؾ اإلٌرادات إجمالً إلى إٌراد كل نسبة

 لكل المرسومة األهداؾ تحمٌك مدى فً اإلدارة ٌساعد الذي األمر,  الجمعٌة وتنسٌك إشراؾ تحت ٌنفذ خدمً مشروع لكل

 . اإلٌراد بهذا المتعلك النشاط وبالتالً إٌراد

 :المصروفات تحلٌل نسبة .2

 إجمالً إلى مصروؾ أي نسبة استخراج ٌتم بحٌث المالٌة النسبة طرٌك عن دراستها نستطٌع للمصروفات التحلٌل دراسة عند

 المصروؾ لهذا حدث الذي أو النمص الزٌادة ممدار لمعرفة السابمة بالسنوات ذلن وممارنة اإلٌرادات إجمالً أو المصروفات

 .  دعمها أو تخفٌضها بؽرض علٌها التركٌز ٌجب التً المصروفات تحدٌد فً ٌساهم والذي

 :  المالٌة التمارٌر

 ممدمة

 :  138المــادة 
 الجمعٌة إلدارة الضرورة  من أصبح بحٌث ونموها الجمعٌة لتطوٌر الحدٌثة العلمٌة اإلدارة وسابل أحد المالٌة التمارٌر تعتبر

 ٌتم ال وهذا األداء  وتمٌٌم لمستمبلها والتخطٌط المرارات واتخاذ االعتبارات فً وأخذها لنشاطاتها المختلفة بالجوانب اإلحاطة

 والحسابات العمومٌة المٌزانٌة وتعتبر التمدٌرٌة المٌزانٌة مع النتابج ممارنة طرٌك وعن والرلابٌة المالٌة التمارٌر خالل من إال

 و للجمعٌة المالً المركز نجاح مدى على للحكم العاللة ذات لإلدارة تمدٌمها  بهدؾ  استخدمت التً التمارٌر ألدم من الختامٌة

 تتوفر أن البد منها الؽاٌة التمارٌر تحمك ولكً  الدورٌة التمارٌر إلى الحاجة نشؤت فمد للمعلومات المستمرة اإلدارة لحاجة نظراً 

 : التالٌة األسس فٌها
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 حتى سرعة ألصى فً اإلدارة إلى رفعها ٌجب واإلدارٌة المالٌة التمارٌر من االستفادة ولؽرض : التمارٌر رفع فً السرعة -1

 .   المناسب الولت فً الالزمة اإلجراءات اتخاذ ٌتم

                                                                                . لإلدارة رفعها لبل المعلومات إعداد أسلوب على والرلابة المعلومات دلة من التؤكد ٌجب :  المعلومات فً الدلة -2

 األمثل بالمستوى الممدمة المعلومات تكون وأن لإلدارة األهمٌة ذات التمارٌر تمدٌم ٌجب :  منها واالستفادة التمارٌر أهمٌة -3

 .  ممكن ولت وبؤسرع عناء دون البٌانات استخالص من منها المستفٌد تمكن بصورة تكون وأن الؽرض ألداء

 اتخاذ ٌمكن بحٌث لمستخدمٌها الالزمة المعلومات توفٌر الى تهدؾ المالٌة التمارٌر ألن نظرا :  الممدمة التمارٌر تنوع -4

  ومجلس العلٌا اإلدارة مثل منها المستفٌدة الجهات لتناسب التمارٌر تلن تباٌن ٌجب لذلن المناسبة االلتصادٌة المرارات

  .  أهلٌة أو حكومٌة أو هٌبات إٌراد من المختلفة التموٌل ومصادر  االدارة

ً  دوري بشكل التمارٌر إعداد ن ٌكو أن ٌجب : الدورٌة مبدأ مراعاة -5  من اإلدارة تتمكن لكً وذلن التمارٌر المالٌة خصوصا

 .  المالٌة البٌانات فً  المستمرة التطورات بناًء على المناسبة المرارات اتخاذ

ً  معدة بٌانات أٌة إلى اإلشارة ٌتم أن التمارٌر إعداد عند ٌفضل :  البٌانات فً الممارنة مبدأ مراعاة -6  رفع مثل وذلن ممدما

 .  أسبابها وتحلٌل االنحرافات  على التعرؾ بهدؾ بها الخاصة التمدٌرٌة المٌزانٌة مع ممارنة الفعلٌة تمرٌر بالبٌانات

 :  عامة لواعد

 :  139المــادة 
 .   نفس العام من دٌسمبر نهاٌة  فً وتنتهً عام كل من ٌناٌر  من األول فً للجمعٌة المالٌة السنة تبدأ -1

 . الداخلً والمراجع المالٌة اإلدارة وإشراؾ بمعرفة للجمعٌة األعمال نتابج واستخراج الحسابات إلفال -2

 المٌود إعداد عام كل دٌسمبر من شهر أول فً ٌجري فإنه  تؤخٌر, وبدون  المناسب الولت فً الحسابات إللفال  تسهٌالت -3

 المالٌة البٌانات فً التؤخر لعدم للحسابات الخاصة وترحٌلها السجالت فً إدخالها ٌتم بحٌث النهابٌة بالتسوٌات الخاصة

 :وتتضمن

 . وخالفه والسٌارات والعدد المبانً استهالن مثل.  الثابتة الموجودات استهالكات •

 .  البنون لدى الجمعٌة  حسابات أرصدة مطابمة منها الؽرض  البنكٌة التسوٌات •

 .  ذلن وؼٌر الخدمة ترن تعوٌض مخصص تحصٌلها فً المشكون دٌون مخصص: مثل  المختلفة  المخصصات •

 .  التؤمٌن لسط: مثل  ممدما المدفوعة المصارٌؾ •

 .    للعاملٌن المستحمة والمكافآت األجور: مثل المستحمة المصارٌؾ •

 . مكتسب ؼٌر عمار إٌراد مثل:  ممدما الممبوضة اإلٌرادات •

 الكشوؾ   مع الجمعٌة  بسجالت الذمم حسابات مطابمة شؤنها من التً التسوٌات تلن:  الذمم  لحسابات الالزمة التسوٌات •

  . الذمم هإالء سجالت لدى الجمعٌة بحساب ممارنة الشهرٌة

 .   والمنمولة الثابتة الجمعٌة   وموجودات ممتلكات استثمار إٌراد مثل تمٌٌمها : و االستثمارات إٌرادات •

 .  منها االنتهاء ٌتم لم معٌنة لفترة معٌن نشاط بسب فتحها تم التً الحسابات هً:التسوٌة  تحب حسابات •

 :  للجمعٌة الدورٌة التمارٌر: الثالث الفصل

  : 141المــادة 

 .البنون  لدى الجمعٌة حسابات بؤرصدة كشؾ :ٌلً  فٌما تتمثل األسبوعٌة التمارٌر -1

 :ٌلً  فٌما تتمثل الشهرٌة التمارٌر -2

 .اإلجمالً  المراجعة مٌزان •

 .التفصٌلً  المراجعة مٌزان •

 .السابمة  السنة مع ممارنة والمصروفات اإلٌرادات لابمة بٌان •

 .التمدٌرٌة  الموازنة مع ممارنة والمصروفات اإلٌرادات لابمة بٌان •
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 .األشهر  حسب والمصروفات اإلٌرادات لابمة بٌان •

 .البنكٌة  التسوٌة •

 .التحصٌل  برسم شٌكات كشؾ •

 .األجل  وطوٌلة لصٌرة االستثمارات كشؾ •

 .الثابتة  للموجودات والمحذوفات االضافات كشؾ •

 .أنواعها  حسب الدابنة الذمم كشؾ •

 .أنواعها  حسب اإلٌرادات كشؾ •

 واإلجمالً ( . شهر كل حسب)  اإلجمالٌة والعمومٌة اإلدارٌة المصارٌؾ كشؾ •

 :ٌلً  فٌما وتتمثل السنوٌة ونصؾ ربع التمارٌر .3

 .المالً  المركز لابمة •

 .والمصروفات  اإلٌرادات لابمة •

 . المالٌة بالالبحة المالً التحلٌل فً موضحا هو ما حسب(  للجمعٌة المالً التحلٌل ) تمرٌر •

 :ٌلً  فٌما وتتمثل السنوٌة التمارٌر -4

 .الضرورٌة  واإلٌضاحات البٌانات معها مرفمة المحاسبٌة األصول حسب معدة(  المالً المركز ) لابمة •

 .والمصروفات  اإلٌرادات لابمة •

 .التمدٌرٌة  المٌزانٌة بإعداد الخاص النظام فً  موضح هو ما حسب معدة(  السنوٌة التمدٌرٌة ) المٌزانٌة •

 .المالً  بالنظام المالً التحلٌل جزء فً موضحا هو ما حسب للجمعٌة المالً التحلٌل تمرٌر •

 .العام  خالل العلٌا اإلدارات لبل من تطلب التً التمارٌر وهً الطاربة التمارٌر -5
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انثاب انضاتع : دنيم ادلراقة انذاخهي 
 إجراءات تدلٌك النمد والبنون :

 :  141المــادة 
 .   االفتتاحٌة األرصدة صحة  مراجعة .1

 . الالزمة التسوٌات وتجهٌز والرلابة علٌها بالبنون جدٌدة حسابات فتح باعتماد المتعلمة المستندٌة اإلجراءات تحدٌد .2

 والتحوٌالت المصرفٌة الحواالت طرٌك عن الدفع :مثل  والبنون بالنمد المتعلمة المتبعة السٌاسة فً الهامة التؽٌرات حدد .3

 .البرلٌة

 كشوفات , النمدٌة التحوٌالت بٌان مثل المستخدمة المالٌة اإلدارٌة والتمارٌر المالٌة لإلدارة التنظٌمً الهٌكل مراجعة .4

 . الرلابة بؤؼراض تفً المالٌة التمارٌر وأن المالٌة المسبولٌات توزٌع من للتؤكد الجارٌة الحسابات

 النحو على البنون حسابات فً إٌداعها أو صرفها المطلوب المبالػ صحة من التؤكد:  واإلٌداع الصرؾ لبل اإلجراءات:   والً  أ

 :التالً

 .الصرؾ صحة من للتحمك  مستندٌة  مراجعة .1

 . المطلوب المبلػ  صحة من للتؤكد  حسابٌة مراجعة .2

 االعتماد صالحٌة وفك  الصرؾ على الموافمة وجود  من والتؤكد الصرؾ سند مع الثبوتٌة المستندات إرفاق  من التؤكد .3

 الشٌكات على والتولٌع

 .                                          المتبعة اإلجراءات صحة من للتحمك المجهزة اإلٌداع واستمارة الصادرة المبض سندات فحص .4

 . المودعة المبالػ صحة من للتؤكد اإلٌداع  واستمارة  الصادرة المبض  سندات مراجعة .5

 . مباشرة العضو أو  المحسن/  المانح من استالمها وبعد اإلٌداع لبل الشٌكات جمٌع تسطٌر تم لد أن من التؤكد .6

 ً  لٌدها تم لد البنون حسابات العام الصندوق ومدفوعات ممبوضات جمٌع أن من التؤكد :  والمبض  الصرؾ إجراءات:  ثانٌا

 :التالٌة اإلجراءات وفك وذلن البنون لكشوفات مطابمة وأنها صحٌحة بصورة

 :  المدفوعات.  1

 :  البنون تسوٌات كشوؾ على الحصول .أ 

 (والطرح الجمع) االحتساب صحة من التحمك •

 .الفترة لتلن البنون وكشوفات العام الصندوق دفتر مع بالتسوٌات البنون أرصدة مطابمة من التحمك •

 .المادمة للفترات والحمها التسوٌة فً المولوفة البنود صحة من التحمك •

 الالحمة للفترة البنن  كشؾ فً والظاهرة بالتسوٌات المشمول الشهر نهاٌة لبل أو فً المإرخة المدفوعة الشٌكات مطابمة •

 . التسوٌة مع المولعة الشٌكات مع

 . تعدٌل أو شطب وجود عدم من التحمك مع البنون تسوٌات بكشوؾ  المجامٌع صحة من التحمك .ب 

 للفترة  والمدفوعات الممبوضات مجامٌع صحة من التؤكد بهدؾ البنون حسابات أستاذ أو العام الصندوق دفتر طلب .ج 

 . األرصدة صحة ومن المختارة

 :البنون  كشوفات فً الظاهرة للمدفوعات بالنسبة .د 

 الرلمً التسلسل تمالحظا البنن كشوفات فً الظاهرة المٌود مع الشٌكات كعوب فحص  ٌتم  . 

 المحاسبٌة السجالت إلى  ومتابعتها البنن كشؾ  فً الظاهرة والمعادة المرفوضة الشٌكات عن تحري .   

 الحمها ثم حساب البنن تسوٌات إلى أو المحاسبٌة السجالت إلى البنن الحمها كشؾ الظاهرة فً المدٌنة لإلشعارات بالنسبة .هـ

  .الثبوتٌة المستندات صحة من وتؤكد الٌومٌة المٌد سندات إلى



 

29  

 األصلٌة النسخة وجود ومن الرلمً التسلسل اكتمال من والتؤكد امن مكان فً المستعملة ؼٌر الشٌكات حفظ سالمة من تؤكد .و

 .الملؽاة للشٌكات

 :اإلٌداعات.  2

 . البنون كشوفات فً الدابنة للمٌود بالنسبة . أ

 . البنن  من المختومة اإلٌداع لوابم إلى المٌود هذه متابعة •

                     المساعد .  األستاذ دفتر فً األعضاء/ العمالء  حسابات إلى ثم المبض  سندات مع الموابم هذ مبالػ  متابعة •

 للفترة الصندوق دفتر إلى ثم البنن حساب تسوٌة إلى أو الفترة نفس له الصندوق دفتر إلى المٌود هذ متابعة •

 . الالحمة

                                                                                       للشهر البنن كشؾ فً وردت لد  التسوٌة فً الظاهرة  الفترة نهاٌة فً الطرٌك فً النمدٌة أن من التحمك •

 .  الفترة هذ ٌلً الذي

                                      الثبوتٌة والمستندات الصندوق دفتر إلى متابعتها ٌتم البنن كشؾ فً الظاهرة األخرى الدابنة للمٌود بالنسبة . ب

  ولٌدها اعتمادها صحة من التؤكد وٌتم

 ستودع التً المبالػ لارن ثم البنن فً إٌداع لبل الٌوم نهاٌة فً الصندوق أمٌن لدى النمدي للرصٌد مفاجا جرد إجراء ٌتم .ج

 .  الممبوضات ودفتر سندات المبض مع المبالػ هذ دافعً أسماء ولارن البنن فً اإلٌداع لوابم مع

 ً  :  أخرى إجراءات:  ثالثا

 فً المجامٌع مع وممارنتها البنون وتحلٌل العام الصندوق دفتر فً األعمدة مجامٌع من عٌنة اختٌارٌة بصورة الفحص .1

 . العام األستاذ

 .المراجعة أثناء تتابع لم التً الفترة نهاٌة تسوٌة فً المولوفة البنود وصحة حمٌمة عن التحري .2

 .خطؤ لٌود أٌة عن وتحري البنون مرالبة حساب فً الظاهرة المحاسبٌة المٌود استعراض .3

 لبل من الخطٌة التعلٌمات إلى بالرجوع وذلن الشٌكات على بالتولٌع المفوضٌن وأسماء البنون حسابات أسماء بٌان تجهٌز .4

 . المدٌر العام

 إلى الموجهة الخطابات فحص ٌتم الشٌكات على بالتولٌع المفوضٌن بؤسماء السابمة الفترة عن تؽٌٌرات وجود حالة فً .5

 .اإللؽاء ولت من والتؤكد بالتولٌع التفوٌضات إلؽاء بخصوص البنون

 . مفتوحة الحسابات  هذ على اإلبماء سبب عن االستفسار ٌتم ضبٌلة  وبؤرصدة مجمدة بنون حسابات وجود حال . ف6ً

 . والصرؾ المبض سجالت على االعتماد ودرجة بها لبض التً الفحوص نتابج حول الرأي . إبداء7

 . محاسبٌا وتوجٌهها  مبالؽها ولٌد والمبض الصرؾ إجراءات على مالحظاتن . ذكر8

 : السنة نهاٌة إجراءات:    رابعاً 

 فً وجدت إن التحصٌل برسم الشٌكات وحساب البنون حساب فً الظاهرة المرحلة المحاسبٌة المٌود جمٌع مراجعة استكمال .1

 .السنة نهاٌة حتى السنة خالل فحص اخر من للفترة العام األستاذ

 .الولت ذلن فً دراستها تكتمل لم التً السنة خالل التسوٌات فً الظاهرة المولوفة الشٌكات فحص . 2

 . سنة كل ٌناٌر من شهر تكون عادة والتً السنة لنهاٌة الالحمة للفترة المدفوعة والشٌكات البنون كشوفات على الحصول .3

 .البنون كشوفات مع الخ..  واإلشعارات المدفوعة الشٌكات مطابمة. 4

 . السنة نهاٌة تسوٌات على . الحصول5

  : مع التسوٌات بموجب األرصدة . ممارنة6

 .السنة لنهاٌة البنون كشوؾ . أ

 . البنون من التوثٌك ردود . ب

 .العام واألستاذ( وجد إن) التحصٌل برسم والشٌكات البنون سجل . ج

  الالحمة للفترة البنون كشوفات و البنن دفتر إلى التسوٌات فً والظاهرة الطرٌك فً اإلٌداعات على التدلٌك .7

 :السنة نهاٌة لبل المدفوعة للشٌكات بالنسبة . 8
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 .التارٌخ ذلن لبل( دفعها) سحبها ٌتم لم السنة نهاٌة بعد بتارٌخ المإرخة الشٌكات أن من التؤكد .أ 

 .الدفتر فً الترحٌل تارٌخ مع صدورها توارٌخ ومطابمة البنون سجل خالل من المدفوعة الشٌكات على التدلٌك .ب 

 . بالتسوٌة الظاهرة المولوفة الشٌكات لابمة مع السنة نهاٌة لبل بتارٌخ المإرخة الشٌكات  وممارنة فحص .ج 

 . السنة  لنهاٌة البنون كشوفات مع تراجع لم التً للشٌكات الثبوتٌة للمستندات والفحص التحري.  9

 .السابمة الخطوات فً تؽطٌها لم التً األخرى التسوٌة بنود تصفٌة صحة عن التحري. 11

 لٌدها تم لد البنون كشوفات فً الواردة األخرى والدابنة المدٌنة واإلشعارات المرتدة المرفوضة اإلٌداعات أن من . التؤكد11

 . السجالت فً صحٌحة بطرٌمة

 بااللتزامات .  المتعلمة المعلومات وتلخٌص البنون من التثبت ردود محتوٌات مراجعة .12

 . السنة أرصدة صحة حول الرأي إبداء .13

 : النثرٌة صندوق تدلٌك إجراءات

 :  142المــادة 
 :  الصرؾ لبل اإلجراءات:   أوالً 

 االعتماد صالحٌات طبك للصرؾ اعتماد وجود ظل فً صرفه المطلوب المبلػ صحة من التؤكد هو البرنامج هذا من الهدؾ

 :التالً  النحو على وذلن

 الصحٌحة الجهة إلى والتعوٌضات الصرؾ أحمٌة من للتحمك ومستندٌة فنٌة مراجعة وراجعها الواردة الصرؾ أوامر فحص .1

. 

 . صرفه المطلوب المبلػ صحة من للتؤكد حسابٌة مراجعة األوامر مراجعة .2

 . الصرؾ أمر مع الثبوتٌة المستندات جمٌع إرفاق من التؤكد .3

 .المالً بالنظام الصالحٌات بجداول  المخولة االعتماد لصالحٌات  طبما تمت لد الصرؾ على الموافمة أن من التؤكد .4

 . مراجعتن نتابج حول رأٌن بٌن .5

 ً  والصرؾ  المبض إجراءات : ثانٌا

 . المٌزانٌة فً عادلة بصورة ٌظهر السنة نهاٌة فً الصندوق رصٌد أن من التؤكد هو الهدؾ

 :  الممبوضات .1

 .محددة  لفترة النثرٌة دفتر من الممبوضات جانب مراجعة•  

     الثبوتٌة .  المستندات فحص •

 .  المجامٌع صحة من التؤكد •

 .منها والتحمك النثرٌة دفتر فً االعتٌادٌة ؼٌر الممبوضات مراجعة.  ج

 المصروفات .2

 .اعتٌادٌة ؼٌر مبالػ عن تزٌد التً المصروفات جمٌع لفحص محددة لفترة النثرٌة دفتر مراجعة• 

 .االعتماد بصالحٌة المخول لبل من معتمدة بؤنها والتؤكد الثبوتٌة المستندات ٌخص •

 .   وأفمٌا عمودٌا  المجامٌع صحة  من * التؤكد 

 .منها والتحمك النثرٌة دفتر فً االعتٌادٌة ؼٌر المصروفات * مراجعة 

 ً  :  جرد الصندوق:   ثالثا

 بتعوٌض تالعب أي لمنع الخ....  للؽٌر أمانة نمد  فٌه بما  بؤكمله الصندوق فً للنمد مفاجبة بطرٌمة الصندوق بجرد لم -1

  .النمدٌة  بعد الخاص  النموذج على النتابج سجل ثم الصندوق أمٌن بحضور ذلن ٌتم أن على النمص

 وأن  بحوزته التً النمود جمٌع  إبراز ٌفٌد بما  النموذج على التولٌع الصندوق أمٌن من ٌطلب الجرد من االنتهاء عند -2

  . بالكامل  إلٌه أعٌدت النمود وأن  بحضوره تم لد الجرد
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 مراجعتها تم لد الجرد ضمن دخلت التً االن... األخرى والمصارٌؾ بالسلفٌات المتعلمة النثرٌة صرؾ سندات أن من التؤكد -3

 .الالزم االعتماد على وٌحصل للمسبول فتمدم معتمد ؼٌر بعضها هنان كان وإذا.  اإلدارة لبل من واعتمادها

 فً تسجٌلها تم لد البنن من سحبها ٌتم لم التً النثرٌة السلفة استعاضة شٌكات أن من تؤكد النمدٌة بالجردة البدء لبل -4

  . الرصٌد ضمن ودخلت الدفاتر

  . العام األستاذ فً الرلٌب للحساب الدفتري الرصٌد مع الجرد بموجب الرصٌد تسوٌة -5

  . الالحمة  للفترة االستعاضة طلبات إلى الجرد ضمن دخلت التً الصرؾ سندات عن والتحري المتابعة -6

  الجرد تارٌخ فً كما الالزمة التسوٌة بعمل لم المستدٌمة للسلفة حساب وجود حال فً -7

 من مراجعتها ٌتم(  للؽٌر أمانة نمد مثل) النثرٌة بصندوق عاللة لها لٌس والتً الجرد ضمن دخلت التً للنمود بالنسبة -8

  . المبالػ هذه تخصهم الذٌن األشخاص مع المباشر التثبت طرٌك عن أو السجالت خالل

 تركٌز على إلى ٌشٌر اتجاه أي أو االعتٌادٌة ؼٌر المٌود عن والتحري السنة خالل النثرٌة صندوق لٌود  مراجعة -9

  .والتنفٌذ  االختٌار مدى حٌث من الكافً التحمك مع المصروفات من معٌن لنوع المدفوعات

 :  الثابتة الموجودات تدلٌك إجراءات

 :  143المــادة 
  جمٌع أن من والتؤكد وملكٌتها الثابتة الموجودات لٌمة صحة من التؤكد هو البرنامج هذا من الؽرض: المرحلً  الفحص

 الموازنة فً الممدرة وللمبالػ للجمعٌة المالٌة بالالبحة والمحاسبٌة المالٌة لإلجراءات وفما تمت لد والمحذوفات اإلضافات

 االستهالكات وأن اإلٌرادٌة والمصارٌؾ الرأسمالٌة بٌن المصارٌؾ الفصل حٌث من الثابتة الموجودات لٌد صحة من والتؤكد

 التالً النحو على الفحص وٌتم –للجمعٌة المالٌة الالبحة حسب شهرٌا الممررة المعدالت أساس على تحتسب

 :السجالت . 1

 . االفتتاحٌة األرصدة تدوٌر صحة من التؤكد .أ 

 .العام األستاذ إلى ومالحمتها الثابتة الموجودات سجل فً واألرصدة المجامٌع صحة من التحمك .ب 

 . الفعلً وجودها من وتحمك السجل فً الظاهرة الثابتة الموجودات من عٌنة اختٌار .ج 

 الجمعٌة سٌاسة  مع تتفك المستعملة المعدالت أن والتؤكد الثابتة الموجودات على الشهرٌة االستهالكات احتساب مراجعة .د 

 .شهرٌاً  الدفاتر فً تسجٌلها تم وانه

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

 :اإلضافات  .2

 المٌم ذات اإلضافات من مجموعة اختر ذلن وؼٌر والسٌارات واألدوات األثاث المكتبٌة اآلالت المبانً حسابات إلى باإلشارة .أ 

 .الكبٌرة

 ٌشمل التحوٌل أن من والتؤكد زنة الموا فً الممررة المبالػ على بناء المعتمدة  لإلضافات بالصرؾ التحوٌل إشعارات فحص .ب 

 .المضافة الثابتة الموجودات

تصنٌؾ   صحة من والتؤكد , اإلضافات بهذه تتعلك أخرى ثبوتٌة مستندات أٌة أو , الملكٌة شهادات الفواتٌر, فحص .ج 

 . وؼٌرها رأسمالٌة إلى المصارٌؾ

 . العلٌا  اإلدارة من الموافمة وجود من التؤكد ٌجب الثابتة للموجودات الفعلٌة المصروفات فً زٌادة وجود حالة فً .د 

 . إلٌها الوصول ٌسهل التً المشتراه الربٌسٌة الثابتة الموجودات من معٌن عدد فحص. هـ

 :المحذوفات  .3

 المحذوفات من مجموعة اختٌار ذلن والسٌارات وؼٌر األدوات األثاث المكتبٌة اآلالت للمبانً التفصٌلٌة للحسابات بالرجوع .أ 

 . الربٌسٌة

  . اعتمادها تم لد  أعال المختارة المحذوفات جمٌع أن من التحمك .ب 
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 إلى وتتبعها  الثابتة الموجودات بٌع عوابد صحة تإٌد التً الثبوتٌة المستندات من وؼٌرها المذكرات  البٌع فواتٌر فحص .ج 

 المبض سندات

 من والتؤكد الثابتة  للموجودات االستهالن استدران تنزٌل ومن الثابتة الموجودات حساب من األصلٌة التكلفة طرح من التؤكد .د 

 . والخسارة الربح ولٌد احتساب صحة

 . المحاسبٌة والدفاتر الثابتة الموجودات سجل فً المحذوفات تسجٌل صحة من التؤكد. هـ

 :  النهابً الفحص .4

 . المرحلً الفحص فً علٌها حصلت التً والمحذوفات اإلضافات ملخص إكمال .أ 

 . مادٌة تؽٌرات أٌة عن وأستفسر المرحلً الفحص نهاٌة منذ والمحذوفات اإلضافات مراجعة .ب 

 عن واالستفسار السنة نهاٌة حتى المرحلً الفحص نهاٌة من والتصلٌحات الصٌانة مصارٌؾ تحلٌل كشؾ مراجعة .ج 

 .المادٌة المصارٌؾ

 عن واالستفسار   المحاسبة سجالت مع وممارنتها الثابتة الموجودات أصناؾ لكل للسنة باالستهالن تمدٌرٌة مبالػ تجهٌز .د 

 . المادٌة االنحرافات

 والمحاسبٌة  المالٌة لإلجراءات وفما أصل لكل الممدر العمر حسب تعدٌلها أو احتسابها تم التً االستهالن نسب من التؤكد .هـ 

 .للجمعٌة المالٌة بالالبحة

 . الثابتة الموجودات لشراء االلتزامات عن تحري .و 

 . والمحذوفات باالستبعادات المتعلمة اإلدارٌة الموافمات كتب مراجعة .ز 

 .واألخطار والسرلة الحرٌك اخطار ضد الموجودات على التؤمٌن بوالص وكفاٌة صالحٌة من التحمك .ح 

 .بها  الخاصة واالستهالكات الثابتة للموجودات النهابٌة األرصدة عدالة حول الرأي ابداء .ط 

 :  الدابنة الذمم تدلٌك إجراءات

 :  144المــادة 
 . االفتتاحٌة األرصدة تدوٌر صحة مراجعة. 1

 . الدابنة بالذمم كشؾ على . الحصول2

 . المراجعة ومٌزان الشهرٌة المالٌة البٌانات مع المجموع ومطابمة الكشؾ . جمع3

 .العام  األستاذ فً الدابنة الذمم مرالبة حساب إلى الكشؾ مجموع . متابعة4

 . األرصدة صحة من والتؤكد الدابنة الذمم لملؾ ومتابعتها الكشؾ من عٌنة اختٌار.  5

 . فٌه ظاهرة اعتٌادٌة ؼٌر محاسبٌة لٌود أٌة عن وتحري الدابنة الذمم مرالبة حساب . استعراض6

 .المحاسبٌة  السجالت مع منهم الواردة الحسابات كشوؾ والع من الموردٌن لحسابات شهرٌة مطابمات بإعداد المٌام. 7

 . الفحوصات نتابج حول الرأي ابداء.  8

 : المشترٌات تدلٌك إجراءات

 :  145المــادة 
 :  المرحلي الفحص

 هذه تحمك ما مدى وتمٌٌم المالٌة بالالبحة المعتمدة اإلجراءات مع وممارنتها بالجمعٌة المشترٌات عملٌة إجراءات مراجعة -1

 .داخلٌة  رلابة من اإلجراءات

 أهداؾ تحمٌك لؽرض عمل ورلة على اختٌارها أساس وتحدٌد العٌنة هذه وثبت المشترٌات فواتٌر من كافٌة عٌنة اختٌار -2

 :  المرحلً الفحص

 . بالمشترٌات الخاصة المالٌة للمعامالت المعززة الثبوتٌة المرفمات كفاٌة من التؤكد .أ 

  . المحاسبً  التوجٌه سالمة .ب 
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 مستندات مع ومطابمتها النوع حسب والمستودعات الدابنة الذمم فً العاللة ذات الحسابات إلى الترحٌل سالمة .ج 

 .المستودعات

  والشروط والسعر  والكمٌة المورد اسم حٌث من االستالم سند ومع الشراء أمر ومع الشراء طلبات مع الفواتٌر بٌن الممارنة .د 

 من للجمعٌة  المالٌة بالالبحة والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات حسب اعتمادها تم لد والشراء التورٌد طلبات أن من التؤكد .هـ 

 .الشراء أوامر ملؾ مراجعة خالل

 . الشراء طلبات على الظاهرة األسعار صحة تإٌد التً والمنالصات العروض فحص .و 

 .النشاط بحجم ممارنة المشترٌات موضوعٌة ومالحظة الشراء أسعار بمراجعة المتعلمة التمارٌر استعراض .ز 

 . االستالم سند مع وممارنتها المشترٌات سجل إلى الفواتٌر متابعة .ح 

 . المورد مع علٌها المتفك االبتمان شروط مع ومطابمتها الموردٌن سجل إلى الفواتٌر متابعة .ط 

 . المشترٌات إلى المحملة المصارٌؾ صحة مراجعة .ي 

 . انحرافات أٌة وتمٌٌم لتحدٌد الفترة خالل بها المعمول الشراء إجراءات مراجعة .ن 

 .التسدٌد تم وجود من والتؤكد الخصم شروط وعلى علٌها والموافمة الفاتورة متابعة .ل 

 .علٌه متفك هو ما مع المشترٌات استالم توارٌخ مطابمة -3

 .  ومحاسبٌا فنٌا معالجتها صحة  من والتؤكد التالفة المشترٌات تشمل التً االستالم سندات مراجعة -4

 .موعدها فً المشترٌات وصول عدم أسباب من والتؤكد المفتوحة الشراء أوامر تمرٌر مراجعة -5

 . الدفع وولت ومبالػ شروط حٌث من معها ومطابمتها فواتٌرها ومراجعة للدفع المعدة الشٌكات لابمة من عٌنة أخذ -6

 .  النهابً الفحص

 .السنة نهاٌة فً الشراء إجراءات صحة من للتحمك تؤكٌدٌة مراجعة -7

 فً التداخل  عدم من والتؤكد المشترٌات فواتٌر إلى السنة نهاٌة فً وذلن المشترٌات استالم سندات من معٌن عدد تتبع . أ

 . المحاسبٌة السنوات

 .الالحمة للسنة شهرٌن وأول الحالٌة السنة فً شهرٌن ألخر المشترٌات سجل مراجعة  ب.

 . رأسمالٌة مشترٌات أٌة ٌتضمن ال المشترٌات حساب إلى  لٌده تم ما أن من التؤكد -8

 نهاٌة فً المعمولة المخصصات على عكسً تؤثٌر لها ٌكون لد شراء عمود أو طاربة التزامات وجود االعتبار بعٌن األخذ -9

 . السنة

 توافمها حٌث من األوراق تلن شروط مراجعة ثم وجدت إن الجمعٌة على كمبٌاالت أو دفع أوراق ألٌة تثبٌت على الحصول -11

 .االستحماق  بشروط وكذلن األوراق بتلن المرتبطة الشروط مع

 :  المصارٌؾ تدلٌك إجراءات

 :  146المــادة 
 : المرحلي الفحص

 التمدٌرٌة الموازنة مع الممابلة السابمة الفترة فً الممارنة األرلام مع الدراسة محل للفترة المصارٌؾ بؤنواع كشؾ تجهٌز. 1

 .بذلن المتعلمة اإلدارٌة التمارٌر ودراسة التمدٌرٌة الموازنة عن مادٌة انحرافات أٌة عن وتحرم

 :ٌلً كما المصارٌؾ حسابات لجمٌع مفصل تحلٌل عمل ورلة تجهٌز. 2

 .والتسجٌل واالعتماد الترحٌل صحة من والتؤكد الثبوتٌة المستندات إلى المحاسبٌة المٌود متابعة أ. 

 .الجمعٌة أنشطة ٌخص  فعال صرفه   تم وما الجمعٌة سٌاسات مع تتمشى المسجلة المبالػ أن من التؤكد ب. 

 الممارنة عن الناتجة االختالفات عن وتحري التمدٌرٌة الموازنة مع األرلام  هذ ممارنة ج. 

 أٌة عن وتحري للمصارٌؾ المساعد لألستاذ األرلام مطابمة من وتؤكد الفترة لنفس العام األستاذ فً الحسابات استعراض .3

  . التسوٌة لٌود مثل اعتٌادٌة لٌود
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 بالدفاتر مسجل هو ما مع  ولارن للفترة اإلجمالً المصروؾ  أساس على  وٌستخرج للمصروؾ الشهري المعدل إٌجاد .4

 . فرولات أٌة عن والتحري

 على شهرٌا تسجٌلها ٌتم المصارٌؾ جمٌع أن ومن والمبلػ الفترة حٌث من المتكررة المصارٌؾ لٌود صحة من التحمك .5

 . االستحماق  أساس

 . البنود بعض تجاوزات أسباب ودراسة التدلٌك موضوع للفترة بالممدرة الفعلٌة المصارٌؾ . ممارنة6

 :النهابً الفحص

 . مادٌة فرولات أٌة عن وتحرى الماضٌة السنة وأرلام الموازنة أرلام مع الممارنة.  1

  .بكاملها السنة خالل مصروؾ لكل بها لمت التً التفصٌلٌة المراجعة استكمال.  2

 ؼٌر لٌود أٌة عن والتحري للمصارٌؾ المساعد لألستاذ األرلام مطابمة من والتؤكد العام األستاذ فً الحسابات استعراض .3

 . اعتٌادٌة

 أو مطلوبات أٌة عن للبحث السنة لنهاٌة الالحمة للفترة الصرؾ وسندات البنكٌة المدفوعات لدفتر مستندٌا المراجعة .4

 . استدران لها ٌؤخذ أو حساباتها فً تسجل ولم الحالٌة السنة تخص مصروفات

 :ٌلً مما التحمك ٌجب .5

 .بها المتعلمة المصارٌؾ مع ممدما والمدفوعات المستحمة المطلوبات . أ

 البنون من التثبٌت ردود كتب مع المالٌة المصارٌؾ . ب

 . السنة نهاٌة فً كما المصارٌؾ حول الرأي  إبداء .6

 :  الرواتب تدلٌك إجراءات

 : 147المــادة 
 :المقدمة  : أولا 

 :بها الخاصة المستندٌة والدورة الرواتب صرؾ إجراءات  -1

 .الدوام سجالت حفظ •

 الجمعٌة  مشارٌع  ألسام على وتحمٌلها الرواتب كشؾ تحضٌر •

 ولت أٌة فً  المالٌة بالالبحة معتمد هو عما  والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات فً حدثت لد تؽٌٌرات أٌة حدد ثم دفعها طرٌمة •

 .الفحص تحب الفترة خالل

 . العمل عمود شروط فً والموظفٌن الجمعٌة بؤعمال الخاصة السٌاسات فً تؽٌرات أٌة على التعرؾ -2

 , اإلنتاجٌة الموة تمدٌر , التمدٌرٌة المٌزانٌات الخاصة اإلدارٌة والتمارٌر الربٌسٌة الوظابؾ توزٌع التنظٌمً الهٌكل مراجعة -3

 التمرٌر ومضمون شكل وأن  بوضوح محددة تبدو العمل بتكلفة الخاصة اإلدارٌة المسبولٌات أن من للتؤكد) اإلضافٌة  الساعات

 .(  الرلابة بؤؼراض ٌفً

 الفترة مع لسم لكل الفحص تحب للفترة الموظفٌن وإحصابٌات الرواتب تكلفة بٌن أهمٌة ذات اختالؾ وجود عن التحري -4

 .الحالٌة للسنة التمدٌرٌة المٌزانٌة ومع الممابلة

 ً  :التفصٌلٌة والسجالت المٌود فحص:   ثانٌا

 . علٌها الموافك والرواتب التعٌٌن على الموافمات إلى متابعتها وٌتم الموظفٌن من عٌنة اختٌار -1

 .الموظفٌن شبون بمسم الشخصٌة الملفات مع الرواتب بكشوؾ الموظفٌن تصنٌفات مطابمة -2

 :ثم   خدماتهم والمنتهٌة حدٌثا المعٌنٌن األشخاص تحدٌد ٌتم السابمة والفترة الحالٌة للفترة الرواتب كشوؾ ممارنة من -3

 .وملحماتها والرواتب التعٌٌن على الموافمات فحص •

 .بذلن المتعلمة الموظفٌن شبون ومذكرة الخدمة إنهاء مستحمات على الموافمات فحص •

 من الالحمة الرواتب كشوؾ خلو  من التؤكد وأٌضا الخدمة إنهاء أو مستحمات الرواتب مبالػ احتساب  صحة  من التؤكد •

 . خدماتهم انتهت الذٌن األشخاص
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 أٌه على  للتعرؾ اإلجراءات الصالحٌة ومراجعة صاحب من اعتمادها تم واإلنهاء لد التعٌٌن على الموافمات أن من التؤكد -4

 . المعتمد الرواتب سلم  عن انحرافات

  الموظفٌن شبون مسبولً مع الفحص تحب الفترة خالل للموظفٌن الرواتب بتعدٌالت الخاصة -5

 كشوفات فً ألسامهم وتصنٌؾ ووظابفهم رواتبهم أن الموظفٌن من مختارة لعٌنة المالحظة أو المنالشة طرٌك عن التؤكد -6

 .للوالع مطابمة الرواتب

  لد تكون انحرافات أي عن وتحرى الفحص تحت الفترة خالل المطبمة والحوافز الدوام ومرالبة تسجٌل إجراءات مراجعة -7

 .    ولٌمها  ولعت

 : والترحٌل االحتساب: ثالثاً 

 فً أسماإهم الظاهرة الموظفٌن من لعٌنة األخرى والعالوات اإلضافٌة الساعات و اإلجمالً الراتب احتساب مراجعة -1

 .الرواتب  كشوفات

 . المستحك المبلػ وصحة الموافمات مع ولارنها االستمطاعات صحة مراجعة -2

 .للجمعٌة المالٌة الالبحة موجب االعتماد صالحٌة صاحب  من معتمدة أنها من والتؤكد  وعمودٌا  أفمٌا الكشوفات جمع  -3

 . الرواتب كشوفات اإلجمالٌة الرواتب مجموع تطابك البنن من المسحوبة المبالػ أن من التؤكد  -4

 السابمة الممابلة الفترة مع  تارٌخ حتى الرواتب ولارن لسم ولكل شهر لكل اإلجمالٌة للرواتب تحلٌلً كشؾ على الحصول -5

 . عدمها أو  االختالفات وأربط لسم كل فً الموظفٌن وعدد

 :  اإلٌرادات تدلٌك إجراءات

 :  148المــادة 
 اإلٌرادات تلن على داخلٌة رلابة من اإلجراءات  تحمك ما مدى وتمٌٌم باإلٌرادات ٌتعلك فٌما اإلجراءات بدراسة المٌام -1

 . اإلجراءات  هذا فً الضعؾ نماط وتحدٌد السجالت فً لٌدها وإجراءات

 اختٌارها أسس وتحدٌد العٌنة  هذ وتثبٌت اإلٌرادات حسابات على السنة خالل تمت التً المالٌة المعامالت من عٌنة اختٌار -2

 :المرحلً  الفحص أهداؾ تحمٌك لؽرض عمل ورلة على

 . المطلوبة اإلدارٌة الموافمات توفر ومن باإلٌرادات الخاصة المالٌة للمعامالت المعززة الثبوتٌة المرفمات كفاٌة من التؤكد أ. 

 .المحاسبً  التوجٌه سالمة من التؤكد ب. 

 . العاللة ذات الحسابات إلى الترحٌل سالمة ج. 

 .اإلٌرادات   هذه وتسجٌل لٌد فً علٌها والمتعارؾ المالٌة بالالبحة المعتمدة والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات إتباع من التؤكد د. 

 المادٌة األرصدة ومنالشة , اإلدارة مع ومنالشته - السجالت مع ومطابمته - اإلٌرادات بؤرصدة تحلٌلً كشؾ على الحصول -3

 .السجالت فً لٌدها وصحة اإلدارٌة الموافمات مع وفحصها الموجودات بٌع عن الناتجة

 أٌة عن وتحرى السنة نهاٌة حتى المرحلً الفحص نهاٌة من للفترة اإلٌرادات أنواع لكافة المحاسبٌة المٌود استعراض -4

 .اعتٌادٌة  ؼٌر محاسبٌة لٌود أو مبالػ

 وزارة تعلٌمات وفك الجمعٌة نظام مع تتعارض وال المسموح بمزاولتها األؼراض ضمن تمع اإلٌرادات مصادر أن من التؤكد -5

 . االجتماعٌة والتنمٌةالموارد البشرٌة 
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 : والممتلكات الموجودات صٌانة تدلٌك إجراءات

 :  149المــادة 
 :  المرحلي الفحص

 .اإلجراءات تلن فً الضعؾ نماط وتحدٌد مصارٌفها وتسجٌل بالصٌانة المتعلمة الداخلٌة الرلابة إجراءات مراجعة.   1

 الشؤن هذا فً المبرمة العمود وموجب  علٌه المتعارؾ حسب الصٌانة بعملٌات المتعلمة المالٌة السٌاسات تطبٌك من التؤكد. 2

 (وجدت إن)

 :ٌلً  لما وذلن الصٌانة مصارٌؾ سجل من عٌنة. 3

 .المصروؾ نوع تصنٌؾ صحة من التؤكد . أ

 .للجمعٌة  المالٌة الالبحة فً المعتمدة المحاسبٌة المٌود إلى استناداً   المحاسبً التوجٌه . ب

 . المحاسبً التوجٌه وصحة والموافمات المعلومات اكتمال من والتؤكد الصٌانة فواتٌر من عٌنة مراجعة .4

 . أسبابها وحلل انحرافات أٌة عن واالستفسار العملٌات بعض وتمارٌر األعمال مرالبة تمارٌر مراجعة .5

 :  النهابً الفحص

 . المخصص احتساب فً المستخدمة األسس بمراجعة الصٌانة مخصص وكفاٌة صحة من التؤكد. 1

 . علٌها النهابً رأٌن ووثك بها لمت التً المرحلٌة الدراسات تحدٌث.  2

 .الختامٌة الحسابٌة فً الصٌانة مصارٌؾ لجمٌع المحاسبً التصنٌؾ سالمة مراجعة. 3
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