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 الباب األول: تعريفات عامة 
 الفصل األول: تعريفات عامة

 .()انتاج دبنطقة حائل السر ادلنتجةاة للجمعية يعٍت اجلمعية العمومي اجلمعية العمومية:
 .(انتاج) دبنطقة حائل مجعية االسر ادلنتجةة رللس إدار  يعٍت اإلدارة:جملس 

 .()انتاج دبنطقة حائل مجعية االسر ادلنتجةيعٍت رئيس رللس إدارة  رئيس اجمللس:
 .()انتاج دبنطقة حائل االسر ادلنتجةمجعية يف يعٍت اللجنة التنفيذية  اللجنة التنفيذية:

 .()انتاج دبنطقة حائل االسر ادلنتجةلجمعية ادلدير التنفيذي ل : يعٍتالتنفيذيادلدير 
ىي رلموعة من القواعد والسياسات واإلجراءات الواجب اتباعها لتسجيل العمليات ادلالية والتقرير عن  الالئحة ادلالية:

 .يةول اجلمعنتائجها واحملافظة على أص
ادلصادر الرئيسية للمعلومات فهي عبارة عن رلموعة من األوراق الثبوتية اليت تؤيد  يى احملاسبية:اجملموعة الدفرتية 

 حدوث العملية ادلالية. 
سبثل ادلؤيدات الثانوية واألساسية اليت تستند عليها للقيد دبوجبها يف الدفاتر والسجالت  النماذج وادلستندات احملاسبية:

 احملاسبية.
و األداة ادلستخدمة من قبل رللس اإلدارة دلراقبة أعماذلا بواسطة استخدام التقارير والقوائم احملاسبية ى التحليل ادلايل:

واإلحصائية بغرض معرفة ادلركز ادلايل للجمعية للحكم عليو وتقييم كفاءة إدارتو وقدرتو على الوفاء ابلتزامو ومدى صلاح  
 احملاسبية. كل من التخطيط ادلايل للجمعية والرقابة ادلالية 

ىي السلطة ادلمنوحة للمسؤولُت يف اجلمعية للقيام بعمل ما أو ازباذ قرار مناسب بشأنو يلزم اجلمعية  اجلهة ادلختصة:
 ذباه الغَت مادايً 

 ىي رلموعة الواجبات وادلهام اليت تعهد إىل شخص أو جهة يف اجلمعية ويتم زلاسبتهم على أساسها.  ادلسؤولية:
ل عن احلق لشخص آخر مؤىل ليمارس نفس حقوق ادلفوض لوقت معُت وتفويض السلطة ال يعٍت التناز  التفويض:

 تفويض ادلسؤولية.
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 أحكام عامة العتماد النظام ادلايل
 (1)ادلادة: 

هتدف الالئحة ادلالية إىل ربديد القواعد ادلالية األساسية والسياسات العامة اليت غلب اتباعها لدى اجلمعية لتسجيل 
العمليات ادلالية وبيان نتائج األعمال وإعداد التقارير ادلالية هبدف احملافظة على أصول اجلمعية ومساعدة اإلدارة يف 

 ازباذ القرار.
 

 (2)ادلادة: 
تعتمد الالئحة ادلالية وفق جدول الصالحيات من قبل رللس اإلدارة وال غلوز تعديل أو تغيَت أي مادة أو فقرة فيو إال 

ر صادر عنو، ويف حالة صدور أي تعديالت ينبغي تعميمها على كل من يهمو األمر إلبداء االقًتاحات دبوجب قرا
 والتوصيات حوذلا قبل بدء سرايهنا بوقت كاف.

 
 ( 3)ادلادة: 

تصدر التعديالت كتابة من رئيس رللس اإلدارة أو من يفوضو بذلك دبوجب قرار إداري متضمناً اتريخ بداية العمل 
 عديالت. بتلك الت

 
 (4)ادلادة: 

تتم مراجعة الالئحة ادلالية بشكل دوري وربديثها بكافة ادلستجدات اجلوىرية اليت ربدث يف اجلمعية بواسطة ادلدير 
 التنفيذي أو من يفوضو، ويتم إدخال التعديالت عليو بعد اعتمادىا من رئيس رللس اإلدارة أو من يفوضو بذلك.

 
 (5)ادلادة: 
 ئحة ادلالية على مجيع ادلعامالت ادلالية اخلاصة ابجلمعية.تسري أحكام الال .1
 يعمل أبحكام الالئحة ادلالية من اتريخ اعتمادىا من رللس اإلدارة. .2
 يعترب رئيس وحدة ادلالية واحلساابت ادلسؤول عن تطبيق الالئحة ادلالية والقرارات التنفيذية ادلتعلقة بو. .3
ال يعترب من صالحيات اجلمعية ويتم الرجوع فيو جمللس اإلدارة أو من  كل ما مل يرد بو نص يف الالئحة ادلالية .4

 يفوضو. 
يعترب رللس اإلدارة ىو ادلرجع الذي يتم الرجوع إليو يف حالة وجود شك يف نص أو تفسَت ألي حكم من  .5

 أحكام الالئحة ادلالية ويعترب قرار رللس اإلدارة هنائي.
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 الباب الثاين: السياسات ادلالية
 األول: السياسات ادلالية العامة الفصل

 احملافظة على سرية البياانت ادلالية يف اجلمعية -

 (6)ادلادة:  

يعترب احلفاظ على سرية وأمن ادلعلومات ادلالية من صميم عمل رئيس وحدة ادلالية واحلساابت األساسي ويقع على 
وسالمة مجيع البياانت وادلعلومات ادلالية يف اجلمعية، عاتقو وضع نظام رقايب فعال يكفل دبوجبو الرقابة على سرية وأمن 

وضمان عدم تسرهبا لغَت ذوي العالقة وكذلك ضمان وجود نسخة احتياطية )يتم ربديثها أواًل أبول( للبياانت ادلالية 
 للجمعية، يف مكان آمن تالفياً حلدوث أي عطل مفاجئ.

 ارتباط السجالت بطبيعة النشاط -

 (7)ادلادة:  

غلب أن تتوافق السجالت والدفاتر احملاسبية والتنظيمات ادلالية ادلستخدمة مع طبيعة النشاط ابجلمعية حبيث تعكس 
بيان ادلركز ادلايل بدقة يف إطار دورة مستنديو ربقق الرقابة الكاملة على سجل العمليات ادلالية واحملاسبية وفق السياسات 

واجلهات الرمسية ذات الشأن  ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعيةق مع تعليمات وزارة واإلجراءات ادلعتمدة ابجلمعية دبا يتف
 معية.اجلادلباشر بعمل 

 ارتباط التسجيل ابعتماد ادلستندات -

 (8)ادلادة: 

ال غلوز تسجيل أي قيد يف السجالت احملاسبية للجمعية إال دبوجب ادلستندات الثبوتية وادلعتمدة من السلطة صاحبة 
 الحية حسب جدول الصالحيات ادلالية.الص

 )أمهية ادلستندات الثبوتية(

 (9)ادلادة: 

غلب أن يرفق ابدلستند احملاسيب ادلستندات الثبوتية األخرى الالزمة وادلؤيدة للبياانت اليت يتضمنها ادلستند، وضرورة 
ة ادلالية واحلساابت ورفعها إىل ادلدير التأكد من صحة التواقيع على ادلستندات احملاسبية ومرفقاهتا دبعرفة رئيس وحد

 التنفيذي. 
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 تسلسل ادلستندات احملاسبية -
 (11)ادلادة: 

 (الشيكات غلب أن تكون مجيع ادلستندات احملاسبية األساسية )سندات القبض، اوامر صرف )نقدي وشيك(، الفواتَت،

 حتديد مراكز التكلفة -

 (11)ادلادة: 

غلب أن يتم الفصل بُت نتائج عمل كل فرع على حدة من حيث ربميل ادلصروفات واإليرادات ادلباشرة لكل منها 
بشكل منفصل هبدف ربديد نشاط كل منها وتوفَت ادلعلومات والبياانت الكافية عن نشاط وتكلفة كل فرع لتستفيد 

 اإلدارة من ىذه ادلعلومات يف التخطيط والرقابة. 

 دي ومبدأ االستحقاقادلبدأ النق -

 ( 12)ادلادة: 

تتبع اجلمعية مبدأ االستحقاق يف احتساب النفقات بينما يتم اتباع ادلبدأ النقدي يف احتساب االيرادات حبيث ربمل 
الفًتة ادلالية دبا ؼلصها من نفقات بصرف النظر عما مت انفاقو فعاًل، أما اإليرادات فيتم إثبات ما مت قبضو وربصيلو فقط 

 .والتربعات ك ألن إيرادات اجلمعية تعتمد على اذلباتوذل

 تصنيف التقارير -

 ( 13)ادلادة: 

غلب أن يتم استخراج التقارير ادلالية الدورية اليت تتناسب مع تعليمات واحتياجات اإلدارة من ادلعلومات اليت 
تستخدمها يف التخطيط والرقابة وتقييم األداء، تقرير عن نوعية استثمارات شلتلكات اجلمعية الثابتة وادلنقولة، والعائد 

اجعة الشهرية وغَت ذلك، ويتم رفعها للمدير العام لعرضها على اجلهة ، وموازين ادلر االستثماراتادلًتتب على ىذه 
 ادلختصة، وتعترب ىذه التقارير جزًء أساسياً من ىذا النظام.

 الشيكات كوسيلة للصرف -

 (14)ادلادة:    

فها غلب أن تكون مدفوعات اجلمعية بشكل عام دبوجب الشيكات، أما ادلصروفات العادية الدورية البسيطة فيمكن صر 
 من العهدة ادلستدؽلة.
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 جدول صالحيات اعتماد الصرف -

 (15)ادلادة: 

غلب أن يتم وضع جدول ػلدد سقف صالحيات اعتماد الصرف ادلايل دبوافقة رللس اإلدارة حبيث يبُت ىذا اجلدول 
ادلستوى اإلداري أو ادلركز الوظيفي، وادلبالغ ادلسموح لو اعتماد الصرف يف حدودىا، كما غلب أن ربدد صالحية 

 ع وسوف يوضح ذلك الحقاً جبداول الصالحيات ادلالية. التوقيع على الشيكات وادلستوايت اإلدارية ادلفوضة ابلتوقي

 تشكيل جلنة لعمليات اجلرد -

 (16)ادلادة:  

يتم يف هناية السنة ادلالية جرد فعلي لألصول الثابتة وادلستودعات والنقدية والشيكات يف الصندوق بواسطة جلنة مشكلة 
 احلساابت.دبعرفة ادلدير التنفيذي اجلمعية وإشراف رئيس وحدة ادلالية و 

 الفصل الثاين: السياسات ادلالية واحملاسبية

 التسجيل احملاسيب -

 (17)ادلادة:  

يتم إثبات تسجيل أصول اجلمعية وفقاً دلبدأ التكلفة التارؼلية وإثبات اإليرادات وفقاً للمبدأ النقدي والنفقات  .1
 وفقاً دلبدأ االستحقاق. 

 يتم إثبات العمليات ادلالية وفقاً لقاعدة القيد ادلزدوج يف ضوء القواعد واألعراف احملاسبية ادلتعارف عليها.  .2
 يتم فتح حساابت اجلمعية وفقاً دلا ىو وارد ابلدليل احملاسيب ادلوحد للوزارة. .3
عتماد بشرط يتم إثبات القيود احملاسبية من واقع مستندات معتمدة من األشخاص أصحاب صالحيات اال .4

 عدم اجلمع بُت ذبهيز ادلستندات وقيدىا يف السجالت وبُت عملية ترحيلها.
 يتم إثبات سلزون آخر العام بسعر التكلفة. .5
تشمل األدوات ادلالية كل من النقد واالستثمارات والذمم ادلدينة والدائنة األخرى والقروض قصَتة األجل  .6

 وطويلة األجل إن وجدت.
 ادلوجودات الثابتة -

 (18)ادلادة: 

يتم إثبات تسجيل األصول الثابتة للجمعية بتكلفتها التارؼلية مضافاً إليها كافة ادلصروفات نظَت اقتناء األصل  .1
 وذبهيزه للتشغيل.

 غلب أن تظهر األصول الثابتة بقائمة ادلركز ادلايل بتكلفتها التارؼلية سلصوماً منها رلمع االستهالك ادلًتاكم.  .2
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صول الثابتة ابتباع طريقة القسط الثابت ووفقاً للنسب ادلئوية ادلوضحة الحقاً يف استهالك يتم استهالك األ .3
ادلوجودات الثابتة مع األخذ يف االعتبار النسب ادلئوية الستهالك األصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الزكاة 

تنسيق مع مراقب والدخل يف ادلملكة أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل ىذه النسب ويكون ذلك ابل
 احلساابت اخلارجي وتقرىا اجلمعية أو من تفوضو بذلك.

غلب التمييز بُت ادلصاريف الرأمسالية وااليرادية ابعتبار األوىل ىي اليت تكون بغرض اقتناء األصل أ، إضافة  .4
ايل، أجزاء جديدة لكي تطيل العمر اإلنتاجي واالقتصادي لألصل وربديد سقف أدىن العتبار ادلصروف رأمس

 أما ادلصروفات اإلرادية فهي مثل أي نفقات تشغيلية زبص الفًتة ادلالية اليت سبت فيها.
يتم توسيط حساب إنشاءات ربت التنفيذ للتكوينات أو النفقات الرأمسالية اليت هتدف يف النهاية إلضافة  .5

 أصل جديد للجمعية مثل إنشاء مبٌت خاص إبدارة اجلمعية.
دات الثابتة وحصرىا بسجل خاص وربديد مكاهنا ونسب استهالكها وإتالفها وفقاً يتم استالم كافة ادلوجو  .6

 لإلجراءات ادلوضحة ابلالئحة ادلالية للجمعية. 
 على ادلدير التنفيذي وضع السياسة ادلالئمة للتأمُت على موجودات اجلمعية. .7

 
 ادلوجودات ادلقيدة " ادلشروطة " -

 (19)ادلادة: 

ادلخصصات الضرورية دلواجهة ادلصاريف واخلسائر ادلتوقعة تطبيقاً دلبدأ احليطة واحلذر مثل سلصص غلب مراعاة تكوين 
 مكافأة هناية اخلدمة، سلصص إجازات ادلوظفُت، وخالف ذلك.

غلب أن يتم احتساب سلصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفُت ادلعينُت ابجلمعية والفروع طبقاً لنظام العمل ابدلملكة 
 ات الداخلية للجمعية.والسياس

 خمصص الديون ادلشكوك يف حتصيلها -

 (21)ادلادة: 

غلب تقييم أرصدة الذمم ادلدينة وتعمَتىا وتكوين سلصص سنوي للديون ادلشكوك يف ربصيلها يف هناية السنة ادلالية ويتم 
عتمدة )مراعاة وضع سياسة ربديد النسبة اليت سيتم زبصيصها للديون ادلشكوك يف ربصيلها دبا يتوافق مع السياسة ادل

 خاصة لتكوين سلصص الديون ادلشكوك يف ربصيلها( 

من خالل الرصيد ادلتقادم لبعض الذمم والذي يصعب احلصول عليو إما لتعثر ادلدين أو العضو أو ما شابو ذلك، وبعد 
تماد تلك النسبة من اجلهة ازباذ كافة اإلجراءات النظامية لتحصيل تلك الديون يتم رفع األمر للمدير التنفيذي الع

 ادلختصة.
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 القوائم ادلالية -

 (21)ادلادة:  

 تتكون اجملموعة الكاملة للقوائم ادلالية شلا يلي: 

 قائمة ادليزانية التقديرية. .1
 قائمة اإليرادات وادلصروفات. .2
 قائمة ادليزانية العمومية. .3

 

 ادلايلالقوائم ادلالية والتقارير الدورية والتحليل  الفصل الثالث:
 القوائم ادلالية -

 (22)ادلادة: 

تتكون السنة ادلالية للجمعية من اثٍت عشر شهراً متبعاً يف ذلك التقوًن ادليالدي، وتبدأ من أول يناير وتنتهي  .1
 بنهاية ديسمرب من كل عام كما جاء يف النظام األساسي للجمعية. 

اجلمعية خالل الفًتة ادلالية، بينما ربدد ادليزانية ادلركز تظهر احلساابت اخلتامية نتيجة األنشطة اليت قامت هبا  .2
من كل عام واليت تتمثل يف أصول اجلمعية والتزاماتو وفقاً دلبادئ وأصول احملاسبة  31/12للجمعية يف 

 ادلتعارف عليها.
القابلة للجرد  يتم إجراء اجلرد مرة واحدة على األقل يف هناية كل سنة مالية لكافة األصول الثابتة وادلتداولة .3

 ابجلمعية وتصدر التعليمات ادلنظمة للجرد وقرارات تشكيل اللجان من ادلدير التنفيذي.
يقوم ادلدير التنفيذي إبصدار كافة التعليمات ادلتعلقة إبعداد وإصدار القوائم ادلالية السنوية للجمعية، ويتم  .4

ات ادلالية يف الوقت والشكل ادلطلوب وفقاً متابعة تنفيذىا ابلشكل ادلناسب الذي ينتج عنو إصدار ادلعلوم
 دلبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها واألنظمة ادلتبعة يف ىذا الشأن.

يقوم احملاسب إبعداد كافة التسوايت احملاسبية قبل إعداد القوائم ادلالية ادلتمثلة يف قائميت ادلقبوضات  .5
اإليضاحات حول البياانت ادلالية وذلك على النحو وادلدفوعات واإليرادات وادلصروفات وادليزانية العمومية و 

 التايل:

تسوايت هناية الفًتة اليت زبتص ابلتعديالت الالزمة يف القوائم ادلالية على أرصدة احلساابت يف هناية الفًتة احملاسبية  -أ 
 أ االستحقاق.بغرض حصر ادلصروفات اليت زبص ىذه الفًتة فقط لتحديد كافة ادلستحقات وادلقدمات طبقاً دلبد
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 إعداد قائمة التسوايت اجلردية واليت تشمل على ادلراحل التالية:  –ب 

، إقفال احلساابت اخلاصة ميزان ادلراجعة قبل التسوية، التسوايت اجلردية، ميزان ادلراجعة ادلعدل بعد التسوايت اجلردية
بقائميت ادلقبوضات وادلدفوعات واإليرادات وادلصروفات، إعداد كل من قائمة ادلقبوضات وادلدفوعات واإليرادات 

 وادلصروفات وادليزانية العمومية. 

 الدوريةالتقارير  -

 (23)ادلادة: 

والتأكد من صحة البياانت ادلدرجة فيها واعتمادىا  . يتوىل رئيس وحدة ادلالية واحلساابت إعداد التقارير ادلالية الدورية1
 من قبل ادلدير التنفيذي لرفعها إىل رللس اإلدارة.

. يتوىل رئيس وحدة ادلالية واحلساابت ربليل البياانت الواردة يف التقارير ادلالية واحلساابت اخلتامية ابستخدام أساليب 2
ولُت للجمعية من أن ىباهتم ودعمهم ادلايل قد مت إنفاقو يف اجملال الصحيح التحليل ادلايل ادلتعارف عليها هبدف إقناع ادلم

بغرض ربقيق أىداف اجلمعية، كما سيوضح الحقاً يف دليل )التحليل ادلايل( والقوائم والتقارير ادلالية ورفع تقرير بنتائج 
 اإلدارة أو من يفوضو بذلك. ىذا التحليل ومدلوالتو للمدير التنفيذي بغرض مناقشتو واعتماده من رئيس رللس 

. يتوىل رئيس وحدة ادلالية واحلساابت إعداد القوائم ادلالية الربع سنوية وفقاً دلنهج تكامل الفًتات الدورية والذي يعترب 3
وأرابح ومصروفات وخسائر الفًتة  للسنة ادلالية بغرض إثبات إيرادات كل فًتة من فًتات السنة ادلالية جزًء مكمالً 

 ة. ادلعني

. يقوم رئيس وحدة ادلالية واحلساابت إبعداد احلساابت اخلتامية السنوية للجمعية وكافة ما يتعلق هبا من بياانت 4
وجداول وإيضاحات وموازين مراجعة بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف اجلمعية يف موعد أقصاه شهر من انتهاء 

لتنسيق مع رئيس وحدة ادلالية واحلساابت للجمعية بغرض عرضها على رللس السنة ادلالية ويتم رفعها للمدير التنفيذي ل
اإلدارة العتمادىا بعد مراجعتها و تدقيقها من مراقب احلساابت اخلارجي للجمعية و إصدار التقرير النهائي بشأهنا يف 

ا إىل وزارة ادلوارد البشرية والتنمية موعد أقصاه شهرين من استالم القوائم ادلالية قبل مناقشتها من رللس اإلدارة مث إرساذل
 االجتماعية .
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 الفصل الرابع: ادليزانية التقديرية

 تعريف ادليزانية التقديرية -

 (24)ادلادة: 

ادليزانية التقديرية ىي خطة مالية تغطي فًتة زلددة مستقبلية، وتظهر عادة اإليرادات ادلقدرة ادلتوقع ربقيقها،  .1
 اجلمعية من خالل الفًتة ادلذكورة، ابإلضافة إىل كيفية استخدام ادلوارد لبلوغ األىداف.وادلصاريف ادلًتتبة على 

تساعد ادلسؤولُت على التخطيط لألنشطة ادلختلفة وعلى التنسيق فيما بينها والرقابة على األداء فيها الزباذ  .2
يف التخطيط ويف ربمل  القرارات ادلناسبة يف الوقت ادلناسب. وىي بذلك ذبعل مجيع ادلسؤولُت يشاركون

 مسؤولية النتائج.
تستخدم ادليزانية التقديرية كأداة من أدوات الرقابة و الضبط الداخلي وذلك عن طريق ادلقارانت ادلستمرة بُت  .3

األرقام ادلقدرة و األرقام الفعلية و اليت عن طريقها ؽلكن اكتشاف نقاط ضعف و نسب االضلراف للتعامل 
كما ؽلكن معرفة حجم و نسبة اإلصلاز الذي حققتو اجلمعية من أجل إقناع أعضاء معها ابلشكل الصحيح ،  

اجلمعية وادلمولُت ببذل ادلزيد من اذلبات و الدعم للجمعية، والستمرار قيامها دبهامها و التوسع يف ىذه 
بشرية والتنمية األنشطة  جبانب التزامها ابلنظم و القوانُت اليت ربويها الئحة و تعليمات وزارة ادلوارد ال

 االجتماعية. 
 إعداد ادليزانية التقديرية  -

 (25)ادلادة: 

يصدر ادلدير التنفيذي سنوايً التعليمات الواجب اتباعها إلعداد ادليزانية التقديرية بتطوير جديد وفقاً لألسس  .1
 اليت ربقق أغراض وأىداف اجلمعية ودبا يتناسب مع تعدد وتطور أنشطة اجلمعية.

تقوم اجلمعية إبعداد موازنة تقديرية لكل سنة مالية تشتمل على تقدير لكامل اإليرادات ادلتوقعة حسب  .2
مصادرىا والنفقات ادلتوقعة حسب أوجو إنفاقها يف السنة ادلالية ادلقبلة مبوبة وفقاً للتصنيف الوارد يف دليل 

االستثمارات اليت يرغب بتنفيذىا تزيد عن احلساابت، كما غلوز للجمعية أن تضع موازنة تقديرية للتوسعات و 
 سنة واحدة وفقاً دلا تتطلبو ادلدة ادلتوقعة للتنفيذ. 
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 التصديق على ادليزانية التقديرية والعمل هبا -

 (26)ادلادة:  

 .واجلمعية العمومية يتم التصديق على ادليزانية التقديرية واعتمادىا من رللس اإلدارة .1
بواسطة  بداية ديسمربمن كل عام إىل  سبتمربغلب البدء يف إعداد ادليزانية التقديرية السنوية يف بداية شهر  .2

جلنة مشكلة من رئيس وحدة ادلالية واحلساابت ورؤساء االقسام والوحدات، على أن يتم االنتهاء من إعداد 
شتها مع ادلدير التنفيذي، مث يتم رفعها خالل شهر مسودة ادليزانيات التقديرية قبل هناية شهر اكتوبر مث يتم مناق

 . مث اجلمعية العموميةديسمرب العتمادىا من رللس اإلدارة 
غلوز للمدير التنفيذي يف حالة أتخر صدور أو تصديق ادليزانية التقديرية اعتماد اإلنفاق يف السنة ادلالية اجلديد  .3

 .رللس اإلدارةة بعد أخذ موافقة على غرار اعتمادات الصرف يف السنة ادلالية السابق
تتوىل وحدة ادلالية واحلساابت ابجلمعية متابعة تنفيذ ادليزانية التقديرية وتعد يف سبيل ذلك التقارير ادلالية  .4

الشهرية ابلبياانت الفعلية مقارنة مع األرقام ادلقدرة ابدليزانية ومن مث ترفع للمدير التنفيذي موضحة مواطن 
 ا.االضلراف ومسبباهت

ال غلوز ذباوز ادلخصصات ادلالية ادلعتمدة ابدليزانية التقديرية التشغيلية أو الرأس مالية أبي حال من األحول إال  .5
 دبوجب اعتماد جديد وبناء على االقًتاح ادلقدم من ادلدير التنفيذي. 

 الفصل اخلامس: ادلقبوضات

 ادلتحصالت النقدية " التدفقات الداخلة " -

 (27)ادلادة:  

 تتمثل ادلتحصالت النقدية )التدفقات الداخلة( للجمعية فيما يلي: .1
  إعانة الوزارة السنوية 
 اذلبات 
  الوصااي واألوقاف 
  الزكاة 
 الكفاالت 
 التربعات العامة 
 كافة اإليرادات النقدية األخرى مثل عائدات استثمار شلتلكات اجلمعية الثابتة وادلنقولة 
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)أو حبسب  ادلملكةتودع األموال الواردة يف أحد حساابت ادلفتوحة السم اجلمعية لدى البنوك العاملة داخل  .2
 األوامر الصادرة من اجلهات الرمسية ذات الصلة( 

غلب على كل من بعهدتو نقود للجمعية ازباذ كافة احتياطات السالمة الالزمة للمحافظة عليها من الضياع أو  .3
 الس.النقص أو االخت

 غلب أن تتخذ إدارة اجلمعية اإلجراءات الالزمة للحفاظ على شلتلكاهتا ضد كافة ادلخاطر. .4
 

 إجراءات حتصيل الديون -

 (28)ادلادة 

غلب أن يقوم رئيس وحدة ادلالية واحلساابت دبتابعة ربصيل حقوق اجلمعية وإعداد تقارير شهرية ترفع للمدير التنفيذي 
ربصيلها وازباذ اإلجراءات ادلناسبة بشأهنا وغلوز يف احلاالت االستثنائية تقسيط خبصوص أي حقوق استحقت وتعذر 

تلك الديون تسهياًل على ادلدين بشرط توفر الضماانت الكافية للسداد ويكون ذلك دبوافقة رئيس اللجنة التنفيذية، 
 كل شهر.   على أن يتم مراقبة أعمار الذمم ادلدينة )األعضاء ادلدينُت( للجمعية بصفة دورية

 الديون ادلعدومة -

 (29)ادلادة:  

ال غلوز التنازل عن أي حقوق للجمعية يتعذر ربصيلها إال بعد استنفاذ كافة الوسائل الالزمة لتحصيلها وغلوز بقرار من 
السعودية يف رئيس رللس اإلدارة بناًء على اقًتاح ادلدير التنفيذي ووفقاً للمعايَت احملاسبية ادلعمول هبا ابدلملكة العربية 

 إعدام الديون ادلستحقة للجمعية وفق ادلعايَت التالية: 

 تقادم الدين ادلستحق. .1
 التأكد من صحة تعثر ادلدين. .2
 استنفاذ كافة الوسائل ادلمكنة للتحصيل. .3

 
 حترير الشيكات الواردة ابسم اجلمعية -

 (31)ادلادة: 

غلب استالم األموال ادلستحقة للجمعية لدى الغَت إما نقداً أو بشيكات أو أبي زلرر ذا قيمة نقدية وتقبض حقوق 
اجلمعية بواسطة احملصل أو ادلوظف ادلختص ابلتحصيل وػلرر هبا سند قبض نظامي، مع مراعاة أن ربرر كافة الشيكات 

لتعميم على مجيع األطراف اخلاصة ادلصدرة للشيكات ابسم الواردة ابسم اجلمعية فقط وليس أبمساء أشخاص وغلب ا
 اجلمعية أبن يتم تصدير الشيك بعد إصداره وقبل تسليمو للجمعية. 
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 متابعة حتصيل الشيكات -

 (31)ادلادة: 

غلب أن يقوم رئيس وحدة ادلالية واحلساابت دبتابعة إيرادات اجلمعية ادلقبوضة بشيكات والتأكد من ربصيلها يف 
ا والقيام ابإلجراءات الالزمة حلفظ حقوق اجلمعية ويف حالة رفض ىذه الشيكات من قبل البنك يتم رفع تقرير مواعيدى

 للمدير التنفيذي ابلشيكات اليت مت رفضها واإلجراءات اليت مت ازباذىا للحفاظ على حقوق اجلمعية.

 اجلمع بني وظيفيت التحصيل واإلثبات الدفرتي -

 ( 32)ادلادة: 

القاً أن يقوم احملصل ابستالم النقدية ويف نفس الوقت امساك الدفاتر والسجالت احملاسبية ادلتعلقة ابألعضاء ال غلوز إط
 أو البنوك وذلك إحكاماً لنظام الرقابة الداخلية. 

 حفظ النقدية وادلستندات ذات القيمة ادلالية -

 (33)ادلادة: 

ادلدير التنفيذي ابألموال النقدية والشيكات اخلاصة ابجلمعية غلب أن ػلتفظ أمُت الصندوق بناًء على قرار صادر من 
أو أي مستندات أو أوراق ذات قيمة مالية ابخلزنة ادلخصصة ضد احلريق، ويتم وضع ىذه اخلزنة يف مكان آمن يصعب 

 الوصول إليو.

 توريد ادلقبوضات للبنك -

 (34)ادلادة: 

لديو اسبوعياً ابلبنك كما ىي أوالَ أبول وال غلوز الصرف من  غلب أن يقوم أمُت الصندوق إبيداع ادلبالغ ادلتوفرة
 ادلقبوضات اليومية بغض النظر عن قيمتها.

 ختصيص موظفني لتحصيل اإليرادات -

 (35)ادلادة: 

غلب ربصيل أي إيرادات زبص اجلمعية سواء من جهات خارج اجلمعية أو داخلها عن طريق أمُت الصندوق ومندويب 
 ها حبساب اجلمعية ابلبنك مباشرة عن طريق أمُت الصندوق. التحصيل ويتم إيداع
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 أنواع احلساابت البنكية -

 (36)ادلادة:  

تفتح مجعية رفاق حساب جاري ابلرايل السعودي لدى البنوك العاملة ابدلملكة مع مراعاة أن يكون البنك قريب 
اليومية وفقاً للصالحيات ادلتعلقة بذلك وفقاً حسب ادلوقع اجلغرايف للجمعية لسهولة السحب منو للعمليات التشغيلية 

دلا ػلدده رللس اإلدارة أو من يفوضو بذلك، حيث غلب موافاة البنك الذي تتعامل معو اجلمعية بنماذج تواقيع 
 األشخاص ادلخولُت ابلتوقيع سواء كانت إضافة أو تغيَت أو استبدال أو إلغاء توقيع.

 الفصل السادس: ادلدفوعات

 ت اجلمعية " التدفقات اخلارجية "أنواع نفقا -

 ( 37)ادلادة:   

 تتكون نفقات اجلمعية شلا يلي: 

 (نفقات إيرادية )نفقات األنشطة ادلختلفة للجمعية هبدف ربقيق إيرادات، نفقات إدارية وعمومية .1
 نفقات رأمسالية )نفقات اقتناء ادلوجودات الثابتة(. .2
 نفقات أخرى. .3

 
 إجراءات صرف النفقة -

 (38)ادلادة:      

 يشًتط لصحة النفقة توافر اإلجراءات التالية قبل الصرف: 

أن تتم دبوافقة كل من ادلدير التنفيذي أو اجلهة ادلختصة أو حسب حدود )سقف( مبلغ الصرف وفق جداول  .1
 صالحية الصرف ادلعتمدة، أو من يفوضوا عنهم دبذكرة مسبقًا ػلدد فيها ما إذا كانت النفقة رأمسالية أم

 إيرادية وأن تكون يف حدود ادليزانية التقديرية ادلعتمدة.
 أن تكون ادلشًتايت أو اخلدمات ادلنفذة كلياً أو جزئياً قد سبت لصاحل اجلمعية.  .2
 توفر مستند يثبت مطالبة الغَت بقيمة توريد اخلدمة أو األصل كالفاتورة مثاًل.  .3
 توفر مستند يثبت استالم اجلمعية فعلياً. .4
 التأكد من صالحية السلعة ادلشًتاة أو اخلدمة ادلقدمة من قبل الفنيُت. .5
توفر مستنفد الصرف الالزم )سند صرف( جبانب أصل ادلستندات الثبوتية األخرى مث توقيعها من رئيس  .6

 وحدة ادلالية واحلساابت بعد مراجعة كافة ادلستندات. 
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 النفقات ادلعقودة وإجراءاهتا اخلاصة -

 (39دة: )ادلا       

 تعترب النفقات التالية معقودة حكماً وال ربتاج دلوافقة مسبقة من رئيس رللس اإلدارة أو من يفوضو:

النفقات الناشئة عن العقود ادلربمة دبجرد توقيعها من رئيس رللس اإلدارة أو من يفوضو بذلك، مثل عقود  .1
 لتوريدات، اخلدمات، الصيانة وما شاهبها. العمل، واإلغلارات، والتأمينات االجتماعية، عقود ادلقاوالت، ا

نفقات اخلدمات ادلقدمة من اجلهات احلكومية ذات األسعار احملددة مثل نفقات الربيد واذلاتف والكهرابء  .2
 وذلك بشرط توفر ادلستندات اليت تثبت ما يفيد أداء اخلدمة أو تنفيذىا.

 طرق صرف النفقات -

 ( 41)ادلادة:       

 غلب أن يتم صرف النفقات دبوجب سند صرف أو أمر دفع إبحدى الطرق التالية: 

 بشيك على البنك ادلتعامل معو. .1
 نقداً على أال يتجاوز السقف احملدد للصرف النقدي وفق جدول الصالحيات ادلالية.  .2
 يتكرر صرفها مرة غلب ختم ادلستندات الثبوتية مىت مت صرفها خبتم )مدفوع( ليشَت إىل سداد قيمتها وحىت ال .3

 أخرى. 
 

 شروط حترير الشيك  -

 (41)ادلادة:     

 ادلستندات ادلطلوبة للتأكد: 

 إذن الصرف. .1
 الطلب. .2
 موافقة ادلدير التنفيذي. .3
 الفاتورة أو عرض السعر. .4
 االستالم  .5
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 شيك بدل فاقد -

 (42)ادلادة:  

 ال غلوز سحب شيكات بدل فاقد إال بعد ازباذ اإلجراءات الالزمة التالية: 

 التأكد من أن الشيك مل يصرف عن طريق ادلطابقة والتدقيق بن السجالت وكشف حساب البنك.  .1
 إرسال خطاب رمسي للبنك إبيقاف صرف الشيك مستقبالً. .2
وأسباب فقد الشيك مع إقرارىا خطياً احلصول على خطاب من اجلهة اليت صرف ذلا الشيك يوضح طريقة  .3

 بعدم صرف الشيك مستقبالً.
مرور فًتة ال تقل عن شهر قبل إصدار شيك جديد )بدل فاقد( أو حسب تعليمات البنوك يف ىذا الشأن،  .4

 جبانب موافقة ادلدير التنفيذي. 
 

 صالحية توقيع الشيك -

 (43)ادلادة:        

 معية ػلمل توقيع ادلفوض ابلتوقيع، وادلودع ظلوذج توقيعو لدى البنوك. غلب التأكد من أن الشيك الصادر من اجل

 احملاسبيةإجراءات طبع وحفظ ادلستندات  -

 (44)ادلادة:       

غلب ازباذ اإلجراءات الرقابية عن طبع سندات القبض والصرف نقداً أو بشيكات مع ضرورة االحتفاظ هبذه السندات 
دلستعلمة وغلب أن تكون ىذه ادلستندات ادلالية مرتبة بشكل خاص ومتسلسل يف مكان آمن وكذلك الشيكات غَت ا

 ويراعى ىذا التسلسل عن استخدامها مع االحتفاظ ابلنسخ ادللغاة، كما سيتضح الحقاً بدليل اإلجراءات.

 للصندوقجلرد الدوري وادلفاجئ ا -

 (45)ادلادة:  

اجلرد الدوري، ويكون ادلوظف ادلختص مديناً ابلعجز الذي قد غلب إجراء جرد مفاجئ حبد أدىن مرتُت يف السنة مع 
يظهر نتيجة اجلرد إما زايدة فتقيد يف حساب مستقل حىت يربر احملصل سبب وجودىا إال حولت لإليرادات ادلتنوعة 

يتم يف هناية  على أن ىذا ال يعفيو من التحقيق عماًل دببدأ الزايدة يف الصناديق كالنقص هبا، خبالف اجلرد السنوي الذي
 السنة ادلالية.
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 الصندوقاألموال اليت جيب االحتفاظ هبا يف  -

 (46)ادلادة: 

ال غلب على احملصلُت االحتفاظ يف صناديقهم أبموال غَت أموال اجلمعية، وكل ما يوجد يف الصندوق أثناء إجراء اجلرد 
 ادلسؤول إىل التحقيق.الدوري أو ادلفاجئ يعترب من أموال اجلمعية وإذا ثبت عكس ذلك ػلول 

 الصرفشروط  -

 (47)ادلادة: 

يعترب )سند الصرف النقدي( ادلستند النظامي الذي غليز ألمُت الصندوق دفع النقود كما أن أمر الدفع  .1
 الشيكات ىو ادلستند النظامي الذي غليز سحب نقود من البنك. 

كل نقود أو بضاعة أو قيود يسلتزم إن اعتماد أمر الصرف ألي تصرف ينشأ عنو نفقة مالية سواء كانت بش .2
ابلضرورة تنفيذىا بشكل سليم بواسطة ادلستندات النظامية ادلستعملة لدى اجلمعية وطبقاً لإلجراءات احملاسبية 

 ادلوضحة ابلنظام ادلايل.
 ابلصرفالتفويض  -

 (48)ادلادة:   

الصرف النقدي أو أوامر دفع ػلق للمدير التنفيذي أن يفوض من يراه مناسباً ابلتوقيع عنو على سندات  .1
 الشيكات لصرف النفقات وادلصروفات ادلعتمدة أصالً وعقود اإلغلارات وما يف حكمها.

يف مجيع األحوال فإن التفويض ابلصرف يستلزم صدور قرار إداري ػلدد فيو بدقة اسم ادلفوض ابلصرف  .2
 ومدتو وأغراضو. 

 
 الفصل السابع: ادلشرتايت

 أنواع ادلشرتايت -

 (49دة: )ادلا 

الشراء ابلنسبة للجمعية ؽلثل العملية ادلتعلقة ابقتناء كل من ادلوجودات وادلواد االستهالكية وادلواد اخلاصة دبنتجات 
 اجلمعية، تتمثل مشًتايت اجلمعية يف األنواع التالية: 

 النوع األول: شراء األصول الثابتة. .1
 وادلستلزمات لألغراض ادلكتبة ... وغَتىا.النوع الثاين: ادلواد االستهالكية مثل القرطاسية  .2
 النوع الثالث: ادلستلزمات اخلدمية ادلختلفة. .3
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 طريقة الشراء ادلباشر -

 (51)ادلادة: 

 يتم أتمُت احتياجات اجلمعية من ادلشًتايت أو األصول الثابتة أو خالفها حبسب جدول الصالحيات.

 التعاقد على ادلشرتايت -

 ( 51)ادلادة: 

على شراء احتياجات اجلمعية ابستخدام أسلوب الشراء ادلباشر أو عن طريق العقود السنوية أو الشهرية،  يتم التعاقد 
 كما سيتضح ذلك الحقاً يف إجراءات عملية الشراء.

 شروط جتديد عقود اخلدمات -

 (52)ادلادة: 

ط ادلنصوص عليها يف العقود غلوز ذبديد عقود اخلدمات دلدة ال تتجاوز الدورة احلالية جمللس اإلدارة وبنفس الشرو 
 ادلنتهية إذا توافرت الشروط التالية:

 أن يكون ادلتعهد قد قام بتنفيذ التزاماتو على وجو مرضي يف مدة العقد السابقة على التجديد. .1
 أال يكون قد طرأ اطلفاض واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد. .2

 
 الفصل الثامن: العهد والسلف

 أنواع العهد -

 (53)ادلادة: 

 غلوز صرف عهدة مستدؽلة دلواجهة ادلصروفات اليت تتطلبها طبيعة العمل. .1
غلوز صرف عهدة مؤقتة ألغراض زلددة أبعمال اجلمعية وغلب تسوية ىذه العهدة دبجرد انتهاء الغرض الذي  .2

 صرفت من أجلو. 
 العهدةإجراءات صرف   -

 (54)ادلادة: 

 التنفيذي ػلدد فيو بدقة األمور التالية:سبنح العهدة دبوجب تعميد من ادلدير  .1
 .اسم ادلسؤول عن العهدة 
 .مبلغ العهدة 
 .الغاية من العهدة 
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 .اتريخ انتهاء العهدة 
 .طريقة اسًتدادىا 
تسًتد العهدة من ادلوظف وفقاً دلا جاء بقرار تعميد الصادر من آمر الصرف وتعاجل مالياً وزلاسبياً وفق نوع  .2

منحت من أجل ادلصاريف وال غلوز للموظف الذي حبوزتو عهدة ذباوز الصرف  العهدة وفيما إذا كانت قد
 أبكثر من قيمة العهدة.

 تسجل العهدة عند منحها فوراً ابلدفاتر كما تسجل تسويتها أيضاً ابلدفاتر.  .3
 يتم مراجعة وتسوية العهدة يف هناية كل شهر ويتم استعاضة العهدة ادلستدؽلة حسب ادلنصرف. .4
غلب أن تصفى العهدة ادلستدؽلة والعهد ادلؤقتة ويسًتد الرصيد النقدي منها وإيداعو يف البنك حبساب  .5

 اجلمعية يف آخر كل سنة مالية. 
 جهة اعتماد العهدة -

 (55)ادلادة: 

اعتماد العهدة بقرار من صاحب الصالحية وفقاً جلدول الصالحيات على أن يتم إعداد سندات صرف رمسية بذلك 
سب ادلوظف، وأي عهدة معطاة أبوراق عادية دون ربرير سندات هبا فيعترب أمُت الصندوق مسؤواًل عنها على ح

 وػلاسب إدارايً على ذلك.

 متابعة تسديد العهدة -

 (56)ادلادة: 

غلب متابعة تسديد العهد والسلف واسًتدادىا يف مواعيدىا وعليو أن ؼلطر ادلدير التنفيذي خطياً عن كل أتخَت يف 
يدىا أو ردىا وتسًتد العهد من ادلوظفُت يف حاالت أتخرىم عن السداد أو خصمها دفعة واحدة من رواتبهم على تسد

 % من راتب ادلوظف.33أال يتجاوز ادلبلغ ادلقتطع 

 ضوابط الصرف من العهدة ادلستدؽلة:

 غلب أي طلب صرف يعتمد من ادلدير التنفيذي. .1
 ترفق األوراق ادلطلوبة حسب الالئحة. .2
 غلب التأكد من الفواتَت ادلؤيدة للصرف من اكتمال الشروط التالية: .3
 .كتابة الفاتورة ابللغة العربية 
 .كتابة التاريخ 
  (.مجعية االسر ادلنتجة "انتاج" دبنطقة حائل)كتابة اسم ادلستفيد 
 .)ختم الفاتورة خبتم )صرفت 
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 .كتابة مبلغ الفاتورة ابألرقام واحلروف 

 رف ألف رايل من العهدة إال دبوافقة من ادلدير التنفيذي.. ال يتجاوز مبلغ الص4

 . ؽلنع شراء األصول الثابتة، ودفع الرواتب من السلفة ادلستدؽلة.5

 . تنقسم مصروفات العهدة ادلستدؽلة إىل قسمُت )نفقات أسرية، مصروفات تشغيلية(.6

 نفقات أسرية )يتم الصرف حسب موافقة ادلدير التنفيذي(   - أ
 التشغيلية )يتم الصرف حسب موافقة ادلدير التنفيذي(  ادلصروفات  - ب

تقوم وحدة ادلالية واحلساابت بتدقيق نفقات اإلدارة قبل صرف االستعاضة، وغلوز وحدة ادلالية واحلساابت بعد موافقة 
 ادلدير التنفيذي رفض تعويض النفقات اليت ال زبص اجلمعية أو اليت ال تساير أحكام الالئحة.

 التاسع: أحكام ختاميةالفصل 

 أحكام ختامية -

 (57)ادلادة: 

 غلري العمل ابلالئحة ادلالية بعد إقرارىا من رللس اإلدارة وتعميمها على جهات االختصاص ابجلمعية.

 (58)ادلادة: 

يصدر رئيس رللس اإلدارة )بعد التصديق على الالئحة ادلالية من قبل رللس اإلدارة( التعليمات الالزمة 
 لتنفيذىا.

 (59)ادلادة: 

 لرئيس رللس اإلدارة تفويض من يراه مناسباً ببعض صالحياتو ادلنصوص عنها يف الالئحة.

 (61)ادلادة: 

غلب موافقة رللس اإلدارة على أية تعديالت تتم على الالئحة ادلالية ويتم التعديل دبوجب ملحق ويعتمد 
 الية. احمللق بعد إقراره جزًء ال يتجزأ من الالئحة ادل

 (61)ادلادة: 

 تسري أحكام الالئحة ادلالية على كافة ادلعامالت ادلالية اخلاصة ابجلمعية. 
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 (62)ادلادة: 

يستمر العمل ابلقرارات والتعاميم ادلالية ادلعمول هبا حالياً دبا ال يتعارض مع أحكام ونصوص الالئحة 
 ادلالية كما يلغى صدور ىذه الالئحة كل ما يتعارض معها.

 لباب الثالث: الصالحيات ادلالية ا
 جدول الصالحيات

 صاحب الصالحية البند م
 تعتمد -اجلمعية العمومية  انتخاب أعضاء رللس اإلدارة أو ذبديد عضويتهم أو إهناؤىا. 1

 يوصي -رللس اإلدارة  تعتمد -اجلمعية العمومية تعديل النظام األساسي للجمعية أو فتح فروع ذلا. 2

 رللس اإلدارة يوصي تعتمد -اجلمعية العمومية اجلمعية أو درلها مع مجعية أخرى.حل  3

التصديق على تقرير مراجع احلساابت اخلارجي عن ادليزانية  4
 واحلساب اخلتامي.

 تعتمد -اجلمعية العمومية
 يوصي -رللس اإلدارة 

 يرفع  -ادلدير التنفيذي 
 توصي -اللجنة التنفيذية

 توصي -اللجنة التنفيذية يعتمد -رللس اإلدارة التقديرية.ادليزانية  5
 تعتمد -اجلمعية العمومية ادليزانية اخلتامية. 6

 يوافق -رللس اإلدارة 
 يرفع –ادلدير التنفيذي 
 توافق -اللجنة التنفيذية 

 يعتمد -رللس اإلدارة  اختيار القنوات االستثمارية ادلختلفة. 7
 توافق -اللجنة التنفيذية 

 يوصي -ادلدير التنفيذي 

اعتماد اللوائح ادلالية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سَت العمل  8
 ابجلمعية.

 يعتمد -رللس اإلدارة 
 توافق -اللجنة التنفيذية 

 يوصي - التنفيذيادلدير 

 توصي -التنفيذية  اللجنة يعتمد -رللس اإلدارة  تعيُت ادلدير التنفيذي للجمعية وربديد اختصاصو ومسؤولياتو. 9

 يوصي -ادلوارد ادلالية  يعتمد -ادلدير التنفيذي  قبول أو رفض ادلنح واذلبات واإلعاانت. 13

وضع الضوابط الالزمة لتحديد ادلستفيدين من خدمات  11
 اجلمعية.

 يعتمد –رللس اإلدارة 
 توافق -اللجنة التنفيذية 

 يوصي - التنفيذيادلدير 

 يعتمد –رللس اإلدارة  االنضمام إىل عضوية اجلمعية.البت يف طلبات  12
 توافق -اللجنة التنفيذية

 يرفع - التنفيذيادلدير 
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 صالحيات إعداد األنظمة اللوائح المالية

 صاحب الصالحيات البند م
 يعتمد –رللس اإلدارة  السياسات واللوائح ادلالية. 1

 توافق -اللجنة التنفيذية 
 يوصي -التنفيذي ادلدير 

  يعتمد -ادلدير التنفيذي  اإلجراءات ادلالية.  2

 يوصي- التنفيذيادلدير  تطلع -اللجنة التنفيذية  تقارير دورية عن الوضع ادلايل للجمعية. 3

 

 مالحظة:

التقارير الدورية عن عمليات التدقيق واألوضاع ادلالية يف اجلمعية اليت يعدىا رئيس وحدة ادلالية واحلساابت )تطلع( 
 عليها اللجنة التنفيذية بناء على )توصية( من ادلدير التنفيذي. 

 

ن والرواتب  صالحيات إعداد لوائح شؤون الموظفي 

 صاحب الصالحية البند م
 يعتمد -رللس اإلدارة العمل.الئحة تنظيم  1

 توافق -اللجنة التنفيذية
 يوصي -ادلدير التنفيذي 

 ػلضر -مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
 يعتمد –رللس اإلدارة  سلم الرواتب وادلكافآت. 2

 توافق -اللجنة التنفيذية 
 يوصي -ادلدير التنفيذي 

 ػلضر -مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
 يوصي -مدير إدارة الشؤون اإلدارية  يعتمد -ادلدير التنفيذي  ادلوظفُتإجراءات شؤون  3

 يعتمد –ادلدير التنفيذي  ظلاذج شؤون ادلوظفُت. 4
 ػلضر -قسم شؤون العاملُت 

 يوصي -مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
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 صاحب الصالحية البند م
 يوافق -ادلدير التنفيذي  تعتمد -التنفيذية اللجنة  إجراء ادلناقالت بُت أبواب ادليزانية. 1

 يوصي -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت
 يوصي -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت  يعتمد -ادلدير التنفيذي  إجراء ادلناقالت ضمن بنود النفقات األسرية. 2
إجراء ادلناقالت ضمن بنود ادلصاريف الغَت مباشرة حبدود  3

 % من قيمة البند. 23
 يوصي -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت  يعتمد -ادلدير التنفيذي 

 يوصي -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت  يعتمد -ادلدير التنفيذي  وضع أسس وتعليمات إعداد ادليزانية التقديرية. 4
 يعد -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت  يعتمد -ادلدير التنفيذي  التقارير ادلالية )الشهرية(. 5

 يوافق -ادلدير التنفيذي  تعتمد -اللجنة التنفيذية  التقارير ادلالية )ربع سنوية(. 6
يعد  –رئيس وحدة ادلالية واحلساابت 
 ابلتنسيق مع ادلراجع اخلارجي

 تعتمد -اجلمعية العمومية  التقارير ادلالية )السنوية(. 7
 يوافق -رللس اإلدارة 

 توصي -اللجنة التنفيذية 
 يعد –ادلالية واحلساابت رئيس وحدة 

 يرفع -ادلدير التنفيذي 
 ظلاذج الشؤون ادلالية. 8

 
 

 يعتمد -ادلدير التنفيذي 
رئيس وحدة ادلالية واحلساابت 

 يوصي -

 ػلضر -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت 
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ادلالية وخماطبة واعتماد التقارير ومناذج الشؤون  صالحيات ادلوافقة على ادلناقالت يف ادليزانية
 البنوك

اء المباشر  -  صالحيات الشر

 

 مالحظات: 

ال غلوز ذبزئة االحتياجات بغرض التحول من طريقة ألخرى من طرق التأمُت أو بغرض االستفادة من  .1
 مستوايت الصالحيات. 

يراعى عند أتمُت احتياجات اجلمعية التأكد من عدم توافر ادلواد ادلطلوب توريدىا يف مستودعات  .2
 اجلمعية. 

 
 السلف -

 صاحب الصالحية البند م
 يعتمد -رئيس اجمللس  رايل. 230333تزيد على سلف نقدية مستدؽلة  1

 توافق -اللجنة التنفيذية 
 يرفع -ادلدير التنفيذي 

رئيس وحدة ادلالية واحلساابت  يعتمد -ادلدير التنفيذي  رايل. 130333سلف نقدية مؤقتة ال تزيد على  2
 يعد -
 

 

 مالحظات: 

 غلب أن يتضمن قرار إنشاء السلفة غرضها ومبلغها. .1
 تسوية السلف ادلستدؽلة قبل هناية العام ادلايل أو عند انتهاء الغرض منها.غلب  .2

 

 

 

 صاحب الصالحية البند م
 يعتمد -ادلدير التنفيذي  رايل. 130333التأمُت ادلباشر دبا ال يزيد على  1

 يوافق -رئيس وحدة ادلالية واحلساابت 
 يوصي -مدير الدعم ادلؤسسي 
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 توقيع الخطابات الصادرة من الجمعية

 صاحب الصالحية   البند م
 ادلدير التنفيذي توقيع اخلطاابت ادلوجهة للمديرين العامُت ومديري الشركات والبنوك.  1
 رئيس رللس اإلدارة رايل. 103330333 توقيع خطاابت الشكر للمتربعُت أبكثر من 2
لغاية  1330333توقيع خطاابت الشكر للمتربعُت دببلغ من  3

 رايل 103330333
 ادلدير التنفيذي

 ادلدير التنفيذي رايل  1330333توقيع خطاابت الشكر للمتربعُت أبقل من  4
 

 
 
 التخاطب داخليا

 

 مستوى التخاطب الوظيفة م
 يتخاطب مع رئيس اللجنة التنفيذية وادلدير التنفيذي. رئيس رللس اإلدارة. 1
 يتخاطب مع ادلدير التنفيذي. رئيس اللجنة التنفيذية. 2
 يتخاطب مع اإلدارات ادلختلفة ابإلدارة العامة. ادلدير التنفيذي. 3
 لو.يتخاطب مع مديري اإلدارات األخرى وكذلك رؤساء األقسام والوحدات التابعون  مدير اإلدارة. 4
 يتخاطب مع بقية رؤساء األقسام ف اإلدارة التابع ذلا وما دون. رئيس القسم. 5
 يتخاطب مع رئيسو ادلباشر. بقية ادلوظفُت. 6

 
 

 الباب الرابع: السجالت والنماذج المالية والمحاسبية

 الفصل األول: السجالت والدفاتر المحاسبية

 مقدمة عامة  -

 (63)ادلادة:      

اجملموعة الدفًتية احملاسبية أحد مكوانت النظام احملاسيب األساسية ويتم ربديد مكوانت اجملموعة الدفًتية حسب تعترب 
طبيعة نشاط اجلمعية والطريقة احملاسبية اليت تسَت عليها ودرجة التفصيل يف ادلعلومات احملاسبية اليت يرغب رللس اإلدارة 

 يف احلصول عليها.
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 والسجالت احملاسبية الالزمة للجمعية، فقد أخذ بعُت االعتبار األمور التالية:وعند ربديد الدفاتر 

ضرورة استخراج البياانت احملاسبية ونتائج األعمال ابلسرعة والدقة ادلطلوبة وكذا الشمولية اليت تغطي كافة  .1
 أنشطة اجلمعية.

 السهولة وعدم التكرار ما أمكن هبدف إبقاء التكاليف عند حد مقبول. .2
يم التقارير ادلالية دبا يتناسب مع ادلستوايت اإلدارية ادلختلفة اليت سوف تستفيد من ىذه التقارير كما تصم .3

 يلي:
 داخلياً توفَت البياانت وادلعلومات ادلناسبة اليت تساعد اإلدارة يف ازباذ القرارات. - أ

مصادر التمويل ادلختلفة من أفراد خارجياً توفَت البياانت لألطراف اخلارجية عن نشاط اجلمعية واليت تتمثل يف  - ب
 أىلية( أو غَت ذلك. –أو ىيئات )حكومية 

 سبكُت اإلدارة العليا من الرقابة على عمليات اجلمعية ادلختلفة وأمواذلا واحملافظة على موجوداهتا. .4
 

 أنواع السجالت والدفاتر احملاسبية -

 (64)ادلادة: 

 السجالت احملاسبية الرئيسية وتشمل:  .1
  اليومية العامة.سجل 
 .سجل األستاذ العام 
 السجالت احملاسبية ادلساعدة وتشمل: .2
 .سجل ربليل الصندوق 
 .سجل ربليل البنوك 
 .سجل ربليلي االستثمارات 
  .أستاذ مساعد الذمم ادلدينة 
  .سجل ربليلي ذمم ادلوظفُت والذمم ادلختلفة 
 .)ًسجل ربليلي أرصدة مدينة أخرى )مصاريف مدفوعة مقدما 
  ربليلي ادلوجودات األخرى )مشاريع ربت التنفيذ(.سجل 
 .أستاذ مساعد الذمم الدائنة حسب أنواعها 
 .سجل ربليلي ادلصاريف اإلدارية والعمومية 
 .)سجل ربليلي أرصدة دائنة أخرى )مصاريف مستحقة 
 .سجل ربليلي اإليرادات 
 .سجل مصروفات خدمات األسر 
 .عملية الشراء 
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 وصف السجالت والدفاتر احملاسبية الرئيسية -
 (65)ادلادة: 

. وىو عبارة عن سجل يستخدم لتسجيل مجيع العمليات ادلالية واحملاسبية اليومية ادلرتبطة ابجلمعية من واقع ادلستندات 1
ن التسلسل احملاسبية األساسية )الصرف، نقدي، شيكات، القبض، القيد، الفواتَت( وػلتوي ىذا السجل حقوالً لبيا

 والتاريخ ورقم ادلستند و نوعو و رقم احلساب و اإليضاح و ادلبالغ ادلدينة و الدائنة. 
. يتم إثبات العمليات احملاسبية اليومية يف ىذا السجل مع ضرورة التأشَت على ادلستند احملاسيب دبا يفيد إدخالو يف 2

ياً يف ملف خاص و ذلك لبيان العمليات احملاسبية اليت سجل اليومية على أن يتم االحتفاظ بنسخة من ىذا السجل يوم
مت إثباهتا يومياً مرتبة حسب تسلسلها التارؼلي وفقاً لنظام القيد ادلزدوج ، مع ضرورة مراجعة ىذه العمليات يومياً مع 

دلصدر األساسي ادلستندات اخلاصة هبا للتأكد من صحة عملية إدخاذلا إىل احلاسب اآليل ، و يعترب دفًت اليومية ىو ا
 للمعلومات و البياانت الالزمة لتنفيذ اخلطوات التالية للدورة احملاسبية . 

 األستاذ العام -
 (66)ادلادة: 

ىو السجل الذي ترحل إليو أطراف القيود احملاسبية ادلثبتة يف دفًت اليومية سواء كانت مدينة أو دائنة هبدف فرز  .1
يف حساب مستقل يف شكل أرقام إمجالية شلا تؤدي إىل إظهار عناصر وتصنيف وتبويب كل العمليات ادلتجانسة 

 النشاط ادلايل كاًل على حده، وىذه العناصر تنعكس يف النهاية يف ىيئة ميزانية.
 طباعة كشوف تدقيق حركات اإلدخال للتأكد من صحة وسالمة اإلدخال ومن مث ترحيلها. .2
يف دليل احلساابت ويتم طباعة ميزان ادلراجعة على عدة  ػلتوي األستاذ العام على مجيع احلساابت ادلوضحة .3

 مستوايت )مستوى رئيسي، مستوى فرعي، مستوى ربليلي( حسب دليل الوزارة ادلوحد.
 

 وصف السجالت والدفاتر احملاسبية ادلساعدة -
 (67)ادلادة: 

يتم عادة استخدام دفاتر اليوميات ادلساعدة و دفاتر األستاذ ادلساعدة يف اجلهات غَت الرحبية اليت تتطلب أعماذلا و 
أنشطتها ادلختلفة ذلك حيث أن اليوميات ادلساعدة عبارة عن تقسيم دفًت اليومية العامة إىل دفاتر متعددة حسب 

تجانسة من األنشطة اليت تدخل يف نطاق عمل اجلمعية وتشتمل احلاجة و حبيث ؼلصص كل دفًت لتسجيل األنواع ادل
ىذه الدفاتر على سجالت احلساابت الفرعية حبيث يتم الًتحيل ذلذه الدفاتر و السجالت بشكل يومي من واقع 

ادلستندات ، و يتم يف هناية كل شهر إعداد كشوف تفصيلية للحساابت و التأكد من أن رلموع أرصدة احلساابت 
ة يف السجالت و الدفاتر ادلساعدة يطابق رصيد احلساابت الفرعية حسب ما يظهره األستاذ العام ) ميزان الفرعي

ادلراجعة ( ، وفيما يلي وصف للسجالت اإلحصائية و دفاتر األستاذ ادلساعدة و ذلك يف حالة استخدام النظام 
نظمة ادلرتبطة بو مثل نظام الرواتب و األجور اليدوي بعكس الوضع عند استخدام نظام آيل شامل لألستاذ العام و األ

و نظام الذمم ادلدينة ) األعضاء ( ، و نظام الذمم الدائنة . ونظام ادلوجودات الثابتة، ونظام ادلخزون، شلا يغٍت ذلك عن 
 تلك السجالت اليدوية، مع ضرورة االحتفاظ بنسخة احتياطية للنظام اآليل وربديثها يومياً. 
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 الصندوقسجل حتليلي  -
 (68)ادلادة: 

ىو السجل الذي يسجل فيو كل عمليات القبض حبيث يوضح ادلبالغ ادلقبوضة وأرقام سندات القبض، ويف اجلانب 
 اآلخر يوضح كل عمليات الدفع )اإليداعات( يف البنوك وأرقام سندات الصرف ويتم ترصيده بشكل يومي.

 

 سجل حتليلي البنوك الصندوق -
 (69)ادلادة: 

  لكل حساب بنكي رقم حساب خاص وفق دليل احلساابت حبيث يتم تسجيل كافة ادلسحوابت ؼلصص
واإليداعات وأية عمليات مالية أخرى سبت على ىذا احلساب أوالً أبول وذلك هبدف إعطاء صورة واضحة بشكل 

 يومي لإلدارة عن األرصدة لدى البنوك.
  بنكية حلساابت البنوك.يقوم قسم احلساابت يف هناية كل شهر إبعداد تسوايت 

 
 اإلستثماراتسجل حتليلي  -

 (71)ادلادة: 

   ؼلصص لكل نوع استثمار )قصَت األجل أو طويل األجل( رقم حساب وفق دليل احلساابت حبيث يتم تسجيل
 كافة البياانت اخلاصة ابستثمارات اجلمعية سواء كانت استثمارات جديدة أو حالية وكذا حركة بيع االستثمارات. 

  استخراج كشوف تفصيلية شهرية ألرصدة ىذه االستثمارات مطابقة مع إمجايل استثمارات اجلمعية.يتم 

 )أستاذ الذمم ادلدينة(

 (71)ادلادة: 

  ،)يهدف ىذا السجل إىل استخراج بياانت دقيقة عن حساابت الذمم )األعضاء 
  ؼلصص رقم حساب لكل عميل أو عضو وفق دليل احلساابت ليتم تسجيل كافة احلركات أوالً أبول ليسهل

 احلصول على األرصدة ادلطلوبة يف أي وقت. 
  .يتم تفصيل الذمم حسب نوع النشاط ادلرتبطة هبذه الذمم )األعضاء( مع التفرقة بُت العضوية الفردية والعائلية 
 لذمم )األعضاء( حسب ادلناطق اجلغرافية دلتابعة ربصيل ىذه الذمم بصورة دورية يتم طباعة كشوف حساابت ا

 ولتكن كل أسبوع أو كل شهر. 
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 ادلختلفةسجل حتليلي ذمم ادلوظفني والذمم  -
 ( 72)ادلادة: 

 يتضمن ىذا السجل ما يلي: 
 .ذمم ادلوظفُت، حبيث تسجل بياانت ادلوظف وكذا اإلدارة أو القسم التابع لو 
  سلتلفة )ذمم مدينة، حسب أنواعها(.ذمم 
  ؼلصص رقم حساب لكل موظف، وكذا رقم حساب لكل عميل ضمن الذمم ادلختلفة وذلك وفق دليل

 احلساابت.
  .يتم طباعة كشوف حساابت شهرية للذمم ادلختلفة وكذا ذمم ادلوظفُت 

 

 األخرىسجل حتليلي األرصدة ادلدينة  -
 (73)ادلادة: 
  يقسم سجل أرصدة مدينة أخرى حسب نوع الرصيد )مصاريف مدفوعة مقدماً، إيرادات مستحقة، أتمينات

 لدى الغَت(. 
  يتم زبصيص رقم حساب وفق دليل احلساابت لكل نوعية حساب ضمن األرصدة ادلدينة األخرى ويتم

 التسجيل فيو من واقع السندات الرئيسية يف اجلمعية. 
 لية أبرصدة حساابت أرصدة مدينة أخرى شهرايً.يتم استخراج كشوف تفصي 

 

 األخرىسجل حتليلي ادلوجودات  -
 (74)ادلادة: 

  يسجل يف ىذا السجل احلركات اخلاصة ابدلوجودات األخرى )مشاريع ربت التنفيذ، مصاريف التأسيس، مصاريف
 مؤجلة(. 

  ؼلصص لكل نوع من ادلوجودات األخرى رقم حساب، وفق دليل احلساابت حبيث يوضح قيمة ادلبالغ ادلدفوعة
 على ادلوجودات األخرى أو أية حذوفات، رقم السند، نوعو، اترؼلو، البيان. 

 
 الدائنةأستاذ مساعد الذمم  -

 (75)ادلادة: 
 يف ربديد حجم ومبلغ الذمم الدائنة. يهدف ىذا السجل إىل استخراج بياانت دقيقة تساعد اإلدارة 
  يتم زبصيص رقم حساب لكل مورد وفق دليل احلساابت ليتم تسجيل كافة احلركات أول أبول ليسهل

 احلصول على األرصدة ادلطلوبة عن الذمم الدائنة.
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 األخرىسجل حتليلي األرصدة الدائنة  -
 (76)ادلادة: 
  الرصيد )مصاريف مستحقة، إيرادات مقبوضة مقدماً، يتم تقسيم سجل األرصدة الدائنة األخرى حسب

 أماانت وحساابت ربت التسوية ...(.
  يتم زبصيص رقم حساب لكل من األرصدة الدائنة األخرى وفق دليل احلساابت ويتم التسجيل يف ىذا

 السجل من واقع السندات الرئيسية يف اجلمعية.
  الدائنة األخرى شهرايً.يتم استخراج كشوف تفصيلية أبرصدة حساابت األرصدة 

 

 والعموميةسجل حتليلي ادلصروفات اإلدارية  -
 (77)ادلادة: 

 ينقسم إىل حسابُت رئيسُت وعلا: 
 مصروفات الرواتب. - أ

 ادلصروفات التشغيلية. - ب
 يسجل يف ىذا السجل مجيع ادلصاريف اإلدارية والعمومية أبقسامها ادلختلفة 

 
 سجل حتليلي اإليرادات -

 (78)ادلادة: 
  تقسيم اإليرادات إىل أنواع تتناسب مع تفصيل اإليرادات حسب أنواعها، كما ىو موضح يف دليل يتم

 احلساابت.
 الكفاالتسجل  -

 ( 79)ادلادة: 
  ... يراقب ىذا السجل كافة األمور ادلتعلقة ابلكفاالت مثل رقمها، قيمتها، اترؼلها، االستحقاق، ادلستفيد

 وغَت ذلك.
  .يتم التسجيل يف ىذا السجل من واقع سندات القيد وإرفاق مجيع ادلستندات الثبوتية الالزمة 

 

 اإلداريةوصف السجالت والدفاتر  -
 ( 81)ادلادة: 

سبسك اجلمعية السجالت والدفاتر اإلدارية اليت ربتاجها دبا يتفق مع تعليمات وزارة الشؤون االجتماعية، وربتفظ هبا يف 
 وسبكن موظفي الوزارة من االطالع عليها.مقر إدارهتا 
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ن
 : النماذج المحاسبيةالفصل الثان

 النماذج احملاسبية وأنواعها -
 (81)ادلادة: 
النماذج وادلستندات احملاسبية ىي ادلصادر الرئيسية للمعلومات فهي عبارة عن رلموعة األوراق الثبوتية اليت  .1

تؤيد حدوث العملية ادلالية واحملاسبية كما أهنا مؤيدات قانونية وأساسية يستند عليها للقيد دبوجبها يف الدفاتر 
 والسجالت احملاسبية. 

كوسيلة لنقل وإثبات العمليات ادلالية واحملاسبية يف السجالت، وػلدد لكل   تستخدم ىذه النماذج احملاسبية .2
مستند منها جورتو منذ ربريره إىل إثباتو يف السجالت واستخدامو كوسيلة دلراقبة ومطابقة العمليات وإنشاء 

 عالقة ارتباط بينها. 
غلب أن ترقم مجيع ادلستندات أبرقام متسلسلة مسبقاً ابستثناء سند القيد وذلك لسهولة الرقابة على تسلسل  .3

 ادلستندات، وتسهيل الرقابة على استخدامها وتداوذلا. 
غلب أن يتم عمل التوجيو احملاسيب لكل مستند والتوقيع عليو ليتم اعتماده قبل تسجيلو يف السجالت  .4

 احملاسبية.
االحتفاظ ابلدفاتر والسجالت وادلستندات اخلاصة ابدلدة القانونية الالزمة وعادة ما تكون عشر  يتوجب .5

 سنوات. 
 وتنقسم اجملموعة ادلستندية احملاسبية كالتايل: .6

  - أ
 .أمر القبض 
  شيكات(  –أمر صرف )نقدي 
  سند قيد 
 ىذا جبانب ظلاذج ادلستندات ادلستخدمة يف عملية الشراء وحفظ ادلشًتايت.  - ب

 
 وصف ودورة النماذج احملاسبية -

 ( 82)ادلادة: 
 أمر القبض: .1
  يتعرب وسيلة إلثبات عملية استالم النقدية أو الشيكات من الغَت، كما أنو وسيلة لقيد ىذه ادلقبوضات يف

 السجالت احملاسبية يف احلساابت اخلاصة هبا.
 للمقبوضات )سيتم شرحها ابلتفصيل يف ابب ادلقبوضات وادلدفوعات( عدد النسخ  اوضح الدورة ادلستندية

 اليت ػلرر منها ىذا السند وتوزيع ىذه النسخ وكيفية استخدام كل نسخة. 
  .غلب أن تكون سندات القبض مرقمة أبرقام مسلسلة 
 شيكات( –أمر صرف )نقدي  .2
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 :أمر صرف الشيكات 
 يكات للغَت، كما أنو الوسيلة لقيد قيمة ادلدفوعات يف ىو الوسيلة إلثبات عملية صرف الش

 السجالت احملاسبية ويف احلساابت اخلاصة هبا. 
  غلب أال ػلرر سند الصرف إال إذا كانت ىناك واقعة للصرف ومؤيدة ابدلستندات الثبوتية وتتم

 ادلوافقة عليها من اإلدارة ادلختصة على صرفها.
 :أمر الصرف النقدي 
  ىو الوسيلة إلثبات عملية إيداع ادلبالغ ادلتحصلة يف البنك، كما أنو الوسيلة لقيد قيمة ادلبالغ ادلودعة

 يف السجالت احملاسبية ويف احلساابت اخلاصة هبا. 
  غلب أال ػلرر سند الصرف إال إذا كانت ىناك واقعة للصرف ومؤيدة ابدلستندات الثبوتية وتتم

 ادلوافقة عليها من اإلدارة ادلختصة. 
 سند القيد: .3

يستخدم ىذا السند لتسجيل العمليات ادلالية اليت ال تستلزم إصدار سند قبض أو سند صرف وغلب أن يرفق معو 
 على البياانت ادلدونة بو. ادلستندات الثبوتية الدالة 

 ادلطالبة ابلدفع: .4
يستخدم ىذا النموذج دلطالبة ادلانح حسب العقد ادلوقع مع ادلانح أو حسب الرسوم ادلستحقة على العضو مقابل 

 انتفاعو خبدمات اجلمعية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


