الئحة السياسات املالية
للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم
حبفر الباطن(برهان)
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الفصل األول  :تعريفات و أحكام عامة
مادة : 1/1
يقصد بالعبارات و األلفاظ التالية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل منها على النحو التالي:
العبارة
نظام العمل

الالئحة
اجلمعية
جملس اإلدارة
الرئيس
املدير العام
املسؤول املالي
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املعنى
هو نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/8/23هـ.
-

املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12ه

-

املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1435/1/22ه

-

املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )46/وتاريخ 1436/6/5ه

-

املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/2/22ه

-

املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )134/وتاريخ 1440/11/27ه

-

املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )5/وتاريخ 1442/1/7

الالئحة املالية اليت حتتوي علي جمموعة من القواعد املنظمة والضابطة للعمل املالي يف اجلمعية و املنبثقة من
القواعد واإلجراءات احملاسبية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم .
اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم حبفر الباطن (برهان )
جملس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم حبفر الباطن
رئيس جملس اإلدارة.
هو املدير العام للجمعية واملفوض من قبل جملس اإلدارة لتنفيذ اخلطط والسياسات العامة واإلشراف عليها
وتطوير العمل وفقا للصالحيات املمنوحة له
املسؤول املالي مرشح من جملس اإلدارة له كامل الصالحيات و عليه كامل املسؤولية املنصوص عليها يف الالئحة
األساسية للجمعية.

اإلدارة املالية

هي اإلدارة املسؤولة عن العمليات املالية واحملاسبية داخل اجلمعية و مكاتب اإلشراف.

مكاتب اإلشراف

يقصد بها مكاتب اإلشراف الفرعية التابعة للجمعية واملنشئة بقرار من جملس اإلدارة.

مادة

2/1

:

هذه الالئحة هي البيان الرمسي للسياسات و القواعد و النظم املالية املتبعة يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن حبفر الباطن.
مادة : 3/1
اعتماد الالئحة:
تعتمد هذه الالئحة من قبل جملس اإلدارة وال جيوز تعديل أو تغيري أي مادة أو فقرة فيها إال مبوجب قرار صادر عن جملس
اإلدارة و موقع من الرئيس أو نائبه ،ويف حالة صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها على كل من يهمه األمر.
مادة  : 4/1تطبيق الالئحة:
أ-

تسرى احكام هذه الالئحة من تاريخ اعتمادها على كافة املعامالت املالية للجمعية وكل ما من شأنه احملافظة على
حقوقها و ممتلكاتها كما تنظم القواعد املالية.

ب-

جمللس اإلدارة سلطة تعديل أو إلغاء بعض بنود الالئحة او إلغائها كلي ًا وإصدار الئحة جديدة وفقا ملصلحة اجلمعية
وأهدافها اإلسرتاتيجية.

ت-

أي دليل إجراءات يعد بعد هذه الالئحة يعترب مكمالً ومفسراً لبنودها يعتمد من جملس اإلدارة .

ث-

إن قرار الفصل يف أحكام هذه الالئحة وتفسري البنود من صالحيات جملس اإلدارة او من يفوضه.

مادة : 5/1
أ -تبدأ السنة املالية للجمعية مع بداية العام امليالدي( اليوم األول من شهر يناير من كل عام ) وتنهي بانتهائه(اليوم
األخري من شهر ديسمرب) مبا ال يتعارض مع التعليمات الصادرة من الوزارة مستقبالً.
ب -اللغة العربية هي اللغة الرمسية للمعامالت والتقارير املالية للجمعية.
ت -يتم اعتماد التاريخ امليالدي يف مجيع التعامالت املالية
مادة :6/1
حيظر علي كافه العاملني باجلمعية سواء موظفني أو متطوعني قبول هدايا شخصية(عينيةأو نقدية)من أي شخص أو
جهة.
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مادة : 7/1
خيتص جملس اإلدارة أو من يفوضه باملوافقة على إعدام الديون وذلك بدون اختاذ اإلجراءات القانونية يف حالة إذا ما رأي
استحالة حتصيلها أو أن تكاليف إقامة الدعاوى القضائية أكرب من قيمتها بعد خصم أي مستحقات هلم طرف اجلمعية.
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الفصل الثاني  :السياسات املالية و القواعد احملاسبية
مادة : 1/2
تتبع اجلمعية مبدأ التكلفة التارخيية يف إثبات أصوهلا وخصومها كما تتبع مبدأ االستحقاق احملاسيب يف إثبات مصروفاتها
ومبدأ األساس النقدي يف إثبات إيراداتها وأساس االستحقاق يف اثبات ايرادات اإلجيارات باستعمال الريال السعودي كوحدة
نقدية وعلى أساس مبدأ استمرارية النشاط.

مادة :2/2
استهالكات األصول الثابتة
أ -يتم استخدام طريقة القسط السنوي الثابت يف احتساب اإلهالك السنوي لألصول الثابتة  .ويتم احتساب اإلهالك السنوي
لألصول على أساس العمر االفرتاضي هلا أو باملعدالت التالية :
نوع األصل

نسبة االستهالك %

مباني

4

اثاث مكتيب

10

أجهزة

15

برامج

15

وسائل مواصالت

20

ب -يتم احتساب اإلهالك على أساس شهري لألصول املضافة أو املستبعدة أو املتوقفة عن العمل خالل العام ويراعى احتساب
اإلهالك عن شهر كامل إذا مت استخدام أو استبعاد أي اصل خالل ذلك الشهر .
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مادة  : 3/2أصول األوقاف

:

تقيد العقارات املمنوحة من املتربعني بالقيمة العادلة هلا عند التربع بها  .األراضي اململوكة ال تستهلك وحيتسب االستهالك
على العقارات املستثمرة واملستخدمة وفقا ملعدالت يتم احتسابها لشطب التكلفة علي مدي العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل بطريقة
القسط السنوي الثابت بنسبة %4
مادة : 4/2
إيرادات إجيارات مستحقة
تظهر املبالغ املستحقة من مستأجرين بالقيمة اإلجيارية املستحقة كما يف تاريخ قائمة املركز املالي ناقصا املخصص مقابل أيه مبالغ غري
قابلة للتحصيل  ،يتم تكوين خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عند عدم إمكانية حتصيل املبلغ بالكامل ويتم شطب الديون املعدومة
عند تكبدها.
مادة  :5/2إيرادات مقبوضة مقدما
تقيد املبالغ املقبوضة مقدم ًا من املستأجرين عند استالمها  ،وتظهر كمطلوبات متداولة يف قائمة املركز املالي
مادة  : 6/2مصاريف الزكاة
أ -تستقبل اجلمعية املبالغ املخصصة للزكاة من املتربعني وال تتبين اجلمعية خطط تسويقية بشكل موسع الستالم الزكاة حيث أن
اجلمعية تعين حبفظ كتاب اهلل.
ب -تقيد املبالغ احملصلة حلساب الزكاة إن وجدت يف حساب خمصص للزكاة  ،ويتم صرفها يف أوجه مصارف زكاة املال اجلمعية.

مادة  : 7/2خمصص مكافئات نهاية اخلدمة
يتم احتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة طبقا ملا تنص عليه األنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية ووفقا ألي مستجدات.
مادة  : 8/2التربعات النقدية والعينية واألوقاف
تقيد التربعات النقدية والعينية واألوقاف كتربعات عند استالمها  ،ويتم تقييم التربعات العينية بالقيمة العادلة عند استالمها.
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مادة  : 9/2إيرادات اإلجيارات
يتم االعرتاف بإيرادات اإلجيارات من أصول األوقاف املستثمرة طبق ًا للعقود املربمة مع املستأجرين بطريقي القسط الثابت على مدة تلك
العقود.
مادة  : 10/2تقسيم املصروفات :
تقسم املصروفات الي :
 .١املصروفات العمومية واإلدارية :وتُمثل كافة املصاريف اإلدارية ومصاريف التشغيل اليت تتحملها اجلمعية.
 .٢مصروفات الربامج واألنشطة :تُمثل النشاط الرئيس للجمعية واليت متول من الداعمني واملاحنني.
وكذلك املصاريف العمومية واإلدارية احململة على النشاط :وهي املصروفات العمومية واإلدارية اليت يتم حتميلها على مراكز النشاط
باعتبارها تكاليف تشغيل مباشرة أو ما يتم حتميله على النشاط من التكاليف غري املباشرة.
 .٣مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف  :وهي املصاريف اخلاصة باألوقاف وصوالً إىل صايف الغلّة أو صايف العوائد اليت ينبغي توزيعها
على املستفيدين من الوقف.
 .٤مصروفات مجع األموال :وهي مصاريف التشغيل اخلاصة جبمع التربعات واخلاصة بأقسام التسويق وإدارات تنمية املوارد واألوقاف
واالستثمار.
 .٥مصاريف احلوكمة  :وهي املصاريف العمومية واإلدارية اليت تصرف على جملس اإلدارة.

مادة  : 11/2املراجعة والرقابة
يقوم املدير املالي مع رئيس قسم املتابعة والتدقيق ووحدة اجلودة بالتأكد املستمر من صالحية النظام ومالئمته مع االحتياجات
ومتطلبات العمل املالي واحملاسيب والتحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة األعمال فيه والسعي لتحديثه وتطويره.
مادة  : 12/2االحتفاظ باملستندات
تقوم اإلدارة بأرشفة السجالت واملستندات املالية بطريقة علمية ممنهجة تتيح ألي طرف له عالقة بالرجوع واالطالع عليها يف
أي وقت مناسب،
حتفظ يف األرشيف ملدة ال تقل عن عشر سنوات ومبا ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف اململكة بهذا اخلصوص.
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مادة : 13/2التربعات النقدية
تنقسم انواع التربعات اىل
اوال سيولة نقدية لألوقاف

 -1سيولة نقدية لألوقاف

 -2سيولة نقدية ملصاريف اجلمعية

:

بالنسبة للسيولة النقدية لألوقاف فإن اجلمعية جيب أن تستخدم هذه املبالغ و استثمارها يف اسرع وقت بأعلى عائد على
االستثمار حيت يتم حتقيق االستدامة املالية من االوقاف اخلاصة باجلمعية سواء بشراء االوقاف أو بنائها بأوقات قياسية .
ثانيا بالنسبة للتربعات النقدية ملصاريف اجلمعية
تنقسم السيولة النقدية اىل نوعني  -1سيولة نقدية مقيدة

 -2سيولة نقدية غري مقيدة

 - 1سيولة نقدية مقيدة تصرف يف مصارف حمددة ومقيدة وال جيب أن يتم الصرف منها او اعتمادها خارج مصارفها ويتم
ترحيل املتبقي منها كرصيد للعام القادم .

 -2سيولة نقدية للجمعية يتم التعامل معها كاالتي :
 -1اعتماد الصرف من الربامج طبقا للموازنة التقديرية املقررة من قبل اجلمعية.
 -2تقدير االيرادات النقدية ومتابعتها بشكل شهري مستمر وعلي ضوئها يتم حتديد الصرف .
 -3يتم تقييم الفائض او العجز التشغيلي كل ثالث شهور.
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الفصل الثالث  :مسك الدفاتر

مادة : 1/3

جيب أن يراعى عند حتديد اجملموعة الدفرتية ورقية كانت ام حاسوبية حتقيق األهداف واملتطلبات التالية كحد أدنى :
 .1حصر وقيد مجيع العمليات املتعلقة بنشاط اجلمعية .
 .2البيان الواضح حلقوق والتزامات اجلمعية أمام الغري .
 .3إعداد القوائم املالية واحلسابات اخلتامية .
 .4تلبية املتطلبات القانونية و النظامية السعودية السارية .
 .5إحكام الرقابة على أصول وممتلكات اجلمعية وحقوقها والتزاماتها لدى ومع الغري .
 .6إمداد اجلمعية و اإلدارات املعنية بالبيانات والتقارير املالئمة يف الوقت املناسب ملساعدتهم يف اختاذ القرارات والقيام
بواجباتهم .
 .7تقديم التقارير املالئمة إلعداد املوازنات التقديرية واخلطط املالية املستقبلية املختلفة .
 .8تطبيق احلاسب اآللي .
مادة : 2/3

تقيد كافة العمليات املالية يوميا مبوجب منوذج قيد يومي ترفق معه الوثائق املؤيدة للقيد احملاسيب  ،كما ترفق مع القيد
البيانات التوضيحية ألي تسويات ختامية أو قيود إقفال حسابات أو عكس بعض القيود وغري ذلك .
مادة : 3/3

تفتح سجالت أستاذ مساعدة لكل حساب عام وحبسب حجم ذلك احلساب  .وميكن ختصيص سجل ألكثر من حساب كما ميكن
استخدام اكثر من سجل حلساب واحد.
مادة : 4/3

تفتح سجالت أستاذ حتليلية أو تفصيلية حبسب احلاجة وجيب أن يفتح للجمعية سجل حتليلي للهبات املقيدة "التربعات
العينية"
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مادة : 5/3

ترحل العمليات اليت ختص كل حساب إىل سجل األستاذ من واقع قيود اليومية وحبسب التسلسل الرقمي والزمين هلا .
مادة : 6/3

تفتح سجالت رقابية وإحصائية حبسب احلاجة وكحد أدنى البد أن تكون هناك سجالت إحصائية رقابية لكل من األصول
الثابتة واملخزون  .وتسجل فيها كافة البيانات املتعلقة باألصل من الثمن وتاريخ التشغيل ومعدل اإلهالك ومكان تواجد األصل
أو املكان املستخدم فيه  .وجيب أن يكون لكل اصل رقم خاص به ملحق بالرقم الوارد يف دليل احلسابات  .وبالنسبة للمخزون إن
وجد يستخدم دفرت أستاذ للرقابة عليه وآخر لدى أمني املستودع يسجل فيه حركة املخزون بالكميات فقط للوارد واملنصرف
والرصيد لكل صنف على حده.
مادة : 7/3

يتم حفظ الدفاتر والسجالت احملاسبية (اليدوية أو اإللكرتونية ) ملدد متفاوتة حسب األهمية .و ال يتم التخلص من تلك
السجالت اال بعد مرور الفرتة الزمنية املشار إليها يف الئحة الوثائق و احملفوظات اخلاصة باجلمعية ويتم التخلص منها من
خالل إدارة تتوىل أعمال اإلتالف وتعد حماضر بذلك وفق املعايري احملددة يف قرار تشكيلها وحتديد اختصاصاتها .
مادة : 8/3

إذا كان للجمعية قضايا منظورة أمام احملاكم أو حسابات معلقة مع أحد املتعاملني مع اجلمعية أو خالفات وقضايا مل حتسم فال
يتم التخلص من الدفاتر والسجالت احملاسبية مهما كان تقادمها وحتى يتم البت يف تلك املوضوعات وحسمها نهائيا .
مادة : 9/3

ما مل تزول الشخصية االعتبارية للجمعية يتم حفظ سجل اليومية العامة إىل األبد مهما تغري شكل اجلمعية او مهامها أو
نشاطها أو غري ذلك من التحوالت ما دامت الشخصية االعتبارية قائمة .وينطبق على امليزانية العمومية ما ينطبق على سجل
اليومية العامة  .وتكون يف مقام احلفظ اذا مت ايداعها او تسليمها اىل اجلهة املختصة حبفظ حمفوظات املالية  .ويشرتط يف هذه
احلالة مرور عشرة اعوام على انتهاء السنة املالية اليت يتضمنها سجل اليومية العامة او تفصح عنها امليزانية العمومية .
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الفصل الرابع  :السندات املالية

مادة : 1/4

جيب أن يراعى عند حتديد اجملموعة املستندية وعند تصميمها االعتبارات التالية كحد أدنى :
 .1أن تكون املستندات كافيه لتنفيذ الغرض الذي صممت من اجله وتغطي كافة العمليات .
 .2أن تكون املستندات مرنة وكافية الستيعاب التطورات املستقبلية يف حجم النشاط ونوعه .
 .3تصميم املستندات بطريقه مناسبة ومبا يتالءم مع احتياجات اجلمعية واستخراجها من عدة صور.
 .4أن يراعي عند تصميم املستند البساطة يف الشكل والسهولة يف الفهم من قبل املستخدمني حتى يتم تنفيذ حمتوياتها
بسهوله ومراعاه مناذج االسرتشادية من الوزارة .
 .5جيب أن حيتوي املستند على أماكن خاصة للتوقيع من قبل املسئولني عند مرور ذلك املستند عليهم.
مادة : 2/4
جيب أن ميسك اجلمعية جمموعة مستنديه تغطي كافة املتطلبات املالية مكونة من املستندات التالية كحد أدنى:
 . 1أمر صرف نقدا  /بشيك.
 .3سند قيد يومية عامة .

 .2سند قبض نقدية  /شيكات .
 .4ميزان مراجعة.

 .5كشف حركة الصندوق.
مادة : 3/4

فقط املسؤول املالي او من ينيبه هو املسؤول عن اإلذن بطباعة و اعادة طباعة األوراق ذات القيمة و مجيع املستندات املالية.
مادة : 4/4

جيب أن تطبع املستندات مرقمة بصورة مسلسلة وتستخدم حبسب تسلسلها .
مادة : 5/4
يتم حفظ جمموعة املستندات والتخلص منها بنفس اإلجراءات والقواعد املطبقة يف حفظ وإتالف الدفاتر والسجالت احملاسبية السابق
اإلشارة إليها يف هذه الالئحة  .مع مراعاة الضوابط اخلاصة بطبيعة بعض املستندات.
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الفصل اخلامس  :التسجيل احملاسيب
مادة : 1/5قواعد التسجيل:
تسجل حسابات اجلمعية وفقاً للمعايري احملاسبية السعودية املتعارف عليها و بالشروط التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن يكون التسجيل حسب التسلسل التارخيي للعمليات.
أن يتم التسجيل وفق نظرية القيد املزدوج.
أن تسجل لكل عملية قيد و رقم و تاريخ و أن تكون متسلسلة.
أن يكون هناك شرح واف لكل عملية.
أن ال يتم إجراء أي تعديالت على القيد بعد تسجيله و للتصحيح يعمل قيد عكسي.
تفتح حسابات اجلمعية حسب دليل احلسابات املعتمد من املسؤول املالي.
يتم تسجيل القيود احملاسبية من واقع مستندات رمسية معتمدة.
يتم استخدام احلاسب اآللي لتسجيل العمليات املالية بربنامج حماسيب .

مادة  : 2/5األصول الثابتة:
 .1تسجل األصول الثابتة بتكلفتها التارخيية متضمنة كافة التكاليف الالزمة جلعل األصل صاحلاً لالستخدام.
 .2تظهر األصول الثابتة يف القوائم املالية بتكلفتها التارخيية خمصوم منها جممع اإلهالك الرتاكمي.
 .3يتم التمييز بني األصول الثابتة الوقفية و االستثمارية و املستخدمة.
 .4جيوز بناء على قرار من جملس اإلدارة شراء و بيع و استثمار األصول الثابتة.
 .5يتم احتساب نسب االهالك حسب املتبع يف الالئحة املالية ووفقا ملا يصدر من حتديثات وزارية.
مادة  :3/5احملاسبة االيرادات :
اوال :ايرادات االوقاف االستثمارية :
 .1يتم تبويب االيراد بشكل تفصيلي بالدليل احملاسيب.
 .2يتم التويب بشكل منفصل باإليرادات بامليزانية العمومية اليت يصدرها احملاسب القانوني .
 .3يتم اثبات إيرادات االوقاف املستحقة او املقبوضة مقدما سنويا .
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 .4يف حالة وجود منازعات يف احملاكم بشأن إجيارات متأخرة يتم اثباتها يف حالة التأكد من حتصيلها ويف حالة التأكد من عدم
حتصيلها واعتبارها ديون معدومة ال يتم االعتماد اال عن طريق صاحب الصالحية وتسجل ديون مشكوك يف حتصيلها
 .5يتم االحتفاظ بنسخ من بعقود االجيار اخلاصة باألوقاف خاصة باإلدارة املالية.

ثانيا :االيرادات العينية و اهلبات و املساهمات بشكل خدمات:
يتم اثباتها اذا توفرت فيها الشروط التالية:
 .1يتم اثباتها بالقيمة العادلة أو اجلارية ويتم التقييم وفقا للمتبع بتشكيل جلنة او االستعانة مبكتب عقاري .
 .2يتم اإلفصاح عن ارصدتها يف نهاية العام يف القوائم املالية.
 .3أن تكون جزء من اخلدمات األساسية يف اجلمعية.
 .4أن يكون للجمعية حق اإلشراف و املتابعة على األعمال املقدمة.
 .5أن تتوفر أسس قياس واضحة لتقديم اخلدمات.
 .6اإلفصاح يف القوائم املالية عن األسس املتبعة يف تقييم اخلدمات.
 .7يف حال عدم اإلثبات احملاسيب للخدمات يتم اإلفصاح عنها يف شكل مالحظات يف القوائم املالية.

ثالثا :إيرادات األنشطة ذات العائد املالي املصاحب لبعض برامج اجلمعية:
 .1يتم اثباتها حبسب مصدرها و بشكل تفصيلي.
 .2تظهر يف قوائم اإليرادات و املصروفات الرتباطها ببنود التشغيل.
رابعا :التربعات العامة:
 .1يتم اثباتها يف بند مستقل للفصل بينها و بني مصادر اإليرادات األخرى.
 .2يتم الفصل بني التربعات املخصصة للتشغيل و األخرى املخصصة للربامج و األنشطة.
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مادة  : 4/5احملاسبة عن املصروفات:
.1املصروفات العمومية واإلدارية :وتُمثل كافة املصاريف اإلدارية ومصاريف التشغيل اليت تتحملها اجلمعية.
 .٢مصروفات الربامج واألنشطة :تُمثل النشاط الرئيس للجمعية واليت متول من الداعمني واملاحنني.
وكذلك املصاريف العمومية واإلدارية احململة على النشاط :وهي املصروفات العمومية واإلدارية اليت يتم حتميلها على مراكز النشاط
باعتبارها تكاليف تشغيل مباشرة أو ما يتم حتميله على النشاط من التكاليف غري املباشرة.
 .٣مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف  :وهي املصاريف اخلاصة باألوقاف وصوالً إىل صايف الغلّة أو صايف العوائد اليت ينبغي توزيعها
على املستفيدين من الوقف.
 .٤مصروفات مجع األموال :وهي مصاريف التشغيل اخلاصة جبمع التربعات واخلاصة بأقسام التسويق وإدارات تنمية املوارد واألوقاف
واالستثمار.
 .٥مصاريف احلوكمة  :وهي املصاريف العمومية واإلدارية اليت تصرف على جملس اإلدارة.

ويف حالة وجود مصاريف اخري يتم تبويب هذه املصروفات بشكل تفصيلي منفصل يف دليل احلسابات وتذكر بامليزانية العمومية
خامسا :خمصص مكافأة نهاية اخلدمة واإلجازات:
.1

يتم احتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة واإلجازات و تذاكر السفر للموظفني طبق ًا للوائح واألنظمة املعمول بها
داخل اجلمعية واليت جيب أن ال تتعارض مع نظام العمل السعودي.
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الفصل السادس  :املوازنات التقديرية
مادة : 1/6

تعد اإلدارة املالية موازنة تقديرية سنوية للعام املالي اجلديد موضحا فيها االيرادات واملصروفات املقدرة ومقارن بذلك
تقديرات السنة اجلارية واملبالغ الفعلية للعام السابق بالتوجيهات و الشروط و املخطط الزمين التالي:
 .1تعد كل إدارة من إدارات اجلمعية مشروعا للموازنة السنوية عن السنة املالية القادمة متضمن ًا برنامج العمل بها ،على أن يتم
االنتهاء من اإلعداد قبل نهاية العام بشهرين و تسلم لإلدارة املالية.
 .2تقوم اإلدارة املالية مبراجعة املوازنة و تضعها يف صورة جمملة و تعرضها على اإلدارة العليا بعد استالمها بأسبوع عمل.
 .3تتوىل اإلدارة تنسيق و تعديل التقديرات املقدمة بالتشاور مع اإلدارات ذات العالقة ثم تعد مشروعا متكامال للموازنة السنوية بعد
استالمها اسبوع عمل.
 .4يرفع مشروع املوازنة السنوية من املدير العام إىل جملس اإلدارة يف موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام املالي اجلديد .
 .5بعد اعتماد املوازنة السنوية تقوم اإلدارة املالية بإبالغ اإلدارات املختلفة باالعتمادات املقررة هلا للتقيد بها.
 .6جيوز املسؤول املالي يف حالة تأخر صدور أو تصديق املوازنة اعتماد اإلنفاق يف السنة املالية اجلديدة على غرار اعتمادات الصرف يف
السنة املالية السابقة.
 .7تعد املوازنة وسيلة رقابة مباشرة على نشاط و أعمال اجلمعية  ،و تعد اإلدارة املالية تقرير ًا دوري ًا شهري ًا موضحا به املوارد و
املصروفات الفعلية مقارنا بتقديرات املوازنة السنوية واالحنرافات و مربراتها و طرق عالجها أو التغلب عليها و مدى مطابقة
التنفيذ الفعلي مع الربامج اليت بنيت على أساسها تقديرات املوازنة و مشروع التنبؤ لباقي العام.
 .8ينبغي أعداد املوازنة علي أساس شهري وربع سنوي حبيث تبني الفرتات اليت يقل أو يزيد خالهلا نشاط اجلمعية وذلك لالحتياط
يف التغيريات املتوقعة يف العمليات واملساعدة يف إعداد املوازنة التقديرية

16

مادة : 2/6

 .1ال جيوز التجاوز يف بنود الصرف إال يف حالة ( التجاوز يف احد بنود الصرف مقابل وفر بند أو بنود أخرى )و ال جيوز املناقلة
بني بنود الصرف لقسمني أو إدارتني خمتلفتني إال مبوافقة خطية من كال اإلدارتني و بنفس الصالحيات و النسب أعاله.
 .2ال جيوز إلغاء أو استحداث بند أو بنود صرف دون موافقة جملس اإلدارة أو من يفوضه.
 .3احتياطي املوازنة جيب أن ال يتجاوز  %15من مجلة موازنة املصروفات ويستخدم هذا املخصص لتغذية البنود اليت نفدت
اعتماداتها واملصروفات الطارئة بقرار من املدير العام
مادة : 3/6

خيتص املسؤول املالي مبتابعة مستوى التنفيذ الفعلي للموازنة وكشف أي احنراف او جتاوز يف أي من بنودها ويعد تقرير بذلك اىل
اإلدارة العليا نهاية كل ثالثة اشهر  .وتتوىل اإلدارة مناقشة التقرير ورفعه للمجلس مشفوعا بالتوصيات واملقرتحات اليت تراها .
وعند اختالف توصيات اإلدارة عن توصيات املدير املالي يتم رفعهما معا اىل اجمللس الذي يتوىل مناقشة ما ورد يف التقرير
ومقرتحات اإلدارة وتقرير ما يلزم حيال ذلك .
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الفصل السابع  :املوارد املالية

مادة  : 1/7تتكون إيرادات الجمعية مما يلي:
 .1إيرادات األنشطة ذات العائد املالي املصاحب لبعض برامج اجلمعية.
 .2عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة و املنقولة (األوقاف) .
 .3التربعات الغري مقيدة والتربعات املقيدة لربامج أو أنشطة.
 .4الزكوات  ,ويتم صرفها يف نشاطات اجلمعية املشمولة يف مصاريف الزكاة
 .5اهلبات والتربعات والوصايا واألوقات.
 .6اإلعانات احلكومية.
 .7رسوم االنتساب لعضوية اجلمعية.
 .8ما خيصصه صندوق دعم اجلمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج اجلمعية وتطويرها .
مادة : 2/7

مجيع املقبوضات النقدية أو بشيكات جيب أن تتم من خالل وثائق موقع عليها من املختص بذلك  .فيعد سند قبض للمتحصالت
النقدية او بشيكات او التحويالت .
مادة : 3/7

مجيع املتحصالت النقدية جيب أن تتم من خالل أمناء الصناديق فقط وال جيوز ألي موظف آخر القيام بالتحصيل إال بناء على تكليف
من املدير املالي ولفرتة حمددة أو لتنفيذ عمليات حتصيل حمددة .
مادة : 4/7

تورد مجيع املبالغ احملصلة إىل البنك وال جيوز الصرف منها قبل ايداعها مطلقا وعلى ان يتم التوريد يف اليوم التالي حبد أقصي.
مادة : 5/7

املبالغ النقدية لدى أمني الصندوق أي كان مقدارها ويف أي وقت جيب أن حتفظ يف خزينة اجلمعية وال جيوز أن حيفظ معها أي نقود
أو شيكات ال ختص اجلمعية .
مادة : 6/7

جيب على أمني الصندوق أن يقوم نهاية كل يوم بإجراء اجلرد واملطابقة للنقود والشيكات احملصلة خالل اليوم  .وجيب عليه إبالغ
املدير املالي عن أي فروقات إن وجدت .
مادة : 7/7

تودع اموال اجلمعية لدى البنك ويتم فتح احلسابات لدى البنوك احمللية او اقفاهلا بقرارات تصدر من اجمللس بناء على اقرتاح
املسؤول املالي وموافقة املدير العام .
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الفصل الثامن  :املصروفات

مادة : 1/8

مجيع املصروفات أو بشيكات او حتويل سريع مهما كانت قيمتها ال تتم إال بعد إصدار موافقة من املسؤول املختص ووفق ما هو حمدد
يف جدول الصالحيات .
مادة :2/8

ال جيوز الصرف من اإليرادات النقدية مطلقا  .وختصص مبالغ ملواجهة املصروفات والنثريات املختلفة يتم تغذيتها أوال بأول
بشيكات تصرف من البنك وتكون يف عهدة املسؤول .
مادة : 3/8

تدفع التزامات اليت على اجلمعية للغري بشيكات او بالتحويل ،ومينع التعامل النقدي.
مادة : 4/8

املبالغ املدفوعة بشيكات او حتويل يراعى فيها ما يلي :
 .1التأكد من استيفاء املستندات الدالة على استحقاق الصرف واعتمادها من املسؤول املختص .
 .2إعداد امر صرف بشيكات مستويف الشروط قبل إصدار الشيك .
 .3أن يكون اسم املستفيد املدون يف الشيك هو نفس االسم املدون يف سند الصرف بشيكات .
 .4حتفظ دفاتر الشيكات يف خزينة اجلمعية وتسحب على البنك وتقيد بالدفاتر على أساس تسلسلها الرقمي .
 .5ال جيوز تسليم الشيك لغري املستفيد األصلي إال بتفويض رمسي ممن له صالحية التفويض .
 .6جيب ختم الشيكات ال يصرف اال للمستفيد األول.
مادة : 5/8

باستثناء املرتبات واملكافئات وغريها من مستحقات املوظفني حيظر على أي من العاملني يف اجلمعية وعلى وجه اخلصوص امني
الصندوق القيام بدور الوسيط الستالم مبالغ من اجلمعية ودفعها لصاحب احلق.

19

مادة :6/8

جيوز صرف عهدة مستدمية ألمني الصندوق ملواجهة املتطلبات العاجلة واملصروفات النثرية وحبد اقصى عشرة آالف ريـال  .ويتم
استعاضة العهدة بعد تقديم مستندات الصرف الدالة على استنفاذها .وجيب أن تسوى مجيع العهد يف نهاية السنة املالية .
مادة : 7/8

يضع املسؤول املالي الضوابط والشروط املالئمة لصرف سلف على ذمة مرتبات للموظفني  .ويف كل االحوال جيب االلتزام بآلية
صرف السلف املالية املوضوعة باجلمعية وميكن االستثناء يف حالة موافقة رئيس اجلمعية.
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الفصل التاسع  :اجلرد و التسويات اخلتامية
مادة : 1/9

يتم القيام بأعمال اجلرد من اجل إحكام الرقابة على أموال اجلمعية وممتلكاته وبغرض إعداد القوائم املالية واحلسابات اخلتامية .
مادة : 2/9

يتم القيام جبرد دوري سنوي يف نهاية كل سنة مالية جلميع أصول وممتلكات اجلمعية الثابتة واملتداولة .
مادة : 3/9

يتم القيام جبرد مفاجئ لكل أصول اجلمعية خاصة املنقولة منها أو النقدية يف الصندوق وكلما دعت احلاجة أو تطلب األمر ذلك .
مادة :4/9

يتم إنزال التسويات اجلردية والقيود املناسبة للفوارق اليت ظهرت بني األرصدة الدفرتية واألرصدة الفعلية بعد اختاذ ما يلزم من
إجراءات إزاء أي منها .
مادة : 5/9

ال جيوز إجراء مقاصة بني فروق اجلرد املوجبة والسالبة سواء كان ذلك يف نطاق اجلرد الواحد أو جردين خمتلفني  .وجيب دراسة
تلك الفروق وحبث أسبابها ومعاجلة نقاط الضعف إن وجدت .
مادة : 6/9

يصدر صاحب الصالحية قرار بتشكيل جلنة اجلرد وحتديد مهامها ونطاق عملها ويكون ذلك بناء على اقرتاح من املسؤول املالي .
مادة : 7/9

يتم إعداد وانزال التسويات اخلاصة باإلهالك خالل العام حبسب نوع األصل ومعدل اإلهالك احملدد سابقا .
مادة : 8/9

يتم جرد أصول صكوك االراضي سنويا بواسطة احملاسب و املراجع املالي والتأكد من وجود كافة الصكوك و االحتفاظ بها يف خزنة
امني الصندوق  .على أن حتتفظ بنسخة ثانية من الصكوك عند أصحاب العالقة( قسم الوقف واالستثمار واإلدارة املالية ) .
مادة : 8/ 9

متشيا مع مبدأ استقالل السنوات املالية  ،يتم إعداد وانزال التسويات اخلاصة باملصروفات املدفوعة مقدما واملستحقة وما يف حكم أي
منها .
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الفصل العاشر  :التقارير املالية
مادة : 1/10

يعد املسؤول املالي واحملاسب جمموعة من التقارير الدورية لتلبية احتياجات العمل وطلبات اإلدارة العليا واجمللس.
مادة : 2/10

جيب أن تعد التقارير التالية كحد أدنى :
 .1تقارير ربع سنوية  :تتمثل يف ميزان املراجعة يرفع للمدير وتنسخ صور منه لكل من املسؤول املالي ومقرر اجمللس .
 .2تقارير شهرية  :تتمثل يف تقرير عن مستوى تنفيذ املوازنة السنوية موضحا فيه الوفر والتجاوزات على مستوى البند ومشفوعة
باملقرتحات والتوصيات املناسبة  .ويرفع هذا التقرير اىل اجمللس وتنسخ صور منه لكل من املدير و املسؤول املالي .
 .3تقارير سنوية  :وتتمثل يف امليزانية العمومية وحساب نتائج العمليات .
مادة : 3/10

جيب أن تكون البيانات الواردة يف التقارير املشار إليها يف املادة السابقة واضحة وخمتصرة وان تكون دقيقة وتراعي املستوى الذي
تقدم إليه لتحقيق الغرض منها .
مادة : 4/10

تقدم التقارير الشهرية يف موعد ال يتجاوز عشرة أيام عمل من انتهاء الشهر  .والتقارير الربعية يف موعد ال يتجاوز مخسة عشر يوم
عمل من انتهاء الفصل  .والتقارير السنوية يف موعد ال يتجاوز اليوم األخري من شهر مارس من السنة املالية التالية.
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الفصل احلادي عشر  :احلساب اخلتامي و القوائم املالية

مادة : 1/11

تعد االدارة املالية القوائم املالية السنوية طبقاً للقواعد و االعراف و املعايري احملاسبية السعودية املتعارف عليها ويف املواعيد
احملددة ومبا ال يتعارض مع األنظمة السارية على ان يراعى ما يلى:
 .1اجراء كافة التسويات قبل اعداد القوائم املالية حبيث حتمل السنة املالية بكافة ما خيصها من مصروفات وإيرادات حبيث
تظهر القوائم املالية نتيجة إعمال اجلمعية يف نهاية هذه الفرتة.
 .2تتضمن حسابات اجلمعية وقوائمه املالية كل ما تنص األنظمة على وجوبه و اثباته فيها.
مادة : 2/11

يتم إصدار التعليمات الواجب إتباعها إلقفال احلسابات يف موعد أقصاه مخسة عشر يوماً قبل نهاية العام املالي للجميعة.
مادة : 3/11

يتم إعداد موازين املراجعة للجمعية تفصيالً وتقدميها للمسؤول املالي حيث يتوىل املسؤول املالي مهمة مراجعة ميزان املراجعة
السنوي للجمعية و القوائم املالية اخلتامية مؤيدة بنماذجها التفصيلية ومناقشتها مع مراقب حسابات اجلمعية ،خالل مدة ال
تتجاوز الشهرين من انتهاء العام املالي اجلمعية.
مادة : 4/11

يتم إعداد التقرير املالي السنوي موضحاً نتائج أعمال كافة أنشطة اجلمعية وإرفاقه مع القوائم املالية بعد مراجعتها من مراقب
احلسابات وعرضها على جملس اإلدارة خالل شهرين من انتهاء العام املالي للجمعية.
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الفصل الثاني عشر :صرف األجور و البدالت وما يف حكمها
مادة : 1/12

خيتص قسم األجور باحتساب جممع االستحقاقات املالية للعاملني من أجور ومكافآت وبدالت وما فى حكمها.
مادة : 2/12

تصرف األجور واملرتبات وما فى حكمها طبقا للقوانني واللوائح والقرارات اخلاصة بذلك ،على أن يكون صرفها مقابل عمل فعلى
مؤيد باملستندات املعتمدة بعد مراجعتها مبعرفة اجلهة املختصة .ويتعني صرف األجور واملرتبات مرة واحدة يف الشهر.
مادة : 3/12

تعد األجور على النماذج املالية اليت ختدم أغراض الرقابة والتحليل املالي ومتسك سجالت بقسم األجور وأثبات كل ما يصرف
للعاملني من أجور شهرية أو خالفه بغرض التسجيل واستخراج البيانات الدورية الالزمة على دخول العاملني أو سلفهم و يتابع،
التسجيل يف هذه السجالت دوريا مبا يضمن استمرار التسجيل و القيد بهذه السجالت أول بأول.
مادة : 4/12

يصرف صافى األجور الشهرية بالتحويل السريع حلسابات املستفيدين.
مادة : 5/12

تراعى أحكام القوانني والئحة العمل فيما خيتص باالستقطاعات من العاملني.
مادة : 6/12

يكون صرف األجور أو ما يف حكمها للعامل نفسه بعد التأكد من شخصيته.
مادة

: 7/12

جيوز صرف عهدة مؤقتة حتت حساب نفقات السفر ألحد العاملني باجلمعية على أن تسوى هذه السلفة عند انتهاء املهمة .
مادة : 8/12

لكل عامل احلق يف حتويل صايف استحقاقه الشهري إىل البنك الذي حيدده أو وقف هذا التحويل(إال يف حالة وجود مستند تثبيت
راتب اىل أحد البنوك أو اتفاقيات بنكية تتعلق بقروض املوظفني فتطبق الشروط واالحكام ).ويف كل األحوال يلزم على العامل تقديم
ارقام حساباته البنكية وتقدميها للجمعية.
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الفصل الثالث عشر :احلساب البنكي
مادة : 1/13

صالحية فتح احلسابات البنكية اجلديدة أو للمراكز هي لرئيس اجلمعية أو من يفوضه بناء على مصفوفة الصالحيات املقرة من
جملس اإلدارة
مادة : 2/13

تفتح اجلمعية حسابات بالبنوك وتودع فيها االيرادات والتربعات ويتم فصل تربعات االوقاف والتربعات العامة حبسابات
منفصلة.
مادة : 3/13

صالحية التوقيع على هذه احلسابات مقتصرة على توقيع مشرتك بني رئيس اجلمعية أو نائبه وتوقيع اساسي للمسؤول املالي
حبسب القواعد واإلجراءات املنظمة لذلك والصادرة عن مؤسسة النقد أو الوزارة ذات العالقة و ال حيق للمفوضني تفوض ما ينوب
عنهم بالتواقيع الرمسية بالبنوك.
مادة :4/13

يف حالة تغيري يف التواقيع املعتمدة بالبنوك يتم اشعار البنك فوراً بتعديل واعتماد التوقيعات اجلديدة.
مادة : 5/13

تقوم اإلدارة املالية مبتابعة حسابات اجلمعية وعمل مذكرات التسوية الالزمة شهريًا.
مادة : 6/13

يتم استخدام شيكات مطبوعة بأرقام متسلسلة  ،وبالنسبة للشيكات التالفة جيب التأشري عليها بوضوح بكلمة الغي حتى يبطل
استعماهلا وجيب حفظ هذه الشيكات برتتيب تسلسلها الرقمي للشيكات املدفوعة  ،كما جيب أن تكون هناك رقابة سليمة على
دفاتر الشيكات الغري مستعلمة.
مادة : 7/13

مبالغ الشيكات جيب طباعتها على الشيكات باحلاسب اآللي بهدف منع أي شخص من حماولة تغيري مبلغ الشيك ورفع قيمته.
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مادة : 8 /13

مينع استخراج شيك حلامله.
مادة : 9/13

جيب أن حترر مجيع الشيكات باسم الشركة املدون على الفاتورة أو من تفوضه الشركة أو بأمساء اجلهات املستفيدة.
مادة : 10/13

حيظر بتاتاً توقيع أي شيك على بياض كما جيب أن حتفظ أصول الشيكات امللغاة ومن خيالف هذا يتحمل األمر
مادة :11/13

ال حيرر الشيك إال بعد املراجعة والتدقيق املالي ومراجعة الصالحيات املالية واإلدارية على سند الصرف.
مادة : 12/13

يقوم احملاسب مبراجعة الشيكات الصادرة يومياً بتتبع تسلسل أرقامها ومطابقتها مع سند الصرف اخلاص بكل شيك ويتم التقييد
حبساب البنك على حسب الشيك.
مادة : 13/13

يف حالة احلاجة لقفل حساب بنكي يقوم املسؤول املالي موضحاً أسباب قفل احلساب البنكي القائم والتفاصيل ذات العالقة ومن ثم
املراجعة واالطالع املالي ومن ثم اعتماده من مدير اجلمعية ،و مبجرد قفل احلساب يقوم املسؤول املالي بتجميد احلساب الرئيسي يف
دليل احلسابات وإخطار املوظفني املعنيني بهذا األمر حسب ما هو مبيَن يف دليل احلسابات
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الفصل الرابع عشر :إرشادات الرقابة احملاسبية
مادة : 1/14

إرشادات خاصة باملدفوعات النقدية والشيكات للرقابة احملاسبية :
.1

جيب إعداد سند صرف ( نقدي أو شيكات) لكل املدفوعات.

.2

يفضل أن تتم كل املدفوعات عن طريق الشيكات أو التحويل أو صرف عهد وتسويتها بفواتري معتمدة.

.3

يف مجيع األحوال ال جيوز الصرف من النقدية احملصلة املوجودة خبزينة اجلمعية وجيب إيداعها أوالً بأول يف البنك.

.4

جيب أن يتم حترير كل الشيكات باسم املستفيد وال جيوز حترير الشيك حلاملة.

.5

يتم اعتماد الشيك بتوقيعني وال جيوز اعتماد الشيك قبل االطالع على املستندات املؤيدة وال جيوز اعتماد أي شيكات على

بياض أو بدون تاريخ.
.6

جيب مراجعة كل صرف النقدية عن طريق إدارة احلسابات (اإلدارة املالية) واعتمادها قبل الصرف.

.7

جيب ختم سند صرف النقدية وكذا مجيع املستندات املؤيدة للصرف خبتم " مدفوع " حتى ال يعاد استخدامها مرة أخرى.

.8

جيب التأشري على الشيكات امللغاة بكلمة " الغي " وحتفظ يف مكان حمدد للرجوع هلا وقت احلاجة.

.9

جيب أن يقوم مستلم النقدية أو الشيكات بالتوقيع باالستالم على إذن صرف النقدية أو تقديم إيصال يفيد استالم املبلغ.

 .10جيب فصل مسؤولية إعداد الشيك وتسليمه عن وظيفة القيد بدفاتر البنك.
 .11جيب إعداد مذكرة تسوية البنك شهرياً عن طريق شخص آخر غري املسؤول عن القيد بالدفاتر وإعداد الشيك واعتماده.
مادة

: 2/14

 .1إرشادات خاصة باملقبوضات النقدية للرقابة احملاسبية :
 .2جيب طبع دفاتر سندات قبض مرقمة مسبقاً .
 .3جيب أن تتكون دفاتر سندات قبض من أصل وصورتني  ،األصل يعطى ملن ورد النقدية أو الشيك والصورة األوىل ترفق مع
مستندات القبض  ،والصورة الثانية يتم االحتفاظ بها يف الدفرت وحفظ الدفرت يف مكان أمني كاخلزينة مث ًال للرجوع إليه وقت
احلاجة من قبل املراجعني مثالً .
 .4جيب أن يتم رقابة التسلسل الرقمي من شخص مسؤول.
 .5جيب التأشري على سندات قبض النقدية امللغاة بكلمة " الغي " وحتفظ يف مكان حمدد للرجوع إليها وقت احلاجة.
 .6جيب فصل وظيفة قبض األموال وإعداد سند قبض النقدية وتوريد النقدية بالبنك عن وظيفة القيد بالدفاتر اخلاصة
بالنقدية.
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 .7جيب أن يتم إيداع النقدية احملصلة يومياً بالبنك أو يف يوم عمل البنك التالي على األكثر .
 .8ال جيب إعطاء سلف شخصية أو غري ذلك من النقدية احملصلة.
 .9ال جيب الصرف على العهد املستدمية من النقدية احملصلة.
 .10جيب إجراء جرد مفاجئ من حني آلخر على اخلزينة وفحص أسباب االختالفات إن وجدت.
مادة

: 3/14

إرشادات خاصة بالتسويات البنكية الشهرية للرقابة احملاسبية :
 .1يقوم احملاسب بإعداد التسوية البنكية شهرياً وذلك عند استالم كشف حساب البنك الشهري .
 .2يتم عمل التسوية البنكية لتحديد التسويات املطلوبة لرصيد النقدية يف السجالت.
 .3إن التسوية البنكية توضح الفروق بني السجالت احملاسبية للمنظمة والسجالت البنكية لرصيد النقدية.
 .4عند االنتهاء من التسوية البنكية جيب أن يكون رصيد النقدية صحيح ًا ومطابقاً لرصيد البنك .
 .5تعترب التسوية البنكية هي أحد اإلجراءات للسيطرة على النقدية ولتحقيق التوافق بني كشف البنك ورصيد النقدية يف
السجالت.
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الدورة املستندية للمقبوضات النقدية
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