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 الفصل األول: األحكام والقواعد العامة

 تعريفات عامة (1) مادة

لم يقتِض السياق  واملستخدمة ضمن هذه الالئحة املعاني املبينة بجانبها ما  يكون للتعابير التالية  

 خالف ذلك:

 .قادر للتنمية الذاتيةجمعية الشباب  الجمعية

 جمعية.الالجمعية العمومية املشرفة على أعمال  الجمعية العمومية

 لجمعية.مجلس إدارة ا مجلس اإلدارة

 املدير التنفيذي للجمعية. املدير التنفيذي

 الشؤون اإلدارية واملاليةإدارة 
البشرية في  اإلدارة املسؤولة عن الشؤون اإلدارية واملالية واملوراد

 الجمعية.

 .جمعيةالئحة السياسات املالية واملحاسبية الخاصة بال الالئحة

 املوظف
إن كان موظف أو موظفة وهو نفسه  جمعيةهو كل من يعمل بال

 العامل املذكور في نظام العمل املعتمد في اململكة العربية السعودية.

 الهدف من الالئحة (2) مادة

تهدف هذه الالئحة إلى بيان القواعد األساسية للنظام املالي واملحاسبي والذي يراَعى اتباعه من قبل كافة 

عند القيام بجميع األنشطة املالية، كما تهدف إلى املحافظة على أموال وممتلكات  جمعيةالعاملين في ال

 وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد املراقبة والضبط الداخلي وسالمة الحسابات املالية. جمعيةال

 والخصوصية السرية (3) مادة

 "جمعيةيشار إليها فيما بعد بـ "وس جمعيةبال خاصة ملكية هي فيها املدرجة املعلومات وجميع لالئحةه اإنَّ هذ

غرض  ألي نسخها أو استخدامها العالقة، وكذلك ال يحق ذات األعمال بأداء فيما يتصل أن تستخدم ويجب

 .جمعيةكتابية مسبقة من ال آخر إال بموافقة  

 واإلجراءات الهدف من السياسات (4) مادة

 هذه ، والهدف منجمعيةال املوكلة للمالية في األنشطة تحكم التي واإلجراءات السياسات الالئحة تبين هذه إنَّ 

 ما يلي: واإلجراءات السياسات

 املالية. األنشطة لكافة مناسبة رقابية معايير وضع .1

بشكل  واضح بما فيها املوازنات والتقارير اإلدارية بكفاءة  جمعيةتحديد السياسات واإلجراءات املالية لل .2

 بكافة أنشطتها ووظائفها. جمعيةوفعالية وذلك الستخدامها في إدارة وتنظيم ال

ث مرجعي دليل وتوفير تأمين .3  . جمعيةفي الاملالية  موظفي لكافة محدَّ

داخل املالية  ومهام وظائف نطاق على واإلجراءات السياسات تطبيق عند والتوافق االنسجام ضمان .4

 .جمعيةال

 .املاليةومهام  وظائف استمرارية ضمان .5

 مسؤولية حفظ وتطبيق هذه الالئحة (5) مادة
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إدارة الشؤون عاتق مدير  على واإلجراءات املوجودة في هذه الالئحة تقع السياسات حفظ إنَّ مهمة .1

 أو من تخوله اإلدارة العليا بذلك. اإلدارية واملالية

  واإلجراءات السياسات دليل مراجعة .2
 
 العمل ملراعاة تغيرات الحاجة، حسب ذلك من أقل مدة في أو سنويا

  .جمعيةالرئيسة داخل ال

 .صاحب الصالحية قبل من اعتماده يجب في إجراءات األعمال تغيير أي .3

 ألخذ املوافقة واالعتماد.لمدير التنفيذي ل أن يقدم يجب الدليل هذا في املدرجة السياسات أي تغيير في  .4

 التوصية إلى للموظفين باإلضافة واإلجراءات السياسات هذه وتوضيح إيصالاملالية  إنَّ من مهام .5

 الضرورة. عندلمدير التنفيذي ل بالتعديالت

 لالعتماد. املدير التنفيذي قبل من عليه والتوقيع (1إجراء )نموذج اقتراح تعديل/   مراجعة نموذج .6

 أو هناك أي أسئلة كانت أما إذا ،السياسات هذه ومقاصد معاني املوظف املعنّي فهم مسؤولية إنَّ من .7

 تقديم املوظف فاملطلوب من ،هابفعالية ملتطلبات االستجابة على قدرته أو بالسياسات تتعلق استفسارات

. لمالية ل االستفسارات هذه
 
 فورا

الجوانب  لجميع ومتكامل ومتسق سليم وفهم لوعي تقديم أساس السياسات هذه من األساس ي الغرضإنَّ  .8

 الوظائف حتى وإن تغير األفراد العاملين فيها.  بهذه املرتبطة

 أمن وحماية املستندات (6) مادة

 اآلتية:مكان آمن وبطريقة سليمة ومنها املستندات والوثائق  في املستندات بجميع االحتفاظ يجب

 املراجعة. وتقارير السنوية الحسابات .1

 .جمعيةجميع العقود واالتفاقيات املبرمة مع ال .2

 امللكية. سندات .3

 االستشارية وغيرهم. املانحة، املكاتب الجهات البنوك، مع املراسالت .4

 أي مستندات أخرى ذات أهمية مالية أو قانونية. .5

 اعتماد الالئحة (7) مادة

عتمد هذه الالئحة من قبل 
ُ
صاحب الصالحية، وذلك بعد مناقشتها، وال يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة ت

فيها إال بموجب قرار صادر عن صاحب الصالحية أو من يفوضه بذلك، وفي حالة صدور أي تعديالت ينبغي 

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

 تطبيق الالئحة (8) مادة

أو من يفوضــه، وبما ال يتعارض  مجلس اإلدارةي هذه الالئحة يعتبر من صالحيات كل ما لم يرد به نص ف .1

 مع األنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية.

املدير  حيثما يقع الشك في نص أو تفسير أي من أحكام هذه الالئحة، فإن قرار الفصل فيه في يد .2

 .التنفيذي

 ويلغي اعتماد الالئحة كل ما يتعارض معها.يستمر العمل  .3
 
 بالقرارات والتعاميم املالية املعمول بها حاليا
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 رقابة تطبيق الالئحة (9) مادة

مجلس هو املسؤول عن مراقبة تطبيق هذه الالئحة وااللتزام بها، وعليه إخطار  جمعيةفي ال املدير التنفيذي

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بذلك، وإبالغ اإلدارة
 
باألمور ذات ه عن أي مخالفة للعمل ملعالجتها فورا

 األهمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 جمعيةصالحية التوقيع عن ال (10) مادة

هو من يخوله صاحب الصالحية حسب الئحة الصالحيات  جمعيةإنَّ من يملك حق التوقيع عن ال .1

 .ةجمعياملعمول بها في ال

 لالئحة الصالحيات وكما يقر نظام التوقيع عن التُ  .2
 
على أن يتضمن   جمعيةحدد الصالحيات املالية وفقا

 ذلك ما يلي:

 حدود عمليات الصرف املالي. -أ

 نماذج التوقيعات املعتمدة مع بيانات تواريخ سريانها. -ب
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 الفصل الثاني: السياسات املالية واملحاسبية

 سياسات عامة 

 سياسات عامة (11) مادة

، وتنتهي في اليوم األخير من العام نفسه، ميالديتبدأ في اليوم األول من كل عام  جمعيةالسنة املالية لل .1

 ويتم إقفال الدفاتر املحاسبية في نهاية كل شهر.

بع ال .2
َّ
 القواعد واألعراف املحاسبية املتعارف عليها واملعمول بها. جمعيةتت

 برنامج خاص للحسابات  (12) مادة

باستخدام نظام خاص بالحسابات العامة على الحاسب اآللي إلثبات وتسجيل  حساباتها جمعيةتمسك ال .1

 .جمعيةموجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات ال

املالي  تقوم املالية بالتأكد املستمر من صالحية النظام ومالئمته مع االحتياجات ومتطلبات العمل .2

 واملحاسبي والتحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة األعمال ف
 
يه والسعي لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقا

 مع أعلى مستويات األداء املحاسبي.

 األسس املحاسبية 

 األسس املحاسبية (13) مادة

قيد .1   املزدوج بمبدأ القيد جمعيةحسابات ال تُ
 
 واملعمول بها.  املحاسبية املتعارف عليها واملبادئ لألسس ووفقا

  الحسابات إعداد يتم .2
 
 اآلتية: العامة واملفاهيم لألسس وفقا

 التاريخية وبالريال السعودي. مبدأ التكلفة بموجب تسجيل األصول  -أ

 تسجيل اإليرادات واملصاريف على أساس االستحقاق.  -ب

 قائمة على فرض االستمرارية. جمعيةال -ت

 العمل بمبدأ االفصاح الكامل للقوائم املالية. -ث

 لة.االحتفاظ بسجالت محاسبية مستق جمعيةإنَّ على ال -ج

تتيح ألي  بالدفاتر املحاسبية والقوائم املالية وجميع العمليات املحاسبية بطريقة حتفاظب اال يج -ح

 طرف له عالقة بالرجوع واالطالع عليها في أي وقت مناسب. 

منظمة وعلى   أرشفة الفواتير والسجالت ومحاضر االجتماعات والقرارات على أساس علمي وبطريقة -خ

 أن ال تقل عن خمس سنوات.

 إعداد التقارير املحاسبية (14) مادة

 جميع أساس )شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي(، بحيث تشمل على التقارير إعداد يتم .1

األنشطة املتعلقة  املالي ونتائج املوقف عن واضحة ودقيقة باإلفصاح بصورة الضرورية االستحقاقات

 . جمعيةبال

 لإلدارة العليا لالطالع واالعتماد. ويتم تقديمها، جمعيةلكافة أنشطة ال املالية التقارير إعداد يتم .2
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 تسوية الحسابات الشهرية (15) مادة

 شهري: أساس الحسابات اآلتية على تسوية

 البنوك. في النقد .1

 املدينة. الذمم .2

 الدائنة. الذمم .3

. املدفوعة املبالغ .4
 
 مقدما

 السلف. .5

 تقارير اللجان.  .6

 الثابتة. األصول  سجل .7

 البنكية  الحسابات إدارة

 التعامل مع الحسابات البنكيةسياسات  (16) مادة

 يجب اتباع السياسات التالية عند القيام بأي عمل يتعلق بالحسابات البنكية:

 .جمعيةالبنكية باسم ال الحسابات فتح جميع .1

بالتوقيع حسب الئحة الصالحيات املعتمدة في  املسؤول واملفوض قبل من الصادرة الشيكات كافة توقيع .2

 .جمعيةال

 أسبوعي.  أساس على البنكية الحسابات كافة تسوية عمليات إجراء .3

 حين ظهورها. عمليات في تظهر والتي العالقة املسائل كافة حل .4
 
 التسوية والتحري عنها مباشرة

  حساب أي قفل اعتماد .5
 
 املتبعة. لإلجراءات وفقا

 لصاحب الصالحية وحسب الحاجة. جمعيةتكون صالحية التحويل بين حسابات ال .6

 دورة اإلقفال الشهرية 

 إقفال املستحقات الشهرية (17) مادة

 ومنها اآلتي:
 
 يجب إقفال املستحقات شهريا

 باملوظفين. املتعلقة املستحقات .1

 املصروفات. جميع .2

 جميع اإليرادات. .3

 وعند إقفال الدورة الشهرية للمستحقات يجب إتباع اآلتي:

 ت تسجيل كافة املستحقا .1
 
 لألنظمة والقوانين واملعمول بها. طبقا

 املستحقات من قبل صاحب الصالحية. اعتماد .2

 تقييد وإقفال الدفعات املقدمة واملستحقة (18) مادة

 واملستحقة يجب على ال
 
 مراعاة تقييد جميع الدفعات. جمعيةعند اإلقفال الشهري للمصاريف املدفوعة مقدما
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 املصروفات الرأسمالية 

 املصروفات الرأسماليةسياسة الصرف من  (19) مادة

  إنَّ عملية الصرف من املصروفات الرأسمالية يكون  .1
 
 إلجراءات  املوازنة في املعتمد للمبلغ طبقا

 
وطبقا

 .جمعيةاملتبعة في ال والتعميد املوافقة

 الرأسمالية. األصول  قائمة في يدرج أن يجب سعودي يالر  ألف قيمته تتجاوز  أصل إنَّ أي .2

 الثابتة. األصول  حسابات في إلدراجها املتعارف عليه بالشكل الرأسمالية املصروفات تسجل .3

 إثبات األعباء املالية واإلدالء باملعلومات 

 إثبات األعباء املالية (20) مادة

عتمد األوامر الشفهية.
ُ
 إنَّ أي أمر يترتب عليه عبء مالي ينبغي أن ُيرفع فيه أمر كتابي، وال ت

 باملعلومات املاليةاإلدالء  (21) مادة

خطي من  دون تعميد جمعيةال يجوز اإلدالء بأي معلومات أو بيانات للغير فيما يخص النواحي املالية لل .1

 .املدير التنفيذي

 إخراج املستندات املالية والتقارير والقوائم املالية أو صور عنها إلى خارج .2
 
 باتا

 
إال  جمعيةال يمنع منعا

 .تنفيذياملدير البموافقة خطية من 

 إدارة األصول 

 أنواع األصول  (22) مادة

 األصول تشمل ما يلي:

األصول الثابتة: وهي عبارة عن األراض ي واملباني واملرافق واملعدات وأجهزة الحاسب والطابعات ووسائل  .1

 النقل واألثاث الالزمة لحاجة العمل.

 باإلضافة إلى األصول املتداولة األخرى.األصول املتداولة: وهي عبارة عن النقدية الالزمة لحاجة العمل،  .2

 سياسات إدارة األصول  (23) مادة

  الثابتة األصول  حيازة يتم .1
 
 تاريخ في بتكلفتها التاريخية السجالت في تقييدها ويتم املعتمدة لإلجراءات طبقا

 الحيازة.

 حيازتها تاريخ التي تعقب بالفترات الخاصة املالية القوائم في املقيدة الثابتة األصول  اإلفصاح عن يجب .2

 املتراكم لها. اإلهالك تسوية وبعد

املباشر  اإلهالك طريقة باستخدام لألصل اإلنتاجي العمر على لإلهالك القابلة األصول  يجب توزيع تكلفة .3

 بالنسب السنوية املعتمدة.

  شهر لكل أساس كامل على اإلهالك تحميل يتم وكما شهري، أساس على اإلهالك حساب يتم .4
 
 من اعتبارا

ل ألصلن ام التخلص حالة في بينما األصل، حيازة تاريخ  فيه التخلص تم الذي الشهر على اإلهالك ال ُيحمَّ

 األصل ويتم متابعتها من قبل اإلدارة املالية. من

 الثابتة لتوثيق األصل وتاريخ حيازية. األصول  من صلل أمرقمة لك بطاقات إعداد .5
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 حسب الثابتة األصول  قوائم مع الجرد نتائج ويجب مقارنة الثابتة لألصول  دوري جرد إجراء يجب .6

الالزمة واتخاذ قرار بشأنها بعد  التسويات إجراء املطابقة يجب عدم حالة وفي السجالت املقيدة من قبل،

 التحقق من صاحب الصالحية.

  األصول  من التخلص .7
 
املكاسب )أو الخسائر( من  تحميل  املعتمدة، ويجب لإلجراءات الثابتة يتم وفقا

تخلص الثابتة األصول 
ُ
 األرباح والخسائر. حساب على منها امل

  .يجري احتساب استهالك األصول بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة املقدرة للعمر اإلنتاجي لها .8

 متابعة سجل األصول  (24) مادة

 الشهر نهاية في اإلهالك حساب ليتم الثابتة األصول  سجل في األصول التي تم إضافتها جميع إدراج .1

 بالكامل.  لألصول 

 الثابتة. األصول  سجل من الشهر خالل منها التخلص تم التي األصول  جميع استبعاد .2

 املوازنات التقديرية 

 أسس إعداد املوازنة التقديرية (25) مادة

عد ال .1
ُ
خطة تشغيلية مشتقة من الخطة طويلة األجل وتشمل على الخطط الفرعية ومن هذه  جمعيةت

الخطط الفرعية، خطة القوى البشرية وتدرج فيها الوظائف التي من املتوقع استحداثها. وعلى أن تشمل 

 عمل.هذه الخطة عدد املوظفين الجدد ومستواهم املنهي وتكلفتهم املالية والتاريخ املتوقع اللتحاقهم بال

 إلعداد املوازنة التقديرية. .2
 
 تعد الخطة التشغيلية أساسا

 أهداف املوازنة التقديرية (26) مادة

لتحقيق األهداف املدرجة في الخطة السنوية وهي  جمعيةاملوازنة التقديرية وهي عبارة عن الخطة املالية السنوية لل

 ن وراء إعدادها تحقيق ما يلي:، ويسعى مجمعيةالتي تتضمن جميع االستخدامات واملوارد ملختلف أنشطة ال

 إلى احتياجات واقعية وأهداف قابلة  .1
 
التعبير املالي عن الخطة التشغيلية املعدة على أساس علمي مستندة

 للتحقيق.

 لتحقيقها. جمعيةرصد املوارد املالية الالزمة لتمويل األنشطة التي تسعى ال .2

 على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات والعمل بها. جمعيةمساعدة إدارة ال .3

 .جمعيةقياس األداء الكلي لل .4

 الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طريق املقارنات املستمرة بين األرقام املقدرة واألرقام الفعلية. .5

على تقدير احتياجاتها من رأس املال العامل وحجم السيولة النقدية الالزمة  جمعيةمساعدة إدارة ال .6

 بأول.
 
 لسداد االلتزامات الدورية أوال

 أقسام املوازنة التقديرية (27) مادة

عد ال
ُ
على أن  تشمل املوازنة التقديرية لخطة للتشغيلية موازنة تقديرية إليراداتها ونفقاتها كانعكاس مالي ل جمعيةت

 اآلتي:

ة التقديرية للنفقات التشغيلية وتضم تكلفة القوى البشرية القائمة على رأس العمل وتكلفة القوى املوازن .1

 العاملة املضافة خالل العام القادم ونفقات املواد والخدمات املستهلكة.

 املوازنة التقديرية للمصاريف الرأسمالية وتشمل األصول الثابتة مثل تكلفة املعدات والتجهيزات وغيرها. .2



 

 

 

 قادر  جمعية الشباب للتنمية الذاتية - الئحة السياسات املالية واملحاسبية

 

 
 11 

  
 

 .جمعيةخدمات الأعمال و  ملوازنة التقديرية لإلنفاق علىا .3

 ومصادر التمويل. جمعيةاملوازنة التقديرية إليرادات ال .4

 املدة الزمنية للموازنة التقديرية (28) مادة

عد املالية مشروع املوازنة التقديرية بالتعاون مع إدارات ال
ُ
املختلفة قبل نهاية السنة بثالثة أشهر على  جمعيةت

 األكثر.

 مسؤولية إعداد املوازنة التقديرية (29) مادة

 ، ومن ثم تقدم لصاحب الصالحية لالعتماد.جمعيةتختص املالية بوضع التخطيط املالي )املوازنة التقديرية( لل

 االلتزام باملوازنة التقديرية (30) مادة

وم كل منها بتنفيذ ما جاء بها، وكٌل منهم في حدود صالحياته تلتزم اإلدارات بمشروع املوازنة التقديرية ويق

 واختصاصاته.

 التعديل في بنود املوازنة التقديرية (31) مادة

املبالغ املالية املقررة للبنود في املوازنة التقديرية وذلك عن طريق ما هو   -تعديل/ زيادة/ إلغاء -من املمكن تجاوز 

 .جمعيةمبين في الئحة الصالحيات املعتمدة في ال

 التأخر في اعتماد املوازنة التقديرية (32) مادة

حدود  إذا تأخر صدور اعتماد املوازنة التقديرية عن األول من بداية العام املالي، فيستمر العمل في .1

 ( لكل شهر لحين اعتماد املوازنة الجديدة.12:1اعتمادات املوازنة السابقة بنسبة )

 زانة التقديرية الجديدة إال بعد إقرارها.ال يجوز الصرف من االعتمادات الجديدة في املو  .2

 أسس إعداد الحسابات الختامية 

 إعداد الحسابات الختامية (33) مادة

عد الحسابات الختامية وامليزانية العمومية لعرضها على صاحب الصالحية لدراستها واعتمادها النهائي في موعد 
ُ
ت

 أقصاه ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية.

 امليزانيةضوابط إعداد  (34) مادة

 يراعى عند إعداد امليزانية والحسابات الختامية اتباع املعايير املحاسبية املتعارف عليها واملعمول بها. 
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 النظام املحاسبي اإللكتروني

 إمساك السجالت املحاسبية اإللكتروني (35) مادة

املختلفة بما يكفل تسهيل إعداد الحسابات الختامية في نهاية  جمعيةإمساك السجالت الالزمة لقيد حسابات ال

 السنة املالية.

 أنواع السجالت املحاسبية (36) مادة

 ملا تقتضيه طبيعة أعمال ال .1
 
ن من  جمعيةالسجالت املحاسبية القانونية واملتعارف عليها وفقا ِ

ّ
بحيث ُيَمك

ن من سهولة ا ِ
ّ
 ستخراج البيانات ووضوحها.تحقيق األغراض املذكورة في البنود السابقة وُتِمك

 أي سجالت إحصائية أو بيانية لتوفير ما تطلبه وما تقتضيه عمليات املتابعة املالية واملحاسبية. .2
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 الفصل الثالث: املدفوعات واملقبوضات 

 املدفوعات 

 سياسات الصرف (37) مادة

1.  
 
 بسند الصرف.يتم صرف املبالغ بمقتض ى أمر الصرف، ويتم الصرف بشيكات أو حواالت بنكية مرفقا

بصفة  جمعيةمن املمكن عند الضرورة صرف مبلغ معين ملوظف أو أكثر، يصرف منه على بعض أعمال ال .2

 عهدة مالية مؤقتة على أن تسوى عند انتهاء الغرض منها.

 للتعاقد املحرر بينه وبين ال .3
 
، جمعيةال يتم الصرف إال بعد التحقق من تنفيذ الطرف اآلخر اللتزاماته، طبقا

ذلك فإن من املمكن صرف مبالغ مقدمة تحت الحساب إذا دعت الحاجة لذلك ولكن بشرط الحصول  ومع 

 على ذلك. املدير التنفيذيعلى الضمان الكافي، مع أخذ موافقة 

 سياسات إصدار الشيكات أو الحواالت (38) مادة

 ال يصرف أي شيك أو حوالة إال بموجب نموذج طلب إصدار شيك أو حوالة وبتوقيع ومصادقة صاحب .1

 الصالحية وللمستفيد األول فقط.

ال يحرر الشيك أو تحول الحوالة إال بعد املراجعة وأخذ التوصية املحاسبية وموافقة صاحب الصالحية على  .2

 ذلك.

 بأول وإرجاع ما املالية تحتفظ  .3
 
بدفاتر الشيكات الواردة من البنك، ويتسلم املوظف املعني الدفاتر الالزمة أوال

 في نهاية كل يوم لحفظه في الخزينة.لم ُيستخدم منها 

 توقيع أي شيك على بياض. .4
 
 ُيحظر بتاتا

 تحفظ الشيكات امللغاة مع أصولها بدفتر الشيكات ومن يخالف هذا األمر يتحمل مسؤولية ذلك. .5

 ُيحظر استخراج أي شيك لحامله. .6

 بتتبع تسلسل أرقامها، وم .7
 
طابقتها مع أمر الصرف يقوم املوظف املعني بمراجعة الشيكات الصادرة يوميا

.
 
 الخاص بكل شيك واالحتفاظ بكعوب الشيكات ويتم التقييد في حساب البنك مع مراعاة أن يتم القيد يوميا

، وتتم التسوية األسبوعية له بمعرفة مدير  .8
 
إدارة تتم مطابقة كشوف البنك بكشف البنك الدفتري أسبوعيا

 وأخذ موافقته عليه. الشؤون اإلدارية واملالية

 سياسة التعامل مع املستندات (39) مادة

يجب أن تحفظ أصول املستندات املؤيدة للصرف مع الشيكات عند التوقيع، ويجب أن يؤشر على املستندات  .1

 بما يفيد إصدار الشيكات.

بعد التأكد  لتنفيذيإذا فقدت املستندات املؤيدة الستحقاق مبلغ معين جاز أن يتم الصرف بموافقة املدير ا .2

من عدم سابقة الصرف، ويشترط أخذ التعهد الالزم على طالب الصرف بتحميله النتائج التي تترتب على تكرار 

 الصرف، وأن يقدم طالب الصرف بدل فاقد عن املستند إن أمكن.

 في حال فقدان شيك يوجه خطاب للبنك بإلغاء هذا الشيك وعدم صرفه.  .3

على مستند الصرف من قبل املخول باالستالم مع تحريره لسند قبض يفيد يراعى التوقيع على صورة الشيك و  .4

 .استالمه الشيك
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 ويحتفظ بها. كعب الشيكتوثق البيانات على   .5

 اعتماد أمر الصرف (40) مادة

 على الوجه اآلتي:  جمعيةيتم اعتماد إذن الصرف من ال

 للصرف، ومراجعته ومن ثم  .1
 
اعتماده من قبل صاحب أن يستوفي جميع املستندات التي تجعله قابال

 الصالحية.

إذا كان الصرف بموجب فواتير املوردين يجب أن تكون الفواتير أصلية وباسم املورد ومختومة منه وأن ُترفق  .2

 عتماد وموقع عليه من املسؤول باستالم املواد وأنها مطابقة للمواصفات املطلوبة. ال بإذن الصرف وأمر ا

 بأنه لم يسبق صرف قيمة هذه الفاتورة من قبل.املالية يجب أن ُيؤشر على الفاتورة من قبل  .3

 وليست باسم أحد موظفيها. جمعيةأن تكون املستندات باسم ال .4

 سياسة التعامل مع املصروفات (41) مادة

 يتم التعامل مع جميع املصاريف حسب السياسة اآلتية:

 عند الشراء. التي املشتريات جميع عن اإلبالغ .1
 
 تتم مباشرة

 استالم املواد. بإيصال استالمها عند املشتريات جميع تسجيل .2

املعتمدة وال يجوز  تجزئة العملية الواحدة بهدف  اإلجراءات حسب املصاريف جميع على واملوافقة التعميد .3

 اعتمادها من صاحب صالحية أقل.

 العهد العينية واملالية الدائمة واملؤقتة 

 سياسات استخدام العهد املالية (42) مادة

 للعهد الدائمة واملؤقتة. ويشمل النظام تحديد قيمة العهد وحاالت الصرف منها  تنفيذياملدير اليعتمد  .1
 
نظاما

والحد األقص ى لكل عهدة، وتحديد مستلم العهدة ومن له حق االعتماد، ويراعى عند تحديد قيمة العهد والحد 

 عهدة.األقص ى لكل منها طبيعة األعمال التي يتريب عليها عملية الصرف من ال

على املكلف بالصرف من العهدة املالية تقديم املستندات أو الفواتير الدالة على الصرف مع استمارة  .2

االستعاضة بعد تفريغ بنود الصرف في االستمارة املذكورة لتسهيل مراجعة املستندات التي يجب أن تكون  

 مستوفاة لشروط الصرف على استمارة االستعاضة.

تم متابعتها ومعالجتها الدفترية بموجب نموذج تسجيل عهدة تحال نسخة منه إلى تصرف العهد املالية وي .3

 إلثبات قيودها املحاسبية، وتسجل كعهدة شخصية تستخدم من قبل موظف معين وتسجل عليه.الحسابات 

 ال يجوز صرف عهدة مالية من عهدة مالية أخرى أو عهدة ملوظف من موظف آخر. .4

 تصفية العهدة املستديمة (43) مادة

 -العهدة املستديمة في الحاالت التالية: تصفى

 نهاية السنة املالية. .1

 تصفيتها. جمعيةعندما تطلب ال .2

 عندما تنتقل من موظف إلى آخر. .3

 سياسات استخدام العهد العينية (44) مادة
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مواد العهد العينية ُيمنع شراؤها ألغراض التخزين ويتم الشراء حسب الحاجة لها، ومن املمكن االستثناء وفي  .1

بشراء بعض مواد العهد املتكررة االستعمال وسريعة االستهالك وإذا  املدير التنفيذيحدود ضيقة وبموافقة 

 لل
 
 ماليا

 
 .جمعيةكان هذا الشراء يحقق وفرا

األجهزة واملعدات واألدوات واألثاث واملفروشات وتجهيزات الحاسب اآللي ووسائل االتصال ووسائل النقل إنَّ  .2

التي تصرف أو تشترى وتوضع تحت تصرف موظف أو مجموعة من املوظفين لغرض تنفيذ مهام وظائفهم أو 

هدة مسلمة ملوظف الستخدامهم الشخص ي تخضع لقيدها وتسجيلها في )سجل العهد العينية( وإثباتها كع

 عنها وعن سالمتها واملحافظة عليها وحسن استعمالها حسب األصول وعلى الوجه 
 
معين ويكون مسؤوال

 عند الطلب. جمعيةالصحيح وإعادتها إلى ال

 املالية بإعداد نظام خاص للعهد، حتى ُيسهل حصر وتسجيل حركة العهد ومتابعتها وإرجاعها وتصفيتها. تقوم .3

ما لم يقم  جمعيةنهاية الخدمة وال تمنح براءة الذمة ألي موظف تنتهي خدماته من ال ال تسدد تعويضات .4

 بتسليم كافة العهد املسجلة عليه أو سداد القيم املترتبة عليه من العهد التي لم يسلمها.

 صرف العهدة املؤقتة (45) مادة

لة والتي يشترط فيها الدفع صرف العهد املؤقتة ملوظف معين ملواجهة االحتياجات العاج تنفيذييعتمد املدير ال

النقدي والفوري ولحاجة ملحة لذلك وضمن النظام املتبع واملعمول به، ويبين في طلب الصرف كيفية تسوية 

العهدة ومدتها، وعلى أن تسدد العهد وتسوى حساباتها بمجرد انتهاء الغرض التي صرفت من أجله ويحظر صرف 

 ها وال يجوز استعاضتها.العهدة املؤقتة في غير األغراض املخصصة ل

 الرواتب واألجور 

 صرف الرواتب (46) مادة

 .األخير فيهتصرف مرتبات وأجور العاملين نهاية كل شهر ميالدي وعلى أن ال تتأخر عن اليوم 

 صرف الرواتب واألجور قبل التاريخ املحدد جمعيةالحاالت التي يجوز لل (47) مادة

 على ذلك. لتنفيذيموافقة املدير ااملواسم واألعياد الرسمية، وما على شاكلتها بشرط  .1

 أن يكون املوظف في مهمة خارجية ويستلزم وجوده إلى ما بعد حلول املوعد املحدد لصرف الرواتب. .2

 عند استحقاق إجازته السنوية االعتيادية. .3

 إدارة املصروفات النثرية 

 ضبط املصروفات النثرية (48) مادة

 لحدود الصرف املعتمدة. اإلدارات مختلف في النثرية املصروفات عهدة مبالغ على املحافظة .1
 
 وفقا

ة ومتفق عليها، بحدود صرفها بعد النثرية املصروفات عهدة تغذية .2  وتقييد يتم تدوين على ذلك وبناء   ُمَقرَّ

 النثرية. املصروفات عهدة من تمت التي املصروفات

 استعاضة عهدة املصروفات النثرية (49) مادة

املبلغ املعتمد تعوض العهدة حسب  إجمالي من (%75) النثرية املصروفات عهدة من املستخدم املبلغ تجاوز  عند

 اإلجراء املتبع.
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 املقبوضات

 املبالغ النقدية في الخزينة (50) مادة

 .تنفيذيبمعرفة املدير ال جمعيةُيحدد الحد األقص ى للمبالغ النقدية التي ُيحتفظ بها في خزينة ال

 مسؤولية حفظ الخزينة (51) مادة

 عما بعهدته في الخزينة من نقد أو شيكات أو أوراق ذات قيمة. املحاسبيعد 
 
 مسؤوال

 ضوابط تحرير سندات القبض (52) مادة

 يحرر سند قبض )يأخذ رقم مسلسل متفق عليه( للمبالغ التي يتم استالمها ويتضمن السند املعلومات التالية:

 اسم الدافع. .1

 قيمة املبلغ املستلم باألرقام والحروف والعملة. .2

 ستالم.التاريخ اال  .3

 بيان سبب الدفع. .4

/ شيك/ تحويل بنكي  .5
 
 (.-اسم البنك ورقم الحساب وتاريخ إصدار الشيك -طريقة االستالم )نقدا

 .مديره املباشرتوقيع السند من املحاسب و  .6

 توريد النقد إلى البنك (53) مادة

 املحاسب يعد 
 
بالبنك في اليوم التالي على  جمعيةعن توريد ما يزيد عن الرصيد النقدي املحدد إلى حساب ال مسؤوال

األكثر وحفظ إشعار اإليداع، وفي الحاالت التي يتعذر فيها إيداع املبالغ الزائدة أو الشيكات بالبنوك ألي سبب كان 

 ال بد من إخطار الحسابات بذلك.

 جمعيةمتابعة حقوق ال (54) مادة

 إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةدير ير ملفي أوقات استحقاقها، وإعداد التقار  جمعيةإنَّ على املالية متابعة حقوق ال

عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها إلتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها، وكما ال يجوز التنازل عن أي حق من 

يتعذر تحصيله إال بعد اتخاذ كافة الوسائل الالزمة لتحصيله، وكما يمكن بقرار من صاحب  جمعيةحقوق ال

 والتي لم تحصل بعد استنفاذ كافة الوسائل املمكنة للتحصيل. جمعيةملستحقة للالصالحية إعدام الديون ا



 

 

 

 قادر  جمعية الشباب للتنمية الذاتية - الئحة السياسات املالية واملحاسبية

 

 
 17 

  
 

 الفصل الرابع: السيولة واالحتياطات والضمانات 

 توفير السيولة 

 مسؤولية توفير السيولة (55) مادة

الجارية والرأسمالية كما  جمعيةاإلدارة العليا هي املسؤولة عن توفير السيولة الالزمة ملواجهة مدفوعات ال .1

 هو معتمد في املوازنة التقديرية مع تجنب تعطيل السيولة الفائضة بدون االستفادة منها.

اإلدارة العليا هي من عليها البحث عن مصادر التمويل املختلفة وإجراء املقارنة الالزمة الختيار املصدر  .2

 األفضل للتمويل. 

 االحتياطات

 االحتياطات (56) مادة

 بقرار من 
 
 لذلك. جمعيةويتم الصرف من االحتياطيات النقدية لل دارة العليااإل تشكل االحتياطيات سنويا

 
 وفقا

 الضمـانـات

 أقسام الضمانات (57) مادة

ضمانات للغــير: وتشمل املبالغ النقدية وخطابات الضمان الصادرة عن املصارف وما في حكمها والكفاالت  .1

 .جمعيةين عن عقود أو ارتباطات يلتزم بتنفيذها تجاه الواالقتطاعات املقدمة من الغير كتأم

ضمانات لـدى الغــير: وتشمل املبالغ النقدية وخطابات الضمان الصادرة عن املصارف وما في حكمها أو  .2

 للغير كتأمين عن عقود أو ارتباطات لها. جمعيةالكفاالت أو االقتطاعات املقدمة من ال

 تسجيل الضمانات (58) مادة

تسوى الضمانات املقدمة أو املودعة من الغير وفق األحكام التعاقدية الخاصة بها كما ترد إلى أصحابها إذا  .1

مت من أجله، وبعد موافقة  ّدِ
ُ
 على ذلك.التنفيذي املدير زال السبب الذي ق

 وفق أحكام العقود تسجل التأمينات لدى الغير على الجها .2
 
 أو جزئيا

 
ت املستفيدة منها على أن تسترد كليـا

مت من أجلهـا. ّدِ
ُ
 املبرمة لهذا الغرض أو زوال األسباب التي ق

 حـفظ مستندات الضمانات (59) مادة

 بغية   جمعيةتحفظ وثائق الضمانات املقدمة لل
 
في ملف خاص لدى املالية، ويراعى العودة إليها وفحصها دوريا

تمرار صالحيتها أو انتهاء أجلها، وتكون املالية مسؤولة عن صحة القيود املحاسبية الخاصة بها التأكد من اس

 ومتابعة استردادها بحلول أجلها.
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 الفصل الخامس: الرقابة املالية

 الرقابة الداخلية 

 جمعيةسياسة الرقابة الداخلية على أموال ال (60) مادة

، وأوجه استخدامها في كل  جمعيةالقرارات الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية على أموال ال املدير التنفيذي يصدر 

عملية، على أن تشمل هذه القرارات بصفة خاصة قواعد الرقابة على اإلنفاق، وتداول النقدية، وأوراق القبض  

 . واألجور واملرتبات وغيرها من أوجه اإلنفاق

 ضوابط التدقيق الداخلي (61) مادة

  حة تطبيق النظام املالي واملحاسبي وإثبات القيود اليومية.التأكد من ص .1

 التأكد من سالمة تطبيق وتنفيذ السياسات واألنظمة واإلجراءات املالية. .2

 فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حيالها. .3

التزام على  التأكد من صحة طلبات الشراء والعقود واالتفاقيات وجميع أنواع املستندات التي تنش ئ .4

 تجاه الغير. جمعيةال

 الغير وإثباتها بالدفاتر والسجالت واملحاسبية. ومستحقاتها لدى جمعيةالتأكد من تحصيل أموال ال .5

 تقارير الرقابة املالية (62) مادة

إدارة مدير ومقدار الفائض أو العجز النقدي في نهاية كل ثالثة أشهر إلى    جمعية تقرير دوري يبين وضع ال  ترفع املالية

 لرفعه لإلدارة العليا لالطالع واالعتماد. الشؤون اإلدارية واملالية

 جمعية مدقق حسابات ال 

 تكليف مدقق الحسابات (63) مادة

مدقق حسابات خارجي )مكتب تدقيق قانوني( أو أكثر من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو   جمعيةالتكلف 

، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو  جمعيةالاالعتبارية املرخص لهم بالعمل في اململكة وذلك ملراجعة حسابات 

 . جمعيةالالحسابات يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام 

 الحساباتضوابط تكليف مدقق  (64) مادة

وبين شغل وظيفة فيه، كما ال يجوز أن تكون له   جمعيةالال يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات ب .1

 . جمعيةالمصلحة مباشرة في أي من أعمال 

2. .
 
 ال يجوز ملدقق الحسابات أن يتقاض ى أي مكافآت أو بدالت سوى األتعاب املقررة له سنويا

 ضوابط عمل مدقق الحسابات (65) مادة

كٌل في مجاله، التعاون مع مدقق الحسابات، وذلك بتقديم كافة البيانات  جمعيةالاملختصين بعلى جميع  .1

 ، وذلك بهدف إبداء رأيه الفني املحايد.جمعيةالواملعلومات الكاملة والصحيحة عن أعمال 
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ملدقق الحسابات أو من ينتدبه في كل وقت من أوقات العمل الرسمية االطالع على جميع الدفاتر  .2

جالت واملستندات وطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء مهمته، وعلى والس

 املختلفة تيسير مهمته في ذلك. جمعيةإدارات ال

للضياع أو سوء االستخدام، يتعين  جمعيةالعند اكتشاف أي اختالس أو مخالفة تعرض أموال أو أصول  .3

التخاذ اإلجراءات الالزمة، ويزود  املدير التنفيذي على مدقق الحسابات تقديم تقرير فوري بذلك إلى

 بصورة من ذلك التقرير إذا دعت الحاجة. مجلس اإلدارة

 بذلك إلى  .4
 
مجلس في حال عدم تمكين مدقق الحسابات من أداء مهمته، يرفع مدقق الحسابات تقريرا

 التخاذ اإلجراءات الالزمة. اإلدارة

 الرقابة على الخزينة 

 سياسات الرقابة على الخزينة )الصندوق( (66) مادة

1.   ،
 
تخضع الخزائن للمراجعة والجرد الدوري واملفاجئ، وكما يجب أن يتم الجرد الدوري مرة على األقل شهريا

 لكافة محتويات الخزينة، ويحرر به محضر في كل مرة يوضح نتيجة الجرد باختصار  
 
ويكون الجرد شامال

 في نهاية املحضر باستالم ما في الخزينة من محتويات.  املحاسبويوقع عليه 

في حال ظهور أي فروقات بالعجز أو الزيادة في رصيد الخزينة يرفع األمر إلى صاحب الصالحية لتحديد   .2

 املسؤولية التخاذ اإلجراء املناسب. 

 املخالفات املالية 

 ضوابط التعامل مع املخالفات املالية (67) مادة

للتحقيق في األمر وإعداد تقرير تشكيل لجنة تنفيذي املدير الفي حال حدوث مخالفات مالية ينبغي على  .1

 مفصل بها، التخاذ اإلجراء الالزم وفق ما تنص عليه اللوائح واألنظمة املعتمدة.

، فإن ذلك جمعيةإذا ثبت أن املوظف املخالف قد تلقى مساعدة للوصول إلى هدفه من أي من موظفي ال .2

 له فى املخالفة.
 
 الشخص الذي أعانه يعتبر شريكا

بأي إجراء أو تصرف يترتب عليه مخالفة  جمعيةاملباشر أو أي موظف من موظفي ال بمجرد علم املدير .3

إلتخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة  تنفيذياملدير ال، يجب عليه إخطار جمعيةمالية أو خسائر في أموال ال

 للموظف املخالف.
 
 فى هذا الشأن وفي حال عدم قيامه بذلك فيعد شريكا

ر مستندات أو يقدم مستندات مزورة أو معلومات كاذبة ويتمكن بمقتضاها من املوظف الذي يقوم بتزوي .4

املدير أو االحتيال على الغير، فإنه يجب رد تلك األموال ثم يتخذ  جمعيةالحصول على أموال من ال

 اإلجراءات الالزمة حيال ذلك. تنفيذيال

الخاصة يجب عليه رد املبالغ ملنفعته  جمعيةاذا اختلس املوظف املوكل إليه تحصيل أموال تخص ال .5

 اإلجراءات الالزمة حيال ذلك. تنفيذياملدير الاملختلسة مرة أخرى ويتخذ 

فإنه يقع على املدير املباشر تحمل مسؤولية تلك  جمعيةفى حالة تكرار حدوث مخالفات مالية في ال .6

 املخالفات، وتتخذ اإلجراءات الالزمة حياله.
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 أحكام عامة 

 أحكام عامة (68) مادة

وكل ما من شأنه املحافظة على أموالها   جمعيةتسري أحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية في ال .1

ونظام الضبط الداخلي بها، كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل وجهات االعتماد وقواعد املراجعة  

 والحسابات املالية والقواعد الخاصة بامليزانية العمومية. 

مسؤول عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه الالئحة، وكافة القرارات التنفيذية الخاصة بها   دير التنفيذيامل .2

 أمام جمعيةومراقبة القواعد املالية املنصوص عليها في باقي لوائح ال 
 
 عن ذلك. مجلس اإلدارة ، ويعد مسؤوال

 لالئحة  تكون صالحيات عمليات الصرف املالية من بنود املوازنة املعتمدة بناء  على طلب اإلد .3
 
ارة املعنية طبقا

 الصالحيات املعتمدة. 
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 الفصل السادس: الحسابات الختامية والتقارير الدورية 

 الحسابات الختاميـــة

 إعداد الحسابات الختامية (69) مادة

 . جمعية تصدر التعليمات الواجب اتباعها إلقفال الحسابات في بداية الشهر األخير من السنة املالية لل  .1

 اإلدارة املاليةيتم االنتهاء من إعداد ميزان املراجعة السنوي والقوائم املالية الختامية التي تقوم بإعدادها  .2

 بمرفقاتها التفصيلية ومناقشتها مع مدقق حسابات ال 
 
خالل الشهر األول من انتهاء السنة   جمعية مؤيدة

 . جمعية املالية لل 

بهدف استكمال إجراءات مناقشتها خالل شهر ونصف    دارة العلياإعداد الحسابات الختامية وعرضها على اإل  .3

 لالطالع واملراجعة.   جمعيةمن انتهاء السنة املالية لل 

وذلك بموعد أقصاه شهرين من انتهاء   دارة العليارفع الحسابات الختامية بصورتها النهائية لعرضها على اإل  .4

 السنة املالية العتمادها. 

في بموعد أقصاه ثالثة أشهر   دارة العلياالختامية بصورتها النهائية معتمدة من اإل يتم االنتهاء من الحسابات  .5

 من انتهاء السنة املالية. 

ــة ــ ــر الـدوريـ  التقـاريـ

 إعداد التقارير الدورية (70) مادة

ة  إعداد التقارير املالية الدورية والتأكد من صحة البيانات املدرجة فيها وعرضها على الجهات اإلدارية  .1 َعدَّ
ُ
امل

 من أجلها وفي مواعيدها املحددة. 

تحليل البيانات الواردة في التقارير املالية والحسابات الختامية باستخدام أساليب التحليل املالي املتعارف   .2

 بنتائج هذا التحليل ومدلوالتها لإلدارة العليا لالطالع. 
 
 عليها ورفع تقريرا

 اعتماد التقارير املالية (71) مادة

 ارير املالية يجب أن تشتمل كحد  أدنى على اآلتي: عند اعتماد التق

 ميزان املراجعة اإلجمالي عن الفترة املنتهية بتاريخ تقديم التقارير.  .1

 . جمعية قائمة املركز املالي لل .2

 قائمة التدفقات النقدية. .3

 مقارنة اإلنفاق الفعلي مع االعتمادات املخصصة له في املوازنة التقديرية.  .4

 تحتاجها اإلدارة العليا. أي إيضاحات أخرى   .5
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 الفصل السابع: التبرعات والهدايا

 تقديم الهدايا للغير 

 الهدايا (72) مادة

بما ال يتجاوز  جمعية.... إلخ( باسم ال  ائرنية بشتى أنواعها للغير )متعاون/ ز تقديم الهدايا العي مدير التنفيذيلليحق 

 آالف ريال لكل حالة.  ثالثة 

 التبرعات من الغير قبول املوظف للهدايا أو 

 قبول التبرعات والهدايا (73) مادة

بصفته الشخصية أو بصفته  جمعية ال يحق قبول التبرعات أو الهدايا العينية أو النقدية املقدمة للموظف في ال 

 ألنظمة ال 
 
 ويخضع للمساءلة.  جمعية الوظيفية، ويعد املوظف الذي يقبل مثل هذه التبرعات أو الهدايا مخالفا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


