
   01/01/2021 الالئحة املالية

  
 

 

 جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة  1

    

 

 

 الالئحة املالية  
 اللوائح واالنظمة االدارية الداخلية 

 
 

  
 

 
  



   01/01/2021 الالئحة املالية

  
 

 

 جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة  2

 

 

 

 

 

 م  الفهرس 

 1 غرض هذه الالحئة 

 2 تعاريف ومصطلحات

 3 أ حاكم عامة  –الباب الاول 

قرارها ــــ تنفيذها(  –الباب الثاين  عدادها ـــ ا   4 املوازنة التقديرية )ا 

 5 أ موال وممتلاكت امجلعية  –الثالث الباب 

 6 املقبوضات واملدفوعات والسلف املؤقتة –الباب الرابع 

 7 الصناديق والسلف املس تدمية  – الباب اخلامس 

 8 تأ مني الاحتياجات واملشرتايت  –الباب السادس 

 9 النظام احملاس يب – الباب السابع 

 10 اخلتامية املزيانية واحلساابت –الباب الثامن 

 

 

 

 

 

 

 



   01/01/2021 الالئحة املالية

  
 

 

 جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة  3

 

 

 غرض هذه الالحئة: 

جراءات العمل داخل مجعية   لتسهيل اكفة املعامالت وال جراءات والصالحيات املالية وال دارية، مبا يكفل سهوةل ا 

دون حدوث أ ي تعارضات أ و تداخل يف الصالحيات واملس ئوليات، ومبا ميكن  الصيادين التعاونية مبنطقة مكة املكرمة

 املس ئولني فهيا من مالحظة ال خطاء، والعمل عىل تداركها.

ن هذه الالحئة سيمت اعامتدها للتطبيق كبداية للمهنج التنظميي للجمعية، حيث أ ن هذه اللواحئ س تكون مبثابة ال سس  ا 

ماكنية التعديل فهيا واللبنات ال ولية اليت س يقوم ع ن شاء هللا تعاىل، هذا مع ا  لهيا نشاط امجلعية يف الس نوات القادمة ا 

جراء التعديل لتحقيق أ هداف   دعيحسب ما يتطلبه الوضع والظرف، ومىت  ىل ذكل املدير التنفيذي للجمعية اب  ا 

ىل بنود تكل ال ل مبوجب موافقة املدير  وس ياسات امجلعية، حيث انه ل يمت التعديل أ و احلذف أ و ال ضافة ا  لواحئ ا 

 التنفيذي للجمعية. 

 تعاريف ومصطلحات

 فامي ييل تفسري معىن املصطلحات واملسميات والتعابري الواردة ابلالحئة: 

 النشاط:  - 1

 الصيادين التعاونية مبنطقة مكة املكرمة ، وهو نشاط مملوك مجلعية تعاوين نشاط 

 للجمعية:  العام( )املدير  املدير التنفيذي - 2

التنفيذي للجمعية أ وسع السلطات والصالحيات ل دارة   للجمعية، وللمديرميثل املدير التنفيذي السلطة التنفيذية 

أ عامل امجلعية وال رشاف عىل ش ئوهنا، كام أ ن هل حق مراقبة تنفيذ س ياسة امجلعية وحتقيق أ هدافها، وكذكل يقع عليه  

ال هداف وتس يري أ مور العمل طبقا ملا هل من السلطات والصالحيات مس ئولية تنفيذ تكل الس ياسات بغرض حتقيق 

ووفقا للقواعد وال نظمة واللواحئ املالية وال دارية للجمعية، وهل حق تفويض أ و حسب لك أ و جزء من الصالحيات اليت  

 فوضت للغري. 

 الالحئة املالية:  - 3

ل ساس ية اليت جيب أ ن تتبع يف اكفة املعامالت املالية  يه ادلس تور اذلي يقنن اكفة املعامالت وال جراءات واملبادئ ا

حاكم الرقابة ادلاخلية، وحساابهتا والرقابة املالية وال جراءات املتعلقة   للجمعية، هبدف احملافظة عىل أ موال امجلعية وا 
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د املراقبة  هبا، كام تنظم قواعد الرصف والتحصيل وسلطات الاعامتد، وبصفة عامة فا ن الالحئة املالية توحض قواع

 والضبط ادلاخيل للحساابت والتاكليف يف امجلعية. 

 املوازنة التقديرية: - 4

يه اليت تشمل اكفة التقديرات املعمتدة للجمعية والتوسعات وال نفاق الرأ ساميل خالل الس نة املالية التالية، واملمتثةل يف 

 ال صول واملدفوعات واملقبوضات املقدرة. 

 احلساابت اخلتامية:  - 5

 عبارة عن التقارير املالية اليت يصدرها مكتب املراجع اخلاريج املعمتد من وزارة املوارد البرشية والتمنية الاجامتعية يه

وتعمتد من جملس ال دارة مث من وزارة املوارد البرشية والتمنية الاجامتعية وتتضمن: قامئة مركز مايل ) املزيانية ( وقامئة  

 .وال فصاحات املمتة للمزيانية واليت ل تقرأ  املزيانية بدوهنا  ادلخل وقامئة التدفق النقدي

 النظام املايل:  - 6

ال جراءات احملددة لتنفيذ املعامالت احملاسبية داخل امجلعية، وهذا النظام يعىن بكيفية تطبيق الس بل الكفيةل حبفظ  

شلك تقارير ونتاجئ ابس تخدام احلاسب  وتدوين السجالت يف ادلفاتر وكيفية اس تخراج املعامالت لالس تفادة مهنا يف 

الآيل، كام يسهم النظام بتنظمي قواعد الضبط والرقابة ادلاخلية وادلورة املستندية وتسلسل ال جراءات املالية  

عالم ال دارة العليا للجمعية وال قسام وال دارات املعنية فهيا وال طراف اخلارجية بنتاجئ ال جراءات،  واحملاسبية، وكيفية ا 

شعارات من مستندات ال جراءات املكمتةل، كام يضمن احملافظة عىل أ موال عن  رسال تقارير أ و أ صول ا  طريق ا 

 وموجودات امجلعية، وحسن اس تخداهما يف ال غراض اليت وضعت من أ جلها. 

 السلطة املالية اخملتصة:  - 6

ة والبنكية، ويس تكفي بتوقيع خشصني  يقصد هبا اخملولني ابلتوقيع عىل الش ياكت والتحويالت ومجيع املعامالت املالي

جباراًي، ومه: مهنم،  أ حدها أ مني الصندوق حيث يكون توقيعه ا 

 .  أ مني الصندوق 3 . انئب رئيس جملس ال دارة 2 .  رئيس جملس ال دارة 1
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 الباب ال ول 

 أ حاكم عامة             

نشاؤها، توحض هذه الالحئة املبادئ ال ساس ية اليت جيب أ ن تتبع يف اكفة املع  امالت املالية للجمعية اليت مت أ و يتوقع ا 

 مثل التعاون مع هجات أ خرى للعمل حتت مظةل امجلعية.

يعترب ما ورد يف النظام املايل ونظام ش ئون املوظفني ونظام العمل والعامل السعودي جزًء ممكاًل لهذه الالحئة، كام  

دارية واملالية اليت تصدر من جملس ال دارة يف هذا الشأ ن ممتام  تعترب أ يضا ال نظمة والتعلاميت والقرارات وال وامر ال  

 لهذه الالحئة. 

 جملس ال دارة للجمعية هو اخملتص بتغيري بنود هذه الالحئة بناء عىل اقرتاح من اجلهة اخملتصة وتوصية املدير التنفيذي.

تتضمن احلفاظ عىل حقوق وأ موال امجلعية،  يراعى يف معامالت اجلهة اخملتصة مع الغري، اختاذ ال جراءات الالزمة اليت

 حيامن يقع الاختالف يف معىن أ و تفسري أ اي من أ حاكم هذه الالحئة فا ن قرار املدير التنفيذي للجمعية حامس فيه. 

ل   ل من خالل البنوك، مع مراعاة عدم جواز الرصف أ و الارتباط ابلرصف ا  ل جيوز التعامل ابل يداع أ و الرصف ا 

 الصالحيات والقواعد احملددة يف هذه الالحئة.وفق 

 للجمعية: يقترص قرار واعامتد ال جراءات املالية التالية عىل املدير التنفيذي  

حسب   أ و  (10.000اس تخدام املناقالت بني البنود املعمتدة يف غري ال غراض اخملصصة فامي ل يتجاوز عرشة أ لف )

 خالل العام املايل.  ما حيدده جملس الادارة 

ىل أ نشطة امجلعية.  - 2 ضافة مرشوع جديد ا   تغيري أ و ا 

 حتديد قمية التربعات أ و الهدااي اليت تقدم للآخرين.  - 3

 – يقترص قرار واعامتد ال جراءات املالية التالية عىل جملس ال دارة للجمعية: 

أ لف   ةيتجاوز عرش البنود املعمتدة يف غري ال غراض اخملصصة فامي  اس تخدام املناقالت والاحتياطات بني - 1

(10.000 .) 

 اتفاقات القروض لصاحل املشاريع املنتجة.  - 2

 البنوك.  من املمنوحة املرصفية  التسهيالت – 3

ضافة نشاط رئييس جديد للجمعية.  - 4  فتح فروع أ و ا 



   01/01/2021 الالئحة املالية

  
 

 

 جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة  6

 املوازنة املعمتدة بعد موافقة امجلعية العمومية. التوسعات الرأ ساملية ورشاء أ صول اثبتة جديدة تتجاوز  - 5

عامتد وتعديل الالحئة املالية.- 6  ا 

 املوازنة التقديرية.  اعامتد - 7

 رشاء أ صول اثبتة جديدة.  - 8

 املزيانية واحلساابت اخلتامية وتقرير مراجع احلساابت.  - 9

حياته ما يراه مناس با للصاحل العام، كام تعترب ، جيوز للمدير التنفيذي للجمعية أ ن يفوض من صال6عدا ما جاء ابملادة 

 جداول الصالحيات ممكاًل ومفرسًا لهذا الالحئة. 

 يضع احملاسب نظامًا يكفل وفاء امجلعية ابلزتاماهتا املس تحقة يف املواعيد احملددة وطبقا للعقود والارتباط القامئ. 

 تنفيذ مواد هذه الالحئة والالزتام هبا يف امجلعية وال دارات اخملتلفة.  ة املالية ابمجلعيتتوىل الشؤون 

 الباب الثاين 

عدادها  قرارها  –ا   تنفيذها –ا 

 املوازنة التقديرية

عداد املوازنة التقديرية عن   تبدأ  الس نة املالية للجمعية يف أ ول يناير من لك س نة ميالدية وتنهتيي يف ديسمرب، ويمت ا 

عند   ابلشرتاك مع ال دارات املعنية واعامتدها من املدير العام قبل عرضها عىل اجلهات املعنية ، الس نة املالية لكها

 . الطلب

عداد مرشوع  ابمجلعية،وفقا لل هداف واخلطة العامة املعمتدة، تتوىل الشؤون املالية ابلتنس يق مع ال قسام ال خرى  ا 

ىل املدير التنفيذي، ليمت قرارها قبل  املوازنة التقديرية ورفعها ا  عرضها  مناقش هتا وذكل حىت يمتكن جملس ال دارة من ا 

 . عىل اجلهات املعنية

 – جيب أ ن هتدف املوازنة التقديرية للآيت: 

ىل دراسات واقعية لحتياجات امجلعية.  –  تعرب عن خطة معل منظمة ومعدة عىل أ ساس علمي، مستندة ا 

 املس تقبلية. توحض ال غراض احملددة للعمليات وال نشطة  –

 تساعد ال دارة عىل حتديد س ياس هتا املس تقبلية وتعريف تكل الس ياسات.  –

 تس تخدم ك داة لقياس كفاءة ال داء اللكي للجمعية.  –
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، يف حتقيق النتاجئ املس هتدفة ة أ قسام امجلعيتس تخدم ك داة لتحديد هممة لك فرد من ال فراد العاملني ولك قسم من  –

 املس ئولية. وكذكل حتديد 

تس تخدم ك داة من أ دوات الرقابة والضبط ادلاخيل، وذكل عن طريق املقارانت املس مترة بني ال رقام املقدرة   –

 وال رقام الفعلية، واليت عن طريقها ميكن اكتشاف نقاط الضعف يف اخلطط والعمل عىل معاجلهتا. 

 . الزتامات امجلعيةية النقد الالزم لسداد تساعد عىل تقدير احتياجات امجلعية من رأ س املال العامل، وك  –

ىل املبادئ العلمية، ونذكر مهنا عىل سبيل املثال   عداد املوازنة التقديرية للجمعية ا  جيب أ ن تستند الشؤون املالية عند ا 

 – ما ييل: 

ال دارية ومراكز مبدأ  الشمولية: وهو أ ن تشمل املوازنة التقديرية اكفة أ وجه نشاط امجلعية وتغطي اكفة املس توايت  –

 املس ئولية به. 

عداد البياانت تقديراًي عن فرتة مقبةل، وذكل ابس تخدام ال سس العلمية، والاسرتشاد ابل رقام الفعلية   – مبدأ  التنبؤ: ا 

 للمزيانية العمومية عن الس نة أ و الس نوات السابقة ودراسات السوق. 

ىل مبدأ  التوزيع أ و التوقيت الزمين: حبيث ميكن تقس مي امل – دارة امجلعيةوحسب ما تراه  فرتات،وازنة ا  مناس با   ا 

حاكما للرقابة ومتابعة التنفيذ.   وحسب التقدير املتوقع يف الفرتات الزمنية اخملتلفة، وذكل ا 

مبدأ  الربط بني التقديرات اخملتلفة ومراكز املس ئولية: وذكل حىت تكون املوازنة التقديرية املعدة أ داة فعاةل يف الرقابة  –

 التنفيذ، وحماس بة املس ئولني عن النتاجئ احملققة، ومن اجل ذكل جيب توزيع تقديرات ال عامل عىل مراكز التلكفة عىل

اليت س تقوم ابلتنفيذ، وكذكل حتديد املس ئولية عن التنفيذ حىت ميكن التعرف عىل مواطن الضعف وال رساف،  

 وكذكل مواطن الكفاية والتوفري.

ة التقديرية يف شلكها الهنايئ يف صورة مالية: حيث تبدأ  املوازنة التقديرية بتحديد ال نشطة  مبدأ  التعبري عن املوازن –

ىل   اليت تزمع امجلعية القيام بتنفيذها، وحتديد العنارص يف شلك عيين، مث جيب أ ن حتول تكل التقديرات العينية ا 

 وحدات مالية تقديرية. 

ا مبثابة معيار لل داء: ميكن عىل أ ساسها حماس بة املس ئولني وتقيمي أ داهئم، مبدأ  اعتبار املوازنة التقديرية بعد اعامتده –

ن املوازنة املذكورة تعترب خطة معل حمددة املعامل وملزمة لاكفة املس توايت.   حيث ا 

يرادات واملرصوفات التقديرية.  تتكون املوازنة التقديرية من املوازنة التقديرية لال 
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ة احتياطي املوازنة لتغذية ال بواب اليت نفذت اعامتداهتا واحلالت الطارئة والغري  يس تخدم املدير التنفيذي للجمعي

ىل   مدرجة ابملوازنة التقديرية، ويف حاةل عدم كفاية احتياطي املوازنة ملقابةل الرصف الطارئ، يرجع املدير التنفيذي ا 

ضافية لتغطية العجز الطارئ.   جملس ال دارة لعامتد مبالغ ا 

ىل امل  - التالية: وازنة الالحقة الاعامتدات اليت مل تس تخدم خالل س نة املوازنة يف احلالت ترحل ا 

جياد وظائف جديدة، وسيمت التعيني علهيا يف وقت لحق. - 1  الاعامتدات املتعلقة اب 

 أ ي اعامتدات أ خرى خبالف ذكل يكون قد مت التعاقد بشأ هنا وتعلق هبا حق الغري. - 3

يرادات حتت  ال يرادات اليت اس تحق حتصيل  يرادات حمققه يف تكل الس نة، وتعترب ا  ها خالل س نة املوازنة، تعترب ا 

 التحصيل حلني حتصيلها يف الس نة القادمة. 

 الباب الثالث 

 أ موال وممتلاكت امجلعية

  حساابت يكونتودع أ موال امجلعية النقدية والش ياكت يف بنك أ و أ كرث من البنوك احمللية، وتفتح دلى هذه البنوك  

 حق حتديد مبالغ السحب مهنا للسلطة املالية اخملتصة.

حيق للمدير التنفيذي للجمعية فتح حساابت أ خرى دلى البنوك بعد مراجعة جملس ال دارة وأ خذ موافقته من خالل 

 حمارض الاجامتع. 

حدى أ و لك البنوك املتعا برام عقود الرشاكة وادلمع البنكية مع ا  مل معها ملصلحة  حيق للمدير التنفيذي للجمعية ا 

 امجلعية، وكذكل تطوير هذه العقود، وذكل بناء عىل توصيات الشؤون املالية وبعد موافقة جملس ال دارة. 

عىل الشؤون املالية أ ن حتتفظ بنسخ من عقود الرشاكة البنكية، ومتابعة سالمة تنفيذها، مع وضع خطة للرقابة  

جراء املطابقات الشهرية  والضبط ادلاخيل عىل حساابت هذه البنوك، حبيث يفت ح حسااًب مس تقاًل للك بنك، وا 

 الالزمة.

أ ن تضع القواعد املنظمة لعملية ضبط املوجودات الثابتة والرقابة علهيا وصيانهتا واحملافظة   ة املالية ابمجلعيعىل الشؤون 

 – علهيا، ومن أ جل ذكل: 

جراء حرص اكمل لهذه املوجودات يف أ ماكن تواجدها، وتلكفهتا واترخي رشاهئا   – عىل الشؤون املالية أ ن تقوم اب 

 واس هتالكها.

 جودات أ ول بأ ول.أ ن تتابع الشؤون املالية هذه املو  –
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دارة امجلعية.  ل بقرار من جملس ا   ل جيوز الترصف يف املوجودات الثابتة ابلبيع أ و الهبة ا 

 حتتفظ الشؤون املالية بسجل للموجودات الثابتة يوحض البياانت التالية: 

 امس ال صل. –

 اترخي الرشاء.  –

 املوديل والطراز وس نة الصنع.  –

 تلكفة ال صل. –

 ال ستبعادات واترخيها.  ات أ و  تلكفة ال ضاف –

 العمر ال نتايج.  –

 معدل الاس هتالك الس نوي. –

 خمص الاس هتالك الس نوي. –

 مجمع خمصص الاس هتالك أ ول ويف هناية الس نة املالية.  –

 صايف قمية ال صل يف هناية الس نة املالية.  –

    

 الباب الرابع 

 املقبوضات واملدفوعات والسلف املؤقتة واملس تدمية 

ياكت الواردة أ و النقدية اليت حتصل يف امجلعية يصدر عهنا س ند قبض يأ خذ رمقا مسلسال، ويكون موقعا عليه  الش   

 . وأ مني الصندوق املس تمل من

ال صل أ ن حيظر الرصف من املتحصالت، وتودع باكفة أ نواعها حلساب امجلعية دلى البنوك املعمتدة، يف فرتة ل تزيد  

يداعها عهدة  ، مبوجب عنيعن أ س بو  حافظة توريد البنك الالزمة، فا ذا مت تقييدها يف بنود ال يرادات اخملصصة وا 

 ابلصندوق حىت ميكن الرصف مهنا بناء عىل تعميد ابلرصف. 

عىل الشؤون املالية عند اس تالم أ ي ش يك التأ كد من أ نه مس تويف مجليع الرشوط املرصفية، وأ نه غري حمدد بتارخي  

ل مبوافقة ا آخر خبالف حساب البنك املعمتد. لحق، ا  ىل حساب أ  ملدير التنفيذي للجمعية، ول جيوز حتويهل ا 
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يكون ال صل يف ادلفع مبوجب ش ياكت، وحتويالت أ و مسحوابت عىل البنوك املتعامل معها، وجيوز ادلفع نقدًا يف 

س ال دارة، واحلالت اليت يكون حالت الرضورة القصوى، أ و يف احلالت اليت يقرها املدير التنفيذي للجمعية أ و جمل

فهيا ادلفع نقدا يه اليت تتعلق ابس تحقاقات العهد وما يف حمكها واملرصوفات النرثية، وكذكل السلف حتت حساب 

 املشرتايت العاجةل أ و ال نشاءات أ و أ داء اخلدمات. 

غرض، ويرفق بس ند الرصف  حترر مستندات الرصف سواء بش ياكت أ و حتويالت أ و نقدًا عىل الامنذج املعدة لهذا ال

 اكفة املستندات اليت تؤيد حصة وسالمة مجيع املدفوعات بصورها اخملتلفة، مع التأ كد من عدم سابقة الرصف. 

ل بناء عىل مستندات أ صلية وليست صورا، ويف حاةل فقد أ و تلف أ ي مستند، يتقدم   جيب مراعاة عدم الرصف ا 

ىل املدير التنفيذي للجمعية ا ذلي من حقه اعامتد الرصف، بعد اختاذ ال جراءات املناس بة للتأ كد من  صاحبه بطلب ا 

 عدم سـابقة الرصف. 

جيوز رصف عهدة نقدية مؤقتة خاصة ابلعمل، بناء عىل موافقة املدير التنفيذي للجمعية وجملس ال دارة، وذكل عىل  

اء احمليل أ و ال صالح، عىل أ ن يمت ذمة مرصوفات السفر والانتقالت عند الانتداابت داخل أ و خارج البالد أ و الرش 

 . أ و هناية العام التنفيذ  عندتسويهتا 

ذا تأ خر صاحب العهدة يف تقدمي   جيب تسوية السلفة املؤقتة مبجرد الانهتاء من الغرض اذلي منحت من أ جهل، وا 

متنح هل لتقدمي املستندات، بيان تسويهتا مدة تزيد عن شهر، خيطر املدير التنفيذي للجمعية بذكل لتحديد املهةل اليت 

ذا تأ خر عن هذه املهةل يمت حسم قمية العهدة ابلاكمل من راتبه.   وا 

يعمتد املدير التنفيذي وأ مني الصندوق ابجمللس قواعد السلف املس تدمية وحدودها املالية، ويمت الرصف مهنا يف  

 – احلالت الآتية: 

 مشرتايت قطع الغيار الالزمة ل صالح الآلت. - 

 يف صيانة وحمروقات الس يارات اليت ترصف للسائقني واملندوبني.مصار - 

 مرصوفات العالج ومصاريف السفر وخالفه. - 

 مصاريف الضيافة والنظافة واملصاريف النرثية. - 

مساك دفرت خاص أ و كشف حركة يقيد فيه املرصوفات ابملستندات   ليه حبفظ السلفة املس تدمية، ملزم اب  من يعهد ا 

يعده مع لك حركة شأ نه شان حركة الصندوق، عىل أ ن يقوم مبطابقة رصيد الكشف مع املوجود  ادلاةل عىل الرصف،

 الفعيل للسلفة دليه. 
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مرصوفات انتداب أ و انتقال أ و مس تلزمات  مثل  يف احلالت اليت يصعب فهيا احلصول عىل املستندات املؤيدة،

 م ابلرصف مع اعامتد املدير التنفيذي. الضيافة أ و ما مياثلها، فيكتفى يف هذه احلالت بتوقيع من قا 

 يوقع السلطة املالية اخملتصة عىل أ ذوانت الرصف من السلفة املس تدمية. 

عند احلاجة يمت جرد العهدة املس تدمية يف مواعيد غري حمددة )جرد مفاجئ( مبعرفة الشؤون املالية، ويقدم عهنا تقرير  

يداعها دلى البنك. للمدير التنفيذي للجمعية، ويف هناية الس نة املال   ية يمت جرد السلف املس تدمية، ويمت ا 

لغاء الش يك تتبع ال جراءات التالية:   – يف حاةل ا 

لغاء ويرفق -   ويؤرش بذكل يف الكعب.  بقيد الالغاءيؤرش عىل الش يك ابل 

صداره. -  ل بناء عىل طلب كتايب من اجلهة اليت طلبت ا   ل يلغى الش يك بعد اعامتده، ا 

 – يك من الغري تتبع ال جراءات التالية: يف حاةل فقد الش  

قرار كتايب من املس تفيد بأ نه فقد الش يك قبل الرصف، واثبات اترخي فقده.  –  احلصول عىل ا 

جراءات عدم   – يصدر ش يك بدل من الش يك املفقود بعد احلصول عىل رد البنك مبا يفيد عدم الرصف، واختاذ ا 

 رصف الش يك املفقود يف حاةل تقدم الغري به. 

 

يكون التوقيع عىل الش ياكت أ و التحويالت املالية أ و املعامالت البنكية من قبل عضوين عىل ال قل من أ عضاء  

 السلطة املالية اخملتصة والسابق تعريفها يف املقدمة. 

ل جيوز توقيع ش ياكت حلامةل أ و عىل بياض أ و مؤجةل، وجيب أ ن يكون الش يك معنوان ابمس خشصية طبيعية أ و  

ويراعي التوقيع عىل مستند الرصف من قبل مس تمل الش يك توقيعًا واحضًا مع كتابة امسه اكماًل، ويراعى عدم معنوية، 

ل بعد اختاذ ال جراءات  من فقد الش يك ال صيل من انحية وضامن عدم   الالزمة للتأ كدحسب ش ياكت بدل فاقد ا 

 رصفه يف املس تقبل، ويلزم خمته خبمت )يرصف للمس تفيد ال ول(.

جراءات املوحضة يف النظام احملاس يب، عىل أ ن يرفق   اكفة املرصوفات تمت مبوجب س ندات الرصف املعمتدة وطبقا لال 

 بس ند الرصف اكفة الثبوتيات املؤيدة للرصف. 

وجوب اختاذ ال جراءات الرقابية عند طبع س ندات الرصف والقبض، مع رضورة الاحتفاظ هبذه الس ندات يف ماكن  

بكتابهتا مث يسلمها للمدير   أ مني الصندوق، وكذكل الش ياكت الغري مس تعمةل، عىل أ ن يقوم مع أ مني الصندوقأ مني 
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التنفيذي لعامتدها مث يوقع علهيا عضوين عىل ال قل من أ عضاء السلطة املالية اخملتصة. طبقا لحتياجات العمل أ وًل  

 بأ ول. 

 دوق. وضع ومتابعة نظام حلفظ نسخة من نتاجئ الصن أ مني الصندوقيتوىل 

 ل جيوز الاحتفاظ دلى أ مني الصندوق مببلغ يزيد عن الرصيد احملدد هل يف النظام املايل.

عىل أ مني الصندوق يف هناية داوم لك يوم أ ن يقوما مبطابقة حركة الصندوق ورصيده ادلفرتي مع املوجود الفعيل يف 

 الصندوق. 

عداد كشف حرك ة الصندوق الشهري ومطابقته مع املوجود الفعيل  عىل أ مني الصندوق يف هناية لك شهر أ ن يقوم اب 

يداع الش ياكت الواردة ابلبنوك أ ول بأ ول.  للصندوق، ومتابعة ا 

عداد حمرض اجلرد الالزم، ذلا ل   جراء اجلرد املفاجئ للصندوق وا  عىل الشؤون املالية أ ن تقوم وعىل فرتات دورية اب 

 نت ال س باب وادلواعي.جيوز الاحتفاظ يف الصندوق بأ ية أ موال خشصية همام اك

شعارات   اكفة متحصالت الصندوق بش ياكت جيب أ ن تودع يف حساب البنك أ و البنوك املتعامل معها مقابل ا 

 بأ ي حال من ال حوال. أ جيلهابذكل، ول جيوز ت

 ترصف الرواتب وال جور وما يف حمكها طبقا لالس تحقاقات الفعلية، يف هناية الفرتات احملددة شهراًي.

توضع قمية الاس تقطاعات الواردة بكشوف ال جور عىل حساابهتا اخلاصة، ول جيوز منح سلف عىل الرواتب  

ل بقرار من املدير التنفيذي للجمعية.   وال جور ل ي اكن ا 

  

 

  

 

 الباب اخلامس 

 الصناديق والسلف املس تدمية
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يف عهدهتم من نقود أ و ش ياكت وأ ي   أ مني الصندوق ومن دلهيم السلف املس تدمية مس ئولني مس ئولية اكمةل عام

حمررات ذات قمية نقدية، وجيب علهيم عدم رصف أ و توريد أ ية مبالغ بدون أ ذون رصف أ و س ندات قبض معمتدة  

 من السلطة املالية اخملتصة وجملس ال دارة. 

 الرغبة يف زايدة املبالغ  يراعى عدم الاحتفاظ مببالغ يف الصناديق تزيد عن القمية احملددة هلم، ورفع تكل احلدود يف حاةل

 اليت حيتفظ هبا. 

حيظر عىل أ مني الصندوق وممن دلهيم السلف املس تدمية الاحتفاظ داخل اخلزائن مببالغ أ و مستندات غري خاصة  

 ابلعمل. 

حيظر عىل أ مني الصندوق اس تخدام أ كرث من دفرت س ندات قبض أ و س ندات رصف نقدية يف وقت واحد، ويف  

يصال لغاء أ ي ا  بسبب ما، يرفق ال صل مع الصور اخلاصة به يف نفس ادلفرت ويوقع عليه من قبل أ مني  حاةل ا 

لغاء من املدير التنفيذي.   الصندوق ويعمتد ال 

كذكل احلال ابلنس بة دلفاتر الش ياكت وكذكل س ندات رصف الش ياكت، وحيظر عىل الشؤون املالية اس تعامل أ كرث  

لغاء أ ي  ش يك أ و س ندات رصف ش ياكت لسبب ما، يرفق مع القيد املايل  من دفرت يف وقت واحد، ويف حاةل ا 

لغاء من املدير التنفيذي.   اخلاص به ويؤرش يف كعب ادلفرت ويعمتد ال 

ل لل فراد اذلين تقتيض طبيعة معلهم رصف هذه العهد، مع مراعاة   يراعى عدم رصف أ ية عهدة أ و سلف مس تدمية ا 

 عدم جتاوز مبلغ العهدة للقمية احملددة. 

وأ مني الصندوق واملدير التنفيذي، ويعرض حمرض اجلرد   فين احلساابت  جرد الصندوق س نواي بلجنة مشلكة من يمت

عىل رئيس جملس ال دارة لعامتده، ويمت وضع برانمج حمدد جلرد السلف املس تدمية والعهد النقدية معمتد من املدير  

 التنفيذي للجمعية. 

ومن دلهيم السلف املس تدمية بوضوح التوقيع وكتابة الامس ثالثيا عىل مستند  يمت التنبيه مشددًا عىل أ مني الصندوق 

الرصف للك مس تحق، أ ي: كتابة الامس جبانب التوقيع، ويمت قيد حركة الصندوق مع مطابقة نتيجة اجلرد الفعيل مع  

 رصيد كشف احلركة ويمت اعامتد ذكل من املدير التنفيذي. 

ذا ظهر جعز ابلصندوق أ و العهدة ا ملس تدمية عند اجلرد، وجب عىل املدير التنفيذي تلكيف صاحب السلفة بتسديد  ا 

جراءات يف هذا الشأ ن.   هذا العجز فورًا، وخيطر جملس ال دارة لختاذ ما يراه من ا 
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ىل أ مني الصندوق اجلديد، واثبات اجلرد يف  يف حاةل تغري أ مني الصندوق، جيب جرد اخلزينة جردا فعليا قبل تسلميها ا 

تعمتده السلطة املالية اخملتصة وحيتفظ بصورة منه ويسمل للك طرف صورة، وكذكل اختاذ ال جراءات   حمرض

 الاحتياطية الاكفية، مثل تغري ال رقام الرسية للخزينة واملفاتيح.

تشلك السلطة املالية اخملتصة جلنة لفتح اخلزينة وجردها، يف حاةل وفاة أ مني الصندوق أ و مرضه مرضًا حيول بني 

ثبات حاةل اخلزينة وجردها، واثبات ذكل يف حمرض مع تسلميها للشخص   حضوره لفتحها وتسلميها، وتقوم اللجنة اب 

اذلي تنتدبه ذلكل السلطة املالية اخملتصة، وذكل مبوجب حمرض حيتفظ بنسخة منه لك من اشرتك يف معلية اجلرد،  

 واصل احملرض حيفظ طرف املدير التنفيذي. 

 الباب السادس 

  الاحتياجات واملشرتايتتأ مني

تكون اكفة املشرتايت الرضورية للجمعية وال دارة بقرار من املدير التنفيذي للجمعية عىل اخلطة اليت تعد س نواي  

، ويؤخذ يف الاعتبار ال رصدة  فين احلساابت لتحديد احتياجات امجلعية خالل العام املقبل وحبضور أ مني الصندوق و 

 العام املايل. املوجودة يف هناية 

 الرشاء، حىت تسلميها للمس تفيد.  فاتورة يطبق النظام احملاس يب وادلورة املستندية فامي يتعلق ابملشرتايت من حيث 

جاميل قميهتا، واليت قد تشمل: قمية املستندات   – عىل الشؤون املالية القيام بتحميل مجيع التاكليف للك طلبية عىل ا 

 خرى.وأ ية مصاريف أ   –مصاريف الشحن 

ل مبوافقة السلطة املالية اخملتصة.  آخر ا   ل جيوز فتح اعامتدات مستنديه ل ي خشص أ

آخرين  ضافة أ ي موردين أ عىل مس ئول املشرتايت مسك جسل املوردين يشمل عىل اكفة البياانت اخلاصة هبم وجيب ا 

ىل هذا السجل.   يمت التعامل معهم ا 

 الباب السابع 

 النظام احملاس يب  –

  املوارد البرشية والتمنية الصادرة عن وزارة  التعاونيةأ . تلزتم امجلعية ابتباع القواعد وال جراءات احملاسبية للجمعيات 

 الاجامتعية يف اململكة العربية السعودية.

 ب. تلزتم امجلعية ابملبادئ احملاسبية املتعارف علهيا حمليًا، واملقبوةل قبوًل عامًا. 
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، حزي التنفيذ نظامًا دقيقًا لتسجيل  - امية ممتلاكهتا ومن أ جل احلصول عىل بياانت مالية حصيحةهبدف ح- تضع امجلعية 

 وحفظ البياانت احملاسبية. 

ىل  ثبات ال حداث املالية من واقع املستندات طبقًا لنظرية القيد املزدوج واستنادًا ا  يمت من خالل الربانمج احلاسويب ا 

  عامًا. املبادئ احملاسبية املقبوةل قبوًل 

يمت تسجيل القيود احملاسبية انطالقًا من املستندات ال صلية اليت يتثبت مهنا مدير الشؤون املالية وال دارية، ووفقًا  

 لل سس وال عراف احملاسبية املتعارف علهيا. 

ظمة تتيح ل ي  أ . جيب الاحتفاظ ابدلفاتر والسجالت احملاسبية والقوامئ املالية ومجيع البياانت احملاسبية بطريقة من 

ىل البياانت املنشودة بيرس وسهوةل.   طرف خمول ابلطالع علهيا مراجعهتا والوصول ا 

تمت أ رشفة السجالت واملستندات وحمارض الاجامتعات والقرارات املالية يف امجلعية عىل أ ساس علمي وبطريقة   ب.

 منظمة. 

س نوات ومبا ل يتعارض مع   مخس  تقل عن  جيب أ ن حتتفظ امجلعية ابلسجالت وامللفات يف ال رش يف ملدة ل ج.

 ال نظمة املعمول هبا يف اململكة هبذا اخلصوص. 

يتوىل املدير العام للجمعية التوقيع عىل العقود والتفاقيات اليت ل تتجاوز قميهتا مائة أ لف رايل. وما يتجاوز ذكل يمت  

 ويكون توقيعه علهيا ملزمًا للجمعية.   - أ و من يفوضه كتابياً - توقيعه من قبل رئيس جملس ال دارة 

العام، لتتوىل مسؤوليات جرد أ صول امجلعية، وخمزوانهتا العينية  تَُشلَكُ جلان اجلرد بقرار من جملس ال دارة أ و املدير 

 يف املس تودعات، والنقدية املوجودة يف الصندوق، والعهد الشخصية، وذكل يف احلالت التالية: 

 تغري جملس ال دارة.  .1

 تغيري أ مني الصندوق.  .2

 احلاجة للتأ كد من املوجودات غري الصاحلة لالس تعامل مطلقًا. .3

 رد املفاجئ. اجل .4

 الباب الثامن 

 املزيانية واحلساابت اخلتامية– 
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دارة الشؤون املالية وال دارية بتقدمي موازين مراجعة  مفصةل ابجملاميع وال رصدة والتفصيالت املطلوبة عىل  لك ربع تلزتم ا 

( 21جلرد( خالل مخسة عرش )املس تويني الشهري والرتاكي، ترفع للمدير العام وجلهاز الرقابة املالية )ابس تثناء جلان ا

 كحد أ قىص.  الربع يومًا من انهتاء 

يتوىل مدير الشؤون املالية وال دارية مسؤولية مراجعة واعامتد التقارير املالية الشهرية والفصلية والتأ كد من حصة   أ .

 البياانت املدرجة فهيا، وعرضها عىل املدير العام واملراجع ادلاخيل وجملس ال دارة. 

 خيتص جملس ال دارة ابعامتد التقارير املالية.  ب. 

 مزيان املراجعة الربع الس نوي.  منيتكون التقرير املايل  ج. 

دارة الشؤون املالية وال دارية  تس تمل أ . التقارير املالية اليت يصدرها مكتب املراجع اخلاريج املعمتد من وزارة املوارد  ا 

س ال دارة مث من وزارة املوارد البرشية والتمنية الاجامتعية وتتضمن: قامئة  البرشية والتمنية الاجامتعية وتعمتد من جمل

 وقامئة ادلخل وقامئة التدفق النقدي وال فصاحات املمتة للمزيانية واليت ل تقرأ  املزيانية بدوهنا. )املزيانية( مركز مايل 

عداد احلساابت اخلتامية يف هناية لك س نة مالية وخالل مدة زمنية  ب.  أ قصاها شهرين من انهتاء الس نة   يمت ا 

 املالية، ويتوىل مراجعهتا واعامتدها أ حد ماكتب احملاس بة القانونية اليت خيتارها جملس ال دارة. 

 تتضمن القوامئ املالية ال ساس ية للجمعية ما ييل:  ج. 

 قامئة املركز املايل  .1

 ادلخل قامئة  .2

 قامئة التدفقات النقدية  .3

 املمتمة للقوامئ املاليةال يضاحات  .4

عداد القوامئ املالية للجمعية أ ن حتقق  عدادها ومهنا عىل سبيل املثال ل احلرص:  ال هداف يراعى عند ا   املنشودة من ا 

أ ن تُظهر القوامئ املالية املوقف الصحيح والعادل ل وضاع امجلعية ونتاجئ العمليات والتدفقات النقدية   .1

 الزمنية املنهتية يف اترخي حمدد وعند الطلب. املعلقة ابلفرتات 

 تقدمي املعلومات املالية لحتياجات املس تفيدين الرئيس يني.  .2

 تقدمي معلومات عن املوارد املالية للجمعية ومصادرها. .3

 تقدمي معلومات عن أ داء امجلعية من خالل القياس ادلوري للتغري يف صايف أ صول امجلعية. .4
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 مالمئة عن التدفقات النقدية.  تقدمي معلومات .5

يضاحات.  .6 ضافية عىل شلك ا   تقدمي معلومات ا 

عداد احلساابت اخلتامية تطبيق الس ياسات احملاسبية عىل النحو التايل:  .أ    يُراعى قبل ا 

حتميل الس نة املالية ما خيصها من مجيع أ نواع املرصوفات وقيد ما خيصها من ال يرادات طبقًا لقاعدة   .1

 .الاس تحقاق

 التأ كد من سالمة اجلرد الس نوي وتقيميه. .2

 حساب ال هالك املناسب لل صول الثابتة طبقًا للعرف احملاس يب السائد وما ورد يف النظام احملاس يب.  .3

 توضيح الايرادات واملرصوفات التشغيلية وكيفية احتساهبا والعجز أ و الفائض هبا. .4

عداد قامئة املركز املايل:  يراعى عند ا 

ظهار بنود ال صول الثابتة ابلتلكفة خمصومًا مهنا مجيع الاس هتالاكت حىت اترخي املزيانية.  .1  ا 

 مراعات الفصل بني ال صول اخملصصة للتشغيل وال صول الوقفية. .2

ظهار بنود ال صول املتداوةل يف مجموعات متجانسة مع بيان لك مجموعة عىل حدة، ويمت تقيمي املوجودات   .3 ا 

 هناية لك س نة مالية حسب اجلرد الفعيل وذكل عىل أ ساس سعر التلكفة أ و السوق أ هيام أ قل.  املتداوةل يف 

ن وجدت( حىت اترخي   .4 ظهار عنارص ال رصدة املدينة ال خرى ابلتفصيل خمصومًا مهنا مجموع اخملصصات )ا  ا 

 املزيانية.

 عية هبذا اخلصوص ما ييل: يرفق مضن قامئة املزيانية العمومية وحبسب تعلاميت وزارة الشؤون الاجامت

قرارها وتقدميها للجمعية   .1 دارة امجلعية اذلي يفيد ابطالعه عىل املزيانية العمومية وا  نسخة من حمرض جملس ا 

 العمومية للتصديق علهيا. 

 حمرض جرد الصندوق.  .2

 حمرض جرد املس تودع.  .3

ذا لزم ال   .4  مر.شهادات أ رصدة امجلعية دلى البنوك ومذكرات التسوية ا 

يرادات الربامج وال نشطة ومقدماهتا ومس تحقاهتا مع التأ كيد عىل   .5 بياانت حتليلية ل يضاح مرصوفات وا 

ظهار املنح العينية.   ا 
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كشوف اس هتالك ال صول الثابتة مع كشف حتلييل حلركة ال صول ابل ضافات والاستبعادات أ ثناء العام   .6

ىل الرصيد.   وصوًل ا 

القانوين يف لك وقت حق الاطالع عىل مجيع السجالت واملستندات والبياانت وال يضاحات اليت يرى للمحاسب  أ .

 رضورة احلصول علهيا، والرد عىل مجيع مالحظاته واس تفساراته الالزمة ل داء هممته. 

ًا فوراًي عىل احملاسب القانوين عند اكتشاف أ ي اختالس أ و ترصف يعرض أ موال امجلعية للخطر أ ن يرفع تقرير  ب.

ىل املدير العام لختاذ ال جراءات املناس بة.   بذكل ا 

عداد تقارير بذكل وفق معايري املراجعة   يقوم احملاسب القانوين مبراجعة احلساابت اخلتامية يف هناية الس نة املالية وا 

من املوعد الهنايئ   املتعارف علهيا عىل أ ن ينهتيي من أ عامل املراجعة وتقدمي تقريره خالل فرتة ل تقل عن أ س بوعني

ىل جملس ال دارة، وعىل مكتب احملاس بة القانونية مراعاة ما ييل:   املقرر لرتفع ا 

 . امليالديةالس نة املالية للجمعية يه هناية الس نة  .1

 حفص املزيانية العمومية اخلاصة ابلس نة املالية املعنية مع ختصيص خانة للمقارنة مع الس نة املالية السابقة. .2

مع ختصيص خانة للمقارنة مع الس نة   املعنية،حفص حساب ال يرادات واملرصوفات اخلاص ابلس نة املالية  .3

 املالية السابقة.  

 حفص قامئة للمقبوضات واملدفوعات النقدية اليت متت خالل الس نة املعد عهنا املزيانية.  .4

يضاحات مرصوفات امجلعية. .5  حفص ا 

وقميته ال ساس ية يف أ ول الس نة   ال صل،من ال صول الثابتة يوحض نوع حفص بيان اس هتالك املوجودات  .6

ضافة جديدة أ و  الس نوي،وقمية قسط الاس هتالك  املالية، وبيان   استبعادا،ونس بة الاس هتالك مع توضيح أ ية ا 

 التارخي يف الك احلالتني. 

لتقدير اليت تعدها امجلعية احتساب ال يرادات واملرصوفات العينية مقدرة بقمية فعلية، مبوجب حمارض ا .7

ظهار قمية املتبقي مهنا مضن كشوف اجلرد.   وا 

يرادات  .8 عداد كشوفات اب  بيان س نة   عحدة، موصايف ادلخل املرشوعات اخملتلفة لك عىل  ومرصوفات،ا 

 املقارنة لصايف ادلخل. 

يضاح ممتلاكت امجلعية من  .9  عىل حدة.  العقار لكحفص ا 

عانة حصل .10  ت علهيا امجلعية من الوزارة حسب نوعها. بيان قمية لك ا 
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يضاح ابلتأ مينات.  .11  ا 

يضاح تفصيل ابذلمم املدينة وادلائنني. .12  ا 

 مراجعة احلساابت مستنداًي وحماسبيًا بنس بة اكفية.  .13

 مصادقة مكتب احملاسبية خبمته الرمسي عىل مجيع صفحات املزيانية واحلساب اخلتايم   .14

واس امترات   الرشعية،ال صول الثابتة املسجةل ابمس امجلعية مثل )الصكوك  طلب مستندات ملكية .15

 الس يارات، وغريها( لالطالع علهيا والتأ شري بذكل يف تقريره عىل املزيانية. 

تُقبل شهادة البنك اذلي تتعامل معه امجلعية ابلنص اذلي يوردها به عىل أ ن يذكر مبلغ رصيد أ صول  .16

 وحيدد مقدار ال صول ابل رقام واحلروف.  للجمعية،خي اليوم احملدد لهناية الس نة املالية أ موال امجلعية دليه بتار

دارة الشؤون املالية وال دارية   .17 دراسة املزيانية العمومية واحلساابت اخلتامية ومراجعهتا ومناقش هتا مع ا 

ورفع نسخة مهنا للجهات الرمسية املعنية ابل رشاف  لعرضها عىل امجلعية العمومية يف اجامتعها الس نوي واملصادقة علهيا، 

 عىل امجلعية. 

 يتضمن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج للجمعية ما ييل: 

 القوامئ املالية املعمتدة من مكتب احملاس بة القانونية.  .1

 تفصيل اكمل ببيان بنود عنارص القوامئ املالية.  .2

 مدى تطبيق املبادئ احملاسبية. .3

 اية نظام الرقابة ادلاخلية.مدى كف .4

عداد القوامئ املالية.  .5  أ حداث هممة وقعت بعد ا 

 نتيجة الفحص املستندي والفين للعمليات املالية.  .6

 يلزم ال شارة أ سفل القوامئ املالية املعمتدة من املراجع اخلاريج مبذكرات توحض ما ييل: 

 طرق تقيمي اخملزون.  .1

 احملمتةل يف املس تقبل. الالزتامات  .2

عداد املزيانية. .3  أ حداث وقعت بعد ا 

 أ ثر التحويالت للعمالت ال جنبية.  .4




