
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالئحة املالية  

  وأبنائهن لجمعية دعم لرعاية املطلقات واالرامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الهدف من اعداد الالئحة المالية  ❖

تسهيل كافة المعامالت واإلجراءات والصالحيات المالية واإلدارية، بما يكفل سهولة إجراءات العمل داخل 
ن فيها من   ي الصالحيات والمسئوليات، وبما يمكن المسئولي 

الجمعية دون حدوث أي تعارضات أو تداخل فن
 مالحظة األخطاء، والعمل عىل تداركها. 

اعتمادها للتطبيق كبداية للمنهج التنظيمي للجمعية، حيث أن هذه اللوائح ستكون بمثابة  إن هذه الالئحة سيتم 
ي السنوات القادمة إن شاء هللا تعاىل، هذا مع  

ي سيقوم عليها نشاط الجمعية فن
األسس واللبنات األولية الت 

لجمعية بإجراء  إمكانية التعديل فيها حسب ما يتطلب الوضع والظرف، ومت  دعي إىل ذلك مجلس إدارة ا 
التعديل لتحقيق أهداف وسياسات الجمعية، حيث انه ال يتم التعديل أو الحذف أو اإلضافة إىل بنود تلك  

 اللوائح إال بموجب موافقة أعضاء مجلس اإلدارة. 

 السياسات العامة  ❖

 السنة المالية:                

ي يناير وتنتهي بنهاية شهر  ●
 ديسمبر من كل عام. تبدأ السنة المالية للجمعية فن

 السياسة المالية:                     

 يتم تسجيل أصول وخصوم الجمعية وفقا لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها  

 موارد الجمعية:  ❖

o    عات مقيدة وغب ن تبر عي  ي تتلقاها الجمعية من قبل المتبر
عات الت  عات يتم تصنيف التبر التبر

عات اوقاف    مقيدة، زكاة، تبر

o اكات األعضاء  اشب 

o  امج وانشطة للجمعية  جهات ومؤسسات مانحة لبر

o   اإلعانات الحكومية 

 مرصوفات الجمعية ❖

ي مرصوفات األنشطة  ●
ي يتم تصنيفها  تتمثل المرصوفات فن

والمساعدات وكافة المرصوفات الت 
 كمرصوفات عمومية وإدارية. 

 الموازنة التقديرية  ❖

وفقا لألهداف والخطة العامة المعتمدة، تتوىل الشؤون المالية بالتنسيق مع األقسام األخرى بالجمعية، إعداد  ●
وع الموازنة التقديرية ورفعها إىل المدير التنفيذي قبل شهر عىل األ قل من بداية السنة المالية، ليتم  مشر

 مناقشتها وذلك حت  يتمكن مجلس اإلدارة من إقرارها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام. 

 

، مستندة إىل دراسات واقعية الحتياجات   ● تعبر عن خطة عمل منظمة ومعدة عىل أساس علمي

 الجمعية. 

 المستقبلية. توضح األغراض المحددة للعمليات واألنشطة  – ●

 تساعد اإلدارة عىل تحديد سياستها المستقبلية وتعريف تلك السياسات.  – ●

 تستخدم كأداة لقياس كفاءة األداء الكىلي للجمعية.  – ●

 



 

 

 

 

ي تحقيق   – ●
ن وكل قسم من أقسام الجمعية، فن تستخدم كأداة لتحديد مهمة كل فرد من األفراد العاملي 

 النتائج المستهدفة وكذلك تحديد المسئولية. 

ن   – ● ، وذلك عن طريق المقارنات المستمرة بي  تستخدم كأداة من أدوات الرقابة والضبط الداخىلي

ي الخطط والعمل 
ي عن طريقها يمكن اكتشاف نقاط الضعف فن

األرقام المقدرة واألرقام الفعلية، والت 

 عىل معالجتها. 

اما – ● ن  بأول. تساعد عىل تقدير احتياجات الجمعية ، من النقد الالزم لسداد االلب 
ً
 ت الدورية أوال

 الموجودات )األصول( الثابتة   ❖

ي العمليات والتشغيل. 
 هي أصول ملموسة تمتلكها الجمعية يتم االحتفاظ بها لغرض االستعمال فن

عىل قسم المالية بالجمعية أن تضع القواعد المنظمة لعملية ضبط الموجودات الثابتة والرقابة عليها   ●

 عليها. وصيانتها والمحافظة 

ي أماكن تواجدها، وتكلفتها وتاري    خ  ●
عىل قسم المالية أن يقوم بإجراء حرص كامل لهذه الموجودات فن

ائها واستهالكها.   شر

 أن تتابع الشؤون المالية هذه الموجودات أول بأول  ●

ي الموجودات الثابتة بالبيع أو الهبة إال بقرار من مجلس إدارة الجمعية. تحتفظ   ●
ال يجوز الترصف فن

 ؤون المالية بسجل للموجودات الثابتة.  الش 

ي نهاية السنة المالية.  ●
 يتم عمل اهالك سنوي للموجودات فن

  المقبوضات والمدفوعات ❖

يأخذ رقما مسلسال، ويكون   ● الجمعية يصدر عنها سند قبض  لحساب  الواردة  التحويالت  أو  الواردة  الشيكات 
 موقعا عليه من المحاسب والمدير التنفيذي. 

ن بالتوقيع عىل ظهر  إيداع   ● الشيكات الواردة للجمعية تودع من قبل رئيسة مجلس اإلدارة بعد توقيع المفوضي 
 الشيك. 

●  : ن ن من األعضاء المفوضي   يكون توقيع الشيكات الصادرة من الجمعية باثني 

 رئيس مجلس اإلدارة أو النائبة (1
 المسئول الماىلي   (2
ن أحدهما  (3  بتوقيع أي اثني 

ً
. يكون الشيك معتمدا  المسئول الماىلي

ة ال   ● ي فب 
األصل أن يحظر الرصف من اإليرادات وتودع بكافة أنواعها لحساب الجمعية لدى البنوك المعتمدة، فن

 تزيد عن أسبوع. 

وط المرصفية، وأنه غب  محدد   ● ي لجميع الشر
التأكد من أنه مستوفن المالية عند استالم أي شيك  عىل الشؤون 

 تحويله إىل حساب آخر بخالف حساب البنك المعتمد. بتاري    خ الحق، وال يجوز  

ورة القصوى، أو مجلس   ● ي حاالت الرصن
 فن
ً
ي الدفع بموجب شيكات او تحويالت، ويجوز الدفع نقدا

يكون األصل فن
ي يكون فيها الدفع  

 اإلدارة، والحاالت الت 

ية،  ● ي حكمها والمرصوفات النبر
ي تتعلق باستحقاقات العهد وما فن

 نقدا هي الت 

 



 

 

 

ي حالة فقد أو تلف أي مستند، يتقدم يجب مر  ●
اعاة عدم الرصف إال بناء عىل مستندات أصلية وليست صورا، وفن

صاحبه بطلب إىل المدير التنفيذي للجمعية الذي من حقه اعتماد الرصف، بعد اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأكد  
 من عدم س ابقة الرصف. 

ن بالتوقيع من السلطة المالية  يكون التوقيع عىل الشيكات أو المعامالت البنكي ● ة من قبل عضوين من المفوضي 
ي المقدمة. 

 المختصة والسابق تعريفها فن

ال يجوز توقيع شيكات لحاملة أو عىل بياض أو مؤجلة، ويجب أن يكون الشيك معنونا باسم شخصية طبيعية  ●
 واضح

ً
توقيعا الشيك  مستلم  قبل  من  الرصف  التوقيع عىل مستند  ويراعي  معنوية،  ،  أو 

ً
اسمه كامال مع كتابة   

ً
ا

ويراع عدم سحب شيكات بدل فاقد إال بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من فقد الشيك األصىلي من ناحية  
ي المستقبل، ويلزم ختمه بختم )يرصف للمستفيد األول(. 

 وضمان عدم رصفه فن

، عىل  كافة المرصوفات تتم بموجب سندات الرصف المعتمدة وطبقا لإلجراءات المو  ي ي النظام المحاستر
ضحة فن

المرفقة بسند الرصف   الثبوتيات  ورة ختم كافة  المؤيدة للرصف مع رصن الثبوتيات  يرفق بسند الرصف كافة  أن 
 بختم )مدفوع( حت  ال يتكرر رصفها

 آلية رصف شيكات للمستفيدات           ●

 المديرة التنفيذية موضحا فيه: /يحرر خطاب من رئيسة قسم الخدمة االجتماعية موجه اىل 1

طلب رصف شيكات للمستفيدات بناء عىل نتائج البحث االجتماعي واستحقاق المستفيدة للمساعدة  ●
 المالية. 

 قائمة بأسماء المستفيدات وأرقام هوياتهم.  ●

 يعرض الخطاب عىل مجلس اإلدارة.  ●

 ات الرصف. بعد موافقة مجلس اإلدارة يتم التوجيه للمحاسبة بتحرير الشيكات وسند ●

 

 آلية استالم المستفيدات للشيكات  ❖
 

 احضار الهوية االصلية للمستفيدة ●

 التوقيع عىل سند الرصف وصورة الشيك باستالم أصل الشيك.  ●

بهذه   ● االحتفاظ  ورة  رصن مع  والقبض،  الرصف  سندات  طبع  عند  الرقابية  اإلجراءات  اتخاذ  وجوب 
ن عند المدير   ي مكان أمي 

التنفيذي، وكذلك الشيكات الغب  مستعملة، عىل أن يقوم المحاسب بكتابتها  السندات فن
ن بالتوقيع. طبقا الحتياجات العمل  ثم يسلمها للمدير التنفيذي العتمادها ثم يوقع عليها عضوين من المفوضي 

 بأول.. 
ً
 أوال

ي نهاية  ●
ي حكمها طبقا لالستحقاقات الفعلية، فن

. ترصف الرواتب واألجور وما فن
ً
ات المحددة شهريا  الفب 

 توضع قيمة االستقطاعات الواردة بكشوف األجور عىل حساباتها الخاصة،   ●

 

 

 



 

 

 
 
 

يات   ❖ ن المشب   تأمي 

ورية للجمعية واإلدارة بقرار من المدير التنفيذي للجمعية بعد عرضها عىل مجلس   يات الرصن تكون كافة المشب 

ي تعد سنويا  
ي  االدارة وتعتمد عىل الخطة الت 

لتحديد احتياجات الجمعية خالل العام المقبل الصندوق ويؤخذ فن

ي نهاية العام الماىلي وتكون مرفقة بثالثة عروض أسعار. 
 االعتبار األرصدة الموجودة فن

 

 العهد المالية:  ❖

 العهد المالية مستديمة:  .1

 

ية لمختلف  ▪ إدارات هي العهد المخصصة لعمليات التشغيل اليومية والمصاريف النبر

 الجمعية ويتم تحديد واعتماد مبلغ العهدة من قبل مجلس اإلدارة. 

 يتم استعاضة المبلغ المرصوف من العهدة بناء عىل فواتب  اصلية.  ▪

 يتم رصف شيك العهدة بموجب شيك بنكي باسم صاحب العهدة ▪

ي نهاية العام ▪
 يتم تسوية العهدة من قبل اإلدارة المالية حيث يتم تسويتها بالكامل فن

 عهد مؤقته   .2

يتم رصف عهدة نقدية مؤقتة خاصة بالعمل، بناء عىل موافقة مجلس اإلدارة، وذلك عىل ذمة مرصوفات 

ة.   ألنشطة وبرامج مؤقته، عىل أن يتم تسويتها بعد انتهاء الغرض منها مباشر

 

ي للحسابات:  ❖  التدقيق الخارجر

ي  ▪
ي من قبل محاسب قانونن بشكل سنوي وذلك للتدقيق عىل تخضع الجمعية اىل التدقيق الخارجر

 القوائم المالية. 

ي الخاص بالجمعية من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  ▪
 يتم اعتماد مراجع الحسابات القانونن

 


