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  العامة:كام والقواعد الفصل األول: األح
 

 ها:منمام كل أضحة عاني املوامل الالئحة هيف هذ الواردةباأللفاظ  يقصد (1/1)مادة 
 .الوزارة: وزارة العمل والتنمية االجتماعية .1

 .جملس املؤسسات األهلية :اجمللس .2

 ية.ألهلاجمللس املؤسسات الالئحة املالية  الالئحة: .3

 .ةهليؤسسات األإدارة جملس املجملس  :اإلدارةجملس  .4

 ألهلية.اسات ملؤساجمللس اللجنة التنفيذية  التنفيذية:اللجنة  .5

  س اإلدارة.جمل ة منهي جلنة املراجعة واملنبثق املراجعة:جلنة  .6

 .أمني جملس املؤسسات األهلية :أمني اجمللس .7

 ألهلية.ات املؤسساملدير التنفيذي جمللس ا التنفيذي: املدير .8

اهليكل التنظيمي  حبسبلس  اجملني يفاجع الداخلي املعهو املر الداخلي:املراجع  .9

 .اجعةملراويرتبط إداريا باملدير التنفيذي وفنيا بلجنة 

1  الصالحية بتدقيق ف من صاحبملكلجعة اوهو مكتب التدقيق واملرا اخلارجي:املراجع  .0

  باجمللسالقوائم املالية اخلاصة 

1 ترتبط باملدير اجمللس، والية يف عمليات املالة كاف اإلدارة املعنية مبتابعة املالية:اإلدارة  .1

 .التنفيذي

1 لتنظيمي املعتمد ا اهليكل دة يفلوارايقصد بها مديرو اإلدارات  اإلدارات:مديرو  .2

  .للمجلس

1 حية معينه بصال إلدارةالس ن جممهو اجلهة أو الشخص املفوض  الصالحية:صاحب  .3

 .مدةات املالية واإلدارية املعتحسب الئحة الصالحي

 املذالي  مللنظذا  األساسذية  القواعذد  بيذا   إىلسذي  أسا بشذكل  الالئحذة  هذذه  تهدف الالئحة:اهلدف من  (2/1)ادة م

راعذذي اتباعذذه مذذن قبذذل يوفري إطذذار مرجعذذي تذذنيمني وتذذ إىل فةاملاليذذة، باإلضذذاوالذذحت مكذذم األنشذذكة املوكلذذة لذذ دارة 

ى أمذوا  وتتلكذات   احملافظذة علذ   إىلف مذا تهذد  ك ،ملاليذة القيام جبميع األنشكة ا عند اجمللسكافة العاملني يف 

 املالية.ت ي وسالمة العمليابط الداخلوالض وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد املراقبة اجمللس

 مجلس،للهي ملكية خاصة  درجة فيهاامل املعلومات إ  هذه الالئحة ومجيع واخلصوصية:السرية  (3/1)مادة 

ألي  تخدامها أو نسخهاال حيق اسوقة لعالاألعما  ذات ا وجيب أ  تستخدم فيما يتصل بنيداء

 .يةالحغرض آخر إال مبوافقة كتابية مسبقة من صاحب الص
ا من شانه موكل  باجمللس،لية مالت املاملعالى مجيع انكاق الالئحة: تسري أحكام هذه الالئحة ع (4/1) مادة

 .هاة فياخليوإحكام الرقابة الدلس احملافظة على أموا  اجمل
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لية على وجه ام  واإلدارة املابشكل ع اتإلدارومديري اي التنفيذ باملديرتثلة  اجمللستكو  إدارة  (5/1مادة )

َا ميع مسؤولني شخصييعترب اجلة  وئحاخلصوص مسؤولني عن تنفيذ وتكبيق أحكام هذه الال

و رات أوز إصدار قرا، وال جيةالئحال تكبيق وتنفيذ أحكام هذه كل يف حدود اختصاصه عن

درة إليهم أ  األوامر الصا تنيكيد علىع المحة تعليمات يكو  من شنينها خمالفة أحكام هذه الالئ

ؤولية ما  تعفيهم من املسلالئحة، الذه ام همن أصحاب الصالحية واملتضمنة أي خمالفات ألحكا

ذ على نفيذ فيتم التنفيالحية التالص احبفإذا رأى صبدوا أوجه اعرتاضهم عليها كتابة مل ي

 . جةليه عند احلاجوع إف خاص للر مليف رشفة ذلكيته الشخصية وبتوجيه كتابي ويتم أمسؤول

 (ملراجع اخلارجيع الداخلي أو ااججعة واملرملرااة )كلجنة جهزة الرقابة واملراجعة املاليتقع على أ (6/1مادة )

وياتها ورفع ا وتكبيق حمتع بهات والفروداراإل مسؤولية التنيكد من تنفيذ الالئحة والتزام مجيع

ءات حة واختاذ اإلجرابيق الالئ تكيفات التقارير الالزمة ألصحاب الصالحية عن أي خمالف

 للتصويب.

 تعديل وزجي وال ،هاة عليبعد مناقشتها واملوافق لكوذ اإلدارة؛ جملس قبل من الالئحة هذه ٌتعتمد (7/1) مادة

 حالة يفو بذلك، يفوضه من أو اجمللس عن صادر رارق مبوجب إال فيها فقرة أو مادة أي تغيري أو

 .ألقلا على بشهر سريانها بدء قبل مراأل يهمه من كل على تعميمها ينبغي تعديالت أية صدور

ا ال ومب ،أو من يفوضه رةاإلدالس جميات  من صالحكل ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة يعترب (8/1) مادة

 ية ذات العالقة.هات الرمسن اجلة عتعميمات الصادريتعارض مع األنظمة واللوائح وال

د جملس يار الفصل فيه يف حة فا  قرلالئكام هذه احيثما يقع الشك يف نص أو تفسري أي من أح (9/1) مادة

 أو من يفوضه. اإلدارة
جديدة ة ليًا وإصدار الئحلغائها كإة أو نود الالئحبسلكة تعديل أو إلغاء بعض اإلدارة جمللس  (10/1مادة )

 .يهفمل وتكوير الع اجمللس وأهدافهحسب ما تقتضيه مصلحة 

 .دهايخ اعتمان تارماعتبارا  يسري العمل بهذه الالئحة الالئحة:سريا   (11/1) مادة

 أحكام وقرارات. معها من تعارضيا مجيع موتلغي هذه الالئحة أي لوائح مالية سابقة  (12/1) مادة
 لوائح األخرىمواد ال دتعو ودها،لبنفسرًا  ومرب مكماًلد بعد هذه الالئحة يعتدليل إجراءات يع أي (13/1) مادة

 .هلاملالية ومفسرة ا الالئحة حكامأل مكملة اجمللسذات الصلة املعمو  بها املكبقة يف 

 .الديًاشهرًا مي من اثين عشر للمجلستتكو  السنة املالية  (14/1مادة )
  اجمللس. يفملالية ارير والتقا تالرمسية للمعامالالعربية هي اللغة  اللغة (15/1) مادة
ويف  .لسعودياالية هي الريا  قارير امل التيفالتقييم املستخدمة يف التسجيل واإلثبات و العملة (16/1) مادة

اء لة السائد مع إجرسعر العم حسب وديحا  مصيل أموا  بعمالت أخرى مو  للريا  السع

 ك.ذل ندما يتكلب األمرالتسويات احملاسبية الالزمة ع
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ما  وشهادات الض لصكوكا اصة مثلة اخلات الكبيعواملستندات ذ والعقودحفظ الوثائق  يتعني (17/1) مادة

ية وقانونية رى ذات أهمية مالستندات أخأي مو يةاملالالعقود مع الغري والقوائم عقود التوظيف وو

اإلجراءات  اذاختحية مع صاللااحب تداوهلا إال بإذ  من ص وال جيوز ،يف صندوق خاص

 .جمللساات وصيتتلكات وخصوالتعليمات املنظمة لذلك حرصًا على 
 ينيخذ أو من موظفني نواكا واًءس اجمللسيف  العاملني مجيع علىه الالئحة هذ أحكام تسري (18/1مادة )

 الئحة.اله ذه بنود من يشملهم واملتكوعني فيمامن املستشارين  حكمهم
يف ذلك  مع الغري مبا اتهته وعالقعاماللس يف ماجملاحب الصالحية مديد من يقوم بتمثيل لص (19/1مادة )

 ري.الغالتقاضي ورفع الدعاوى والتفاوض والتصاحل مع 
يكات أو تهم من نقود أو شا يف عهدو  عمهم مسؤولأمناء الصناديق وأصحاب العهد ومن يف حكم (20/1مادة )

 ، عهدتهم الشخصيةيفديق تكو  لصنااات ومجيع حمتوي ،ةحواالت أو أي حمرر ذي قيمة نقدي

 خرين.آ موظفني م إىلدتهكما أنهم مسؤولو  عن كل عهدة فرعية تسلم من عه
هدايا  قبو اجمللس موظفي ولصناديق ناء االية وأمحيظر على املسؤولني املاليني وموظفي امل (21/1مادة )

 أواشرة طرف له مصلحة مب أو من أي فيدةملستات من املوردين أو اجلها نقدية(أو  )عينيةشخصية 

  .اجمللسملعتمدة يف ااملصاحل  عارضتئحة ومبا يتوافق مع اللس غري مباشرة من أو مع اجمل
ملني الغري وطرف العا طرف لمجلسللحت االديو   خيتص صاحب الصالحية باملوافقة على إعدام (22/1مادة )

لقانونية يف ختاذ اإلجراءات ااذلك بدو  وفاة لولفصل أو باأو با الستقالةالذين تركوا اخلدمة با

يمتها بعد قضائية أكرب من قلدعاوى الاامة إق حالة إذا ما رؤي استحالة مصيلها أو أ  تكاليف

 .اجمللسخصم أي مستحقات هلم طرف 
ندات الصرف سري مثل أو على الغ اجمللسى ات علتب التزاماملستندات املالية الحت ٌترجيب أ  تكو   (23/1مادة )

 آمن. مكا   حفظها يفيتعنيو ة،متسلسلوما يف حكمها ذات أرقام  والقبض والشيكات
أي نوع  الية منمات صفة ذستندات م أي أورف صطباعة سندات قبض أو حيظر على أي إدارة  (24/1مادة )

عد ذلك بدة املخولة بهة الوحيي اجلهية وتعترب اإلدارة املال ،ومت أي ظرف من الظروف

ملعتمدة من صاحب ملتبعة واات اراءموافقة صاحب الصالحية على الكباعة وحبسب اإلج

 الصالحية.

لصرف صحاب الصالحية باخلاصة بنيااءات ام اإلمضال جيوز بنيي حا  من األحوا  استعما  أخت (25/1مادة )

 املختلفة.يف التوقيع على معامالت الصرف 
وكذلك  ،الوزارةصادرة عن ال هليةسات األللمؤسبية واإلجراءات احملاس القواعد اجمللستبع ي (26/1) مادة

 القانونني، لسعودية للمحاسبنيائة ن اهليعادرة الص للمنشآت غري اهلادفة للربحاملعايري احملاسبية 

   .جلسللم ألساسيا املنظايف ل جراءات والقواعد املنصوص عليها  باإلضافة
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 ومبا نصت عليه عامُا قبولة قبواًلواملليها ارف عاملتع سبيةواملبادئ احملاسياسات بال اجمللسلتزم ( ي27/1مادة )

  الشني .املعايري احملاسبية ذات الصلة بهذا 

 نظامًاالية صحيحة، مبيانات    علىاحلصو لومن أج يضع اجمللس، بهدف محاية تتلكاته (28/1مادة )

يفي  نامج حماسيب حديثو شراء برميم أتص طريق احملاسبية عندقيقًا لتسجيل وحفظ البيانات 

  واملستقبلية.اآلنية  اجمللسمبتكلبات 

 لنظرية القيد ع املستندات طبقًاة من واقملاليا عامالتامليتم من خال  الربنامج احلاسوبي إثبات  (29/1مادة )

 يها.علف عاراملزدوج واستنادًا إىل املبادئ احملاسبية املت

لنظام املالي استمر من صالحية لتنيكد املعة باواملراج ة املالية مع أجهزة الرقابةتقوم اإلدار (30/1مادة )

كما  ،رقابةليل والتخكيط والسيب والتححملاوا ومالءمته مع االحتياجات ومتكلبات العمل املالي

ويات األداء سقًا مع أعلى مستقائه متناوإب يرهتقوم مبتابعة األعما  فيه والسعي لتحديثه وتكو

 اسيب.احمل

قًا لألسس ووفالصالحية  أصحاب من معتمدة تمستندا واقع من احملاسبية القيود تسجيل يتم (31/1) مادة

 عليها.واألعراف احملاسبية املتعارف 

عمليات احملاسبية ملعتمدة ومجيع الملالية ااوائم بية والقجيب االحتفاظ بامللفات والسجالت احملاس (32/1) مادة

 هلا.حلاجة يف وقت ا ليهاع عواالطال العالقة الرجوعف ذات بكريقة تتيح لألطرا

ال  ومبا ،ن عشر سنواتعال تقل  ملدة األرشيف يفوامللفات بالسجالت لس جيب أ  متفظ اجمل (33/1) مادة

 .خلصوصاا يتعارض مع األنظمة املعمو  بها يف اململكة بهذ

التفاقيات يع على العقود واالتوق لساجملن يابة عا نمن يفوضه كتابي الصالحية أويتوىل صاحب  (34/1مادة )

 .للمجلس زمًاُمل ويكو  توقيعه عليها اجمللسالحت تقتضيها مصلحة 

ملوجود يف اوالنقد  اجمللسات يع موجودرد مجالحية جلُتَشَكُل جلا  اجلرد بقرار من صاحب الص (35/1مادة )

 الصندوق والعهد وذلك يف احلاالت التالية: 

 .اإلدارةتغري جملس  .1

  .منها بالبيع عفاتنميكن االوال  مكلقًا،إتالف موجودات غري صاحلة لالستعما   .2

 تغيري أمني الصندوق. .3

 جرد األصو  الثابتة. .4

 املالية.انتهاء السنة  .5

 ق. ناديالصاجلرد املفاجئ ألغراض الرقابة على العهد و .6
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 املوازانت التقديرية الفصل الثاين:
سرتاتيجية جهاته اإٍللس وتوألهداف اجملدادها وفقًا يتم إع )سنوية(خكة  التنفيذيةتعد اإلدارة  (1/2) مادة

  الية:التفرعية ط الخلكوتشتمل على اومن ثم اعتمادها من جملس اإلدارة، 

  .املبادراتخكة  .1

 خكة مصاريف التشغيل. .2

 خكة األصو . .3

التقديرية وازنة ليه يف إعداد املعتماد عالتم اس الذي يتعترب اخلكة التشغيلية السنوية هي األسا (2/2) مادة

 تشغيلية. للخكط ال قميةالر باعتبار املوازنة التقديرية هي الرتمجةللمجلس 

لعامل وحجم اتها من رأس املا  احتياجا قديرتعلى  يةالتنفيذ ينبغي أ  تساعد املوازنة اإلدارة (3/2) مادة

  والتشغيل. تاملبادرا ة يفوريالسيولة النقدية الالزمة لسداد االلتزامات الد
 الية لتكاليفاملخال  الرتمجة  نالنفقات مودات ية ل يرااملوازنة التقدير تعد اإلدارة التنفيذية (4/2) مادة

 :التاليةم قسااأل اخلكة السنوية على أ  تشمل املوازنة التقديرية

لوبة يف األداء املكؤشرات ملحت مقق اريع ملشاوتظم كافة املبادرات وا :املبادراتموازنة  .1

م يف لمجلس والحت تساهرئيسية لكة الألنشواإلسرتاتيجية ذات الصلة با التشغيلية اخلكة

 مقيق أهدافه.

 حيتاجهاشغيل الحت كاليف التتافة م كوتض التشغيلية:املوازنة التقديرية للنفقات  .2

رية وارد البشكلفة املكت يجية؛سرتاتاإل أهدافه والوصو  إىل مستهدفاتهلتحقيق  اجمللس

كة خلعام القادم وفق ة خال  املضافاية القائمة على رأس العمل وتكلفة املوارد البشر

ملعدات املستهلكة وتكلفة ااخلدمات وواد امل ونفقات التشغيلية،التوظيف املعتمدة يف اخلكة 

 فق معاجمللس واملتوات يل حسابا لدلفقًاوالتجهيزات وعلى أ  يتم تبويب هذه النفقات و

 دة. حعلى  لفةولكل مركز تك الدليل املعتمد من قبل الوزارة

لها املتوقع مصي لساجمليرادات إافة ل كوتشم والدعم:املوازنة التقديرية ل يرادات  .3

 .أو أي جهة أخرى الوزارة رة أوإلداامساهمات أعضاء اجلمعية العمومية أو جملس من 

يف خكة  اجمللسها عتمدلحت ياابتة ثال وتشمل موازنة األصو  الرأمسالية:املوازنة  .4

رات كة اإلحال  وتقديخيف ضوء  ثابتةال حيث يتم تقدير االحتياجات من األصو  ؛األصو 

  .اهلواردة يف اخلكط دارات الت اإلاجاالعمر االفرتاضي هلذه األصو  باإلضافة الحتي

النقدية لسيولة ة حبركة اوازنمداد وتتمثل يف إع التقديرية:املوازنة النقدية  .5

النقدية  إلضافة إىل أرصدةنفقات بات واليراداتنيثري موازنحت اإل من خال  للمجلسالتقديرية 

   املالي.العام  يف بدايةاملتوقعة 
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 صروفات التقديريةواملادات إليرائمة وتشتمل على قا التقديرية:القوائم املالية  .6

تقديرية املركز املالي ال قائمةىل إضافة اإلوقائمة التدفقات النقدية التقديرية ب للمجلس

 .ادةامليف هذه  إليهاوفق معكيات املوازنات املشار 

نة هذه اللج وختتص نةواملوازإلعداد اخلكة  جلنة سنويًا بتشكيل قرارًاالصالحية صاحب  يصدر (5/2) مادة

  املثا :بيل سمنها على نة ووازمبهام اإلشراف واملتابعة واإلعداد للخكة وامل

 ية.التقديرة وازناملسياسات واإلجراءات العامة للخكة ومديد ال .1

 لسنوية.ااملوازنة وكة اخل ومديث دليل اإلجراءات اخلاص بإعداد إقرار .2

  جمللسادارات يف اإل يعإعداد جدو  زمين للموازنة تلتزم بتنفيذه مج .3

 ملوازنة.واة خلكاتشكيل اللجا  الفرعية الحت يتكلبها إجناز  .4

 .ط اإلداراتمراجعة ومناقشة خك .5

خلكط واملوازنات اعد جتميع ئي بنهامراجعة ومناقشة وإقرار املوازنة بشكلها ال .6

 الفرعية.

قدميها لصاحب وت قديريةالت زنةواملواوضع التصور النهائي للخكة التشغيلية  .7

 الصالحية لالعتماد.

  .ةءات املعتمدفق اإلجراوزنة واالتنيكد من سري العمليات اخلاصة باخلكة وامل .8

إعدادها حت يتم ألداء الدورية التقارير ا راسةود املوازنة التقديرية ومتابعة التنفيذ دارةإ .9

  .من اإلدارات

ديث املوازنة حلاجة ملراجعة ومأو عند ا قديرتقل على أ ملوازنة بشكل دوري ربع سنويجتتمع جلنة ا (6/2) مادة

 الصالحية.ورفع تقرير إىل صاحب 

فرتات الحت نوي حبيث تبني القصى ربع سد اشهري وحب ملوازنة التقديرية على أساسينبغي إعداد ا (7/2) مادة

املساعدة وقعة يف العمليات ات املتولتغريايف  وذلك لالحتياطلس يقل أو يزيد خالهلا نشاط اجمل

 يف إعداد املوازنة النقدية التقديرية 

يف تماد املرصود صرف يف حدود االعا يتم الهلدد حململوعد ااإذا تعذر اعتماد املوازنة التقديرية يف  (8/2) مادة

زنة اجلديدة بعد ملقابلة يف املواان البنود مفات صروالعام السابق على أ  يتم تنزيل هذه امل موازنة

 اعتمادها.

فائض يف  ودله ووجند املناقل جز يف البعدوث تنيكد من حاملناقلة من بند إىل آخر إذا مت ال ميكن (9/2) مادة

  ات.الصالحييف الئحة  يل الواردلتفصاسب حبموافقة صاحب الصالحية  منه بعدد املناقل البن

روقات كبرية ستثنائية كظهور فا حاالت يفإال  اجلارية جيب أال تتم عملية تعديل املوازنة للسنة (10/2) مادة

ملوازنة وامن جلنة اخلكة  مناقشتها بعد جيةناجتة عن استخدام افرتاضات خاطئة أو أسباب خار

ية ما مل ذه التعديالت سار تعترب ها والمادهالصالحية العت صاحبورفع التوصية املناسبة إىل 

  الصالحية. صاحبتعتمد من 
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علية بتلك قار  النتائج الفع سنوي يصى ربوحبد أق تقوم اإلدارة املالية بإعداد تقرير شهري (11/2) مادة

  .عتمادلال اإلدارةإىل جملس ويقدم هذا التقرير  التقديرية،
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 املقبوضات  الثالث:الفصل 
 

ألهلية، السنوية للمؤسسات شرتاكات ان االمله ألساسي يف النظام ا كما وردلس موارد اجمل تتكو  (1/3مادة )

ية موارد أخرى ائد االستثمار، أدمات، عوم اخلقديالتربعات واهلبات والوصايا واألوقاف، عوائد ت

 ارة.توافق عليها الوز

 بشيكات. أونقدا  لسالقبض هي أداة مصيل أموا  اجمل سندات (2/3مادة )

  التالية:علومات ملستند املذا اويتضمن ه حيرر سند قبض للمبالغ الحت يتم استالمها( 3/3مادة )

 واحلروف.باألرقام  اهلبةقيمة  .1

 التاريخ. .2

 ى(.أخر/ املشاريع / عام /  اهلبة )املناشطنوع  .3

  عليه( بوالبنك املسح لشيك،ارقم  عينا،أو شيكات أو  نقدااهلبة )طريقة  .4

 هاسم الواهب / جهة التوريد ثالثيًا وبيانات .5

 .وشعارهلس اسم اجمل .6

 وتوقيعه.ثالثيًا  اهلبةاسم مستلم  .7

 الي:كالتإعداد سند القبض من أصل ونسختني  يتم( 4/3مادة )

 للواهب.. األصل 1

  للمالية.. نسخة 2

 للمراجعة.دفرت . نسخة ثابتة بال4

دو  استعما  بأي مبالغ نقدية  ظر توريدك وحيقدية للبنيقوم أمني الصندوق بإعداد إذ  توريد الن( 5/3مادة )

 التالية:سند الصرف النقدي ويتضمن املعلومات 

 التاريخ. .1

 وكتابة.القيمة رقما  .2

 األموا .فئات  .3

 الفرع.اسم البنك ورقم  .4

 احلساب.رقم  .5

 التوريد.شئ عن عملية التوجيه احملاسيب النا .6

والصورة ثابتة  ندا للقيدمست باتيتنيلف هذا السند من أصل وصورة األصل للحسا .7

 للمراجعة.بالدفاتر 

 بشيكات.ت لنقدية واملتحصالتحصالت اي املهندات قبض ستكو  املتحصالت املالية الحت حيرر عنها ( 6/3مادة )
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مسه ثالثيا أمني الصندوق با يوقع عليهسخ وغي مع النامللأي سند قبض يتم إلغاؤه حيتفظ باألصل ( 7/3مادة )

 ات.ويورد ضمن سندات القبض للحساب وأسباب اإللغاء

ثبات هذه اهلبات إاملختلفة ومهمة  اإليراداتات وصيل اهلبماإلدارة املالية بالفصل بني مهمة  تلتزم( 8/3مادة )

حيث  ؛لظروفمت أي ظرف من ا ه املهامذني هع بواإليرادات يف النظام احملاسيب وال جيوز اجلم

ني يف ثبات على احملاسبمهمة اإل قتصر تتقتصر مهمة التحصيل على أمناء الصناديق يف حني

 املالية.

عارات بض وحيرر عنها إشقها سندات رر بحيال لس جملاالتحويالت البنكية الحت تتم بني حسابات ( 9/3مادة )

با فق به مستندا موجكاب املرواخل بنكياإلشعار الويعترب  احلالة،مدينة أو دائنة حسب 

 يد.املستفلبنك لصاحل قيمة يف ال السجيللتسجيل لصاحل اجلهة املرسلة بعد التنيكد من ت

حده  ع الداخلي كل علىواملراج اليةإلدارة املامدير يتم عمل جرد للدفاتر بشكل دوري من ( 10/3مادة )

  ها.ومتابعتللتنيكد من حسن ترتيبها وحفظها 
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 والنفقات الرابع: املصروفاتالفصل 
 

ات سب الئحة الصالحيحبلس اجمل يف صرفال اعتماد لكةس هلا الحت اإلدارية املستويات تسلسل يكو ( 1/4مادة )

ن ملتنيكد عند الصرف ااملالية  دارةلى اإلع احلاالت مجيع وفى .الصالحية صاحباملعتمدة من 

 حيات.الصالئحة ته الضمنت االعتماد حسب ما استكما  تسلسل الصالحيات يف

 منه كتابي اربقر سلكاته بعض أو كل يف مباشرة نهم األدنى املستوى يفوض أ  مستوى ألي جيوز (2/4مادة )

 ىاألعل املستوى من هل ملمنوحةا لكاتالس فويضت إعادة األدنى للمستوى وال جيوز حمدودة، لفرتة

 لغريه.
 فعالد آمر أو الصرف تمدمع هو عنه ينوب نم أو علىصاحب الصالحية األ سبق يكو  بناًء على ما (3/4مادة )

 حفظ نع للمسئولني جييز نهائيًا عًاتوقي املختلفة الصرف مستندات على توقيعه ويعترب

 أو البنكية تاإلشعارا اداعتم أو لشيكاتا مرير أو النقود دفع اختصاصه حسب كال األموا 

 االحتياجات. شراء

 بشكل نفيذهات الضرورةب ستلزمي مالية نفقة نهع ينشني تصرف ألي صاحب الصالحية اعتماد إ  (4/4ة )ماد

 ملوضحةا اسبيةاحمل ءاتل جرا وطبقًالس اجمل املعتمدة يف النظامية املستندات بواسكة سليم

يه توج يعفي جراءات والاإل هذه يذتنف حةص عن ةؤولمساإلدارة املالية  عتربتو ،املالي بالنظام

  فيذ عملية الصرف.ظامية لتنالن واتصاحب الصالحية اإلدارة املالية من اتباع اخلك

الصرف سند  أ  كما النقود فعد ناديقالص ألمناء يزجي الذي النظامي الصرف املستند سند يعترب (5/4مادة )

 ة علىت املسحوبلشيكاامبوجب  بنكال من النقود سحب جييز الذي النظامي املستند هو

 حة.لالئاوحبسب اإلجراءات املشار إليها يف هذه لس اجمل

 دبع ذلك ويتمصرف  ندس مبوجب يةشغيلصروفات التاملأو  للمبادراتاملصاريف سواًء  سداد يتم (6/4) مادة

 ذلك ىعل لةالدا تنداتاملس وإرفاق فالصر مسوغات جلميع املعاملة استكما  من التنيكد

 حيةالصال صاحب من رفالص اعتمادو املختصني وظفنيامل من عليها التوقيعات واكتما 

وتقع  ،ءاتمدة ودليل اإلجرايات املعتصالحئحة الالالئحة وال يف هذه املوضحة ل جراءات وطبقًا

ؤولية راجع الداخلي مسقع على املت ماكبق ما سعلى اإلدارة املالية مسؤولية التنفيذ لكل 

 ذلك.التنيكد من 

 يفوتوفر رصيد هلا  الصالحية بصاح ماد مالي منالحت هلا اعتللمبادرات رف تتم عملية الص (7/4مادة )

وذج ينبغي أ  حيتوي منولب الصرف طوذج من موازنة العام املالي حمل الصرف من خال  تعبئة

 على:طلب الصرف 

 الصرف.بكلب  ةاملعنيبيانات اإلدارة  .1

 د.العتماااملعتمد وجهة املشروع املبادرة أو بيانات  .2
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 للصرف.اإلدارة الكالبة  توقيع .3

  الصالحية.اعتماد صاحب  .4

 نة.املواز  ن خالميد توقيع اإلدارة املالية مبا يفيد توفر الرص .5

لبنود حبسب اوذج مناقلة بني م إعداد منة يتو املبادريف حا  عدم توفر رصيد للمشروع املعتمد أ (8/4مادة )

ئحة ليها يف الملشار إالصالحيات اد دوحن لتنيكد ماإلجراءات اخلاصة بعملية املناقلة مع ا

ند سلية الصرف مبوجب إجراء عم يتم اقلةإمتام عملية املن وبعد .الشني الصالحيات بهذا 

 ة:اليالتالصرف وحيتوي منوذج املناقلة على البيانات 

 له.املراد املناقلة البند  .1

  منه.املراد املناقلة البند  .2

الية على توفر نيكيد املعد تة بلموافقة صاحب الصالحية على إجراء املناق .3

 منه.رصيد يف البند املراد املناقلة 

ري حد البنوك الحت جيأحوبة على ت مسوجب شيكايتم مرير سند صرف عند سداد املصروفات مب (9/4)مادة 

 ةتاليال وحيتوي سند الصرف على البيانات ،التعامل معها

 املستفيد.اسم  .1

 .احلساباسم البنك املسحوب عليه ورقم  .2

 وكتابة.املبالغ رقما  .3

 رقم الشيك املسحوب  .4

 الصرف.أسباب  .5

 الصرف.التوجيه احملاسيب لعملية  .6

 الصرف.ند سجعة مراوتوقيع كافة األطراف الحت اشرتكت يف إعداد  .7

م يف الئحة ملخولة هلية املالالصالحية ويف حدود الصالحيات ا صاحبتوقيع  .8

 الصالحيات.

تفيد قبل البنك للمس نمالنقود  ه دفعتم مبوجبالذي ي ند القانونيالشيك هو الصك واملست( 10/4)مادة 

 يلي:ويراعى فيه ما 

 املستفيدة.ذكر االسم الصريح للجهة  .1

 وكتابة.تسجيل املبلغ املدفوع رقما  .2

 الصالحية.التوقيع من صاحب  .3

 لدى توقيعهم ذجومن املودعو توقيعبال املفوضني عتوقيلس اجمل من الصادر الشيك حيمل أ  جيب (11/4مادة )

 .البنوك

اد بإعد القيامالية دارة املري اإلغظر على حي الصرف، كماحيظر إصدار أي شيك بدو  سند  (12/4مادة )

 الشيك.وطباعة 
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أصل  د صرف الشيكات منيتنيلف سنولصرف ملربرة لايرفق مع سند صرف الشيكات كافة الوثائق  (13/4مادة )

  منوذج مراجعة أو من خاللدفاتر للة بابتوالصورة ثا وصورة األصل للحسابات للقيد مبوجبه

ابية ي للمتكلبات الرقم احلاسوبلنظاء اآلي من النظام احلاسوبي بعد التنيكد من استيفا

 اآللية.املتعلقة بإصدار السندات 

ملبلغ ب عنه من يستلم از أ  ينيوجيو ن شخصيتهميتم الصرف لصاحب احلق نفسه بعد التنيكد  (14/4مادة )

 معتمد.توكيل ب

وقع اه الغري جيب أ  يجتلس جملاذمة  لى إبراءيصبح سند صرف الشيكات دليل إثبات ع حتى (15/4)مادة 

 وأللشيك يد استالمه يح مبا يفالصرومل مستلم الشيك على منت السند مع ذكر االسم الكا

 يفد قبض صو  على سنفيد مع احلملستااب يداع من البنك تثبت إيداع الشيك يف حسقسيمة إ

  لذلك.احلاالت املوجبة 

شابه ذلك  سديد إجيارات وماتاولة أو و متدأ  ثابتة يف حالة مرير الشيك ملورد خدمة أو أصو (16/4مادة )

 بالشيك.يلزم احلصو  على سند مصيل )قبض( 

صرف كما بل اعتماد سند الراجعة قيد املا مبا يفجيب ختم مستندات الصرف أو التنيشري عليه (17/4مادة )

 نهائية.لشيك بصفة إلذ  أو اادار إص جيب التنيشري عليها أيضا مبا يفيد الصرف مبجرد

المها من لمستودعات أو استلإضافتها ووردة صناف املاألصل أ  تتم املدفوعات بعد استالم األ (18/4مادة )

 وجيوز ،لسجملال أو تعهده ِقَب ذ ارتباطهتنفير باجلهة الكالبة للشراء أو بعد قيام الكرف اآلخ

 انات الكافية قبلعلى الضم صو احل صرف القيمة مقدما إذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط

 الصرف.

صرفه    املبلغ املكلوبحقق من أب الترتيات جييف حالة صرف مبالغ نتيجة تعاقدات أو مش (19/4مادة )

 ي:يل يكابق ما هو وارد بشروط التعاقد وأ  يراعى ما

 منه. د وخمتومةملوراسم أصلية وعلى منوذج مكبوع با أ  تكو  الفواتري .1

 .سوبيهمند أح وليس باسملس أ  تكو  هذه املستندات باسم اجمل .2

 ،املوردةاألصناف  نع أو حمضر فحص ها،شراؤإذ  اإلضافة للمخاز  عن األصناف الحت مت  .3

كلوبة وفق ت املنات واملواصفاقتها للعيكابد مبأو توقيع مدير اإلدارة على الفاتورة مبا يفي

 الصالحيات.التفاصيل الواردة يف الئحة 

 )الشراء(.صورة أمر التوريد  .4

فة االعتمادات ستيفاء كاامع  مهامستخلصات األعما  أو الرتميمات وحماضر استال .5

ابقتها ملا من مك نفيذ والتنيكدوالتابعة املتب نيةواإلدارة املعاملرتبكة بها من جهات اإلشراف 

 .عليهمت االتفاق 

رف( ستندات خبتم )ُص  ختتم املا وأرفهصالتنيكد بني  الفاتورة أو املستخلصات مل يسبق  .6

 املبلغ.فور سداد 
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واسم معد  وضحا سبب اإللغاءصورته م ند معأصل الس يف حالة إلغاء سند الصرف ينبغي أ  يرفق (20/4مادة )

 وتوقيعه.السند ثالثيًا 

الكشوف وغريها ويانات والفواتري ائق والبالوث قصد بهادة للصرف ويالبد من إرفاق الوثائق املؤي (21/4مادة )

ت الصرف   ترفق مع مستنداأالحت جيب وقات لنفمن املستندات املربرة واملؤيدة لعمليات صرف ا

املستلزمات  بني  املشرتيات أوالصحيح و لوجهلى ايفيد أنها متت ع الالئحة مبااملذكورة يف هذه 

ذه وجيب أ  تكو  ه ،استالمها د متقنه وألس قد متت لصاحل اجمل أو األشغا  أو اخلدمات

مقاربة  وبتواريخ حديثة هحد منسوبيسم أبا وليسلس الوثائق والبيانات والفواتري باسم اجمل

 للتاريخ املقدمة فيه.

 وافقةأ  يتم الصرف مب لصرف جازاقبل  بلغ معنيإذا فقدت املستندات املؤيدة الستحقاق م (22/4مادة )

ذلك بعد إجراء ولمستندات قد لفا صاحب الصالحية ويشرتط أ  يقدم طالب الصرف بد 

إرفاق نتيجة  د األصلي مع وجوبام املستنستخدع االتحقيق الالزم واختاذ اإلجراءات الالزمة ملن

م على ؤخذ التعهد الالزييشرتط أ  و ،فلصراالتحقيق الذي ُأجري يف هذا الشني  مع مستندات 

 ار الصرف.تكر على مجيع النتائج الحت قد ترتتب بتحمل الصرفطالب 

ومع  ،ليحقيق الضبط الداخلت بنكي؛يل الق التحوأو عن طري األصل يف الصرف أ  يتم بشيكات (23/4مادة )

  )العهد ذه الالئحة من خالهواردة يف ة الددذلك جيوز أ  يتم الصرف نقدا طبقا للقواعد احمل

 (.والعهد املؤقتة املستدمية،

م ألحد املبلغ الذي يسل الالئحة  هذهيفملستدمية ايقصد بالعهدة  الُعهد املستدمية:طبيعة  (24/4مادة )

جات لعاجلة وفق احتيالنثرية وااعات ملدفوللصرف منه على الس اجمل العاملني يفاملوظفني 

 اء.النتهان مالعمل على أ  يستعاض هذا املبلغ عندما يقرتب 

 املشاريع للمبادرات أوخصصة لعهد املابني  مستدمية صل يف العهد سواء كانت مؤقتة أويتم الف (25/4مادة )

ة لعامة وتسمى بعهداالتشغيل  اريفمص والعهد املخصصة ملواجهة املصروفات النثرية أو

  التشغيل.

هدة ستخدمة هلا بل كعمو أي جهة ألس اجمل ام يفاإلدارات أو األقسال تسجل أي عهده على  (26/4) مادة

  عليه.شخصية تستخدم من قبل موظف معني وتسجل 

ى ولو صرفت يف حساب واحد حت ج بينهماالدم وال جيوز الفصل بني العهدة الدائمة واملؤقتة جيب( 27/4) مادة

 لنفس الشخص. 

 آخر.خص شخص من شهدة لخرى أو عأال جيوز صرف عهدة مالية من عهدة مالية  (28/4) مادة

ن صاحب ة على أ  تعتمد مة الكالبإلدارن مدير العهدة املستدمية بناء على طلب ميصرح با (29/4مادة )

ا احلد عادة النظر يف هذإوينبغي  ،لصرفت اوحيدد يف الكلب حدها األقصى وجماال ،الصالحية

دة أو ية القرار بالزياحب الصالحذ صايتخكل فرتة زمنية على ضوء املنصرف الفعلي منها و

 النقصا .
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كو  تولكن بصفة عامة  ة نشاطهاطبيع عهدة حسبمدد كل إدارة وقسم جماالت الصرف من ال (30/4مادة )

يكات هلا تى يتم استخراج شالنتظار حاصعب  يهذه اجملاالت يف نكاق املصروفات العاجلة والحت

 للتشغيل.الضرورية  واملصروفات النثرية

ل مع يرفق األص وصورة، ي من أصلف نقدى سند صريتم الصرف من العهدة املستدمية بناء عل (31/4مادة )

جل ألدى مستلم العهدة رة تبقى لالصوو ة،احملاسبياملستندات ويرسل إىل املالية للتسوية 

 الصرف.املكابقة مع طلب 

صروفات العهدة ميل كافة لتسج جال خاصاميسك من يعهد إليه بالعهدة املستدمية س (32/4مادة )

 ق.والتدقيللمراجعة  ذا الدفرتهضع   خيبالتفصيل أوال بنيو  من واقع أذو  الصرف على أ

ستعاضة ما واستعاضة هلا ال شف تفريغداد كذ يتم إعتقرتب العهدة املستدمية من النفا عندما (33/4مادة )

الية ألجل قدم إىل املصرف وتملؤيدة للات اتندمت صرفه منها مرفقا به أصو  أذو  الصرف واملس

ي كات أو مويل بنكذ  صرف شيإرر حي ثم ،املراجعة وتسجيلها بالدفاتر طبقا لكبيعتها

 الستعاضتها باسم الشخص املسؤو  عنها.

تهاء من ف" وذلك فور االنتم "ُصرهدة خبف من العختم كافة املستندات املؤيدة للصر ينبغي (34/4) مادة

 لى توقيع الشيكاتخص مفوض عخر شبل آتوقيع الشيك من قأي بعد أ  يتم  ؛عملية الدفع

 .ويتنيكد من عدم تكرار دفعها

ضع لنظام اجلرد ختن وكذلك خلزائاوري مثل ختضع العهدة املستدمية لنظام اجلرد الد (35/4)مادة 

ر يرفع إىل صاحب جلرد تقريجة اتيوُيعد بن ،املفاجئ بناء على طلب صاحب الصالحية

 جراءات الالزمة.م تتخذ اإلدة ثلعهإلدارة املختصة التابع هلا االصالحية ومدير ا

تسويتها  ر إال بعد أ  تتمموظف آخ ا إىلوز نقلهتعترب العهد املستدمية عهدة شخصية ال جي (36/4مادة )

 لم يعتمد من صاحبستالم وتساضر حمذلك بعلى أ  يعد  عنها،وإخالء طرف املوظف املسؤو  

ة املالية بالعهد ملالية أو الرقابااملني يف الع حدألا  من األحوا  أ  يعهد وال جيوز حب الصالحية،

 لي.الداخاملستدمية وذلك للمحافظة على نظام الضبط 

 ة:التاليتصفى العهد املستدمية يف احلاالت  (37/4مادة )

تعاض كمذا أنهذا تسذ    صذندوق، البنك أو ىل الإيف نهاية السنة املالية ويورد املتبقي منها  .1

 اجلديدة.ملة يف بداية السنة املالية كا

 .منهالغرض اتفاء عندما تكلب اإلدارة الكالبة هلا تصفيتها الن .2

 جازة أو املذرض أو سباب كاإلن األعندما تنتقل من موظف إىل موظف آخر ألي سبب م .3

 العمل.الوفاة أو إنهاء 

حملاسذيب بعذد   اسجيلها يف النظام تألجل ية   إىل املالبعد مراجعة مستندات العهدة املستدمية مو (38/4مادة )

 عذذدم تسذذجيل علذذى  ع التنيكيذذدمذذ هذذا.طبيعتمليلذذها وممذذل علذذى احلسذذابات املسذذتفيدة حسذذب     

 جمملة.العهدة بشكل إمجالي وإقفاهلا يف حسابات 
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ن لف للعاملني مست أو احلوافز أو املكافآ ية أور اإلضافال جيوز صرف املرتبات واألجور أو األجو (39/4مادة )

 املستدمية.العهد 

 يلي: تدمية مايشرتط فيمن يكو  مسؤوال عن العهدة املس (40/4مادة )

  .أ  يكو  سعودي اجلنسية .1

 ية.ملالارة أال يكو  مسؤواًل مسؤولية حسابية يف اإلدا .2

يف هذه  وجيب أ  يتوافر ،ملستدميةهدة اف من العيتكلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصر (41/4مادة )

 يلي:تندات ما املس

 لة.مسلسرقام ة بنيبوعأ  تكو  هذه املستندات أصلية ومن دفاتر مك .1

 ئحة.الالبرد أ  تكو  معتمدة من صاحب الصالحية حسب الوا .2

داد يد( مبا يفيد السة )املستفنقديال يتم التوقيع عليها بواسكة الشخص الذي تسلم .3

 )مستند باالستالم أو سند قبض(.

 واحلروف.قام تتم كتابة املبالغ باألر .4

 روف.ملصاجيب أ  حيتوي املستند على وصف كاف ألسباب  .5

 .يهنسوبمحد وليس باسم ألس أ  تكو  املستندات باسم اجمل .6

 العهدة. عاضةاستوجود تاريخ لكل مستند ضمن الفرتة اخلاصة ب .7

 أ  توضح القيمة يف املستند. .8

 الصالحية. احبصحملدد من لغ املباأال يزيد ما يصرف من العهدة املستدمية عن  .9

صروف اخلي يوضح نوع املدم منوذج ستخدااصرف يتم يف حالة تعذر احلصو  على مستند مؤيد لل (42/4مادة )

احب صلعهدة ويعتمد من امستلم  اهلتبع  يالحت دارةاإلتفصيليا والقائم به ويوقع من مدير 

 دود.احل ضيقأذلك يف حاالت استثنائية ويف  ويكو  ،الصالحية

  حيدد يف على أ املعنية؛ارة داإلمن  ى طلببناء عل تعتمد العهدة املؤقتة من صاحب الصالحية (43/4مادة )

 ي ستصرف له.ملوظف الذف والصرهذا الكلب مقدار هذه العهدة ومدتها وجماالت ا

تندات جله وبناء على مسلبت من ألذي طا الغرض ال جيوز الصرف من العهدة املؤقتة إال يف (44/4مادة )

 شكل شخصي مسؤوليةالعهدة ب ستلمل موفاة من النواحي الشكلية واملوضوعية ويتحممست

 ذلك.خمالفة 

قفا  إليث آلية الصرف واحتدمية من املس ى العهدةيسري على العهدة املؤقتة كل ما يسري عل (45/4مادة )

  والتسليم.واالستالم 

دوات واألثاث واملفروشات وجتهيزات احلاسب إ  األصو  الشخصية مثل األجهزة واملعدات واأل (46/4) مادة

أو تشرتى وتوضع مت لس اآللي ووسائل االتصا  ووسائل النقل الحت تصرف من مستودع اجمل

تصرف موظف أو جمموعة من املوظفني لغرض تنفيذ مهام وظائفهم الستخدامهم الشخصي 

 احلاسوبي(نظام ملف األصو  يف ال أوالعهد العينية  )سجلختضع لقيدها وتسجيلها يف 
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ويكو  مسؤواًل عنها وعن سالمتها واحملافظة عليها وحسن  للموظف،وإثباتها كعهدة مسلمة 

عند لس وعلى الوجه الصحيح وإعادتها إىل اجمل عليها، األصو  املتعارفاستعماهلا حسب 

 الكلب.

وإخالء  امل يقم بتسليمم لسن اجملمماته تنتهي خد تسدد تعويضات نهاية اخلدمة ألي موظف ال( 47/4) مادة

عليه من  اد القيم املرتتبةسد أوينية ع أو ديةكافة العهد املسجلة عليه سواًء كانت عهدًا نق

 رض.الغ ذاالعهد الحت مل يسلمها وفق منوذج يعد خصيصًا هل

 تعميد سنوية أو خكابات وجب عقودات مبن اخلدمملس التعاقد على تامني احتياجات اجمل يتم (48/4) مادة

حملددة يف الئحة اصالحيات  للبقًاهلذا الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية وط

 .الصالحيات

لنظامية اواسكة املستندات ل سليم با بشكة تنفيذهإ  اعتماد عقود اخلدمات يستلزم بالضرور (49/4) مادة

سم الكالب القويعترب مجلس، للداخلية لاظمة ألناملتبعة وطبقٌا ل جراءات املنصوص عليها يف ا

كلب ويت العقود،ذ هذه صحة تنفي  عنواًلللخدمة هو املعين بهذه األعما  واخلدمات ومسؤ

  دمة للخدمة من خالجلهة املقاقات ستحاملالية عند صرف دفعات أو م اإلدارة ذلك تنيكد

  .املكلوبعلى الوجه السليم و الشكلبمت  اإلدارة املعنية بني  تنفيذ اخلدمة مديرتوقيع 

 

 

 

 

 

 

 احلساابت البنكية  اخلامس:الفصل 
 

يع على صالحية التوقديد يتم مو .هراداتوإي واردهحسابات بالبنوك تودع فيها ممجلس يكو  لل (1/5مادة )

 ءات املنظمة لذلكد واإلجراقواعال بحبسيف الئحة الصالحيات املعتمدة هذه احلسابات 

 ة.قالعالواجلهات األخرى ذات  وزارةالعن والصادرة 

ئحة معتمد يف ال وا همتتم وفق  روعهأي من ف أومجلس صالحية فتح حسابات بنكية جديدة لل (2/5مادة )

لبنكية علقة باحلسابات احكام املتاأل افةوتسري على هذه احلسابات اجلديدة ك الصالحيات،

 .احلالية

  بالتوقيع.ص املفوضنيشخاسلكة األ يتم إعالم البنك فورًا عند سحب أو تعديل (3/5) مادة



 30من  19الصفحة 

 

لتنيشري ات التالفة جيب اسبة للشيكبالنو تسلسلة،مجيب استخدام دفاتر شيكات مكبوعة بنيرقام  (4/5مادة )

لها يكات برتتيب تسلسظ هذه الشب حفجيو ،عليها بوضوح بكلمة الغي حتى يبكل استعماهلا

غري شيكات فاتر الدليمة على سقابة راك كما جيب أ  تكو  هن املدفوعة،الرقمي للشيكات 

ورفع تقارير  على هذه الشيكات ن الرقابةكد ملتنيويتوىل املراجع الداخلي مسؤولية ا ،ستعملةامل

 الصالحية. أصحاب إىلدورية بذلك 

ة بهدف تعزيز عملي اية خاصةمحالت آللي أو بآباحلاسب ا عليهامبالغ الشيكات جيب طباعة  (5/5مادة )

 واحلماية.الضبط 

  .ستفيدةجلهات املاء اأو بنيمس رر مجيع الشيكات باسم شخص معنيجيب أ  م (6/5مادة )

 حلامله.حيظر بتاتًا استخراج شيك  (7/5مادة )

دفرت بلغاة مع أصوهلا لشيكات املافظ ب أ  مجيكما  ،حيظر بتاتًا توقيع أي شيك على بياض (8/5)مادة 

  .الشيكات

تص بتحرير يسلم املوظف املخن البنك ودة مكات الواربدفاتر الشي مدير اإلدارة املاليةحيتفظ  (9/5مادة )

 الشيكات الدفاتر الالزمة أواًل بنيو . 

ؤشر على ويلزم أ  ي ،توقيعت عند اللشيكاالصرف مع ليلزم أ  ُتحفظ أصو  املستندات املؤيدة  (10/5مادة )

س له صلة لي طباعة الشيكات ملسؤو  عناكو  ي وُيراعى أ  ،املستندات مبا يفيد إصدار الشيكات

 املالية.بالقيد يف 

وضح يالشيكات الصادرة وصورة ب ن أصلمة يومية يعد املوظف املختص بتحرير الشيكات حافظ (11/5مادة )

رر من حد واملقابل الذي م املستفيواس ليهفيها رقم كل شيك ومبلغه واسم البنك املسحوب ع

 ية.ملالااحلافظة ملدير اإلدارة  أصلأجله الشيك ويسلم 

 ارها،إصدهرين من تاريخ زيد عن شدد تملم للصرف جيب تتبع الشيكات املعلقة والحت مل تقد (12/5مادة )

 الالزم.وعرض األمر على صاحب الصالحية الختاذ 

ى أ  ا إليقاف صرفه عللشيك فورليه املسحوب عيلزم يف حالة فقد أي شيك إخكار البنك ا (13/5مادة )

لشيك ملتسبب يف ضياع ارار على اذ إقيؤخوريخ صدوره ومبلغه يوضح اإلخكار رقم الشيك وتا

ية قبل صرف بد  نات الكافلضماااذ بتحمل كل مسؤولية ترتتب على فقد الشيك مع اخت

ؤرخ ... لشيك رقم .... املابدال من  لشيكاذا هفاقد وأ  حيرر على الشيك البديل عبارة " حرر 

 لذي يقر من صدر ألمره أنه ُفقد" وا

ي يظهر يف ة بني الرصيد الذيا  تسويداد بشهر بإع ينبغي على املالية أ  تقوم يف نهاية كل (14/5)مادة 

 وهذا البنك،ن قبل مف املرسل الكشبظهر يوالرصيد الذي  والدفاتر،حساب البنك بالسجالت 

ن موالتنيكد  شهريا،ة ات البنكيعمليال اإلجراء ضروري يقصد منه التحقق من صحة وسالمة

 .سبيةااحملصيد كشف البنك طبقا ملا هو يف الدفاتر صحة ر
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إلدارية على سند حيات املالية واالصال جعةي ومرااملاليق ال حيرر الشيك إال بعد املراجعة والتدق (15/5) مادة

 الصرف واملوافقة عليه من قبل صاحب الصالحية.

سند  مها ومكابقتها معسلسل أرقاتتبع وميًا بتييقوم احملاسب مبراجعة الشيكات الصادرة  (16/5) مادة

 .يوميًا  يتم القيد مراعاة أ ك معلبنويتم التقييد يف حساب ا ،الصرف اخلاص بكل شيك

 ،حلاجةرجوع إليها عند الرقمي للاسلها حسب تسل االحتفاظ بدفاتر الشيكات املستعملة يتم (17/5) مادة

   .كما جيب استخدامها وفقًا لتسلسلها الرقمي
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 الصناديق سادس:الالفصل 
 

 وأوراق والشيكات النقدية غملبالا استالم لصندوقا هذ توىليلس باجمل يرئيس صندوق إنشاء يتم (1/6مادة )

 .فةاملختل التوريد مصادر من إليه تورد الحت القبض

 تقذذذل ثقذذذة واألمانذذذة وأالأصذذذحاب ال ا وعمليذذذا ومذذذنجيذذذب أ  يكونذذذوا مذذذؤهلني علميذذذ الصذذذناديقأمنذذذاء ( 2/6ماااادة )

أ  يكذو    غري السعودي جيب ويف حالة جلنسيةاوأ  يكونوا سعوديي  تتاز،قاريرهم السنوية عن ت

 ية.وجواز سفره لدى الشؤو  اإلدارلس على كفالة اجمل

ة املالية قبل مدير اإلدار  آلخر منن حنيحكمها م وما يف الصناديقجيب إجراء جرد مفاجئ على  (3/6مادة )

ة اجلرد يف زمة ملعاجلة نتيجاءات الالإلجرااذ يسه املباشر مع اختويرفع بنتيجة اجلرد إىل رئ

  الزيادة.حالة العجز أو 

 صناديق قدية ختص الغري يفات قيمة نات ذأو مستند إيداع أي مبالغ الصناديقحيظر على أمناء  (4/6مادة )

ئحة اليه وفق ما نصت عل ة الالزمةقابيالع ويف حالة وجودها يتم اختاذ اإلجراءات ،لساجمل

 بالصناديقخلاصة التعليمات افيذ د تنوأصحاب العه الصناديقوعلى أمناء  العمل،تنظيم 

 الشني .هذا الحت تصدر ب واملقبوضات واملدفوعات

 ر.أي تصرف أو تربي خصية ومتراض شيف أغلس استعما  أموا  اجمل الصندوقال جيوز ألمني  (5/6) مادة

ى هذه راعاة اإلبقاء علموجيب  وق،لصنداة بنيمني دية ضد احلريق خاصاستعما  خزينة حدي جيب (6/6) مادة

 و  هناك حاجة إىلدما ال يكه عنارجاخلزينة مقفلة يف أي وقت خال  وقت العمل أو خ

 استعماهلا.

بض يف خزينة صدر بها سندات ق لمة والحتملستلشيكات اأمني الصندوق باملبالغ النقدية وا حيتفظ (7/6) مادة

 اخلزينة. جيوز االحتفاظ بها خارج واللس اجمل

د من وار الصندوقاق مها يف نك حكيفقدية وما مسؤواًل عن حركة الن الصندوقيعترب أمني  (8/6مادة )

ن عذلك يكو  مسؤوال وك لالئحة،اذه  هومنصرف وتوريد وذلك يف ضوء القواعد الواردة يف

ملختلفة االتقارير  ق وإعدادبالصندوة خلاصوا التسجيل يف املستندات والدفاتر املوجودة لديه

 ا.وحماضرها شوفهكلى وحضور جلنة اجلرد الدوري واملفاجئ والتوقيع ع

ثبات بعد إ بالصندوقود اتي للموجرد ذ  يقوم جبيف نهاية كل يوم أ الصندوقجيب على أمني  (9/6مادة )

سل لذي يعد لرييومي النقدية الاركة ف حكافة املعامالت خال  اليوم ويكابق ذلك على كش

ب كثر من أسبوع بل جيأ الصندوق ة يفعلقموال جيوز االحتفاظ بنيي إيصاالت  ،إىل املالية

 .ذ الالزمالختا حيةلصالاحب تعذر ذلك خيكر بها صا ويف حا  ،تسويتها فورًا

م ألي سبب من األسباب جيب تشكيل جلنة للجرد وإعداد حمضر تسلي الصندوقعند تغيري أمني  (10/6مادة )

القديم  الصندوقويقوم بتشكيل اللجنة صاحب الصالحية ويكو  من بني أعضائها أمني  ،وتسلم
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ويف حا  مل يتم التعيني يتوىل  تعيينه،حا  مت  " يفديد "املستلماجل الصندوق" وأمني "املسلِّم

 :التاليمدير اإلدارة املالية االستالم ويعد حمضر تسليم وتسلم من أصل وصورتني على النحو 

 طرف. عداد منوذج إخالءاسبية وإاحمل ياتيرسل إىل املالية ألجل إجراء التسو األصل: .1

" ستلمة يف حا  كا  املرة املاليداإلاير مدجلديد أو "ا الصندوقتبقى لدى أمني  صورة: .2

 للمكابقة.

 التسليم. مليةات عالقديم إلثب الصندوقحيتفظ بها أمني  صورة: .3

اإلدارية تعلقات املالية وكافة امل سويةعد تالقديم إال ب قالصندووال ختلى مسؤولية أمني 

 وغريها.

خلزينة بني حضوره لفتح ا  بينه وا حيومرضه مرض أو غيابه أو الصندوقيف حالة وفاة أمني  (11/6مادة )

من ينيبه  الحية أوالصصاحب  عتمدينة وكانت هناك ضرورة حتمية لفتح اخلزي وتسليمها،

 ئحة.الال هذه يه يفعل ينة وجردها طبقا للمنصوصتشكيل جلنة لفتح اخلز
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 الثابتة السابع: األصولالفصل 
 

املرافق واملعدات وألراضي واملباني ااء ومتلك اقتنها شراء وتعرف األصو  الثابتة يف هذه الالئحة بنين (1/7) مادة

 .نائهايق أغراض اقتعد يف مقتسا لحتووسائل النقل واألثاث الالزمة حلاجة العمل وا

كلفتها التارخيية ها يف السجالت بتيتم تقييدومدة ات املعتيتم حيازة األصو  الثابتة طبقًا ل جراء (2/7) مادة

 احليازة.يف تاريخ 

 األصل،تمل على رقم حبيث تشس لجملخلاصة بااينبغي مسك سجل لكافة املوجودات الثابتة  (3/7) مادة

تهالك معد  االس إلنتاجي،االعمر  ،لشراءاريخ تا لية،اإلمجاالتكلفة  القيمة، املوقع، الوصف،

 ومستخدم األصل. املرتاكم،

ملوهوبة ا الوقفية أوابتة األصو  الثولس لكها اجملتالتشغيلية الحت مييتم الفصل بني األصو   (4/7مادة )

 بها.واملتربع 

 .رتاكمامل اإلهالك جممع امنه صومًاخم يةالتارخي كلفتهابت املالية بالقوائم الثابتة األصو  تظهر (5/7مادة )

فرتات الحت تعقب الية اخلاصة باللقوائم املايف  املقيدة جيب التقييم واإلفصاح عن األصو  الثابتة (6/7) مادة

 رتاكم هلا.هالك املة اإلسويتاريخ حيازتها وبعد احتساب إهالكها السنوي وت

 يخ حيازته.ألصل وتاراثيق ثابتة لتوكل من األصو  ال وأكواد علىتوضع بكاقات  (7/7) مادة

 شهر. اسيب يف نهاية كلنظام احمل اليفحلسابات جيب تسوية سجل األصو  الثابتة مع رصيد ا (8/7) مادة

يف سجل  والتسجيل مة القيدألصو  ومهرد اصيانة وجوالفصل بني أداء مهام شراء واستبعاد  جيب (9/7) مادة

 األصو  الثابتة.

حلذف اافات اجلديدة أو خا  اإلضك بإدتظام وذلمديث سجل املوجودات الثابتة بان ينبغي (10/7) مادة

 ا.كبهشللبنود الحت يتم االستغناء عنها أو بيعها أو 

و  غري الثابتة أو األص لموجوداتلويل منقل أو  ينبغي إخكار اإلدارة املالية بنيي عملية (11/7) مادة

ذلك بوجودات الثابتة يث سجل املمد ىلإاإلضافة ب ،املستخدمة أو غري املمكن استعماهلا

 .ة ذلكية مسؤوليملالة اويتحمل من يقوم بنيي تا ذكر دو  إخكار اإلدار

ع السجالت ية نتائج اجلرد مقل وتسولى األعكل سنة  ينبغي القيام بعملية جرد للموجودات مرة (12/7) مادة

 ملعنية اثلو  عن األقسام اجلرد ت يةملر عوينبغي أ  حيض ،عن طريق جلنة تشكل هلذا الغرض

مدير  رتحهايق الحت املئوية للنسب ووفقًا لثابتا القسط طريقة بإتباع الثابتة األصو  تستهلك (13/7) مادة

 عن الصادرة الثابتة األصو  إلهالك املئوية بالنسب إعدادها يف يسرتشد والحت اإلدارة املالية

 هذه مثل تصدر أخرى عامة جهة أية أو خلالدوامة للزكاة اهليئة العاجلهات ذات العالقة مثل 

 الصالحية.صاحب  ويقرها النسب
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فرتية   تصل القيمة الديف إىل أملصارامل على جيب إ  يتم احتساب االستهالك شهريًا وحي (14/7) مادة

 واحد.لألصل إىل ريا  

املوجودات  املرتاكم يف سجل ستهالكهامل واكة بالكاينبغي إبقاء املوجودات الثابتة املستهل (15/7) مادة

 الثابتة طاملا بقيت املوجودات قيد االستخدام.

 :لتاليةااسبية استبعاد أصل معني تتم املعاجلة احمل عند (16/7) مادة

  .استبعاد تكلفة األصل من سجل األصو  الثابتة .1

  .دخ االستبعاا يف تاريد كمتبعاستبعاد خمصص االستهالك املرتاكم لألصل املس .2

و  أو خسائر بيع أص ساب أرباحمن حل ضتسجيل الربح أو اخلسارة الناجتة عن بيع األص .3

 ثابتة.

وعند  ،تعلقة مبشروع معنياليف املالتك جيل كافةيستخدم حساب اإلنشاءات مت التنفيذ لتس (17/7مادة )

 ألصل.اب احس اكتما  املشروع فإ  رصيد هذا احلساب ينقل إىل

 .لينلبيع باملزاد العذا كا  اإإال  ،بيعهاراد شراء األصو  امللس ز ملوظفي اجملال جيو (18/7مادة )
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 املخالفات املالية الثامن:الفصل 
 

ع لتقصي األمر ورف جلنة شكيلتحية الصالاحب يف حالة حدوث خمالفات مالية ينبغي على ص (1/8مادة )

ما  فقالالزم واإلجراء  ة بتحديديصالحال ويقوم صاحب املناسب،تقرير مفصل الختاذ القرار 

 تنص عليه اللوائح واألنظمة املعتمدة.

من العاملني    إىل هدفه من أيونة للوصومعا ة قد تلقىإذا ثبت أ  املوظف صاحب املخالفة املالي( 2/8مادة )

 وتسري عليه كافة املخالفة ه يفًا لفإ  ذلك الشخص الذي أعانه يعترب شريكلس باجمل

 السابقة.املادة  اإلجراءات يف

ه تصرف يرتتب علي وأنيي إجراء بلس وظفي اجملممبجرد علم املدير املختص أو أي موظف من  (3/8مادة )

لصالحية الختاذ ار صاحب اإخك ليهجيب ع ،لسخمالفة مالية أو خسائر يف أموا  اجمل

احب  لصلك فيعد شريكًاقيامه بذ عدم ا حويف  ،اإلجراءات الفورية الالزمة يف هذا الشني 

 (8/1ة )يف املاد ليهاعوص املخالفة وتتخذ معه اإلجراءات املناسبة املنص

كن مبقتضاها لومات كاذبة ويتمورة أو معت مزم مستندااملوظف الذي يقوم بتزوير مستندات أو يقد (4/8مادة )

م ا  ثرد تلك األموي فإنه جيب أ  لغري،الى أو االحتيا  علس من احلصو  على أموا  من اجمل

 ذلك.يا  ملناسبة حامية نظايتخذ صاحب الصالحية أو من ينيبه اإلجراءات ال

فعته ل هذه األموا  ملنكبعض أو س لجملا  ختص اإذا اختلس املوظف املوكل إليه مصيل أمو (5/8مادة )

عن املستلم  يصااًل مببلغ يقلإأو يصدر  تلمةملسااخلاصة كني  ال يصدر إيصااًل رمسيًا باملبالغ 

يبه لصالحية أو من يناتخذ صاحب يثم  فسهعلي جيب عليه رد كل املبالغ الحت حوهلا لنالف

 ذلك.اإلجراءات النظامية املناسبة حيا  

د استغل وضعه قلس تتلكات اجمل أو أي من دعاتو املستوإذا ثبت أ  أحد املسؤولني عن الصناديق أ (6/8مادة )

ة تقع فإ  املسؤولي اتهرف مبمتلكالتصبريه حد غمسح ألأو لس الوظيفي بني  تصرف يف ما  اجمل

اءات و من ينيبه اإلجرلصالحية أااحب ذ صثم يتخ تتلكاته عن قيمةلس عليه يف تعويض اجمل

 ذلك.النظامية املناسبة حيا  

موا  فإنه يقع بالتعامل مع األ  املعنيةخصوصًاوإدارة  وث خمالفات مالية يف أييف حالة تكرار حد (7/8مادة )

ت وتتخذ اإلجراءا ت،املخالفا تلك وليةاملختص ممل مسؤ املباشر واملسؤو لى املدير ع

 التصحيحية حياله.

 

 

 

 الفصل التاسع: املراجعة والتدقيق
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لتام مع هذا دارات التعاو  اى مجيع اإلب علويتوج الية،واملراجعة املجهاز للرقابة مجلس يكو  لل( 1/9مادة )

رات املفاجئة الزيا وله احلق يف وقت، أي يفبها يكل كافة البيانات الحتاجلهاز ألداء عمله وتوفري 

 دورية حسب ما يراه يف صاحل العمل.وال

لية وتعتمد من اخلي ألقسام املاالضبط الدوابة ظمة الرقُيعد جهاز الرقابة واملراجعة املالية أن (2/9مادة )

  .ساجمللوتكو  ملزمة للتكبيق يف  الصالحية، أصحاب

لس ة باجمليف أقسام املالي ط الداخليالضبلرقابة وايعتمد صاحب الصالحية أو من يفوضه أنظمة  (3/9) مادة

 ام.عشكل ا بوحيدد هذا النظام مسؤولية كل من العاملني فيه

 اختصاصه. دائرة يما يقع يففلية ابة الداخمسؤو  عن تنفيذ نظام الرقكل مدير إدارة  (4/9مادة )

و من اجلهات لصالحية أااحب مكلف من ص مراجع حسابات خارجيمجلس يكو  لليلزم أ   (5/9مادة )

حية قع على صاحب الصالوي ملالية،ا مهوائرمسية ذات الصلة ملراقبة حساباته واعتماد قال

 اء مهامه.سابات ألداحل اجعمسؤولية توجيه اإلدارة املالية للتعاو  مع مر

بهدف  لمتحصالت النقديةملستندي لافحص جعة والنامج للمرايلزم قيام املراجع الداخلي برب (6/9مادة )

ت مت د من أ  املتحصالوالتنيك ا،نفيذهتى مديد مدى مالءمة أنظمة الرقابة الداخلية ومد

وأ  تلك  ملختص،ااحلساب  ن مندائتسجيلها وترحيلها بكريقة سليمة إىل اجلانب ال

 تنيخري.املتحصالت تودع بالبنك مباشرة دو  

يشمل ومذكرات التسوية  صحة ودقة ق منعة للتحقيلزم قيام املراجع الداخلي بربنامج مراج (7/9مادة )

 التالية:اخلكوات 

 دادها.ملالية بإعارة داالتحقق من صحة مجيع التسويات الحت قامت اإل .1

شف احلساب رصدة يف كاأل مع مقارنة أرصدة البنك الظاهرة بتلك املذكرات .2

 .اجمللسالت رات مع سجملذكالك فرت كما تظهر يف تومقارنة أرصدة الد اجلاري،

رتات تالية لبنك يف فاب احس تتبع النقدية بالكريق )مت اإليداع( بكشوف .3

 النقدية.ومراجعتها على دفرت املقبوضات 

رنة ذلك اجملموع بعد ومقا لصرفم لمراجعة جمموع الشيكات القائمة الحت مل تقد .4

 التسوية.بالرقم الذي يظهر يف كشف 

ة موضع الفحص عن الفرت لبنكاشف مراجعة الشيكات القائمة يف أو  املدة مع ك .5

 النقدية.ومع دفرت املدفوعات 

ن الفرتة عوف البنك ع كشص ممكابقة الشيكات القائمة يف نهاية مدة الفح .6

 الفحص.التالية لفرتة 

ة  مذكرة التسوييفلحت تظهر رى األخالرجوع إىل املستندات الحت تدعم العناصر ا .7

 .الدفاتريف وكذلك الرجوع للقيود املتعلقة بها 
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 عات يشمل اجلوانبية للمدفوستندمومراجعة  فحص الداخلي بربنامجاملراجع  جيب أ  يقوم (8/9مادة )

 التالية:الرئيسة 

م ري وأذو  االستالثل الفواتا مهلدة فحص ومراجعة سندات الصرف واملستندات املؤي .1

إجراءات  تضمنتها أي أدلة لالئحة أواواد  مق اإلشارة هلا يفوغريها من املستندات الحت سب

 الحقة.

 ماتباملعلومجلس للدة كات املعاالشيوها مقارنة الشيكات الحت قام البنك بسداد قيمت .2

 دية(.وعات النقملدفل ااملوجودة يف كشف حساب الصندوق والبنك )أو سج

 الصرف.ربط الشيكات باملستندات وسندات  .3

  .حياتئحة الصالسب الحب سل االعتماد يف هذه العملياتالتنيكد من تسل .4
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 املالية  العاشر: التقاريرالفصل  
راء املكابقات لي ومليلي مع إجشكل إمجاقدم بدورية وتيتم إعداد موازين املراجعة الشهرية وال (1/10مادة )

 املوازين التحليلية واإلمجالية. بني

التفصيالت واميع واألرصدة فصلة باجملرية مراجعة شهلية بتقديم موازين متلتزم اإلدارة املا (2/10مادة )

 اإلدارة ىلإنها ( يومًا من الشهر التالي ونسخه م15املكلوبة للمراجع الداخلي فيما ال يتعدى )

 اجمللس.العليا يف 

واملصروفات  اداتيه اإليرفر مبينا الثة أشهثي كل قرير دورتبتقديم لس تقوم اإلدارة املالية يف اجمل (3/10مادة )

ية يف الصالح أصحابعلى  كية لعرضهتخكيال الفعلية مقارنة بالتقديرات الواردة باملوازنة

 .ونسخة للمراجع الداخلي ،اجمللس

 صحة من لتنيكدوا سنوية الربع املالية التقارير ادواعتم مراجعة اإلدارة املاليةمدير  يتوىل (4/10) مادة

 .لذلك احملددة داملواعي يف أجلها من املعدة ةاإلداري اجلهات على وعرضها فيها املدرجة البيانات

 والبيانات علوماتامل كافة مع وتقدميها سنوية الربع اليةامل القوائم إعدادتتوىل اإلدارة املالية  (5/10) مادة

بية اسلمعايري احملل وفقًا والتنيكد لفحصبا بدوره يقوم والذي املراجع الداخلي يكلبها الحت

 املتبعة.والتعليمات 

 املالي التحليل ساليبأ باستخدام املالية التقارير يف اردةالو البيانات مليل املالية اإلدارة توىلت (6/10) مادة

 .العليال دارة  لوالتهومد التحليل هذا بنتائج تقرير ورفع عليها املتعارف

لية الصادرة اد التقارير املاهر باعتمثة أشل ثالية كمن يفوضه يف نها الصالحية أويقوم صاحب  (7/10) مادة

 ا يلي:دنى على محد أكير عن اإلدارة املالية وجيب أ  تشتمل هذه التقار

 ميزا  املراجعة. .1

 قائمة اإليرادات واملصروفات. .2

 املالي.قائمة املركز  .3

ه يف لاملخصصة  اداتعتممقارنة اإلنفاق اجلاري الفعلي مع اال .4

 املوازنة التقديرية.

ثالثة  ية أقصاهازمنخلتامية ومبدة احلسابات ية وائم املاليف نهاية كل سنة مالية يتم إعداد القوا (8/10) ادةم

واملراجعة  حد مكاتب التدقيقأتماد هلا االعوعة ويتوىل املراج ،من انتهاء السنة املالية أشهر

 .(5/9يف املادة ) إليهاملرخص هلا حسب املشار 

السعودية  لصادرة عن اهليئةاحملاسبية ري اًا للمعايوفقمجلس اد القوائم املالية لليكو  إعد (9/10)مادة  

ليمات ن املعايري والتعع غريها ممارة وزلاللمحاسبني القانونيني والتعليمات الصادرة من 

وينبغي أ   القوائم املالية ألهداف مناقق حيا واألصو  احملاسبية العامة واملتعارف عليها ومب

 لي:يما لس لقوائم املالية األساسية يف اجملتتضمن ا
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 املالي.قائمة املركز  .1

 واملصروفات.قائمة اإليرادات  .2

 النقدية.قائمة التدفقات  .3

  .املتممة للقوائم املالية اإليضاحات .4

منها على وشودة من إعدادها هداف املنق األأ  مق مجلسيراعى عند إعداد القوائم املالية لل (10/10) مادة

 ثا  ال احلصر:سبيل امل

يات ونتائج العمللس وضاع اجملألاد  العأ  ُتظهر القوائم املالية املوقف الصحيح و .1

 لبيخ حمدد وعند الكية يف تارنتهامل والتدفقات النقدية املعلقة بالفرتات الزمنية

  .رئيسينين اليديتقديم املعلومات املالية الحتياجات املستف .2

  .درهامصاومجلس ية للتقديم معلومات عن املوارد املال .3

 صايف أصو  يفي للتغري لدورااس من خال  القيلس تقديم معلومات عن أداء اجمل .4

  .لساجمل

 .ومات مالئمة عن التدفقات النقديةتقديم معل .5

 املالية. وائمالقبتقديم معلومات إضافية يف شكل إيضاحات مرفقة  .6
 

 يف تاحلسابا إلقفا  إتباعها الواجب ماتالتعلي إصداره مدير اإلدارة املالية أو من ينيب يتوىل (11/10) مادة

 .املالي العام نهاية قبل يومًا عشر مخسة أقصاه موعد

مليل سابات اخلتامية وبنود احل د منيل كل بنُتعد اإلدارة املالية مرفقات توضح تفاص (12/10مادة )

عداد إويراعى عند  ،نودن هذه البند مل بمكونات كل رصيد من أرصدة احلسابات املكونة لك

عتمادها اية السابقة وجيب سنة املالن العنة املرفقات التفصيلية ضرورة توضيح أرقام املقار

  .نيقانوال مجيعًا من صاحب الصالحية قبل تسليمها للمحاسب

لالئحة على ة الواردة بهذه ااحملاسبي اساتبيق السيُيراعى قبل إعداد احلسابات اخلتامية تك (13/10مادة )

 التالي:النحو 

 يب.احملاسام النظد باستخدام نظام حماسبة األموا  طبقًا ملا ور .1

ما خيصها من  وفات وقيدملصرااع مميل السنة املالية ما خيصها من مجيع أنو .2

 االستحقاق.اإليرادات طبقًا لقاعدة 

 وتقييمه.التنيكد من سالمة اجلرد السنوي  .3

 يفالسائد وما ورد  احملاسيب لعرف لحساب اإلهالك املناسب لألصو  الثابتة طبقًا .4

 احملاسيب.النظام 

 بها.ز أو الفائض بها والعجحتساافية واملصروفات التشغيلية وكي اإليراداتتوضيح  .5

 املالي:يراعى عند إعداد قائمة املركز  (14/10مادة )



 30من  30الصفحة 

 

 هالكات حتى تاريخيع االستمجنها مًا إظهار بنود األصو  الثابتة بالتكلفة خمصوم .1

 زانية.املي

 لوقفية.اصو  األومراعاة الفصل بني األصو  املخصصة للتشغيل  .2

 حدة،جمموعة على  ع بيا  كلمنسة تجاإظهار بنود األصو  املتداولة يف جمموعات م .3

على  جلرد الفعلي وذلكالية حسب نة مال سويتم تقييم املوجودات املتداولة يف نهاية ك

 أقل.أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما 

جمموع املخصصات  ومًا منهاخمص صيلهار عناصر األرصدة املدينة األخرى بالتفإظ .4

 امليزانية.)إ  وجدت( حتى تاريخ 

 ا يلي:ا اخلصوص مبهذة وزارالت يرفق ضمن جتليد امليزانية وحبسب تعليما (15/10مادة )

 إقرارها وتقدميهالعمومية وية ايزانباطالعه على املجملس اإلدارة صورة من حمضر  .1

 عليها.للتصديق  للجمعية العمومية

 الصندوق.حمضر جرد  .2

 املستودع.حمضر جرد  .3

 مر.األذا لزم ية إلتسولدى البنوك ومذكرات الس شهادات أرصدة اجمل .4

ا ومستحقاتها مع ومقدماته اريعملشبيانات مليلية إليضاح مصروفات وإيرادات ا .5

 العينية.التنيكيد على إظهار التربعات 

اإلضافات األصو  ب ركةي حلو  الثابتة مع كشف مليلكشوف استهالك األص .6

 الرصيد.إىل  العام وصوال واالستبعادات أثناء

ت ستندات والبياناسجالت واملع العلى مجي للمحاسب القانوني يف كل وقت حق االطالع (16/10) مادة

لالزمة ااته واستفساراته يع مالحظلى مجد عواإليضاحات الحت يرى ضرورة احلصو  عليها والر

 مهمته.ألداء 

 مت حبمد اهلل


