
 

 

دليل االجراءات 
املالية جبمعية 
حتفيظ القرآن 
  الكريم بالدرب



 

 مقدمة
 :يلي ما السياسات ىذه من والغرض اجلمعية يف ادلالية لإلدارة ادلوكلة األنشطة حتكم اليت السياسات يبني الدليل ىذا إن
 .ادلالية لإلدارة ادلالية األنشطة لكافة مناسبة رقابية معايري وضع -1
 .ووظائفها نشطتهاأ اجلمعية بكافة وتنظيم دارةإ يف الستخدامها وذلك واضح بشكل للجمعية ادلالية السياسات حتديد -2
 .اجلمعية يف ادلالية اإلدارة دلوظفي ادلالية للسياسات زلدث مرجعي دليل توفري -3
 

 (1) المادة
 المحاسبية األسس

 .ادلتعارف عليها احملاسبية وادلبادئ لألسس وفقا ادلزدوج القيد دلبدأ وفقأ اجلمعية حسابات تقيد. 1
 . ةالتارخيي التكلفة أمبد مبوجب األصول تسجل. 2
 .النقدي وفًقا لألساس وادلصروفات اإليرادات تسجل. 3
 .االستمرارية فرض على قائمة اجلمعية. 4
 .ادلالية للقوائم الكامل اإلفصاح مببدأ العمل. 5
 .مستقلة زلاسبية بسجالت االحتفاظ اجلمعية على. 6
 بالرجوع عالقة لو ألي طرف تتيح بطريقة احملاسبية العمليات ومجيع ادلالية والقوائم احملاسبية بالدفاتر االحتفاظ جيب. 7

 .مناسب وقت أي يف عليها واالطالع
 .إليها الوصول يسهل منظمة بطريقة االجتماعات وزلاضر والسجالت الفواتري رشفةأ. 8
 

 (2) المادة
 العامة والمحاسبية المالية السياسات

 قفالإ ويتم عام، كل من ديسمرب من اآلخر يف وتنتهي يناير من األول من أتبد ،شهراً  عشر ثينا ىي للجمعية ادلالية السنة. 1
 .شهر كل هناية يف احملاسبية الدفاتر

 الغري للمنشآت الفنية ادلعايري) القانونني للمحاسبني السعودية اذليئة من الصادرة احملاسبية وادلعايري القواعد مجيع اجلمعية تتبع. 2
 .(للربح ىادفو



 

 يف هبا وادلعمول السائدة واألنظمة األخرى القانونني للمحاسبني السعودية اذليئة دلتطلبات وفقأ ادلالية القوائم عدادإ يتم. 3
 .ادلملكة

 اجلمعية صولأ وتسجيلإلثبات  اآليل احلاسب على العامة باتساباحل خاص نظام باستخدام حساباهتا اجلمعية دتسك. 4
 .ونفقاهتا وايراداهتا

 يتوافق ترقيمي ألسلوب وفقا احلسابات ترميز ساسأ على يقوم اآليل احلاسب نظام على باتاسللح دليل ادلالية اإلدارة تضع. 5
 .واإلضافة للتعديل قابل يكون نأ وجيب اجلمعية نشاط طبيعة مع
 

 (3) المادة
 المصروفات دارةإ سياسات

 .كتابية ادلوافقة تكون نأ وجيب الصرف، قبل اإلدارة موافقة خذأ أوالً  جيب. 1
 بل موافقة ىلإ حتتاج ال بطبيعتها فإهنا وادلياه واذلاتف الكهرباء ورسوم كالرواتب عليها ادلتعارف الدورية للمصروفات بالنسبة. 2

 .الدفع على وموافقتها اإلدارة مراجعة اىل حتتاج
 صرفها فيتم ذلك عن تزيد اليت ماأ نقداً  لاير ألف عن تقل اليت ادلبالغ صرف يتم وعادة صرف مرأ مبوجب ادلبلغ صرف يتم. 3
 .الصرف بسند إلرفاقها الشيكات صور حفظ ويتم بنكية حوالة وأ شيكب

 .صحتها من والتأكد جيداً  الفواتري فحص وجيب بفواتري معززة ادلصاريف كافة تكون نأ جيب. 4
 .خيصو مبا مشروع وأ نشاط كل وحتميل ادلصاريف توزيع يف الدقة اعاةمر  جيب. 5
 

 (4) المادة
 الشيكات صدارإ سياسات

 .بالتوقيع ادلخولني من عليو ادلوافقة بعد إال شيك أي صدارإ يتم ال. 1
 .الشيك وكتابة عدادإ قبل الفاتورة أصل طلب جيب. 2
 .للتسلسل وفقأ استخدامها وجيب البنك من الواردة الشيكات بدفاتر احملاسبة قسم حيتفظ نأ جيب. 3
 .بأول الً أو  الصادرة الشيكات من بصور االحتفاظ جيب. 4
 
 



 

 (5) المادة
 البنكية الحسابات مع التعامل سياسات

 :البنكية باحلسابات يتعلق عمل بأي القيام عند التالية السياسات اتباع جيب
 .الرتخيص قرار يف مسجل ىو كما اجلمعية سمال وفقأ البنكية احلسابات مجيع فتح يتم. 1
 .نائبو أو اإلدارة رللس ورئيس ادلسؤول ادلايل من الصادر الشيكات كافة توقع. 2
 .البنوك لكافة شهرية تسوية عمل يتم. 3
 .اجلمعية ختص اليت البنكية التحويالت كافة اعتماد. 4
 

 (6) المادة
 بالرواتب المتعلقة المالية السياسات

 من والتأكد ادلوظفني عقود واقع من حساباهتم رقاموأ ورواتبهم ادلوظفني بأمساء كشف بتحضري ادلالية اإلدارة قسم يقوم. 1
 .ادلراجعة طريق عن ادلبلغ صحة

 .للموظف سنوية زيادات أي اضافة وجيب ادلوظف، يومية حسب الغياب يامأ عدد خصم جيب. 2
 .االجتماعية التأمينات صندوق من ادلوظف حصة خصم. 3
 .ادلوظفني على سلف وجود حالة يف السلف خصم. 4
 عملية وتتم (اإلدارة رللس عضو) ادلسؤول ادلايل قبل من الدفع على وادلوافقة الكشفعلى  بالتوقيع ادلالية اإلدارة قسم يقوم. 5

 .آلياً  الرواتب حتويل
 

 (7) المادة
 والعينية النقدية العهد مع التعامل سياسات

 النقدية العهد
 .للجمعية األساسي النظام يف احملددة النقدية العهد قيمة اتباع جيب. 1
 (.العهدة مستلم) ادلسؤول الشخص حتديد جيب. 2
 .الصرف على الدالة والفواتري ادلستندات تقدمي العهدة مستلم على. 3
 .اً دفرتي متابعتها ويتم ادلالية العهد تصرف. 4



 

 العينية العهد
 شراء ضيقة حدود ويف االستثناء ادلمكن ومن ذلا، احلاجة حسب الشراء ويتم التخزين لغرض شراؤىا دينع العينية العهد مواد. 1

 .للجمعية مالياً  وفرا حيقق الشراء ىذا كان وإذا االستهالك وسريعة االستعمال ادلتكررة العهد مواد بعض
 تنفيذ لغرض معني دلوظف تشرتى وأ تصرف اليت االتصال ووسائل اآليل احلاسب وجتهيزات واألثاث وادلعدات األجهزة ان. 2

 وعن عنها مسؤوالً  ويكون للموظف مسلمة كعهدة واثباهتا العينية العهد سجل يف وتسجيلها لقيدىا ختضع نأ جيب مهامو،
 .الطلب عند للجمعية عادهتاإو  عليها واحملافظة تهاسالم
 

 (8) المادة
 الخزينة في النقدية المبالغ مع التعامل سياسات

 .اجلمعية خزيتو يف هبا حيتفظ اليت النقدية للمبالغ األقصى احلد حيدد أن جيب. 1
 من يزيد ما توريد وعلي كما قيمة، ذات أوراق أو شيكات أو نقد من بعهدتو عما األول ادلسؤول ىو الصندوق منيأ يعترب. 2

 .البنك يف اجلمعية حسابات يف الواردة والشيكات النقدي الرصيد
 

 (9) المادة
 الجمعية أصول إدارة سياسات

 .األصل حيازة تاريخ يف التارخيية بتكلفتها السجالت يف تقييدىا ويتم ادلعتمدة لإلجراءات وفقا الثابتة األصول حيازة يتم. 1
 .لألصل اإلنتاجي العمر على كلإلىال القابلة األصول تكلفة توزيع جيب. 2
 حيازة تاريخ من اعتباراً سنة  لكل كامل ساسأ على كاإلىال حتميل يتم وكما يسنو  ساسأ على كاإلىال حساب يتم. 3
 .صلاأل
 .عام كل هناية وجرده صلاأل لتوثيق الثابتة األصول من أصل كل على مرقمة بطافات وضع جيب. 4
 األصول قوائم مع احلصر نتائج مقارنة وجيب الثابتة لألصول بالنسبة العينات ساسأ على دوري ميداين حصر اجراء جيب. 5

 .ادلناسبة التسويات اجراء جيب ادلطابقة عدم حالة ويف السجل حسب الثابتة
 على بناء حتديثو وجيب الثابتة األصول وسجل العام األستاذ دفرت على ادلعتمدة لإلجراءات وفقا الثابتة األصول من التخلص. 6

 .واخلسائر األرباح حساب على منها ادلتخلص الثابتة األصول من (اخلسائر) او ادلكاسب حتميل جيب كما ذلك،
 



 

 (10) المادة
 الرأسمالية المصروفات من الصرف سياسة

 .اجلمعية يف ادلوافقة إلجراءات وطبقاً  ادلوازنة يف ادلعتمد للمبلغ طبقا الرأمسالية ادلصروفات من الصرف عملية تكون أن جيب. 1
 .الرأمسالية األصول قائمة ضمن يدرج نأ جيب لاير ألف قيمتو تتجاوز أصل أي. 2
 .الثابتة األصول حسابات يف إلدراجها عليو ادلتعارف بالشكل الرأمسالية ادلصروفات ختصيص. 3
 

 (11) المادة
 المالية التقارير كتابة سياسة

 ىادفة الغري ادلنشآت معيار اجلمعية على ويطبق القانونني للمحاسبني السعودية اذليئة دلتطلبات وفقاً  ادلالية القوائم عدادإ يتم. 1
 .للربح

 الزمنية بالفرتات ادلتعلقة النقدية والتدفقات العمليات ونتائج ادلالية وضاعألل والعادل الصحيح ادلوقف ادلالية القوائم تظهر نأ. 2
 .الطلب وعند زلدد تاريخ يف ادلنتهية

 .هبا والعمل والتقيد بأول الً أو  التقارير إلعداد القانونية ادلتطلبات يف ادلستجدة والتغريات التحديثات خرآ متابعة. 3
 .ادلالية السياسات يف مبني ىو كما التقارير إلعداد احملددة بادلواعيد االلتزام. 4
 

 (12) المادة
 المستندات مع التعامل سياسة

 إصدار يفيد مبا السندات على يؤشر أن وجيب التوقيع، عند الشيكات مع للصرف ادلؤيدة السندات أصول حتفظ أن جيب. 1
 .الشيكات

 .نسخ 3 من مكون سند كل يكون أن وجيب معني، تسلسل للسندات يكون أن جيب. 2
 .الدفرت أصل يف وترفق النسخ مجيع تلغى نأ جيب سند أي إلغاء حالة يف. 3
 .السندات يف تعديل او كشط أي دينع. 4
 
 
 



 

 :االعتماد
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده   وبعد: 

 الموافددد  جلسدددتو االعتياديدددة يدددوم ال ال دددا فقدددد ا لدددع مجلدددس إدارة الجمعيدددة الخيريدددة لتحيدددي  القدددرلن الكدددري  فدددي محاف دددة الددددر  فدددي  
وقددرر اعتمدداده والعمددل بموجبددو ونشددره علددى الموقددع ارلكترونددي للجمعيددة وفدد  الصددي ة  دليددل ارجددرا ات الماليددةعلددى  ىددد 28/7/1443

 )أعضا  مجلس اردارة( المرفقة باالعتماد واهلل الموف  .
 

 
 
 

 التوقيع الصية االس 

 الرئيس حسين بن أحمد بن موسى مرياحي
 

  نائب الرئيس حسن بن  ابت بن يحيى عداوي

 المسؤول المالي محمد بن فتح الدين بن محمد األص 
 

 عضو بندر بن أحمد بن إبراىي  عنبري
 

 عضو عبدالرحمن بن ناصر بن محمد شبلي
 

 عضو يحيى بن حسين مهدي شبلي

 

 عضو علي بن ميرح أحمد جحدلي
 


