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 :
ً
 إجراءات املوازنة التقديريةأوال

 :أهداف املوازنة التقديريةـ 1

املدرجة في  املوازنة التقديرية وهي عبارة عن البرنامج املالي السنوي للجمعية لتحقيق األهداف

ويتم أنشطة الجمعية،  الخطة السنوية وهي التي تتضمن جميع االستخدامات واملوارد ملختلف

 لتحقيق ما يلي:  إعدادها 

 إلى -أ
ً
احتياجات   التعبير املالي عن خطة العمل السنوية املعدة على أساس علمي مستندة

 واقعية وأهداف قابلة للتحقيق.

 رصد املوارد املالية الالزمة لتمويل األنشطة التي تسعى الجمعية لتحقيقها.  -ب

 والعمل بها.   مساعدة إدارة الجمعية على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات -ت

 قياس األداء الكلي للجمعية.  -ث

واألرقام   الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طريق املقارنات املستمرة بين األرقام املقدرة -ج

 تقويتها.  الفعلية والتي عن طريقها يمكن اكتشاف نقاط الضعف والعمل على

السيولة   العامل وحجممساعدة إدارة الجمعية على تقدير احتياجاتها من رأس املال  -ح

 بأول. 
ً
 النقدية الالزمة لسداد االلتزامات الدورية أوال

 أقسام املوازنة التقديريةـــ 2

عد الجمعية موازنة تقديرية إليراداتها ونفقاتها كانعكاس مالي للخطة السنوية على أن
ُ
تشمل   ت

 املوازنة التقديرية اآلتي:

رأس   التشغيلية وتضم تكلفة القوى البشرية القائمة علىاملوازنة التقديرية للنفقات  -أ

والخدمات   العمل وتكلفة القوى العاملة املضافة خالل العام القادم ونفقات املواد 

 املستهلكة وتكلفة املعدات والتجهيزات. 

 وازنة التقديرية لإلنفاق على خدمات الرعاية املقدمة للمستفيدين. امل -ب

 واملساعدات  الجمعية ومصادر التمويل للنفقات التشغيلية املوازنة التقديرية إليرادات  -ت

 : املدة الزمنية للموازنة التقديرية

التقديرية طويلة   املالية في الجمعية )أو بالتعاون مع مكاتب استشارية( مشروع املوازنة  ُيعد قسم

  بالتعاون مع ، كما ُيعد موازنة سنوية مع الخطة التشغيلية السنويةسنوات ثالثاألجل ملدة 

 .وتعتمد من مجلس اإلدارة ثم الجمعية العمومية  إدارات الجمعية املختلفة



 

 : التعديل في بنود املوازنة التقديرية

بعد الرجوع لصاحب  االعتمادات املالية املقررة للبنود  -تعديل/ زيادة/ إلغاء  -من املمكن تجاوز 

 .املعتمدة في الجمعية الصالحيات املالية واإلدارية  الئحةالصالحية وفًقا ل

 

   املالية اإليرادات ثانًيا: إجراءات
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عائدات األوقاف    واملشتتتتتتتتتتار ع  إيرادات األنشتتتتتتتتتتطة  –االشتتتتتتتتتتتراكات   –تتمثل اإليرادات في )التبرعات   -

 (واالستثمار

 يتم استالم املبالغ بالطرق التالية: -

 الصندوق. )الكاش( تسليم مباشر ألمينة  ةنقدياملقبوضات الالشيكات و  .1

عن طريق )اإليداع اإللكتروني، بطاقات    في البنوك الجمعية  اتايداعات مباشتتتترة في حستتتتاب .2

 ويتم متابعتها من املحاسبة   وااليداع البنكي( اآللي،الصراف  

و ستتتتتتتلمها   املحاستتتتتتبية،بمتابعة قستتتتتتم العالقات العامة في طلب دفاتر املستتتتتتتندات    املحاستتتتتتبةتقوم  -

  ألمينة الحاجة تحفظ بخزنة املستتتتتتتندات املحاستتتتتتبية وتستتتتتتلم حستتتتتتب  (1)نموذج كعهدة شتتتتتتخصتتتتتتية  

 .الصندوق 

 

 : (والشيكاتالنقدية ) ـــ القبض1

النقدية و   بإيصالاالستالم  يثبت   -أ الواردةاستالم  في السند أن   للجمعية،  الشيكات  على أن يوضح 

 .أو نقد التحصيل تم بشيكات 

اإلدارة بتحصيل    من  اتاملكلف  اتتسليم دفاتر )ايصاالت استالم( للموظفتقوم أمينة الصندوق ب -ب

، و شترط لذلك موافقة املدير التنفيذي  أو املبيعات  أو الكفاالت   إيرادات مثل العضوية أو التذاكر

   .(2)نموذج  املكتوبة

 والتعهد باستخدامه حسب القواعد املتبعة.     ستالم دفتر اإليصاالتبا املكلفة  املوظفةتوقع  -ت

الصندوق   تستلم -ث من    أمينة  العضويات،   تكليفه يتم  أو  التبرعات،  ب  الخاصة  والشيكات  املبالغ 

دورات    البيع،عائدات    الكفاالت، تسجيل  املواصالت    املعهد،رسوم  املركز، رسوم  تسجيل  رسوم 

 كٌل حسب نوعه  االستالم إعداد إيصاالت ويتم  والحضانة



 

سلم املوظفات املكلفات بالتحصيل  يومًيا   -ج
ُ
صور اإليصاالت واملبالغ والشيكات املحصلة باستخدام  ت

 . ويتم توقيع الطرفين( 2يم لتسلا)نموذج 

 بإيداع املقبوضات النقدية في الحساب البنكي للجمعيةتقوم أمينة الصندوق اسبوعًيا  -ح

الصندوق   -خ أمينة  سلم 
ُ
الجمعية  ت االستالم   اسبوعيبشكل  ملحاسبة  ايصاالت  مرفقاتها  صور  ،  مع 

تسليم  كشف بتوقيع الطرفين على  االستالم يتم توثيق اثباتات اإليداعات البنكية، على أن كذلك و 

  .(4)نموذج   مستندات محاسبية

 تقوم املحاسبة بفرز سندات االستالم املستلمة من أمينة الصندوق وتصنيفها حسب نوع اإليراد. -د

والتحري  ومراجعة تستتلستتل أرقامها   مع الكشتتف،االستتتالم  بمطابقة أرقام إيصتتاالت  تقوم املحاستتبة   -ذ

 .عن املفقود منها

من   االتوقيع عليهفي ستتندات قبو ويتم  اإليصتتاالت حستتب نوعها   مجموعبتستتجيل املحاستتبة   تقوم -ر

 املحاسبة واملشرف املالي باملجلس ورئيسة الجمعية أو من ينوب عنها.

ستتتتتتتتتتتتتنتد القبو  في اليوميتة وطبتاعتة الكشتتتتتتتتتتتتتف وأرشتتتتتتتتتتتتتفتته مع    تقوم املحتاستتتتتتتتتتتتتبتة بعمتل قيتد محتاستتتتتتتتتتتتت ي -ز

 .بذلك  ومرفقاته في امللف الخاص

 التسوية   -س

 البنكية:استالم اإليداعات ـــ  2

أو عبر األقسام    من صاحب اإليداع،  بشكل مباشرباإليداعات املتنوعة  تم إعالم قسم املحاسبة  ي -أ

 املختصة.

ب  -ب إيصال  تقوم املحاسبة  وفي حال عدم معرفة مصدر    اإليداع،الغرض من    استالم حسب إعداد 

ما يزيد    الزكاةبند  ويحول ل،  3000  اذا كان ال يزيد عن  أو الغرض منه يحول للتبرعات العامة    اإليداع

 ريال.  3000عن 

 :استالم اإليداعات اإللكترونيةـــ  3

، وُ عد إيصاالت  اإليداعات حسب الغرض منها  لتقييدتقوم املحاسبة بالدخول يومًيا ملوقع الدفع اإللكتروني  

 . استالم

 

 

 



 

 
ً
 املصروفات إجراءات  :ثالثا

 

تتتت مصروفات   االجتماعية تتت املساعدات التشغيليةاملصروفات الرواتب تت املصروفات ب )تتمثل  -

 األنشطة( 

 الُعهد النقدية  الشيكات، البنكي،يتم صرف املال بالتحويل  -

يرتكز دور املحاسب األساس ي في التدقيق والتأكد من أن أذونات الصرف واملستندات املؤيدة ال   -

 األنظمة تتعارض مع 

 :الرواتب  ـــ صرف1

 املستتتتتتحقات الشتتتتتهرية للموظفينبإعداد كشتتتتتف  كل شتتتتتهر    املوارد البشتتتتترية في منتصتتتتتفيقوم قستتتتتم  -أ

 .أو الخصومات  بعد إجراء أية تعديالت جديدة على الرواتب

يقوم املحاستتتتتتتتتتب بتدقيق كشتتتتتتتتتتف الرواتب والتأكد من ملتتتتتتتتتتحة املبالغ والبدالت املختلفة والتأمينات   -ب

املستتتتتتتتتتتتتتنتدات املؤيتدة  إرفتاق  واالستتتتتتتتتتتتتتقطتاعتات بتأنواعهتا وإجراء أيتة تعتديالت إن وجتدت و ،  االجتمتاعيتة

 لهذا التعديل.

 يقوم املحاسب بإعداد مسير للرواتب وفًقا للكشف الوارد من شؤون املوظفين   -ت

سير و   البشرية  قسم املوارديقوم  -ث
ُ
 توقيعه.بمراجعة امل

سّير يعتمد -ج
ُ
 ثم املشرف املالي ورئيس مجلس اإلدارة  املدير التنفيذي من    امل

ين والتأكد من أي  بمطابقة كشتتوف الرواتب مع التتجالت قستتم شتتؤون املوظف املراجع الداخلييقوم  -ح

 اختالف عن الشهر السابق.

من الشتتتتتتتتتتهر امليالدي لتأكيد تحويله  27للبنك، ويتم املتابعة معهم يوم الرواتب    يتم إرستتتتتتتتتتال مستتتتتتتتتتير -خ

 الرسمية.، و ستثنى أوقات اإلجازات  للمستفيدين

 

 

 

 



 

   :الشيكات املستحقة وتسليمها  ـــ إعداد3

مع استكمال املرفقات واملستندات املؤيدة   صرف  إذنطلب يجب أن تقوم اإلدارة املختصة بتعبئة   .1

 . يتم اعتماد الصرف من املدير التنفيذي ، و للصرف

شيك باسم الشخص أو    وإعدادواالعتماد، املرفقات تدقيق بمراجعة الطلب و  املحاسبة تقوم  .2

 . الجهة املستفيدة

 . املشرف املالي مع رئيس املجلسيتم توقيع الشيك من  .3

 .مع االحتفاظ بصورة من الشيك قبل تسليمهالطلب   ةيتم تسليم الشيك للموظفة صاحب .4

 . مع طلب الهوية من األفراد للمطابقة، استالمسند  طلب توقيع األفراد والجهات على .5

الصرف    ذنأ  على  مطابقتها  وبعد  وتسلسلها  أرقامها  بتتبع   ايوميً   الصادرة   الشيكات   مراجعةتم  ي .6

 .ايوميً  القيد يتم أن  مراعاة   مع  البنك حساب في القيد  يتم شيك  بكل الخاص

 :الصرف على البرامج واألنشطة -4

 الدائمة:  أـــ املساعدات

  املعتمدة من األستتر واستتتحقاقها  كشتتوف  يقوم مركز الخدمة شتتهرًيا بإعداد طلبات صتترف يرفق بها   -أ

  .(معتمدة .لجنة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قائمة  ال)محضتتتتتتتتتر   عند الحاجة  واملستتتتتتتتتتندات املؤيدة  االجتماعية،اللجنة  

 من املديرة التنفيذية.العتمادها  

تقوم املحاستتتتتتتتتبة بإعداد مستتتتتتتتتيرات املستتتتتتتتتاعدات  ليتم تحويل الكشتتتتتتتتتوف املعتمدة لقستتتتتتتتتم املحاستتتتتتتتتبة   -ب

   .لرفعها للبنك

 .ابمراجعة املسيرات مع الكشوف واعتماده  املحاسبةقوم ت -ت

 .يتم اعتماد املسير من املشرف املالي ورئيس املجلس -ث

 .البنكية لكل مستفيدتحويل املساعدات عبر الحسابات  املسير للبنك ل  رفع يتم -ج

يتم الحفظ واألرشتتتتتتتتتتتتتفتتتة االلكترونيتتتة للكشتتتتتتتتتتتتتوف املرفقتتتة بطلتتتب الصتتتتتتتتتتتتترف واملوقعتتتة من مستتتتتتتتتتتتتئولتتتة   -ح

 املساعدات ومعتمدة من املدير التنفيذي 

 

 

 

 



 

 :املقطوعةــــ املساعدات ب 

عرض املساعدات الطارئة 
ُ
مجلس  اللجنة االجتماعية  علىوتفريج الكرب تتتتت بعد موافقة اللجنة االجتماعية ت

 اإلدارة العتمادها 

تتتتتت يقوم مركز الخدمة بطلب صرف املساعدة وإرفاق املستندات الرسمية املؤيدة )محضر اللجنةتتت قرار  

 املجلس( 

 ملوافقات ونظاميتها ثم تقوم بإعداد الشيك الخاص بالحالة  املحاسبة من استكمال ا  تتتتتتت تتأكد

الصتتتترف واملوقعة من مستتتتئولة املستتتتاعدات ومعتمدة من املدير    االلكترونية لطلبالحفظ واألرشتتتتفة   تتتتتتتتتتتتتتتتت يتم

 التنفيذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ً
 النقدية العهد  :رابعا

 :النقدية املستديمة تتتت العهد1

طلب   -أ بتقديم  مستديمة  نقدية  بعهدة  الراغب  القسم  نقدية  يقوم  مجلس  )عهدة  يحددها 

والعاجلة   في  الستخدامهااإلدارة(   النثرية  يتضمن    املصروفات  أن  العهدة  الطلب  على  مدة 

 وكيفية تسويتها. ومقدارها 

 يرفع الطلب للمدير التنفيذي للموافقة عليه، ثم للمشرف املالي العتماده.  -ب

عد املحاسبة شيك بمبلغ العهدة املستديمة باسم املوظف املختص  -ت
ُ
   .عليه كعهدة شخصيةت

إعداد الجل خاص لتسجيل كافة مصروفات العهدة أول    املوظف املستلم للعهدة النقديةعلى   -ث

واقع   من  اعتمادبأول  و الصرف،    طلبات  السجل  على  وتقديم  الدالة  والفواتير  املستندات 

 . إلى املحاسبة دوري بشكل  الصرف

قدم النفاذعلى   مبلغ العهدةعندما يشارف   -ج
ُ
 صاحبة العهدة فواتيرها لتعويو السلفة ت

 . يتم تعويو املبالغ املصروفةتقوم املحاسبة بتدقيق استيفاء الفواتير للشروط و  -ح

   -خ
ُ
وت املحاس ي  النظام  في  تسجيلها  يتم  املستديمة  العهدة  مستندات  مراجعة  على بعد  حمل 

 حسب طبيعتها. ة ملستفيدإلدارة ا حساب ا

 التالية: في الحاالت  يتم تصفية العهد املستديمة  -د

بداية  - في  تعويضها  الصندوق، ويتم  أو  البنك  إلى  منها  املتبقي  املالية ويورد  السنة  نهاية  في 

 السنة املالية الجديدة

 منها. عندما يطلب القسم الطالب للعهدة تصفيتها النتفاء الغرض  -

   العمل.عند الحاجة لنقلها من موظف إلى آخر ألي سبب من األسباب مثل االجازة أو انهاء  -

 

 

 

 

 



 

   :ملؤقتةلنقدية االعهد اـ  2

  قيمته  املعروف  غير   لإلنفاق  مقدًما  املوظفين  ألحد  ُيسلم  الذي   املبلغ  املؤقتة  النقدية  بالعهد  ُيقصد -أ

 السوق.  من  مباشر شراء  عملية إلتمام بدقة

، على  أو مسئولة مشتريات  من قسم معين  املقدم  طلب العهدة املؤقتة   يوافق املدير التنفيذي على -ب

 أن يحدد في هذا الطلب مقدار هذه العهدة ومجاالت الصرف واملوظف الذي ستصرف له. 

املوظف   -ت حوزة  في  يوجد  ال  أنه  بالتأكد  املحاسبة  مستديمةتقوم  أو  مؤقتة  أخرى  يتم  عهدة  وال   ،

 إال بعد تسويتها.  الصرف له

 أو تحويل بنكي للموظف املسئول عنها   شيكتصرف العهدة نقًدا أو بموجب  -ث

صرفت من  من تاريخ انتهاء الغرض الذي    ايام  عشرةتتم تسوية العهدة املؤقتة في مدة ال تتجاوز   -ج

 الصندوق.  للمراجعة، وتوريد املتبقي منها إلى  املحاسبةأجله، وتقدم املستندات املؤيدة للصرف إلى 

   املؤقتة  تسجيل مصروفات العهدةتقوم املحاسبة ب -ح
ُ
اإلدارة  ل على حساب  حمّ في النظام املحاس ي وت

 حسب طبيعتها وليس بشكل اجمالي.  املستفيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ً
 األصول  : إجراءاتخامسا

 األصول: تشمل 

  النقل ووسائل واملعدات واملرافق واملباني األراض ي وتملك واقتناء شراء عن عبارة وهي: الثابتة األصول  -1

 .اقتنائها أغراض تحقيق في تساعد والتي العمل لحاجة الالزمة واألثاث

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

 األصول: تملك -1

ثابتة جديدة ألصول   إضافة أصول  في حالة  أي  االستبدال  أو  اإلضافة  في حالتي  الثابتة  األصول  يتم شراء 

الجمعية، أو في حالة استبدال أصل ثابت أو أكثر تم استهالكه بالكامل أو اعتباره خردة بأصول ثابتة جديدة  

 عنه بموجب طلبات شراء معتمدة من أملحاب صالحية شراء األصول ا
ً
 لثابتة   عوضا

عروض من موردين معتمدين لدى الجمعية. بحيث يتم تقييم هذه العروض واختيار األفضل    طلبيتم   -

 من حيث النوعية والسعر.

بعد اختيار املورد املحدد؛ يحرر أمر شراء باألصل املطلوب شراؤه ويرسل للمورد بعد اعتماده من صاحب   -

 الصالحية  

،  يرفق فاتورة الشراء  و   وظف املخزونمله  عند ورود األصل إلى الجمعية يقوم مسئول املشتريات بتسليم -

 الذي يقوم بإكمال إجراءات تسلميه وتسجيله عهده على املوظف  

بها سند   - املدفوعات( يرفق  أوامر  في  الشراء موقعة أصوليا )كما  بأصل فاتورة  مالية  يتم عمل مطالبة 

 استالم العهدة من املوظف. 

دينا في حالة  ترسل املطالبة للمحاسب للمراجعة وتحضير الدفعة نظاميا أو لقيد القيمة لحساب املورد ل -

 الشراء باألجل.

 تحتفظ الشئون املالية بسجالت تفصيلية وشاملة لجميع األصول بالجمعية يتضمن: 

 اسم األصل. .1

 قيمة األصل. .2

 تاريخ الشراء.  .3

 مكان وجود األصل ومستلمه. .4

 لغايات املتابعة وحصر األصول الثابتة بالجمعية وصيانتها الحقا واستهالكها. 

 



 

 االهالك:

 توز ع تكلفة األصول القابلة لإلهالك على العمر اإلنتاجي لألصل باستخدام طريقة اإلهالك املباشريجب   .1

 من    يتم .2
ً
حساب اإلهالك على أساس شهري، وكما يتم تحميل اإلهالك على أساس كامل لكل شهر اعتبارا

ل اإلهالك على الشه ر الذي تم التخلص  تاريخ حيازة األصل، بينما في حالة التخلص من األصل ال ُيحمَّ

 األصل.فيه من 

 ـــ إجراءات إدارة وصيانة األصول الثابتة:2

 مما يسهل أعمال التسجيل واملتابعة والحصر على أن يراعي  -
ً
 سليما

ً
يتم تصنيف هذه األصول تصنيفا

 التصنيف احتياجات أنشطة الجمعية.

بمعرفة   - الثابتة  لألصول  السنوي  االستهالك  معدالت  تحديد  املالي ينبغي  مع    املشرف  التشاور  بعد 

عن   الصادرة  بالنسب  ذلك  في  و سترشد  األصول،  هذه  طبيعة  مع  يتالءم  بما  الجمعية  في  املختصين 

 ير العام.مصلحة الزكاة والدخل في اململكة أو أي جهة دولية أخرى تصدر هذه النسب واعتمادها من املد

أو أي نسب أخرى   - بالتقادم بنفس نسب االستخدام املعتمدة  األصول غير املستخدمة يتم استهالكها 

 يقدمها مدير الشئون املالية واإلدارية وتعتمد من قبل املدير العام.

 تتولى الشئون املالية إجراءات البيع التي تتم إما بطرق البيع املباشر أو بطريق املزايدة. -

ز  - حال  األخرى/أرباح  في  اإليرادات  ضمن  الفرق  يسجل  الدفترية  القيمة  عن  األصل  بيع  إيرادات  يادة 

ضمن   الفرق  فيسجل  لألصل  الدفترية  للقيمة  البيع  إيرادات  تغطية  عدم  حال  في  أما  رأسمالية 

 املصروفات األخرى / خسائر رأسمالية وفي كال الحالتين يقفل الحساب في األرباح والخسائر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت حصر األصول: ــ إجراءا3

بهدف الحصر الفعلي لألصول الثابتة اململوكة للجمعية ينبغي أن يتم الترقيم والجرد الفعلي لهذه   -

األصول في ضوء تصنيف سلعي بحيث تفتح السجالت لكل موقع تصنيفية على حده باستخدام  

األصل اإلنتاجية  الجل املوجودات الثابتة. ينبغي أن يؤدي السجل املشار إليه دوره في متابعة حياة 

 واالستفادة بخدماته بمعرفة الجمعية.

تنظم الشئون املالية إجراءات الجرد السنوي لجميع أصول الجمعية بكافة أقسامه وفروعه في نهاية   -

 . وفي حالة عدم املطابقة يجب إجراء التسويات املناسب للجمعيةالسنة املالية 

منها االستهالك املتراكم عن مدة تشغيلها وتشمل    مخصوما يكون تقييم األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية   -

ذلك   في  بما  االقتصادي  التشغيل  مرحلة  في  األصل  لوضع  الالزمة  التكاليف  كافة  التاريخية  التكلفة 

 مصروفات التركيب. 

التاريخية في حساب األصول ويجب إثبات مجمع  يجب أن تثبت بتكلفتها  دفتريااألصول الثابتة املستهلكة  -

أما في حال عدم احتساب استهالك لتلك األصول منذ    -استهالكها في املقابل بحساب مجمع االستهالك  

 بداية تشغيلها واستغاللها فيجب اثباتها بالدفاتر املحاسبية بقيمة ريال واحد.

 ــ إجراءات البيع والتخلص من األصول: 4

املوافقة على عملية بيع األصل الثابت يحدد في هذه املوافقة الحد األدنى الذي يباع به هذا األصل  عند   -

 بعد االسترشاد بآراء املختصين.

في حالة البيع بأية طريقة يتم قبو الثمن من املشتري بموجب سند قبو وبناء عليه يتم شطب األصل  -

 الثابتة.من السجالت املحاسبية ومن الجل األصول 

دفترية   - قيمة  لها  يكن  ولم  لالستعمال  صالحة  غير  أصبحت  إذا  بالجمعية  الثابتة  األصول  تشطب 

قيمة   بالسجالت، لها  كان  إذا  أما  للبيع،  أو  الفني عدم صالحيته لالستخدام  التقرير  يثبت  أن  بشرط 

 فات األخرى. لقيمة الدفترية على حساب خسائر رأسمالية ضمن املصرو ادفترية فيتم تحميل صافي 

الثابتة  ا - العام والجل األصول  في دفتر األستاذ  املعتمدة   لإلجراءات 
ً
الثابتة وفقا لتخلص من األصول 

تخلص  
ُ
ويجب تحديثه بناًء على ذلك، كما يجب تحميل املكاسب )أو الخسائر( من األصول الثابتة امل

 .منها على حساب األرباح والخسائر

 .د دفتر األستاذ العام في نهاية كل شهرتسوية الجل األصول الثابتة مع رصي  -

 

 

 



 

 
ً
 إدارة املخزون   : إجراءاتسادسا

 استالم املخزون: 

     األصول بعد شرائها من مسئولة املشتريات املستودع   ةأمين تستلم

نموذج بطاقة   في ا هومن ثم إدراج، مع ما تم طلبها ومطابقته   البضائعمن   تتأكد أمنية املستودع -

األصناف وذلك بتحديد فئة الصنف وعدده ومكان وجوده داخل املستودع لتسهيل عملية 

 التعامل معه  

خذ بعين االعتبار  ؤ يلألصتول املخزونة أو التي تستلم كعهدة للموظفين و نظام ترميز خاص    يستتخدم -

 .ا وجردهاطبيعة أصناف املخزون وذلك لتسهيل متابعته

 موظفين وتسجيل ذلك في بطاقة العهدة الخاصة بكل موظفيتم تسليم الُعهد لل -

 في املخزن املخصص وبالطريقة املناسبة للتخزين.  يتم تخزين -

 وضع االرشادات املناسبة في املخازن. -

 : املخزونتقييد 

 املالية صورة من أمر الشراء والفاتورة  لقسماملستودع  تسلم أمينة

 بمراجعة ومطابقة جميع املستندات ونسخ إيصال استالم البضائع   ة قوم املحاسبت -

 أقل تقييد املخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما يقوم املحاسب ب -

 فتي املستتودع واستتخراج إيصتال االستالم -
ً
  يتتم تقييتد املختزون عنتد استتالم املتواد فعليت ا

    .أساس منتظميتم تكوين مخصص للمواد التالفة على  -

 الجرد واإلتالف

( أشتتتتتتتتتتتتتهر يتم املرور على جميع املختازن وحصتتتتتتتتتتتتتر املوجودات والتتأكتد من اكتمتالهتا وستتتتتتتتتتتتتالمتهتتا  6كتل ) -

 وإعادة ترتيبها ووضع العالمات اإلرشادية الخاصة بذلك.

 تعبئة النموذج الخاص بالجرد وحفظه في امللف الخاص بذلك. -

 (قاطها من بطاقة األصنافإعداد محضر إتالف )لألصناف التالفة واس -

 

 

 



 

 
ً
 املراجعة واملطابقة  : عملياتسابعا

تقوم املحاسبة شهرًيا بمطابقة الرصيد الدفتري مع رصيد البنوك من خالل مقارنة كشوف الحسابات  

 بدفاتر الحسابات.

النقدية   املتحصالت  يلخص  شهري  تقرير  توضيح  وتقدم  مع  البنكية  والتحويالت  الواردة،  والشيكات 

 . بنودها، و سلم األصل إلدارة الجمعية ويحتفظ بالصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ً
   التقارير املاليةإعداد  :ثامنا

 :التقارير الربعية -1

 .يتم إعداد تقارير مالية كل ربع سنة تتضمن املصروفات واإليرادات خالل ثالثة أشهر -

 .لسيعرض املشرف املالي التقرير الربعي على مجلس اإلدارة ويتم رفع التقرير مع محضر املج -

 التقارير النهائية   -2

جتديتد يتدختل في الستتتتتتتتتتتتتنتة   وأي شتتتتتتتتتتتتت ياقفتال جميع حستتتتتتتتتتتتتابتات الجمعيتة )ايقتاف استتتتتتتتتتتتتتقبتال املبتالغ(   -أ 

 الجديدة.

 إعداد ميزان مراجعة شاملة من حسابات االستاذ من جميع اإليرادات ومن املصروفات. -ب

 .لُعهداقفال الصندوق من خالل ايداع جمع املبالغ والشيكات واسترداد ا  -ت

طابات للبنوك لطلب شتتتتتتتتهادات بنكية باألرصتتتتتتتتدة ومطابقته  اقفال حستتتتتتتتابات البنوك وارستتتتتتتتال خ -ث

 بالرصيد الدفتري.

 في حال اختالف الرصيد البنكي عن الرصيد الدفتري يتم إعداد مذكرة تسوية. - ج

املعدات(   -الستتتيارات   -األثاث   -  عمل حستتتابات االستتتتهالكات بجميع أصتتتول الجمعية )من املباني - ح

 لقيود الختامية.وعمل قيد بحساب االستهالك العام ضمن ا

 إعداد حساب مخصص نهاية الخدمة ملنسوبي الجمعية. - خ

 إعداد قائمة األنشطة )أرباح وخسائر( وإظهار النتيجة العامة للعجز أو الفائو. -د

 إعداد قائمة التدفق النقدي )للمصروفات واإليرادات( ومطابقتها مع أرصدة البنوك. -ذ

 )االلتزامات( إعداد امليزانية العمومية توضح األصول والخصوم - ر

 استقبال املراجع القانوني إلعداد تقرير امليزانية السنوية. - ز

 اطالع املجلس على التقرير املالي النهائي للمراجع القانوني. -س

 ارسال التقرير املالي ملركز التنمية العتمادها وبناء عليه يتم تحديد الجمعية العمومية. -ش

 امليزانية بعد اعتمادها من مركز التنمية.إطالع الجمعية العمومية على   -ص


