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 املقدمة :  

 وينقسم إلى جزئين على النحو التالي:اإلدارية واملالية  الشؤون إدارة التي يجب اتباعها من جانب اإلجراءات يحتوي هذا الدليل على 

تعمل وفقا إلى ميزانية سؤؤؤؤؤؤؤؤنوية تنمليق من امليزانية املقترحة يي  أنهاينظم هذا الجزء عمل إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اإلدارية واملالية يي الجمعية حي  :  الدليل املالي 

زارة، واملؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات املانحة، الزااة، الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدقات، الت رعات، ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترااات األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء وعوائد الخطة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيةر وتتجون موارد الجمعية من دعم الو 

 استيماراتهار
 

 ات يي إدارة  ؤون الجمعية التنظيميةريحدد الجزء اإلداري أسس ومعايير اإلجراء:  الدليل اإلداري  

 رجل عامفية واملرونة لتحقيق الفاعلية والكفاءة يي العمل بشواملالية يي الجمعية على أسس تضمن املسائلة، الشفا اإلداريةالشؤون  إدارةتعمل 
 

 إلدارة و 
ً
 الشئون اإلدارية واملاليةريخضع هذا الدليل للتحدي  الما طرأت دواعي لذلك ليجون أداة للتطوير ومر دا

 

 

 هداف الجمعية : أ 2

املبتكرة التي تميزت جة آثاره من خالل العديد من ال رامج واملشؤارعع  تحقيق رسؤالهها الهادفة إلى تحقيق االسؤتقرار األسؤري وخفس  سؤب الطالق ومعال 

 ربها مودة خاصة يي الجانب الحقوقي

 رإنتاجيةكفاءة  أعلىتطوير بناء مؤسس ي فعال يحقق  

 رحوالأل فرادها يي ال اأونواقضها وحقوق  األسرةتماسك  بأسبابرفع درجة الوعي  

 وأبنائهنري حكمهن جراءات ذات الصلة باملطلقات ومن يإل لتشرععات واتحفيز الجهات املعنية الستكمال منظومة ا 

 رالطالق السلبيةأثار يي مواجهة  وأبنائهنتعزيز قدرة املطلقات ومن يي حكمهن  

 رخدمهها واستمرار تحقيق الفاعلية يي تنمية موارد الجمعية املالية والملشرية للمحافظة على جودة 
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 النطاق : 3

 : املستفيدون 

 .اءنسال 

 .األزواج 

 راألسرة 

  

 

 : الجمعيةنظرة عامة عن  4

وتعمل الجمعية على   ،هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  10/5/1430بتاريخ (  492 )جمعية مودة للحد من الطالق وآثاره تأسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤن بموجب قرار من وزارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون االجتماعية رقم  

لهها والتي تركز على املشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة  تحقيق رؤيهها بأن تجون األسرة مترابطة واعية واملجتمع آمن مستقر من خالل رسا

 ارهر للحد من الطالق ومعالجة آث

 عيد الداخلي والخارجي مع جميع أصحاب العالقة حي  تشمل: وتعتقد الجمعية أن قيمها ترسم املبادئ األساسية يي التعامل على الص
 

   التكامل:  

املختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتجنب  واألهليةفيدين من خالل التنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيق مع الجهات الحجومية من الخدمات للمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفيدات واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتقديم منظومة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملة ومتجاملة 

 االزدواجيةر
 

   االبتكار:  

 راستحداث حلول غير مسبوقة وإيجاد طرق وأساليب ونماذج مبتكرة لتعزيز جودة العمل وتحقيق األهداف
 

  : الشفافية 

 روأصحاب العالقة ووضوح مع فريق العمل التعامل بمصداقية
 

  املسؤولية:  

 رعند التعامل مع أعضاء الفريق وأصحاب العالقة التزام باملهنية يي العمل وبقيم الجمعية
 

   التعاون:  

 رالعمل معا وبإيجابية للنهوض بالجمعية وتحقيق أهدافها
 

  الجودة:  

  رويحقق األهداف بكفاءة وفاعلية عاليةإتقان العمل بشجل يعزز األثر 
 

   لتميز: دة واالريا 

 رالجمعية والتفوق يي األ شطة التي تقدمها االنفراد
 

  التعلم:  

 األهدافرعمل الجمعية بشجل دائم لتحقيق  التطور املستمر ودمج املعرفة واملعلومات والخ رات يي
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 :املصطلحات 5

 التفسير عنوان املصطلح م

 رثارهآللحد من الطالق و  الخيرية جمعية مودة الجمعية 1

 رمجلس إدارة جمعية مودة املجلس  أومجلس اإلدارة  2

 لجنة التدقيق املالي 3
ومؤؤؤديرة إدارة  املؤؤؤدير التنفيؤؤؤذيلجنؤؤؤة دائمؤؤؤة تؤؤؤابعؤؤؤة للمجلس ومعنيؤؤؤة بمتؤؤؤابعؤؤؤة األمور املؤؤؤاليؤؤؤة بؤؤؤالتعؤؤؤاون مع 

 رالشؤون اإلدارية واملالية

 رهي إدارات الجمعية ال رمجية واإلدارية اإلدارات 4

 رهي عبارة عن تخطيط مالي للجمعية يتم خالله تقدير اإليرادات والصرف لسنة القادمة ديرية املوازنة التق 5

 رعبارة عن صف اإليرادات واملصروفات الفعلية امليزانية 6

 امليزانية التنفيذية 7
 من قبل اإلدارة التنفيذيةإليرادات بهدف املتابعة الدقيقة هي رصد مفصل مالي لكيفية الصرف مقارنة با

 روإدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 رتدعم مشارعع الجمعية أوهي املؤسسات التي تت رع للجمعية  املؤسسات املانحة والداعمة 8

 مقدمي الخدمة 9
 أوالؤؤذين يتم االتفؤؤاق معهم لتقؤؤديم خؤؤدمؤؤة للجمعيؤؤة من خالل  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء املواد  واألفرادهم املؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

 رلل رامج واإلدارةالتنفيذية  االستشارات أوالخدمات )ميل الصيانة( 
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 الهدف :  1

 بالجمعية راإلدارية واملالية إدارة الشؤون التي يجب اتباعها من جانب املبادئ واإلجراءات اسة و السي إيضاحإلى هذا الدليل  يهدف

 

   

 النطاق : 2

 ليشمل اافة العمليات املنفذة بداخلها بما يخدم األهداف الجلية للجمعية راإلدارية واملالية الشؤون إدارة عمل يمتد نطاق 

  

 

 : املسئوليات.  3

 ن التنفيذاملسئول ع م

 راملدير التنفيذي 1

 مديرة إدارة الشئون اإلدارية واملاليةرر 2

 املحاسبةر 3

 الصندوق  أمين  4

 راإلداريةقسم املساندة  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سري / داخلي مستوى االطالع الدليل املالي

 الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 نهائي إصدار اإلجراءحالة 

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء
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 : الرقابة والضبط املالي 4

 بناء على املبادئ التالية: املسؤول عن الرقابة والضبط املاليهو جلس اإلدارة م

  رت املالية للجمعية من خالل البنوك وتحن اسم الجمعية الرسمي امال التعأن تجون جميع  

  واإليرادات واألصولرللجمعية لتدوين الصرف  الالزمةأن تطبع املستندات  

من اإلدارة  ارةاإلدأو من يخوله مجلس   1ونائبههاأالصؤؤؤندوق  وأمين  ونائبههاأأن تتم ال املعامالت البنكية بتوقيعين مجتمعين لرئيسؤؤؤة مجلس اإلدارة  

 
ً
 ردارةاإل أحدهما من مجلس  التنفيذية بذلك  ريطة أن تتضمن توقيعان أيضا

 رمن خالل سلفة دائمة و هرية يحددها مجلس اإلدارة املدير التنفيذيأن تعمل  

  راملالية ورؤساء اللجان التابعة ملجلس اإلدارة املدير التنفيذيصالحيات  اإلدارةأن يحدد مجلس  

  ري على ممتلجات الجمعية وأن يسلم التقرير ملجلس اإلدارةوالجرد بشجل دور أن يتم التدقيق  

 رالربعية والسنوية ملناقشة لجنة التدقيق املالي التابعة للمجلس ومجلس اإلدارة التقارير املالية املدير التنفيذيأن تقدم  

  راملالية من مجلس اإلدارة وهو املخول الوحيد بتعديلها األنظمة تعتمدأن  

 

 

  الصالحيات :  5

 املسئول  الصالحية  م 

 :املدير التنفيذيصالحيات  1.5

 باآلتي : املدير التنفيذي اإلدارةيفوض مجلس ( 1437) رقم هليةأل لتسهيل عمل الجمعية ووفقا لالئحة التنفيذية للجمعيات ا

1 
األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء املخولين من مجلس   أحد تجون التواقيع مجتمعة مع أن التوقيع على املعامالت املالية والبنكية  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريطة 

 راإلدارة على الشيجات وبعد موافقة مركز التنمية االجتماعية على ذلك
 املدير التنفيذي

+ 

األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء املخولين  أحؤؤؤؤؤد 

 من مجلس اإلدارة

 

 

 

 رريال سعودي 000 ,50 عن مبلغاعتماد املشتريات التي ال تزيد  2

ريال سؤؤؤؤؤعودي على ان تجون مدرجة ضؤؤؤؤؤمن    50,000مبلغ ات ال تزيد عن املوافقة والتوقيع على عقود اقتناء خدم 3

 راملوازنة ، مع أخذ بعين االعتبار أنه ال يجوز تجزئة العقود إلدراجها ضمن الصالحية
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  صالحيات مناصب أخرى : 2.5

 وهي االتالي:  ات والتأكيد على دقة املعاملةواملالية صالحية ودور يي ضمان االلتزام باإلجراء اإلداريةلجل من املناصب بإدارة الشؤون 

1 
محددة يي الوصؤؤف الوفيفي لجل   العهدة وأدوار ال من املحاسؤؤبة ، أمين  وتوفر امليزانيةاألوراق التأكد من  ؤؤمولية 

 رمنهما

ةملحاسبا  

+ 

مين العهدةأ  

 أمين العهدة (ر1رقم  انظر بند الصرف فقرة ذلك ) األمر إذا لزممتابعة طلبات الشراء وتحضير العروض  2

3 

 رتدقيق املعاملة وضمان دقهها وصحهها 

 أولديها  ؤؤؤؤؤجوك بها  أومرحلة من املراحل إن اانن غير متما ؤؤؤؤؤية مع اإلجراءات   أيصؤؤؤؤؤالحية رفس املعاملة يي  

 لعدم استيفاء املستندات املطلوبةر

 أولعقود مان إدراجها يي االخدمات وذلك لضؤؤؤؤؤؤؤ  أوبمواصؤؤؤؤؤؤؤفات املشؤؤؤؤؤؤؤتريات  األخرى طلب التوضؤؤؤؤؤؤؤيد من الدوائر   

  روط التسليمر كما ولها الحق يي تعديل  روط الدفع ملا فيه صالح الجمعية

الشؤون  إدارةمديرة 

 اإلدارية واملالية

4 
 رتدقيق الحراات املالية قبل املوافقة عليها 

 ررفس توقيع املعاملة إن لم تتماش ى مع اإلجراءات أو لديها تحفظ عليها 
ياملدير التنفيذ  

 التوقيع عل ايجب مراعاة أن 
ً
مدقق وهذا يشؤؤؤؤمل: توقيع املحاسؤؤؤؤبة والذي يشؤؤؤؤير  أوومن وقع على املسؤؤؤؤتند يسؤؤؤؤأل إن اان غير مكتمل  ملسؤؤؤؤتندات ليس  ؤؤؤؤجليا

 أن اإلجراءاوجود امليزانية لهذا الصؤؤرف   إلىواملالية والذي يشؤؤير  اإلداريةالشؤؤؤون  إدارةااملة، توقيع مديرة   أن األوراق
ً
،  املحاسؤؤملية سؤؤليمة ودقيقة  توأيضؤؤا

 االطالع على املعاملة واعتمادها لهار   إلىيشير  املدير التنفيذيتوقيع و 
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 سري / داخلي مستوى االطالع   املوازنة التقديرية وامليزانية  اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء   01ج . م / ش . م /  راءاإلجرقم 

  

 

:  األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

 رديسم ر من ال سنه -31يناير من ال سنة وتنتهي يي  -1على سنة مالية تبدأ من  تعمل الجمعية بناءً  

 وتعت ر تقد ،لسنة مالية على مستوى الجمعية كجلتوضح املوازنة بنود الصرف املتوقعة  
ً
 مسؤولةرو  ألسس محاسملية واضحة و فافة يرية وفقا

 رمع املشارعع القائمة وسارية املفعول  للجمعية األساسيةتشمل املوازنة املصاريف  

  
 
 رعتمد املوازنة بعد موافقة املجلس والجمعية العمومية والوزارة عليهات

 رس اإلدارةبموافقة مجلالعموم إال يتم مداولهها يي  تعت ر املوازنة التنفيذية وثيقة سرية ال 

 

  

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 : تحضير املوازنة 1.2

1 

عمليؤؤؤة   بتنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيق التنفيؤؤؤذياملؤؤؤدير واملؤؤؤاليؤؤؤة بؤؤؤإيعؤؤؤاز من  اإلداريؤؤؤةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارةمؤؤؤدير قوم ي •

 ركتوبر من ال سنةأمن  هر  بدءً التخطيط السنوي 

بوضؤؤؤؤؤؤؤع جميع االحتياجات للسؤؤؤؤؤؤؤنة املقبلة  وبرأكتدارات املختلفة يي منتصؤؤؤؤؤؤؤف  ؤؤؤؤؤؤؤهر إل تقوم ا •

املؤؤاليؤؤة وبعؤؤدهؤؤا يتم  لإلدارةرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤه إو  ( 1نموذج املوازنؤؤة التقؤؤديريؤؤة )مرفق رقم ويتم تعبئؤؤة 

 راملدير التنفيذياملالية و  اإلدارةعلى حده من قبل  إدارةاالجتماع مع ال 

الشؤون  إدارةمدير 

 واملالية اإلدارية

+ 

 جميع اإلدارات

ازنةنموذج املو   

 التقديرية 

2 
وتحليلهؤؤا والنظر فيهؤؤا ومعرفؤؤة تؤؤأثيرهؤؤا على السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤة  األخرى تجميع املوازنؤؤات التقؤؤديريؤؤة لإلدارات 

 راملدير التنفيذياملالية للجمعية ومن ثم يتم عرضها على 

الشؤون  إدارة

 دارية واملاليةإل ا

+ 

 املدير التنفيذي

 نموذج املوازنة

 التقديرية 
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3 

واملوازنؤؤؤؤة الخطؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنويؤؤؤؤة ( 2) مرفق رقم الخطؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنويؤؤؤؤة  بتؤؤؤؤدقيق ياملؤؤؤؤدير التنفيؤؤؤؤذ تقوم

لتحقيق مؤؤؤدى توافقهؤؤؤا مع الخطؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤة املوازنؤؤؤة التقؤؤؤديريؤؤؤة ( 1) مرفق رقم التقؤؤؤديريؤؤؤة 

 ودراسة مدى واقعيهها من حي  التنفيذر

 املدير التنفيذي
 املوازنة

 التقديرية 

 واعتمادهارديسم ر  20يي موعد أقصاه  إلدارةمجلس ايتم عرض املوازنة التقديرية على  4

الشؤون  إدارة

 دارية واملاليةإل ا

+ 

 التنفيذياملدير 

 املوازنة

 التقديرية 

 متابعة املوازنة التقديرية : 2.2

 ر اإلدارةبعد اعتمادها من مجلس  املوازنةااللتزام بمتابعة  1

 املدير التنفيذي

+ 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

- 

2 
والربعية والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوية ونموذج املتابعة الداخلي ومتابعة إرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالها إعداد التقارير املالية الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهرية 

 ر(التقرير الربعي 14تتبع املوازنة ، رقم  4تقرير االيرادات، رقم  3)مرفق رقم  ةالتنفيذي ةللمدير 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

نموذج املتابعة 

 الداخلي 

3 
للمراجعة  ةالتنفيذي  ةاملراجعة عن الفترة وترفع للمدير ن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهرية تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل ميزا  يتم إعداد تقارير

 ومتابعة الصرف وفقا للموازنة املعتمدةر

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

+ 

 املدير التنفيذي

- 

4 

إعداد تقارير ربع سؤنوية وترفق تقرير اإليرادات ونموذج التقرير الربعي املفصؤل كملحق وتحليل 

للمراجعؤة ومتؤابعؤة الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف وفقؤا للموازنؤة املعتمؤدة ومن  ةالتنفيؤذيؤ  ةللمؤدير فؤات  وترفع االنحرا

نموذج ملحق  مرفق رقم نموذج التقرير املؤؤؤؤؤالي ااإليرادات و  3ثم رفعهؤؤؤؤؤا ملجلس اإلدارة ) مرفق 

 التقرير الربعي املفصل(

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

+ 

 املدير التنفيذي

 تقريرنموذج 

اداتااإليرا  

+ 

نموذج التقرير 

 الربعي املفصل 

 التعديل على املوازنة : 3.2

1 

وتوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤاب طلؤؤب  املؤؤدير التنفيؤؤذيبطلؤؤب من  املوازنؤؤةعلى  االضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافؤؤةمن املمكن أن يتم 

ذلؤك لخخؤذ املوافقؤة على و  اإلدارةللجنؤة التؤدقيق املؤالي التؤابعؤة ملجلس  وامل ررات لؤذلؤك ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافؤةاال 

 رس مجلرفعها للو  ضافةاال 

 املدير التنفيذي

 + 

 التدقيق  لجنة 

 املالي 

+ 

 مجلس اإلدارة

- 

 - املدير التنفيذي املوازنةريتم توضيد اي تعديل على  2

وافقات والصالحيات في إطار املوازنة :  4.2  امل



 
 ن اإلدارية واملالية لجمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره الشؤو دليل إجراءات عمل 

 

Page 12 of 63                                                      م2018إصدار سبتمبر 

Classification: Private 

 

 
 ر النقل بين البنود الفرعية على أال يتغير البند الرئيس ي  ةالتنفيذي ةيجوز للمدير  •

 رالبند الرئيس ي يلزم موافقة لجنة التدقيق املالي أوال ومجلس اإلدارة ثانيا  أو تعديل تغيير •

 املدير التنفيذي

+ 

 لجنة التدقيق املالي

+ 

 مجلس اإلدارة 

- 

 

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

 املوازنة التقديريةر 1

 تتبع املوازنة التقديرية  2

 ارتقرير ااإليرادات 3

 ربعي املفصلالتقرير الر  4

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 ويي الوقن املحددر بالشجل األميلتحقيق األهداف تساعد يي موازنة تقديرية إعداد 

 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 اإلجراءاسم 

 املحاسبة

  )البنك، التدقيق(  
 سري / داخلي مستوى االطالع

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية  اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء   02ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء

  

 

: األساسية واملبادئ السياسة 1  

  رإطار املبادئ األساسية التي تتماش ى مع الدقة واملسائلةة يتطلب املرونة يي إن طبيعة عمل الجمعي 

  رمعامالت الجمعية املالية من خالل الحسابات البنكيةتوثق جميع  

 رالجمعية معلنة وخاضعة للرقابة املاليةتعت ر ال حسابات  

  رمرجعتيه يي العمل ملجلس اإلدارة بشجل دوري وتعود ملفات الجمعيةتدقيق الخارجي بتعيين مدقق داخلي يراجع إلى التلتزم الجمعية باإلضافة  

 اإلدارية واملاليةروامللفات  فظ املستنداتهي املسؤولة عن ضمان وجود آلية منظمة وفاعلة لحواملالية تعت ر مديرة إدارة الشؤون اإلدارية  

 

 

  : اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م 

 :حسابات الجمعية  1.2

1 
يتم فتد الحسؤؤابات املالية للجمعية بموافقة مجلس اإلدارة والجهة املشؤؤرفة على الجمعيات امركز  

 الحساب يي التقارير فور تفعيلهالتنمية االجتماعي التابع للوزارةا على ان يتم رصد 

دارة الشؤون إ

دارية واملاليةإل ا  
- 

2 
خزنة الجمعية  الشؤؤيجات لجميع الحسؤؤابات يي دارية واملالية بجميع دفاترإل دارة الشؤؤؤون اإتحتفظ 

 رواملالية اإلداريةوالتابعة إلدارة الشؤون 

دارة الشؤون إ

واملالية اإلدارية  
- 

 - املحاسبة ريتم تسوية ال الحسابات  هريا وضمن التقرير املالي الشهري  3

4 
ستندات التي تيملن الشيجات والحواالت البنكية وتحفظ املتصرف املبالغ من الحسابات عن طريق 

 رهري الصرف يي امللف الش
 - املحاسبة
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5 

على األقؤل من املجلس املخولين بؤالتوقيع )رئيس املجلس أو ( أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء  3 ) يتم اعتمؤاد تواقيع عؤدد

نائبه مع أمين الصندوق أو من ينوب عنه( بالالئحة الداخلية واملوافق عليهم من قبل مركز التنمية 

بات الجمعية ويي ال البنوك وذلك إلتمام املعامالت البنكية وأيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  االجتماعية على جميع حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 رال تقل عن توقيعان  وأن ون التواقيع مجتمعة التوقيع على الشيجات وأن تج

املجلس أو  ةرئيس

  ههانائب

+ 

أمين الصندوق أو 

 امن ينوب عنه

- 

6 

ة وبعد موافقة مركز  للتوقيع على حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابات الجمعي ةالتنفيذي  ةيي حال إعطاء الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحية للمدير 

عضؤؤو مجلس  (أمين الصؤؤندوق االجتماعية يصؤؤبد توقيعها معتمد على الشؤؤيجات مع توقيع  التنمية

 ر)االدارة

 املدير التنفيذي

+ 

 أمين الصندوق 

عضو مجلس (

 )االدارة

- 

 - مجلس اإلدارة رحساب بموافقة مجلس اإلدارة فقط أييتم إغالق  7

8 

حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب هنؤؤؤاك ة بحيؤؤؤ  يجون ات املؤؤؤاليؤؤؤة وفقؤؤؤا لنظؤؤؤام الوزار تحتفظ الجمعيؤؤؤة بعؤؤؤدد من الحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابؤؤؤ 

لصؤدقةر  كما تفتد حسؤابات فرعية للمشؤارعع املمولة من املؤسؤسؤات املانحة لخر  آإليرادات الزااة و 

 
ً
 لتعليمات الجهة الداعمةر وفقا

 - املحاسبة

9 
اختلفن أسؤؤؤس سؤؤؤاسؤؤؤية إال إذا أل أي دخل من ودائع مالية باسؤؤؤم الجمعية يورد ملصؤؤؤاريف الجمعية ا

 روط الوديعةو ر 
 - املحاسبة

10 
،  منحة ، صؤؤؤؤؤؤؤدقة  ،   ةااز  تودع جميع الت رعات النقدية والشؤؤؤؤؤؤؤيجات بالحسؤؤؤؤؤؤؤابات وفقا لتصؤؤؤؤؤؤؤنيفها )

 راإليداعسس التصنيف على مستندات أ( وتوضح  الخ رررررر 
 - املحاسبة

11 
ر ويي حؤال عؤدم فهور  يؤداعؤات املبؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة للحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابؤات وعمؤل القيؤد املحؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي الالزمإل يتم حصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا

 األسماء يي الكشف البنجي يتم الطل
ً
 رب من البنك اإلفصاح عن االسم إذا اان هذا ممكنا

 - املحاسبة

 للقيمة الحقيقية املؤيدة باملستندات اليبوتية ريتم إثبات مبلغ  12
ً
 - املحاسبة الذمم املدينة طبقا

 - املحاسبة هذه الديون ر يتم تجوين مخصص للديون املشجوك يي تحصيلها بقيمة 13
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ملجلس اإلدارة أو من يفوضه حق املوافقة على  طب الديون التي تقرر إعدامها ويي جميع األحوال 

ال يتم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطب الدين إال بعد اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنفاد جميع الخطوات واإلجراءات الودية والقانونية مع املدينين  

 أو غيرها ر املدير التنفيذيبواسطة مجلس اإلدارة أو من يفوضه سواء 

 مجلس اإلدارة أو

 ن يفوضهم
- 

 : السجالت املالية  2.2

1 
تحتفظ إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اإلدارية واملالية بالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجالت املالية لجل املعامالت الواردة والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادرة وفقا 

 رللسنة املالية ويي ملفات مخصصة

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

 راختلفن عن إجراءات الجمعية إن روط الداعمين يتم حفظ ملفات خاصة باملند وفقا لش 2

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

+ 

جميع اإلدارات 

 حسب االختصاص

- 

3 
أي مروسؤة   مسؤتندات أو قيود مالية رسؤمية ) أيتعت ر إدارة الشؤؤون اإلدارية واملالية املسؤؤولة عن 

 ر( ومختومة وموقعه

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

 - املدير التنفيذي رعلى طباعة املستندات الالزمة من سجالت وإ عارات رسمية املدير التنفيذيفق توا 4

5 

يي سؤؤؤؤجل يتم التوقيع  إدخالهميتم حفظ مسؤؤؤؤتندات الجمعية أيا اانن يي خزانة مغلقة على ان يتم 

العهدة  مين أنموذج سجل املستندات( وتعت ر  5عليه عند استخراج املستندات لالستخدام )مرفق  

 رهي املسؤولة عن املستندات

 العهدة مين أ
نموذج سجل 

 املستندات 

6 
لكترونيؤة يي إدارة الحراؤات املؤاليؤة وإصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار التقؤارير بؤاإلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافؤة إلتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدم ال رامج املحؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمليؤة ا

 رللسجالت الورقية 
 - املحاسبة

7 
ل املحاسؤؤؤؤؤؤبة من قب سؤؤؤؤؤؤبوعين ألكترو ي  سؤؤؤؤؤؤخة احتياطية يي نهاية ال إليتم  سؤؤؤؤؤؤخ النظام املحاسؤؤؤؤؤؤ ي ا

 ر لتفادي ضياعها ألي سملب
 - املحاسبة

8 

واملؤؤاليؤؤة إبالب البنوك التي لؤؤديهؤؤا حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابؤؤات الجمعيؤؤة بنمؤؤاذج تواقيع  اإلداريؤؤةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارةتتولى 

أيام عمل من تاريخ (  5 ) املفوضؤؤؤين كما ويتم التبليغ عن أي تعديالت على األسؤؤؤماء بفترة ال تزيد عن

 رالتغيير

ؤون الش إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

 - أمين العهدة ربختم جميع املستندات والفواتير بختم )مدفوع( ملنع تكرار تقديمها للصرف أمين العهدةقوم ي 9



 
 ن اإلدارية واملالية لجمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره الشؤو دليل إجراءات عمل 

 

Page 16 of 63                                                      م2018إصدار سبتمبر 

Classification: Private 

 

10 

 افوضه تمن   أو املدير التنفيذيصلية قبل سدادها يجب أخذ موافقة  أل يي حال فقدان املستندات ا

واملالية التأكد من  اإلداريةالشؤؤون  إدارةمديرة  ىبإجازة الصؤرف بموجب مسؤتندات بدل فاقد وعل

نها طبق  أتجون مختومة بختم ييملن   أن عدم أسؤؤؤبقية الصؤؤؤرف وأخذ التعهد الالزم لذلك كما ويجب 

 راألصل

 أو املدير التنفيذي

 فوضهتمن 

+ 

الشؤون  إدارةمديرة 

 دارية واملاليةإل ا

- 

 التدقيق : 3.2

1 
خالل املراجعين القؤؤانونين املعتمؤؤدين ا لقوانين الوزارة ومن تخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الجمعيؤؤة لتؤؤدقيق خؤؤارجي وفقؤؤ 

 رلديها
 - املدقق الخارجي

2 
واملالية هي املسؤؤؤؤؤؤول األول عن الرد بخطاب على تقارير املراجع  اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤون  إدارة  ةتعت ر مدير 

 قق الداخلي سخة من التقرير والرد للمد إرسالويتم  املدير التنفيذيالقانو ي املعتمد باستشارة 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

3 
تعرض املالحظؤات من املراجع القؤانو ي املعتمؤد على لجنؤة التؤدقيق املؤاليؤة التؤابعؤة للمجلس وينؤاق  

 رواملدير املالي بوجود املدقق الداخلي املدير التنفيذيالتقرير والرد عليه مع 

 املدير التنفيذي

 + 

الشؤون  إدارة

 ةاليوامل اإلدارية

+  

 املدقق الداخلي 

- 

الشؤون  إدارة .الحسابات وإصدار نتائج األعمال بمعرفة وإ راف مديرة الشؤون املالية واإلداريةيتم إقفال  4

 واملالية اإلدارية

 

 يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة  5

 من السنة الجديدة ر األول ال تتجاوز الربع 

ن شؤو ال إدارة

 االدارية واملالية

- 

 

 

 

 

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

 ؤ 1
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 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 مؤشرات األداء:   5

، ومراجعة  ل الحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابات البنكيةاملالية من خال معامالت الجمعيةتوثق جميع ، و  املرونة يي إطار املبادئ األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية التي تتماشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ى مع الدقة واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائلة

 بالشؤؤؤجل األميل اإلدارية واملاليةوامللفات    وجود آلية منظمة وفاعلة لحفظ املسؤؤؤتنداتمن خالل املدقق الداخلي ، وضؤؤؤمان بشؤؤؤجل دوري  لفات الجمعيةم

 ويي الوقن املحددر

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة يلوصف التعد تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 السياسة واملبادئ االساسية:  1

 لخساس النقدي دات الت رعات واملند عند استالمها )ات إيرايتم إثب 
ً
 ( ر أي وفقا

االستيمارات يي األوراق املالية )األرباح املوزعة( عند تحصيلها أو ثبوت استحقاقها أي اعتماد توزععها من قبل الشراات املستيمر إيرادات  يتم إثبات 

 فيها ر

 ألساس االستحقاق املحاس ي  إثبات إيرادات الجمعية فيما عدا ما ذكريتم  
ً
 ر أعاله وفقا

 يتم إثبات الت رعات العينية بقيمهها السوقية يي تاريخ استالمها ر 

 لخساس النقدي ر 
ً
 يتم إثبات اإلعانات الحجومية التي تميل إعانات نقدية ورواتب موففات يعملن لصالح الجمعية وفقا

 أبواب اإليرادات : 

 ا ترااات العضوات ر •

  .والهبات الت رعات •

 الزااة ر •

 تمويل املشارعع التنموية ر •

 رعاية لخ شطة واملشارعع التنموية ر •

 إيرادات أ شطة الجمعية ذات العائد املالي ر •

 اإلعانة الحجومية ر •

 الوصايا واألوقاف ر •

 استيمار ممتلجات الجمعية اليابتة واملنقولةر عائدات

 ر نوع مصادر الدخل لتمويل الجمعيةن تضمامسئوالن عن  املدير التنفيذيجلس اإلدارة و م 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سري / داخلي مستوى االطالع اإليرادات اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 03ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء
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  : اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 النقد : 1.2

1 

يتم تسؤؤؤؤؤجيل واسؤؤؤؤؤتالم ال إيراد للجمعية يي إدارة الشؤؤؤؤؤؤون املالية لعمل سؤؤؤؤؤند قبس من قبل أمين  

 يي الحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابؤات املراد إيؤداعؤه( ومن ثم  6العهؤدة بؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤدام قسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤد القبسا )مرفق  
ً
 فؤة لؤه وفقؤا

 رالخ ، ررررررر الزااة يي حساب الزااة مياللتعليمات الوزارة بذلك 

 سند قبس أمين العهدة

 روفقا لشروطه يدرج الت رع يي ميزانية الجمعية 2
الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

3 
  3,000مبلغ   وز تجا  إذاأيام من استالمه إال (   3  )  يودع الت رع النقدي يي الحسابات البنكية خالل

 ساعة(  24 )ريال سعودي فيتم إيداعه خالل
 - أمين العهدة

4 

واملالية ضؤؤؤؤؤؤمان توثيق الت رعات والزااة   اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤؤون  إدارة  ةمدير و  التنفيذياملدير  مسؤؤؤؤؤؤئولية 

يتم إضؤؤؤؤافة اسؤؤؤؤم املت رع يي  أن بشؤؤؤؤجل واضؤؤؤؤح للمتابعة ومن خالل مراجعة مسؤؤؤؤتندات القبس على 

مسؤؤؤؤؤؤؤتند االسؤؤؤؤؤؤؤتالم ورقمة وعنوان   صؤؤؤؤؤؤؤدور  تاريخ ،للجمعية مع توضؤؤؤؤؤؤؤيد مبلغ الت رع  قائمة املت رعين 

 الكترو ي (توفر( ) إن أو رقم الهوية الوطنية )املت رع ورقمه 

 املدير التنفيذي

+ 

الشؤون  إدارةمدير 

 واملالية اإلدارية

 سند قبس

+ 

نموذج املعلومات 

 لقاعدة املت رعين

5 

 ة رئيسؤؤؤؤؤؤؤ  موقع مندقة الزااة أو الصؤؤؤؤؤؤؤ  أواب   ؤؤؤؤؤؤؤكر على الت رع طخ قسؤؤؤؤؤؤؤم العالقات العامةيصؤؤؤؤؤؤؤدر  

إذا اان املبلغ أكثر   املدير التنفيذيويي حال غيابهم يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر من   ةالرئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةنائب أومجلس اإلدارة 

  3,000يي حال اان املبلغ أقل من   ريال سؤؤؤؤؤعودي ويتم إرسؤؤؤؤؤال رسؤؤؤؤؤالة نصؤؤؤؤؤية للشؤؤؤؤؤكر 3,000من 

 رريال سعودي

قسم العالقات  

 العامة

+ 

مجلس  ة رئيس

 اإلدارة

 أو

 ةالرئيس ةنائب

 أو

 املدير التنفيذي

- 

6 
غير   و  الى صؤؤؤؤايي االصؤؤؤؤول املقيدةيرادات عن املصؤؤؤؤروفات فإنه يتم تحويل الفائس  إل زيادة ايي حال  

 رقيدةامل

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

 رالدائمة أوسواء املؤقتة جميع العهد يي نهاية العام املالي  إقفالاملالية  اإلدارةيجب على  7
الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 
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 التبرعات العينية : 2.2

1 

 العهدة وموففة أخرى من  أمين يتم تشؤؤؤؤؤؤكيل لجنة تسؤؤؤؤؤؤمى بلجنة اسؤؤؤؤؤؤتالم الت رعات وهي مجونة من 

اذا   أماريال سعودي  5,000إدارات الجمعية الستالم الت رعات العينية إذا زادت قيمهها عن   أحد

 رالعهدة وفقا لإلجراءات أمين  فتقوم باستالمهال انن اقا 

لجنة استالم 

 الت رعات
- 

2 
العهؤدة جميع الت رعؤات العينيؤة بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤد اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالم وتورد   أمين أو تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلم لجنؤة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالم الت رعؤات 

 رللمستودع ويي قائمة املواد

لجنة استالم 

 الت رعات

 أو

 العهدة أمين 

 سند استالم

3 

تقييم الت رعات بسؤؤؤؤؤعر السؤؤؤؤؤوق وتسؤؤؤؤؤجل يي سؤؤؤؤؤند الت رعات  عن قيمة الت رع يتم اذا لم يتم اإلعالن 

الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون   إدارة ةالعينيؤة بقيمههؤا وإن اؤان من الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤب تقؤدير قيمههؤا تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤل لجنؤة بقيؤادة مؤدير 

واملالية وأعضؤؤؤؤؤاء من غير إدارة الشؤؤؤؤؤؤون املالية لتحديد القيمةر  مع أهمية تحديد م ررات   اإلدارية

 التقييمر

الشؤون  ارةدإ ةمدير 

 واملالية  ةاإلداري

+ 

 آخرين 

سند الت رعات 

 العينية

4 
على طلب صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف من  ( وتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف بناءً 7تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجل املواد يي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتودع كمواد عينية )مرفق 

 راإللكترونية( أو يي برامج املستودعات 8املستودع )مرفق 
 العهدة أمين 

سجل املستودع 

 كمواد عينية 

+ 

طلب صرف من 

 املستودع

 املشاريع :تمويل  3.2

1 
املؤدير عؤامؤة( بؤإ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف  أمتقؤدم املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارعع املقترحؤة وامليزانيؤة التؤابعؤة لهؤا للجهؤات الؤداعمؤة )خؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 رعلى أن يجون مجلس اإلدارة بعلم بذلك من خالل االجتماعات الشهرية التنفيذي

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

2 
يتم رفعهؤا ملجلس  أن بمنؤاقشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بنود االتفؤاق على  نفيؤذير التاملؤدييي حؤال املوافقؤة على الؤدعم تقوم 

 راإلدارة لالعتماد بعد املراجعة القانونية لها
 - املدير التنفيذي

3 

ريؤال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريطؤة موافقؤة املجلس على بنود   100,000على  املند دون املؤدير التنفيؤذي وقع ي

بعؤؤد موافقؤؤة  هؤؤا من قبؤؤل رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مجلس اإلدارةتزيؤؤد عن ذلؤؤك فيتم التوقيع عليالتي املند  ، أمؤؤاالعقؤؤد 

 
ً
 ربشجل رسمي  املجلس ولها الحق يي تخويل من تراه مناسبا

 أواملدير التنفيذي 

مجلس  ة رئيس

 اإلدارة

- 
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 - املدير التنفيذي ربالتوقيع على العقود واالتفاقيات  املدير التنفيذيبتفويس أو النائب  اإلدارةمجلس رئيس ليحق  4

 

 

 دمة :املستخ النماذج 3

 اسم النموذج م

 سند قبسر 1

 مواد عينية ر سند استالم 2

 طلب صرف من املستودع 3

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 الجمعية وفروعهارجميع إدارات  1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 لخسس الصحيح
ً
 ة راستالم وتسجيل جميع إيرادات الت رعات يي تاريخ استالمها ووفقا

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 داخليسري /  مستوى االطالع الصرف اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 04ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء

  

 

 :  األساسيةالسياسة واملبادئ  1

 رقبل املجلس منساسية املوافق عليها أل ا بنود املوازنة إطاريجون يي  أن صرف يجب  أي 
 

فقط ويجب الحصؤؤؤؤؤول على موافقة لجنة التدقيق املالي التابعة للمجلس  للمديرة التنفيذية املوافقة على نقل املال البنود الفرعية من املوازنةيحق  

 رلى أي نقل من بنود امليزانية األساسيةع
 

  املوازنة إطاريجون الصؤؤؤؤؤؤرف يي  أن ريال سؤؤؤؤؤؤعودي  ؤؤؤؤؤؤريطة   50,000هي   اإلدارةعلى الصؤؤؤؤؤؤرف دون الرجوع ملجلس   املدير التنفيذيصؤؤؤؤؤؤالحية موافقة  

 
ً
 ر املوافق عليها واملعتمدة مسبقا

 

تجون الخدمات املقدمة مدرجة يي  أن ريال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريطة   50,000  إلىل عقود تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ على ال اإلدارةدون الرجوع ملجلس   املدير التنفيذيصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحية توقيع  

 رويي خطة العمل السنوية املوازنة
 

  أوريال سعودي بشيك بنجي  2,500جميع الدفعات التي تتجاوز تصدر  
ً
 رتحويل بنجي وما دون ذلك فمن املمكن الدفع نقدا

 

 للبنوك و التؤابع  اإللكترو ييسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمد بؤالؤدفع عن طريق نظؤام التحويؤل  
ً
الفواتير(   أو)ميؤل الرواتؤب االجتمؤاعيؤة لقوانين البنؤك ومركز التنميؤة  ذلؤك فقؤا

، ويي الحاالت الطارئة للصؤؤؤؤؤؤرف يتم الرفع لرئيس مجلس اإلدارة  املدير التنفيذيأوال ومن ثم  ةواإلداري ةاملالي ةف من املدير ومن خالل اعتماد الصؤؤؤؤؤؤر 

 للموافقةر
 

أي موفف آخر يي حؤال وجودهؤا مع مقؤدم  أواليؤانيؤة من طؤالؤب الخؤدمؤة  أومن الؤدرجؤة األولى عؤائليؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء  عالقؤة وروابط أييجؤب الكشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف عن  

 ر اإللكترو ييتم التبليغ من خالل ال ريد  وأن  راف على الخدمة إل تحيد املوففة من ا أن الخدمة على 
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  اإلجراءات :  2

 النماذج املسئول  النشاط م

   : ريال 10,000 الصرف ما دون  1.2

1 

 ةخدمة من مدير  أوطلب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء  إرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ريال يجب 3,000من   أقلللمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريات املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤههلكة التي تبلغ 

 ، املواصؤؤؤؤؤفات والتفاصؤؤؤؤؤيل،الطلب أسؤؤؤؤؤبابويوضؤؤؤؤؤح  املدير التنفيذي إلى واملالية اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤون  إدارة

 ر التي سيتم الصرف منه املوازنةوالبند يي 

 املدير التنفيذي

+ 

 إدارة ةير مد 

 اإلداريةالشؤون 

 واملالية

- 

2 
اانن متكررة يجب دراسؤؤؤؤة إمجانية  وإن اانن املشؤؤؤؤتريات املسؤؤؤؤههلكة متكررة أم ال  إن يحدد قسؤؤؤؤم اإلدارة 

  رائها بشجل جملةر

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

3 

بعد  املدير التنفيذيإلى   الطلب وإرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال املوازنةغير متكررة يتم التأكد من توفر املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريات اذا اانن 

إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون اإلدارية واملالية الشؤؤؤؤؤؤؤراء   يحق ملديرةريال   500التوقيع عليه ويي حال عدم تجاوز املبلغ 

 ر   من خالل اعتماد موافقهها عليه

إدارة   ةمدير 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

- 

4 

لفة عند تقديم الفاتورة بحي  يصؤؤرف املبلغ بشؤؤجل سؤؤلفة نقدية ملن سؤؤيقوم بالشؤؤراء ويتم تسؤؤوية السؤؤ 

 اإلداريةالشؤؤون  إدارةعلى اسؤتالم املواد وتسؤوية السؤلفة مع املحاسؤب من  اإلدارةتشؤمل توقيع مديرة  

 رواملالية

 - أمين العهدة

 املحاسب رالنظام املالي( أويسجل الصرف على بيان الصرف الشهري ) 5
بيان الصرف 

 الشهري 

 :ريال  10,000ن م أكثر  أو ما يعادل  صرف 2.2

1 
املؤؤؤؤدير  يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلزم موافقؤؤؤؤةريؤؤؤؤال  50.000الى  ريؤؤؤؤال 10,000 مبلغ  عن أقؤؤؤؤل أومؤؤؤؤا يعؤؤؤؤادل  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف

 رالتنفيذي
 - املدير التنفيذي

2 

 مؤبؤلؤغ تؤزيؤؤؤؤؤؤؤد تؤجؤلؤفؤهؤهؤؤؤؤؤؤؤا عؤن أخؤرى أي مؤواد  أوكؤهؤربؤؤؤؤؤؤؤائؤيؤؤؤؤؤؤؤة  أو إلؤكؤتؤرونؤيؤؤؤؤؤؤؤةمؤواد  أيعؤنؤؤؤؤؤؤؤد طؤلؤؤؤؤؤؤؤب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء 

لك لضؤؤمان التنافسؤؤية بأسؤؤعار ريال سؤؤعودي يجب الحصؤؤول على ثالث عروض مسؤؤبقة وذ10,000

نموذج   – 10، مرفق  نموذج مقارنة العروض -- 11، مرفق نموذج طلب الشؤؤراء  – 9مناسؤؤبة )مرفق  

 ر( تقديم عرض سعر 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

 

طلب نموذج 

 الشراء

+ 

نموذج مقارنة 

 العروض
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3 

 اليوامل اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارةطلب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء ملديرة   إرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليجب 
ً
يوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤح   أن حي  يحب   ة لتدقيق أوال

والبند يي امليزانية التي سؤؤؤؤيتم الصؤؤؤؤرف منه   ، املواصؤؤؤؤفات والتفاصؤؤؤؤيل لطلب،أسؤؤؤؤباب وم ررات الطلب

وبعد التأكد من املعلومات يوقع الطلب من مديرة إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اإلدارية واملالية ويرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل للمديرة 

 رالرفس أوية التنفيذية حي  تشير املديرة باملوافقة املبدئ

  إدارةمديرة 

 اإلداريةالشؤون 

 واملالية

+ 

 املدير التنفيذي

 الشراءطلب 

4 

 األقلعروض على (  3 )  واملالية بطلب اإلداريةالشؤؤؤون  إدارةعلى موافقة املدير التنفيذي تقوم  بناءً 

 
ً
  ( أيام8)تتجاوز  يتم تحضير العروض بمدة ال أن للمواصفات املحددة على   من  راات مختلقة وفقا

 رر(نموذج تقديم عرض سعر   – 10عمل )مرفق 

 - أمين العهدة

 - لجنة املشتريات تشجل لجنه املشتريات وفقا لنوع الطلب وحجمه )إجراءات املشتريات( 5

6 

اللجنؤؤؤة ويتم تطوير مؤؤؤذكرة مقؤؤؤارنؤؤؤة   أواملعنيؤؤؤة  اإلدارةومؤؤؤدير  ةاملؤؤؤاليؤؤؤ  ةن قبؤؤؤل املؤؤؤدير  العروضتؤؤؤدرس 

واملالية   اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارة  ةالتوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية من قبل اإلدارات املعنية إلى مدير ( و 11العروض )مرفق 

املدير يي حال موافقة  عدمه أوالتنسؤؤؤؤؤؤؤؤيب   أسؤؤؤؤؤؤؤؤبابوتتضؤؤؤؤؤؤؤؤمن  العتمادها املدير التنفيذي إلىومن ثم  

الرفس إما تعاد العروض أو تناق   أسؤؤؤؤؤؤؤبابيي حال الرفس توضؤؤؤؤؤؤؤح   اإلجراءاتتسؤؤؤؤؤؤؤتكمل   التنفيذي

 املعنيةرة اإلدارة واملالية ومدير  اإلداريةالشؤون  ةإدار  ةمع  مدير 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

مقارنة  نموذج

 العروض

7 
خطيا بإتمام عملية الشؤؤؤؤؤراء    لفريقهاواملالية  اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤون  إدارة  ةمدير  تشؤؤؤؤؤير –اذا تمن املوافقة 

 روفقا لإلجراءات املالية

  إدارة ةمدير 

 اإلداريةالشؤون 

 ليةواملا

- 

 - املحاسبة رتصرف التجلفة عن طريق  يك وتستكمل مستندات الصرف 8

 املحاسبة النظام املالي( أويسجل الصرف على بيان الصرف الشهري ) 9
بيان الصرف 

 الشهري 

10 
يجون هنؤاك موافقؤة من صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحؤب  أن ريؤال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي يجؤب  50,000يي حؤال تجؤاوز املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريؤات عن 

 من تخولهر أوالصالحية 
 - اإلدارة مجلس

11 
 األمد واملالية بتحصؤؤؤؤيل عروض طويلة  اإلداريةالشؤؤؤؤؤون  إدارةيي حال  ؤؤؤؤراء مواد بشؤؤؤؤجل متكرر تقوم 

 ( 11- 10 – 9من مقدمي املواد وذلك العتمادها على فترات زمنية أطول )وفقا لنماذج املرفقة 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية

نموذج طلب 

 الشراء

+ 

نموذج مقارنة 

 وضالعر 
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12 

 وإنما الصؤالحيات  إطارالشؤركة الواحدة لضؤمان  ؤموليهها يي  أوال يجوز تجزئة العقود مع الشؤخص 

 ة يجوز لتقؤؤديم الخؤؤدمؤؤة نفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهؤؤا على عؤؤدة مراحؤؤل وبمبؤؤالغ ال تتجؤؤاوز الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيؤؤات املخولؤؤة للمؤؤدير 

 ةرالتنفيذي

الشؤون  إدارة

 - واملالية اإلدارية

 العهدة :  3.2

1 

ريؤؤؤؤال  5,000 مبلغ  ال يزيؤؤؤؤد عن أن دائم على  أوتعتمؤؤؤؤد صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف مبلغ مؤقؤؤؤؤن  أن  ةالتنفيؤؤؤؤذيؤؤؤؤ  ةللمؤؤؤؤدير 

بشؤؤؤؤؤجل  ةاملسؤؤؤؤؤؤول ةتتعهد بها املوفف أن يخصؤؤؤؤؤص لنثريات ال رامج واأل شؤؤؤؤؤطة التي تقدمها الجمعية على 

  مؤقؤن لحين سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدادهؤا من خالل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنؤدات التي تيملؤن الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف بحيؤ  يتم إقفؤال العهؤدة املؤقتؤة

 حسب الحاجةر  ريال 10,000على أن ال يزيد عن  صندوق ين الوصرف عهده دائمة ألم

 املدير التنفيذي

+ 

 ةاملسؤول ةاملوفف

- 

2 

عند نهاية الشؤؤؤؤهر حي  يتم  أومن قيمهها  %75تسؤؤؤؤتعاض العهدة الدائمة عندما يصؤؤؤؤل املبلغ املنصؤؤؤؤرف 

 
ً
تسؤديد نموذج  12 لنموذج مع  اافة املسؤتندات املؤيدة لذلك )مرفق إعداد كشؤف ملا صؤرف منها  وفقا

 (  ر سلفة النثريات

 أمين العهدة

نموذج تسديد 

سلفة 

 النثريات

3 

تقوم املحاسؤؤؤؤؤؤؤبة بمراجعة النموذج  والتأكد من سؤؤؤؤؤؤؤالمة املسؤؤؤؤؤؤؤتندات ثم تقيدها يي الدفاتر بعد موافقة 

وفقا ومن ثم يسؤؤتعاض املبلغ املنصؤؤرف  املدير التنفيذيمديرة إدارة الشؤؤؤون اإلدارية واملالية واعتماد 

 لإلجراءات

 املحاسبة

+ 

مديرة إدارة  

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

+ 

 املدير التنفيذي

نموذج تسديد 

سلفة 

 النثريات

 

 
 
 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

 رتقديم عرض سعر ر 1

 رنموذج طلب الشراء 2

 رنموذج مقارنة العروض 3

 رنموذج تسديد سلفة النثريات 4

 

 قة :ات العالالجهات ذ 4
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 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 ويي الوقن املحددر بالشجل األميلمجلس اإلدارة دون أي انحرافات و قبل  منساسية املوافق عليها أل ا بنود املوازنة إطارصرف يي ال

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة للتعديوصف ا تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع االستشارات والخدمات اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 05ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء

  

 

: اسيةاألسالسياسة واملبادئ  1  

 رتأدية الخدمة أثناءخدماتية وعلى جميع املتعاقدين االلتزام بقواعد عمل الجمعية  أو راء الخدمات قد تجون خدمات استشارية  
 

  للمتعاقدين والجمعيةملزم  يعت ر التعاقد 
ً
 رلبنود العقد امل رمة وفقا

 

 رع مقدم الخدمة وتوقيع العقداملوففات ملتابعة مخرجات العقد على أن يتم التعاقد م إحدىيتم تحديد  
 

يي حال  أوالتوقيع حسؤب الصؤالحيات على عقود اسؤتشؤارات بما ال يتجاوز قيمهها املعتمدة يي املوازنة ويي حال تجاوزها ذلك  ةالتنفيذي  ةيحق للمدير  

 
ً
 رالدارة حسب الصالحياتجلس اثم م ها فالبد من موافقة لجنة التدقيق املالي على ذلكعند عدم ورود هذه الخدمات يي املوازنة أصال

 

املتقدمة للجمعية بخدماتها   أو األفراديجب الكشؤؤؤؤؤؤؤؤؤف من طالب الخدمة )موففة الجمعية ( عن اي عالقة اجتماعية وروابط عائلية مع الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤراات  

 راإللكترو ييي حال وجودها من خالل ال ريد 
 

 راألنظمةقدمة للجمعية حسب إمجانية التعاقد مع مقدمي الخدمة بشجل فردي بما يضمن الجودة امل 

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

  : االستشارات والخدمات 1.2

   ر املتكررة وعقود ملقدمي خدمة برامجية واالستشاراتالعقود تشمل الصيانة 

1 

ترة على اإلدارة أن تقدم وصؤؤؤؤف وفيفي للخدمة املطلوبة حي  يشؤؤؤؤمل الوصؤؤؤؤف: املهام، املخرجات، الف

عروض  (  3 األقل )الزمنية، امليزانية املحددة وبند الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف وأيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروط القبول وذلك لطلب على 

يتم االكتفؤؤؤؤاء   أن ممكن  املؤؤؤؤدير التنفيؤؤؤؤذيلتلبيؤؤؤؤة الخؤؤؤؤدمؤؤؤؤة ويي الحؤؤؤؤاالت االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت نؤؤؤؤائيؤؤؤؤة وبعؤؤؤؤد موافقؤؤؤؤة 

 ( ر10) مرفق  ربعرضين 

إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 
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2 
ين يتم توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب ذلك للمديرة التنفيذية من خالل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ناء لعرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الجهة تطلب  أن يي حال  

 رالطلب املقدم

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية 
- 

 رواملالية اإلداريةالشؤون  إدارة ةوتقديمه ملدير ( 11يتم مقارنة العروض من خالل النموذج )مرفق  3
إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية 

مذكرة مقارنة  

 العروض

4 
ملنؤاقشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العروض واختيؤار   ، واملؤاليؤة وطؤالؤب الخؤدمؤةاملؤدير التنفيؤذييتم تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيؤل لجنؤة مؤلفؤة من 

 راأل سب منها

 املدير التنفيذي

+ 

إدارة   ةمدير 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

- 

5 
توضؤؤؤؤح أسؤؤؤؤس االختيار وم رراته ويوقع إدارة الشؤؤؤؤؤون اإلدارية واملالية   ةيتم كتابة مذكرة من قبل مدير 

 (11يها جميع أعضاء اللجنة )مرفق عل

إدارة   ةمدير 

الشؤون اإلدارية 

 واملالية

مذكرة مقارنة  

 العروض

6 

وطؤؤؤالؤؤؤب الخؤؤؤدمؤؤؤة  إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اإلداريؤؤؤة واملؤؤؤاليؤؤؤة  ةوتبؤؤؤدأ مؤؤؤدير  –يتم اعالم الجهؤؤؤة التي تم اختيؤؤؤارهؤؤؤا 

اد عقؤؤد مع ة إلعؤؤداملؤؤاليؤؤ اإلداريؤؤة و بمنؤؤاقشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤههم يي حؤؤال وجود أي  أمور نهؤؤائيؤؤة وتنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون 

ريال سؤؤؤؤؤعودي   50,000 تجاوزه مبلغالشؤؤؤؤؤؤون القانونية ويوقع من قبل املدير التنفيذي يي حال عدم 

  أو
ً
املؤدير فوض تاملجلس أو  ةومؤا زاد عن ذلؤك يوقع من قبؤل رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إذا تم اعتمؤاده يي املوازنؤة مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبقؤا

 بالتوقيعر التنفيذي

إدارة   ةمدير 

الشؤون اإلدارية 

 ةواملالي

+ 

إدارة  رة مدي

 الشؤون القانونية

 

- 

7 
يتم تعديل الوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف يي  ان تتابع اإلدارة املعنية والطالبة للعقد  تنفيذه  وفقا للوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الوفيفي على  

 تغيرت الفترة الزمنية أوحال تعدلن املهام 
 - اإلدارة املعنية

 ة، مدة العمل، التجلفة الخإدارة العقد من ناحية الفترة الزمنيإدارة الشؤون اإلدارية واملالية تتابع  8
إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

 يسجل العقد يي بيان العقود االستشارية والخدماتية حسب القسم املختصر 9

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

+ 
 اإلدارة القانونية

- 

10 
م وعمل اتفاقية مع بالنسؤؤؤؤؤبة لل رامج املتكررة خالل العام من بداية العا أسؤؤؤؤؤعارالحصؤؤؤؤؤول على عروض 

 لسنةرمقدم الخدمة لتقديم الخدمة خالل ا
 - أمين العهدة
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 االنفراد باالختيار: 2.2

1 

 تقترح االنفراد يي اختيار الخدمة يي الحاالت التالية:  أن من املمكن لإلدارة 

 .عدم وجود مقدم خدمة يي املنطقة •

 رمقدم الخدمة يفوق اآلخرين من حي  نوعية وجودة الخدمة •

 :  أنهعلما  

 رريال سعودي  200,000مبلغ ال يجوز االنفراد باالختيار يي حال تجاوز العقد  •

 - مجلس االدارة

 العقود:دفعات  3.2

1 
املعنية بالعقد   لإلدارةعلى مقدم الخدمة تقديم مطالبة باملبالغ املحددة مع توفير املستندات املطلوبة 

 رللموافقة عليها وإقرار االستحقاق

املعنية  ةاإلدار 

 بالعقد 
- 

2 
 
ً
إذا تم الؤؤدفع بعؤؤد إنهؤؤاء العقؤؤد وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤليم   إالبؤؤل يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترط تجزئؤؤة املبلغ  ال يجوز دفع اؤؤامؤؤل املبلغ مقؤؤدمؤؤا

 الخدمات املطلوبة أواملخرجات 

املعنية  اإلدارة

 بالعقد 
- 

3 

 
ً
فظ الجمعية  لشروط العقد وبموافقة اإلدارة املعينة على املطالبة املقدمة على أن تحت  يتم الدفع وفقا

النهؤؤائيؤؤة على املخرجؤؤات والتقؤؤارير  املؤؤدير التنفيؤؤذيلحين موافقؤؤة اإلدارة و  من أي عقؤؤد األخيرة  بؤؤالؤؤدفعؤؤة

 النهائية من مقدم الخدمة

املعنية  اإلدارة

 بالعقد 
- 

 رباملستندات وفقا ألنظمة الجمعية اإلدارية واملاليةإدارة الشؤون تحتفظ  4

إدارة   ةمدير 

الشؤون اإلدارية 

 املاليةو 

- 

5 

 راإلدارة املعنية بتقييم مقدم الخدمة  تقوم –بعد انههاء العقد 

 

 

املعنية  اإلدارة

 بالعقد 

نموذج تقييم 

الخدمات  

 االستشارية 

 رالصرفوسجالت  تسجل ال الدفعات على بيان العقود 6
املعنية  اإلدارة

 بالعقد 

 بيان العقود

 + 

سجالت 

 الصرف

 

  روط عامة: 4.2
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1 

  أنالبؤة الخؤدمؤة طلؤب التعؤديؤل على الوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الوفيفي، املؤدة الزمنيؤة املخرجؤات على دارة طؤ ممكن لإل 

التعؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤل على مبؤؤؤؤؤالغ العقؤؤؤؤؤد ممكنؤؤؤؤؤة مع أخؤؤؤؤؤذ بعين االعتبؤؤؤؤؤار   ،تجون مكتوبؤؤؤؤؤة وموقعؤؤؤؤؤة من الطرفيين 

 أو مجلس االدارة حسب الصالحيات رللجنة التدقيق املالي  األمرالصالحيات املحددة وإذا زادت يعود 

طالبة  دارةإل ا

 الخدمة
- 

 يجون محررا وموقع من الطرفيين  أن تمديد للعقد يجب  أوأي تعديل  2
طالبة  اإلدارة

 الخدمة
- 

 

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

 مقارنة العروضر  1

 رتقديم عرض سعر  2

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 ويي الوقن املحددر بالشجل األميل وتوقيع العقدالتعاقد مع مقدم الخدمة 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع األصول  اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 06ج . م / ش . م /  اإلجراءرقم 

  

 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

 راليابتة ملكية الجمعية والحفاظ عليها من مسئولية الجميع األصول تعت ر  
 

 رلشراء بديل أو تصليحها مع توجيه إنذار( إماع املخرب وفقا لقوانين الجمعية )دفع املبلغ لخصول يتم التعامل ميي حال التخريب املقصود  
 

 رالكرتو يعالقة وروابط عائلية من طالب الخدمة ومقدمها من قبل  راء أي أصول من خالل ال ريد  أييجب الكشف عن  
 

 رتشاريةها فروع املجاتب االستنطبق اإلجراءات على جميع مجاتب الجمعية بما في 

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 شراء األصول: 1.2

1 

  األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء 
ً
 يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أن إلجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراءات الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

لجنؤؤؤة ويتم تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيؤؤؤل ( ،  10) مرفق  ريؤؤال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي  10,000عروض إذا اؤؤان املبلغ يزيؤؤد عن  (  3) 

لدارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهها واختيار  ملدير التنفيذي وأحد موففي الجمعيةاللجنة من املدير املالي، اتتجون  مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريات

 رالالزم وفقا للمواصفات املحددة من قبل الجمعية

 لجنة مشتريات

+ 

 املدير التنفيذي

- 

 ريعتمد من رئيسة مجلس االدارة  ريال  50,000اذا تجاوزت قيمة األصول مبلغ   2
رئيسة مجلس  

 االدارة  
- 

3 

واملالية مذكرة توضؤؤؤؤؤؤؤؤح فيها أسؤؤؤؤؤؤؤؤباب االختيار  اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارة  ةر عند اعتماد العرض تكتب مدي

 أوواملقؤارنؤة وبنؤاء عليؤه يوقع أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء اللجنؤة اذا اؤانوا متفقين يي حؤال االعتراض يتم إعؤادة اإلجراءات 

 (11)مرفق  أفضليةتحديد أسس التفاوض مع املرشح األكثر 

  إدارة ةمدير 

 اإلداريةالشؤون 

 واملالية

+ 

 املشترياتلجنة 

نموذج مقارنة 

 روضع
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 طلب  راء وإعالم املؤسسة املوردة ويتم عمل الالزم من عقود صيانة الخر إصداربعد املوافقة يتم  4
الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
 طلب  راء

5 
يتم التأكد من صؤؤؤؤؤالحيته والتوقيع على اسؤؤؤؤؤتالمه ومطابقته للمواصؤؤؤؤؤفات من قبل  األصؤؤؤؤؤلعند اسؤؤؤؤؤتالم 

 لدى الجمعية )مع ترميزه( األصول واملالية وضمه لقائمة  اإلداريةالشؤون  إدارة

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

6 
 إدارةمن قبل الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركة املوردة بالتنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيق مع  الجميع  تدريب يتم –اذا اان جهاز السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام الجميع 

 أيام من الحصول عليها 3الشؤون اإلدارية على كيفية استخدامه خالل 

الشؤون  دارةإ

 واملالية اإلدارية
- 

 تسجيل وترميز األصل: 2.2

1 
 األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  أن  من تتأكد حي  –واملالية بجرد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوي يي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهر ديسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ر  اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارةتقوم 

 ودقيق ومتسلسل واضح ترميزها وأن  القائمة على جميعها

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

 - املحاسبة رلترميز وفقا لخسس املحاسمليةبعمل مفتاح ل اإلدارةتقوم  2

3 

  ،(أثاث –  أجهزةوفق لنوعه ) األصليشمل الترميز ما يلي: رمز الجمعية، سنة الشراء، رقم املجان، رقم  

 اكثر من واحد( هناك اان  اذا) لتسلسه وفقا ورقمة

 

 رقمه رقم األصل رقم املكان سنة الشراء رمز الجمعية

 001 2 2 2010 ج.م
 

 - حاسبةامل

 - املحاسبة (أجهزة أم أثاث) نوعها واليانية املناطق األولى –وفقا لقائمتان  األصول تسجل ال  4

5 
وجميع املسؤتندات املتعلقة باقتنائها يي ملف وعشؤمل هذا امللف   األصؤول املالية بقوائم   اإلدارةتحتفظ 

 تها وفاعليههاأيضا الجرد السنوي وأي جرد تقر به إدارة الجمعية لتأكد من جود
 - املحاسبة

 :تسجيل األصل في سجل األصول الثابتة 3.2

1 

 على البيانات اآلتية : سجل األصول اليابتةيحتوي 

 أسم املورد ر •

 األصل رتجلفة  •

 معدل االسههالك ر •

 ر األصلمجان  •

 - املحاسبة



 
 ن اإلدارية واملالية لجمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره الشؤو دليل إجراءات عمل 

 

Page 33 of 63                                                      م2018إصدار سبتمبر 

Classification: Private 

 

 تلف أو االستغناء عن األصول: 4.2

1 

 ةالتنفيؤذيؤ   ةواملؤاليؤة يتم تقؤديم مؤذكرة للمؤدير  اإلداريؤةشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون ال إدارة ةبنؤاء على جرد وإيعؤاز من مؤدير 

إن فقدت فاعليهها بكفاءة أو لم تعد تل ي االحتياج وال يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع   أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول بطلب تلف أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغناء عن 

 
ً
نقلها ألحد  احد اسؤؤؤتخدامهار تحتوي املذكرة على أسؤؤؤباب االسؤؤؤتغناء وعن كيفية االسؤؤؤتغناء عنها فرضؤؤؤا

 ررع بها ألحد الجمعيات الصغيرة أو بيعهامجاتب امليدانية والت 

  إدارة ةمدير 

 اإلداريةالشؤون 

 واملالية

- 

2 

  بتحضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير واملؤاليؤة اإلداريؤةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارة تقوم – واألجهزةيي حؤال االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغنؤاء عن كميؤة من األثؤاث 

  مالية عروض  خالل من لشؤؤؤؤؤؤؤرائها الجمعية وخارج  داخل من هم من على لعرضؤؤؤؤؤؤؤها واملوصؤؤؤؤؤؤؤفات القائمة

لية  املا  مديرة من لجنة  عقد يتم ان   على الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروط توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد يتم الحالة  هذه يير ومغلقة دمةمق

 رللمواد املختلفة األميللجنة التدقيق املالي   الختيار العرض  أعضاءوأحد 

الشؤون  إدارة

 واملالية اإلدارية
- 

3 

د ما إذا حقق حدييتم تسؤؤؤؤؤجيل اسؤؤؤؤؤتبعاد األصؤؤؤؤؤل من واقع سؤؤؤؤؤند القبس ويرفق به محضؤؤؤؤؤر البيع لت •

 راألصل ربد أو خسارة

اليابن )سؤؤيارة على سؤؤمليل امليال ( يتم تسؤؤجيل القيد التالي يي حالة تحقيق خسؤؤائر من بيع األصؤؤل  •

 : حسب املركز يي دليل الحسابات

 القيد دائن  مدين 

 الصندوق   ×××××

 مخصص االستهالك  ×××××

 خسارة بيع السيارة   ×××××

 السيارات  ××××× 
 

 - حاسبةامل

   استهالك األصول: 5.2

1 
مع االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤههالك وبؤالتؤالي يجؤب تقؤديم  األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ملكيؤة الجمعيؤة مع اعتبؤار نقص قيمؤة  األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول تعت ر 

 رربع السنوية وقيمهها من خالل التقارير املالية األصول تقرير عن 

 املحاسبة

+ 

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

- 

2 

 :أدناهول حسب النسب املتبعة واملتعارف عليها يتم احتساب قيمة اسههالك األص

 نسبة االستهالك سنويا األصل

 %3 مباني 

 % 25 سيارات 

 % 10 أثاث

 % 25 تجهيزات 

 % 25 حاسب  أجهزة

 % 25 -15 -10 أجهزة واالت وعدد

 % 10 أنظمة امن
 

 - املحاسبة

 النماذج املستخدمة : 3
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 النموذجاسم  م

 رنموذج طلب الشراء 1

 نة العروضر مقار  2

 تقديم عرض اسعار ر  3

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء: 

  األصول  راء 
ً
 رملكية الجمعيةك ويي الوقن املحدد والحفاظ عليها بالشجل األميلإلجراءات الصرف  وفقا

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل يخ التعديلتار  رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع صرف الرواتب اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 07ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء

  

 

: ساسيةاأل السياسة واملبادئ  1  

  رتحدد الرواتب وفقا لسلم الرواتب املعتمد من قبل الجمعية وبناء على املؤهالت، الخ رة وسنين العمل )وفقا لدليل املوارد الملشرية( 
 

  رمن الشهر(   27 ) تصرف الرواتب ال 
 

 ريجب أن يجون لجل موففة حساب بنجي يحول عليه الراتب 

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 صرف الرواتب: 1.2

1 

قسؤؤؤؤؤم املوارد الملشؤؤؤؤؤرية وبعد مراجعة دوام املوففات من خالل  – اإلدارية واملالية تقوم إدارة الشؤؤؤؤؤؤون 

نظام البصؤؤؤمة أو التسؤؤؤجيل بإصؤؤؤدار مسؤؤؤير الرواتب يوضؤؤؤح املسؤؤؤتحقات لجميع املوففات )مسؤؤؤتحقات 

الية ويرفع للمدير التنفيذي مع توضؤؤؤيد أي إدارة الشؤؤؤؤون اإلدارية وامل  ةواسؤؤؤتقطاعات( موقع من مدير 

 مالحظاتر

 - املوارد الملشرية 

2  
ً
 - املحاسبة رعلى بنود املصروفات الخاصة بها يتم تبويب الرواتب على ال رامج واإلدارات لتوزععها ماليا

 - املوارد الملشرية  ريوضح مسير رواتب مصدر تمويل ال منصب يي الجمعية ولو اان  سمليا 3

4 
 الرواتب بتحويل اإلدارية واملالية إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  تقوم –ملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير الرواتب املدير التنفيذياعتماد  بعد

 ر اإللكترو ي للبنكمن خالل النظام  املوففات لحسابات

إدارة الشؤون 

  اإلدارية واملالية 
- 
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5 
سؤجل القيد املحاسؤ ي للرواتب واألجور املنصؤرفة من البنك حسؤب األصؤول املحاسؤملية  املتعارف عليها ي 

 الحسابات حسب إدارات الجمعية رولجل حساب كما يي دليل 
 - املحاسبة

6 

يي حالة اسؤؤؤؤؤؤؤؤتحقاق األجور يي نهاية الشؤؤؤؤؤؤؤؤهر ولم يتم صؤؤؤؤؤؤؤؤرفها يتم عمل قيد اسؤؤؤؤؤؤؤؤتحقاق الرواتب واألجور 

 بمبلغ الرواتؤب واألجور املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحقؤة وعنؤد دفع الرواتؤب واألجور يتم عكس القيؤد بؤاملؤدفوع وذلؤك وفقؤ 
ً
 ًً ا

لطريقة التسؤؤجيل املحاسؤؤ ي وفق األصؤؤول املحاسؤؤملية املتعارف عليها وفق الحسؤؤابات املختصؤؤة يي دليل 

 الحسابات ر

 - املحاسبة

 

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

- - 

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

وصؤؤؤؤؤرفها يي الوقن   وفقا لدليل املوارد الملشؤؤؤؤؤريةو الرواتب وفقا لسؤؤؤؤؤلم الرواتب املعتمد من قبل الجمعية وبناء على املؤهالت، الخ رة وسؤؤؤؤؤنين العمل   يدتحد

 املحددر

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي ستوى االطالعم املستندات اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 08ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء

  

 
 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

  رتعت ر املستندات املالية وثائق رسمية يتم الحفاظ عليها 
 

 رتجون متسلسلة ومختومة على املستندات أن يجب  

 

 

  :   اإلجراءات  2

 النماذج املسئول  النشاط م

 دفاتر الشيجات : 1.2

 واملاليةر اإلداريةتحفظ دفاتر الشيجات بالخزنة يي مقر الجمعية ويي إدارة الشؤون  1
إدارة الشؤون 

 واملالية اإلدارية
- 

2 
مع بقائه يي دفتر الشؤؤؤؤيجات على أن يصؤؤؤؤدر  األخطاء يلغى الشؤؤؤؤيكتحرر الشؤؤؤؤيجات يي تسؤؤؤؤلسؤؤؤؤل ويي حال 

 رأيضا يي التسوية البنكية
 - املحاسبة

 - املحاسبة بذلكر العلم فور  الشيك وإيقاف البنك إعالم يتم –يي حال ضياع  يك محرر أو غير محرر  3

 سند الصرف : 2.2

 ملاليةروا اإلداريةتحفظ سندات الصرف يي خزنة يي مقر الجمعية ويي إدارة الشؤون  1
إدارة الشؤون 

 واملالية اإلدارية

نموذج سند 

 صرف

 - أمين العهدة ريي تسلسل ويي حال األخطاء يلغى السند مع بقائه يي دفتر ( 5)مرفق  تحرر السندات الصرف 2

يي حال ضؤؤؤؤؤياع دفتر من سؤؤؤؤؤندات الصؤؤؤؤؤرف يتم إعالم املدير التنفيذي ومجلس اإلدارة فورا لعمل الالزم  3

 رل محضر موثقوذلك من خال

 

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

- 

 سند القبض : 3.2
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1 

 ( يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤررة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي6الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس )مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدات 

النسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخؤة اليؤاليؤة فترفق مع  أمؤاللمت رع والنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخؤة اليؤانيؤة تبق  يي الؤدفتر   األولى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ: النسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخؤة ( 3 )

 رادات يي التقرير الشهري املستندات املحاسملية على أن يسجل رقمه يي بيان اإلي

إدارة الشؤون 

 واملالية اإلدارية

 نموذج سند

 قبس

 - أمين العهدة يي تسلسل ويي حال األخطاء يلغى السند مع بقائه يي دفتر (  6)مرفق تحرر سندات القبس 2

3 
 
ً
يا عن لعمل الالزم واإلعالن رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يي حال ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياع دفتر يتم إعالم املدير التنفيذي ومجلس اإلدارة فورا

 ضياعه

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

 

 

 املستخدمة :النماذج  3

 اسم النموذج م

 نموذج سند صرفر 1

 نموذج سند قبسر 2

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 ويي خزنة مؤمنةر متسلسلة ومختومةرسمية  اوثائق املستندات املالية  الحفاظ على

 

 

 التعديالت :جدول  6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - 
- 
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 سري / داخلي مستوى االطالع االحتياط املالي للجمعية اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 09ج . م / ش . م /  رقم اإلجراء

  

 

 : األساسيةالسياسة واملبادئ  .1

قد  قد تتغير األحوال املالية للجمعية وفقا لخوضؤؤؤؤاع االجتماعية واالقتصؤؤؤؤادية ولذلك سؤؤؤؤيتم وضؤؤؤؤع مبلغ احتياطي من أموال الجمعية لسؤؤؤؤد أي فجوة 

 ررأ ه تظهر على ال رامج األساسية ملدة ال تقل عن سته 
 

 ريرادات الغير مقيدةالفائس من اال يتم تحديد مبالغ االحتياط من قبل مجلس اإلدارة عند تطوير الخطة االستراتيجية ويتم رصد املبلغ  
 

 ربموافقة مجلس اإلدارة إالال يتم الصرف من مبالغ االحتياط  

 

 

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 ية:للجمعاالحتياطي املالي  1.2

1 
يتم تحديد مبلغ االحتياط بناء على موارد الجمعية واحتياجاتها لضؤؤؤمان سؤؤؤير عمل برامجها األسؤؤؤاسؤؤؤية  

 اقتصادي يسعى لتلبية الخدمات بشجل مبدئي إطاريي 

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

2 
يط  عنؤؤد التخط األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين تقوم اؤؤل إدارة بتحؤؤديؤؤد األ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤة األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤة واملوففؤؤات واملوففين 

 االستراتيجي
 - جميع اإلدارات

3 
ال تزيؤؤد عن ثلؤؤ   أن على مقترح اإلدارات يتم رصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد املبؤؤالغ املطلوبؤؤة على  املؤؤدير التنفيؤؤذيبعؤؤد موافقؤؤة 

 
ً
 راملوازنة املقترحة سنويا

 - جميع اإلدارات

4 

ن مع لجنؤؤة يتم مراجعؤؤة املبؤؤالغ  املطلوبؤؤة مع لجنؤؤة التؤؤدقيق املؤؤالي ووضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع خطؤؤة لتؤؤأمين املبؤؤالغ  بؤؤالتعؤؤاو 

من خالل رصؤؤؤؤؤؤدها من حسؤؤؤؤؤؤابات الجمعية   إمااملوارد املالية وذلك لتحديد أسؤؤؤؤؤؤاليب تأمين املبالغ تنمية 

 رجمع الت رعات ورصدها يي وديعة مختصة لذلك او)الفائس( 

 

لجنة التدقيق 

 املالي 

+ 

 لجنة املوارد املالية

- 
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5 
رصؤؤدها من دخل الجمعية االسؤؤتيماري   أو من خالل الت رعات إماوديعة لهذا السؤؤملب   إ شؤؤاءيي حال تم 

 رفيحق للجمعية رفع  سبة االحتياطي ملا ال يتجاوز نصف املوازنة السنوية

لجنة التدقيق 

 املالي 

+ 

املوارد تنمية لجنة 

 املالية

- 

6 

الواردات ال تل ي احتياجات  ااننيتم رصؤؤؤؤؤد الوضؤؤؤؤؤع املالي للجمعية من خالل التقارير الربعية ويي حال 

مع لجنؤؤة التؤؤدقيق املؤؤالي ولجنؤؤة املوارد املؤؤاليؤؤة  املؤؤدير التنفيؤؤذييؤؤة املؤؤاليؤؤة خالل الربع األول تعمؤؤل الجمع

على بنؤؤؤاء خطؤؤؤة للتعؤؤؤامؤؤؤل مع األوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعر حيؤؤؤ  يتم خاللهؤؤؤا تحؤؤؤديؤؤؤد النقؤؤؤاط املفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤليؤؤؤة التي تطلؤؤؤب من 

 الجمعية البدء يي تقليص األ شطة قبل اللجوء لالحتياط ر

لجنة التدقيق 

 املالي 

+ 

 املوارد املالية لجنة

 نموذج

التقارير  

 الربعية

7 

التمويل ل رامج معينه تضؤمن اسؤتمرار عمل  أوويي حال ان هناك ضؤمانات على حصؤول على الت رعات 

اسؤؤؤؤؤؤؤتخدام االحتياط    إلىالجمعية بشؤؤؤؤؤؤؤجل اامل يتم اللجوء بعد موافقة لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة 

 ال رامج ومن ثم إعادة رصدهالتغطية االحتياجات وان اانن لجميع أ شطة 

لجنة التدقيق 

 املالي 

+ 

 لجنة املوارد املالية

- 

8 
من خالل  أوبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجل معلن للممول   إمامن املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارعع املمولة لدعم االحتياط  %2.5-1ترصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الجمعية 

 مع مجلس اإلدارة املدير التنفيذيدماجها بتجلفة اإلداريةر ويتم تحديد النسبة من قبل إ

إدارة الشؤون 

 واملالية اإلدارية
- 

 ال يتم استخدام االحتياطي لتمويل مشارعع جديدة  9
ً
 مطلقا

إدارة الشؤون 

 واملالية اإلدارية
- 

   حساب االحتياطي : 2.2

1 

يعامل حسؤاب االحتياطي كحسؤاب وديعة للجمعية ويتم رصؤده يي جميع التقارير املالية واملخولين على 

س اإلدارة فقطر  حي  يتم تحويل مبالغ الحسؤؤؤاب عند صؤؤؤرفها  الحسؤؤؤاب هم املخولين من أعضؤؤؤاء مجل

 رالجمعية األساس ي ويتم التعامل معها وفقا إلجراءات الجمعيةلحساب 

املخولين من 

أعضاء مجلس 

 اإلدارة فقط

- 

 

 

 املرفقات : 3

 النموذج م

 رالتقارير الربعيةنموذج  1

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 ات الجمعية وفروعهارجميع إدار  1
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 مؤشرات األداء:   5

 لوضؤؤؤؤؤؤؤع مبلغ احتياطي من أموال الجمعية 
ً
لسؤؤؤؤؤؤؤد أي فجوة قد تظهر على و تغير األحوال املالية للجمعية وفقا لخوضؤؤؤؤؤؤؤاع االجتماعية واالقتصؤؤؤؤؤؤؤادية تحسؤؤؤؤؤؤؤبا

 أ هررال رامج األساسية ملدة ال تقل عن سته 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع الدليل اإلداري 

 الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة
 نهائيإصدار  اإلجراءحالة 

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء

   

 

 الهدف :  1

 التنظيميةرأسس ومعايير اإلجراءات يي إدارة  ؤون الجمعية  إيضاحإلى هذا الدليل  يهدف

 

 

 النطاق : 3

 ليشمل اافة العمليات املنفذة بداخلها بما يخدم األهداف الجلية للجمعية راإلدارية واملالية الشؤون إدارة عمل يمتد نطاق 

  

 

 : املسئوليات.  3

 املسئول عن التنفيذ م

 رير التنفيذياملد 1

 رمديرة إدارة الشئون اإلدارية واملالية 2

 املحاسبةر 3

 رالصندوق ونائبهها أمين  4

 رالعهدة أمين  5

 اإلداريةرقسم املساندة  6
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 سري / داخلي مستوى االطالع إدارة املقر اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء       1ج . م/ ش . إ /  رقم اإلجراء

  

 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

  إن يعت ر مقر الجمعية مجان العمل الرسؤؤمي للموففات واملوففين اليومي 
ً
يي فل املؤسؤؤسؤؤات املسؤؤتضؤؤيفة للجمعية بموجب  اومملوك لها  أو اان مسؤؤتأجرا

 رأساس ي على الجميع ومن ال يلتزم بذلك فسيتم التعامل معه وفقا لإلجراءات  أمرفاظ على املجان وممتلجاته اتفاقيه رسميةر وعليه فإن الح

 

 

  اإلجراءات :  2

 النماذج املسئول  النشاط م

 املقر :  ةإدار  1.2

1 

لل رامج العامة  2.00 – 8.00أوقات دوام الجمعية الرسؤؤؤؤؤمية السؤؤؤؤؤتقبال املسؤؤؤؤؤتفيدات هو من السؤؤؤؤؤاعة 

 ًً اسؤؤتقبال املشؤؤاركين واملشؤؤاراات يي أ شؤؤطة الجمعية املسؤؤائية واملسؤؤتفيدين واملسؤؤتفيدات وفقا ويتم

 رل رامج العمل وبحضور املوففات املعنين 

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

+ 

 املوففاتجميع 

- 

 - املوارد الملشرية  رعلى ال موففة وموفف تسجيل الحضور والغياب من خالل أسلوب التسجيل املتبع يي الجمعية 2

 - املوارد الملشرية  ربيانات املوففات الجدد لنظام التسجيل حين استالمها للوفيفة إدخالسيتم  3

 - جميع املوففات رومحتوياته من أجهزة ومقتنياتعلى ال املوففات الحفاظ على مقر الجمعية  4

 - جميع املوففات رعيةعلى ال املوففات ضمان تنظيم مجاتبهم ملا يتوافق مع عمل الجم 5

 رمن سيسمد لهن بالدخول  أوعلى ال النساء يي الجمعية الكشف عن وجههم اما ملوففة االستقبال  6
 موففة االستقبال

 
- 

 - موففة االستقبال الجميع من خالل موففة االستقبال عن أي اجتماعات قد تشمل حضور ذاور للجمعية إعالميتم  7
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 - جميع املوففات عند مغادرة املقر واألبوابجميع األجهزة واملنافذ  إغالقعلى الجميع التأكد من  8

 يي حاله الحريق على ان يتم رسم مخارج الحريق بشجل واضح إخالءعلى الجميع التزام بتعليمات  9
إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

10 
ضؤؤؤؤؤؤؤؤمان سؤؤؤؤؤؤؤؤالمه املوففات وزوار  للجمعية الحق يي مراقبه املجاتب ومقر الجمعية بالشؤؤؤؤؤؤؤؤجل املناسؤؤؤؤؤؤؤؤب ل

 املقر

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية
- 

   

 النماذج املستخدمة : 3

 النموذجاسم  م

- - 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

املشاركين واملشاراات والظهور بمظهر الئق ومشرف أمام  أساس ي على الجميع أمروففين مقر الجمعية مجان العمل الرسمي للموففات وامل  الحفاظ على

  رل رامج العمل ًً الجمعية واملستفيدين واملستفيدات وفقايي أ شطة 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م 

   املستودعات : 1.2

 - العهدة أمين  رالعهدة أمين من قبل  إليهايتم جرد مستودعات الجمعية بشجل سنوي ورصد املصروف منها والوارد  1

2 
دراجها  إيتم  أن العهدة على  أمين من   الم موقعاملواد العينية للمسؤؤؤؤتودع من خالل سؤؤؤؤند اسؤؤؤؤت إدخاليتم 

 لكترو يإلنظام املستودعات ايي قائمة الجرد بفترة ال تزيد عن يومان عمل ويتم تسجيله يي 
 سند استالم العهدة أمين 

3 
ريال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي يتم تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيل لجنة من قبل مديرة إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون   5,000اذا اانن قيمة املواد تزيد عن 

 العهدةر أمين موففات منهن  3- 2تتجون من  أن بحي   اإلدارية املالية

 لجنة 

+ 

 العهدة أمين 

- 

4 

 يتم رصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد املواد التي 
ً
لم تكن معروفة قيمهها املالية )عن طريق  إذا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيتم اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالمها ويتم تقديرها ماليا

خالها مين العهدة( ويتم إدأالسؤؤؤؤال عن القيمة يي السؤؤؤوق من قبل   أواالسؤؤؤتفسؤؤؤار عن القيمة من املت رع 

بموجب سؤؤؤؤؤؤؤند اسؤؤؤؤؤؤؤتالم موقع من أعضؤؤؤؤؤؤؤاء اللجنة على ان ييملن سؤؤؤؤؤؤؤند االسؤؤؤؤؤؤؤتالم الكمية ، القيمة ، نوعية 

  ر اإللكترو ي املواد وتاريخ االستالم ويتم تسجيله يي نظام املستودعات 

 لجنة 

+ 

 العهدة أمين 

 سند استالم

 - العهدة أمين  تقليل تجاليف التخزين واستغالل املساحاتر 5

 - العهدة أمين  والسالمة داخل املستودعر األمنبقة اجراءات مطا 6

 سري / داخلي وى االطالعمست املستودعات اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 2ج .م / ش . إ /  رقم اإلجراء

 : األساسيةالسياسة واملبادئ  1

 رات إدارية ومالية لتوريدها وصرفها تحتفظ الجمعية بجميع املواد العينية بمستودعاتها العتبارها ذا قيمة مالية تتبع إجراء
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 طرق ترتيب املستودعات : 2.2

 - العهدة أمين  باراود لجل صنفرعمل  1

 - العهدة أمين  رتصنيف األصناف يي املستودعات 2

 - العهدة أمين  راستخدام نظام محاس ي لتسجيل األصناف عليه 3

 - العهدة أمين  رالسليم لتجنب التلف استالم وترتيب املخزون بالشجل 4

 - العهدة أمين  راالستخدام األميل ملساحات املستودع 5

 - العهدة أمين  راملراقبة الجاملة على املستودع 6

 - العهدة أمين  رالجرد الدوري والسنوي للمستودع 7

8 

 ةد من مدير تعتم أن يي حال الصؤؤؤؤؤؤؤؤرف من املسؤؤؤؤؤؤؤؤتودع يتم تعبئة طلب الصؤؤؤؤؤؤؤؤرف من صؤؤؤؤؤؤؤؤاحب الطلب على  

واعداد  اإللكترو يواملالية ويتم تسؤؤؤؤؤجيله يي نظام املسؤؤؤؤؤتودعات  اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤون   ةاإلدارة املعنية ومدير 

 تقرير باستالم املستفيد من االدارة الطالبة والتوقيع على صحتهر

العهدة أمين   

+ 

 مديرة اإلدارة املعنية 

+ 

الشؤون  ةمدير 

 واملالية اإلدارية

 

 طلب الصرف

 

 

 نماذج املستخدمة :ال 3

 اسم النموذج م

 مواد عينية راستالم  1

 صرف مواد عينية ر 2

 

 

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1
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 مؤشرات األداء:   5

 ربالشجل األميلرإدارية ومالية لتوريدها وصرفها  قيمة مالية تتبع إجراءات تالجمعية بجميع املواد العينية بمستودعاتها العتبارها ذا احتفاظ

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع السيارات  اإلجراءاسم 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  واملالية اإلداريةالشئون  اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 3ج .م / ش . إ /  رقم اإلجراء

 

 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

والحفاظ عليها من لقضؤاء املهام الرسؤمية ويتم تعيين سؤائق لديه رخصؤة سؤعودية لقيادة السؤيارة  تعت ر سؤيارة الجمعية من أصؤول الجمعية وهي متوفرة

 ر هايمسؤوليه جميع راكب

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م 

   السيارات : 1.2

 - الشئون اإلدارية روفقا لقوانين اململكة العربية السعوديةبتجديد استمارة السيارة تقوم الجمعية  1

2 
منها ومن ثم يتم تقويس السؤؤؤؤؤائق بقيادة يتم التأكد من صؤؤؤؤؤالحية رخصؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤائق واالحتفاظ بنسؤؤؤؤؤخة 

 رالجمعيةسيارات 
 - الشئون اإلدارية

3 
بما يتضؤؤؤؤؤؤؤمن تأمين الرااب والسؤؤؤؤؤؤؤائق وذلك للضؤؤؤؤؤؤؤمان   او ضؤؤؤؤؤؤؤد الغير يتم تأمين السؤؤؤؤؤؤؤيارة بشؤؤؤؤؤؤؤجل  ؤؤؤؤؤؤؤامل

 رضرار يي حال الحوادثأل تغطية ا
 - الشئون اإلدارية

4 
يي حال  إماسؤؤؤؤؤؤؤؤملب  تامل أنهيي حال حدوث حادث يتحمل السؤؤؤؤؤؤؤؤائق  سؤؤؤؤؤؤؤؤبة من التصؤؤؤؤؤؤؤؤليحات إذا تم تأكيد 

 رللحادث فال يتحمل أي تجلفه خريناآل تسملب 
 - السائق 

5 
املعتمدين من  أويتم صؤؤؤؤؤيانة السؤؤؤؤؤيارة بشؤؤؤؤؤجل دوري وبما تتطلب من تصؤؤؤؤؤليحات لدى  ؤؤؤؤؤركه الصؤؤؤؤؤيانة 

 الجمعية
 - الشئون اإلدارية

6 

تعت ر السؤؤؤؤؤؤؤؤيارة مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليه السؤؤؤؤؤؤؤؤائق وعليه مراعاة قواعد السؤؤؤؤؤؤؤؤير ولذلك فإن السؤؤؤؤؤؤؤؤائق مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤول عن أي 

مخالفات يتم اسؤؤؤؤؤتخراج كشؤؤؤؤؤف ليها اذا اانن متعلقة بسؤؤؤؤؤواقة ويي حال وجود مخالفات قد يحصؤؤؤؤؤل ع

 حولها

 - السائق 

7 
يتم تسؤؤؤؤؤؤؤجيل جميع حراات السؤؤؤؤؤؤؤيارة يي دفتر وبشؤؤؤؤؤؤؤجل يومي ويتم تقديمه لالسؤؤؤؤؤؤؤتقبال لتدقيقه ومن ثم 

 (13مرفق - الحركة سجل) سنه ال نهاية يي امللفات تتلف أن  على –حفظه يي سجل السيارة 

 السائق 

+ 

 االستقبال

نموذج حركة 

 السيارات
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8 
 أن يتم احتسؤؤؤؤؤاب تجلفن البوزين والصؤؤؤؤؤيانة للسؤؤؤؤؤيارة من ضؤؤؤؤؤمن التجلفة اإلدارية وبشؤؤؤؤؤجل  ؤؤؤؤؤهري بحي  

 األمررحمل املشارعع التجاليف الخاصة بها اذا تطلب تت

 الشئون اإلدارية

 + 

 املشارعع 

- 

9 

والحركة وبالتالي على ال موففة من مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليه موففة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقبال ترتيب وتنظيم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيارة 

يي بداية األسؤبوع   إماموففة االسؤتقبال  إعالم زيارات ميدانية أوتحتاج السؤيارة يي قضؤاء مهام رسؤميه 

لحاالت الطارئة لكترو ي لها يي اإبريد    إرسالقبل يوم من موعد طلب السيارة من خالل   أو(  األحد)يوم 

موففة االسؤؤتقبال والتي سؤؤتقوم بتنسؤؤيق الحركة   إعالم سؤؤندات يتم أويي حال طلب توصؤؤيل أوراق  أو

واملالية لتحديد  اإلداريةالشؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارةيي بعس األحيان سؤؤؤؤؤؤؤيتم الرجوع لخشؤؤؤؤؤؤؤخاص و مديرة   أنهعلما 

 راألولويات وتنسيق العمل

 - موففة االستقبال

 

 

 املستخدمة :النماذج  3

 اسم النموذج م

 نموذج حركة السياراتر 1

 

 

 ذات العالقة : الجهات 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 رن السائق والحفاظ عليها مترتيب وتنظيم  ؤون السيارة والحركة 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل التعديلتاريخ  رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع ات والتوثيقخصوصية املعلوم اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  اإلدارية واملالية الشئون  اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 04ج .م / ش . إ/ رقم اإلجراء

  

 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

 واإللكترونية وثائق الجمعية الورقية  إن  
ً
 رعليها وتنظيمها بشجل يضمن سهوله الوصول لها لها وبالتالي يجب الحفاظ ملجا

 

 رالعمل إطارال يجوز تداول وثائق الجمعية خارج  

 
 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م 

 املراسالت : 1.2

1 

حي  يتم تسؤؤؤؤؤجيل  املدير التنفيذييتم اسؤؤؤؤؤتالم وتدوين جميع املراسؤؤؤؤؤالت الواردة للجمعية عند مكتب 

سؤؤؤؤؤؤري يتم تسؤؤؤؤؤؤجيله   أنهوارد ورقمه وتاريخ اسؤؤؤؤؤؤتالمه وموضؤؤؤؤؤؤوعه يي سؤؤؤؤؤؤجل خاص ويي مصؤؤؤؤؤؤدر الكتاب ال

 وتسليمه للشخص املعنير

املدير مكتب 

 التنفيذي
- 

2 
يجون امللف  أن لكترو ي على إوفقؤؤا لتواريخ اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالمهؤؤا بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤل ورقي و  الخطؤؤابؤؤاتيتم حفظ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ من 

 راملدير التنفيذيمرئي فقط من قبل مكتب  اإللكترو ي

دير املمكتب 

 التنفيذي
- 

3 
املؤؤدير الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادرة من الجمعيؤؤة وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيلهؤؤا يي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤل خؤؤاص لؤؤدى مكتؤؤب  الخطؤؤابؤؤاتيتم ترميز جميع 

 إتحفظ  سخ منها يي ملفات ورقيه و  أن على  التنفيذي
ً
 رالسنة( –لتواريخ ) الشهر  لكترونيه وفقا

املدير مكتب 

 التنفيذي
- 

 توثيق البرامج : 2.2

1 
يتم الحفؤاظ على الوثؤائق واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنؤدات  أن ت للتوثيق الخؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بهؤا بحيؤ  ملفؤا إ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء إدارةعلى اؤل 

 رالخاصة باملستفيدات واملستفيدين واأل شطة بشجل واضح ومنظم
 - جميع اإلدارات 

2 
عليهؤؤؤؤا توثيق نظؤؤؤؤام التوثيق خطيؤؤؤؤا  إدارةاؤؤؤؤل  أن  إاليعت ر نظؤؤؤؤام التوثيق من مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليؤؤؤؤه مؤؤؤؤديره اإلدارة 

 به كمرجعية للملفات ر التنفيذياملدي سخة منه ملكتب  وإرسال
 - جميع اإلدارات 

 - جميع اإلدارات  بذلك املدير التنفيذيمكتب  إ عارعندما يتم تحدي  نظام التوثيق اإلدارات يتم  3
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  املدير التنفيذي راإلدارات لضمان سير العمل وفقا لهيحق للمديرة التنفيذية التدقيق يي نظام توثيق  4

 التقارير : 3.2

1 
(  14)مرفق   لنموذج التقرير الربعيوفقؤا  أعمؤالهؤاتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر الجمعيؤة تقؤارير ربعيؤة )سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرديؤة ومؤاليؤه( عن 

 رويتم عرضه على مجلس اإلدارة ملناقشته ومتابعته
 جميع اإلدارات

نموذج 

 التقرير الربعي 

 - جميع اإلدارات رعليهم املدير التنفيذية قتقارير مختصة للداعمين وفقا لتعليماتهم وبعد مواف إصداريتم  2

3 

 يتم حفظ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ من التقؤؤارير الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادرة عن الجمعيؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء ملجلس اإلدارة او الؤؤداعمين يي ملفؤؤات

على التاريخ واملجان املقدم له التقرير على سؤؤؤؤؤمليل امليال : اسؤؤؤؤؤم امللف الرئيسؤؤؤؤؤ ي التقارير  كترونيه وبناءً إل

فظ ال تقرير بناء على السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنه التي ويح 2017وواحد  2016يتم ا شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء ملف فرعي لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنه  –الربعية 

 فيهار صدر

مكتب املدير 

 التنفيذي
- 

4 
 

 رمن ال عام 2عمالها وإنجازاتها ووضعها املالي وذلك بشهر أتصدر الجمعية التقرير السنوي عن 

 

 - جميع اإلدارات

 الوثائق املرجعية : 4.2

 ئق املالية مذاورة بالجزء املالي:يتم االحتفاظ بالوثائق التالية وفقا ملا يلي علما ان الوثا 1

 

 مدة االحتفاظ بها النسخةنوع  املكان الوثيقة

 : ملف عام يوجد به

 تسجيل الجمعية

 الئحة الجمعية الداخلية

 دليل مجلس اإلدارة

 دليل اإلجراءات املالي واإلداري 

 دليل املوارد الملشرية

إدارة  –مكتب املدير التنفيذي 

 ية واإلداريةالشؤون املال

 

 متاحة الكرتونية سخ 

  سخة ورقية

بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤل دائم وان تم التحؤؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤؤ   

يحتفظ يي النسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقؤؤؤؤؤة  

 إ
ً
 ملدة أربع سنوات لكترونيا

 ملف ال رامج

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوية( املقدمة   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية والتقارير )الربعية والسؤ الخطة االسؤ

 من الجمعية للداعمين وللمجلس

  ونيةوالكتر  سخة ورقية مكتب املدير التنفيذي

 إسنوات ومن ثم  10ملدة 
ً
 لكترونيا

 لكترونية متاحة لإلداراتإ سخة  اإلدارات

 ادارة العالقات العامة عموميةلقائمة بأسماء عضوات الجمعية ا
لكترونية )غير متاحة إ سخة 

 للتداول(

يحتفظ بقائمة اللواتي   –متجددة 

 4لؤؤؤم يؤؤؤجؤؤؤؤؤؤؤددن ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤراكؤؤؤهؤؤؤم ملؤؤؤؤؤؤؤدة 

 سنوات للمرجعية
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 مكتب املدير التنفيذي ء مجلس اإلدارة  ئمة بأسماقا
  سخة ورقية

 لكترونية )غير متاحة(إ سخة 
 متجددة

 قسم املوارد الملشرية قائمة بأسماء مديرات اإلدارة واملوففات والعناوين
لكترونية وورقية )غير إ سخة 

 متاحة(
 متجددة

 ملفات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية:

 اإلدارة ملف االجتماعات ومحضر مجلس

 التعاميم من مجلس اإلدارة والقرارات

 املراسالت من والى مجلس اإلدارة )الخاص باملجلس(

 

 مكتب املدير التنفيذي
غير  وإلكترونية سخة ورقية 

 متاحة
 حفظ دائم

 وإلكترونية سخة ورقية  مكتب املدير التنفيذي مراسالت الجمعية
سنوات )مع احتفاظ بنسخ  4

 ت(سنوا 10  لكترونيةإ

 حفظ دائم  سخة ورقية الشؤون اإلدارية واملالية امللفات املالية والبنكية والعهد و السجالت املالية

 سنوات 10 ورقية سخة  الشؤون اإلدارية واملالية سجل الت رعات والسندات واإليصاالت

 سنوات 4 ةلكترونيإ سخة ورقية و  الشؤون اإلدارية واملالية التقارير الربع سنوية

 

 

 إتالف الوثائق : 5.2

1 
مع تحؤؤؤديؤؤد طريقؤؤؤة التخلص منهؤؤؤا وفقؤؤؤا لنوع الورق  إتالفهؤؤؤايتم تحضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير قؤؤائمؤؤؤة بؤؤالوثؤؤائق التي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيتم 

 (أدناه)مذاور يي الجدول 
 - الشؤون اإلدارية

2 
وعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتينى ما يجب اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت نائه   اإلتالفبعد مراجعهها لقائمة  اإلتالفعلى   املدير التنفيذي موافقةيتم 

 جمعيةلصالح ال
 - املدير التنفيذي

 - الشؤون اإلدارية املتلفة يي ملف خاص بذلكيتم االحتفاظ باملوافقة وقائمة  3

 اإلتالفاملسؤول عن  إتالفها آلية نوع الوثائق

 املدير التنفيذيمكتب  –مساعدة اإلدارية  تقطيع الورق من خالل آلة التفتين مراسالت الجمعية

 مديرة املالية لورق من خالل آلة التفتين او الحرق تقطيع ا امللفات املالية

 مديرات اإلدارات تقطيع الورق من خالل آلة التفتين ملفات ال رامج
 

 

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

 نموذج التقرير الربعير 1
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 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 ؤشرات األداء: م  5

 روتنظيمها بشجل يضمن سهوله الوصول لهاواإللكترونية وثائق الجمعية الورقية الحفاظ على 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

 أخالقياتواسؤؤؤؤؤتخدام الشؤؤؤؤؤبكة هو جزء ال يتجزأ من تعت ر الجمعية  ؤؤؤؤؤبكه املعلومات جزء من ملكيهها وبالتالي فأن مبادئ وقيم العمل املتبعة يي أصؤؤؤؤؤول  

 رالعمل يي الجمعية

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 ( : اإللكترونيةاملوقع  -اإللكترونيةإدارة املعلومات )الشبكة  1.2

1 
العهدة  أمين  وإعالمميل الطابعة وآلة التصؤؤؤؤؤؤؤوير  –والكهربائية  اإللكترونية األجهزةمراعاة التعامل مع 

 فيروس قد يجون أثر على الجهاز أوبأي عطل 
 - جميع املوففات 

2 

واملالية حي  سؤؤؤتقوم   اإلداريةالشؤؤؤؤون  إدارةتعت ر صؤؤؤيانة الشؤؤؤبكة واألجهزة اإللكترونية من مسؤؤؤؤوليه 

 :فيما يلي  على الجميع التقيد أن الجمعية بصيانهها بشجل دوري مع العلم 

 رلق بالعمل على أجهزة الحاسوبعدم تحميل أي برامج ال تتع •

 رأجهزة الجمعية على إلكترونية ألعاباللعب على  أوعدم تحميل  •

للجمعيؤؤؤؤة يي األمور الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤميؤؤؤؤة فقط والتزام بؤؤؤؤأخالقيؤؤؤؤات  اإللكترو يالتواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل من خالل ال ريؤؤؤؤد  •

 روعدم تداول ال ريد الغير رسمي من خالله اإللكترو ياملراسالت يي ال ريد 

 رمشجوك يي سالمهها من الفيروسات USBهزة عدم استخدام أي أج •

 رغير واضحة أنهاعدم محاولة حل األعطال يي حال  •

  إدارةمديرة 

 اإلداريةالشؤون 

 واملالية

+ 

 جميع املوففات

 

- 

3 

بشؤؤؤؤؤؤؤؤجل دوري ويي نهاية ال أسؤؤؤؤؤؤؤؤبوع لضؤؤؤؤؤؤؤؤمان   اإللكترو يبما يشؤؤؤؤؤؤؤؤمل ال ريد  إلكترو يسؤؤؤؤؤؤؤؤيتم  سؤؤؤؤؤؤؤؤخ نظام 

من تخولؤؤه ويحفظ يي خزنؤؤة  أوواملؤؤاليؤؤة  اإلداريؤؤةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إدارةمن مؤؤديرة  إمؤؤا (Back up)حفظؤؤه 

 إدارة الشؤون املالية واإلدارية

  إدارةمديرة 

 اإلداريةالشؤون 

من  أوواملالية 

 تخوله

- 

 اإلجراءاسم  
إدارة املعلومات )الشبكة 

 اإللكترونية(
 سري / داخلي عمستوى االطال 

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  الشئون اإلدارية واملالية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 05ج .م / ش . إ/ رقم اإلجراء
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4 
  املؤؤدير التنفيؤؤذي أورسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤميؤؤه وبؤؤالتؤؤالي يحق للمؤؤديرة املبؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة  اإللكترو يتعت ر املراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالت ع ر ال ريؤؤد 

 روقن اان باالطالع عليها يي أي 
 - جميع املوففات 

5 
يي أمور  إالاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدامها  أوخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالعمل وبالتالي ال يجب تداولها  اإللكترونيةمضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمون املرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالت 

 رالعمل
 - جميع املوففات 

6 
الجمعيؤؤؤؤة وبؤؤؤؤالتؤؤؤؤالي تتطبق عليؤؤؤؤه أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس   أعمؤؤؤؤالالتؤؤؤؤابع لهؤؤؤؤا جزء من  اإللكترو يتعت ر الجمعيؤؤؤؤة املوقع 

 (15بيان الخاص بذلك على املوقع للزائرين )مرفق  الخصوصية مع  شرالحفاظ على 
 - جميع املوففات 

إدارة العالقات   راإللكترو ي للجمعية املوقع  صيانة وتطوير 7

 العامة

- 

إدارة العالقات   التواصل ومتابعة الشركة املشغلة للموقع اإللكترو ي وتأكد من تنفيذ املهامر   8

 العامة

- 

 

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

 بيان الخصوصيةر 1

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 جميع إدارات الجمعية وفروعهار 1

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 رخالقيات العمل يي الجمعيةأمبادئ وقيم العمل املتبعة يي أصول واستخدام  بكه املعلومات جزء ال يتجزأ من 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل لتعديلرقم ا م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع الداخلية االجتماعات اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءحالة  واملالية الشئون اإلدارية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 06ج .م / ش . إ/ رقم اإلجراء

  

 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

 ركفاءة و تعت ر الجمعية عمل الفريق أساس يي تحقيق أهدافها بفاعلية 

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 تعزيز التواصل : 1.2

1 
مكتب اإلدارة  ريتم عقد اجتماعات دورية لجميع الجادر الوفيفي لتبادل املعلومات بين بعضهم البعس 

 التنفيذية
- 

2 
قبؤؤل املوعؤؤد وذلؤؤك لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤان حضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور والتزام  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبوعؤؤان حؤؤديؤؤد موعؤؤد االجتمؤؤاع لجؤؤادر الجمعيؤؤة يتم ت

 رالجميع

مكتب اإلدارة 

 التنفيذية
- 

3 
يتم تعبئهها من  أن رزنامة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤهرية أل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة الجمعية من قبل مكتب اإلدارة التنفيذية على   إ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤاءيتم 

 رمن يفوضه بشجل دوري  أوقبل مديرات اإلدارات 

رة مكتب اإلدا

 التنفيذية
- 

4 
يتم  أن على  املؤؤؤدير التنفيؤؤؤذييتم عقؤؤؤد اجتمؤؤؤاعؤؤؤات ملؤؤؤديرات اإلدارات بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤل دوري وحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب توجيؤؤؤه 

 روتحدد املواعيد بشجل مسبق  حسب الحاجةاالجتماع 

مكتب اإلدارة 

 التنفيذية
- 

5 
مكتب اإلدارة  رلمتابعة وتعميمها وحفظها يي امللفات ل املدير التنفيذييتم توثيق محاضر اجتماعات املديرات مع 

 التنفيذية
- 

6 
االعتذار قبل يومان من موعد االجتماع   أويجب على ال املوففات التزام بحضور اجتماعات الجمعية  

 رعلى األقل 

مكتب اإلدارة 

 التنفيذية
- 

    :  خصوصية البيانات 2.2

1 

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولين التنفيؤؤذيين  تلتزم الجمعيؤؤة واؤؤل من يعمؤؤل لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحهؤؤا )وعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤل أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء مجلس اإلدارة وامل

واملوففين واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارين واملتطوعين( بؤؤؤؤاملحؤؤؤؤافظؤؤؤؤة على خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤة بيؤؤؤؤانؤؤؤؤات املؤؤؤؤانحين واملت رعين  

 واملتطوعين واملستفيدين وعدم مشاركهها ألي أحد إال بعد موافقة األشخاص املعنيينر  

املوففات جميع 

وال من يعمل 

 معيةجلصالح ال

- 

2 

لها الخصؤؤوصؤؤية أي بيانات عامة أو خاصؤؤة ميل البيانات الشؤؤخصؤؤية  تعت ر الجمعية البيانات التي تشؤؤم

م للجمعية سؤؤؤؤؤؤؤؤواء من املتطوعين، املانحين،   قدي أو ال ريد اإللكترو ي أو املراسؤؤؤؤؤؤؤؤالت أو أي بيانات أخرى ت 

 املستفيدين من خدمات الجمعيةراملت رعين أو 

 - جميع املوففات
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3 

حذر واملحافظة على خصؤوصؤيهها داخل الجمعية أو من يتم التعامل مع البيانات ب أن تضؤمن الجمعية 

 يلي: خالل موقع الجمعية اإللكترو ي وبذلك بضمان التزامها بما

 أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشرر •

 مع أي جهة أخرى دون إذنهمر بيانات املتعاملين معها أو مشاركة بيععدم  •

أو رسؤؤائل نصؤؤية للمتعاملين معها سؤؤواء بواسؤؤطهها  رسؤؤائل بريد إلكترو يالجمعية أي  إرسؤؤالعدم  •

 دون إذنهم أخرى أو بواسطة أي جهة 

 - جميع املوففات

 

 النماذج املستخدمة : 3

 اسم النموذج م

- - 

 

 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 إدارات الجمعية وفروعهارجميع  1

 

 

 ؤشرات األداء: م  5

 رركفاءة و بفاعلية  أهداف الجمعيةالفريق أساس يي تحقيق  العمل بروح

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 سري / داخلي مستوى االطالع إدارة املخاطر اإلجراءاسم  

 نهائي إصدار  اإلجراءلة حا واملالية الشئون اإلدارية اإلدارة

 م01/09/2018 تاريخ اإلجراء 07ج .م / ش . إ/ رقم اإلجراء

  

 

: األساسيةالسياسة واملبادئ  1  

  أبعؤؤؤادقؤؤؤد تجون املخؤؤؤاطر  نؤؤؤابعؤؤؤة من هؤؤؤداف و النتؤؤؤائج واال عؤؤؤدم تحقيق أو داخليؤؤؤة قؤؤؤد تؤثر على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير العمؤؤؤل و/ أواملخؤؤؤاطر هي اي عوامؤؤؤل خؤؤؤارجيؤؤؤة  

 اذا اانن داخلية من ممارسات خاطئةر   أوقانونية، اجتماعية، بيئية الخ اقتصادية، سياسية، 

الداخلي  املدققلقد تم معالجة الكيير من املخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية من الداخل  خالل اإلجراءات املالية واإلدارية مبا ؤؤؤؤرة فميال تعيين  

 ر   والخارجي يقلل من إمجانية االختالس والتالعب املالي الخ

تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنؤد الجمعيؤة على تطوير االحتيؤاطي املؤالي  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبعؤاده يتم أو العمؤل يي نظرال إعؤادة يتم إمؤا –ثر الخطر واحتمؤاليؤة وقوعؤه عؤاليؤة أويي حؤال اؤان  

 رلضمان ثبات عملها

 

 

 

  :  اإلجراءات 2

 النماذج املسئول  النشاط م

 تحليل املخاطر : 1.2

املخاطر على املسؤؤؤتويات املختلفة وتحليل مدى إمجانية حدو ها  يتم يي اطار التخطيط السؤؤؤنوي تحليل   1

مجلس  إعالمواثرها على الجمعيةر  ويي حال وجد مخاطر ذات احتمالية حدوث عالية واثرها عالي يتم 

 رالالزمةاإلدارة بذلك التخاذ التدابير 

 

 - لجنة املخاطر

 إجراءات كيفية تحليل املخاطر : 2.2

 - املخاطرلجنة  رأدناهاءات كيفية تحليل املخاطر فهي مبينة يي الجدول بالنسبة إلجر  1
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 /  األثر

 احتمالية حدوثه
 قليل  وسط عالي 

 عالي 
مؤؤجؤؤلؤؤس اإلدارة ألخؤؤؤؤؤؤؤذ الؤؤتؤؤؤؤؤؤؤدابؤؤيؤؤر   إعؤؤالم

 الالزمة

حلول وطرحهؤؤؤا على مجلس  إيجؤؤؤاد

اإلدارة لؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤن األثؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤى 

 الجمعية

حؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤول لؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤهؤؤؤؤؤؤؤا  إيؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤؤاد

 ومتابعهها

 وسط

مؤؤجؤؤلؤؤس اإلدارة ألخؤؤؤؤؤؤؤذ الؤؤتؤؤؤؤؤؤؤدابؤؤيؤؤر   إعؤؤالم

الالزمؤؤؤؤؤة مع وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع خطؤؤؤؤؤة لتعؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤل مع 

 األثر الذي سيقع على الجمعية

حلول وطرحهؤؤؤا على مجلس  إيجؤؤؤاد

اإلدارة لؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤن األثؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤى 

 الجمعية

حؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤول لؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤهؤؤؤؤؤؤؤا  إيؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤؤاد

 ومتابعهها

 قليل 

مؤؤجؤؤلؤؤس اإلدارة ألخؤؤؤؤؤؤؤذ الؤؤتؤؤؤؤؤؤؤدابؤؤيؤؤر   إعؤؤالم

الالزمؤؤؤؤؤة مع وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع خطؤؤؤؤؤة لتعؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤل مع 

 ي سيقع على الجمعيةاألثر الذ

حلول وطرحهؤؤؤا على مجلس  إيجؤؤؤاد

اإلدارة لؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤن األثؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤى 

 الجمعية

لتعؤؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤل معهؤؤؤؤؤؤا  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليؤؤؤؤؤؤب إيجؤؤؤؤؤؤاد

 ومتابعهها عن قرب

 

 

 استراتيجيات الحد من املخاطر : 3.2

رية واملالية يتم معالجهها من خالل اإلجراءات يتم رصؤؤؤد اسؤؤؤتراتيجيات التعامل مع املخاطر الخارجية والداخلية يي الخطة السؤؤؤنوية علما ان املخاطر اإلدا

اطر  على املوففؤات التي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمؤل بهؤا الجمعيؤة للحؤد من وقع املخؤ  االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤاتاملتخؤذة من الجمعيؤة واملدرجة من خالل األدلة عامةر وفيمؤا يلي بعس 

 واملقر وهي:

1 
من قبؤؤؤؤل الجمعيؤؤؤؤة  املوفف ووقع ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر يتم تغطيؤؤؤؤة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر  أويي حؤؤؤؤال حؤؤؤؤدوث حؤؤؤؤادث مع املوففؤؤؤؤة 

 روالتأمينات الطبية

إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 

2 

يتم اخؤذ التؤدابير الالزمؤة التي تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن الحفؤاظ على وثؤائق الجمعيؤة يي حؤال حؤدوث حريق حيؤ  وفقؤا 

لخجراء ويتم وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنؤؤدات املهمؤؤة للجمعيؤؤة يي خزانؤة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الحريق ، كمؤؤا يتم  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ املعلومؤات 

 ل دوري والحفاظ على  سخة منه داخل الخزانة املحصنة من الحريقاإللكترونية بشج

إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 

 يتم الحصول على أسطوانات تطفئه الحريق وتوزععها يي املبنى  3
إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 

 املبنى يي حال الحريق إخالءالجميع على كيفية  وإر اديتم تدريب املوففات  4
إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 

5 
يتم اخذ التدابير الالزمة للحفاظ على سؤؤؤؤؤالمة املوففات من خالل الجاميرات ووجود موففة اسؤؤؤؤؤتقبال  

 وحارس للجمعية

الشؤون إدارة 

 املالية واإلدارية
- 

6 
والدفاع  واإلسؤؤؤؤعافالضؤؤؤؤرورية لشؤؤؤؤرطة  أرقاممع توضؤؤؤؤيد   األولىيتم تزويد والتأكد من خزانة اإلسؤؤؤؤعاف 

 املد ي عند االستقبال ويي جميع غرف الجمعية

إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 
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7 
اتصؤؤال يي حاالت الطوارئ لجل املوففات عند مسؤؤؤول املوارد الملشؤؤرية واملديرة  أرقاميتم الحفاظ على 

 املالية والتنفيذية

إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 

 الجمعية لضمان تغطية التجاليف يي حال وقوع الحوادث يات ومبا يتم تأمين سيار  8
إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية
- 

   حاالت الطوارئ :التعامل مع  4.2

1 

كمؤؤا وقؤؤد تحؤؤدد املؤؤدير التنفيؤؤذي بؤؤالتعؤؤاون مع املؤؤدير املؤؤالي موففتؤؤان يي اؤؤل طؤؤابق لتعؤؤامؤؤل مع حؤؤاالت 

واملالية يي الحالة فورة  املدير التنفيذي إعالم أوملبنى ا  إخالء أويي االتصال على اإلسعاف  إماالطوارئ 

 وقعها وذلك لتعامل مع الحالة بشجل هادئ علما انه يتم تعميم أسماء األشخاص على الجميع

  املدير التنفيذي

+ 

إدارة الشؤون 

 املالية واإلدارية

- 

 
 

 النماذج املستخدمة : 3

 النموذج م

- - 

 
 

 الجهات ذات العالقة : 4

 اسم الجهة  م

 إدارات الجمعية وفروعهارجميع  1

 

 

 

 مؤشرات األداء:   5

 ر تحليل املخاطر على املستويات املختلفة وتحليل مدى إمجانية حدو ها واثرها على الجمعية

 

 

 

 

 

 

 جدول التعديالت : 6

 أعد بواسطة وصف التعديل تاريخ التعديل رقم التعديل م

- - - - - 
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 ة النماذج املستخدم

 اإلدارية واملاليةالشئون  اإلدارة

  

 

 اسم النموذج م

 املوازنة التقديرية  1

 الخطة السنوية 2

 تقرير االيرادات 3

 تتبع املوازنة التقديرية 4

 سند الصرف  5

 سند القبس 6

 استالم املواد العينية من املستودع 7

 من املستودع العينية  صرف املواد 8

 طلب  راء 9

 تقديم عرض سعر  10

 مقارنة عروض االسعار 11

 تسديد سلفة النثريات 12

 حركة السيارات 13

 التقرير الربعي  14

 بيان الخصوصية 15
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 جدول اإلعداد واملراجعة والتدقيق واملوافقة 

  

 التوقيع التاريخ الوظيفة  االسم  النشاط

     إعداد

     مراجعة وتدقيق

     اعتماد

 

   

 


