دليل اإلجراءات اإلدارية واملالية
اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

عدد الصفحات

63

مستوى االطالع

سري  /داخلي

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

دليل إجراءات عمل الشؤون اإلدارية واملالية لجمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره
إصدار سبتمبر 2018م

Page 1 of 63

Classification: Private

الفهرس
البيان

م

الصفحة
من

إلى

1

الغالف ،الفهرس

1

2

2

املقدمة ،أهداف الجمعية ،النطاق ،نظرة عامة عن الجمعية ،املصطلحات

3

5

3

الدليل املالي

6

6

4

الهدف  ،النطاق  ،املسئوليات  ،الرقابة والضبط املالي  ،الصالحيات  ،صالحيات مناصب أخرى

7

9

5

املوازنة التقديرية وامليزانية

10

12

6

املحاسبة ( البنك  ،التدقيق )

13

17

7

اإليرادات

18

21

8

الصرف

22

26

9

االستشارات والخدمات

27

30

10

األصول

31

34

11

صرف الرواتب

35

36

12

املستندات

37

38

13

االحتياط املالي للجمعية

39

41

14

الدليل اإلداري

42

42

15

الهدف  ،النطاق  ،املسئوليات

43

43

16

إدارة املقر

44

45

17

املستودعات

46

48

18

السيارات

49

50

19

خصوصية املعلومات والتوثيق

51

54

20

إدارة املعلومات ( الشبكة اإللكترونية )

55

56

21

االجتماعات الداخلية

57

58

22

إدارة املخاطر

59

61

23

النماذج املستخدمة

62

62

24

جدول اإلعداد واملراجعة والتدقيق واملوافقة

63

63

دليل إجراءات عمل الشؤون اإلدارية واملالية لجمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره
إصدار سبتمبر 2018م

Page 2 of 63

Classification: Private

دليل اإلجراءات اإلدارية واملالية

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

مستوى االطالع

حالة اإلجراء
تاريخ اإلجراء

سري  /داخلي

إصدار نهائي
2018/09/01م

املقدمة :

يحتوي هذا الدليل على اإلجراءات التي يجب اتباعها من جانب إدارة الشؤون اإلدارية واملالية وينقسم إلى جزئين على النحو التالي:
الدليل املالي  :ينظم هذا الجزء عمل إدارة الشؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية يي الجمعية حي أنها تعمل وفقا إلى ميزانية سؤ ؤ ؤؤنوية تنمليق من امليزانية املقترحة يي
الخطة االس ؤ ؤ ؤ ؤؤتراتيجيةر وتتجون موارد الجمعية من دعم الوزارة ،واملؤس ؤ ؤ ؤ ؤس ؤ ؤ ؤ ؤؤات املانحة ،الزااة ،الص ؤ ؤ ؤ ؤؤدقات ،الت رعات ،ا ؤ ؤ ؤ ؤؤترااات األعض ؤ ؤ ؤ ؤؤاء وعوائد
استيماراتهار
الدليل اإلداري  :يحدد الجزء اإلداري أسس ومعايير اإلجراءات يي إدارة ؤون الجمعية التنظيميةر
تعمل إدارة الشؤون اإلدارية واملالية يي الجمعية على أسس تضمن املسائلة ،الشفافية واملرونة لتحقيق الفاعلية والكفاءة يي العمل بشجل عامر
ً
ويخضع هذا الدليل للتحدي الما طرأت دواعي لذلك ليجون أداة للتطوير ومر دا إلدارة الشئون اإلدارية واملاليةر

2

أهداف الجمعية :
تحقيق رسؤالهها الهادفة إلى تحقيق االسؤتقرار األسؤري وخفس سؤب الطالق ومعالجة آثاره من خالل العديد من ال رامج واملشؤارعع املبتكرة التي تميزت
بها مودة خاصة يي الجانب الحقوقير
تطوير بناء مؤسس ي فعال يحقق أعلى كفاءة إنتاجيةر
رفع درجة الوعي بأسباب تماسك األسرة ونواقضها وحقوق أفرادها يي ال األحوالر
تحفيز الجهات املعنية الستكمال منظومة التشرععات واإلجراءات ذات الصلة باملطلقات ومن يي حكمهن وأبنائهنر
تعزيز قدرة املطلقات ومن يي حكمهن وأبنائهن يي مواجهة أثار الطالق السلبيةر
تحقيق الفاعلية يي تنمية موارد الجمعية املالية والملشرية للمحافظة على جودة واستمرار خدمههار
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3

النطاق :

املستفيدون:
النساء.
األزواج.
األسرةر

4

نظرة عامة عن الجمعية :

جمعية مودة للحد من الطالق وآثاره تأسؤ ؤ ؤس ؤ ؤؤن بموجب قرار من وزارة الش ؤ ؤؤؤون االجتماعية رقم (  ) 492بتاريخ  1430/5/10ه ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ  ،وتعمل الجمعية على
تحقيق رؤيهها بأن تجون األسرة مترابطة واعية واملجتمع آمن مستقر من خالل رسالهها والتي تركز على املشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة
للحد من الطالق ومعالجة آثارهر
وتعتقد الجمعية أن قيمها ترسم املبادئ األساسية يي التعامل على الصعيد الداخلي والخارجي مع جميع أصحاب العالقة حي تشمل:
التكامل:
تقديم منظومة ؤ ؤ ؤؤاملة ومتجاملة من الخدمات للمس ؤ ؤ ؤؤتفيدات واملس ؤ ؤ ؤؤتفيدين من خالل التنس ؤ ؤ ؤؤيق مع الجهات الحجومية واألهلية املختص ؤ ؤ ؤؤة وتجنب
االزدواجيةر
االبتكار:
استحداث حلول غير مسبوقة وإيجاد طرق وأساليب ونماذج مبتكرة لتعزيز جودة العمل وتحقيق األهدافر
الشفافية:
التعامل بمصداقية ووضوح مع فريق العمل وأصحاب العالقةر
املسؤولية:
التزام باملهنية يي العمل وبقيم الجمعية عند التعامل مع أعضاء الفريق وأصحاب العالقةر
التعاون:
العمل معا وبإيجابية للنهوض بالجمعية وتحقيق أهدافهار
الجودة:
إتقان العمل بشجل يعزز األثر ويحقق األهداف بكفاءة وفاعلية عاليةر
الريادة والتميز:
االنفراد والتفوق يي األ شطة التي تقدمها الجمعيةر
التعلم:
التطور املستمر ودمج املعرفة واملعلومات والخ رات يي عمل الجمعية بشجل دائم لتحقيق األهدافر
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5

املصطلحات:

م

عنوان املصطلح

1

الجمعية

2

مجلس اإلدارة أو املجلس

3

لجنة التدقيق املالي

4

اإلدارات

5

املوازنة التقديرية

6

امليزانية

7

امليزانية التنفيذية

8

املؤسسات املانحة والداعمة

9

مقدمي الخدمة

التفسير
جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثارهر
مجلس إدارة جمعية مودةر
لجن ؤؤة دائم ؤؤة ت ؤؤابع ؤؤة للمجلس ومعني ؤؤة بمت ؤؤابع ؤؤة األمور امل ؤؤالي ؤؤة ب ؤؤالتع ؤؤاون مع امل ؤؤدير التنفي ؤؤذي وم ؤؤديرة إدارة
الشؤون اإلدارية واملاليةر
هي إدارات الجمعية ال رمجية واإلداريةر
هي عبارة عن تخطيط مالي للجمعية يتم خالله تقدير اإليرادات والصرف لسنة القادمةر
عبارة عن صف اإليرادات واملصروفات الفعليةر
هي رصد مفصل مالي لكيفية الصرف مقارنة باإليرادات بهدف املتابعة الدقيقة من قبل اإلدارة التنفيذية
وإدارة الشؤون اإلدارية واملاليةر
هي املؤسسات التي تت رع للجمعية أو تدعم مشارعع الجمعيةر
هم املؤس ؤ ؤ ؤ ؤس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات واألفراد الؤؤذين يتم االتفؤؤاق معهم لتقؤؤديم خؤؤدمؤؤة للجمعيؤؤة من خالل ؤ ؤ ؤ ؤراء املواد أو
الخدمات (ميل الصيانة) أو االستشارات التنفيذية لل رامج واإلدارةر
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الدليل املالي
اإلدارة

1

مستوى االطالع

الشئون اإلدارية واملالية

سري  /داخلي

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

الهدف :

يهدف هذا الدليل إلى إيضاح السياسة واملبادئ واإلجراءات التي يجب اتباعها من جانب إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بالجمعية ر

2

النطاق :

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

 . 3املسئوليات :
املسئول عن التنفيذ

م
1

املدير التنفيذير

2

مديرة إدارة الشئون اإلدارية واملاليةرر

3

املحاسبةر

4

أمين الصندوق

6

قسم املساندة اإلداريةر
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الرقابة والضبط املالي :

4

مجلس اإلدارة هو املسؤول عن الرقابة والضبط املالي بناء على املبادئ التالية:
أن تجون جميع التعامالت املالية للجمعية من خالل البنوك وتحن اسم الجمعية الرسمير
أن تطبع املستندات الالزمة للجمعية لتدوين الصرف واإليرادات واألصولر
أن تتم ال املعامالت البنكية بتوقيعين مجتمعين لرئيس ؤؤة مجلس اإلدارة أونائبهها وأمين الص ؤؤندوق أونائبهها 1أو من يخوله مجلس اإلدارة من اإلدارة
ً
التنفيذية بذلك ريطة أن تتضمن توقيعان أيضا أحدهما من مجلس اإلدارةر
أن تعمل املدير التنفيذي من خالل سلفة دائمة و هرية يحددها مجلس اإلدارةر
أن يحدد مجلس اإلدارة صالحيات املدير التنفيذي املالية ورؤساء اللجان التابعة ملجلس اإلدارةر
أن يتم التدقيق والجرد بشجل دوري على ممتلجات الجمعية وأن يسلم التقرير ملجلس اإلدارةر
أن تقدم املدير التنفيذي التقارير املالية الربعية والسنوية ملناقشة لجنة التدقيق املالي التابعة للمجلس ومجلس اإلدارةر
أن تعتمد األنظمة املالية من مجلس اإلدارة وهو املخول الوحيد بتعديلهار

5

الصالحيات :

م
1.5

الصالحية

املسئول

صالحيات املدير التنفيذي:

لتسهيل عمل الجمعية ووفقا لالئحة التنفيذية للجمعيات األهلية رقم ( )1437يفوض مجلس اإلدارة املدير التنفيذي باآلتي :

1

التوقيع على املعامالت املالية والبنكية ؤ ؤ ؤؤريطة أن تجون التواقيع مجتمعة مع أحد األعض ؤ ؤ ؤؤاء املخولين من مجلس
اإلدارة على الشيجات وبعد موافقة مركز التنمية االجتماعية على ذلكر

2

اعتماد املشتريات التي ال تزيد عن مبلغ  50, 000ريال سعودير

3

املوافقة والتوقيع على عقود اقتناء خدمات ال تزيد عن مبلغ  50,000ريال سؤ ؤؤعودي على ان تجون مدرجة ضؤ ؤؤمن
املوازنة  ،مع أخذ بعين االعتبار أنه ال يجوز تجزئة العقود إلدراجها ضمن الصالحيةر

املدير التنفيذي
+
أحؤ ؤؤد األعض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاء املخولين
من مجلس اإلدارة
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2.5

صالحيات مناصب أخرى :

لجل من املناصب بإدارة الشؤون اإلدارية واملالية صالحية ودور يي ضمان االلتزام باإلجراءات والتأكيد على دقة املعاملة وهي االتالي:

1

التأكد من ؤؤمولية األوراق وتوفر امليزانية وأدوار ال من املحاسؤؤبة  ،أمين العهدة محددة يي الوصؤؤف الوفيفي لجل
منهمار

املحاسبة
+
أمين العهدة

2

متابعة طلبات الشراء وتحضير العروض إذا لزم األمر ذلك ( انظر بند الصرف فقرة رقم )1ر

أمين العهدة

3

تدقيق املعاملة وضمان دقهها وصحههار
صؤ ؤؤالحية رفس املعاملة يي أي مرحلة من املراحل إن اانن غير متما ؤ ؤؤية مع اإلجراءات أو لديها ؤ ؤؤجوك بها أو
لعدم استيفاء املستندات املطلوبةر
طلب التوض ؤ ؤؤيد من الدوائر األخرى بمواص ؤ ؤؤفات املش ؤ ؤؤتريات أو الخدمات وذلك لضؤ ؤ ؤ مان إدراجها يي العقود أو
روط التسليمر كما ولها الحق يي تعديل روط الدفع ملا فيه صالح الجمعية

4

تدقيق الحراات املالية قبل املوافقة عليهار
رفس توقيع املعاملة إن لم تتماش ى مع اإلجراءات أو لديها تحفظ عليهار

مديرة إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

املدير التنفيذي

ً
يجب مراعاة أن التوقيع عل املس ؤؤتندات ليس ؤؤجليا ومن وقع على املس ؤؤتند يس ؤؤأل إن اان غير مكتمل أو مدقق وهذا يش ؤؤمل :توقيع املحاس ؤؤبة والذي يش ؤؤير
ً
أن األوراق ااملة ،توقيع مديرة إدارة الشؤؤؤون اإلدارية واملالية والذي يشؤؤير إلى وجود امليزانية لهذا الصؤؤرف وأيضؤؤا أن اإلجراءات املحاسؤؤملية سؤؤليمة ودقيقة،
وتوقيع املدير التنفيذي يشير إلى االطالع على املعاملة واعتمادها لهار
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مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

رقم اإلجراء

ج  .م  /ش  .م 01 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

اسم اإلجراء

1

املوازنة التقديرية وامليزانية

السياسة واملبادئ األساسية :
تعمل الجمعية ً
بناء على سنة مالية تبدأ من  -1يناير من ال سنة وتنتهي يي  -31ديسم ر من ال سنهر
ً
توضح املوازنة بنود الصرف املتوقعة لسنة مالية على مستوى الجمعية كجل ،وتعت ر تقديرية وفقا ألسس محاسملية واضحة و فافة ومسؤولةر
تشمل املوازنة املصاريف األساسية للجمعية مع املشارعع القائمة وسارية املفعولر
تعتمد املوازنة بعد موافقة املجلس والجمعية العمومية والوزارة عليهار
تعت ر املوازنة التنفيذية وثيقة سرية ال يتم مداولهها يي العموم إال بموافقة مجلس اإلدارةر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط
تحضيراملوازنة :

• يقوم م ؤؤدير إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداري ؤؤة وامل ؤؤالي ؤؤة ب ؤؤإيع ؤؤاز من امل ؤؤدير التنفي ؤؤذي بتنس ؤ ؤ ؤ ؤؤيق عملي ؤؤة
التخطيط السنوي ً
بدء من هر أكتوبر من ال سنةر
1

2

املسئول

النماذج

• تقوم اإلدارات املختلفة يي منتص ؤ ؤؤف ؤ ؤؤهر أكتوبر بوض ؤ ؤؤع جميع االحتياجات للس ؤ ؤؤنة املقبلة
ويتم تعبئؤؤة نموذج املوازنؤؤة التقؤؤديريؤؤة (مرفق رقم  ) 1وإرس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالؤؤه لإلدارة املؤؤاليؤؤة وبعؤؤدهؤؤا يتم
االجتماع مع ال إدارة على حده من قبل اإلدارة املالية واملدير التنفيذير

تجميع املوازنؤؤات التقؤؤديريؤؤة لإلدارات األخرى وتحليلهؤؤا والنظر فيهؤؤا ومعرفؤؤة تؤؤأثيرهؤؤا على الس ؤ ؤ ؤ ؤنؤؤة
املالية للجمعية ومن ثم يتم عرضها على املدير التنفيذير

مدير إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
جميع اإلدارات

نموذج املوازنة
التقديرية

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
املدير التنفيذي

نموذج املوازنة
التقديرية
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3

تقوم امل ؤؤدير التنفي ؤؤذي بت ؤؤدقيق الخط ؤؤة الس ؤ ؤ ؤ ؤؤنوي ؤؤة ( مرفق رقم  2الخط ؤؤة الس ؤ ؤ ؤ ؤؤنوي ؤؤة )واملوازن ؤؤة
التق ؤؤديري ؤؤة ( مرفق رقم  1املوازن ؤؤة التق ؤؤديري ؤؤة ) لتحقيق م ؤؤدى توافقه ؤؤا مع الخط ؤؤة االس ؤ ؤ ؤ ؤؤتراتيجي ؤؤة
ودراسة مدى واقعيهها من حي التنفيذر

املدير التنفيذي

4

يتم عرض املوازنة التقديرية على مجلس اإلدارة يي موعد أقصاه  20ديسم ر واعتمادهار

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
املدير التنفيذي

2.2

املوازنة
التقديرية
املوازنة
التقديرية

متابعة املوازنة التقديرية :

1

متابعة االلتزام باملوازنة بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة ر

املدير التنفيذي
+
إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

2

إعداد التقارير املالية الشؤ ؤ ؤ ؤؤهرية والربعية والسؤ ؤ ؤ ؤؤنوية ونموذج املتابعة الداخلي ومتابعة إرسؤ ؤ ؤ ؤؤالها
للمديرة التنفيذية (مرفق رقم  3تقرير االيرادات ،رقم  4تتبع املوازنة  ،رقم  14التقرير الربعي)ر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج املتابعة
الداخلي

3

يتم إعداد تقارير ؤ ؤ ؤ ؤؤهرية تش ؤ ؤ ؤ ؤؤمل ميزان املراجعة عن الفترة وترفع للمديرة التنفيذية للمراجعة
ومتابعة الصرف وفقا للموازنة املعتمدةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
املدير التنفيذي

-

4

إعداد تقارير ربع سؤنوية وترفق تقرير اإليرادات ونموذج التقرير الربعي املفصؤل كملحق وتحليل
االنحرافؤات وترفع للمؤديرة التنفيؤذ ؤية للمراجعؤة ومتؤابعؤة الص ؤ ؤ ؤ ؤؤرف وفقؤا للموازنؤة املعتمؤدة ومن
ثم رفعهؤ ؤؤا ملجلس اإلدارة ( مرفق  3نموذج التقرير املؤ ؤؤالي ااإليرادات ومرفق رقم نموذج ملحق
التقرير الربعي املفصل)

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
املدير التنفيذي

نموذج تقرير
ااإليراداتا
+
نموذج التقرير
الربعي املفصل

3.2

التعديل على املوازنة :

1

من املمكن أن يتم االضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤافؤؤة على املوازنؤؤة بطلؤؤب من املؤؤدير التنفيؤؤذي وتوض ؤ ؤ ؤ ؤؤيد أس ؤ ؤ ؤ ؤبؤؤاب طلؤؤب
االض ؤ ؤ ؤ ؤؤافؤة وامل ررات لؤذلؤك للجنؤة التؤدقيق املؤالي التؤابعؤة ملجلس اإلدارة وذلؤك لخخؤذ املوافقؤة على
االضافة و رفعها للمجلس ر

املدير التنفيذي
+
لجنة التدقيق
املالي
+
مجلس اإلدارة

-

2

يتم توضيد اي تعديل على املوازنةر

املدير التنفيذي

-

4.2

امل وافقات والصالحيات في إطاراملوازنة :
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• يجوز للمديرة التنفيذية النقل بين البنود الفرعية على أال يتغير البند الرئيس ي ر
• تغيير أو تعديل البند الرئيس ي يلزم موافقة لجنة التدقيق املالي أوال ومجلس اإلدارة ثانيا ر

3

-

النماذج املستخدمة :

م

اسم النموذج

1

املوازنة التقديريةر

2

تتبع املوازنة التقديرية

3

تقرير ااإليراداتار

4

التقرير الربعي املفصلر

4

املدير التنفيذي
+
لجنة التدقيق املالي
+
مجلس اإلدارة

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

إعداد موازنة تقديرية تساعد يي تحقيق األهداف بالشجل األميل ويي الوقن املحددر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

املحاسبة
(البنك ،التدقيق)

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 02 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

السياسة واملبادئ األساسية :

1

إن طبيعة عمل الجمعية يتطلب املرونة يي إطار املبادئ األساسية التي تتماش ى مع الدقة واملسائلةر
توثق جميع معامالت الجمعية املالية من خالل الحسابات البنكيةر
تعت ر ال حسابات الجمعية معلنة وخاضعة للرقابة املاليةر
تلتزم الجمعية باإلضافة إلى التدقيق الخارجي بتعيين مدقق داخلي يراجع ملفات الجمعية بشجل دوري وتعود مرجعتيه يي العمل ملجلس اإلدارةر
تعت ر مديرة إدارة الشؤون اإلدارية واملالية هي املسؤولة عن ضمان وجود آلية منظمة وفاعلة لحفظ املستندات وامللفات اإلدارية واملاليةر

2

اإلجراءات:

م

1.2

النشاط

املسئول

النماذج

حسابات الجمعية :

1

يتم فتد الحسؤؤابات املالية للجمعية بموافقة مجلس اإلدارة والجهة املشؤؤرفة على الجمعيات امركز
التنمية االجتماعي التابع للوزارةا على ان يتم رصد الحساب يي التقارير فور تفعيله

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

2

تحتفظ إدارة الشؤؤؤون اإلدارية واملالية بجميع دفاتر الشؤؤيجات لجميع الحسؤؤابات يي خزنة الجمعية
والتابعة إلدارة الشؤون اإلدارية واملاليةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

3

يتم تسوية ال الحسابات هريا وضمن التقرير املالي الشهرير

املحاسبة

-

4

تصرف املبالغ من الحسابات عن طريق الشيجات والحواالت البنكية وتحفظ املستندات التي تيملن
الصرف يي امللف الشهرير

املحاسبة

-
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5

يتم اعتمؤاد تواقيع عؤدد (  ) 3أعضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاء على األقؤل من املجلس املخولين بؤالتوقيع (رئيس املجلس أو
نائبه مع أمين الصندوق أو من ينوب عنه) بالالئحة الداخلية واملوافق عليهم من قبل مركز التنمية
االجتماعية على جميع حس ؤ ؤ ؤ ؤؤابات الجمعية ويي ال البنوك وذلك إلتمام املعامالت البنكية وأيض ؤ ؤ ؤ ؤؤا
التوقيع على الشيجات وأن تجون التواقيع مجتمعة وأن ال تقل عن توقيعانر

رئيسة املجلس أو
نائبهها
+
أمين الصندوق أو
من ينوب عنها

-

6

يي حال إعطاء الص ؤ ؤ ؤ ؤؤالحية للمديرة التنفيذية للتوقيع على حس ؤ ؤ ؤ ؤؤابات الجمعية وبعد موافقة مركز
التنمية االجتماعية يصؤؤبد توقيعها معتمد على الشؤؤيجات مع توقيع أمين الصؤؤندوق )عضؤؤو مجلس
االدارة(ر

املدير التنفيذي
+
أمين الصندوق
)عضو مجلس
االدارة(

-

7

يتم إغالق أي حساب بموافقة مجلس اإلدارة فقطر

مجلس اإلدارة

-

8

تحتفظ الجمعي ؤؤة بع ؤؤدد من الحس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابؤ ات امل ؤؤالي ؤؤة وفق ؤؤا لنظ ؤؤام الوزارة بحي ؤ يجون هن ؤؤاك حس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاب
إليرادات الزااة وآخر للصؤدقةر كما تفتد حسؤابات فرعية للمشؤارعع املمولة من املؤسؤسؤات املانحة
ً
وفقا لتعليمات الجهة الداعمةر

املحاسبة

-

9

أي دخل من ودائع مالية باس ؤؤم الجمعية يورد ملص ؤؤاريف الجمعية األس ؤؤاس ؤؤية إال إذا اختلفن أس ؤؤس
و روط الوديعةر

املحاسبة

-

10

تودع جميع الت رعات النقدية والش ؤ ؤؤيجات بالحس ؤ ؤؤابات وفقا لتص ؤ ؤؤنيفها ( زااة  ،ص ؤ ؤؤدقة  ،منحة ،
رررررر الخ ) وتوضح أسس التصنيف على مستندات اإليداعر

املحاسبة

-

11

يتم حص ؤ ؤ ؤ ؤؤر اإليؤداعؤات املبؤا ؤ ؤ ؤ ؤؤرة للحس ؤ ؤ ؤ ؤؤابؤات وعمؤل القيؤد املحؤاس ؤ ؤ ؤ ؤ ي الالزمر ويي حؤال عؤدم فهور
ً
األسماء يي الكشف البنجي يتم الطلب من البنك اإلفصاح عن االسم إذا اان هذا ممكنار

املحاسبة

-

12

ً
يتم إثبات مبلغ الذمم املدينة طبقا للقيمة الحقيقية املؤيدة باملستندات اليبوتية ر

املحاسبة

-

13

يتم تجوين مخصص للديون املشجوك يي تحصيلها بقيمة هذه الديون ر

املحاسبة

-
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14

ملجلس اإلدارة أو من يفوضه حق املوافقة على طب الديون التي تقرر إعدامها ويي جميع األحوال
ال يتم ؤ ؤ ؤ ؤؤطب الدين إال بعد اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتنفاد جميع الخطوات واإلجراءات الودية والقانونية مع املدينين
بواسطة مجلس اإلدارة أو من يفوضه سواء املدير التنفيذي أو غيرها ر

2.2

السجالت املالية :

مجلس اإلدارة أو
من يفوضه

1

تحتفظ إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية بالس ؤ ؤ ؤ ؤؤجالت املالية لجل املعامالت الواردة والص ؤ ؤ ؤ ؤؤادرة وفقا
للسنة املالية ويي ملفات مخصصةر

2

يتم حفظ ملفات خاصة باملند وفقا لشروط الداعمين إن اختلفن عن إجراءات الجمعيةر

3

تعت ر إدارة الشؤؤون اإلدارية واملالية املسؤؤولة عن أي مسؤتندات أو قيود مالية رسؤمية ( أي مروسؤة
ومختومة وموقعه )ر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

4

توافق املدير التنفيذي على طباعة املستندات الالزمة من سجالت وإ عارات رسميةر

املدير التنفيذي

5

-

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
جميع اإلدارات
حسب االختصاص

-

-

يتم حفظ مس ؤؤتندات الجمعية أيا اانن يي خزانة مغلقة على ان يتم إدخالهم يي س ؤؤجل يتم التوقيع
عليه عند استخراج املستندات لالستخدام (مرفق  5نموذج سجل املستندات) وتعت ر أمين العهدة
هي املسؤولة عن املستنداتر

أمين العهدة

نموذج سجل
املستندات

6

تس ؤ ؤ ؤ ؤؤتخؤدم ال رامج املحؤاس ؤ ؤ ؤ ؤؤمليؤة اإللكترونيؤة يي إدارة الحراؤات املؤاليؤة وإص ؤ ؤ ؤ ؤؤدار التقؤارير بؤاإلض ؤ ؤ ؤ ؤؤافؤة
للسجالت الورقية ر

املحاسبة

-

7

يتم س ؤ ؤؤخ النظام املحاس ؤ ؤ ي اإللكترو ي س ؤ ؤؤخة احتياطية يي نهاية ال أس ؤ ؤؤبوعين من قبل املحاس ؤ ؤؤبة
لتفادي ضياعها ألي سملب ر

املحاسبة

-

8

تتولى إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداريؤؤة واملؤؤاليؤؤة إبالب البنوك التي لؤؤديهؤؤا حسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابؤؤات الجمعيؤؤة بنمؤؤاذج تواقيع
املفوض ؤؤين كما ويتم التبليغ عن أي تعديالت على األس ؤؤماء بفترة ال تزيد عن (  ) 5أيام عمل من تاريخ
التغييرر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

9

يقوم أمين العهدة بختم جميع املستندات والفواتير بختم (مدفوع) ملنع تكرار تقديمها للصرفر

أمين العهدة

-
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10

املدير التنفيذي أو
يي حال فقدان املستندات األصلية قبل سدادها يجب أخذ موافقة املدير التنفيذي أو من تفوضها
من تفوضه
بإجازة الصؤرف بموجب مسؤتندات بدل فاقد وعلى مديرة إدارة الشؤؤون اإلدارية واملالية التأكد من
+
عدم أس ؤؤبقية الص ؤؤرف وأخذ التعهد الالزم لذلك كما ويجب أن تجون مختومة بختم ييملن أنها طبق
مديرة إدارة الشؤون
األصلر
اإلدارية واملالية

3.2

التدقيق :

-

1

تخض ؤ ؤ ؤ ؤؤع الجمعيؤؤة لتؤؤدقيق خؤؤارجي وفقؤ ا لقوانين الوزارة ومن خالل املراجعين القؤؤانونين املعتمؤؤدين
لديهار

املدقق الخارجي

-

2

تعت ر مديرة إدارة الشؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية هي املسؤ ؤؤؤول األول عن الرد بخطاب على تقارير املراجع
القانو ي املعتمد باستشارة املدير التنفيذي ويتم إرسال سخة من التقرير والرد للمدقق الداخلي

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

3

تعرض املالحظؤات من املراجع القؤانو ي املعتمؤد على لجنؤة التؤدقيق املؤاليؤة التؤابعؤة للمجلس وينؤاق
التقرير والرد عليه مع املدير التنفيذي واملدير املالي بوجود املدقق الداخلير

املدير التنفيذي
+
إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
املدقق الداخلي

-

4

يتم إقفال الحسابات وإصدار نتائج األعمال بمعرفة وإ راف مديرة الشؤون املالية واإلدارية.

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

5

يؤ ؤ ؤ ؤتؤ ؤ ؤ ؤؤم تؤ ؤ ؤ ؤقؤ ؤ ؤ ؤؤديؤ ؤ ؤ ؤؤم الؤ ؤ ؤ ؤقؤ ؤ ؤ ؤؤوائؤ ؤ ؤ ؤؤم املؤ ؤ ؤ ؤؤالؤ ؤ ؤ ؤيؤ ؤ ؤ ؤؤة املؤ ؤ ؤ ؤؤدقؤ ؤ ؤ ؤقؤ ؤ ؤ ؤؤة والؤ ؤ ؤ ؤتؤ ؤ ؤ ؤقؤ ؤ ؤ ؤؤريؤ ؤ ؤ ؤؤر الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤنؤ ؤ ؤ ؤؤوي يؤ ؤ ؤ ؤؤي مؤ ؤ ؤ ؤؤدة
ال تتجاوز الربع األول من السنة الجديدة ر

إدارة الشؤون
االدارية واملالية

3

النماذج املستخدمة :

م
1

-

اسم النموذج
ؤ
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4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

املرونة يي إطار املبادئ األس ؤ ؤ ؤؤاس ؤ ؤ ؤؤية التي تتماشؤ ؤ ؤ ؤ ى مع الدقة واملس ؤ ؤ ؤؤائلة  ،وتوثق جميع معامالت الجمعية املالية من خالل الحس ؤ ؤ ؤؤابات البنكية  ،ومراجعة
ملفات الجمعية بش ؤؤجل دوري من خالل املدقق الداخلي  ،وض ؤؤمان وجود آلية منظمة وفاعلة لحفظ املس ؤؤتندات وامللفات اإلدارية واملالية بالش ؤؤجل األميل
ويي الوقن املحددر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

اإليرادات

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 03 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ االساسية:
ً
يتم إثبات إيرادات الت رعات واملند عند استالمها ( أي وفقا لخساس النقدي ) ر
يتم إثبات إيرادات االستيمارات يي األوراق املالية (األرباح املوزعة) عند تحصيلها أو ثبوت استحقاقها أي اعتماد توزععها من قبل الشراات املستيمر
فيها ر
ً
يتم إثبات إيرادات الجمعية فيما عدا ما ذكر أعاله وفقا ألساس االستحقاق املحاس ي ر
يتم إثبات الت رعات العينية بقيمهها السوقية يي تاريخ استالمها ر
ً
يتم إثبات اإلعانات الحجومية التي تميل إعانات نقدية ورواتب موففات يعملن لصالح الجمعية وفقا لخساس النقدي ر
أبواب اإليرادات :
• ا ترااات العضوات ر
• الت رعات والهبات.
• 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
عائدات استيمار ممتلجات الجمعية اليابتة واملنقولةر
مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي مسئوالن عن ضمان تنوع مصادر الدخل لتمويل الجمعية ر
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2

اإلجراءات:

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

النقد :

1

يتم تسؤ ؤؤجيل واسؤ ؤؤتالم ال إيراد للجمعية يي إدارة الشؤ ؤؤؤون املالية لعمل سؤ ؤؤند قبس من قبل أمين
ً
العهؤدة بؤاس ؤ ؤ ؤ ؤؤتخؤدام قس ؤ ؤ ؤ ؤنؤد القبسا (مرفق  ) 6ومن ثم إيؤداعؤه يي الحس ؤ ؤ ؤ ؤؤابؤات املرادفؤة لؤه وفقؤا
لتعليمات الوزارة بذلك ميال الزااة يي حساب الزااة  ،ررررررر الخر

2

يدرج الت رع يي ميزانية الجمعية وفقا لشروطهر

أمين العهدة

سند قبس

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

3

يودع الت رع النقدي يي الحسابات البنكية خالل (  ) 3أيام من استالمه إال إذا تجاوز مبلغ 3,000
ريال سعودي فيتم إيداعه خالل(  ) 24ساعة

أمين العهدة

-

4

مس ؤ ؤؤئولية املدير التنفيذي ومديرة إدارة الش ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية ض ؤ ؤؤمان توثيق الت رعات والزااة
بش ؤؤجل واض ؤؤح للمتابعة ومن خالل مراجعة مس ؤؤتندات القبس على أن يتم إض ؤؤافة اس ؤؤم املت رع يي
قائمة املت رعين للجمعية مع توض ؤ ؤؤيد مبلغ الت رع  ،تاريخ ص ؤ ؤؤدور مس ؤ ؤؤتند االس ؤ ؤؤتالم ورقمة وعنوان
املت رع ورقمه أو رقم الهوية الوطنية (إن توفر) (الكترو ي )

املدير التنفيذي
+
مدير إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

سند قبس
+
نموذج املعلومات
لقاعدة املت رعين

5

يص ؤ ؤؤدر قس ؤ ؤؤم العالقات العامة خطاب ؤ ؤؤكر على الت رع أو الزااة أو الص ؤ ؤ دقة موقع من رئيس ؤ ؤة
مجلس اإلدارة أو نائبة الرئيس ؤ ؤ ؤ ؤة ويي حال غيابهم يص ؤ ؤ ؤ ؤؤدر من املدير التنفيذي إذا اان املبلغ أكثر
من  3,000ريال سؤ ؤؤعودي ويتم إرسؤ ؤؤال رسؤ ؤؤالة نصؤ ؤؤية للشؤ ؤؤكر يي حال اان املبلغ أقل من 3,000
ريال سعودير

قسم العالقات
العامة
+
رئيسة مجلس
اإلدارة
أو
نائبة الرئيسة
أو
املدير التنفيذي

-

6

يي حال زيادة اإليرادات عن املص ؤؤروفات فإنه يتم تحويل الفائس الى ص ؤؤايي االص ؤؤول املقيدة و غير
املقيدةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

7

يجب على اإلدارة املالية إقفال جميع العهد يي نهاية العام املالي سواء املؤقتة أو الدائمةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-
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2.2

التبرعات العينية :

1

يتم تش ؤ ؤؤكيل لجنة تس ؤ ؤؤمى بلجنة اس ؤ ؤؤتالم الت رعات وهي مجونة من أمين العهدة وموففة أخرى من
أحد إدارات الجمعية الستالم الت رعات العينية إذا زادت قيمهها عن  5,000ريال سعودي أما اذا
اانن اقل فتقوم باستالمها أمين العهدة وفقا لإلجراءاتر

2

لجنة استالم
الت رعات
تس ؤ ؤ ؤ ؤؤتلم لجنؤة اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتالم الت رعؤات أو أمين العهؤدة جميع الت رعؤات العينيؤة بس ؤ ؤ ؤ ؤنؤد اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتالم وتورد
أو
للمستودع ويي قائمة املوادر
أمين العهدة

سند استالم

3

اذا لم يتم اإلعالن عن قيمة الت رع يتم تقييم الت رعات بسؤ ؤؤعر السؤ ؤؤوق وتسؤ ؤؤجل يي سؤ ؤؤند الت رعات مديرة إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
العينيؤة بقيمههؤا وإن اؤان من الص ؤ ؤ ؤ ؤعؤب تقؤدير قيمههؤا تش ؤ ؤ ؤ ؤجؤل لجنؤة بقيؤادة مؤديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون
+
اإلدارية واملالية وأعضؤ ؤؤاء من غير إدارة الشؤ ؤؤؤون املالية لتحديد القيمةر مع أهمية تحديد م ررات
آخرين
التقييمر

سند الت رعات
العينية

4

تسؤ ؤ ؤ ؤؤجل املواد يي سؤ ؤ ؤ ؤؤجل املسؤ ؤ ؤ ؤؤتودع كمواد عينية (مرفق  )7وتصؤ ؤ ؤ ؤؤرف ً
بناء على طلب صؤ ؤ ؤ ؤؤرف من
املستودع (مرفق  )8أو يي برامج املستودعات اإللكترونيةر

3.2

لجنة استالم
الت رعات

-

سجل املستودع
كمواد عينية
+
طلب صرف من
املستودع

أمين العهدة

تمويل املشاريع :

1

تقؤدم املشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارعع املقترحؤة وامليزانيؤة التؤابعؤة لهؤا للجهؤات الؤداعمؤة (خؤاصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة أم عؤامؤة) بؤإ ؤ ؤ ؤ ؤراف املؤدير
التنفيذي على أن يجون مجلس اإلدارة بعلم بذلك من خالل االجتماعات الشهريةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

2

يي حؤال املوافقؤة على الؤدعم تقوم املؤدير التنفيؤذي بمنؤاقشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة بنود االتفؤاق على أن يتم رفعهؤا ملجلس
اإلدارة لالعتماد بعد املراجعة القانونية لهار

املدير التنفيذي

-

3

يوقع املؤدير التنفيؤذي على املند دون  100,000ريؤال س ؤ ؤ ؤ ؤؤعودي ؤ ؤ ؤ ؤؤريطؤة موافقؤة املجلس على بنود املدير التنفيذي أو
رئيسة مجلس
العقؤؤد  ،أمؤؤا املند التي تزيؤؤد عن ذلؤؤك فيتم التوقيع عليهؤؤا من قبؤؤل رئيسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة مجلس اإلدارة بعؤؤد موافقؤؤة
ً
اإلدارة
املجلس ولها الحق يي تخويل من تراه مناسبا بشجل رسمير

-
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4

يحق لرئيس مجلس اإلدارة أو النائب بتفويس املدير التنفيذي بالتوقيع على العقود واالتفاقيات ر

3

النماذج املستخدمة :

م

املدير التنفيذي

اسم النموذج

1

سند قبسر

2

سند استالم مواد عينية ر

3

طلب صرف من املستودع

4

-

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

ً
استالم وتسجيل جميع إيرادات الت رعات يي تاريخ استالمها ووفقا لخسس الصحيحة ر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

الصرف

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 04 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية :
أي صرف يجب أن يجون يي إطار بنود املوازنة األساسية املوافق عليها من قبل املجلسر
يحق للمديرة التنفيذية املوافقة على نقل املال البنود الفرعية من املوازنة فقط ويجب الحصؤ ؤؤول على موافقة لجنة التدقيق املالي التابعة للمجلس
على أي نقل من بنود امليزانية األساسيةر
ص ؤ ؤؤالحية موافقة املدير التنفيذي على الص ؤ ؤؤرف دون الرجوع ملجلس اإلدارة هي  50,000ريال س ؤ ؤؤعودي ؤ ؤؤريطة أن يجون الص ؤ ؤؤرف يي إطار املوازنة
ً
املوافق عليها واملعتمدة مسبقا ر
ص ؤ ؤ ؤ ؤؤالحية توقيع املدير التنفيذي دون الرجوع ملجلس اإلدارة على العقود تصؤ ؤ ؤ ؤ ل إلى  50,000ريال ؤ ؤ ؤ ؤؤريطة أن تجون الخدمات املقدمة مدرجة يي
املوازنة ويي خطة العمل السنويةر
ً
تصدر جميع الدفعات التي تتجاوز  2,500ريال سعودي بشيك بنجي أو تحويل بنجي وما دون ذلك فمن املمكن الدفع نقدار
ً
يس ؤ ؤ ؤ ؤؤمد بؤالؤدفع عن طريق نظؤام التحويؤل اإللكترو ي التؤابع للبنوك وذلؤك فقؤا لقوانين البنؤك ومركز التنميؤة االجتمؤاعيؤة (ميؤل الرواتؤب أو الفواتير)
ومن خالل اعتماد الص ؤ ؤؤرف من املديرة املالية واإلدارية أوال ومن ثم املدير التنفيذي ،ويي الحاالت الطارئة للص ؤ ؤؤرف يتم الرفع لرئيس مجلس اإلدارة
للموافقةر
يجؤب الكش ؤ ؤ ؤ ؤؤف عن أي عالقؤة وروابط عؤائليؤة س ؤ ؤ ؤ ؤؤواء من الؤدرجؤة األولى أو اليؤانيؤة من طؤالؤب الخؤدمؤة أو أي موفف آخر يي حؤال وجودهؤا مع مقؤدم
الخدمة على أن تحيد املوففة من اإل راف على الخدمة وأن يتم التبليغ من خالل ال ريد اإللكترو ي ر
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2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

الصرف ما دون  10,000ريال:

1

للمش ؤ ؤ ؤؤتريات املس ؤ ؤ ؤؤههلكة التي تبلغ أقل من  3,000ريال يجب إرس ؤ ؤ ؤؤال طلب ؤ ؤ ؤراء أو خدمة من مديرة
إدارة الشؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية إلى املدير التنفيذي ويوضؤ ؤؤح أسؤ ؤؤباب الطلب ،املواصؤ ؤؤفات والتفاصؤ ؤؤيل،
والبند يي املوازنة التي سيتم الصرف منه ر

املدير التنفيذي
+
مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

-

2

يحدد قس ؤؤم اإلدارة إن اانن املش ؤؤتريات املس ؤؤههلكة متكررة أم ال وإن اانن متكررة يجب دراس ؤؤة إمجانية
رائها بشجل جملةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

3

اذا اانن املش ؤ ؤ ؤؤتريات غير متكررة يتم التأكد من توفر املوازنة وإرس ؤ ؤ ؤؤال الطلب إلى املدير التنفيذي بعد
التوقيع عليه ويي حال عدم تجاوز املبلغ  500ريال يحق ملديرة إدارة الش ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية الشؤ ؤ ؤراء
من خالل اعتماد موافقهها عليهر

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

-

4

يصؤؤرف املبلغ بشؤؤجل سؤؤلفة نقدية ملن سؤؤيقوم بالشؤراء ويتم تسؤؤوية السؤ لفة عند تقديم الفاتورة بحي
تشؤمل توقيع مديرة اإلدارة على اسؤتالم املواد وتسؤوية السؤلفة مع املحاسؤب من إدارة الشؤؤون اإلدارية
واملاليةر

أمين العهدة

-

5

يسجل الصرف على بيان الصرف الشهري (أو النظام املالي)ر

املحاسب

بيان الصرف
الشهري

2.2

صرف ما يعادل أو أكثرمن  10,000ريال :

1

ص ؤ ؤ ؤ ؤؤرف م ؤؤا يع ؤؤادل أو أق ؤؤل عن مبلغ  10,000ري ؤؤال الى  50.000ري ؤؤال يس ؤ ؤ ؤ ؤؤتلزم موافق ؤؤة امل ؤؤدير
التنفيذير

2

عؤن ؤ ؤؤد طؤل ؤ ؤؤب ؤ ؤ ؤ ؤ ؤراء أي مؤواد إلؤكؤتؤرونؤي ؤ ؤؤة أو كؤهؤرب ؤ ؤؤائؤي ؤ ؤؤة أو أي مؤواد أخؤرى تؤزي ؤ ؤؤد تؤجؤلؤفؤهؤه ؤ ؤؤا عؤن مؤبؤلؤغ
10,000ريال سؤؤعودي يجب الحصؤؤول على ثالث عروض مسؤؤبقة وذلك لضؤؤمان التنافسؤؤية بأسؤؤعار
مناسؤؤبة (مرفق  – 9نموذج طلب الشؤراء  ،مرفق  -- 11نموذج مقارنة العروض  ،مرفق  – 10نموذج
تقديم عرض سعر )ر

املدير التنفيذي

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج طلب
الشراء
+
نموذج مقارنة
العروض
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3

ً
يجب إرس ؤ ؤ ؤؤال طلب ؤ ؤ ؤراء ملديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية لتدقيق أوال حي يحب أن يوض ؤ ؤ ؤؤح
أس ؤؤباب وم ررات الطلب ،املواص ؤؤفات والتفاص ؤؤيل لطلب ،والبند يي امليزانية التي س ؤؤيتم الص ؤؤرف منه
وبعد التأكد من املعلومات يوقع الطلب من مديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية ويرس ؤ ؤ ؤ ؤؤل للمديرة
التنفيذية حي تشير املديرة باملوافقة املبدئية أو الرفسر

4

ً
بناء على موافقة املدير التنفيذي تقوم إدارة الشؤؤؤون اإلدارية واملالية بطلب (  ) 3عروض على األقل
ً
من راات مختلقة وفقا للمواصفات املحددة على أن يتم تحضير العروض بمدة ال تتجاوز ( )8أيام
عمل (مرفق  – 10نموذج تقديم عرض سعر )رر

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية
+
املدير التنفيذي

طلب الشراء

أمين العهدة

-

5

تشجل لجنه املشتريات وفقا لنوع الطلب وحجمه (إجراءات املشتريات)

لجنة املشتريات

-

6

ت ؤؤدرس العروض ن قب ؤؤل امل ؤؤديرة امل ؤؤاليؤة وم ؤؤدير اإلدارة املعني ؤؤة أو اللجن ؤؤة ويتم تطوير م ؤؤذكرة مق ؤؤارن ؤؤة
العروض (مرفق  )11والتوص ؤ ؤ ؤ ؤؤية من قبل اإلدارات املعنية إلى مديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية
ومن ثم إلى املدير التنفيذي العتمادها وتتضؤ ؤ ؤؤمن أسؤ ؤ ؤؤباب التنسؤ ؤ ؤؤيب أو عدمه يي حال موافقة املدير
التنفيذي تس ؤ ؤؤتكمل اإلجراءات يي حال الرفس توض ؤ ؤؤح أس ؤ ؤؤباب الرفس إما تعاد العروض أو تناق
مع مديرة إدارة الشؤون اإلدارية واملالية ومديرة اإلدارة املعنيةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج مقارنة
العروض

7

اذا تمن املوافقة – تشؤ ؤؤير مديرة إدارة الشؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية لفريقها خطيا بإتمام عملية الش ؤ ؤراء
وفقا لإلجراءات املاليةر

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

-

8

تصرف التجلفة عن طريق يك وتستكمل مستندات الصرفر

املحاسبة

-

9

يسجل الصرف على بيان الصرف الشهري (أو النظام املالي)

املحاسبة

بيان الصرف
الشهري

10

يي حؤال تجؤاوز املش ؤ ؤ ؤ ؤؤتريؤات عن  50,000ريؤال س ؤ ؤ ؤ ؤؤعودي يجؤب أن يجون هنؤاك موافقؤة من ص ؤ ؤ ؤ ؤؤاحؤب
الصالحية أو من تخولهر

مجلس اإلدارة

-

11

يي حال ؤراء مواد بش ؤؤجل متكرر تقوم إدارة الش ؤؤؤون اإلدارية واملالية بتحص ؤؤيل عروض طويلة األمد
من مقدمي املواد وذلك العتمادها على فترات زمنية أطول (وفقا لنماذج املرفقة ) 11- 10 – 9

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج طلب
الشراء
+
نموذج مقارنة
العروض
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12

3.2

ال يجوز تجزئة العقود مع الشؤخص أو الشؤركة الواحدة لضؤمان ؤموليهها يي إطار الصؤالحيات وإنما
يجوز لتقؤؤديم الخؤؤدمؤؤة نفس ؤ ؤ ؤ ؤهؤؤا على عؤؤدة مراحؤؤل وبمبؤؤالغ ال تتجؤؤاوز الص ؤ ؤ ؤ ؤؤالحيؤؤات املخولؤؤة للمؤؤديرة
التنفيذيةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

العهدة :

1

للم ؤؤديرة التنفي ؤؤذي ؤة أن تعتم ؤؤد ص ؤ ؤ ؤ ؤؤرف مبلغ مؤق ؤؤن أو دائم على أن ال يزي ؤؤد عن مبلغ  5,000ري ؤؤال
يخصؤ ؤؤص لنثريات ال رامج واأل شؤ ؤؤطة التي تقدمها الجمعية على أن تتعهد بها املوففة املسؤ ؤؤؤولة بشؤ ؤؤجل
مؤقؤن لحين سؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدادهؤا من خالل املس ؤ ؤ ؤ ؤؤتنؤدات التي تيملؤن الص ؤ ؤ ؤ ؤؤرف بحيؤ يتم إقفؤال العهؤدة املؤقتؤة
وصرف عهده دائمة ألمين الصندوق على أن ال يزيد عن  10,000ريال حسب الحاجةر

املدير التنفيذي
+
املوففة املسؤولة

2

تس ؤؤتعاض العهدة الدائمة عندما يص ؤؤل املبلغ املنص ؤؤرف  %75من قيمهها أو عند نهاية الش ؤؤهر حي يتم
ً
إعداد كشؤف ملا صؤرف منها وفقا لنموذج مع اافة املسؤتندات املؤيدة لذلك (مرفق  12نموذج تسؤديد
سلفة النثريات ) ر

أمين العهدة

نموذج تسديد
سلفة
النثريات

3

تقوم املحاس ؤ ؤؤبة بمراجعة النموذج والتأكد من س ؤ ؤؤالمة املس ؤ ؤؤتندات ثم تقيدها يي الدفاتر بعد موافقة
مديرة إدارة الشؤؤؤون اإلدارية واملالية واعتماد املدير التنفيذي ومن ثم يسؤؤتعاض املبلغ املنصؤؤرف وفقا
لإلجراءات

املحاسبة
+
مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية
+
املدير التنفيذي

نموذج تسديد
سلفة
النثريات

3

النماذج املستخدمة :

م

اسم النموذج

1

تقديم عرض سعر رر

2

نموذج طلب الشراءر

3

نموذج مقارنة العروضر

4

نموذج تسديد سلفة النثرياتر

4

-

الجهات ذات العالقة :
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اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

الصرف يي إطار بنود املوازنة األساسية املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة دون أي انحرافات وبالشجل األميل ويي الوقن املحددر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

االستشارات والخدمات

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 05 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

السياسة واملبادئ األساسية:

1

راء الخدمات قد تجون خدمات استشارية أو خدماتية وعلى جميع املتعاقدين االلتزام بقواعد عمل الجمعية أثناء تأدية الخدمةر
ً
يعت ر التعاقد ملزم للمتعاقدين والجمعية وفقا لبنود العقد امل رمةر
يتم تحديد إحدى املوففات ملتابعة مخرجات العقد على أن يتم التعاقد مع مقدم الخدمة وتوقيع العقدر
يحق للمديرة التنفيذية التوقيع حسؤب الصؤالحيات على عقود اسؤتشؤارات بما ال يتجاوز قيمهها املعتمدة يي املوازنة ويي حال تجاوزها ذلك أو يي حال
ً
عدم ورود هذه الخدمات يي املوازنة أصال عندها فالبد من موافقة لجنة التدقيق املالي على ذلك ثم مجلس االدارة حسب الصالحياتر
يجب الكش ؤ ؤ ؤؤف من طالب الخدمة (موففة الجمعية ) عن اي عالقة اجتماعية وروابط عائلية مع الش ؤ ؤ ؤؤراات أو األفراد املتقدمة للجمعية بخدماتها
يي حال وجودها من خالل ال ريد اإللكترو ير
إمجانية التعاقد مع مقدمي الخدمة بشجل فردي بما يضمن الجودة املقدمة للجمعية حسب األنظمةر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

االستشارات والخدمات :

العقود تشمل الصيانة املتكررة وعقود ملقدمي خدمة برامجية واالستشارات ر

1

على اإلدارة أن تقدم وص ؤؤف وفيفي للخدمة املطلوبة حي يش ؤؤمل الوص ؤؤف :املهام ،املخرجات ،الفترة
الزمنية ،امليزانية املحددة وبند الص ؤ ؤ ؤؤرف وأيض ؤ ؤ ؤؤا ؤ ؤ ؤؤروط القبول وذلك لطلب على األقل (  ) 3عروض
لتلبي ؤؤة الخ ؤؤدم ؤؤة ويي الح ؤؤاالت االس ؤ ؤ ؤ ؤؤت ن ؤؤائي ؤؤة وبع ؤؤد موافق ؤؤة امل ؤؤدير التنفي ؤؤذي ممكن أن يتم االكتف ؤؤاء
بعرضينر ( مرفق  )10ر

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-
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2

يي حال أن الجهة تطلب اس ؤ ؤ ؤ ؤؤت ناء لعرض ؤ ؤ ؤ ؤ ين يتم توض ؤ ؤ ؤ ؤؤيد أس ؤ ؤ ؤ ؤؤباب ذلك للمديرة التنفيذية من خالل
الطلب املقدمر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

3

يتم مقارنة العروض من خالل النموذج (مرفق  )11وتقديمه ملديرة إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

مذكرة مقارنة
العروض

4

يتم تش ؤ ؤ ؤ ؤؤكيؤل لجنؤة مؤلفؤة من املؤدير التنفيؤذي ،واملؤاليؤة وطؤالؤب الخؤدمؤة ملنؤاقشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة العروض واختيؤار
األ سب منهار

املدير التنفيذي
+
مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

-

5

يتم كتابة مذكرة من قبل مديرة إدارة الش ؤؤؤون اإلدارية واملالية توض ؤؤح أس ؤؤس االختيار وم رراته ويوقع
عليها جميع أعضاء اللجنة (مرفق )11

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

مذكرة مقارنة
العروض

6

يتم اعالم الجه ؤؤة التي تم اختي ؤؤاره ؤؤا – وتب ؤؤدأ م ؤؤديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداري ؤؤة وامل ؤؤالي ؤؤة وط ؤؤال ؤؤب الخ ؤؤدم ؤؤة
بمنؤؤاقش ؤ ؤ ؤ ؤؤههم يي حؤؤال وجود أي أمور نهؤؤائيؤؤة وتنس ؤ ؤ ؤ ؤؤق إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداريؤؤة واملؤؤاليؤة إلعؤؤداد عقؤؤد مع
الشؤ ؤؤؤون القانونية ويوقع من قبل املدير التنفيذي يي حال عدم تجاوزه مبلغ  50,000ريال سؤ ؤؤعودي
ً
أو إذا تم اعتمؤاده يي املوازنؤة مس ؤ ؤ ؤ ؤؤبقؤا ومؤا زاد عن ذلؤك يوقع من قبؤل رئيس ؤ ؤ ؤ ؤة املجلس أو تفوض املؤدير
التنفيذي بالتوقيعر

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية
+
مديرة إدارة
الشؤون القانونية

-

7

تتابع اإلدارة املعنية والطالبة للعقد تنفيذه وفقا للوص ؤ ؤ ؤ ؤؤف الوفيفي على ان يتم تعديل الوص ؤ ؤ ؤ ؤؤف يي
حال تعدلن املهام أو تغيرت الفترة الزمنية

اإلدارة املعنية

-

8

تتابع إدارة الشؤون اإلدارية واملالية إدارة العقد من ناحية الفترة الزمنية ،مدة العمل ،التجلفة الخ

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

9

يسجل العقد يي بيان العقود االستشارية والخدماتية حسب القسم املختصر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
اإلدارة القانونية

-

10

الحصؤ ؤؤول على عروض أسؤ ؤؤعار بالنسؤ ؤؤبة لل رامج املتكررة خالل العام من بداية العام وعمل اتفاقية مع
مقدم الخدمة لتقديم الخدمة خالل السنةر

أمين العهدة

-
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2.2

االنفراد باالختيار:

من املمكن لإلدارة أن تقترح االنفراد يي اختيار الخدمة يي الحاالت التالية:
1

3.2

• عدم وجود مقدم خدمة يي املنطقة.
• مقدم الخدمة يفوق اآلخرين من حي نوعية وجودة الخدمةر
علما أنه:
• ال يجوز االنفراد باالختيار يي حال تجاوز العقد مبلغ  200,000ريال سعودير

مجلس االدارة

-

دفعات العقود:

1

على مقدم الخدمة تقديم مطالبة باملبالغ املحددة مع توفير املستندات املطلوبة لإلدارة املعنية بالعقد
للموافقة عليها وإقرار االستحقاقر

اإلدارة املعنية
بالعقد

-

2

ً
ال يجوز دفع ؤاؤامؤؤل املبلغ مقؤؤدمؤؤا بؤؤل يش ؤ ؤ ؤ ؤؤترط تجزئؤؤة املبلغ إال إذا تم الؤؤدفع بعؤؤد إنهؤؤاء العقؤؤد وتس ؤ ؤ ؤ ؤؤليم
املخرجات أو الخدمات املطلوبة

اإلدارة املعنية
بالعقد

-

3

ً
يتم الدفع وفقا لشروط العقد وبموافقة اإلدارة املعينة على املطالبة املقدمة على أن تحتفظ الجمعية
بؤؤالؤؤدفعؤؤة األخيرة من أي عقؤؤد لحين موافقؤؤة اإلدارة واملؤؤدير التنفيؤؤذي النهؤؤائيؤؤة على املخرجؤؤات والتقؤؤارير
النهائية من مقدم الخدمة

اإلدارة املعنية
بالعقد

-

4

تحتفظ إدارة الشؤون اإلدارية واملالية باملستندات وفقا ألنظمة الجمعيةر

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

-

اإلدارة املعنية
بالعقد

نموذج تقييم
الخدمات
االستشارية

بعد انههاء العقد – تقوم اإلدارة املعنية بتقييم مقدم الخدمة ر
5

6

4.2

تسجل ال الدفعات على بيان العقود وسجالت الصرفر

اإلدارة املعنية
بالعقد

بيان العقود
+
سجالت
الصرف

روط عامة:
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1

ممكن لإلدارة ؤط البؤة الخؤدمؤة طلؤب التعؤديؤل على الوص ؤ ؤ ؤ ؤؤف الوفيفي ،املؤدة الزمنيؤة املخرجؤات على أن
تجون مكتوبؤ ؤؤة وموقعؤ ؤؤة من الطرفيين ،التعؤ ؤؤديؤ ؤؤل على مبؤ ؤؤالغ العقؤ ؤؤد ممكنؤ ؤؤة مع أخؤ ؤؤذ بعين االعتبؤ ؤؤار
الصالحيات املحددة وإذا زادت يعود األمر للجنة التدقيق املالي أو مجلس االدارة حسب الصالحيات ر

اإلدارة طالبة
الخدمة

-

2

أي تعديل أو تمديد للعقد يجب أن يجون محررا وموقع من الطرفيين

اإلدارة طالبة
الخدمة

-

3

النماذج املستخدمة :
اسم النموذج

م
1

مقارنة العروضر

2

تقديم عرض سعر ر

4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

التعاقد مع مقدم الخدمة وتوقيع العقد بالشجل األميل ويي الوقن املحددر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

األصول

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 06 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية:
تعت ر األصول اليابتة ملكية الجمعية والحفاظ عليها من مسئولية الجميعر
يي حال التخريب املقصود لخصول يتم التعامل مع املخرب وفقا لقوانين الجمعية (دفع املبلغ إما لشراء بديل أو تصليحها مع توجيه إنذار)ر
يجب الكشف عن أي عالقة وروابط عائلية من طالب الخدمة ومقدمها من قبل راء أي أصول من خالل ال ريد الكرتو ير
تنطبق اإلجراءات على جميع مجاتب الجمعية بما فيها فروع املجاتب االستشاريةر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

شراء األصول:

1

ً
ي ؤ ؤ ؤت ؤ ؤ ؤؤم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤراء األص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤول وف ؤ ؤ ؤق ؤ ؤ ؤؤا إلج ؤ ؤ ؤراءات الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرف ع ؤ ؤ ؤل ؤ ؤ ؤؤى أن ي ؤ ؤ ؤت ؤ ؤ ؤؤم ال ؤ ؤ ؤؤحص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤول ع ؤ ؤ ؤل ؤ ؤ ؤؤى
(  ) 3عروض إذا ؤاؤان املبلغ يزيؤؤد عن  10,000ريؤؤال س ؤ ؤ ؤ ؤؤعودي ( مرفق  ، ) 10ويتم تش ؤ ؤ ؤ ؤؤكي ؤؤل لجن ؤؤة
مش ؤ ؤ ؤ ؤؤتريات تتجون اللجنة من املدير املالي ،املدير التنفيذي وأحد موففي الجمعية لدارس ؤ ؤ ؤ ؤؤهها واختيار
الالزم وفقا للمواصفات املحددة من قبل الجمعيةر

لجنة مشتريات
+
املدير التنفيذي

-

2

اذا تجاوزت قيمة األصول مبلغ  50,000ريال يعتمد من رئيسة مجلس االدارة ر

رئيسة مجلس
االدارة

-

3

عند اعتماد العرض تكتب مديرة إدارة الشؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية مذكرة توضؤ ؤ ؤؤح فيها أسؤ ؤ ؤؤباب االختيار
واملقؤارنؤة وبنؤاء عليؤه يوقع أعض ؤ ؤ ؤ ؤؤاء اللجنؤة اذا اؤانوا متفقين يي حؤال االعتراض يتم إعؤادة اإلجراءات أو
تحديد أسس التفاوض مع املرشح األكثر أفضلية (مرفق )11

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية
+
لجنة املشتريات

نموذج مقارنة
عروض
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4

بعد املوافقة يتم إصدار طلب راء وإعالم املؤسسة املوردة ويتم عمل الالزم من عقود صيانة الخر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

طلب راء

5

عند اسؤ ؤؤتالم األصؤ ؤؤل يتم التأكد من صؤ ؤؤالحيته والتوقيع على اسؤ ؤؤتالمه ومطابقته للمواصؤ ؤؤفات من قبل
إدارة الشؤون اإلدارية واملالية وضمه لقائمة األصول لدى الجمعية (مع ترميزه)

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

6

اذا اان جهاز السؤ ؤ ؤ ؤؤتخدام الجميع – يتم تدريب الجميع من قبل الشؤ ؤ ؤ ؤؤركة املوردة بالتنسؤ ؤ ؤ ؤؤيق مع إدارة
الشؤون اإلدارية على كيفية استخدامه خالل  3أيام من الحصول عليها

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

2.2

تسجيل وترميزاألصل:

1

تقوم إدارة الش ؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية بجرد س ؤ ؤ ؤؤنوي يي ؤ ؤ ؤؤهر ديس ؤ ؤ ؤؤم ر – حي تتأكد من أن األص ؤ ؤ ؤؤول
جميعها على القائمة وأن ترميزها واضح ومتسلسل ودقيق

2

تقوم اإلدارة بعمل مفتاح للترميز وفقا لخسس املحاسمليةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

املحاسبة

-

يشمل الترميز ما يلي :رمز الجمعية ،سنة الشراء ،رقم املجان ،رقم األصل وفق لنوعه (أجهزة – أثاث)،
ورقمة وفقا لتسلسه (اذا اان هناك اكثر من واحد)
املحاسبة

3
رمز الجمعية

سنة الشراء

رقم املكان

رقم األصل

رقمه

ج.م

2010

2

2

001

-

4

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

املحاسبة

-

5

تحتفظ اإلدارة املالية بقوائم األصؤول وجميع املسؤتندات املتعلقة باقتنائها يي ملف وعشؤمل هذا امللف
أيضا الجرد السنوي وأي جرد تقر به إدارة الجمعية لتأكد من جودتها وفاعليهها

املحاسبة

-

3.2

تسجيل األصل في سجل األصول الثابتة:
يحتوي سجل األصول اليابتة على البيانات اآلتية :
• أسم املورد ر

1

• تجلفة األصل ر

املحاسبة

-

• معدل االسههالك ر
• مجان األصل ر
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4.2

تلف أو االستغناء عن األصول:

1

بنؤاء على جرد وإيعؤاز من مؤديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداريؤة واملؤاليؤة يتم تقؤديم مؤذكرة للمؤديرة التنفيؤذيؤة
بطلب تلف أو اس ؤ ؤ ؤؤتغناء عن أص ؤ ؤ ؤؤول إن فقدت فاعليهها بكفاءة أو لم تعد تل ي االحتياج وال يس ؤ ؤ ؤؤتطيع
ً
احد اس ؤؤتخدامهار تحتوي املذكرة على أس ؤؤباب االس ؤؤتغناء وعن كيفية االس ؤؤتغناء عنها فرض ؤؤا نقلها ألحد
مجاتب امليدانية والت رع بها ألحد الجمعيات الصغيرة أو بيعهار

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية

2

يي حؤال االس ؤ ؤ ؤ ؤؤتغنؤاء عن كميؤة من األثؤاث واألجهزة – تقوم إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداريؤة واملؤاليؤة بتحض ؤ ؤ ؤ ؤؤير
القائمة واملوص ؤ ؤؤفات لعرض ؤ ؤؤها على من هم من داخل وخارج الجمعية لش ؤ ؤرائها من خالل عروض مالية
مقدمة ومغلقةر يي هذه الحالة يتم توض ؤ ؤ ؤؤيد ؤ ؤ ؤؤروط الش ؤ ؤ ؤراء على ان يتم عقد لجنة من مديرة املالية
وأحد أعضاء لجنة التدقيق املالي الختيار العرض األميل للمواد املختلفةر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

-

• يتم تسؤ ؤؤجيل اسؤ ؤؤتبعاد األصؤ ؤؤل من واقع سؤ ؤؤند القبس ويرفق به محضؤ ؤؤر البيع لتحديد ما إذا حقق
األصل ربد أو خسارةر

3

• يي حالة تحقيق خسؤؤائر من بيع األصؤؤل اليابن (سؤؤيارة على سؤؤمليل امليال ) يتم تسؤؤجيل القيد التالي
حسب املركز يي دليل الحسابات:
مدين

القيد

دائن

×××××

الصندوق

×××××

مخصص االستهالك

×××××

خسارة بيع السيارة
×××××

5.2

1

املحاسبة

-

السيارات

استهالك األصول:
تعت ر األص ؤ ؤ ؤ ؤؤول ملكيؤة الجمعيؤة مع اعتبؤار نقص قيمؤة األص ؤ ؤ ؤ ؤؤول مع االس ؤ ؤ ؤ ؤؤههالك وبؤالتؤالي يجؤب تقؤديم
تقرير عن األصول وقيمهها من خالل التقارير املالية ربع السنويةر

املحاسبة
+

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

يتم احتساب قيمة اسههالك األصول حسب النسب املتبعة واملتعارف عليها أدناه:
األصل

2

3

نسبة االستهالك سنويا

مباني

%3

سيارات

%25

أثاث

%10

تجهيزات

%25

أجهزة حاسب

%25

أجهزة واالت وعدد

%25 -15 -10

أنظمة امن

%10

املحاسبة

-

النماذج املستخدمة :
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اسم النموذج

م
1

نموذج طلب الشراءر

2

مقارنة العروضر

3

تقديم عرض اسعار ر

4

الجهات ذات العالقة :

م
1

اسم الجهة
جميع إدارات الجمعية وفروعهار

مؤشرات األداء:
ً
راء األصول وفقا إلجراءات الصرف بالشجل األميل ويي الوقن املحدد والحفاظ عليها كملكية الجمعيةر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

صرف الرواتب

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 07 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

السياسة واملبادئ األساسية:

1

تحدد الرواتب وفقا لسلم الرواتب املعتمد من قبل الجمعية وبناء على املؤهالت ،الخ رة وسنين العمل (وفقا لدليل املوارد الملشرية)ر
تصرف الرواتب ال (  ) 27من الشهرر
يجب أن يجون لجل موففة حساب بنجي يحول عليه الراتبر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

صرف الرواتب:

1

تقوم إدارة الشؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية – قسؤ ؤؤم املوارد الملشؤ ؤؤرية وبعد مراجعة دوام املوففات من خالل
نظام البص ؤؤمة أو التس ؤؤجيل بإص ؤؤدار مس ؤؤير الرواتب يوض ؤؤح املس ؤؤتحقات لجميع املوففات (مس ؤؤتحقات
واس ؤؤتقطاعات) موقع من مديرة إدارة الش ؤؤؤون اإلدارية واملالية ويرفع للمدير التنفيذي مع توض ؤؤيد أي
مالحظاتر

2

ً
يتم تبويب الرواتب على ال رامج واإلدارات لتوزععها ماليا على بنود املصروفات الخاصة بهار

املوارد الملشرية

-

املحاسبة

-

3

يوضح مسير رواتب مصدر تمويل ال منصب يي الجمعية ولو اان سمليار

املوارد الملشرية

-

4

بعد اعتماد املدير التنفيذي ملس ؤ ؤ ؤ ؤؤير الرواتب– تقوم إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية بتحويل الرواتب
لحسابات املوففات من خالل النظام اإللكترو ي للبنك ر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-
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5

يسؤجل القيد املحاسؤ ي للرواتب واألجور املنصؤرفة من البنك حسؤب األصؤول املحاسؤملية املتعارف عليها
ولجل حساب كما يي دليل الحسابات حسب إدارات الجمعية ر

املحاسبة

6

يي حالة اسؤ ؤ ؤؤتحقاق األجور يي نهاية الشؤ ؤ ؤؤهر ولم يتم صؤ ؤ ؤؤرفها يتم عمل قيد اسؤ ؤ ؤؤتحقاق الرواتب واألجور
ً
بمبلغ الرواتؤب واألجور املس ؤ ؤ ؤ ؤؤتحقؤة وعنؤد دفع الرواتؤب واألجور يتم عكس القيؤد بؤاملؤدفوع وذلؤك وف ؤقا ًً
لطريقة التسؤؤجيل املحاس ؤ ي وفق األصؤؤول املحاسؤؤملية املتعارف عليها وفق الحسؤؤابات املختصؤؤة يي دليل
الحسابات ر

املحاسبة

3

النماذج املستخدمة :

م

اسم النموذج

-

-

4

-

-

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

تحديد الرواتب وفقا لسؤ ؤؤلم الرواتب املعتمد من قبل الجمعية وبناء على املؤهالت ،الخ رة وسؤ ؤؤنين العمل ووفقا لدليل املوارد الملشؤ ؤؤرية وصؤ ؤؤرفها يي الوقن
املحددر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

املستندات

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 08 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

السياسة واملبادئ األساسية:

1

تعت ر املستندات املالية وثائق رسمية يتم الحفاظ عليهار
يجب على املستندات أن تجون متسلسلة ومختومةر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

دفاتر الشيجات :
إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

-

1

تحفظ دفاتر الشيجات بالخزنة يي مقر الجمعية ويي إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةر

2

تحرر الش ؤؤيجات يي تس ؤؤلس ؤؤل ويي حال األخطاء يلغى الش ؤؤيك مع بقائه يي دفتر الش ؤؤيجات على أن يص ؤؤدر
أيضا يي التسوية البنكيةر

املحاسبة

3

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

املحاسبة

2.2

سند الصرف :

1

تحفظ سندات الصرف يي خزنة يي مقر الجمعية ويي إدارة الشؤون اإلدارية واملاليةر

2

تحرر السندات الصرف (مرفق  )5يي تسلسل ويي حال األخطاء يلغى السند مع بقائه يي دفترر

3

يي حال ضؤ ؤؤياع دفتر من سؤ ؤؤندات الصؤ ؤؤرف يتم إعالم املدير التنفيذي ومجلس اإلدارة فورا لعمل الالزم
وذلك من خالل محضر موثقر

3.2

النماذج

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج سند
صرف

أمين العهدة

-

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

سند القبض :
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1

ت ؤ ؤ ؤ ؤح ؤ ؤ ؤ ؤف ؤ ؤ ؤ ؤؤظ سؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤن ؤ ؤ ؤ ؤؤدات ال ؤ ؤ ؤ ؤق ؤ ؤ ؤ ؤب ؤ ؤ ؤ ؤؤس (م ؤ ؤ ؤ ؤؤرف ؤ ؤ ؤ ؤؤق  ) 6ي ؤ ؤ ؤ ؤؤي ال ؤ ؤ ؤ ؤخ ؤ ؤ ؤ ؤؤزن ؤ ؤ ؤ ؤؤة وه ؤ ؤ ؤ ؤؤي م ؤ ؤ ؤ ؤح ؤ ؤ ؤ ؤؤررة ي ؤ ؤ ؤ ؤؤي
(  ) 3س ؤ ؤ ؤ ؤؤخ :النس ؤ ؤ ؤ ؤخؤة األولى للمت رع والنس ؤ ؤ ؤ ؤخؤة اليؤانيؤة تبق يي الؤدفتر أمؤا النس ؤ ؤ ؤ ؤخؤة اليؤاليؤة فترفق مع
املستندات املحاسملية على أن يسجل رقمه يي بيان اإليرادات يي التقرير الشهري

2

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

3

ً
يي حال ض ؤ ؤ ؤؤياع دفتر يتم إعالم املدير التنفيذي ومجلس اإلدارة فورا لعمل الالزم واإلعالن رس ؤ ؤ ؤؤميا عن
ضياعه

3

النماذج املستخدمة :

م

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج سند
قبس

أمين العهدة

-

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

اسم النموذج

1

نموذج سند صرفر

2

نموذج سند قبسر

4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

الحفاظ على املستندات املالية اوثائق رسمية متسلسلة ومختومة ويي خزنة مؤمنةر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

-

-

-

-

أعد بواسطة
-
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اسم اإلجراء

االحتياط املالي للجمعية

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م  /ش  .م 09 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

 .1السياسة واملبادئ األساسية:
قد تتغير األحوال املالية للجمعية وفقا لخوض ؤؤاع االجتماعية واالقتص ؤؤادية ولذلك س ؤؤيتم وض ؤؤع مبلغ احتياطي من أموال الجمعية لس ؤؤد أي فجوة قد
تظهر على ال رامج األساسية ملدة ال تقل عن سته أ هرر
يتم تحديد مبالغ االحتياط من قبل مجلس اإلدارة عند تطوير الخطة االستراتيجية ويتم رصد املبلغ الفائس من االيرادات الغير مقيدةر
ال يتم الصرف من مبالغ االحتياط إال بموافقة مجلس اإلدارةر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

االحتياطي املالي للجمعية:

1

يتم تحديد مبلغ االحتياط بناء على موارد الجمعية واحتياجاتها لض ؤؤمان س ؤؤير عمل برامجها األس ؤؤاس ؤؤية
يي إطار اقتصادي يسعى لتلبية الخدمات بشجل مبدئي

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

2

تقوم اؤؤل إدارة بتحؤؤديؤؤد األ ش ؤ ؤ ؤ ؤطؤؤة األسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاس ؤ ؤ ؤ ؤيؤؤة واملوففؤؤات واملوففين األسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاس ؤ ؤ ؤ ؤؤين عنؤؤد التخطيط
االستراتيجي

جميع اإلدارات

-

3

بعؤؤد موافقؤؤة املؤؤدير التنفيؤؤذي على مقترح اإلدارات يتم رصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤد املبؤؤالغ املطلوبؤؤة على أن ال تزيؤؤد عن ثلؤ
ً
املوازنة املقترحة سنويار

جميع اإلدارات

-

لجنة التدقيق
املالي
+

-

4

يتم مراجعؤؤة املبؤؤالغ املطلوبؤؤة مع لجنؤؤة التؤؤدقيق املؤؤالي ووض ؤ ؤ ؤ ؤؤع خطؤؤة لتؤؤأمين املبؤؤالغ بؤؤالتعؤؤاون مع لجنؤؤة
تنمية املوارد املالية وذلك لتحديد أس ؤ ؤؤاليب تأمين املبالغ إما من خالل رص ؤ ؤؤدها من حس ؤ ؤؤابات الجمعية
(الفائس) او جمع الت رعات ورصدها يي وديعة مختصة لذلكر

لجنة املوارد املالية
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لجنة التدقيق
املالي
+
لجنة تنمية املوارد
املالية

5

يي حال تم إ شؤؤاء وديعة لهذا السؤؤملب إما من خالل الت رعات أو رصؤؤدها من دخل الجمعية االسؤؤتيماري
فيحق للجمعية رفع سبة االحتياطي ملا ال يتجاوز نصف املوازنة السنويةر

6

لجنة التدقيق
يتم رصؤ ؤؤد الوضؤ ؤؤع املالي للجمعية من خالل التقارير الربعية ويي حال اانن الواردات ال تل ي احتياجات
املالي
الجمعيؤؤة املؤؤاليؤؤة خالل الربع األول تعمؤؤل املؤؤدير التنفيؤؤذي مع لجنؤؤة التؤؤدقيق املؤؤالي ولجنؤؤة املوارد املؤؤاليؤؤة
+
على بن ؤؤاء خط ؤؤة للتع ؤؤام ؤؤل مع األوض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعر حي ؤ يتم خالله ؤؤا تح ؤؤدي ؤؤد النق ؤؤاط املفص ؤ ؤ ؤ ؤؤلي ؤؤة التي تطل ؤؤب من
لجنة املوارد املالية
الجمعية البدء يي تقليص األ شطة قبل اللجوء لالحتياط ر

7

8
9
2.2

لجنة التدقيق
ويي حال ان هناك ضؤمانات على حصؤول على الت رعات أو التمويل ل رامج معينه تضؤمن اسؤتمرار عمل
املالي
الجمعية بش ؤ ؤؤجل اامل يتم اللجوء بعد موافقة لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة إلى اس ؤ ؤؤتخدام االحتياط
+
لتغطية االحتياجات وان اانن لجميع أ شطة ال رامج ومن ثم إعادة رصدها
لجنة املوارد املالية
إدارة الشؤون
ترص ؤ ؤ ؤؤد الجمعية  %2.5-1من املش ؤ ؤ ؤؤارعع املمولة لدعم االحتياط إما بش ؤ ؤ ؤؤجل معلن للممول أو من خالل
اإلدارية واملالية
إدماجها بتجلفة اإلداريةر ويتم تحديد النسبة من قبل املدير التنفيذي مع مجلس اإلدارة
ً
ال يتم استخدام االحتياطي لتمويل مشارعع جديدة مطلقا

1

3

املرفقات :

م

4

-

-

املخولين من
أعضاء مجلس
اإلدارة فقط

-

النموذج
نموذج التقارير الربعيةر
الجهات ذات العالقة :

م
1

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

نموذج
التقارير
الربعية

حساب االحتياطي :
يعامل حسؤاب االحتياطي كحسؤاب وديعة للجمعية ويتم رصؤده يي جميع التقارير املالية واملخولين على
الحس ؤؤاب هم املخولين من أعض ؤؤاء مجلس اإلدارة فقطر حي يتم تحويل مبالغ الحس ؤؤاب عند ص ؤؤرفها
لحساب الجمعية األساس ي ويتم التعامل معها وفقا إلجراءات الجمعيةر

1

-

اسم الجهة
جميع إدارات الجمعية وفروعهار
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5

مؤشرات األداء:

ً
وض ؤ ؤؤع مبلغ احتياطي من أموال الجمعية تحس ؤ ؤؤبا لتغير األحوال املالية للجمعية وفقا لخوض ؤ ؤؤاع االجتماعية واالقتص ؤ ؤؤادية ولس ؤ ؤؤد أي فجوة قد تظهر على
ال رامج األساسية ملدة ال تقل عن سته أ هرر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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الدليل اإلداري
اإلدارة

1

الشئون اإلدارية واملالية

مستوى االطالع

سري  /داخلي

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

الهدف :

يهدف هذا الدليل إلى إيضاح أسس ومعايير اإلجراءات يي إدارة ؤون الجمعية التنظيميةر

النطاق :

3

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

 . 3املسئوليات :
املسئول عن التنفيذ

م
1

املدير التنفيذير

2

مديرة إدارة الشئون اإلدارية واملاليةر

3

املحاسبةر

4

أمين الصندوق ونائبههار

5

أمين العهدةر

6

قسم املساندة اإلداريةر
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اسم اإلجراء

إدارة املقر

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج  .م /ش  .إ 1 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية:

ً
يعت ر مقر الجمعية مجان العمل الرسؤؤمي للموففات واملوففين اليومي إن اان مسؤؤتأجرا أو مملوك لها او يي فل املؤسؤسؤؤات املسؤؤتضؤؤيفة للجمعية بموجب
اتفاقيه رسميةر وعليه فإن الحفاظ على املجان وممتلجاته أمر أساس ي على الجميع ومن ال يلتزم بذلك فسيتم التعامل معه وفقا لإلجراءات ر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

إدارة املقر :

1

أوقات دوام الجمعية الرسؤ ؤؤمية السؤ ؤؤتقبال املسؤ ؤؤتفيدات هو من السؤ ؤؤاعة  2.00 – 8.00لل رامج العامة
ويتم اسؤؤتقبال املشؤؤاركين واملشؤؤاراات يي أ شؤؤطة الجمعية املسؤؤائية واملسؤؤتفيدين واملسؤؤتفيدات وفقا ًً
ل رامج العمل وبحضور املوففات املعنينر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية
+
جميع املوففات

-

2

على ال موففة وموفف تسجيل الحضور والغياب من خالل أسلوب التسجيل املتبع يي الجمعيةر

املوارد الملشرية

-

3

سيتم إدخال بيانات املوففات الجدد لنظام التسجيل حين استالمها للوفيفةر

املوارد الملشرية

-

4

على ال املوففات الحفاظ على مقر الجمعية ومحتوياته من أجهزة ومقتنياتر

جميع املوففات

-

5

على ال املوففات ضمان تنظيم مجاتبهم ملا يتوافق مع عمل الجمعيةر

جميع املوففات

-

6

على ال النساء يي الجمعية الكشف عن وجههم اما ملوففة االستقبال أو من سيسمد لهن بالدخولر

7

يتم إعالم الجميع من خالل موففة االستقبال عن أي اجتماعات قد تشمل حضور ذاور للجمعية

موففة االستقبال

موففة االستقبال

-
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8

على الجميع التأكد من إغالق جميع األجهزة واملنافذ واألبواب عند مغادرة املقر

جميع املوففات

-

9

على الجميع التزام بتعليمات إخالء يي حاله الحريق على ان يتم رسم مخارج الحريق بشجل واضح

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

10

للجمعية الحق يي مراقبه املجاتب ومقر الجمعية بالشؤ ؤ ؤؤجل املناسؤ ؤ ؤؤب لضؤ ؤ ؤؤمان سؤ ؤ ؤؤالمه املوففات وزوار
املقر

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

-

3

النماذج املستخدمة :

م

اسم النموذج

-

-

4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

الحفاظ على مقر الجمعية مجان العمل الرسمي للموففات واملوففين أمر أساس ي على الجميع والظهور بمظهر الئق ومشرف أمام املشاركين واملشاراات
يي أ شطة الجمعية واملستفيدين واملستفيدات وفقا ًً ل رامج العملر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

املستودعات

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج .م  /ش  .إ 2 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية:

تحتفظ الجمعية بجميع املواد العينية بمستودعاتها العتبارها ذا قيمة مالية تتبع إجراءات إدارية ومالية لتوريدها وصرفها ر

2

اإلجراءات :

م
1.2

النشاط

املسئول

النماذج

املستودعات :

1

يتم جرد مستودعات الجمعية بشجل سنوي ورصد املصروف منها والوارد إليها من قبل أمين العهدةر

أمين العهدة

-

2

يتم إدخال املواد العينية للمس ؤؤتودع من خالل س ؤؤند اس ؤؤتالم موقع من أمين العهدة على أن يتم إدراجها
يي قائمة الجرد بفترة ال تزيد عن يومان عمل ويتم تسجيله يي نظام املستودعات اإللكترو ي

أمين العهدة

سند استالم

3

اذا اانن قيمة املواد تزيد عن  5,000ريال س ؤ ؤ ؤؤعودي يتم تش ؤ ؤ ؤؤكيل لجنة من قبل مديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤؤؤون
اإلدارية املالية بحي أن تتجون من  3- 2موففات منهن أمين العهدةر

لجنة
+
أمين العهدة

-

4

ً
يتم رص ؤ ؤ ؤؤد املواد التي س ؤ ؤ ؤؤيتم اس ؤ ؤ ؤؤتالمها ويتم تقديرها ماليا إذا لم تكن معروفة قيمهها املالية (عن طريق
االس ؤؤتفس ؤؤار عن القيمة من املت رع أو الس ؤؤؤال عن القيمة يي الس ؤؤوق من قبل أمين العهدة) ويتم إدخالها
بموجب س ؤ ؤؤند اس ؤ ؤؤتالم موقع من أعض ؤ ؤؤاء اللجنة على ان ييملن س ؤ ؤؤند االس ؤ ؤؤتالم الكمية  ،القيمة  ،نوعية
املواد وتاريخ االستالم ويتم تسجيله يي نظام املستودعات اإللكترو ي ر

لجنة
+
أمين العهدة

سند استالم

5

تقليل تجاليف التخزين واستغالل املساحاتر

أمين العهدة

-

6

مطابقة اجراءات األمن والسالمة داخل املستودعر

أمين العهدة

-
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 2.2طرق ترتيب املستودعات :
1

عمل باراود لجل صنفر

أمين العهدة

-

2

تصنيف األصناف يي املستودعاتر

أمين العهدة

-

3

استخدام نظام محاس ي لتسجيل األصناف عليهر

أمين العهدة

-

4

استالم وترتيب املخزون بالشجل السليم لتجنب التلفر

أمين العهدة

-

5

االستخدام األميل ملساحات املستودعر

أمين العهدة

-

6

املراقبة الجاملة على املستودعر

أمين العهدة

-

7

الجرد الدوري والسنوي للمستودعر

أمين العهدة

-

8

يي حال الصؤ ؤ ؤؤرف من املسؤ ؤ ؤؤتودع يتم تعبئة طلب الصؤ ؤ ؤؤرف من صؤ ؤ ؤؤاحب الطلب على أن تعتمد من مديرة
اإلدارة املعنية ومديرة الشؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية ويتم تسؤ ؤؤجيله يي نظام املسؤ ؤؤتودعات اإللكترو ي واعداد
تقرير باستالم املستفيد من االدارة الطالبة والتوقيع على صحتهر

أمين العهدة

3

طلب الصرف

مديرة الشؤون
اإلدارية واملالية

النماذج املستخدمة :

م

اسم النموذج

1

استالم مواد عينية ر

2

صرف مواد عينية ر

4

الجهات ذات العالقة :

م
1

+
مديرة اإلدارة املعنية
+

اسم الجهة
جميع إدارات الجمعية وفروعهار
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5

مؤشرات األداء:

احتفاظ الجمعية بجميع املواد العينية بمستودعاتها العتبارها ذات قيمة مالية تتبع إجراءات إدارية ومالية لتوريدها وصرفها ربالشجل األميلر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

السيارات

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج .م  /ش  .إ 3 /

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية:

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

2

اإلجراءات :

م

1.2

النشاط

املسئول

النماذج

السيارات :

1

تقوم الجمعية بتجديد استمارة السيارة وفقا لقوانين اململكة العربية السعوديةر

الشئون اإلدارية

-

2

يتم التأكد من صؤ ؤؤالحية رخصؤ ؤؤة السؤ ؤؤائق واالحتفاظ بنسؤ ؤؤخة منها ومن ثم يتم تقويس السؤ ؤؤائق بقيادة
سيارات الجمعيةر

الشئون اإلدارية

-

3

يتم تأمين الس ؤ ؤؤيارة بش ؤ ؤؤجل ؤ ؤؤامل او ض ؤ ؤؤد الغير بما يتض ؤ ؤؤمن تأمين الرااب والس ؤ ؤؤائق وذلك للض ؤ ؤؤمان
تغطية األضرار يي حال الحوادثر

الشئون اإلدارية

-

4

يي حال حدوث حادث يتحمل السؤ ؤ ؤؤائق سؤ ؤ ؤؤبة من التصؤ ؤ ؤؤليحات إذا تم تأكيد أنه املتسؤ ؤ ؤؤملب إما يي حال
تسملب اآلخرين للحادث فال يتحمل أي تجلفهر

السائق

-

5

يتم صؤ ؤؤيانة السؤ ؤؤيارة بشؤ ؤؤجل دوري وبما تتطلب من تصؤ ؤؤليحات لدى ؤ ؤؤركه الصؤ ؤؤيانة أو املعتمدين من
الجمعية

الشئون اإلدارية

-

6

تعت ر السؤ ؤ ؤؤيارة مسؤ ؤ ؤؤؤوليه السؤ ؤ ؤؤائق وعليه مراعاة قواعد السؤ ؤ ؤؤير ولذلك فإن السؤ ؤ ؤؤائق مسؤ ؤ ؤؤؤول عن أي
مخالفات قد يحصؤ ؤؤل عليها اذا اانن متعلقة بسؤ ؤؤواقة ويي حال وجود مخالفات يتم اسؤ ؤؤتخراج كشؤ ؤؤف
حولها

السائق

-

7

يتم تس ؤ ؤؤجيل جميع حراات الس ؤ ؤؤيارة يي دفتر وبش ؤ ؤؤجل يومي ويتم تقديمه لالس ؤ ؤؤتقبال لتدقيقه ومن ثم
حفظه يي سجل السيارة – على أن تتلف امللفات يي نهاية ال سنه (سجل الحركة -مرفق )13

السائق
+
االستقبال

نموذج حركة
السيارات
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8

يتم احتسؤ ؤؤاب تجلفن البوزين والصؤ ؤؤيانة للسؤ ؤؤيارة من ضؤ ؤؤمن التجلفة اإلدارية وبشؤ ؤؤجل ؤ ؤؤهري بحي أن
تتحمل املشارعع التجاليف الخاصة بها اذا تطلب األمرر

الشئون اإلدارية
+
املشارعع

9

من مسؤ ؤ ؤ ؤؤؤوليه موففة االسؤ ؤ ؤ ؤؤتقبال ترتيب وتنظيم ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون السؤ ؤ ؤ ؤؤيارة والحركة وبالتالي على ال موففة
تحتاج السؤيارة يي قضؤاء مهام رسؤميه أو زيارات ميدانية إعالم موففة االسؤتقبال إما يي بداية األسؤبوع
(يوم األحد) أو قبل يوم من موعد طلب السيارة من خالل إرسال بريد إلكترو ي لها يي الحاالت الطارئة
أو يي حال طلب توصؤؤيل أوراق أو سؤؤندات يتم إعالم موففة االسؤؤتقبال والتي سؤؤتقوم بتنسؤؤيق الحركة
علما أنه يي بعس األحيان س ؤ ؤؤيتم الرجوع لخش ؤ ؤؤخاص و مديرة إدارة الش ؤ ؤؤؤون اإلدارية واملالية لتحديد
األولويات وتنسيق العملر

موففة االستقبال

3

النماذج املستخدمة :

م
1

4

-

-

اسم النموذج
نموذج حركة السياراتر

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

ترتيب وتنظيم ؤون السيارة والحركة والحفاظ عليها من السائق ر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

خصوصية املعلومات والتوثيق

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج .م  /ش  .إ04/

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

السياسة واملبادئ األساسية:

1

ً
إن وثائق الجمعية الورقية واإللكترونية ملجا لها وبالتالي يجب الحفاظ عليها وتنظيمها بشجل يضمن سهوله الوصول لهار
ال يجوز تداول وثائق الجمعية خارج إطار العملر

2

اإلجراءات :

م

1.2

النشاط

املسئول

النماذج

املراسالت :

1

يتم اسؤ ؤؤتالم وتدوين جميع املراسؤ ؤؤالت الواردة للجمعية عند مكتب املدير التنفيذي حي يتم تسؤ ؤؤجيل
مص ؤ ؤؤدر الكتاب الوارد ورقمه وتاريخ اس ؤ ؤؤتالمه وموض ؤ ؤؤوعه يي س ؤ ؤؤجل خاص ويي أنه س ؤ ؤؤري يتم تس ؤ ؤؤجيله
وتسليمه للشخص املعنير

مكتب املدير
التنفيذي

-

2

يتم حفظ س ؤ ؤ ؤ ؤؤخ من الخطؤؤابؤؤات وفقؤؤا لتواريخ اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتالمهؤؤا بش ؤ ؤ ؤ ؤجؤؤل ورقي وإلكترو ي على أن يجون امللف
اإللكترو ي مرئي فقط من قبل مكتب املدير التنفيذير

مكتب املدير
التنفيذي

-

3

يتم ترميز جميع الخطؤؤابؤؤات الصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤادرة من الجمعيؤؤة وتس ؤ ؤ ؤ ؤؤجيلهؤؤا يي س ؤ ؤ ؤ ؤجؤؤل خؤؤاص لؤؤدى مكتؤؤب املؤؤدير
ً
التنفيذي على أن تحفظ سخ منها يي ملفات ورقيه وإلكترونيه وفقا لتواريخ ( الشهر – السنة)ر

مكتب املدير
التنفيذي

-

2.2

توثيق البرامج :

1

على اؤل إدارة إ شؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاء ملفؤات للتوثيق الخؤاصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة بهؤا بحيؤ أن يتم الحفؤاظ على الوثؤائق واملس ؤ ؤ ؤ ؤؤتنؤدات
الخاصة باملستفيدات واملستفيدين واأل شطة بشجل واضح ومنظمر

جميع اإلدارات

-

2

يعت ر نظ ؤؤام التوثيق من مس ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولي ؤؤه م ؤؤديره اإلدارة إال أن ا ؤؤل إدارة عليه ؤؤا توثيق نظ ؤؤام التوثيق خطي ؤؤا
وإرسال سخة منه ملكتب املدير التنفيذي به كمرجعية للملفات

جميع اإلدارات

-

3

عندما يتم تحدي نظام التوثيق اإلدارات يتم إ عار مكتب املدير التنفيذي بذلك

جميع اإلدارات

-
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4
3.2

املدير التنفيذي

يحق للمديرة التنفيذية التدقيق يي نظام توثيق اإلدارات لضمان سير العمل وفقا لهر
التقارير :

1

تص ؤ ؤ ؤ ؤؤدر الجمعيؤة تقؤارير ربعيؤة (س ؤ ؤ ؤ ؤؤرديؤة ومؤاليؤه) عن أعمؤالهؤا وفقؤا لنموذج التقرير الربعي (مرفق )14
ويتم عرضه على مجلس اإلدارة ملناقشته ومتابعتهر

جميع اإلدارات

نموذج
التقرير الربعي

2

يتم إصدار تقارير مختصة للداعمين وفقا لتعليماتهم وبعد موافقة املدير التنفيذي عليهمر

جميع اإلدارات

-

3

يتم حفظ س ؤ ؤ ؤ ؤؤخ من التقؤؤارير الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤادرة عن الجمعيؤؤة س ؤ ؤ ؤ ؤؤواء ملجلس اإلدارة او الؤؤداعمين يي ملفؤؤات
إلكترونيه ً
وبناء على التاريخ واملجان املقدم له التقرير على سؤ ؤؤمليل امليال  :اسؤ ؤؤم امللف الرئيسؤ ؤ ي التقارير
الربعية – يتم ا شؤ ؤ ؤ ؤؤاء ملف فرعي لسؤ ؤ ؤ ؤؤنه  2016وواحد  2017ويحفظ ال تقرير بناء على السؤ ؤ ؤ ؤؤنه التي
صدر فيهار

مكتب املدير
التنفيذي

-

4

تصدر الجمعية التقرير السنوي عن أعمالها وإنجازاتها ووضعها املالي وذلك بشهر  2من ال عامر

جميع اإلدارات

-

4.2
1

الوثائق املرجعية :
يتم االحتفاظ بالوثائق التالية وفقا ملا يلي علما ان الوثائق املالية مذاورة بالجزء املالي:

الوثيقة
ملف عام يوجد به :
تسجيل الجمعية
الئحة الجمعية الداخلية
دليل مجلس اإلدارة
دليل اإلجراءات املالي واإلداري
دليل املوارد الملشرية
ملف ال رامج
الخطة االسؤ ؤ ؤ ؤؤتراتيجية والتقارير (الربعية والسؤ ؤ ؤ ؤؤنوية) املقدمة
من الجمعية للداعمين وللمجلس
قائمة بأسماء عضوات الجمعية العمومية

املكان

مكتب املدير التنفيذي – إدارة
الشؤون املالية واإلدارية

نوع النسخة

سخ الكرتونية متاحة
سخة ورقية

مكتب املدير التنفيذي

سخة ورقية والكترونية

اإلدارات

سخة إلكترونية متاحة لإلدارات

ادارة العالقات العامة

سخة إلكترونية (غير متاحة
للتداول)

مدة االحتفاظ بها
بش ؤ ؤ ؤ ؤج ؤ ؤؤل دائم وان تم التح ؤ ؤؤدي ؤ ؤ
يحتفظ يي النس ؤ ؤ ؤ ؤخؤ ؤؤة السؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابقؤ ؤؤة
ً
إلكترونيا ملدة أربع سنوات

ً
ملدة  10سنوات ومن ثم إلكترونيا
متجددة – يحتفظ بقائمة اللواتي
ل ؤؤم ي ؤج ؤ ؤؤددن ا ؤ ؤ ؤ ؤ ؤت ؤراك ؤه ؤؤم مل ؤ ؤؤدة 4
سنوات للمرجعية
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قائمة بأسماء مجلس اإلدارة

مكتب املدير التنفيذي

سخة ورقية
سخة إلكترونية (غير متاحة)

متجددة

قائمة بأسماء مديرات اإلدارة واملوففات والعناوين

قسم املوارد الملشرية

سخة إلكترونية وورقية (غير
متاحة)

متجددة

ملفات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية:
ملف االجتماعات ومحضر مجلس اإلدارة
التعاميم من مجلس اإلدارة والقرارات
املراسالت من والى مجلس اإلدارة (الخاص باملجلس)

مكتب املدير التنفيذي

سخة ورقية وإلكترونية غير
متاحة

حفظ دائم

مراسالت الجمعية

مكتب املدير التنفيذي

سخة ورقية وإلكترونية

 4سنوات (مع احتفاظ بنسخ
إلكترونية  10سنوات)

السجالت املالية و امللفات املالية والبنكية والعهد

الشؤون اإلدارية واملالية

سخة ورقية

حفظ دائم

سجل الت رعات والسندات واإليصاالت

الشؤون اإلدارية واملالية

سخة ورقية

 10سنوات

التقارير الربع سنوية

الشؤون اإلدارية واملالية

سخة ورقية وإلكترونية

 4سنوات

5.2

إتالف الوثائق :

1

يتم تحض ؤ ؤ ؤ ؤؤير قؤؤائم ؤؤة بؤؤالوثؤؤائق التي س ؤ ؤ ؤ ؤؤيتم إتالفه ؤؤا مع تح ؤؤديؤؤد طريق ؤؤة التخلص منه ؤؤا وفق ؤؤا لنوع الورق
(مذاور يي الجدول أدناه)

الشؤون اإلدارية

-

2

يتم موافقة املدير التنفيذي على اإلتالف بعد مراجعهها لقائمة اإلتالف وعس ؤ ؤ ؤ ؤؤتينى ما يجب اس ؤ ؤ ؤ ؤؤت نائه
لصالح الجمعية

املدير التنفيذي

-

3

يتم االحتفاظ باملوافقة وقائمة املتلفة يي ملف خاص بذلك

الشؤون اإلدارية

-

3

نوع الوثائق

آلية إتالفها

مراسالت الجمعية

تقطيع الورق من خالل آلة التفتين

امللفات املالية

تقطيع الورق من خالل آلة التفتين او الحرق

مديرة املالية

ملفات ال رامج

تقطيع الورق من خالل آلة التفتين

مديرات اإلدارات

مساعدة اإلدارية – مكتب املدير التنفيذي

النماذج املستخدمة :

م
1

املسؤول عن اإلتالف

اسم النموذج
نموذج التقرير الربعير
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4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

الحفاظ على وثائق الجمعية الورقية واإللكترونية وتنظيمها بشجل يضمن سهوله الوصول لهار

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

إدارة املعلومات (الشبكة
اإللكترونية)

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج .م  /ش  .إ05/

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية:

تعت ر الجمعية ؤ ؤؤبكه املعلومات جزء من ملكيهها وبالتالي فأن مبادئ وقيم العمل املتبعة يي أصؤ ؤؤول واسؤ ؤؤتخدام الشؤ ؤؤبكة هو جزء ال يتجزأ من أخالقيات
العمل يي الجمعيةر
2

اإلجراءات :

م
1.2
1

النشاط
إدارة املعلومات (الشبكة اإللكترونية -املوقع اإللكترونية) :
مراعاة التعامل مع األجهزة اإللكترونية والكهربائية – ميل الطابعة وآلة التص ؤ ؤؤوير وإعالم أمين العهدة
بأي عطل أو فيروس قد يجون أثر على الجهاز
تعت ر ص ؤؤيانة الش ؤؤبكة واألجهزة اإللكترونية من مس ؤؤؤوليه إدارة الش ؤؤؤون اإلدارية واملالية حي س ؤؤتقوم
الجمعية بصيانهها بشجل دوري مع العلم أن على الجميع التقيد فيما يلي :
• عدم تحميل أي برامج ال تتعلق بالعمل على أجهزة الحاسوبر

2

املسئول

النماذج

• عدم تحميل أو اللعب على ألعاب إلكترونية على أجهزة الجمعيةر
• التواصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤل من خالل ال ري ؤؤد اإللكترو ي للجمعي ؤؤة يي األمور الرس ؤ ؤ ؤ ؤؤمي ؤؤة فقط والتزام ب ؤؤأخالقي ؤؤات
املراسالت يي ال ريد اإللكترو ي وعدم تداول ال ريد الغير رسمي من خاللهر

جميع املوففات

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية
+
جميع املوففات

-

-

• عدم استخدام أي أجهزة  USBمشجوك يي سالمهها من الفيروساتر
• عدم محاولة حل األعطال يي حال أنها غير واضحةر

3

سؤ ؤ ؤؤيتم سؤ ؤ ؤؤخ نظام إلكترو ي بما يشؤ ؤ ؤؤمل ال ريد اإللكترو ي بشؤ ؤ ؤؤجل دوري ويي نهاية ال أسؤ ؤ ؤؤبوع لضؤ ؤ ؤؤمان
حفظؤؤه ) (Back upإمؤؤا من مؤؤديرة إدارة الش ؤ ؤ ؤ ؤؤؤون اإلداريؤؤة واملؤؤاليؤؤة أو من تخولؤؤه ويحفظ يي خزنؤؤة
إدارة الشؤون املالية واإلدارية

مديرة إدارة
الشؤون اإلدارية
واملالية أو من
تخوله

-
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4

تعت ر املراس ؤ ؤ ؤ ؤؤالت ع ر ال ريؤؤد اإللكترو ي رس ؤ ؤ ؤ ؤؤميؤؤه وبؤؤالتؤؤالي يحق للمؤؤديرة املبؤؤا ؤ ؤ ؤ ؤؤرة أو املؤؤدير التنفيؤؤذي
باالطالع عليها يي أي وقن اانر

جميع املوففات

-

5

مض ؤ ؤ ؤ ؤؤمون املرس ؤ ؤ ؤ ؤؤالت اإللكترونية خاص ؤ ؤ ؤ ؤؤة بالعمل وبالتالي ال يجب تداولها أو اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتخدامها إال يي أمور
العملر

جميع املوففات

-

6

تعت ر الجمعي ؤؤة املوقع اإللكترو ي الت ؤؤابع له ؤؤا جزء من أعم ؤؤال الجمعي ؤؤة وب ؤؤالت ؤؤالي تتطبق علي ؤؤه أس ؤ ؤ ؤ ؤؤس
الحفاظ على الخصوصية مع شر بيان الخاص بذلك على املوقع للزائرين (مرفق )15

جميع املوففات

-

7

صيانة وتطوير املوقع اإللكترو ي للجمعية ر

8

التواصل ومتابعة الشركة املشغلة للموقع اإللكترو ي وتأكد من تنفيذ املهامر

إدارة العالقات
العامة
إدارة العالقات
العامة

-

3

النماذج املستخدمة :

م

-

اسم النموذج

1

بيان الخصوصيةر

4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

مبادئ وقيم العمل املتبعة يي أصول واستخدام بكه املعلومات جزء ال يتجزأ من أخالقيات العمل يي الجمعيةر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

االجتماعات الداخلية

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج .م  /ش  .إ06/

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

1

السياسة واملبادئ األساسية:

تعت ر الجمعية عمل الفريق أساس يي تحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة ر

2

اإلجراءات :

م
1.2
1
2
3
4
5
6
2.2

النشاط

املسئول

النماذج

تعزيز التواصل :
يتم عقد اجتماعات دورية لجميع الجادر الوفيفي لتبادل املعلومات بين بعضهم البعس ر

مكتب اإلدارة
التنفيذية

-

يتم تحؤؤديؤؤد موعؤؤد االجتمؤؤاع لجؤؤادر الجمعيؤؤة أس ؤ ؤ ؤ ؤؤبوعؤؤان قبؤؤل املوعؤؤد وذلؤؤك لض ؤ ؤ ؤ ؤمؤؤان حض ؤ ؤ ؤ ؤؤور والتزام
الجميعر

مكتب اإلدارة
التنفيذية

-

يتم إ ش ؤ ؤ ؤؤاء رزنامة ؤ ؤ ؤؤهرية أل ش ؤ ؤ ؤؤطة الجمعية من قبل مكتب اإلدارة التنفيذية على أن يتم تعبئهها من
قبل مديرات اإلدارات أو من يفوضه بشجل دوري ر
يتم عق ؤؤد اجتم ؤؤاع ؤؤات مل ؤؤديرات اإلدارات بش ؤ ؤ ؤ ؤج ؤؤل دوري وحس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤب توجي ؤؤه امل ؤؤدير التنفي ؤؤذي على أن يتم
االجتماع حسب الحاجة وتحدد املواعيد بشجل مسبق ر

مكتب اإلدارة
التنفيذية

-

مكتب اإلدارة
التنفيذية

-

يتم توثيق محاضر اجتماعات املديرات مع املدير التنفيذي وتعميمها وحفظها يي امللفات للمتابعة ر

مكتب اإلدارة
التنفيذية

-

يجب على ال املوففات التزام بحضور اجتماعات الجمعية أو االعتذار قبل يومان من موعد االجتماع
على األقل ر

مكتب اإلدارة
التنفيذية

-

خصوصية البيانات :

1

تلتزم الجمعيؤؤة واؤؤل من يعمؤؤل لصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالحهؤؤا (وعش ؤ ؤ ؤ ؤمؤؤل أعضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاء مجلس اإلدارة واملس ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولين التنفيؤؤذيين
واملوففين واملس ؤ ؤ ؤ ؤؤتش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارين واملتطوعين) ب ؤؤاملح ؤؤافظ ؤؤة على خص ؤ ؤ ؤ ؤؤوص ؤ ؤ ؤ ؤي ؤؤة بي ؤؤان ؤؤات امل ؤؤانحين واملت رعين
واملتطوعين واملستفيدين وعدم مشاركهها ألي أحد إال بعد موافقة األشخاص املعنيينر

جميع املوففات
وال من يعمل
لصالح الجمعية

2

تعت ر الجمعية البيانات التي تشؤؤملها الخصؤؤوصؤؤية أي بيانات عامة أو خاصؤؤة ميل البيانات الشؤؤخصؤؤية
أو ال ريد اإللكترو ي أو املراسؤ ؤ ؤؤالت أو أي بيانات أخرى ت ي
قدم للجمعية سؤ ؤ ؤؤواء من املتطوعين ،املانحين،
املت رعين أو املستفيدين من خدمات الجمعيةر

جميع املوففات

-

-
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تضؤمن الجمعية أن يتم التعامل مع البيانات بحذر واملحافظة على خصؤوصؤيهها داخل الجمعية أو من
خالل موقع الجمعية اإللكترو ي وبذلك بضمان التزامها بما يلي:
3

• أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشرر
• عدم بيع أو مشاركة بيانات املتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهمر

-

جميع املوففات

• عدم إرسؤؤال الجمعية أي رسؤؤائل بريد إلكترو ي أو رسؤؤائل نصؤؤية للمتعاملين معها سؤؤواء بواسؤؤطهها
أو بواسطة أي جهة أخرى دون إذنهم

3

النماذج املستخدمة :

م

اسم النموذج

-

-

4

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

العمل بروح الفريق أساس يي تحقيق أهداف الجمعية بفاعلية وكفاءة رر

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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اسم اإلجراء

إدارة املخاطر

مستوى االطالع

سري  /داخلي

اإلدارة

الشئون اإلدارية واملالية

حالة اإلجراء

إصدار نهائي

ج .م  /ش  .إ07/

تاريخ اإلجراء

2018/09/01م

رقم اإلجراء

السياسة واملبادئ األساسية:

1

املخ ؤؤاطر هي اي عوام ؤؤل خ ؤؤارجي ؤؤة أو داخلي ؤؤة ق ؤؤد تؤثر على س ؤ ؤ ؤ ؤؤير العم ؤؤل و/أو ع ؤؤدم تحقيق النت ؤؤائج وااله ؤؤداف وق ؤؤد تجون املخ ؤؤاطر ن ؤؤابع ؤؤة من أبع ؤؤاد
اقتصادية ،سياسية ،قانونية ،اجتماعية ،بيئية الخ أو اذا اانن داخلية من ممارسات خاطئةر
لقد تم معالجة الكيير من املخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية من الداخل خالل اإلجراءات املالية واإلدارية مبا ؤؤرة فميال تعيين املدقق الداخلي
والخارجي يقلل من إمجانية االختالس والتالعب املالي الخر
ويي حؤال اؤان أثر الخطر واحتمؤاليؤة وقوعؤه عؤاليؤة – إمؤا يتم إعؤادة النظر يي العمؤل أو يتم اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتبعؤاده تس ؤ ؤ ؤ ؤؤتنؤد الجمعيؤة على تطوير االحتيؤاطي املؤالي
لضمان ثبات عملهار

2

اإلجراءات :

م
1.2
1

2.2
1

النشاط

املسئول

النماذج

تحليل املخاطر :
يتم يي اطار التخطيط الس ؤؤنوي تحليل املخاطر على املس ؤؤتويات املختلفة وتحليل مدى إمجانية حدو ها
واثرها على الجمعيةر ويي حال وجد مخاطر ذات احتمالية حدوث عالية واثرها عالي يتم إعالم مجلس
اإلدارة بذلك التخاذ التدابير الالزمةر

لجنة املخاطر

-

إجراءات كيفية تحليل املخاطر :
بالنسبة إلجراءات كيفية تحليل املخاطر فهي مبينة يي الجدول أدناهر

لجنة املخاطر

-
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3.2

األثر /
احتمالية حدوثه

عالي

عالي

إعؤؤالم مؤجؤلؤؤس اإلدارة ألخ ؤ ؤؤذ الؤت ؤ ؤؤدابؤيؤؤر
الالزمة

وسط

إعؤؤالم مؤجؤلؤؤس اإلدارة ألخ ؤ ؤؤذ الؤت ؤ ؤؤدابؤيؤؤر
الالزمؤ ؤؤة مع وض ؤ ؤ ؤ ؤؤع خطؤ ؤؤة لتعؤ ؤؤامؤ ؤؤل مع
األثر الذي سيقع على الجمعية

قليل

إعؤؤالم مؤجؤلؤؤس اإلدارة ألخ ؤ ؤؤذ الؤت ؤ ؤؤدابؤيؤؤر
الالزمؤ ؤؤة مع وض ؤ ؤ ؤ ؤؤع خطؤ ؤؤة لتعؤ ؤؤامؤ ؤؤل مع
األثر الذي سيقع على الجمعية

وسط

قليل

إيج ؤؤاد حلول وطرحه ؤؤا على مجلس
إيؤ ؤج ؤ ؤؤاد حؤ ؤلؤ ؤؤول لؤ ؤتؤ ؤع ؤ ؤؤام ؤ ؤؤل م ؤ ؤع ؤ ؤه ؤ ؤؤا
اإلدارة لؤ ؤ ؤلؤ ؤ ؤح ؤ ؤؤد م ؤ ؤؤن األث ؤ ؤؤر عؤ ؤ ؤل ؤ ؤؤى
ومتابعهها
الجمعية
إيج ؤؤاد حلول وطرحه ؤؤا على مجلس
إيؤ ؤج ؤ ؤؤاد حؤ ؤلؤ ؤؤول لؤ ؤتؤ ؤع ؤ ؤؤام ؤ ؤؤل م ؤ ؤع ؤ ؤه ؤ ؤؤا
اإلدارة لؤ ؤ ؤلؤ ؤ ؤح ؤ ؤؤد م ؤ ؤؤن األث ؤ ؤؤر عؤ ؤ ؤل ؤ ؤؤى
ومتابعهها
الجمعية
إيج ؤؤاد حلول وطرحه ؤؤا على مجلس
إيج ؤ ؤؤاد أس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالي ؤ ؤؤب لتع ؤ ؤؤامؤ ؤؤل معه ؤ ؤؤا
اإلدارة لؤ ؤ ؤلؤ ؤ ؤح ؤ ؤؤد م ؤ ؤؤن األث ؤ ؤؤر عؤ ؤ ؤل ؤ ؤؤى
ومتابعهها عن قرب
الجمعية

استراتيجيات الحد من املخاطر :

يتم رص ؤؤد اس ؤؤتراتيجيات التعامل مع املخاطر الخارجية والداخلية يي الخطة الس ؤؤنوية علما ان املخاطر اإلدارية واملالية يتم معالجهها من خالل اإلجراءات
املتخؤذة من الجمعيؤة واملدرجة من خالل األدلة عامةر وفيمؤا يلي بعس االس ؤ ؤ ؤ ؤؤتراتيجيؤات التي س ؤ ؤ ؤ ؤؤتعمؤل بهؤا الجمعيؤة للحؤد من وقع امل ؤخاطر على املوففؤات
واملقر وهي:
1

يي ح ؤؤال ح ؤؤدوث ح ؤؤادث مع املوفف ؤؤة أو املوفف ووقع ض ؤ ؤ ؤ ؤؤرر يتم تغطي ؤؤة الض ؤ ؤ ؤ ؤؤرر من قب ؤؤل الجمعي ؤؤة
والتأمينات الطبيةر

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

2

يتم اخؤذ التؤدابير الالزمؤة التي تض ؤ ؤ ؤ ؤؤمن الحفؤاظ على وثؤائق الجمعيؤة يي حؤال حؤدوث حريق حيؤ وفقؤا
لخجراء ويتم وض ؤ ؤ ؤ ؤؤع املس ؤ ؤ ؤ ؤؤتنؤؤدات املهمؤؤة للجمعيؤؤة يي خزانؤة ضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤد الحريق  ،كمؤؤا يتم س ؤ ؤ ؤ ؤؤخ املعلومؤات
اإللكترونية بشجل دوري والحفاظ على سخة منه داخل الخزانة املحصنة من الحريق

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

3

يتم الحصول على أسطوانات تطفئه الحريق وتوزععها يي املبنى

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

4

يتم تدريب املوففات وإر اد الجميع على كيفية إخالء املبنى يي حال الحريق

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

5

يتم اخذ التدابير الالزمة للحفاظ على سؤ ؤؤالمة املوففات من خالل الجاميرات ووجود موففة اسؤ ؤؤتقبال
وحارس للجمعية

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

6

يتم تزويد والتأكد من خزانة اإلس ؤؤعاف األولى مع توض ؤؤيد أرقام الض ؤؤرورية لش ؤؤرطة واإلس ؤؤعاف والدفاع
املد ي عند االستقبال ويي جميع غرف الجمعية

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-
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7

يتم الحفاظ على أرقام اتصؤؤال يي حاالت الطوارئ لجل املوففات عند مسؤؤؤول املوارد الملشؤؤرية واملديرة
املالية والتنفيذية

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

8

يتم تأمين سيارات ومبا ي الجمعية لضمان تغطية التجاليف يي حال وقوع الحوادث

إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

4.2

التعامل مع حاالت الطوارئ :

1

كمؤؤا وقؤؤد تحؤؤدد املؤؤدير التنفيؤؤذي بؤؤالتعؤؤاون مع املؤؤدير املؤؤالي موففتؤؤان يي اؤؤل طؤؤابق لتعؤؤامؤؤل مع حؤؤاالت
الطوارئ إما يي االتصال على اإلسعاف أو إخالء املبنى أو إعالم املدير التنفيذي واملالية يي الحالة فورة
وقعها وذلك لتعامل مع الحالة بشجل هادئ علما انه يتم تعميم أسماء األشخاص على الجميع

3

النماذج املستخدمة :

م

النموذج

-

-

4

املدير التنفيذي
+
إدارة الشؤون
املالية واإلدارية

-

الجهات ذات العالقة :
اسم الجهة

م
1

جميع إدارات الجمعية وفروعهار

5

مؤشرات األداء:

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

6

جدول التعديالت :

م

رقم التعديل

تاريخ التعديل

وصف التعديل

أعد بواسطة

-

-

-

-

-
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النماذج املستخدمة

الشئون اإلدارية واملالية

اإلدارة

اسم النموذج

م
1

املوازنة التقديرية

2

الخطة السنوية

3

تقرير االيرادات

4

تتبع املوازنة التقديرية

5

سند الصرف

6

سند القبس

7

استالم املواد العينية من املستودع

8

صرف املواد العينية من املستودع

9

طلب راء

10

تقديم عرض سعر

11

مقارنة عروض االسعار

12

تسديد سلفة النثريات

13

حركة السيارات

14

التقرير الربعي

15

بيان الخصوصية
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جدول اإلعداد واملراجعة والتدقيق واملوافقة
النشاط

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

إعداد
مراجعة وتدقيق
اعتماد
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