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مقدمة:
يقدم الدليل املايل �صورة �شاملة ومتكاملة يف حتديد ال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة �أو املعمول بها ،و�إعادة
�صياغتها �أو حت�سينها يف دليل عملي ومرن يعك�س املتطلبات املالية واملحا�سبية للجمعيات والأندية الأهلية وبالتايل
ي�ساعد على تنفيذ م�شروع رفع القدرات امل�ؤ�س�سية للمنظمات الأهلية التي ال تهدف �إىل الربح يف مملكة البحرين
واملمول من ال�صندوق الإمنائي للأمم املتحدة ( .)UNDPوقد مت �إعداد هذا الدليل �إىل اجلمعيات والأندية
الأهلية والإحتادات اخلا�ضعة للقانون رقم  21ل�سنة 1989م حتت �إ�شراف وزارة التنمية االجتماعية.
�أهداف الدليل:
� -1أهداف مالية
•حتديد ال�سيا�سات والقواعد املالية التي حتكم �إعداد القوائم املالية باجلمعية .
•م�ساعدة معدي التقارير والقوائم املالية يف �إعداد ح�سابات معربة عن نتيجة ن�شاط و �أعمال اجلمعية.
•حتقيق الرقابة واملتابعة الذاتية على �صحة ودورية ت�سجيل البيانات املحا�سبية .
•حتديد امل�سئوليات واملهام للوحدات امل�سئولة عن �إدارة �أن�شطة اجلمعية وارتباطها بالوظائف ولي�س بالأفراد .
�-2أهداف �إدارية
•اال�ستجابة ال�سريعة ملد الإدارة بالبيانات واملعلومات املالية املطلوبة
•�ضمان تنفيذ �أعمال اجلمعية و�أن�شطتها املختلفة بالدقة و الكفاءة املطلوبة
� – 3أهداف تخطيطية
•انتهاج الأ�سلوب الرقابي عن طريق متابعة ن�شاط اجلمعية والتعرف على مدى �إمكانية حتقيق الأهداف
املخططة .
•�إمكانية تقدير امل�صروفات املتوقعة وكذلك الإيرادات املتوقعة للجمعية خالل فرتات ال�سنة املالية ,وذلك
من خالل.
•التقارير الدورية املعدة واملقدمة �إىل ال�سلطة املخت�صة ( جمل�س الإدارة ).
ولكي يتم حتقيق هذه الأهداف كان البد من-:
•و�ضع �سيا�سات حما�سبية
•و�ضع نظام ح�سابات ( املجموعة الدفرتية  ,ال�سجالت املحا�سبية )
•نظم املوازنات
•�ضمان وجود الدورة امل�ستندية
•طريقة �إعداد التقارير املالية واملحا�سبية بحيث تتالءم مع طبيعة عمل اجلمعية وحجم ن�شاطها وفق معايري
املحا�سبة الدولية وما يت�سق مع طبيعة اجلمعيات التي ال تهدف �إىل الربح .
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النظام المالي وإجراءات الرقابة الداخلية للجمعية
النظام املايل للجمعية
�أوال� :أحكام عامة:
ال�سنة املالية
تبد�أ ال�سنة املالية للجمعية يف  1يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام.
م�س�ؤولية رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
يعترب رئي�س اجلمعية هو املمثل القانوين للجمعية لدى الغري و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ك ًال م�سئول يف حدود اخت�صا�صه
عن �أموال اجلمعية وعن �أي ت�صرف فيها يكون خمالفا لأحكام النظام الأ�سا�سي واللوائح الداخلية للجمعية /النادي
وقرارات اجلمعية العمومية.
الالئحة املالية للجمعية :
ي�ضع جمل�س الإدارة الئحة مالية ينظم فيها ال�ش�ؤون املالية للجمعية وعلى الأخ�ص – �أوجه �صرف �أموال اجلمعية
ر�سمي االن�ضمام واال�شرتاك ومقدار املبالغ التي يجوز للأمني املايل االحتفاظ بها ك�سلفه
و�إيداعها وحتديد
ّ
م�ستدمية لل�صرف منها يف احلاالت الطارئه (وغري ذلك من البيانات) وال تعترب الالئحة املالية �سارية املفعول �إال
بعد �إقرارها من اجلمعية العمومية.
تعترب �أموال اجلمعية �سواء كانت عينية �أو نقدية ملكا لها مبا فيها ا�شرتاكات الأع�ضاء باعتبارها �أنها خرجت
من ذمتهم ل�صالح اجلمعية لذا لي�س لديهم احلق فيها وال يحق لهم ا�سرتدادها وت�أخذ ذات احلكم التربعات
والهبات.
متلك العقارات:
الأ�صل ح�سب قانون اجلمعيات رقم ( )21ل�سنة  1989هو عدم متلك العقارات �أو �أي �أ�صول �أخرى �إال بالقدر
ال�ضروري لتحقيق الغر�ض الذي �أن�ش�أت من �أجله ما مل حت�صل على �أذن خا�ص من الوزارة ب�شرط احل�صول على
موافقة اجلمعية العمومية قبل التملك �أو �إقرار ذلك يف �أول اجتماع تال له ومما ي�ساعد يف حتقيق �أغرا�ضها كما
للجمعية �أن ت�ستثمر فائ�ض �إيراداتها يف جماالت مربحة الك�سب ت�ضمن لها احل�صول على مورد ثابت �أو �أن تعيد
توظيفها يف م�شروعاتها الإنتاجية و اخلدمية ومينع عليها الدخول يف م�ضاربات مالية.
التدقيق املايل:
يجب �أن يكون لكل جمعية ميزانية �سنوية و�إذا جاوزت م�صروفاتها �أو �إيراداتها ع�شرة �آالف دينار وجب على جمل�س
الإدارة عر�ض احل�ساب اخلتامي على مكتب حما�سبة قانوين معتمد م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة له لفح�صه وتقدمي
تقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية يف اجتماعها ال�سنوي ب�شهر على الأقل ويجب �إرفاق �صورة من احل�ساب
اخلتامي وامليزانية وتقارير مراقب احل�سابات وجمل�س الإدارة بخطابات الدعوة املوجهة اىل الأع�ضاء الذين لهم
حق ح�ضور اجلمعية العمومية ،كما يجب عر�ض هذة الأوراق يف مكان ظاهر مبقر اجلمعية قبل انعقاد اجلمعية
العمومية بخم�سة ع�شر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم الت�صديق عليها.
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جمع املال /قبول /احل�صول على �أموال من خارج اململكة �أو �إر�سال /حتويل �أموال للخارج:
ال يجوز لأي جمعية �أن حت�صل على �أموال من �شخ�ص �أجنبي �أو جهة �أجنبية وال �أن تر�سل �شيئا مما ذكر �إىل
�أ�شخا�ص �أو منظمات يف اخلارج �إال ب�أذن من الوزارة ،كما ال يجوز للجمعية جمع املال من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
االعتباريني داخل �أو خارج �إقليم اململكة ب�أي و�سيلة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة.
�إيداع �أموال اجلمعية:
على اجلمعية/النادي �أن تودع �أموالها النقدية با�سمها الذي �سجلت به لدى احد امل�صارف املعتمدة ،حيث �سيكون
فتح احل�ساب البنكي و اعتماد الأ�شخا�ص املخولني بالتوقيع على احل�ساب البنكي مبوجب خطاب من الوزارة
للبنك.
املدير �أو املجل�س امل�ؤقت:
على �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية �أو القائمني بالعمل فيها �أن يبادروا �إىل ت�سليم املدير �أو املجل�س امل�ؤقت مبجرد
ت�شكيله جميع �أموال اجلمعية و�سجالتها ودفاترها وم�ستنداتها وعلى جميع املوظفني يف اجلمعية �أن يحافظوا على
�إدارتها وم�ستنداتها و�أموالها حتى يتم ت�سليمها �إىل املدير �أو املجل�س امل�ؤقت وال يخل قيامهم بت�سليم �أموال اجلمعية
مبا يكون قد ترتب يف ذمتهم من م�سئولية طبقا لأحكام القانون ،كما ال يجوز اال�شرتاك يف موا�صلة ن�شاط للجمعية
�أو م�ؤ�س�سة خا�صة �أو نادي �أو الت�صرف يف �أموالها على �أي وجه بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�سمية.
حل اجلمعية :
يف حال حل اجلمعية �إجباريا �أو اختياريا ،يحظر على �أع�ضاء اجلمعية التي تقرر حلها اختياريا �أو �إجباريا كما
يحظر على القائمني ب�إدارتها وعلى موظفيها موا�صلة ن�شاطها �أو الت�صرف يف �أموالها مبجرد علمهم بحلها كما
يحظر على �أي �شخ�ص �أن ي�شرتك يف ن�شاط اجلمعية بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�سمية ،ويتم تعيني م�صفي
من قبل وزارة التنمية االجتماعية ملدة وب�أجر ويكون �إلزامي على القائمني على �إدارة اجلمعية املبادرة بت�سليم
امل�صفي جميع امل�ستندات وال�سجالت اخلا�صة باجلمعية عند طلبها  ،ومينع عليهم وعلى امل�صرف املودع لديه
�أموال اجلمعية واملدينني لها ال�صرف يف �أي �ش�أن من �شئون اجلمعية �أو حقوقها �إال ب�أمر كتابي من امل�صفي.
بعد متام الت�صفية  ،يقوم امل�صفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام املقررة يف نظام اجلمعية ،ف�إذا مل يوجد
ما ين�ص يف نظام اجلمعية على ذلك �أو وجد ولكن �أ�صبحت طريقة التوزيع املن�صو�ص عليها غري ممكنة وجب على
الوزارة �أن تقرر توجيه �أموال اجلمعية املنحلة �إىل الهيئات االجتماعية التي تراها ،كما يحظر على جمل�س �إدارة
اجلمعية املندجمة �أو التي �صدر قرار بتعيني جمل�س م�ؤقت �أو مدير لها وكذلك موظفيها الت�صرف يف �أي �شان من
�شئون اجلمعية مبجرد �إبالغهم قرار االندماج �أو قرار تعيني املدير �أو املجل�س واملجل�س امل�ؤقت.
املهام وامل�سئوليات املالية:
يجب �أن تقوم كل جمعية بتحديد املهام وامل�سئوليات املالية بالالئحة املالية لها على �أن تتخذ النقاط الرئي�سية
الآتية لكل منهما ك�إطار عام يف العمل:
املهام:
الرقابة على �إيرادات وم�صروفات امل�شاريع و�أن�شطة اجلمعية .
معاونة الأمني املايل يف حتقيق �أق�صى معدالت الأداء املمكنة عن طريق تطبيق النظم املالية والرقابية.
�إعداد التقارير املحا�سبية واملوازنات التقديرية والدرا�سات التي تقدم للجهات املعنية والرقابية.
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الرقابة على احل�سابات العامة واملوجودات الثابتة.
�إعداد التقارير عن نتائج �أعمال اجلمعية و�أن�شطتها.
امل�سئوليات:
•تنفيذ اخلطط وال�سيا�سات املالية للجمعية وفقا ملا مت ر�سمه يف اجلمعية العمومية.
•االحتفاظ بالدفاتر وال�سجالت املالية الالزمة ال�ستخراج نتائج �أعمال الن�شاط وحتديثها ب�صفة دورية.
•ا�ستيفاء متطلبات اجلهات احلكومية والر�سمية واجلهات املانحة من �سجالت وتقارير و�إح�صائيات.
•�إعداد تقارير الن�شاط ونتائج الأعمال الدورية واخلتامية والتقارير التحليلية اخلا�صة مب�ؤ�شراتها.
•اال�شرتاك يف �إعداد ومتابعة تنفيذ املوازنة التقديرية ال�سنوية للجمعية.
•التحقق من كفاية املعلومات الواردة يف �سجالت العقارات واملنقوالت و ا�ستكمالها .
•الت�أكد من التزام جميع العاملني باجلمعية وفروعها بتطبيق اللوائح املالية اخلا�صة يف �إطار النظم والت�شريعات
املالية املعمول بها يف اململكة بالن�سبة للم�شاريع التي يتم تنفيذها.
•املراجعة امل�ستمرة لإجراءات الرقابة الداخلية للت�أكد من كفايتها للحفاظ على �أ�صول اجلمعية و�سالمة جميع
املعامالت املالية مع الغري و�إدخال ما يلزم من تطوير عليها.
•�إعداد التقارير الدورية بطريقة �صحيحة وفى الوقت املنا�سب وطبقا ل�شروط اجلهة املانحة.
•الت�أكد من دقة الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية واملخزنية.
•االلتزام بالأ�صول املحا�سبية والقواعد املالية.
•حتديد امل�سئولية يف حت�صيل �أي نقدية ويف �صرف ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة.
•الت�أكد من قانونية ال�صرف و�إمتام املراجعة قبل �إعداد �أذون ال�صرف وقبل تقدميها لل�شيكات للتوقيع.
•املتابعة الدورية حلركة ح�سابات البنك مبختلف �أنواعها.
•متابع احل�صول على الدفعات املالية الواردة كتمويل لأي م�شروع للجمعية.
•متابعة موقف ال�سيولة النقدية للأن�شطة وامل�شروعات.
•�إتباع الإجراءات املالية ال�صحيحة لعملية ال�شراء و�أن يكون ال�صرف بناء على ذلك.
•ت�سجيل كافة العهد والأ�صول وال�سجالت املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
•عر�ض املوقف املايل على جمل�س �إدارة اجلمعية يف االجتماعات ال�شهرية.
•متابعة تنفيذ الأن�شطة و�أن تتم يف حدود املوازنة املعتمدة.
ثانيا :ال�سيا�سات املحا�سبية
متثل ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�س�س واملبادئ والقواعد والإجراءات التي تطبقها �إدارة اجلمعي ــة عند �إعداد وعر�ض
القوائم املالية بحيث تت�ضمن الأ�س�س املحا�سبية الدولية الآتية:
•يجب �أن تت�ضمن القوائم املالية �إف�صاح ًا تام ًا و كام ًال عن جميع ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة عند
�إعداد وعر�ض القوائم.
•يعترب الإف�صاح عن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة جزء ًا متمم ًا للقوائم املالية ,ويجب �أن يتم الإف�صاح عن تلك
ال�سيا�سات يف مكان واحد بالقوائم املالية.
•يطلب م�ستخدمو القوائم املالية ذلك الإف�صاح باعتباره �أحد املعلومات التي يجب احل�صول عليها ال�ستخدامها
�ضمن العديد من الأغرا�ض الأخرى – يف التقييم واتخاذ القرارات حيث �أنهم ال ي�ستطيعون القيام بذلك ما مل
تو�ضح القوائم املالية ال�سيا�سات الهامة املطبقة عند �إعداد وعر�ض تلك القوائم املالية.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الواجبة التطبيق باجلمعية :
يف �ضوء متطلبات معايري املحا�سبة الدولية مبا يتنا�سب للوحدات التي ال تهدف �إىل حتقيق الربح ,فيما يلي �أهم
ال�سيا�سات املحا�سبية التي يجب �أن تطبقها اجلمعية:
•يتم �إعداد احل�سابات املالية وفق ًا لقواعد التكلفة التاريخية .
•يتم �إعداد احل�سابات املالية على �أ�سا�س اال�ستحقاق حيث يتم حتميل الفرتة املالية مبا يخ�صها من م�صروفات
�سواء مت دفعها �أو مل يتم دفعها ومبا يخ�صها من �إيرادات �سواء مت حت�صيلها �أو مل يتم حت�صيلها .وفى حالة
�إتباع اي �أ�سا�س �آخر يجب الإف�صاح عن ذلك يف الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية .
•يتم ا�ستخدام �أ�سا�س القيد املزدوج عند �إجراء كافة العمليات املالية بالدفاتر .
•يتم �إعداد ح�سابات اجلمعية بالعملة املحلية ( الدينار البحريني ).
الإعانات املخ�ص�صة ( املنح من جهات �سواء داخل اململكة �أو من اخلارج ):
عندما تكون الإعانة  /الدخل من جهة ما ومقيد ًا ال�ستخدامه يف �أن�شطة حمددة ( �أي �أنه لي�س يف �صورة منحة دعم
عام للأن�شطة الأ�سا�سية للجمعية ) يتم تنفيذ ما يلي:
•تتم معاملة �أي فائ�ض يف الإنفاق من املبالغ الواردة للأن�شطة املخ�ص�صة من قبل املمول كواحد من بنود االلتزامات
يف احل�سابات و يظهر بجانب االلتزامات بقائمة املركز املايل حتت عنوان “ م�شروعات ممولة خم�ص�صة.
•عندما تكون املبالغ الواردة واملخ�ص�صة �أقل من الإنفاق و�سيتم تلقى منح �إ�ضافية لتغطية الإنفاق الزائد يتم
�إثبات املبالغ التي �سيتم تلقيها وتظهر �ضمن ح�ساب الإيرادات وامل�صروفات.
املخزون:
حتت�سب القيمة الفعلية للمخزون على �أ�سا�س ثمن ال�سوق وما يتم التربع به على �أ�سا�س ال�سعر اجلاري املحلى
للتكلفة يتم �صرف املخزون ب�أ�سلوب الوارد �أوال ي�صرف �أوال � .أو �أي طريقه �أخرى تبعا لنوع الن�شاط على �أن ين�ص
على ذلك يف القوائم املالية.
ثالثا :ال�سجالت املالية والإدارية
حتتفظ اجلمعية يف مركز �إدارتها بجميع ال�سجالت والدفاتر واملكاتبات التالية وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم
( )4ل�سنة :2007
•�سجل الع�ضوية مبينا به على الأخ�ص ا�سم كل ع�ضو ولقبه وجن�سيته ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله يف
الع�ضوية ورقمه ال�شخ�صي الثابت يف بطاقة ال�سجل ال�سكاين املركزي.
•�سجل اال�شرتاكات مو�ضحا به ا�سم كل من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من الأع�ضاء ولقبه و�سنه وجن�سيته
ومهنته وجهه عمله وحمل �إقامته وتاريخ ان�ضمامه ورقم هاتفه.
•�سجل حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية.
•�سجل حما�ضر اجتماعات وقرارات جمل�س الإدارة على �أن توقع املحا�ضر من رئي�س و�أمني ال�سر وجميع
الأع�ضاء احلا�ضرين.
•�سجل الإيرادات وامل�صروفات ( ي�سجل كيومية عامة ).
•�سجل حل�ساب البنك .
•�سجل حل�ساب ال�سلفة امل�ستدمية
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•�سجل لقيد جميع العقارات �أو املنقوالت �أو غريها من العهد امل�ستدمية التي متلكها اجلمعية على �أن يثبت يف
هذا ال�سجل و�صف خمت�صر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه واملكان املوجود فيه وا�سم ال�شخ�ص الذي يف
عهدته و�صفته وعنوانه كما يثبت ال�سجل املذكور كل تغيري يطر�أ على حالتها .
•ملفات حلفظ كافة وثائق امللكية وكافة الفواتري والإي�صاالت واملكاتبات ويجب �أن تكون هذه امللفات مرقمة
وخمتومة بختم اجلمعية .ويجوز للجمعية �أن مت�سك �سجالت ودفاتر �أخرى طبقا الحتياجات ن�شاطها.
•�سجل الزيارات
•�سجل جمع التربعات العينية والنقدية
•التقارير ال�شهرية ملجل�س الإدارة والتي تت�ضمن بيانات �شاملة عن الإيرادات وامل�صروفات.
•احل�سابات اخلتامية طبقا للقواعد والأ�صول املتبعة يف النظم املحا�سبية.
•اجلرد ال�سنوي للعهد والأ�صول( املوجودات ) وامل�ستندات املالية يف نهاية كل �سنة مالية بلجنة يحددها جمل�س
الإدارة على �أن ميثل جمل�س الإدارة بح�ضور واحد على الأقل من بني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
نظرا للأهمية العملية لل�سجالت لذا �سوف نقوم بعر�ض تف�صيلي لبع�ض منها مبا يخدم املقام
كالتايل:
�أوال� :سجل الإيرادات وامل�صروفات ( : ) GL
الغر�ض من الدفرت :
جتميع ملخ�ص حلركة و�أر�صدة جميع احل�سابات املفتوحة واملعدة مبعرفة الإدارة املالية على �أ�سا�س يومي � /شهري
 /حتى تاريخه مبا ميكن من حتقيق امليزات التالية:
•�إعداد ميزان مراجعة ونتائج �أعمال يف اق�صر مدة ممكنة مع املحافظة على الدقة وفى �أي وقت خالل ال�شهر.
•�سهولة املراقبة على الدفاتر امل�ساعدة والتحليلية و�سرعة �إجراء الت�سويات الالزمة .
•حتقيق الرقابة الذاتية على القيد به والدفاتر امل�ساعدة والتحليلية حيث يتم القيد فيه من امل�ستند على م�ستوى
احل�سابات الإجمالية وبالدفاتر التحليلية وامل�ساعدة على م�ستوى احل�سـابات الفـرعيـة( دون ترحيل ) ثم تتم
املطابقة بينهما على �أ�سا�س يومي.
•�إعطاء الأمني املايل �صورة وا�ضحة وخمت�صرة و�سريعة عن حركة ن�شاط امل�شروع والتي لها ت�أثري مايل.
•يوفر الوقت واملجهود الإ�ضافيني وكذلك يقلل من فر�ص احتمال حدوث الأخطاء للحد الأدنى نتيجة عمليات
الرتحيل الالزمة يف ظل ا�ستخدام يوميات و�أ�ساتذة متعددة.
•ت�سهيل �سرعة �إعداد التقارير املالية اخلا�صة بامل�شروع يف �أي وقت .
•ت�سهيل مهمة �إعداد ح�ساب الإيرادات وامل�صروفات �شهري ًا على م�ستوى اجلمعية .
دورية القيد :
يتم القيد بالدفاتر �أو ًال ب�أول يومي ًا و�شهري ًا.
املحتويات:
يت�ضمن هذا الدفرت خانة لكل ح�سابات اجلمعية مق�سمة �إىل مدين ودائن.
م�ستند القيد:
ً
قيد يومية مرقم ونظرا لأن جماميع احل�سابات الإجمالية يف هذه اليومية ت�شتمل على املقبو�ضات واملدفوعات
النقدية ( التي متثل الأ�سا�س يف �إعداد ح�ساب املقبو�ضات واملدفوعات �شهري ًا ) بالإ�ضافة �إىل قيود الت�سويات  ,من
ثم يتوفر لدى املحا�سب �أو الأمني املايل وب�أقل جهد �إمكانية �إعداد ح�ساب الإيرادات وامل�صروفات ال�شهري وكذا
�إمكانية �إعداد خمتلف التقارير ال�شهرية �سواء على الأ�سا�س النقدي �أو �أ�سا�س اال�ستحقاق.
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طريقة القيد:
يتم قيد اليومية بخانة رقم امل�ستند وتاريخه والبيان يف اخلانة املعدة لذلك بالإ�ضافة �إىل �إثبات رقم الإذن يف خانة
البيان و�إثبات املبالغ حتت احل�سابات الإجمالية اخلا�صة بها .
دورية املطابقة:
يتم مطابقة �أر�صدة احل�سابات الإجمالية املفتوحة بالدفرت مع نظرياتها من �أر�صدة احل�سابات بالدفاتر التحليلية
وامل�ساعدة يف �أي وقت كما يتم جتميع �صفحات الدفرت كل �شهر وللأ�شهر ال�سابقة ولل�شهر حتى تاريخه.
ثانيا� :سجل البنك
الغر�ض من ال�سجل:
امل�ساعدة يف حتديد الر�صيد الدفرتي.
املحتويات:
�أ�سم البنك ورقم احل�ساب يف هذا البنك.
م�ستند القيد:
م�ستند القيد الأ�صلي بعد التوجيه املحا�سبي موقع ًا عليه من امل�سئول عن الإعداد بالإدارة املالية ومعتمد ًا من املدير
املايل �أو الأمني املايل.
طريقة القيد:
تثبت العمليات البنكية املدينة والدائنة من واقع م�ستند القيد الأ�صلي بعد التوجيه املحا�سبي وي�ستخرج الر�صيد
بعد كل عملية �سواء بالعملة املحلية �أو بالعملة الأجنبية واملعادل لها بالعملة املحلية  .يجب �أن تطابق جماميع
ح�سابات البنـوك ( اجلانب املدين واجلانب الدائن ) جماميع ح�ساب جارى البنك املو�ضح باليومية العامة GL
 ،كما تخ�ص�ص �صفحة م�ستقلة لكل بنك ت�سجل بها احلركة املدينة والدائنة والر�صيد بهدف امل�ساعدة يف حتديد
الر�صيد الدفرتي مبا ميكن من �سهولة �إعداد مذكرة ت�سوية البنك .
دورية املطابقة:
املطابقة ال�شهرية بني الر�صيد الدفرتي لكل بنك مع الر�صيد الوارد بك�شف احل�ساب و �إعداد مذكرات الت�سوية
الالزمة.
يف نهاية كل فرتة يتم مطابقة جمموع �أر�صدة ح�سابات البنوك مع ر�صيد خانة البنوك بدفرت اليومية العامة GL
(اجلانب املدين ناق�ص ًا اجلانب الدائن ) .
ثالثا� :سجل املوجودات (املمتلكات)
الغر�ض من ال�سجل:
ت�سجيل وح�صر كافة العمليات املالية املتعلقة ( باملوجودات ) والأ�صول الثابتة التي يتم اقتنا�ؤها �سواء نقدية �أو
عينية �أو عن طريق م�شروعات ممولة .والأ�صل الثابت هو الذي عمره االفرتا�ضي �أكرث من عام ويزيد عن مبلغ 50
دينار بحريني فيما عدا الأثاث فهو يعد من الأ�صول مهما كانت قيمته.
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املحتويات:
ي�شتمل هذا الدفرت على ح�سابات املوجودات التالية :
( �أثاث ،معدات و�أجهزة مكتبية� ،سيارات ،جتهيزات املقر� ،أجهزة كمبيوتر )
ويجب �أن يق�سم على النحو التايل:
و�صف الأ�صل و�صفا دقيقا ،قيمة الفاتورة� ،أي تكاليف �أخرى حتى ي�صبح الأ�صل �صالح لال�ستخدام ،كود الأ�صل،
مكان وجود الأ�صل ،رقم قيد اليومية ،التاريخ ،ا�سم املورد ،الرقم امل�سل�سل �أن وجد.
دورية القيد:
عند �شراء �أي �أ�صل ثابت من واقع م�ستندات الدفع واال�ستالم �أو عند اال�ستغناء عن �أي �أ�صل �أو ا�ستبعاده.
م�ستند القيد:
م�ستند التوجيه املحا�سبي موقع ًا عليه من م�سئول الإعداد بالإدارة املالية ومعتمد ًا من الأمني املايل.
طريقة القيد :
عند �شراء الأ�صل �أو احل�صول عليه يتم �إثبات تكلفة الأ�صل ب�سجل  GLوذلك بخانة الأ�صول الثابتة ويتم ا�ستخدام
نف�س امل�ستند لإثبات بهذا الدفرت يف كل من خانة الإجمايل وحتت خانة نوع الأ�صل يف بطاقة الأ�صل الثابت.
دورية املطابقة :
تتم املطابقة يف �أي وقت بني �إجمايل خانة الأ�صول الثابتة  GLوبني �إجمايل خانة الأ�صول الثابتة بدفرت املمتلكات
(الأ�صول الثابتة ).

نماذج لكيفية وضع القيود الهامة:
منوذج ( )1بع�ض قيود اليومية الهامة :
البيان

اجلانب املدين من حـ /

اجلانب الدائن �إىل حـ /

ا�ستالم الدفعات من جهات مانحة

البنك

الدفعات املقدمة

�صرف �أي م�صروف او
�شراء موجودات ثابتة

املعدات ،الأفراد ،التدريب،
الأن�شطة ،الخ

البنك

قيد ال�سلفة امل�ستدمية

ال�سلفة امل�ستدمية

البنك

ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية

امل�صروفات مع ذكر البنود
الفرعية (�ضيافة – قرطا�سية)

البنك
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منوذج (� )2إقفال ال�سلفة امل�ستدمية يف �آخر العام:
البيان
اجلانب املدين من حـ /
امل�صروفات مع ذكر البنود
الفرعية (�ضيافة – قرطا�سية )
امل�صروفات مع ذكر البنود الفرعية
(�ضيافة – قرطا�سية  -البنك)
امل�صروفات مع ذكر البنود الفرعية
(�ضيافة – قرطا�سية  -البنك)

�أما �أن امل�صروفات م�ساوية لل�سلف
امل�صروفات �أقل من ال�سلفة
يورد الباقي للبنك
امل�صروفات �أكرب من ال�سلفة
ي�سرتد الباقي من البنك

منوذج ( )3ال�سلف امل�ؤقتة:
البيان

ال�سلفة امل�ستدمية
ال�سلفة امل�ستدمية
ال�سلفة امل�ستدمية
البنك

اجلانب املدين من حـ /

اجلانب الدائن �إىل حـ /

عند �صرف ال�سلفة

ذمم مدينة با�سم املن�صرف
له ال�سلفة

البنك

�أما �أن امل�صروفات م�ساوية لل�سلف

امل�صروفات وفقا للموازنة

امل�صروفات �أقل من ال�سلفة يورد
الباقي للبنك

امل�صروفات وفقا للموازنة
البنك

امل�صروفات �أكرب من ال�سلفة
ي�سرتد الباقي من البنك

امل�صروفات وفقا للموازنة

منوذج ( )4قيد املرتبات:
البيان

�إعداد قيد املرتبات

اجلانب املدين من حـ /
�إجمايل املرتبات
الت�أمينات االجتماعية ح�صة
اجلمعية

منوذج ( )5قيود الإيرادات
البيان
�إعداد قيد الإيرادات
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اجلانب الدائن �إىل حـ /

اجلانب املدين من حـ /
بنك اجلمعية
النقدية باخلزينة

ذمم مدينة با�سم املن�صرف
له ال�سلفة
ذمم مدينة با�سم
املن�صرف له ال�سلفة
ذمم مدينة با�سم املن�صرف
(له ال�سلفة )
البنك

اجلانب الدائن �إىل حـ /
�أر�صدة دائنة حتت الت�سوية ( ت�أمينات
ح�صة املوظف  +ح�صة اجلمعية )
�أي ا�ستقطاعات �أخري
البنك بال�صايف

اجلانب الدائن �إىل حـ /
ا�شرتاكات الأع�ضاء
تربعات نقدية
جمع مال
فوائد دائنة على الودائع
�إيرادات �أخرى

رابعا� :إيرادات اجلمعية:
موارد اجلمعية تتمثل يف:
•ر�سم االن�ضمام الذي يدفعه الع�ضو عقب قيده �أو �إعادة قيده بع�ضويتها.
•ا�شرتاكات الأع�ضاء.
•الأرباح الناجتة عن ا�ستثمار �أموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.
•�إيرادات احلفالت واملعار�ض والأ�سواق اخلريية واملباريات الريا�ضية التي تقيمها �أو ت�شرتك فيها اجلمعية بعد
�أخذ موافقة اجلهات املخت�صة.
•الهبات والتربعات التي ت�صرح بقبولها وزارة التنمية االجتماعية.

أوال :رسم تخطيطي للدورة المستندية للمقبوضات:
الدورة امل�ستندية للمقبو�ضات:
ق�سم احل�سابات

اخلزينة �أو املحا�سب املخت�ص
ا�ستالم النقدية �أو ال�شيكات
وحترير
�إذن ا�ستالم نقدية /
�شيكات

�إجراء املطابقة
�إذن ا�ستالم نقدية
�شيكات وق�سيمة الإيداع بالبنك
�إعداد التوجيه املحا�سبي

توريد النقدية
�أو ا�ستالم �شيكات

�إيداع النقدية �أو ال�شيكات بالبنك
وا�ستالم ق�سيمة الإيداع

ق�سيمة الإيداع بالبنك

القيد يف ال�سجالت والدفاتر

ق�سيمة الإيداع بالبنك
�إذن توريد �شيكات
القيد املحا�سبي
للحفظ يف امللف اخلا�ص تاريخي ًا
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ثانيا :شرح الدورة المستندية للمقبوضات:
الدورة امل�ستندية للمقبو�ضات:
�سند ا�ستالم نقدية:
ي�ستخدم �سند ا�ستالم نقدية كم�ستند لإثبات كافة املقبو�ضات �سواء نقدية �أو �شيكات والت�أكد من ا�ستالمها
بح�سابات اجلمعية لدى البنوك.
الهدف :توثيق ا�ستالم م�ستحقات امل�شروع و �إثباتها بالدفاتر.
املراجعة :الأمني املايل
الإعداد :املحا�سب املخت�ص
اال�ستيفاء :يعد مبعرفة املخت�ص ويوجه مبرفقاته للتوجيه املحا�سبي.
توزيعه :يعد من �أ�صل و�صورتني
الأ�صل :يعطى للعميل �أو امل�ستفيد من اخلدمة من اجلمعيات �أو الأفراد النقدية  /ل�شيك
ال�صورتني� :صورة الإدارة املالية مع �أمر التوريد و�صورة للحفظ بالدفرت
املحا�سب املخت�ص:
يقوم با�ستخدام ال�صورة يف �إعداد حافظة �إيداع بالبنك يف �صباح اليوم التايل  ،وبعد الإيداع يقوم ب�إرفاق �صورة
�إذن التوريد ب�صورة حافظة الإيداع املختومة من البنك حيث يجرى املطابقة مع ال�صورة اخلا�صة به ثم يتـم القيد
بدفرت الن�شاط حيث يتم الت�أكد من �صحة امل�ستندات والقيد وتر�سل بعد ذلك للإدارة املالية.
النماذج امل�ستخدمة-:
� )1أمر �إيداع نقدية:
ي�ستخدم �أمر �إيداع النقدية كم�ستند لإثبات توريد مبلغ �سواء نقدية �أو ب�شيكات.
الهدف :مراجعة املبلغ قبل توريده.
الإعداد :املحا�سب املخت�ص بخالف م�ستلم النقدية.
اال�ستيفاء :يعد مبعرفة املخت�ص ويوجه مبرفقاته ملحا�سب اجلمعية �أو الأمني املايل.
توزيعه :يعد من �أ�صل و�صورة:
الأ�صل يعطى ملن قام بتوريد النقدية  /ال�شيك
ال�صورة حتفظ مع قيد اليومية
 )2الدفاتر ذات القيمة:
ال�ستعمال هذه الدفاتر يراعى الآتي-:
ال ت�ستعمل الدفاتر ذات القيمة اخلا�صة ب�أوجه الن�شاط املختلفة �إال �إذا كانت خمتومة باخلامت اخلا�ص بذلك على
�أن تثبت جميع الدفاتر يف �سجل خا�ص بها وتقيد به حركة ال�صرف طبقا للنظم املخزنية ويكون ذلك م�سئولية
املحا�سب �أو الأمني املايل.
كل �شخ�ص ي�ستلم دفرت �أو �أكرث يعترب م�سئوال عنه وعن عدد �أوراقه وكل �إهمال منه يف املحافظة عليه يعر�ض
امل�ستلم ف�ضال عن اجلزاءات الت�أديبية �إىل حتميله بقيمة �أعلى دفرت كغرامة ال ترد  .وفى حالة فقدان �أي دفرت يرفع
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الأمر �إىل الأمني املايل مبجرد ح�صول الفقد التخاذ االحتياطيات الالزمة ملنع ا�ستعمال الدفرت املفقود.
ال يجوز متزيق �أو تقطيع �أي من ال�صفحات يف حالة الإلغاء فقط يكتفي ال�شطب والتوقيع عليها من قبل الأمني
املايل.
ملخ�ص دورة الإيرادات والتح�صيل:
الإدارة املالية :يتم طباعة دفرت ا�ستالم نقدية من �أ�صل و�صورتني ويتم عمل ح�صر بالدفاتر وترقيمها.
الإدارة املالية :يتم عمل دفرت ي�سجل فيه �أرقام دفاتر ا�ستالم النقدية و�أ�سماء العاملني الذين ا�ستلموا الدفاتر
وتاريخ اال�ستالم.
الإدارة املالية :يتم ت�سليم الأ�شخا�ص الذين لهم حق التح�صيل دفاتر ا�ستالم النقدية ويتم توقيع املوظف باال�ستالم،
( كل موظف دفرت واحد فقط ) كما ميكن �أن يتم ت�سليم دفرت �آخر للموظف عند قرب انتهاء الإي�صاالت الغري
م�ستعملة يف الدفرت الأول.
مالحظة :ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يكون مع املح�صل ثالث دفاتر ا�ستالم نقدية يف وقت واحد مهما كانت
الظروف والأ�سباب.
املح�صلني :يتم التح�صيل من املتربعني وت�سليم ا�صل الإي�صال للمتربع مكتوب بخط وا�ضح وخمتوم بختم اجلمعية
واالحتفاظ بال�صورتني بالدفرت .
حما�سب املنظمة :عند انتهاء الدفرت يتم ت�سليمه للمحا�سب �أو الأمني املايل للمراجعة على كل �إي�صال وجتميع قيمة
الإي�صاالت ويتم �إ�صدار �إي�صال ا�ستالم نقدية بقيمة الدفرت للمح�صل.
حما�سب املنظمة :يتم عمل قيد يومية مرفق معه �صورة من �إي�صاالت ا�ستالم النقدية املوجودة بالدفرت وت�سجيل
القيد بدفرت الإيرادات وامل�صروفات  GLودفرت ال�صندوق ودفرت الن�شاط كما يلي:
من حـ  /البنك

�إىل حـ  /ال�صندوق -اخلزينة

الإدارة املالية :يتم االحتفاظ بدفاتر ا�ستالم النقدية والذي تبقى فيها �صورة واحدة فقط يف مكان �آمن وبطريقة
منظمة حتى ي�سهل الو�صول �إليه.
املحا�سب �أو الأمني املايل  :عندما ي�صل ر�صيد النقدية بال�صندوق �إىل (  500دينار ) �أو مير على وجود النقدية
باخلزينة ثالثة �أيام ( �أيهما �أقرب ) �أو قبل نهاية الأ�سبوع قبل العطالت يتم عمل �إيداع بالبنك وعمل قيد لإثبات
ذلك بدفرت الإيرادات وامل�صروفات ودفرت البنك ودفرت ال�صندوق ودفرت الن�شاط كما يلي :
من حـ  /البنك

�إىل حـ  /ال�صندوق -اخلزينة

احل�صاالت وال�صناديق:
على اجلمعية التي يرخ�ص لها بجمع التربعات � ،إذا كانت تتبع طريقة اجلمع بوا�سطة �صناديق/ح�صاالت مغلقة
�إتباع الإجراءات التالية:
1 .1عند �إعداد ح�صاالت يجب �أن ت�سلم �صورة من الرتخي�ص �إىل �صاحب املكان الذي توجد به احل�صاالت.
2 .2يتم �إعداد ك�شف مبا مت حت�صيله من كل ح�صالة على حدة ملعرفة املناطق الأكرث حت�صيال و�إعداد حم�ضر
موقعا عليه من اللجنة امل�سئولة عن ذلك.
3 .3حتديد موعد بدء اجلمع ونهايته ومكانه.
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4 .4حتديد عدد ال�صناديق طبقا لن�شاط اجلمعية والأغرا�ض التي يجمع املال من اجلها.
5 .5جمع الأموال يف ال�صناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع اجلمعية طبقا للنموذج الذي تعده وتقره
الوزارة.
6 .6يو�ضع على ال�صناديق البيانات التي حتددها الوزارة وعلى الأخ�ص ا�سم اجلمعية ورقم الرتخي�ص ورقم
ال�صندوق وجهة ال�صرف وموعد بدء اجلمع ونهايته.
7 .7ت�شكل جلنة من �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية للإ�شراف على عملية جمع التربعات وتخطر الوزارة بهذا
الت�شكيل.
8 .8ت�سلم ال�صناديق للجمعية مغلقة مبوجب حم�ضر ا�ستالم يوقع عليه مندوب اجلهة املعنية بالتربعات ومندوب
الوزارة.
9 .9تكون اجلمعية م�سئولة عن �صيانة ال�صناديق حلني فتحها.
1010تفتح ال�صناديق مبعرفة جلنة من الأمني املايل باجلمعية وع�ضوان من جمل�س �إدارة اجلمعية ويحرر حم�ضر
بذلك يوقعون عليه هم و�أع�ضاء اللجنة امل�شرفة على عملية اجلمع.
ثم يتم �إتباع نف�س اخلطوات ال�سابقة من توريدها �إىل خزينة املنظمة ثم �إىل البنك.
•على كل جمعية �إعداد �إي�صاالت خا�صة بالتربعات من �أ�صل و�صورة حتمل �أرقاما م�سل�سلة ومبني على كل �إي�صال
ا�سم اجلمعية ورقم القيد ورقم الرتخي�ص وتاريخ �صدوره من �إدارة املنظمات الأهلية بالوزارة .وعلى اجلمعية
موافاة الوزارة بك�شف مبني فيه ح�صيلة التربعات ومفردات الإيرادات وامل�صروفات على �أن تكون م�شفوعة
بامل�ستندات الدالة على �صحتها وذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء املدة املحددة جلمع املال.
•ال ي�سمح للجمعية بجمع املال داخل دور العبادة �أو امل�أمت �أو �أية م�ؤ�س�سة دينية �أو جهة �أخرى �إال بعد ت�سليم
القائمني على هذه اجلهات �صورة طبق الأ�صل من الرتخي�ص امل�شار �إليه .ويف كل الأحوال عند اجلمع بوا�سطة
احل�صاالت/ال�صناديق يجب ت�سليم �صورة من الرتخي�ص� /إثبات الرتخي�ص �إىل �صاحب املكان املزمع و�ضع
ال�صناديق/احل�صاالت فيه وموافقته على و�ضعها.
خام�سا :م�صروفات اجلمعية
حق التوقيع:
ال ي�سحب �أي مبلغ من امل�صرف (ح�ساب اجلمعية) �إال �إذا وقع ال�شيكات الرئي�س والأمني املايل �أو من ينوب عنهما
بقرار من جمل�س الإدارة.
�أوجه ال�صرف:
�أموال اجلمعية خم�ص�صة لل�صرف على حتقيق �أغرا�ضها ب�صفة �أ�سا�سية مبا ال يخالف النظام الأ�سا�سي والالئحة
املالية من �أحكام و�شروط.
الدورة امل�ستندية للمدفوعات وامل�صروفات الإدارية
الدورة امل�ستندية للمدفوعات ب�شيكات
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أوال :رسم تخطيطي للدورة المستندية للمدفوعات:

�إعداد مذكرة �صرف
او يف حالة �إ�ستالم
الأ�صناف �أو
اخلدمات يتم التوقيع
مبا يفيد ذلك طبق ًا
للعقد �أو الإتفاق

الفاتورة و املذكرة

الفاتورة و املذكرة
وجميع املرفقات
�إذن ال�شيك

�إعداد �إذن �صرف
�شيكات
�إعداد التوجيه
املحا�سبي بناء
على امل�ستدات

الفاتورة و املذكرة
الفاتورة و املذكرات
�إذن �صرف �شيكات

ال�شيك

�إعتماد امل�ستندات
امل�ؤيدة لل�صرف بعد
مراجعتها
التوقيع على ال�شيكات
يف حالة املوافقة

التوجيه املحا�سبي
مراجعة امل�ستنذات
كلها و التوقيع مبا يفيد
�إ�صدار ال�شيك

التوقيع على �إذن
ال�صرف طبق ًا
لل�سلطات املفو�ضة
التوقيع على ال�شيكات
من �أمني ال�صندوق
ورئي�س اجلمعية

الفاتورة و املذكرات
املرفقات
�أذون �صرف معتمدة
ت�سليم ال�شيكات

جميع امل�ستندات
للمحا�سبة

جميع امل�ستندات
للمحا�سبة

الت�سجيل يف
ال�سجالت و الدفاتر
التحليلة

�صور �إذن ال�صرف
للحفظ بتاريخ
الفاتورة و املذكرات
وجميع املرفقات
�أذون �صرف معتمدة
�شيكات موقعة
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ثانيًا :شرح الدورة المستندية للمدفوعات:
الدورة امل�ستندية للمدفوعات� ( :إذن �صرف نقدية � /شيكات )
ي�ستخدم �إذن ال�صرف ك�أمر دفع من املدير التنفيذي للجمعية �أو من ال�شخ�ص طالب ال�صرف ملحا�سب اجلمعية
�أو لالمني املايل للجمعية و املخت�ص بتنفيذ ال�صرف على وجه من �أوجه الإنفاق ولأمر �شخ�ص معني .يتم �إ�صدار
ال�شيكات للمبالغ من  30دينار بحريني ف�أكرث.
الهدف من الدورة:
 .1الت�أكد من �أن جميع املدفوعات قد متت وفق ًا للإجراءات وال�سيا�سات وال�صالحيات املالية.
 .2توثيق ال�صرف بناء على م�ستندات �صرف معتمدة وت�سجيلها يف الدفاتر اخلا�صة بامل�شروع .
 .3الت�أكد من �صحة و�سالمة جميع املدفوعات من ناحية امل�ستفيد والتوقيت ودقة الت�سجيل يف ال�سجالت والدفاتر
املحا�سبية .
 .4الت�أكد من �أن تلك املدفوعات قد متت مقابل خدمات �أديت �أو �أ�صول �آلت ملكيتها للجمعية .
 .5الت�أكد من �أن جميع املدفوعات قد �أدرجت ب�سجالت اجلمعية خالل الفرتة املالية املتعلقة بها.
خطوات العمل بالدورة امل�ستندية للمدفوعات:
الإدارة الطالبة:
تقوم الإدارة �أو اجلهة الطالبة يف اجلمعية ب�إعداد مذكرة تفيد احتياجها لطلب معني �أو ا�ستالم الأ�صل �أو اخلدمة
مو�ضوع ال�صرف ,على �أن تر�سل هذه املذكرة �إىل الإدارة املالية .ويجوز للإدارة �أو اجلهة املوردة التوقيع على فاتورة
املورد مبا يفيد ا�ستالم الأ�صل �أو اخلدمة مو�ضوع ال�صرف �أو �أن يرفق �إذن ا�ستالم الأ�صناف مع فاتورة املورد
و�إر�سالها للإدارة املالية مع �ضرورة مراعاة توافر �شروط الفاتورة عند ال�شراء وذلك على النحو التايل-:
معايري ا�سرت�شادية ملراعاتها يف الفواتري التي يتم مبوجبها �شراء الب�ضاعة:
•�أن تكون مرقمة (م�سل�سلة) ذات �أرقام مطبوعة.
•�أن يتم حترير الفاتورة بخط وا�ضح مبينا عليها القيمة والكمية و�سعر الوحدة �أو �أن تكون مطبوعة من ماكينة
�صراف �آيل.
•�أن يو�ضح بالفاتورة تاريخ ال�شراء � ،أ�سم املورد وعنوانه  ،رقم التليفون
•مطابقة املبلغ بالأرقام مع املبلغ باحلروف.
الإدارة املالية:
تقوم الإدارة املالية بناء على مطالبة �أو املذكرة وامل�ستندات امل�ستلمة واملعتمدة من الإدارة الطالبة ب�إعداد �إذن
ال�صرف من �أ�صل و�صورة  ,ويتم �إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف بالإذن و�إر�سال كل من الأ�صل وال�صورة �إىل
م�سئول التوجيه املحا�سبي التخاذ الالزم نحو �إجراء التوجيه املحا�سبي لأطراف القيد .
املراجعة:
تقوم با�ستالم ال�شيك مرفق ًا به امل�ستندات امل�ؤيدة لإ�صدار ال�شيك ,وتقوم مبراجعة كافة امل�ستندات للت�أكد من
�صحتها من الناحية احل�سابية واملحا�سبية و�أن �إ�صدار ال�شيك قد مت با�سم امل�ستفيد و�إر�سال امل�ستندات وال�شيك مرة
�أخرى ملدير الإدارة املالية.
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املدير املايل �أو رئي�س احل�سابات:
يقوم مبراجعة �إذن ال�صرف والت�أكد من �صحة امل�ستندات و�إ�صدار ال�شيك للم�ستفيد ,ثم يقوم باعتماد �أذون �صرف
ال�شيكات.
الأمني املايل ورئي�س جمل�س الإدارة :
يقوم الأمني املايل بالتوقيع على ال�شيك توقيع �أول ورئي�س جمل�س الإدارة توقيع ًا ثاني ًا �أو نائبه.
حما�سب اجلمعية �أو الأمني املايل:
بعد االعتماد وا�ستيفاء توقيعات ال�شيك �أو ال�شيكات يوجه الأ�صل وال�صورة وال�شيك للمحا�سب ليقوم بت�سليم
ال�شيكات للم�ستفيدين ( لإذن ال�صرف ) باال�ستالم ،على �أن ي�سلم ال�شيك للم�ستفيد الأ�صلي لل�شيك وفى حالة
عدم وجوده يجب توافر امل�ستندات الآتية:
•تفوي�ض ا�ستالم ال�شيك من امل�ستفيد �إىل ال�شخ�ص الذي �سوف يقوم باال�ستالم.
•�صورة بطاقة ال�شخ�ص الذي �سوف يقوم باال�ستالم .
•التوقيع باال�ستالم على �صورة ال�شيك ( مع كتابة تاريخ اال�ستالم ).
•النماذج امل�ستخدمة يف املدفوعات(�إذن �صرف نقدية �أو �شيكات)
ي�ستخدم �أذن ال�صرف ك�أمر دفع من ال�شخ�ص طالب ال�صرف للمحا�سب املخت�ص لتنفيذ ال�صرف على وجه من
�أوجه الأنفاق ولأمر �شخ�ص معني وذلك بناء على م�ستندات �صرف خا�صة باجلمعية ومعتمدة من الأمني املايل –
رئي�س جمل�س الإدارة.
�إذن ال�صرف:
الهدف :توثيق ال�صرف بناء على م�ستندات �صرف معتمدة وت�سجيل املدفوعات بالدفاتر.
الإعداد :حما�سب اجلمعية.
االعتماد :الأمني املايل – رئي�س جمل�س الإدارة.
الرقابة على الدورة امل�ستندية للمدفوعات:
 .1املدفوعات ب�شيكات:
•يتعني االحتفاظ بدفاتر ال�شيكات ( على بيا�ض ) بدون توقيع باخلزينة حتت م�سئولية الأمني املايل.
•ت�سجيل عدد دفاتر ال�شيكات ( على بيا�ض ) طبق ًا لت�سل�سلها الرقمي يف �سجل متابعة خا�ص يحتفظ به لدى
الأمني املايل ( �سجل الدفاتر ذات القيمة).
•عند طلب �شيكات من البنك يعد ذلك م�سئولية الأمني املايل ويتم طلب ال�شيكات بقطع الكوبون املرفق بدفرت
ال�شيكات ويوقع ممن لهم حق التوقيع بطلب �شيكات من البنك وي�سلم ملندوب ال�صرف بعد توقيع مبا يفيد
اال�ستالم ويتابع الأمني املايل ا�ستالم البنك من مندوب ال�صرف لطلب �إ�صدار ال�شيكات وكذلك بتابع ا�ستالم
دفرت ال�شيكات اجلديد من البنك للجمعية
•يجب متابعة قيام البنك ب�إيقاف �صرف ال�شيكات التي م�ضى على �إ�صدارها مدة � 6أ�شهر ( على الأقل) دون
�أن يتقدم امل�ستفيد ل�صرفها من البنك.
•يحظر ا�ستخراج �شيكات دون �سند �صرف معتمد على �أن يرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف.
•يحظر �إ�صدار �أية �شيكات بدون �شطب كلمة “لي�س لأمر “ وكذلك يحظر �إ�صدار �أية �شيكات “ حلامله “
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�أي ًا كانت اجلهة امل�ستفيدة من �إ�صدار ال�شيك ومع ذلك  ,يجوز بتعليمات كتابية ممن له حق اعتماد ال�صرف
القيام بذلك يف حالة ال�ضرورة .
•ال يجوز حترير �شيك با�سم يخالف املو�ضح ب�إذن ال�صرف ,وال يجوز ت�سليم �أي �شيك لغري امل�ستفيد �إال مبوجب
تفوي�ض �أو توكيل ر�سمي ممن له �صالحية التفوي�ض �أو التوكيل من قبل امل�ستفيد ال�صادر لأمره ال�شيك
•ال يجوز اعتماد �أي �شيك �إال بعد الت�أكد من �إدراج بيانات القيمة وتاريخ اال�ستحقاق وا�سم امل�ستفيد والغر�ض
امل�ستحق لأجله �إ�صدار ال�شيك  ,ويحظر متام ًا �إ�صدار �أو توقيع �أية �شيكات على بيا�ض �أي ًا كان ال�سبب .
•يجب متابعة كتابة بيانات ال�شيك على كعوب ال�شيكات لت�سهيل عملية املراجعة .
•يجب مراعاة ختم جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لإ�صدار ال�شيكات بختم ( مت ال�صرف) �أو ما يفيد �سداد قيمة هذه
امل�ستندات ,وذلك لتفادى �إعادة ا�ستخدامها يف ال�صرف مرة �أخرى.
•يجب �إعداد مذكرة ت�سوية بنك �شهرية من واقع ك�شف ح�ساب البنك و�سجل البنك لكل ح�سـاب على حده ,
بوا�سطة �شخ�ص لي�س له عالقة بدورة املدفوعات ,على �أن يعتمد بوا�سطة �شخ�ص م�سئول باجلمعية  ,كما
يجب �أن يتم متابعة ت�سوية املعلقات بالت�سوية �شهري ًا  ,ويحظر �إلغاء �أية معلقات يف ك�شف ح�ساب البنك دون
م�ستندات �صحيحة ت�ؤيد هذا الإلغاء .
-2املدفوعات النقدية:
�أ .ال�سلف امل�ستدمية (�( -) Petty Cashصندوق النرثيات )
قيمة ال�سلفة -:
تخ�ص�ص �سلفة م�ستدمية ح�سب طبيعة الن�شاط يف اجلمعية ويحدد قيمتها الأمني املايل ويجوز تخفي�ض قيمة هذه
ال�سلفة �أو زيادتها بقرار من جمل�س الإدارة.
�أنواع امل�صروفات منها-:
•يتم ال�صرف من هذه ال�سلف على بنود امل�صروفات ال�ضرورية والعاجلة.
•امل�صروفات اليومية مبا ال يزيد عن  29دينار يف البند الواحد حيث انه من  30دينار يتم �إ�صدار �شيكات.
•االنتقاالت والربيد والدمغات والهاتف وامل�صروفات النرثية.
•كهرباء وماء وقرطا�سية .
•ت�صرف م�صروفات االنتقال الداخلية من ال�سلفة امل�ستدمية لإعداد مهام تتعلق بالعمل ويتم تقدمي خط �سري
�أو بيان بامل�أموريات حمدد فيه االنتقال من مكان كذا �إىل مكان كذا وحمدد فيه الغر�ض من امل�أمورية ونتيجتها
ويعتمد الك�شف من الأمني املايل للتوقيع عليه مبطابقته خلطوط ال�سري مع عمل املذكرة الالزمة و االعتماد من
الرئي�س وتراجع فئات االنتقال مبعرفة احل�سابات.
•يف حالة احلاجة �إىل �إجراء �أي �إ�صالحات لأدوات �أو مهمات �أو �صيانة البد �أن تكون مبوافقة �سابقة من الأمني
املايل ويجب مراعاة الإ�شراف على الإ�صالحات والتوقيع على م�ستند ال�صرف مبا يفيد �إمتامها طبقا لل�شروط
من املخت�ص .
•امل�صنعيات يطبق على امل�صنعيات مع مراعاة الظروف التالية:
• يف حالة تعذر احل�صول على عرو�ض �أ�سعار يكتفي باالتفاق
• ال�صرف يتم لل�شخ�ص امل�ستفيد نف�سه مع ت�صوير بطاقته .
• ال يجوز �صرف الأجور واملرتبات وما يف حكمها من ال�سلفة امل�ستدمية.
طريقة اال�ستعا�ضة-:
•كل م�ستند يتم �صرفه يجب �أن يحرر عنه �إي�صال ا�ستالم نقدية (مرفق)
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•يجب �إعداد ك�شف ت�سوية �سلفة على �أن يت�ضمن كل مبلغ يدفع عن طريق ال�سلفة امل�ستدمية.
•يجب �أن يو�ضح بك�شف ت�سوية ال�سلفة الغر�ض من ال�صرف وا�سم احل�ساب املخت�ص.
•يجب �أن يرفق بك�شف ت�سوية ال�سلفة جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لعملية ال�صرف النقدي على �أن تكون معتمدة من
ال�شخ�ص امل�سئول عن اعتماد ال�صرف منها
•يتم ا�ستعا�ضة ال�سلفة عند و�صولها للحد الأدنى ب�شيك بعد تقدمي ك�شف ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية مرفقا به
كافة امل�ستندات الدالة على ال�صرف ومراجعتها مع مراعاة ختم هذه امل�ستندات بختم (مت ال�صرف) وذلك
لتجنب �إعادة ا�ستخدامها يف ال�صرف مرة �أخرى.
�إجراءات الرقابة على ال�سلفة:
يتم ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية بناء على تعليمات �صرف مكتوبة وال يجوز ال�صرف بناء على تعليمات �شفهية.
يتم �إجراء جرد دوري مفاجئ لر�صيد ال�سلفة امل�ستدمية  .موثق ومكتوب .
�ضرورة �إقفال ح�ساب ال�سلف يف نهاية ال�سنة املالية وذلك بتوريد ر�صيد احل�ساب �إىل ح�ساب البنك وترد املبالغ
املتبقية بدون �صرف من ال�سلفة امل�ستدمية يف نهاية كل �سنة مالية بحيث يتم �إقفال ر�صيد ح�ساب ال�سلفة يف
نهايتها ،عندما يقوم مندوب ال�صرف بال�صرف على الأن�شطة اخلا�صة من العهدة امل�ستدمية ومبا ال يجاوز %80
من قيمة ال�سلفة امل�ستدمية.
ب.ال�سلفة امل�ؤقتة:
املدفوعات نقدا من ال�سلفة امل�ؤقتة:
الهدف منها-:
متنح ال�سلف امل�ؤقتة يف احلاالت التي يتعذر فيها �إجراء ال�صرف بالطريق العادي مبوجب �شيكات وت�صرف ملواجهة
م�صروفات ذات �ضرورة عاجلة وطارئة لأعمال اجلمعية و�أن�شطتها ويكون الرتخي�ص ب�صرف ال�سلف امل�ؤقتة عن
�أعمال مقدر �إجنازها يف نف�س ال�سنة املالية.وال يجوز نظام ال�سلف امل�ؤقتة ل�شراء نرثيات كان بالإمكان �شرا�ؤها من
نقود ال�سلفة امل�ستدمية.
قيمة ال�سلفة وال�شخ�ص امل�سئول عنها-:
يحدد ال�شخ�ص الطالب لل�سلفة بناء على طلب ال�شراء مقدار ال�سلفة امل�ؤقتة وتراجع من الأمني املايل ويقدم الطلب
لرئي�س جمل�س الإدارة حمددا فيه الغر�ض من ال�سلفة وقيمتها وا�سم ال�شخ�ص امل�سئول عنها ويتم ت�سويتها مبعرفة
حما�سب اجلمعية �أو الأمني املايل.
ت�سوية ال�سلفة-:
•تقدم م�ستندات ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة و�إي�صال توريد الباقي منها بدون �صرف �إىل املحا�سب �أو الأمني
املايل مبجرد انتهاء الغر�ض الذي �صدر الرتخي�ص من �أجله وذلك بعد اعتماد م�ستندات ال�صرف من الأمني
املايل ورئي�س جمل�س الإدارة.
•على م�سئول احل�سابات مراجعة م�ستندات ال�صرف وت�سوية مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة يف خالل  15يوم واعتماد ذلك
من الأمني املايل ورئي�س جمل�س الإدارة ومدير اجلمعية.
•�إجراءات الرقابة-:
•يف الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالإعمال املطلوبة قبل نهاية ال�سنة املالية يجب ت�سوية ح�ساب ال�سلفة يف
نهاية ال�سنة املالية ورد الباقي منها و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة احل�صول على �سلفة �أخرى يف ال�سنة املالية التالية
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ال�ستكمال تلك الأعمال فيتعني احل�صول على موافقة جديدة من ال�سلطة التي �سبق �أن رخ�صت ب�صرف ال�سلفة
مع بيان الأ�سباب التي تدعو لذلك.
•يف الأحوال التي يكون فيها مقدار ال�سلفة امل�ؤقتة كبريا ويقدر ا�ستمرار ال�صرف منها ملدة طويلة خالل ال�سنة
املالية فيكون ت�سليم مبلغا للموظف الذي يعهد �إليه بها من دفعات مما يتنا�سب واملدة املقررة لإجناز كل
مرحلة.
•ال يجوز الرتخي�ص ب�صرف �أكرث من �سلفة م�ؤقتة واحدة ل�شخ�ص واحد يف وقت واحد ويجب تقدمي م�ستنداتها
فور انتهاء الغر�ض منها ومع ذلك يجوز زيادة قيمة ال�سلفة ال�سابق الرتخي�ص بها وذلك ملواجهة م�صروفات
طارئة ولنف�س الغر�ض املن�صرف من �أجله ال�سلفة.
•ال يجوز الرتخي�ص ب�صرف �سلفة م�ؤقتة يف ال�شهر الأخري من ال�سنة املالية �إال يف الأحوال التي يكون من امل�ؤكد
�إجناز العمل ال�صادر من �أجله ال�سلفة قبل نهاية ال�سنة املالية.
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