سياسة
الصالحيات المالية و إجراءات اصدار الشيكات

تحديث اإلصدار 2022

مجعية مضر اخلريية

للخدمات االجتماعية بالقديح

مـقــدمة
طبقا ملعايري الرقابة الداخلية املوضوعة حسب الالئحة الداخلية فهناك فريق وجلنة للتدقيق واملراجعة الداخلية
يف احملاسبة املنوطة مبراجعة كافة قيود اليومية والشيكات املصروفة للمستفيدين واملوردين من قبل
حماسيب اجلمعية وبالتالي ال يتم اختاذ اي قرار سواء بصرف الشيكات او قيود اليومية والتسجيل اال بعد
املراجعة والتدقيق من جانب اعضاء اللجنة املكونة من كل من- :
 - 1علي حسن علي العلوان (رئيس وحدة احملاسبة).
 - 2حسني عبد اهلل صاحل اجلنيب (نائب رئيس وحدة احملاسبة).
 - 3علي حسن ال مجعه (حماسب).
 -4حممد عبداملنعم حممد

مهام محاسب الجمعية
 .1عمل القيود اليومية وتسجيل املصروفات وااليرادات اخلاصة بكل عمليات اجلمعية سواء اليومية او
الشهرية.
 .2صرف الشيكات اخلاصة باملستفيدين او املوردين.
 .3حفظ امللفات اخلاصة بالقيود بعمليات قسم احملاسبة.
 .4اعداد امليزانية اخلاصة باجلمعية مما تشمله من تقارير ومرفقات ضرورة إلعداد امليزانية اخلتامية.

اختصاصات المشرف المالي بالجمعية
حتتاج العملية احملاسبية بكل مراحلها إلشراف مالي وتدقيق لكي يتم التأكد من سالمة مجيع اخلطوات
اخلاصة بها .وهنا يأتي دور املشرف املالي باجلمعية الذي يعمل على التدقيق والتأكد من سالمة مجيع

1

مجعية مضر اخلريية

للخدمات االجتماعية بالقديح

اخلطوات احملاسبية وفقا لالئحة الداخلية للجمعية واليت تكون متوافقة مع املعايري احملاسبية اليت قامت
بوضعها الوزارة.
كما ان املشرف املالي هو حلقة الوصل بني قسم احملاسبة باجلمعية وجملس االدارة حيث انه يكون هو
املنوط بتوضيح وعرض الوضع املالي للجمعية على جملس االدارة مما ميكنه من اختاذ القرارات الصحيحة
الالزمة لكونه املشرف املالي ولديه املعلومات الواردة من قسم احملاسبة .ويف حال التعارض ،يرجع املشرف
املالي اىل جملس اإلدارة الختاذ املوقف الفصل.
بناء على ما سبق وبتحقيق الرقابة الداخلية تتحقق مصداقية التقارير املالية ،وردود الفعل يف الوقت املناسب
لتحقيق األهداف التشغيلية أو االسرتاتيجية ،واالمتثال للقوانني واللوائح مما يؤدي إىل نتائج أكثر قابلية
للتنبؤ وهي عنصر أساسي من عملية احلوكمة املالية واالدارية.

متطلبات اصدار الشيكات
أ -الفواتير العامة والشاملة للضريبة المضافة والتسعيرات:
حتتوي الفاتورة على التالي:
 .1طلب الشراء معتمد باملواد املطلوبة وموقع من املقرر.
 .2اسم اجلمعية باللغة العربية كاالتي:
(مجعية مضر اخلريية للخدمات االجتماعية) أو باللغة االجنليزية كاالتي:
(MUDER CHARITABLE SOCIETY FOR SOCIAL WORKS

 .3الرقم الضرييب لصاحب الفاتورة ،ويف حالة الفواتري من الشركات الكبرية جيب أن حتتوي على االسم
ورقم اجلمعية الضرييب.
 .4نسبة الضريبة ( )%15من قيمة الفاتورة او النسبة الصفرية او املعفاة او املكررة او غري خاضع للضريبة.
 .5امجالي الفاتورة شامل الضريبة.
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 .6عدم التعديل على الفاتورة خبط اليد وأال تكون الفاتورة ممزقة او مكشوطة ويشرتط ان تكون فاتورة
ضريبية مكتملة.
 .7الفاتورة احلرارية ال يشرتط وجود اسم اجلمعية (الفاتورة السريعة) مع وجود رمز االستجابة السريع
(.)QR code
ال بشرط وجود الرقم الضرييب
 .8يتم صرف الفواتري يف حالة عدم املقدرة على كتابة اسم املنشأة كام ً
اخلاص باجلمعية.
 .9إذا كان اصدار الشيك باسم شخص مفوض غري اسم املؤسسة او الشركة جيب توفر التالي:
• تفويض من الشركة او املؤسسة موقع وخمتوم وعلى ورقة رمسية.
• صورة من اهلوية الوطنية او االقامة للمفوض له وعلى كفالة املؤسسة او الشركة.
• الرتخيص والسجل التجاري.

ب -سندات الصرف والفواتير الخاصة بالمساعدات:
 1ـ السندات الخاصة بمساعدات االيجار:
• حتديد فرتة االجيار يف سند الصرف مع إرفاق صورة من عقد االجيار االلكرتوني (جديد).
• رقم اجللسة والتاريخ.
• صورة اهلوية اخلاصة باملؤجر.
• صورة اهلوية اخلاصة باملستفيد.
 2ـ سندات الصرف الخاصة بالزواج:
أ ـ المقطوعة نقدا
• رقم اجللسة والتاريخ
• صورة من هوية املستفيد
• رقم حساب اآليبان
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ب -البناء للزواج:
• مبوجب فواتري
• مبوجب عقد بناء ويدفع لصاحب العقد
• تكون املساعدة مشرتكة مع حتسني املساكن عمل يد  +فواتري.
 3ـ سندات الصرف لشراء المنزل:
• رقم اجللسة والتاريخ
• صورة من عقد البيع (مساعدات شراء منزل).
• صورة من هوية كل من املستفيد والبائع.
 4ـ سندات الصرف المقطوعة والدائمة النقدية:
• رقم اجللسة والتاريخ
• صورة اهلوية
• رقم حساب اآليبان
 5ـ سندات الصرف بالتأهيل:
• رقم اجللسة والتاريخ
• صورة اهلوية للمستفيد والطرف اآلخر
• إذا كان التأهيل شراء بضاعة أو سيارة أو دين جيب إرفاق ما يثبت ذلك.
6ـ سندات الصرف الخاصة بصيانة المنازل لمؤسسة ما:
• رقم اجللسة والتاريخ
• صورة من اتفاقية العمل مفصلة.
• يف حال كان السند باسم املكفول ،يلزم ارفاق تفويض من املؤسسة لعمل الشيك باسم املكفول
وإرفاق صورة إقامته وإرفاق السجل التجاري والرتخيص للمؤسسة يفيد ان املكفول يعمل لديها.

4

مجعية مضر اخلريية

للخدمات االجتماعية بالقديح

 7ـ مالحظات هامة لصرف المساعدات الخاصة بالخدمات االجتماعية:
• جيب أن يكون رقم احلساب صحيح ومطابق لالسم ويتكون رقم احلساب من  16رقماً ويف حالة
اضافة مستفيدين جدد ،جيب ارفاق صورة حديثة من رقم اآليبان وبنك املستفيد وصورة اهلوية ويف
حالة االجيارات ارفاق صورة من عقد االجيار مع حتديد الفرتة.
• أن تقوم جلنة اخلدمات االجتماعية بإيصال قائمة املساعدات ملكتب احملاسبة قبل تاريخ  20من
كل شهر ميالدي.
• طلب اصدار شيك ملؤجر جديد البد أن يرفق معه صورة من عقد االجيار خمتوماً وصورة من البطاقة
الشخصية للمؤجر.
• يرسل سند الصرف املوقع من مقرر اللجنة للمحاسبة ملراجعته وتدقيقه وبعدها يعتمد من رئيس
/نائب رئيس جملس اإلدارة.

 8ـ الفواتير الخاصة بالمساعدات:
• فواتري الدائمة والطارئة الغذائية واملدرسية أو االجهزة االلكرتونية يشرتط ارفاق الكوبون حيتوي
على اسم املستفيد رباعياً ورقم اهلوية وقيمة الكوبون أو نوع اخلدمة تسبقها اتفاقية موضحة
باألسعار من مزود اخلدمة ويشار أيضا يف الكوبون لرقم العرض املقدم من مزود اخلدمة.
 9ـ فواتير المشتريات والعقود:
المشتريات:
• طلب الشراء موقع من املوظف املختص بالشراء.
• الفاتورة مطابقة للطلب وموقعة من العميل مع تطابق شروط ضريبة القيمة املضافة إن وجدت
• منوذج استالم البضاعة مطبوع من الربنامج وموقع من املوظف املسؤول.
• يف حال وجود مرجتعات ختتم خبتم املرجتعات.
• عدم التعديل على الفاتورة بالقلم وأال تكون ممزقة وأن تكون واضحة.

5

مجعية مضر اخلريية

للخدمات االجتماعية بالقديح

العقود:
• قبل البدء بأي م شررروع جيب التوقيع على عقد بني اجلمعية والطرف االخر يكون م سررتويف جلميع
ال شررروط (مردة العقرد ،املبلي املتفق عليره ،نوع العمرل ،و شرررط جزائي يف حرال الترأخري وجيرب أن
يعت مرد من رئيس جملس اإلدارة وي سر جرل من ضررمن القرارات اليت ا املواف قرة علي هرا يف ا لس
حسب نوع العقد).
مالحظة هامة:
جيب احضار املصروفات وااليرادات الغري نقدية حبد أقصى يف تاريخ اخلامس من كل شهر وإال سيتم

تسجيلها يف الشهر التالي ) .والمسئوليات.
اعتماد مجلس اإلدارة
ا اعتماد حتديث سياسة الصالحيات املالية و إجراءات اصدار الشيكات جبمعية مضر اخلريية بالقديح يف
اجتماع جملس اإلدارة جبلسته رقم

 22/17المنعقدة بتاريخ 2022 / 6 /17م.

رئيس مجلس اإلدارة

مهدي سلمان الجارودي
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