
 

 3من  1الصفحة 

 

 إلادارة املاليتسياست 
 000 السياسةرقم 

 يف السياسات واإلجراءات املاليةإدارة وتنمية املوارد املالية واألوقاف/ احلوكمة والشفافية  املعيار
 سياسة اإلدارة املالية اسم السياسة

 إدارة الشؤون املالية التطبيقاملسؤولية عن 
 ضبط العمليات املالية. -1 املخرجات املتوقعة

 ضبط التقارير املالية. -2
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
 ترشيد االنفاق ادلايل.و  توفري ادليزانيات ادلالية ادلالئمة للخطة ادلالية اعتماد القوائم ادلالية من

 
 :السياست -2

وتطبيق اللوائح والعمليات ادلالية وفق القواعد احملاسبية ادلعتمدة من اذليئة السعودية تلتزم اجلمعية بتطوير  .1
 للمحاسبني وادلراجعني.

 تلتزم اجلمعية بتطوير اخلطط ادلالية مبا حيقق االهداف االسرتاتيجية والتشغيلية. .2
 .ابدلوارد ادلالية تلتزم اجلمعية بتصميم تقارير دورية للجهات ادلعنية .3
 اجلمعية بتحديد وتصنيف االستثمارات يف االصول.تلتزم  .4
 تلتزم اجلمعية بتطبيق االليات واالساليب الالزمة إلدارة السيولة ادلالية. .5
 تلتزم اجلمعية بتطوير السياسات إلدارة ادلخاطر يف ادلوارد ادلالية. .6
 ابدلوارد ادلالية. ةداء الرئيسيتلتزم اجلمعية بتطوير األ .7
 .نظمةنظمة وسياسات مالية موثقة حسب األأجود د  و تتحقق اجلمعية مب .8
 .تقارير وحتليالت دورية موثقة وشفافةتلتزم اجلمعية إبعداد  .9
 .سياسات واضحة لقبول اذلدااي واذلبات للعاملنيتقوم اجلمعية إبعداد  .11
 .نظمة والتشريعات الرمسية للتربعات والصرفتبا  األتلتزم اجلمعية اب .11

 
 املسؤولياث: -3

 العليا )اجلمعية العمومية، رللس اإلدارة، اللجنة التنفيذية، ادلشرف ادلايل(.اإلدارة  .1
 ادلدير التنفيذي. .2
 اإلدارات وفرو  اجلمعية ومشاريعها. .3

 
افرها: -4  املستنداث الواجب جو

 سندات الصرف.و  سندات القبض .1
 القيود اليومية.و  أذوانت الصرف .2
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 .والكشوفات اخلتامية كشوفات احلساابت .3
 ميزان ادلراجعة.و  احلركةميزان  .4

 
 :ن من السياستياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 واللجنة التنفيذية(. رللس اإلدارةاإلدارة العليا )اجلمعية العمومية و  .1
 .اإلدارات والفرو  وادلشاريع .2
 وزارة ادلوراد البشرية والتنمية االجتماعية. .3

 
 :طبيقتال -6

 الفاعليةقياس  الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

1 
االشراف على رلمل العمليات / ختطيط وتوجيه جهود العاملني بقسم ادلالية

متابعة اصول اجلمعية / دارة احلساابتإ/ واالنشطة اليت يقوم هبا قسم ادلالية
النظر / اعداد التقارير اخلاصة واالشراف عليها/ ادارة ادليزانيات/ وممتلكاهتا

 وااليرادات. التكاليف وادلصاريف يف

ادلشرف 
 ادلايل

 يومي
 شهري
 سنوي

 الربانمج ادلايل

2 
العمل على تنفيذ اللوائح / التأكد من سالمة وفاعلية اداء القسم ادلايل

عمال اللجان واالجتماعات ادلتعلقة ابلقسم أادلشاركة يف / والتعليمات
احلساابت متابعة / متابعة الصناديق النقدية/ متابعة القيود اليومية/ ادلايل
 متابعة مطابقة ميزان ادلراجعة./ متابعة العهد النقدية/ البنكية

مدير 
 دارةاإل

 يومي
 شهري
 سنوي

 الربانمج ادلايل

تسليم / اصدار الشيكات/ متابعة معامالت الشيكات والتأكد من نظاميتها 3
 رشفة الشيكات ادلسلمة./ أالشيكات

مني أ
اذون الصرف  يومي الصندوق

 االلكرتونية

4 
ذ تنفي/ تنفيذ احلواالت السريعة لألسر ادلستفيدة/ ايدا  رواتب ادلوظفني

تغذية احلساابت البنكية ابلسيولة سداد الرسوم احلكومية واخلدمات/ 
  .متابعة برانمج القرض احلسن/ النقدية

 يومي مراقب مايل
 شهري

ذوانت الصرف أ
 لكرتونيةاإل
 الربانمج ادلايلو 

5 
/ متابعة احلساابت البنكية/ متابعة الصناديق النقدية/ اليوميةمتابعة القيود 

اعداد واقفال السنة ادلالية / مطابقة ميزان ادلراجعة/ متابعة العهد النقدية
 رفع التقارير ادلالية./ )ادليزانية العمومية(

مندوب 
 الفرو 

 يومي
 شهري
 سنوي

 الربانمج ادلايل

6 

/ اعداد اخلطاابت الداخلية واخلارجية/ متابعة ادلعامالت الواردة لإلدارة
متابعة اذوانت الصرف االلكرتونية / متابعة مؤشرات اخلطة التشغيلية
/ تسجيل قيود الشيكات ابلربانمج ادلايل/ والتأكد من سالمة ادلرفقات هبا

تسجيل قيود / تسجيل قيود احلواالت السريعة لألسر ابلربانمج ادلايل
 الرواتب ابلربانمج ادلايل.

دير م
مكتب 
مدير 
 دارةاإل

 يومي
 شهري

البوابة 
 لكرتونيةاإل

أذون الصرف 
 لكرتونيةاإل

 الربانمج ادلايل 

7 
ايدا  ادلبالغ والشيكات ابحلساابت / مطابقة سندات القبض مع احملصلني

توقيع الشيكات من / مراجعة ومتابعة ادلعامالت البنكية ابلبنوك/ البنكية
ادلسؤول عن / معامالت الشراء وادتامهامتابعة / اصحاب الصالحيات

 ادلشرتايت النثرية وحفظها وتسليمها لإلدارات الطالبة.

مندوب 
البنك 
 ومشرتايت

 يومي
 شهري
 

 الربانمج ادلايل 
أذون الصرف و 

 لكرتونيةاإل
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 الفاعليةقياس  الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

8 
مطابقة / استالم سندات القبض والصرف من مندوب البنك واحملصلني

/ ابلربانمج ادلايل ابحلساابت الصحيحةالسندات والتأكد من تسجيلها 
 رشفت السندات.أ/ ترحيل السندات

 يومي زلاسب
 الربانمج ادلايل شهري

9 
/ متابعة احلساابت البنكية/ تابعة الصناديق النقدية/ ممتابعة القيود اليومية

/ مطابقة ميزان ادلراجعة/ متابعة العهد النقدية/ عمل قيود التسوية البنكية
 .قفال السنة ادلالية )ادليزانية العمومية(إعداد وإ

 مراجع مايل
 يومي
 شهري
 سنوي

 الربانمج ادلايل

 
 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت

 %111 اعتماد القوائم ادلالية 1
التأكد من تطبيق اللوائح والعمليات ادلالية 

اذليئة وفق القواعد احملاسبية ادلعتمدة من 
 السعودية للمحاسبني وادلراجعني .

 ادلراجع القانوين

توفري ادليزانيات ادلالئمة  2
 للخطة ادلالية

3201110111 
 رايل

التأكد من سري اخلطة ادلالية حسب 
 مرة ابلسنة ادلخطط ذلا

 حساب ادلصروفات ختفيف الضغط ادلايل على ميزانية اجلمعية %2 ترشيد االنفاق ادلايل 3
 
 التطوير: -8

 متابعة القوائم ادلالية. .1
 .)معيار السالمة ادلالية( متابعة معايري احلوكمة .2
 . سنوايً مراجعة السياسة  .3
 
 :املراجع -9

 .هـ1443عام  -النسخة الرابعة  – الالئحة األساسية للجمعية .1
 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشرو  منذجة مستود  ادلدينة ادلنورة اخلريي  .2
 م.2121إصدار عام  –معيار السالمة ادلالية الصادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .3
 
 

 
 


