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 :األول الفصل

 والمدفوعات للمقبوضات والمحاسبية المالية اإلجراءات

 مقدمة

 بحٌث للجمعٌة، والمحاسبٌة المالٌة األعمال إلدارة المنظمة القواعد مجموعة هً والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات

 قواعد إلى القواعد هذه تبوٌب وٌمكن علٌها، والسٌطرة األموال واستخدامات مصادر ٌحدد واضحاا  دلٌلا  تكون

 .مالٌة آثاراا  علٌه ٌترتب إجراء بكل تتعلق خاصة وقواعد للجمعٌة، العامة المالٌة بالسٌاسة تتعلق عامة

 :ٌلً فٌما للجمعٌة العامة المالٌة بالسٌاسة المتعلقة العامة القواعد تتمثل

 بحٌث ،بالجمعٌة النشاط طبٌعة مع المالٌة واألنظمة المستخدمة المحاسبٌة والدفاتر السجلت تتفق أن ٌجب .1

 المالٌة العملٌات سجل على الكاملة الرقابة تحقق مستندٌه دورة إطار فً بدقة المالً المركز بٌان تعكس

 الخٌرٌة الجمعٌات/المإسسات قانون مع ٌتماشى بما ،بالجمعٌة المعتمدة واإلجراءات السٌاسات وفق ،والمحاسبٌة

 .االجتماعٌة والتنمٌة البشرٌة الموارد وزارة وتعلٌمات السعودٌة العربٌة المملكة فً به المعمول

 والنماذج والمسـتندات والسجـلت الدفاتر بتسمٌة الخاصة والتعلٌمات القرارات للجمعٌة التنفٌذي المدٌر ٌصدر .2

 ،المختلفة المحاسبٌة والقٌود ،المالٌة المعاملت لضبط حالٌاا  الجمعٌة تستخدمها التً المحاسبٌة وغٌر المحاسبٌة

 .أعله( 1) بند مع ٌتعارض ال بما العمل لتطور نتٌجة علٌها تطرأ تعدٌلت وأٌة

 والمعتمد الغرض لهذا المجهزة السندات بموجب إال للجمعٌة المحاسبٌة السجلت فً قٌد أي تسجٌل ٌجوز ال .3

 .للجمعٌة المالٌة اللئحة ضمن استخدامها

 من التؤكد مع ٌتضمنها، التً للبٌانات والمإٌدة اللزمة األخرى المستندات المحاسبً بالسند ٌرفق أن ٌجب .4

 .ومرفقاته المحاسبً المستند على التواقٌع صحة

 قبل من إعدادها بعد اإلدارة إلى رفعها قبل المالً المدٌر قبل من المحاسبٌة السندات جمٌع توثٌق ٌجري .5

 .المالٌة الشإون

 ٌجري وأن األرقام، متسلسلة( الداخلٌة السندات) الجمعٌة داخل تداولها ٌتم التً السندات جمٌع تكون أن ٌجب .6

 .أخطاء لحدوث منعاا  ذلك ٌفٌد بما الملغاة السندات ختم ضرورة مع المفقودة السندات عن التحري

 اإلجراءات حسب معتمدة صرف وسندات قبض سندات بموجب المدفوعات وكافة المقبوضات كافة تتم أن .7

 .الصرف وأسباب القبض مصادر كانت مهما والمحاسبٌة المالٌة

 أو الداخلٌة بالمراجعة المكلف خلل من داخلٌا سواء للرقابة، والمحاسبٌة المالٌة والسندات القٌود جمٌع تخضع .8

 المدققٌن ٌطلبها التً المعلومات كافة تقدٌم التنفٌذي المدٌر وعلى القانونً، الحسابات مراقب طرٌق عن خارجٌا



 ،الحسابات ودقة صحة فً رأٌهم إبداء من وٌمكنهم ،المختلفة المحاسبٌة السجلت وتدقٌق فحص عملٌة لتسهٌل

 .للجمعٌة الحقٌقً المالً المركز عن وتعبٌرها

 تحمل بحٌث ،اإلٌرادات احتساب فً النقدي والمبدأ ،المصارٌف احتساب فً االستحقاق مبدأ الجمعٌة تتبع .9

 لطبٌعة ملئماا  ٌعتبر المبدأ وهذا ،إٌرادات من وتحصٌله قبضه تم وما ،مصارٌف من ٌخصها بما المالٌة الفترة

 .الجمعٌة نشاط

 فً تستخدمها التً المعلومات من اإلدارة احتٌاجات تناسب دورٌة مالٌة تقارٌر استخراج ٌتم أن ٌجب .11

 .النظام هذا من أساسٌاا  جزءاا  التقارٌر هذه وتعتبر والرقابة، التخطٌط

 سجل) المالٌة الشإون بمعرفة ٌعد سجل بموجب الجمعٌة فً تداولها ٌتم التً المختلفة السندات تسلم أن ٌجب .11

 السندات، لهذه المستخدم الموظف قبل من التوقٌع ٌتم بحٌث ،مطبوعات/استلم سند نموذج خلل من( المطبوعات

 .آمن مكان فً المستعملة غٌر بالسندات االحتفاظ ٌجري أن على له، المتسلسلة واألرقام السند طبٌعة بٌان مع

 صرفها فٌتم الصغٌرة المدفوعات أما الشٌكات، بموجب الكبٌرة المبالغ ذات الجمعٌة مدفوعات تتم أن ٌجب .12

 .النثرٌة الصنادٌق من

 والمبالغ اإلداري المستوى الجدول هذا ٌبٌن بحٌث المالً الصرف صلحٌات ٌحدد جدول وضع ٌتم أن ٌجب .13

 اإلدارٌة والمستوٌات ،الشٌكات على التوقٌع صلحٌة تحدد أن ٌجب كما ،حدودها فً الصرف له ٌجوز التً

 .بالتوقٌع المفوضة

 واعتماد توقٌع ٌتم أن ٌجب كما ترحٌلها، عملٌة وبٌن السجلت فً وقٌدها السندات تجهٌز بٌن الجمع ٌجوز ال .14

 . التنفٌذي المدٌر قبل من السندات جمٌع

 

 المقبوضات إجراءات

 : القبض سندات إجراءات

 .الجمعٌة صندوق إلى المبلغ وٌسلم للجمعٌة، المال وهب ٌرٌد الذي المحسن ٌؤتً .1

 .قبض أمر بإعداد المالٌة الشإون تقوم .2

 .القبض أمر باعتماد التنفٌذي المدٌر ٌقوم .3

 .القبض أمر مع الصندوق أمٌن إلى المبلغ بتسلٌم المال واهب/ المحسن ٌقوم .4

 .قبض سند وإعداد المبلغ باستلم الصندوق أمٌن ٌقوم .5



 .القبض سندات أرقام تسلسل حسب وحفظه ،القبض سند مع القبض أمر بإرفاق الصندوق أمٌن ٌقوم .6

 .الصندوق حركة سجل فً القبض سندات بتسجٌل الصندوق أمٌن ٌقوم .7

 .المالٌة الشإون إلى القبض سندات ملفات تسلٌم .8

 .البنك فً ٌومٌاا  المقبوضة المبالغ بإٌداع الصندوق أمٌن ٌقوم .9

 .النقدي الصرف سند بإعـداد الصـندوق أمٌن ٌقوم .11

 .الصرف سند مع اإلٌداع قسٌمة إرفاق وٌتم ،المودعة المبالغ بإجمالً النقدي الصرف سند إعداد وٌتم .11

 

 للمقبوضات المحاسبٌة المعالجة إجراءات

 سند وتوجٌه المتاح، بحسب الٌدوي التسجٌل أو اآللً الحاسب إلى القبض سندات بإدخال المالٌة الشإون تقوم

 إدخال لعملٌة اللزمة الخطوات إتباع وٌتم اللزم، المحاسبً القٌد إجراء خلل من وسلٌمة صحٌحة بطرٌقة القبض

 .والترحٌل ،واالعتماد ،ـاإلدخال من والتؤكد ،اآللً الحاسب إلى السندات

  

 

 

 المدفوعات إجراءات

 : الرواتب دفع

 .الرواتب على جدٌدة تعدٌلت أٌة إجراء بعد الرواتب كشف بإعداد المالٌة قسم ٌقوم .1

 المختلفة والبدالت المبالغ صحة من والتؤكد ،الرواتب كشف بتدقٌق المالٌة الشإون فً الرواتب محاسب ٌقوم .2

 .التعدٌل لهذا المإٌدة والمستندات ،وجدت إن تعدٌلت أٌة وإجراء ،بؤنواعها واالستقطاعات االجتماعٌة والتؤمٌنات

 . التنفٌذي المدٌر من واألجور الرواتب كشف اعتماد .3

 اختلف أي من والتؤكد ،البشرٌة الموارد سجلت مع الرواتب كشوف بمطابقة الداخلٌة بالمراجعة المكلف ٌقوم .4

 .السابق الشهر عن

 .واألجور الرواتب كشف ًبإجمال البنك إلى تحوٌل إرسال أو اللزمة الشٌكات إعداد .5



 .الصلحٌة صاحب قبل من البنك الى التحوٌل أو الشٌكات اعتماد .6

 من المعتمد التحوٌل طرٌق عن البنك خلل من أو ،المعتمدة الشٌكات واقع من رواتبهم الموظفٌن استلم .7

 .الصلحٌة صاحب

 .اللزمة المحاسبٌة القٌود إعداد .8

 واألجور الرواتب نظام بواسطة الكشوف وإعداد واألجور الرواتب احتساب ٌتم آلً برنامج استخدام حالة فً .9

 :التالً النحو على

 اإلضافٌة، العمل ساعات البدالت، الراتب،) مثل بالموظف الخاصة المالٌة باألمور ٌتعلق ما بكل النظام ٌختص .أ 

 (.ذلك وغٌر ،االجتماعٌة التؤمٌنات السلف، الحسومات،

 .فٌه ٌعملون الذي القسم حسب للموظفٌن الرواتب احتساب ٌجب  .ب 

 إجراء بعد والفوري اآللً الترحٌل خلل من اللزمة المحاسبٌة القٌود بإعداد المالٌة الشإون قسم تقوم  .ج 

 .اللزمة المراجعة

  

 : الرواتب مدفوعات على الرقابة

 .الرواتب كشف إعداد عند( الموظف ورقم القسم اسم) تحدٌد ٌجب .1

 .الرواتب صرف عند الوظائف بٌن الفصل ٌجب .2

 .الرواتب كشف إعداد .3

 .الرواتب كشف تدقٌق .4

 .الصرف سندات تحضٌر .5

 .الصرف قبل والصافً ،الحسمٌاتو ،اإلجمالً االستحقاق ببنود واألجور للرواتب المستحقٌن إشعار ٌجب .6

 .البنوك إلى التحوٌل طرٌق عن الرواتب صرف اإلمكان قدر ٌفضل .7

 ،السعودي والعمال العمل وقانون ،القوانٌن تتطلبه ما حسب واالستحقاقات الرواتب توزٌعات تحدٌد ٌجب .8

 .بالجمعٌة العلٌا اإلدارة سٌاسة وكذلك

 (.قسم مكتب أو) تكلفة مركز بكل العمل تكلفة معرفة الرواتب كشف إعداد عند ٌراعى أن ٌجب .9



 وتحـدٌد ،الموظـفٌن بتعٌـٌن الخـاصة اإلجراءات عنها تصدر التً الوحٌدة الجهة هً البشرٌة الموارد قسم .11

 اإلدارة هذه عن تصدر التً السندات وتعتبر ،للجمعٌة اإلداري للنظام طبقاا  السنوٌة والزٌادة ،وعلواتهم ،رواتبهم

 .واألجور الرواتب تحضٌر فً األساس هً

 والمطبوعات القرطاسٌة شراء

 :التالٌة باإلجراءات التقٌد ٌنبغً ولكن الشراء إجراءات لنفس تخضع

 منها المخزون أرصدة بٌن والربط ،الجمعٌة فً والمستخدمة المطبوعة للنماذج مستقرة سٌاسة وضع ٌجب .1

 .الفعلٌة واالحتٌاجات ،المطلوبة والكمٌات

 شكل فً تعدٌلت أٌة اعتماد ذلك ٌسبق أن على ،تصنٌفً تقسٌم حسب وترقٌمها ،المطبوعات تصنٌف ٌجب .2

 .لها المستخدمة رئٌس القسم من النماذج وبٌانات

 وفً ،المستخدمة الدفاتر تسلٌم بعد إال الجدٌدة الدفاتر صرف ٌتم أال اتالمشتر المطبوعات استلم عند ٌجب .3

 .والتخزٌن التعامل عملٌة تسهل حتى المستندات لتسلسل طبقا المستلمة الدفاتر ترتٌب وٌفضل ،عددها حدود

 لهذا مخصص لشخص أمانته إسناد مع آمن مكان أي أو ،مستقل مستودع فً المطبوعات تخزٌن ٌجب .4

 .سنوٌاا  األقل على واحدة مرة مفاجئاا  جردا المخزونة األصناف جرد ضرورة مع ،الغرض

 

 : والمطبوعات القرطاسية على الرقابة

 على الرقابة وتتضمن ، البشرٌة الموارد إدارة بمعرفة علٌها والرقابة المختلفة القرطاسٌة تسلٌم عملٌة تنظٌم ٌجري

 :التالٌة األمور والمطبوعات القرطاسٌة

 .العمل استمرارٌة لضمان للمجموعة اللزمة والمطبوعات القرطاسٌة توفر من التؤكد .1

 ذلكو المستلم اسم تسجٌل مع ،باستخدامها المفوض الشخص هو المطبوعات أو القرطاسٌة مستلم أن من التؤكد .2

 .المطبوعات سجل فً

 عن المسإولٌة تحدٌد بهدف ،لذلك المخصصة المستندات خلل من والمطبوعات القرطاسٌة تداول على الرقابة .3

 .استعمالها سوء أو ،تلفها أو ،ضٌاعها

 .استخدامها فً الٌومً الروتٌن تسهٌل بهدف العمل لحاجة والمطبوعات القرطاسٌة كفاٌة من التؤكد .4

/ استلم سند خلل من المطبوعات تداول حركة إثبات ٌتم بحٌث بالمطبوعات، خاص سجل مسك ٌجب .5

 متابعة بغرض المالً، بالنظام المرفقة النماذج دلٌل فً موضح هو كما ،مطبوعات/صرف وسند مطبوعات



 ٌحقق بما ،والمصروفة الواردة والسجلت للدفاتر المتسلسلة األرقام حصر طرٌق عن البند هذا من المخزون

 .الداخلٌة المراقبة أهداف

 .السجلت فً اللزمة المحاسبٌة القٌود إثبات .6

 : الثابتة األصول إجراءات

 : الثابتة األصول شراء -

 جدٌدة ثابتة موجودات إضافة حالة فً أي ،االستبدال أو اإلضافة حالتً فً الثابتة األصول شراء ٌتم .1

 بموجودات خردة اعتباره أو ،بالكامل استهلكه تم أكثر أو ثابت أصل استبدال حالة فً أو الجمعٌة، لموجودات

 .عنه عوضاا  جدٌدة ثابتة

 الغاٌة فٌه موضحاا  التنفٌذٌة اللجنة لرئٌس شراء طلب برفع التنفٌذي المدٌر ٌقوم ثابت أصل لشراء الحاجة عند .2

 .الجدٌد األصل شراء من

 .الغرض لهذا اللزمة اإلجراءات استكمال ثم األصل، شراء على الموافقة حالة فً الشراء طرٌقة تحدٌد ٌتم .3

 المطلوبة للمواصفات ومطابقته األصل هذا وفحص باستلم الطالبة اإلدارة تقوم المشترات الوحدة استلم عند .4

 .المشترٌات قسم إلى وٌرسلهما ،باالستلم علٌهما ٌوقع ثم ،المورد وفاتورة ،الشراء طلب واقع من

 إلى األخرى الثبوتٌة والمستندات ،الشراء طلب ونسخة ،المورد فاتورة بإرسال المشترٌات قسم رئٌس ٌقوم .5

 .الشراء عملٌة فً الموضحة اإلجراءات حسب اللزمة المحاسبٌة القٌود بإعداد لتقوم المالٌة الشإون

 سجل ٌخصص بحٌث ،الغرض لهذا المقترح السجل فً وتسجل ،للجمعٌة المملوكة الثابتة األصول حصر ٌتم .6

 .حده على أصل كل عن وبٌان تصنٌف فٌه ٌبٌن الثابتة، لألصول

 .وجردها علٌها الرقابة سهولة لضمان الثابتة األصول جمٌع ترقٌم ٌلزم .7

 

 : الثابتة األصول بٌع - 

 ٌتم اإلدارة تراه األسباب من سبب ألي الثابتة األصول من صالحة غٌر أو قدٌمة معدات عن االستغناء حالة فً .1

 ٌحولها والذي التنفٌذي المدٌر إلى المذكرة هذه وترفع ،األصل هذا بحوزتها الموجود القسم من مذكرة عمل

 .المتراكم استهلكه ومخصص الدفترٌة وقٌمته األصل هذا شراء تكلفة لبٌان المالٌة للشإون

 .الصالحة غٌر أو القدٌمة الثابتة األصول بٌع على الموافقة التنفٌذي المدٌر من بقرار ٌتم .2



 بعد ،األصل هذا به ٌباع الذي األدنى الحد الموافقة هذه فً ٌحدد الثابت األصل بٌع عملٌة على الموافقة عند .3

 .المختصٌن بآراء االسترشاد

 .المزاٌدة بطرٌق أو المباشر البٌع بطرٌق إما تتم التًو ،البٌع إجراءات على المالٌة الشإون تشرف .4

 قٌد سند إعداد علٌه بناء وٌجري ،قبض سند بموجب المشتري من الثمن قبض ٌتم طرٌقة بؤٌة البٌع حالة فً .5

 .الثابتة األصول سجل ومن المحاسبٌة السجلت من األصل لشطب اللزم المحاسبً القٌد إلجراء

 بٌع إٌرادات/ األخرى اإلٌرادات ضمن الفرق ٌسجل الدفترٌة القٌمة عن األصل بٌع إٌرادات زٌادة حال فً .6

 المصروفات ضمن الفرق فٌسجل لألصل الدفترٌة للقٌمة البٌع إٌرادات تغطٌة عدم حال فً أما ،ثابتة موجودات

 .والمصروفات اإلٌرادات قائمة فً الحساب ٌقفل الحالتٌن كل وفً ،ثابتة موجودات بٌع خسارة/ األخرى

 

 : الثابتة األصول استهلك -

 .الثابت القسط بطرٌقة الجمعٌة فً الثابتة األصول استهلك ٌجري .1

  : اإلدارة مجلس من اعتمادها بعد التالً للتحلٌل وفقاا  الثابتة للموجودات السنوٌة االستهلك نسب تحتسب .2

 النسبة البيان م

 %5 المبانً 1

 %15 والمعدات اآلالت 2

 %21 السٌارات 3

 %21 والمفروشات األثاث 4

 %21 المكتبٌة األجهزة 5

 %21 والشبكات الكمبٌوتر أجهزة 6

 

 .بها واالقتناع التغٌٌر أسباب دراسة بعد الثابتة األصول استهلك نسب تغٌٌر اإلدارة مجلس من بقرار ٌتم .3

 صالحة غٌر أصبحت إذا بالجمعٌة الثابتة األصول من أي شطب صلحٌة ٌفوضه من أو التنفٌذي للمدٌر .4

 .للبٌع أو للستخدام صلحٌاتها عدم الفنً التقرٌر ٌثبت أن بشرط بالسجلت دفترٌة قٌمة لها ٌكن ولم ،للستعمال

 تكون بالسجلت دفترٌة قٌمة ولها للستعمال صالحة غٌر فنً تقرٌر بموجب أصبحت التً الثابتة األصول .5

 كخسائر الدفترٌة القٌمة وتسجل ،الثابتة األصول استبدال إجراءات نفس وفق التنفٌذي، المدٌر من شطبها صلحٌة

 .اللزم المحاسبً القٌد إجراء وفق عادٌة غٌر

 .واحد سعودي لاير رمزٌة بقٌمة دفترٌا إثباتها فٌتم تعمل زالت وال بالكامل استهلكها تم التً الموجودات أما .6



 .الثابتة األصول كشف على بناء وذلك لها التابعة التنسٌق على الثابتة األصول استهلك تحمٌل ٌجري .7

 

  : الثابتة األصول على التأمين

 .التؤمٌن شركات من عروض استدراج عملٌة ضوء على وذلك وموجوداتها، الجمعٌة أموال على التؤمٌن ٌجب .1

 واألخطار والسرقة الحرٌق ضد التؤمٌن وموجوداتها، الجمعٌة وممتلكات أموال على التؤمٌن ٌغطً أن ٌجب .2

 االقتراحات تقدٌم واإلدارٌة المالٌة الشإونرئٌس قسم  على وٌجب، وغٌرها طبٌعٌة عوامل عن الناتج واإلهلك

 .لذلك المناسبة

 :هً التؤمٌن ٌشملها أن ٌجب التً والموجودات الممتلكات .3

 وموجوداتها المستودعات .أ 

 الطرٌق وفً الصندوق فً النقد .ب 

 ذلك وغٌر واألدوات واألجهزة المبانً السٌارات، مثل الثابتة األصول .ج 

 أخرى .د 

  

 الجمعية وموجودات ممتلكات وحفظ تنظيم إجراءات

 : المستودعات مستندات وتداول تنظيم

 أهم من الجمعٌة بمستودعات وخلفه االستهلكٌة والمواد الموجودات من الجمعٌة مشترٌات حفظ إجراءات تعتبر

 الرقابٌة واألدوات العناصر توافر ٌنبغً ذلك وإلحكام الجمعٌة وممتلكات أموال على المحافظة إجراءات

 :التالٌة والتنظٌمٌة

 .المستودع عن المسإول لدى صنف بطاقات .1

 .المالٌة الشإون لدى المخزون مراقبة بطاقات .2

 مراقبة وبطاقات ،الصنف بطاقات مع ومطابقتها ،المستودعات فً والمواد لألدوات ودوري فعلً جرد .3

 .المخزون

 .المالٌة الشإون لدى المخزون مراقبة وبطاقات ،المستودع عن المسإول لدى البطاقات بٌن مستمرة مطابقات .4



 المتنوعة والمواد األدوات أصناف تمٌٌز على الدلٌل هذا وٌهدف المستودعات، مخزون لترمٌز دلٌل وضع .5

 التعامل وسهولة ،المستودع على الرقابة تسهٌل إلى وٌإدي ،إلٌها تنتمً التً المجموعة على للداللة مختلفة بؤرقام

 (.وإخراج إدخال) والتحوٌلت ،(الصرف) واإلخراج ،(الشراء) اإلدخال حاالت فً المستودعات مع

 

 : المستودعات جرد

 :التالٌة اإلجراءات اتخاذ تنفٌذه عند ٌجب مستمراا، أو مفاجئاا  أو دورٌاا  الجرد كان سواء

 :الجرد تعلٌمات .1

 ،المالٌة اإلدارة عن ممثل المحاسب من تتكون و التنفٌذي، المدٌر قرار من بموجب جرد لجنة تشكٌل ٌتم .أ 

 .القانونً المحاسب مكتب عن ممثل الداخلً، والمراجع ،المشترٌات ومسإول

 .الجرد بلجنة عضو كل من المطلوب والدور ،للجرد الزمنً الجدول تحدٌد .ب 

 ،األنواع قوائم حٌث من ،المشترٌات قسم مسإول و التنفٌذي، المدٌر من للجرد بالتحضٌر خاصة تعلٌمات .ج 

 .بالمستودعات الموجودة واألصناف ،والكمٌات

 :الجرد مستندات .2

 فٌما تتمثل والتً للجمعٌة المختلفة األنشطة واحتٌاجات طبٌعة مع الجرد ومستندات نماذج تصمٌم ٌتناسب أن ٌجب

 :ٌلً

 )%( النسبة                  البٌان     م

 الكمٌات المستودع، فً الموقع الصنف، وصف الرمز، الصنف، اسم) بٌانات تحتوي الصنف بطاقة      . 1

 (.الصنف حساب رقم المتبقً، الرصٌد اإلصدار، تارٌخ التسلٌم، تارٌخ الصادرة، الكمٌات الواردة،

 عند أٌضاا  ٌستخدم المورد، فواتٌر واقع من جدٌد صنف استلم عند ٌحرر     إرجاع/استلم سند     .2

 .السابقة المورد فاتورة رقم إٌضاح ضرورة مع ،مرتدة مواد/موجودات وجود

 .استلم/سند بجانب جدٌدة مواد/موجودات استلم عند تحرٌره ٌتم واستلم فحص محضر      .3

 السند، رقم تارٌخ،) ٌحتوي الذي السند هذا بموجب إال المواد تخرج أال ٌجب     إخراج/صرف سند      .4

 (الطالبة الجهة التسلٌم، تارٌخ الكمٌة، الحساب، رقم الرمز، المواد، وصف

 .آلخر مستودع من أصناف تحوٌل عند تستخدم تحوٌل( مذكرة) أمر       .5



 والصرف االستلم عملٌة لمتابعة واإلدارٌة المالٌة الشإون قسم لدى تستخدم المخزون مراقبة بطاقة      .6

 .للمواد والتموٌل

 البطاقة ظهر أما ،وكمٌاته ،بالصنف الخاصة البٌانات كافة على البطاقة وجه ٌحتوي الجرد بطاقة        .7

 .جرده تم صنف كل على البطاقات تعلق( وجد إن) الجرد أثناء الصنف حركة توضح

 المواد من صنف كل بٌانات على ٌحتوي، و (الٌدوي التسجٌل حالة فً فقط ٌستخدم) المخزون سجل      .8

 :حٌث من الجمعٌة فً المستخدمة

O صنف كل من واالحتٌاجات ،المتبقً والرصٌد ،الواردة والكمٌات ،المطلوبة الكمٌات. 

O مستقبلا  للستخدام والمتاحة ،مستنداتها وصول لحٌن والمحتجزة بعد، تسلمها ٌتم ولم المطلوبة الكمٌات. 

 

 :الجرد قوائم .3

 :على تشتمل التً الجرد بطاقة بٌانات خلل من تعبئتها ٌتم ،الفعلً الجرد نتائج لتثبٌت قوائم عن عبارة

 المادة اسم •

 الوحدة •

 الوحدة سعر •

 والقٌمة بالكمٌة الدفتري الرصٌد •

 بالكمٌة الفعلً الجرد •

 والقٌمة بالكمٌة الزٌادة •

 والقٌمة بالكمٌة النقصان •

 :الجرد إجراءات .4

 .الجرد بطاقة فً له المخصصة بالمساحة ٌوجد ما كل بتسجٌل باللجنة عضو كل قٌام .1

 .الجرد قائمة حقول باقً باستكمال المالٌة الشإون قسم قومٌ .2

 ألمٌن األولى النسخة المالٌة، الشإون لقسم الجرد كشف أصل: ٌلً كما وتوزٌعها الجرد، نماذج اعتماد .3

 للحفظ الثانٌة النسخة المستودع،



 :الجرد نتائج .4

 ،نقصان أو زٌادة من الجرد نتائج به موضحاا  ،بالجمعٌة للمشرف المالً الجرد تقرٌر برفع التنفٌذي المدٌر ٌقوم

 .معالجتها بشؤن ومقترحاته ومسبباتها

 مخزون تقٌٌم

 فً للستخدام مناسبة الطرٌقة هذه وتعتبر المرجح،( التكلفة) السعر متوسط بطرٌقة المخزون قٌمة تقٌٌم ٌتم

 الكمٌة تكلفة إلٌه مضافاا  الصنف، رصٌد تكلفة مجموع قسمة أساس على المتوسط بحساب تتم فهً ،الجمعٌة

 ٌمكن ال الطرٌقة هذه اتباع حالة وفً ،الواردة الكمٌة إلٌه مضافاا  الرصٌد، كمٌة مجموع على مقسوماا  الواردة،

 .الفائض على االحتساب طرٌقة تغٌٌر تؤثٌر وتبٌان ،المالٌة القوائم فً التغٌٌر أسباب إٌضاح مع إال تغٌٌرها

 

 : الثاني الفصل

 الداخلي المراجع ألعمال والمحاسبية المالية اإلجراءات

 : والبنوك النقد تدقيق إجراءات

 : الدوري اإلجراء

 .االفتتاحٌة األرصدة صحة مراجعة .1

 التسوٌات وتجهٌز ،علٌها والرقابة ،بالبنوك جدٌدة حسابات فتح باعتماد المتعلقة المستندٌة اإلجراءات تحدٌد .2

 .اللزمة

 ،المصرفٌة الحواالت طرٌق عن الدفع: مثل والبنوك، بالنقد المتعلقة المتبعة السٌاسة فً الهامة التغٌرات حددٌ .3

 .البرقٌة والتحوٌلت

 اإلدارة تقارٌر ومراجعة المالٌة، المسإولٌات توزٌع سلمة من للتؤكد المالٌة، لإلدارة التنظٌمً الهٌكل مراجعة .4

 .محتوٌاتها وسلمة ،جودتها من للتؤكد ،(الجارٌة الحسابات كشوفات النقدٌة، التحوٌلت بٌان مثل)

 واإلٌداع الصرف قبل اإلجراءات

 :التالً النحو على البنوك حسابات فً إٌداعها أو صرفها المطلوب المبالغ صحة من التؤكد

 .الصرف صحة من للتحقق مستندٌة مراجعة .1

 .المطلوب المبلغ صحة من للتؤكد حسابٌة مراجعة .2



 صلحٌة وفق الصرف على الموافقة وجود من وتؤكد الصرف، سند مع الثبوتٌة المستندات إرفاق من التؤكد .3

 الشٌكات على والتوقٌع ،االعتماد

 .المتبعة اإلجراءات صحة من للتحقق ،المجهزة اإلٌداع واستمارة ،الصادرة القبض سندات فحص .4

 .المودعة المبالغ صحة من للتؤكد ،اإلٌداع واستمارة ،الصادرة القبض سندات مراجعة .5

 .مباشرة العضو أو ،المحسن/ المانح من استلمها وبعد ،اإلٌداع قبل الشٌكات جمٌع تسطٌر تم قد أنه من التؤكد .6

 

 : والقبض الصرف إجراءات

 وأنها ،صحٌحة بصورة قٌدها تم قد( البنوك حسابات) العام الصندوق ومدفوعات مقبوضات جمٌع أن من التؤكد

 :التالٌة اإلجراءات وفق وذلك ،البنوك لكشوفات مطابقة

 :المدفوعات .أ 

 :البنوك تسوٌات كشوف على الحصول .1

 (.والطرح الجمع) االحتساب صحة من التحقق •

 .الفترة لتلك البنوك وكشوفات العام الصندوق دفتر مع بالتسوٌات البنوك أرصدة مطابقة من التحقق •

 .القادمة للفترات والحقها التسوٌة فً الموقوفة البنود صحة من التحقق •

 للفترة البنك كشف فً والظاهرة بالتسوٌات المشمول الشهر نهاٌة قبل أو فً المإرخة المدفوعة الشٌكات مطابقة •

 .التسوٌة مع الموقعة الشٌكات مع اللحقة

 .تعدٌل أو شطب وجود عدم من التحقق مع ،البنوك تسوٌات بكشوف المجامٌع صحة من التحقق .2

 والمدفوعات المقبوضات مجامٌع صحة من التؤكد بهدف البنوك حسابات أستاذ أو العام الصندوق دفتر طلب .3

 .األرصدة صحة ومن ،المختارة للفترة

 

 :البنوك كشوفات فً الظاهرة للمدفوعات بالنسبة .4

 .الرقمً التسلسل ملحظاا  البنك كشوفات فً الظاهرة القٌود مع الشٌكات كعوب فحص ٌتم •

 .المحاسبٌة السجلت إلى ومتابعتها ،البنك كشف فً الظاهرة والمعادة المرفوضة الشٌكات عن تحري •



 حساب تسوٌات إلى أو المحاسبٌة السجلت إلى الحقها البنك كشف فً الظاهرة المدٌنة لإلشعارات بالنسبة .5

 .الثبوتٌة المستندات صحة من وتؤكد ،الٌومٌة القٌد سندات إلى الحقها ثم البنك

 وجود ومن ،الرقمً التسلسل اكتمال من وتؤكد ،آمن مكان فً المستعملة غٌر الشٌكات حفظ سلمة من تؤكد .6

 .الملغاة للشٌكات األصلٌة النسخة

 :اإليداعات .ب 

 .البنك من المختومة اإلٌداع قوائم إلى البنوك كشوفات فً الدائنة القٌود متابعة .1

 .المساعد األستاذ دفتر فً األعضاء/ العملء حسابات إلى ثم ،القبض سندات مع القوائم هذه مبالغ متابعة .2

 للفترة الصندوق دفتر إلى ثم ،البنك حساب تسوٌة إلى أو ،الفترة لنفس الصندوق دفتر إلى القٌود هذه متابعة .3

 .اللحقة

 الذي للشهر البنك كشف فً وردت قد( التسوٌة فً الظاهرة) الفترة نهاٌة فً الطرٌق فً النقدٌة أن من التحقق .4

 .الفترة هذه ٌلً

 ،الثبوتٌة والمستندات ،الصندوق دفتر إلى متابعتها ٌتم البنك كشف فً الظاهرة األخرى الدائنة للقٌود بالنسبة .5

 .وقٌدها اعتمادها صحة من التؤكد وٌتم

 المبالغ قارن ثم ،البنك فً إٌداعه قبل الٌوم نهاٌة فً الصندوق أمٌن لدى النقدي للرصٌد مفاجئ جرد إجراء ٌتم .6

 .المقبوضات ودفتر القبض سندات مع المبالغ هذه دافعً اسماء وقارن ،البنك فً اإلٌداع قوائم مع ستودع التً

 

 : متممة إجراءات

 مع ومقارنتها ،البنوك وتحلٌل العام الصندوق دفتر فً األعمدة مجامٌع من عٌنة اختٌارٌة بصورة الفحص .1

 .العام األستاذ فً المجامٌع

 .المراجعة أثناء تتابع لم التً الفترة نهاٌة تسوٌة فً الموقوفة البنود وصحة حقٌقة عن التحري .2

 .خطؤ قٌود أٌة عن وتحري ،البنوك مراقبة حساب فً الظاهرة المحاسبٌة القٌود استعرض .3

 التعلٌمات إلى بالرجوع وذلك، الشٌكات على بالتوقٌع المفوضٌن سماءوأ ،البنوك حسابات سماءأ بٌان تجهٌز .4

 . التنفٌذي المدٌر قبل من الخطٌة

 الخطابات فحص ٌتم الشٌكات على بالتوقٌع المفوضٌن سماءبؤ السابقة الفترة عن تغٌٌرات وجود حالة فً .5

 .اإللغاء وقت من والتؤكد ،بالتوقٌع التفوٌضات إلغاء بخصوص البنوك إلى الموجهة



 الحسابات هذه على اإلبقاء سبب عن االستفسار ٌتم ضئٌلة، وبؤرصدة مجمدة بنوك حسابات وجود حال فً .6

 . مفتوحة

 . والصرف القبض سجلت على االعتماد ودرجة بها قمت التً الفحوص نتائج حول الرأي إبداء .7

 .محاسبٌاا  وتوجٌهها ،مبالغها وقٌد ،والقبض الصرف إجراءات على ملحظاتك ذكر .8

 

 

 : السنة نهاية

 التحصٌل برسم الشٌكات وحساب ،البنوك حساب فً الظاهرة المرحلة المحاسبٌة القٌود جمٌع مراجعة استكمال .1

 .السنة نهاٌة حتى السنة خلل فحص آخر من للفترة العام األستاذ فً( وجدت إن)

 .الوقت ذلك فً دراستها تكتمل لم التً السنة خلل التسوٌات فً الظاهرة الموقوفة الشٌكات فحص .2

 ٌناٌر شهر) تكون عادة والتً ،السنة لنهاٌة اللحقة للفترة المدفوعة والشٌكات البنوك كشوفات على الحصول .3

 (.سنة كل من

 .البنوك كشوفات مع الخ.. واإلشعارات المدفوعة الشٌكات مطابقة .4

 .السنة نهاٌة تسوٌات على الحصول .5

 : مع التسوٌات بموجب األرصدة مقارنة .6

 .السنة لنهاٌة البنوك كشوف •

 . البنوك من التوثٌق ردود •

 .العام واألستاذ( وجد إن) التحصٌل برسم والشٌكات البنوك سجل •

 .اللحقة للفترة البنوك كشوفات و البنك دفتر إلى التسوٌات فً والظاهرة الطرٌق فً اإلٌداعات على التدقٌق .7

 :السنة نهاٌة قبل المدفوعة للشٌكات بالنسبة .8

 .التارٌخ ذلك قبل( دفعها) سحبها ٌتم لم السنة نهاٌة بعد بتارٌخ المإرخة الشٌكات أن من التؤكد •

 .الدفتر فً الترحٌل تارٌخ مع صدورها توارٌخ ومطابقة ،البنوك سجل خلل من المدفوعة الشٌكات على التدقٌق •

 .بالتسوٌة الظاهرة الموقوفة الشٌكات قائمة مع السنة نهاٌة قبل بتارٌخ المإرخة الشٌكات ومقارنة فحص •



 .السنة لنهاٌة البنوك كشوفات مع تراجع لم التً للشٌكات الثبوتٌة للمستندات والفحص التحري .9

 .السابقة الخطوات فً تغطٌها لم التً األخرى التسوٌة بنود تصفٌة صحة عن التحري .11

 البنوك كشوفات فً الواردة األخرى والدائنة المدٌنة واإلشعارات المرتدة المرفوضة اإلٌداعات أن من التؤكد .11

 .السجلت فً صحٌحة بطرٌقة قٌدها تم قد

 .إلخ ،بااللتزامات المتعلقة المعلومات وتلخٌص البنوك من التثبٌت ردود محتوٌات مراجعة .12

 .السنة أرصدة صحة حول الرأي إبداء .13

 : النثرية صندوق تدقيق إجراءات

 :الصرف قبل ما إجراءات .1

 لصلحٌات طبقاا  للصرف اعتماد وجود ظل فً صرفه المطلوب المبلغ صحة من التؤكد هو اإلجراء هذا من الهدف

 :التالً النحو على وذلك ،االعتماد

 إلى والتعوٌضات الصرف أحقٌة من للتحقق ومستندٌة فنٌة مراجعة وراجعها الواردة الصرف أوامر فحصا .1

 .الصحٌحة الجهة

 .صرفه المطلوب المبلغ صحة من للتؤكد حسابٌة مراجعة األوامر مراجعة .2

 .الصرف أمر مع الثبوتٌة المستندات جمٌع إرفاق من التؤكد .3

 بالنظام الصلحٌات بجداول المخولة االعتماد لصلحٌات طبقاا  تمت قد الصرف على الموافقة أن من التؤكد .4

 .المالً

 .مراجعتك نتائج حول رأٌك بٌن .5

 :والصرف القبض إجراءات .2

 . المٌزانٌة فً عادلة بصورة ٌظهر السنة نهاٌة فً الصندوق رصٌد أن من التؤكد هو الهدف

 :المقبوضات .أ 

 .محددة لفترة النثرٌة دفتر من المقبوضات جانب مراجعة .1

 .الثبوتٌة المستندات فحص .2

 .المجامٌع صحة من التؤكد .3



 .منها والتحقق النثرٌة دفتر فً االعتٌادٌة غٌر المقبوضات مراجعة .4

 :المصروفات .ب 

 .اعتٌادٌة غٌر مبالغ عن تزٌد التً المصروفات جمٌع لفحص محددة لفترة النثرٌة دفتر مراجعة .1

 .االعتماد بصلحٌة المخول قبل من معتمدة بؤنها والتؤكد الثبوتٌة المستندات فحص .2

 .وأفقٌاا  عمودٌاا  المجامٌع صحة من التؤكد .3

 .منها والتحقق ،النثرٌة دفتر فً االعتٌادٌة غٌر المصروفات مراجعة .4

 

 :الصندوق جرد .3

 تلعب أي لمنع الخ،.... للغٌر أمانة نقد فٌه بما بؤكمله الصندوق فً للنقد مفاجئة بطرٌقة الصندوق بجرد قم .1

 .النقدٌة بعد الخاص النموذج على النتائج سجل ثم ،الصندوق أمٌن بحضور ذلك ٌتم أن على النقص بتعوٌض

 الذي النقود جمٌع إبرازه ٌفٌد بما النموذج على التوقٌع الصندوق أمٌن من ٌطلب الجرد من االنتهاء عند .2

 . بالكامل إلٌه أعٌدت النقود وأن ،بحضوره تمت قد الجرد وأن ،بحوزته

 قد الجرد ضمن دخلت التً الخ،...األخرى والمصارٌف بالسلفٌات المتعلقة النثرٌة صرف سندات أن من التؤكد .3

 االعتماد على وٌحصل ،للمسإول فتقدم معتمد غٌر بعضها هناك كان وإذا ،اإلدارة قبل من واعتمادها مراجعتها تم

 . اللزم

 تسجٌلها تم قد البنك من سحبها ٌتم لم التً النثرٌة السلفة استعاضة شٌكات أن من تؤكد النقدٌة بالجردة البدء قبل .4

 . الرصٌد ضمن ودخلت ،الدفاتر فً

 . العام األستاذ فً الرقٌب للحساب الدفتري الرصٌد مع الجرد بموجب الرصٌد تسوٌة .5

 . اللحقة للفترة االستعاضة طلبات إلى الجرد ضمن دخلت التً الصرف سندات عن والتحري المتابعة .6

 . الجرد تارٌخ فً كما اللزمة التسوٌة بعمل قم المستدٌمة للسلفة حساب وجود حال فً .7

 ٌتم ،(للغٌر أمانة نقد مثل) النثرٌة بصندوق علقة لها لٌس والتً الجرد ضمن دخلت التً للنقود بالنسبة .8

 .المبالغ هذه تخصهم الذٌن األشخاص مع المباشر التثبت طرٌق عن أو ،السجلت خلل من مراجعتها

 تركٌز إلى ٌشٌر اتجاه أي أو ،االعتٌادٌة غٌر القٌود عن والتحرى ،السنة خلل النثرٌة صندوق قٌود مراجعة .9

 .والتنفٌذ االختٌار مدى حٌث من الكافً التحقق مع ،المصروفات من معٌن لنوع المدفوعات على



  

 : الثابتة الموجودات تدقيق إجراءات

 أن من والتؤكد ،وملكٌتها ،الثابتة الموجودات قٌمة صحة من التؤكد هو البرنامج هذا من الغرض: المرحلً الفحص

 المقدرة وللمبالغ ،للجمعٌة المالٌة باللئحة والمحاسبٌة المالٌة لإلجراءات وفقا   تمت قد والحذوفات اإلضافات جمٌع

 والمصارٌف ،الرأسمالٌة المصارٌف بٌن الفصل حٌث من الثابتة الموجودات قٌد صحة من والتؤكد ،الموازنة فً

 وٌتمللجمعٌة،  المالٌة اللئحة حسب شهرٌاا  المقررة المعدالت أساس على تحتسب االستهلكات وأن ،اإلٌرادٌة

 :التالً النحو على الفحص

 :السجالت  .أ 

 . االفتتاحٌة األرصدة تدوٌر صحة من التؤكد .1

 .العام األستاذ إلى وملحقتها ،الثابتة الموجودات سجل فً واألرصدة المجامٌع صحة من التحقق .2

 . الفعلً وجودها من تحققالو السجل فً الظاهرة الثابتة الموجودات من عٌنة اختٌار .3

 سٌاسة مع تتفق المستعملة المعدالت أن والتؤكد ،الثابتة الموجودات على الشهرٌة االستهلكات احتساب مراجعة .4

 . شهرٌاا  الدفاتر فً تسجٌلها تم وأنه ،الجمعٌة

 . بها المحتفظ والسجلت ،الثابتة الموجودات دراسة حول الرأي إبداء .5

 

 :اإلضافات .ب 

 ٌتم ذلك، وغٌر والسٌارات، المكتبٌة واألجهزة واألثاث والمعدات، واآلالت المبانً، حسابات إلى باإلشارة .1

 .الكبٌرة القٌم ذات اإلضافات من مجموعة اختٌار

 أن من والتؤكد ،الموازنة فً المقررة المبالغ على بنااء المعتمدة لإلضافات بالصرف التحوٌل إشعارات فحص .2

 .المضافة الثابتة الموجودات ٌشمل التحوٌل

 صحة من والتؤكد اإلضافات، بهذه تتعلق أخرى ثبوتٌة مستندات أٌة أو الملكٌة، شهادات الفواتٌر، فحص .3

 .وغٌرها رأسمالٌة إلى المصارٌف تصنٌف

 اإلدارة من الموافقة وجود من التؤكد ٌجب الثابتة للموجودات الفعلٌة المصروفات فً زٌادة وجود حالة فً .4

 .العلٌا

 .إلٌها الوصول ٌسهل التً المشتراة الرئٌسٌة الثابتة الموجودات من معٌن عدد فحص .5



 

 :الحذوفات .ج 

 اختٌار ،ذلك وغٌر.....والسٌارات األدوات األثاث، المكتبٌة، اآلالت للمبانً، التفصٌلٌة للحسابات بالرجوع .1

 . الرئٌسٌة الحذوفات من مجموعة

 . اعتمادها تم قد أعله المختارة الحذوفات جمٌع أن من التحقق .2

 ،الثابتة الموجودات بٌع عوائد صحة تإٌد التً الثبوتٌة المستندات من وغٌرها المذكرات، البٌع، فواتٌر فحص .3

 . القبض سندات إلى وتتبعها

 للموجودات االستهلك استدراك تنزٌل ومن ،الثابتة الموجودات حساب من األصلٌة التكلفة طرح من التؤكد .4

 .والخسارة الربح وقٌد احتساب صحة من والتؤكد، الثابتة

 . المحاسبٌة والدفاتر الثابتة الموجودات سجل فً الحذوفات تسجٌل صحة من التؤكد .5

 :النهائي الفحص .د 

 . المرحلً الفحص فً علٌها حصلت التً والحذوفات اإلضافات ملخص إكمال .1

 . مادٌة تغٌرات أٌة عن ، واالستفسارالمرحلً الفحص نهاٌة منذ والحذوفات اإلضافات مراجعة .2

 واالستفسار ،السنة نهاٌة حتى المرحلً الفحص نهاٌة من والتصلٌحات الصٌانة مصارٌف تحلٌل كشف مراجعة .3

 . المادٌة المصارٌف عن

 المحاسبة، سجلت مع ومقارنتها ،الثابتة الموجودات أصناف لكل للسنة باالستهلك تقدٌرٌة مبالغ تجهٌز .4

 . المادٌة االنحرافات عن واالستفسار

 المالٌة لإلجراءات وفقا أصل لكل المقدر العمر حسب تعدٌلها أو احتسابها تم التً االستهلك نسب من التؤكد .5

 . للجمعٌة المالٌة باللئحة والمحاسبٌة

 . الثابتة الموجودات لشراء االلتزامات عن تحري .6

 . والحذوفات ستبعاداتباال المتعلقة اإلدارٌة الموافقات كتب مراجعة .7

 . واألخطار والسرقة الحرٌق أخطار ضد الموجودات على التؤمٌن بوالص وكفاٌة صلحٌة من التحقق .8

 .بها الخاصة واالستهلكات ،الثابتة للموجودات النهائٌة األرصدة عدالة حول الرأي إبداء .9

 



 : الدائنة الذمم تدقيق إجراءات

 . االفتتاحٌة األرصدة تدوٌر صحة مراجعة .1

 . الدائنة بالذمم كشف على الحصول .2

 . المراجعة ومٌزان الشهرٌة المالٌة البٌانات مع المجموع ومطابقة ،الكشف جمع .3

 .العام األستاذ فً الدائنة الذمم مراقبة حساب إلى الكشف مجموع متابعة .4

 . األرصدة صحة من والتؤكد ،الدائنة الذمم لملف ومتابعتها ،الكشف من عٌنة اختٌار .5

 . فٌه ظاهرة اعتٌادٌة غٌر محاسبٌة قٌود أٌة عن وتحري ،الدائنة الذمم مراقبة حساب استعراض .6

 والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات حسب وذلك ،المهمة الدائنة الذمم جمٌع إلى الحسابات كشوفات إرسال من التؤكد .7

 (.مثل أشهر 3 كل) للجمعٌة المالٌة باللئحة المعتمدة

 . الفحوصات نتائج حول الرأي إبداء .8

 .طبٌعٌة وغٌر مادٌة مبالغ أٌة ودراسة ،شهري بشكل الدائنة الذمم تعمٌر كشف على الحصول .9

 مناسبة تراها التً التوصٌات ورفع ،اللزمة التحلٌلت وإجراء ،أشهر 3 كل الدائنة الذمم تقرٌر مراجعة .11

 .إلدارة الجمعٌة

 المشتريات تدقيق إجراءات

 :المرحلً الفحص .أ 

 مدى وتقٌٌم ،المالٌة باللئحة المعتمدة اإلجراءات مع ومقارنتها ،بالجمعٌة المشترٌات عملٌة إجراءات مراجعة .1

 .داخلٌة رقابة من اإلجراءات هذه تحققه ما

 لغرض عمل ورقة على اختٌارها أساس وتحدٌد ،العٌنة هذه وثبت ،المشترٌات فواتٌر من كافٌة عٌنة اختٌار .2

 .المرحلً الفحص أهداف تحقٌق

 . بالمشترٌات الخاصة المالٌة للمعاملت المعززة الثبوتٌة المرفقات كفاٌة من التؤكد •

 . المحاسبً التوجٌه سلمة •

 مستندات مع ومطابقتها ،النوع حسب والمستودعات الدائنة الذمم فً العلقة ذات الحسابات إلى الترحٌل سلمة •

 .المستودعات



 والكمٌة المورد اسم حٌث من االستلم سند ومع ،الشراء أمر ومع ،الشراء طلبات مع الفواتٌر بٌن المقارنة •

 . والشروط والسعر

 المالٌة باللئحة والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات حسب اعتمادها تم قد والشراء التورٌد طلبات أن من التؤكد •

 .الشراء أوامر ملف مراجعة خلل من ،للجمعٌة

 . الشراء طلبات على الظاهرة األسعار صحة تإٌد التً والمناقصات العروض فحص •

 .النشاط بحجم مقارنة المشترٌات موضوعٌة وملحظة الشراء، أسعار بمراجعة المتعلقة التقارٌر استعراض •

 . االستلم سند مع ومقارنتها ،المشترٌات سجل إلى الفواتٌر متابعة •

 . المورد مع علٌها المتفق االئتمان شروط مع ومطابقتها ،الموردٌن سجل إلى الفواتٌر متابعة •

 . المشترٌات إلى المحملة المصارٌف صحة مراجعة •

 . انحرافات أٌة وتقٌٌم لتحدٌد الفترة خلل بها المعمول الشراء إجراءات مراجعة •

 .التسدٌد ختم وجود من والتؤكد ،الخصم شروط وعلى ،علٌها والموافقة ،الفاتورة متابعة •

 . علٌه متفق هو ما مع المشترٌات استلم توارٌخ مطابقة .3

 .محاسبٌاا  و فنٌاا  معالجتها صحة من والتؤكد ،التالفة المشترٌات تشمل التً االستلم سندات مراجعة .4

 .موعدها فً المشترٌات وصول عدم أسباب من والتؤكد ،المفتوحة الشراء أوامر تقرٌر مراجعة .5

 ووقت ومبالغ شروط حٌث من معها ومطابقتها ،فواتٌرها ومراجعة ،للدفع المعدة الشٌكات قائمة من عٌنة أخذ .6

 . الدفع

 

 :النهائً الفحص .ب 

 الفحص نهاٌة منذ حدثت قد تكون الداخلً الضبط ونظام المحاسبٌة اإلجراءات فً تغٌرات أٌة مراجعة .1

 .المرحلً

 الفحص نهاٌة من للفترة( التسدٌدات) الدائنة والذمم المشترٌات سجلت فً المحاسبٌة القٌود استعراض .2

 . اعتٌادٌة غٌر قٌود أو مبالغ أٌة عن وتحرى ،السنة نهاٌة حتى المرحلً

 .السنة نهاٌة فً الشراء إجراءات صحة من للتحقق تؤكٌدٌة مراجعة .3



 عدم من تؤكدالو ،المشترٌات فواتٌر إلى السنة نهاٌة فً وذلك المشترٌات استلم سندات من معٌن عدد تتبع •

 . المحاسبٌة السنوات فً التداخل

 .اللحقة للسنة شهرٌن وأول ،الحالٌة السنة فً شهرٌن ألخر المشترٌات سجل مراجعة •

 

 . رأسمالٌة مشترٌات أٌة ٌتضمن ال المشترٌات حساب إلى قٌده تم ما أن من التؤكد .4

 المخصصات على عكسً تؤثٌر لها ٌكون قد شراء عقود أو طارئة التزامات وجود االعتبار بعٌن األخذ .5

 . السنة نهاٌة فً المعمولة

 األوراق تلك شروط مراجعة ثم ،(وجدت إن) الجمعٌة على كمبٌاالت أو دفع أوراق ألٌة تثبٌت على الحصول .6

 . االستحقاق بشروط وكذلك ،األوراق بتلك المرتبطة الشروط مع توافقها حٌث من

  

 المصاريف تدقيق إجراءات

 :المرحلً الفحص .أ 

 الموازنة مع المقابلة السابقة الفترة فً المقارنة األرقام مع الدراسة محل للفترة المصارٌف بؤنواع كشف تجهٌز .1

 .بذلك المتعلقة اإلدارٌة التقارٌر ودراسة ،التقدٌرٌة الموازنة عن مادٌة انحرافات أٌة عن وتحرى ،التقدٌرٌة

 :ٌلً كما المصارٌف حسابات لجمٌع مفصل تحلٌل عمل ورقة تجهٌز .2

 .والتسجٌل ،واالعتماد ،الترحٌل صحة من والتؤكد ،الثبوتٌة المستندات إلى المحاسبٌة القٌود متابعة •

 .الجمعٌة أنشطة ٌخص فعلا  صرفه تم وما ،الجمعٌة سٌاسات مع تتمشى المسجلة المبالغ أن من التؤكد •

 .المقارنة عن الناتجة االختلفات عن وتحرى ،التقدٌرٌة الموازنة مع األرقام هذه مقارنة •

 المساعد لألستاذ األرقام مطابقة من تؤكدالو ،الفترة لنفس العام األستاذ فً الرقٌبة الحسابات استعراض .3

 . التسوٌة قٌود مثل اعتٌادٌة قٌود أٌة عن وتحرى ،للمصارٌف

 هو ما مع هتقارنمو ،للفترة اإلجمالً المصروف أساسه على وٌستخرج ،للمصروف الشهري المعدل إٌجاد .4

 . فروقات أٌة عن والتحري ،بالدفاتر مسجل

 تسجٌلها ٌتم المصارٌف جمٌع أن ومن ،والمبلغ الفترة حٌث من المتكررة المصارٌف قٌود صحة من التحقق .5

 .االستحقاق أساس على شهرٌا



 . البنود بعض تجاوزات أسباب ودراسة ،التدقٌق موضوع للفترة بالمقدرة الفعلٌة المصارٌف مقارنة .6

 :النهائً الفحص .ب 

 . مادٌة فروقات أٌة عن وتحري الماضٌة السنة وأرقام الموازنة أرقام مع المقارنة .1

 . بكاملها السنة خلل مصروف لكل بها قمت التً التفصٌلٌة المراجعة استكمال .2

 ،للمصارٌف المساعد لألستاذ األرقام مطابقة من والتؤكد ،العام األستاذ فً الرقٌبة الحسابات استعراض .3

 . اعتٌادٌة غٌر قٌود أٌة عن والتحري

 أٌة عن للبحث السنة لنهاٌة اللحقة للفترة الصرف وسندات البنكٌة المدفوعات لدفتر مستندٌاا  المراجعة .4

 . استدراك لها ٌؤخذ أو حساباتها فً تسجل ولم الحالٌة السنة تخص مصروفات أو مطلوبات

 :ٌلً مما التحقق ٌجب .5

 .بها المتعلقة المصارٌف مع مقدما والمدفوعات المستحقة المطلوبات •

 .البنوك من التثبٌت ردود كتب مع المالٌة المصارٌف •

 . السنة نهاٌة فً كما المصارٌف حول الرأي إبداء .6

 

 الرواتب تدقيق إجراءات

 :المقدمة .أ 

 :بها الخاصة المستندٌة والدورة الرواتب صرف إجراءات .1

 .الدوام سجلت حفظ •

 .الجمعٌة أقسام على وتحمٌلها الرواتب كشف تحضٌر •

 فً المالٌة باللئحة معتمد هو عما والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات فً حدثت قد تغٌٌرات أٌة دٌحدت ثم دفعها طرٌقة •

 .الفحص تحت الفترة خلل وقت أٌة

 . العمل عقود شروط فً والموظفٌن الجمعٌة بؤعمال الخاصة السٌاسات فً تغٌرات أٌة على التعرف .2



 تقدٌر التقدٌرٌة، المٌزانٌات) الخاصة اإلدارٌة والتقارٌر ،الرئٌسٌة الوظائف توزٌعالتنظٌمً، و الهٌكل مراجعة .3

 محددة تبدو العمل بتكلفة الخاصة اإلدارٌة المسإولٌات أن من للتؤكد ،(اإلضافً العمل ساعات اإلنتاجٌة، القوة

 . الرقابة بؤغراض ٌفً التقرٌر ومضمون شكل وأن بوضوح،

 مع قسم لكل الفحص تحت للفترة الموظفٌن وإحصائٌات الرواتب تكلفة بٌن أهمٌة ذا اختلف وجود عن التحري .4

 .الحالٌة للسنة التقدٌرٌة المٌزانٌة ومع ،المقابلة الفترة

 

 :التفصيلية والسجالت القيود فحص .ب 

 . علٌها الموافق والرواتب التعٌٌن على الموافقات إلى متابعتها وٌتم ،الموظفٌن من عٌنة اختٌار .1

 . البشرٌة بالموارد الشخصٌة الملفات مع الرواتب بكشوف الموظفٌن تصنٌفات مطابقة .2

 والمنتهٌة حدٌثاا  المعٌنٌن األشخاص تحدٌد ٌتمو ،السابقة والفترة الحالٌة للفترة الرواتب كشوف مقارنة من .3

 :ثم ،خدماتهم

 .وملحقاتها والرواتب التعٌٌن على الموافقات فحص •

 .بذلك المتعلقة الموظفٌن شإون ومذكرة الخدمة إنهاء مستحقات على الموافقات فحص •

 الرواتب كشوف خلو من التؤكد وأٌضاا  ،الخدمة إنهاء مستحقات أو ،الرواتب مبالغ احتساب صحة من التؤكد •

 .خدماتهم انتهت الذٌن األشخاص من اللحقة

 .وغٌرها ،الخدمة وإنهاء ،التعٌٌن على الموافقات سلمة أن من التؤكد .4

 شإون مسإولً مع الفحص تحت الفترة خلل للموظفٌن الرواتب بتعدٌلت الخاصة اإلجراءات مراجعة .5

ف الموظفٌن  .المعتمد الرواتب سلم عن انحرافات أٌة على للتعر 

 فً أقسامهم وتصنٌف ووظائفهم رواتبهم أن الموظفٌن من مختارة لعٌنة الملحظة أو المناقشة طرٌق عن التؤكد .6

 .للواقع مطابقة الرواتب كشوفات

 أي عن وتحرى ،الفحص تحت الفترة خلل المطبقة والحوافز الدوام ومراقبة تسجٌل إجراءات مراجعة .7

 .مهاوتقوٌ وقعت قد تكون انحرافات

 :والترحيل االحتساب .ج 

 الظاهرة الموظفٌن من لعٌنة األخرى والعلوات اإلضافٌة الساعات و اإلجمالً الراتب احتساب مراجعة .1

 .الرواتب كشوفات فً اسماإهم



 . المستحق المبلغ وصحة الموافقات مع وقارنها االستقطاعات صحة مراجعة .2

 المالٌة اللئحة موجب االعتماد صلحٌة صاحب من معتمدة أنها من وتؤكد وعمودٌاا، أفقٌاا  الكشوفات جمع .3

 . للجمعٌة

 . الرواتب كشوفات اإلجمالٌة الرواتب مجموع تطابق البنك من المسحوبة المبالغ أن من التؤكد .4

 الفترة مع تارٌخه حتى الرواتب ومقارنة قسم، ولكل شهر لكل اإلجمالٌة للرواتب تحلٌلً كشف على الحصول .5

 (. عدمها أو) االختلفات وربط قسم، كل فً الموظفٌن وعدد السابقة المقابلة

 

 : اإليرادات تدقيق إجراءات

 تلك على داخلٌة رقابة من اإلجراءات تحققه ما مدى وتقٌٌم ،باإلٌرادات ٌتعلق فٌما اإلجراءات بدراسة القٌام .1

 . اإلجراءات هذه فً الضعف نقاط وتحدٌد السجلت، فً قٌدها وإجراءات اإلٌرادات

 وتحدٌد ،العٌنة هذه وتثبٌت اإلٌرادات حسابات على السنة خلل تمت التً المالٌة المعاملت من عٌنة اختٌار .2

 : المرحلً الفحص أهداف تحقٌق لغرض عمل ورقة على اختٌارها أسس

 اإلدارٌة الموافقات توفر ومن ،باإلٌرادات الخاصة المالٌة للمعاملت المعززة الثبوتٌة المرفقات كفاٌة من التؤكد .أ 

 . المطلوبة

 .المحاسبً التوجٌه سلمة من التؤكد .ب 

 . العلقة ذات الحسابات إلى الترحٌل سلمة .ج 

 هذه وتسجٌل قٌد فً علٌها والمتعارف المالٌة باللئحة المعتمدة والمحاسبٌة المالٌة اإلجراءات إتباع من التؤكد .د 

 .اإلٌرادات

 ومناقشة اإلدارة، مع ومناقشته - السجلت مع ومطابقته - اإلٌرادات بؤرصدة تحلٌلً كشف على الحصول .3

 .السجلت فً قٌدها وصحة ،اإلدارٌة الموافقات مع وفحصها الموجودات بٌع عن الناتجة المادٌة األرصدة

 وتحرى ،السنة نهاٌة حتى المرحلً الفحص نهاٌة من للفترة اإلٌرادات أنواع لكافة المحاسبٌة القٌود استعراض .4

 .اعتٌادٌة غٌر محاسبٌة قٌود أو مبالغ أٌة عن

 وفق الجمعٌة نظام مع تتعارض وال بمزاولتها المسموح األغراض ضمن تقع اإلٌرادات مصادر أن من التؤكد .5

 .االجتماعٌة الموارد البشرٌة والتنمٌة وزارة تعلٌمات

 



 : والممتلكات الموجودات صيانة تدقيق إجراءات

 :المرحلً الفحص .أ 

 تلك فً الضعف نقاط وتحدٌد ،مصارٌفها وتسجٌل ،بالصٌانة المتعلقة الداخلٌة الرقابة إجراءات مراجعة .1

 . اإلجراءات

 فً المبرمة العقود وموجب ،علٌه المتعارف حسب الصٌانة بعملٌات المتعلقة المالٌة السٌاسات تطبٌق من التؤكد .2

 (. وجدت إن) الشؤن هذا

 :ٌلً لما وذلك ،الصٌانة مصارٌف سجل من عٌنة أخذ .3

 .المصروف نوع تصنٌف صحة من التؤكد •

 .للجمعٌة المالٌة اللئحة فً المعتمدة المحاسبٌة القٌود إلى استنادا المحاسبً التوجٌه •

 . المحاسبً التوجٌه وصحة ،والموافقات المعلومات اكتمال من والتؤكد ،الصٌانة فواتٌر من عٌنة مراجعة .4

 . أسبابها وحلل انحرافات أٌة عن واالستفسار ،العملٌات بعض وتقارٌر ،األعمال مراقبة تقارٌر مراجعة .5

 :النهائً الفحص .ب 

 . المخصص احتساب فً المستخدمة األسس بمراجعة الصٌانة مخصص وكفاٌة صحة من التؤكد .1

 .علٌها النهائً الرأي توثٌق مع المرحلٌة الدراسات تحدٌث .2

 .الختامٌة الحسابٌة البٌانات فً الصٌانة مصارٌف لجمٌع المحاسبً التصنٌف سلمة مراجعة .3
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