الشؤون المالية
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المبدأ العام

يجب على الجمعية بصفتها منظمة تستقبل تبرعات مالية كمصدر دخل رئيس لعملياتها ،أن تتوفر
لديها نظام إدارة مالية ومحاسبية سليم وااللتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها وذلك لضمان
االستخدام المشروع والمسؤول عن مواردها دون شبهة غسيل أموال أو دعم إرهاب.

المحاسبة المالية

على الجمعية أن تتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حساباتها وفقا للمادة  21.5من
نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية ،وتتقيد الجمعية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة .وفقا للمادة
 36من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

التعامل المالي

 أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ،وأال تصرف هذه األموال في
غير ما خصصت له ،وأال يصرف منها إال بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية
يفوضهما بذلك مجلس اإلدارة .وفقا للمادة  21.6من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
وفي حالة تفويض اثنين من مسؤولي الجمعية إليداع أو صرف األموال ،يجب أن تحد
الالئحة هذين المسؤولين ،وفقا لمادة  21.6من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
 يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سج ا
ال
خاصا ا بها ،ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وفقا للمادة  34من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
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 يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجال خاصا بها ،وأن تقيد فيه قيمة
التبرع وشرطه إن وجد ،وأن ترا عي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع.
وفقا للمادة  35من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
 يجب أال تتلقى إعانات من خارج المملكة إال بعد موافقة الوزارة وفقا للضوابط التي
تحددها الالئحة ،وفقا للمادة  21.12من نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

االستثمار

يجب أال تستثمر أموالها في مضاربات مالية وفقا للمادة  21.11من نظام الجمعيات والمؤسسات
األهلية.

التقرير المحاسبي

يجب عل الجمعية أن نزود الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من
الجمعية العمومية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية .وفقا للمادة  38من الالئحة التنفيذية
لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
مكافحة غسل األموال

 يجب على الج معية مراعاة األحكام التي تقضي بها األنظمة السارية في المملكة ذات الشق
المالي ،ومنها نظام مكافحة غسل األموال ،وعليها بوجه خاص اتخاذ اآلتي:
 االحتفاظ في مقرها بالجالت والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسالت المالية
وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس
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اإلدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر ،لمدة ال تقل عن عشر سنوات
من تاريخ انتهاء التعامل.
 إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة
نشاط إجرامي ،أو مرتبطة بعمليات غسل أموال ،أو تمويل إرهاب ،أو أنها ستستخدم في
العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
أ -إبالغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب -إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة
واألطراف ذات الصلة ،وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج -عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حجول نشاطاتهم.
(وفقا للمادة  2-40.1من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية)

المشرف المالي

يكون المشرف المالي مسؤوال عن التدقيق والمراجعة وااللتزام ،مع تزويده بموارد كافية لكشف
أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل األموال .وفقا للمادة  40.3من الالئحة
التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية .ويجب أال يرأس المشرف المالي لجنة التدقيق
والمراجعة الداخلية .وفقا للمادة  33.3من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

موارد الجمعية المالية

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
-1

رسوم االنتساب لعضوية الجمعية.

-2

التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف.

-3

الزكوات ،ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة.
4

-4

إيرادات األنشطة ذات العائد المالي.

-5

اإلعانات الحكومية.

-6

عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

-7

ما يخ صصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.

السنة المالية للجمعية
تبدأ السنة المالية األولى للجمعية بدءا ً من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة ،وتنتهي في شهر
(ديسمبر) من سنة الترخيص نفسها ،وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرا ً (ميالد ّياً).

الصرف من أموال الجمعية
-1

ينحصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقيق أغراضها ،وال يجوز لها صرف أي مبلغ
مالي في غير ذلك.

-2

للجمعية أن تتملك العقارات ،على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو
تفوض مجلس اإلدارة في ذلك.
إقراره في أول اجتماع تال له ،ويجوز للجمعية العمومية أن ّ

-3

للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف ،أو أن تستثمرها في مجاالت مرجحة الكسب
تضمن لها الحصول على مورد ثابت ،أو أن تعيد توظيفها في المشروعات اإلنتاجية
والخدمية ،ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

فعالية الموازنة المعتمدة
تعتبر الموازنة المعتمدة سارية المفعول بدءا ً من بداية السنة المالية المحددة لها ،وفي حالة تأخر
اعتمادها يتم الصرف منها بمعدالت ميزانية العام المالي المنصرم ولمدة ثالثة أشهر كحد أقصى،
مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعية تجاه اآلخر.

الحسابات البنكية للجمعية
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يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره
مجلس اإلدارة ،وأال يتم السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرف
المالي ،ويجوز لمجلس اإلدارة بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من
أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديين الجنسية ،ويراعى فيما سبق أن
يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك.

شروط صرف المبالغ من أموال الجمعية
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:
-1

صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة.

-2

توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع المشرف
المالي.

-3

قيد اسم المستفيد رباعيا ً وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل
الخاص بذلك حسب الحالة.

التقارير المالية
يعد المشرف المالي تقريرا ً ماليا ً دوريا ً يوقع من قبله باإلضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها،
ويعرض على مجلس اإلدارة مرة كل ثالثة أشهر ،وتزود الوزارة بنسخة منه.

السجالت والدفاتر المحاسبية
تمسك الجمعية السجالت والدفاتر اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقا ً للمعايير المحاسبية يتم
التسجيل والقيد فيها أوالً بأول ،وتحتفظ بها في مقر إدارتها ،وتم ّكن موظفي الوزارة المختصين
رسميا ً من االطالع عليها ،ويكون للجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرا ً ماليا ً في
نهاية كل سنة مالية إلى مجلس اإلدارة تمهيدا ً العتماده من الجمعية العمومية ،ومن هذه السجالت
ما يأتي:
-1

السجالت اإلدارية ،ومنها ما يلي:
أ-

سجل العضوية.

ب -سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
ج -سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة.
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د -سجل العاملين بالجمعية.
ه-
-2

سجل المستفيدين من خدمات الجمعية.

السجالت المحاسبية ،ومنها ما يلي:
أ -دفتر اليومية العامة.
ب -سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.
ج -سندات القبض.
د -سندات الصرف.
ه -سندات القيد.
و -سجل اشتراكات األعضاء.
ز -أي سجالت أخرى يرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامها.

الموازنة العمومية للجمعية
تقوم الجمعية بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا ً لآلتي:
-1

يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية وعلى حساباتها ،والتثبت
من مطابقة الميزانية وحساب اإليرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية ،وما إذا كانت قد
أمسكت بطريقة سليمة نظاماً ،والتحقق من موجوداتها والتزاماتها.

-2

تقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وفقا ً للمتعارف عليه محاسبيا ً في نهاية كل سنة مالية.

-3

يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبيا ً في نهاية كل سنة
مالية ،وهو ما يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي للجمعية ،وعليه تسليمها لمجلس اإلدارة
خالل الشهرين األولين من السنة المالية الجديدة.

-4

يقوم مجلس اإلدارة بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة
التقديرية للعام الجديد ،ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرف
المالي ومحاسب الجمعية واألمين العام ،تمهيدا ً لرفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.

 -5يقوم مجلس اإلدارة بعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الموازنة
تزود الوزارة بنسخة
التقديرية للعام الجديد؛ على الجمعية العمومية للمصادقة عليها ،ومن ثم ّ
من كل منها.

7

