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 مقدمة:  

من الالئحة املالية جلمعية ترميم املعتمدة من جملس اإلدارة بتاريخ  ةالالئحمت استخراج هذه 

 م(02/09/2020)

 

 املصطلحات:

 مجعية ترميم املنازل القدمية باملنطقة الشرقية )مجعية ترميم( اجلمعية:

 جملس إدارة مجعية ترميم اجمللس:

 اإلدارة املالية املوضحة يف اهليكل التنظيمي جلمعية رمتيم الشؤون املالية:

 املسؤول عن الشراء يف اجلمعية مسؤول املشرتيات:

 دة اجلمعية النثريةاملوظف الذي يتم تكليفه باستالم عه مسؤول العهدة:

 للمشرتيات النثرية غذى بشكل دورياملبلغ الذي يصرف وي العهدة املستدمية:

  اجلمعية بغرض االستخدام توفرهااملشرتيات اليت  األصول الثابتة:
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 الشراء املباشر والتعميد الفصل األول:

 

 املستدمية ملسؤول املشرتيات: اجراءات الشراء املباشر من خالل العهدة البند األول:

يقوم مسؤول املشرتيات بتوفري احتياجات اجلمعية بالشراء املباشر بناًء على طلبات  .1

اإلدارات واألقسام املختلفة واليت يتم تقدميها وفق منوذج طلب الشراء من خالل الصرف 

ت من العهد املستدمية أو الصرف من العهد املؤقتة املخصصة للمشرتيات واخلدما

الصغرية واليت ال يتطلب شرائها أو تنفيذها االتصال بعدد من املوردين واليت عادًة ال 

 ( ريال سعودي.5000تزيد قيمتها عن )

يتم اعتماد طلب الشراء من مدير اإلدارة الطالبة ثم يرفع لالعتماد من صاحب  .2

اء يف الصالحية وفقًا لدليل الصالحيات باجلمعية وبعد التأكد من أن عملية الشر

 حدود املوازنة املعتمدة مسبقًا.

بعد امتام عملية الشراء تقوم اإلدارة الطالبة بالتوقيع على الفاتورة مبا يفيد املوافقة  .3

واالستالم وتكون مسؤولية التأكد من األسعار تضامنًا بني اإلدارتني )بداًل من 

 تشكيل جلنة لالستالم(.

 استعاضة السلفة.ترفق مستندات الشراء ضمن مرفقات  .4

 اجراءات الشراء من خالل التعميد املباشر من صاحب الصالحية يف اجلمعية: البند الثاني:

( 5000إذا كانت قيمة املشرتيات أو اخلدمات املطلوبة من اإلدارة الطالبة تزيد عن ) .1

ريال، فيجب أن يقوم مسؤول املشرتيات بطلب ثالثة عروض وفق منوذج طلب عرض 

تيار العرض األفضل وفق منوذج مفاضلة بني العروض ورفعه لالعتماد من أسعار ثم اخ

 صاحب الصالحية.

 يتم اتباع نفس اإلجراءات الواردة ضمن الفقرة السابقة. .2
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 االجراءات اخلاصة باألصول الثابتة: الفصل الثاني:

 اجراءات الشراء:

معتمد من صاحب  تقوم اإلدارة الراغبة بشراء أصل ثابت بتقديم طلب شراء أصل ثابت .1

 الصالحية حسب دليل الصالحيات.

حيول طلب الشراء إىل إدارة الشؤون املالية لتقوم باستكمال اإلجراءات اخلاصة بعملية  .2

 هذا النظام الشراء الواردة يف 

( ريال للمورد 30,000يف حال أن قيمة األصل أو األصول املراد شراؤها تزيد هم مبلغ ) .3

الشؤون املالية بطلب عروض من املوردين املعروف عنهم توريدهم هذا الواحد تقوم إدارة 

 النوع من األصول.

عند استالم العروض يتم تفريغها يف منوذج مفاضلة بني العروض ويعتمد حسب جدول  .4

 الصالحيات ويرفع إىل املفوض باعتماد الشراء حسب جدول الصالحيات.

باسم املورد وذلك من أصل وصورتني توزع تقوم إدارة الشؤون املالية بتحرير أمر شراء  .5

 على النحو اآلتي:

 األصل: للمورد

 صورة: لإلدارة املالية

 صورة: إلدارة الشؤون املالية

 ويتم اعتماد أمر الشراء من قبل صاحب الصالحية حسب دليل الصالحيات

يتم تسليم األصل الثابت من اإلدارة الطالبة ثم يقوم إدارة الشؤون املالية بإعداد منوذج  .6

سند إضافة أصل ثابت من نظام األصول الثابتة على احلاسب اآللي حبيث يتضمن الرقم 

التسلسلي لألصل وبيانته وتكلفة شراءه وموقع استخدانه ثم يطبع من إدارة الشؤون 

 استلمت األصل الثابت يف اجلمعية، ويتم عمل القيد احملاسيب املالية ومن اجلهة اليت

 التالي:
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 ××× من ح/ األصول الثابتة )حسب نوعه(

 ××× إىل ح/ املوردون، البنك، الصندوق

التسلسل  -الصنف -تقوم إدارة الشؤون املالية برتقيم األصل برقم يدل على )رقم البند .7

على األصل ليسهل إمكانية الرجوع إليه العددي( وتطبع على ملصق قوي يتم تثبيته 

 والتعرف عليه يف أي وقت دون تأخيري

تقوم إدارة الشؤون املالية بالتحقق من شروط ومدة الضمان اخلاصة باألصل _إن  .8

 وجدت_ وتبلغ بها اجلهة اليت استلمت األصل للتقيد بها.

على األصول الثابتة  تقوم إدارة الشؤون املالية بإبالغ تعليماتها اخلاصة بغرض الرقابة .9

 وحركتها إىل اجلهات املستلمة.

يف حال ختزين األصول الثابتة غري املستعملة يف خمازن اجلمعية حتتسب عليها  .10

 %( من قسط االستهالك احملتسب يف حال االستعمال.30استهالكات نسبة )

حتتفظ إدارة الشؤون املالية مبلفات خاصة بسيارات اجلمعية حبيث يكون  .11

رة ملف يتضمن صورة من رخصة السري وإقرار باستالم الشخص املستخدم لكل سيا

هلا وفقًا للنموذج املعتمد من اجلمعية مع بطاقة خاصة مبعلومات صيانة السيارة وبيانات 

 السائقني وتواريخ استالمهم وتسليمهم للسيارة وحتويل العهدة بني املستخدمني.

ارات يف خزائن آمنة لدى حتفظ صكوك امللكية اخلاصة باألراضي والعق .12

 اجلمعية أو يتم إيداعها يف خزائن لدى البنوك اليت تتعامل معها اجلمعية.

عند حصول تلف أو فقدان أو حريق أو أية حوادث تؤدي إىل تعطيل عمل األصل  .13

تقوم اجلهة املستلمة لألصل بإبالغ اجلهات املعنية باجلمعية اليت تقوم بدورها بإبالغ 

 حدود مسؤوليتها يف تغطية األخطار املؤمن عليها لذلك األصل. شركة التأمني يف

يتم جرد األصول الثابتة مرة واحدة يف السنة ملطابقتها مع سجل األصول  .14

 والبطاقات أو برامج احلاسب اآللي اخلاص باألصول الثابتة.
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 اسات اخلاصة باملصروفات النثرية(املصروفات النثرية )السي الفصل الثالث:

 

 .اختصيص عهدة لتغطية املصروفات النثرية يف اجلمعية وفقًا الحتياجاتهيتم  .1

 يتم ختصيص شخص حمدد حيتفظ بالعهدة ويكون مسؤواًل عنها بشكل مباشر. .2

يتم الصرف من العهدة النثرية مبوجب فواتري ومستندات أصلية معتمدة من اجلهات  .3

 حسب النظام.املخولة بالتوقيع على الصرف يف احلدود املسموح بها 

ال جيوز استخدام عهدة املصروفات النثرية إال للغرض الذي أنشأت من أجله وجيوز  .4

 لصاحب الصالحية التعميد بالصرف منها ألغراض أخرى يف احلاالت الضرورية فقط.

%( 50ال يتم صرف عهدة جديدة إال بعد أن يتم تسوية العهدة السابقة أو ما يزيد عن ) .5

 منها.

العهدة التمتع بإجازة جيب عليه تصفية العهدة اليت لديه أو تسليمها  عند رغبة مسؤول .6

 لشخص آخر مبوجب حمضر خاص بذلك قبل متتعه بإجازته.

على مسؤول العهدة عدم التأخر يف تسوية عهدته أو استعاضتها عن نفاذ رصيدها ويتم  .7

جيل _مع تسوية ما مت صرفه من العهدة على األقل مرتني شهريًا لسهولة عملية التس

 أخذ كشف حساب للعهدة بعد التسوية واعتماد صاحب العهدة.

عند القيام بالصرف من العهدة جلهات بينها وبني اجلمعية معامالت مالية جيب الرجوع  .8

إىل أرصدة تلك اجلهات يف حسابات اجلمعية إلجراء مقاصة بني ألرصدة _إن 

 وحدت_ قبل إجراء عملية الصرف.

إعداد القوائم املالية فإنه جيب مع نهاية السنة املالية تسوية لغرض إقفال احلسابات و .9

 مجيع العهد النقدية.
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 :املسؤوليات

 تطبق هذه السياسة على مجيع معامالت الشراء يف مجعية ترميم

 :املراجع

( م13/04/2021بتاريخ ) ةالالئح( هذه 31اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع رقم )

 إن وجدت. وحتل هذه السياسة حمل مجيع سياسات السابقة

 

 

                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

                                                                              

 دارةاإلرئيس جملس 

                                                                                             

  م. محد بن ثواب اخلالدي

  


