سياسات إجراءات الخاصة بعمليات الصرف
مادة ( : )55تتألف مصروفات الجمعية من :
 .1مصاريف برامج الجمعية ومشاريعها وأنشطتها.
 .2مصاريف أعمال الخدمات التي تقدمها الجمعية.
 .3مصاريف الصيانة والنظافة.
 .4المصاريف اإلدارية والعمومية .
 .5مصاريف المكاتب .
 .6مصروفات الخدمات المهنية واالستشارية المقدمة من الغير .
 .7مصاريف اقتناء األصول الثابتة .
 .8مصاريف رسوم حكومية وأهلية .
 .9المصاريف األخرى .
مادة ( : )56يشترط لصحة المدفوعات توفر الشروط التالية :
 .1أن تتم بموافقة صاحب الصالحية .
 .2توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل رئيس المجلس أو نائبه مع مدير المالية .
 .3أن تكون المشتريات أو األشغال أو الخدمات المنفذة كليًا أو جزئيًا لصالح نشاط الجمعية .
 .4توفر مستند يثبت مطالبة الغير بقيمة توريد الخدمة أو األصل إال ما يشمله أحكام المادة ( )49من هذه الالئحة.
 .5توفر مستند أصلى يثبت استالم الجمعية فعليًا للبنود المشتراة أو الخدمات المقدمة .
مادة ( : )57تعتبر المدفوعات التالية معقودة حك ًما وال تحتاج لموافقة مسبقة من الرئيس أو من ينوب عنه -:
أ -المدفوعات الناشئة عن العقود المبرمة بمجرد توقعيها من الرئيس  ،مثل  :عقود العمل  .واإليجارات  ،والتأمينات
االجتماعية وما شابه ذلك .
ب -المدفوعات العائدة للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية أو األهلية ذات األسعار المحدد مثل  :مصروفات
البريد  ،والهاتف  ،والكهرباء  ،وغيرها .

مادة ( : )58يتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالية :
أ -نقدًا من العهدة النثرية  ،على أن ال يتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي ألف لاير .
ب -بشيكات على إحدى البنوك المتعامل معها .
ت -تحويل على البنك (حوالة بنكية ) .
ويتم ذلك بعد التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف وإرفاق المستندات الدالة على ذلك  ،وكذلك اكتمال
التوقيعات عليها من الموظفين المختصين  ،واعتماد الصرف من صاحب الصالحية وطبقًا لإلجراءات الموضحة في
هذه الالئحة .
مادة ( : )59يتم ختم المستندات متى ما تم صرفها بخاتم مدفوع ليشير إلى سداد قيمتها .
مادة ( : )60ال يجوز الصرف إال في حدود الموازنة التقديرية المعتمدة  ،وعلى مدير المالية التأكد من قيام الطرف اآلخر
بتنفيذ االرتباط أو التعاقد أو حلول وقت االستحقاق  ،ويجوز للرئيس أو من ينيبه صرف مبلغ مقد ًما تحت الحساب إذا
استدعيت الظروف ذلك  ،بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الصرف .
مادة ( : )61يحكم إصدار الشيكات الضوابط التالية :
أ -ال يجوز إصدار أي شيك على حسابات الجمعية بدون غطاء مالي .
ب -ال يجوز تحرير شيكات لحاملها أو على بياض .
ت -ال يصرف الشيك إال للمستفيد األول فقط .
ث -يجب التوقيع على صورة الشيك من قبل المخول باالستالم مع أخذ صورة من التوكيل إذا كان وكيالً .
ج -يتم االحتفاظ بكعوب الشيك في أرشيف اإلدارة المالية .
مادة ( : )62ال يجوز سحب شيكات بدل فاقد إال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فقد الشيك األصلي  ،أول بعد اتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتأكد من فقد الشيك األصلي من ناحية وضمان عدم صرفه في المستقبل من ناحية ثانية .

مادة ( : )63يكون تسلسل المستوي ات اإلدارية بالجمعية التي لها صالحية اعتماد الصرف على النحو المبين في دليل
تفويض الصالحيات  ،وفي جميع الحاالت ال يجوز ألحد العاملين أو المديرين اعتماد صرف مبالغ خاصة به إال باعتماد
المسؤول األعلى منه .
مادة ( : )64يجب أن تكون جميع الشيكات الصادرة من الجمعية موقعة من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه مع توقيع
مدير المالية للجمعية .
مادة ( : )65ينبغي موافاة كافة البنوك التي يتعامل معها الجمعية بنماذج التواقيع المعتمدة .
مادة ( : )66ينبغي اتخاذ اإلجراءات الرقابية عند طبع سندات القبض والصرف للنقد وسندات االستالم والدفع للشيكات ،
مع ضرورة االحتفاظ بهذه السندات في مكان أمين تحت رقابة المدير المالي  ،وكذلك الشيكات غير المستعملة  ،ويجب
أن تكون هذه المستندات بشكل خاص وكافة المستندات المالية مرقمة بالتسلسل عند استخدامها مع االحتفاظ بالنسخ الملغاة
.
مادة ( : )67يجوز اإلذن بالصرف نقدًا بموجب أمر دفع على خزينة الجمعية في حدود ألف لاير في المرة الواحدة
وباعتماد الرئيس أو نائبه .
مادة ( : )68ال يجوز االحتفاظ لدى أمين صندوق الجمعية بمبلغ يزيد عن الالزم الحتياجات الجمعية  ،والذي يصدر
بتحديده قرار من الرئيس أو من ينيبه بنا ًء على اقتراح المدير المالي .

أمر الصرف
مادة ( : )69يعتبر الرئيس أو من ينوب عنه هو معتمد الصرف أو آمر الدفع  ،ويعتبر توقيعه على مستندات الصرف
المختلفة توقيعًا نهائيًا يجيز للمسؤولين عن حفظ األموال كالً حسب اختصاصه دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتماد
اإلشعارات البنكية أو شراء االحتياجات .
 إن اعتماد الرئي س أو من ينوب عنه ألي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليمبواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى الجمعية وطبقًا لإلجراءات المحاسبية الموضحة بالنظام المالي ،
ويعتبر مدير المالية مسؤوالً عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات .
 يعتبر (سند الصرف ) المستند النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود وهو المستند النظامي الذي يجيزسحب النقود من البنك .

سياسات واإلجراءات المالية لالستثمار
المصروفات االستثمارية
مادة ( : )70يكون شراء العقارات واألصول الثابتة وكافة المصروفات االستثمارية طبقًا للمعتمد في خطة المشروع
التجاري  ،وبحسب الصالحيات المفوضة في دليل تفويض الصالحيات وبما يتوافق مع النصوص النظامية الوارد في هذه
الالئحة  ،ويرجع لمجلس اإلدارة في كل إجراء شراء في هذه اللوائح واألدلة .
المادة: ) 70-1 ( :االستثمار هو عبارة عن استخدام أموال المتبرعين للوقف لشراء أصول منوعة لتحقيق أعلت عائد
ممكن ضمن مقدارالمخاطر المقبول والموافق عليه من مجلس اإلدارة .

المادة ) 70-2 ( :تختص إدارة االستثمار إجماال بالمهام التالية
أ  .اقتراح السياسات االستثمارية وفقا للمرغوب من نتائج االستثمار .
ب  .تحديد طرق توزيع األصول في األوعية والجهات االستثمارية .
ج  .البحث عن الفرص واألوعية الشرعية واآلمنة لالستثمار .
د  .اختيار مديري االستثمار .
ه  .تقييم أداء االستثمارات .
و  .رفع التقارير الدورية
ز .اقتراح االنفاق السنوي إلدارة االوقاف وما يتبع لها من صيانة وتشغيل وغيره .
المادة )70-3( :سياسات اختيار األوعية االستثمارية :
أ  .اختيار االستثمار المتوافق مع ذوابط الشريعة اإلسالمية .
ب  .اختيار االستثمار (الشرعي) اآلمن والذي تكون نسبة المخاطرة به منخفضة .
ج  .ال يستثمر الوقف في األنشطة المرتبطة بالمضاربة باألسهم .
د  .العائد المنتظم  :حيث يمنح االستثمار الذي يتم اختياره أرباحا ً شهرية  ،ربع سنوية  ،نصف سنوية أو سنوية .
ه .المرونة :حيث يوفر االستثمار أكبر مرونة ممكنة السترداد المبلغ المستثمر والحصول علت سيولة .
المادة)70-4( :سياسات االستثمار في إدارة أموال أواالوقاف:
أ  .تحديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات االقتصادية الحادة.
ب  .الموازنة بين الحاجة إلى األمان والحاجة إلى النمو.
ج  .مراقبة أداء ونتائج االستثمارات .
د  .تعديل السياسات االستثمارية وفقا ً لنتائج االستثمار ،وتغير ظروف السوق ،وتغير االحتياجات.
ه  .تحديد الهيكل اإلداري إلدارة االستثمار من حيث شكل اإلدارة وعدد أعضائها.
و  .تنويع مكونات المحفظة االستثمارية ألصول الوقف وبخاصة الصناديق الوقفية.
ز  .تنويع أنشطة الوقف االستثمارية  ،فال يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد.
ح  .تحديد أصول الوقف ،وتحديد نسبة كل أصل (عقارات ،أسهم ،نقد  ...إلخ ) ،بحيث تناسب أسلوب االستثمار المتبع.
ط .التعامل مع النقود بمثابة أصول استثمارية ،فال تستخدم في تغطية النفقات الجارية ،بل تستثمر ويستخدم العائد في
تمويل اإلنفاق الجاري

المادة) 70-5 ( :سياسات اإلنفاق من أموال أوقاف
يتعين على إدارة االستثمار اتباع ما يلي:
أ  .عدم استخدام األصول النقدية في اإلنفاق ،واإلنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف.
ب  .وضع سياسة مناسبة يتحقق من خاللها التوازن بين عنصرين :هما تنمية القيمة الحقيقية ألصول الوقف واألخذ
بعين االعتبارعامل التذخم والتقلبات السوقية.
ج  .إنفاق مقدار كاف من عوائد االستثمار لتغ طية جزء معين من النفقات الجارية  ،أي أن يكون اإلنفاق في حدود العائد
من استثمار أصول الوقف المحققة حتى ال يؤدي اإلنفاق الزائد عن اإليرادات إلى إنفاق أصول الوقف .
د  .استخدام جزء من اإليرادات لتغطية النفقات الجارية ،واعادة استثمار الجزء الباقي لتنمية أصول الوقف على المدى
الطويل.
ه .يتماشى مقدار اإلنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول الوقف .

