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مقدمة
تعد سياسة صرف املساعدات شاملة لصرف املساعدات العينية واملساعدات املالية اليت تصرف من سواءً
من حساب الزكاة أو غريها  ,كما تشمل املساعدات اليت تصرف من قبل املفيت العام للمملكة العربية
السعودية على شكل شيكات .
النطاق
حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن هلم عالقات بصرف املساعدات
للمستفيدين أو هلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية.
البيان
أوالً  :صرف املساعدات العينية :
 –1يف حال مت استالم التربع العيين من أي موظف غري موظف املستودع  ,يقوم املوظف بعد كتابة
إيصال استالم تربعات نقدا  /شيك  /عيين بإعطاء املتربع النسخة األصلية من اإليصال  ,وتسليم أمني
املستودع النسخة الثانية من اإليصال على أن يقوم أمني املستودع بالرتكني على النسخة الثالثة واليت تبقى
يف نفس الدفرت  ,ويكون الرتكني مبثابة استالم التربع العيين من قبل أمني املستودع وأن مجيع البيانات
املذكورة يف اإليصال صحيحة من ناحية النوع والكمية  ,وتستغرق هذه العملية مدة (  5د  /إيصال ) .
 -2بعد ذلك يقوم ( أمني املستودع ) باالحتفاظ بالنسخة الثانية من إيصال استالم تربعات نقدا /
شيك  /عيين  ,ويقوم بكتابة أذن إضافة للمواد املتربع هبا وتوقيعها من ( أمني املستودع  /حماسب
اجلمعية  /اإلدارة )  ,وحيتفظ بالنسخ ة األصلية من إيصال أذن اإلضافة جبانب بالنسخة الثانية من
إيصال استالم تربعات نقدا  /شيك  /عيين  ,وتستغرق هذه العملية مدة (  11د  /إيصال ) .
 –3يف حال وجود فاتورة للمواد املتربع هبا يكتفي احملاسب بإرفاقها مع إيصال أذن اإلضافة جبانب
النسخة الثانية من إيص ال استالم تربعات نقدا  /شيك  /عيين  ,ويف حال عدم وجود الفاتورة يقوم (
أمني املستودع ) بكتابة حمضر تقدير أصناف وفق النموذج ( حمرم  ) 55 :وعرضه على جلنة التسعري ,
وتستغرق هذه العملية (  5د  /حمضر ) .
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 -4يعدها يقوم ( أمني املستودع ) بعملية فحص جودة وصالحية األصناف املرتع هبا  ,وحتديد مدة
احلفظ وآليتها  ,من خالل تعبئة منوذج رقم ( حمرم  , ) 121 :وتستغرق هذه العملية مدة (31د /
صنف ) .
 –4بعدها تقوم جلنة التسعري بتقدير السعر املناسب لألصناف املذكورة  ,والتوقيع على احملضر املوجود
يف النموذج ( حمرم  , ) 55 :وتستغرق هذه العملية ( 31د  /حمضر ) .
 - 5بعدها يقوم ( أمني املستودع ) جبمع كال من إيصال أذن اإلضافة جبانب بالنسخة الثانية من
إيصال استالم تربعات نقدا  /شيك  /عيين مع الفاتورة إن وجدت أو حمضر التسعرية بعد االعتماد ,
وتستغرق هذه العملية ما يقارب (  11د  /تربع ) .
ثانياً  :صرف املساعدات املالية الشهرية .
 –1يقوم مسؤول التغذية برفع طلب كشف تغذية مالية لألسر وااليتام املكفولني بداية كل شهر ميالدي
وفق منوذج حمرم . 24 :
 -2بعد ذلك يقوم املدير التنفيذي باالطالع على الطلب وتعميد مسؤول الكفاالت بطباعة
الكشوف.
 –3يقوم مسؤول الكفاالت مبراجعة التربعات للتأكد من وصول مجيع التربعات ااخاصة بكفالة األسر
الشهرية  ,ومن مث طباعة الكشف .
 -4بعدها يقوم املدير التنفيذي باالطالع على الكشف ومراجعته وتعميد مسؤول التغذية للبدء بعملية
التغذية .
 –4يقوم مسؤول التغذية بعمل التغذية وضع نظام التحويل السريع  ,وتوقيع تعميد الصرف املايل من
قبل املخولني بالتوقيع وختمه خبتم اجلمعية وإرساله للبنك .
 - 5يقوم مسؤول التغذية بقراءة التغذية بعد صرفها والتأكد من مطابقتها للحاسبات وتسليم األصل
للمحاسب واالحتفاظ بنسخة لدى مسؤول التغذية .
ثالثاً  :صرف زكاة املال .
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 يتم حصر املبالغ الواردة يف زكاة املال كل ربع سنة الفئات املعتمدة يف توزيع الفئات حسب الرتتيب التايل :الفئة األوىل  ( :فئة أ رجال ونساء  +نساء فئة ب  +نساء فئة ج )
الفئة الثانية  ( :رجال فئة ب )
الفئة الثالثة  ( :رجال فئة ج ) .
 األيتام ال تنطبق عليهم هذه اآللية وال يدخلون ضمن املستفيدين من زكاة املال  ,وإمنا يصرفألمهاهتم ما خيصها فقط كباقي األسر .
 احلد األدىن يف التغذية  211لاير للمستفيد  ,واحلد األعلى  511لاير للمستفيد . عند حساب املبلغ لفئة معينة  ,يتم توزيع املبلغ بالتساوي على مجيع الفئة . يف حال عدم كفاية املبلغ باحلد األدىن جلميع أفراد الفئة األوىل  ,يتنقل للفئة الثانية  ,ويف حال عدمكفاية املبلغ باحلد األدىن للفئة الثانية ينتقل للفئة الثالثة .
 يف حال كفاية املبلغ باحلد األعلى للفئة كاملة  ,ووجد فائض يف املبلغ حيول الفائض إىل الفئة اليتتليها .
 الزكوات املشروطة من قبل املتربعني ال تنطبق عليها هذه اآللية  ,وإمنا يتم صرفها حسب رغبة املتربع ,شرط عدم تعارض آلية الصرف مع رسالة وأساسيات ومبادئ وقيم اجلمعية .
* عملية صرف الزكاة بالتفصيل :
 – 1يقوم حماسب اجلمعية حبصر املبالغ الواردة للجمعية نقدا  ,أو حلساب اجلمعية إيداعا  ,حسب آلية
حساب زكاة املال ( اهلدا . ) 5 / 11 /
 – 2بعدها يقوم احملاسب برفع التقرير إىل اإلدارة يوضح فيه صايف مبلغ الزكاة وفق منوذج ( حمرم )35 :
 ,وتستغرق العملية مدة يوم كامل .
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 – 3بعدها يقوم املدير التنفيذي بالشرح على البيان وحتديد الفئة املستحقة للزكاة حبسب الضوابط
املذكورة يف اآللية  ,وتستغرق هذه العملية مدة يوم عمل  ,وبعدها يتم إرساهلا ملسئول التغذية .
 – 4يقوم مسئول التغذية بطلب كشف تغذية وفق منوذج ( حمرم  , ) 24 :ويتم إرسال الطلب إىل
قسم الباحث االجتماعي  ,وتستغرق هذه العملية مدة يوم عمل .
 – 5بعد ذلك يقوم الباحث االجتماعي بطباعة الكشف املطلوب  ,وإرساله لإلدارة  ,وتستغرق هذه
العملية مدة يومني عمل كحد أقصى .
 – 6بعد ذلك يقوم املدير التنفيذي باعتماد التغذية للكشوف املرسلة من قبل الباحث االجتماعي ,
وتستغرق هذه العملية مدة ساعتني عمل  ,ومن مث يتم إرساهلا ملسئول التغذية .
 – 5يقوم مسئول التغذية بعمل التغذية وإرساهلا للبنك  ,حسب املبالغ احملددة لكل أسرة  ,وتستغرق
هذه العملية مدة يوم عمل .
 – 8بعد ذلك يقوم مسئول التغذية بطباعة كشف التغذية  ,والكشف الوارد من البنك والتوقيع عليها ,
وإرساهلا لإلدارة  ,وتقوم اإلدارة بتوقيع الكشوف  ,وتسلم األصول للمحاسب  ,وبقاء الصور عند
مسئول التغذية .
رابعاً  :توزيع شيكات املفيت .
 -1يف حال وصول اجلمعية اتصال من مكتب املفيت الستالم اإلعانة  ,تقوم اإلدارة بعمل تفويض
ألحد منسويب اجلمعية الستالم الشيكات من مكتب املفيت  ,وتستغرق هذه العملية (  31د ) .
 –2يذهب املندوب املكلف الستالم الشيكات بالتفويض ويرفق معه صورة من اهلوية الشخصية ااخاصة
به  ,ويقوم باستالم الشيكات والتوقيع على استالم الشيكات  ,وتستغرق هذه العملية ساعتني.
 -3بعدها يقوم املندوب بتسليم اإلعانة املستلمة لإلدارة  ,وتقوم اإلدارة بتسليم املعامالت املعادة من
املفيت للباحث االجتماعي  ,واملعامالت املعتمدة واملرفق هبا الشيكات ألمني املستودع  ,وتستغرق هذه
العملية (  15د ) .
 –4بعدها يقوم ( أمني املستودع ) بفصل الشيكات عن املعامالت املعتمدة ومجع الشيكات فقط على
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حدة  ,وإرجاع املعامالت لإلدارة  ,وتستغرق هذه العملية ( ساعة كاملة  /دفعة ) .
 –5بعدها يقوم ( أمني املستودع ) بكتابة بيانات الشيكات وفق النموذج رقم ( حمرم  , ) 58 :وتعبأ
ااخانات التالية يف النموذج فق وهي  :اسم املستفيد  ,ورقم الشيك  ,واملبلغ  ,ورقم املستفيد  ,وتستغرق
هذه العملية ( يوم عمل كامل  /دفعة ) .
 - 6بعد االنتهاء من تعبئة النموذج يقوم ( أمني املستودع ) بعمل ترتيب أجبدي لألمساء عن طريق
الكمبيوتر حىت تسهل عملية التوزيع  ,وطباعة الكشف بعد الرتتيب  ,وتستغرق هذه العملية ( 5د /
دفعة ) .
 – 5بعد عمل الرتتيب األجبدي يقوم ( أمني املستودع ) برتتيب الشيكات من جديد بالرتتيب األجبدي
حسب ترتيب الكشف  ,وتستغرق هذه العملية مدة (  3ساعات  /دفعة ) .
 – 8بعدها يقوم ( أمني املستودع ) برتقيم الشيكات من ااخلف حسب ترقيم الكشف املطبوع يف
النموذج رقم ( حمرم  , ) 58 :وتستغرق هذه العملية مدة ( ساعة  /دفعة ) .
 – 9بعد الرتقيم يقوم ( أمني املستودع ) بتصوير الشيكات كل شيكني يف ورقة واحدة  ,على أن تكون
الشيكات بالرتتيب فيأيت الشيك رقم (  1و ) 2يف صفحة والشيك رقم (  3و ) 4يف صفحة أخرى
 ...وهكذا  ,وترقم الصفحات بعد االنتهاء من التصوير  ,وتستغرق هذه العملية مدة (ساعتني  /دفعة
).
 – 11يقوم ( أمني املستودع ) بعدها بالدخول على موقع الرسائل املوجود به حساب اجلمعية للرسائل
 ,وإرسال رسائل للمستفيدين املسجلة أمسائهم يف الكشف  ,وذلك الستالم الشيكات  ,وتستغرق هذه
العملية ( ساعة ونصف  /دفعة ) .
 – 11عند حضور املستفيدين للجمعية يقوم املستفيد باستالم الشيك بعد توقيعه على صورة الكشف
أمام امسه وعلى صورة الشيك  ,وتستغرق هذه العملية (  3د  /مستفيد ) .
 – 12تستمر عملية التوزيع للدفعة الواحدة مدة ثالثة أسابيع من بدأ التوزيع  ,بعدها يقوم ( أمني
املستودع ) بتسليم الكشوف املوقعة من املستفيدين مع صور الشيكات للمحاسب  ,وأما الذين مل
يستلموا الشيكات يقوم أمني املستودع برفع خطاب باألمساء وإرفاق الشيكات لإلدارة  ,حىت يتم من
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خالل اإلدارة إرجاعها ملكتب املفيت العام .
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة واشراف اجلمعية
االطالع على األنظمة املتعلقة والضوابط املوجودة يف هذه السياسة واإلملام هبا  ,وااللتزام مبا ورد فيها
من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية  ,وعلى اإلدارة املالية نشر الوعي يف ذلك ااخصوص
وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام اليت هلا عالقة هبذه السياسة بنسخة منها.
وحترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني أو شركات منفذة على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد
صرف املساعدات .
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