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 :األول الفصــــــــــــــل

 عامــــــــــــة أحكام
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 عامة أحكام (１) 

 :الالئحة من اهلدف( ١/١) ما ة

 لـــــــد  إتباعهـــــــا يراعـــــــ  الـــــــي املـــــــالي للنظـــــــام األساســـــــية القواعـــــــد بيـــــــان إىل الالئحـــــــة هـــــــ   تهـــــــدف

ــ (     ــي  )نبــــــ ــيس مشــــــ ــري   مــــــ ــر ن الكــــــ ــيط القــــــ ــة لتحفــــــ ــة اخلييــــــ ــافة ،اجلمعيــــــ ــ من إىل باإلضــــــ  تــــــ

 القيــــــــام عنــــــــد اجلمعيــــــــة يف العــــــــاملن كافــــــــة قبــــــــل مــــــــن إتباعــــــــ  يراعــــــــي مرجعــــــــي إطــــــــار وتــــــــوفي

ــع ــة، األنشـــــــــطة جبميـــــــ ــا املاليـــــــ ــة إىل تهـــــــــدف كمـــــــ ــ  احملافظـــــــ ــوال علـــــــ ــة أمـــــــ ــ ، اجلمعيـــــــ  وممتلكاتـــــــ

 وســــــــــــالمة الــــــــــــداخلي والضــــــــــــب  املراقبــــــــــــة وقواعــــــــــــد والتحصــــــــــــيل الصــــــــــــرف قواعــــــــــــد وتنظــــــــــــي 

 .املالية احلسابات

 

 :الوار ة بالالئحةاملصطلحات ب ريفتع( ٢/١) ما ة

ــون ــابي يكــــــ ــة للتعــــــ ــمن واملســــــــتخدمة التاليــــــ ــ   ضــــــ ــة هــــــ ــاني الالئحــــــ ــة املعــــــ ــا املبينــــــ ــام جبانبهــــــ  مــــــ

 .ذلك خالف السياق يقتض

 اجلمعية اخليية لتحفيط القر ن الكري   ميس مشي  )نب (: اجلمعية 

 اجلمعيــــــــــــة اخلييــــــــــــة لتحفــــــــــــيط القــــــــــــر ن   إ ارة جملــــــــــــس بــــــــــــ  يقصــــــــــــد: اإل ارة جملــــــــــــس

 . مشي  )نب ( الكري   ميس

 للممعية التنفي ي املدير هو: التنفي ي املدير 

 اجلمعية لد  الصرف جتيز الي اجلهة هو: الصرف  مر. 

 ويتبعــــــــوااملاليــــــــة العمليــــــــات كافــــــــة مبتابعــــــــة املعنيــــــــون كــــــــل املو فــــــــون: املاليــــــــة الشــــــــ ون ، 

 .  مثل احملاسب وأمن الصندوق املساندة اخلدمات قس 

 

 :الالئحة اعتما ( ٣/١) ما ة

ــد ــن الالئحــــــــة هــــــــ   تعتمــــــ ــالحية أصــــــــحا  قبــــــــل مــــــ  أو تعــــــــديل جيــــــــوز وال ،(اإل ارة جملــــــــس) الصــــــ

 صــــــــدور حالــــــــة ويف اإل ارة، جملـــــــس  عــــــــن صــــــــا ر قـــــــرار  مبوجــــــــب إال فيهــــــــا فقـــــــرة  أو مــــــــا ة أي تغـــــــيي 

 .كاف بوقت سريانها بدء قبل األمر يهم  من كل عل  تعميمها ينبغي تعديالت أية

 

ــا ة ــل( ٤/١) مــــــ ــا كــــــ ــر  م مــــــ ــ  يــــــ ــ   يف نــــــــ  بــــــ ــة هــــــ ــر الالئحــــــ ــن يعتــــــ ــالحيات مــــــ ــس صــــــ  جملــــــ
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 .فيها للبت اإل ارة 

 

ــا ة ــا (٥/١) مـــــ ــام مـــــــن أي تفســـــــي أو نـــــــ  يف الشـــــــك يقـــــــع حيثمـــــ ــرار فـــــــ ن الالئحـــــــة هـــــــ   أحكـــــ  قـــــ

 .حاس  ذلك يف اإل ارة جملس رئيس

 

ــا ة ــة والتعــــــــــامي  بــــــــــالقرارات العمــــــــــل يســــــــــتمر (٦/١) مــــــــ ال  مبــــــــــا حاليــــــــــًا بهــــــــــا املعمــــــــــول املاليــــــــ

 .معها يتعارض ما كل صدورها يلغي كما الالئحة ه   ونصوص أحكام مع يتعارض

 

 مـــــــا وكــــــل  باجلمعيـــــــة املاليــــــة  املعـــــــامالت مجيــــــع  علـــــــ  الالئحــــــة  هـــــــ   أحكــــــام  تســـــــري (٧/١) مــــــا ة 

 .فيها الداخلية الرقابة وإحكام اجلمعية أموال عل  احملافظة ش ن  من

 

ــا ة ــزم (٨/١) مـــــــ ــة تلتـــــــ ــة يف اجلمعيـــــــ ــا كافـــــــ ــة معامالتهـــــــ ــتثماراتها املاليـــــــ ــا واســـــــ ــال يف ألمواهلـــــــ  حـــــــ

 عــــــــــن مســــــــــ واًل التنفيــــــــــ ي املــــــــــدير ويعتــــــــــر اإلســــــــــالمية، الشــــــــــريعة ومبــــــــــا   ب حكــــــــــام توافرهــــــــــا

 .اإل ارة جملس أمام ذلك

 

 مثـــــــــــل اخلاصـــــــــــة الطبيعـــــــــــة ذات واملســـــــــــتندات والعقـــــــــــو  الوثـــــــــــائ  حفـــــــــــط يـــــــــــتعن (٩/١) مـــــــــــا ة

ــكوك ــها ات الصــــــ ــمان وشــــــ ــو  الضــــــ ــف وعقــــــ ــع التو يــــــ ــي مــــــ ــوائ  الغــــــ ــة والقــــــ ــات املاليــــــ  وأي وامليزانيــــــ

 بــــــــ ذن إال تــــــــداوهلا جيــــــــوز وال خــــــــاص صــــــــندوق يف وقانونيــــــــة ماليــــــــة أهميــــــــة ذات أخــــــــر  مســــــــتندات

 حرصـــــــاً  لـــــــ لك  املنظمـــــــة  والتعليمـــــــات  اإلجـــــــراءات  كافـــــــة  اختـــــــاذ  مـــــــع  الصـــــــالحية  صـــــــاحب  مـــــــن 

 .اجلمعية وخصوصيات ممتلكات عل 

 

 الصــــــــــنا ي   وأمنــــــــــاء  احلســــــــــابات ومــــــــــو في  املــــــــــالين  املســــــــــ ولن علــــــــــ   حيظــــــــــر  (١٠/١) مــــــــــا ة

ــو في ــة ومـــــ ــة املـــــــوار  تنميـــــ ــة يف املاليـــــ ــدايا قبـــــــول اجلمعيـــــ ــية هـــــ ــة - عينيـــــــة) شخصـــــ  مـــــــن( نقديـــــ

 .املترعن أو املور ين

 

 ســـــــــندات مثـــــــــل الغـــــــــي علـــــــــ  أو اجلمعيـــــــــة علـــــــــ  ترتـــــــــب الـــــــــي املاليـــــــــة املســـــــــتندات (١١/١) مـــــــــا ة

ــا يف ومـــــــــا القـــــــــبض ســـــــــندات أو الصـــــــــرف  ويـــــــــتعن متسلســـــــــلة، أرقـــــــــام ذات تكـــــــــون أن جيـــــــــب حكمهـــــــ
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 . من مكان يف حفظها 

 

 اخلاصـــــــــــة التواقيـــــــــــع أختـــــــــــام اســـــــــــتعمال األحـــــــــــوال مـــــــــــن حـــــــــــال بـــــــــــ ي جيـــــــــــوز ال (١٢/١) مـــــــــــا ة

ــرف الصـــــــــالحية ب صـــــــــحا  ــع يف بالصـــــــ ــ  التوقيـــــــ ــامالت علـــــــ ــرف معـــــــ ــة الصـــــــ ــة) املختلفـــــــ  - نقديـــــــ

 (.والتحويالت وغيها احلواالت - الشيكات - الصرف سندات
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 :الثاني الفصل

 واحملاسبية املالية السياسات
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 واحملاسبية املالية السياسات (２) 

 :احملاسيب التسميل( ١/٢) ما ة

 املـــــــــوار   لـــــــــوزارة اخلييـــــــــة للممعيـــــــــات احملاســـــــــبية واإلجـــــــــراءات القواعـــــــــد اجلمعيـــــــــة تتبـــــــــع

ــة  ــة االجتماعيــــــــ ــرية والتنميــــــــ ــايي البشــــــــ ــبية واملعــــــــ ــ ت احملاســــــــ ــة للمنشــــــــ ــرب  الغيها فــــــــ  للــــــــ

 .القانونين للمحاسبن السعو ية اهليئة عن الصا رة

 ماليــــــــة بيانــــــــات علــــــــ  احلصــــــــول أجــــــــل ومــــــــن ممتلكاتهــــــــا محايــــــــة بهــــــــدف اجلمعيــــــــة تضــــــــع 

 تصــــــــمي  طريــــــــ  عــــــــن احملاســــــــبية البيانــــــــات وحفــــــــط لتســــــــميل  قيقــــــــًا نظامــــــــًا صــــــــحيحة،

ــراء أو ــام  شـــــــ ــيب برنـــــــ ــديث حماســـــــ ــي حـــــــ ــات يفـــــــ ــة مبتطلبـــــــ ــة اجلمعيـــــــ ــتقبلية، اآلنيـــــــ  واملســـــــ

ــت  ــن ويــــ ــالل مــــ ــام  خــــ ــات الرنــــ ــدا  إثبــــ ــة األحــــ ــن املاليــــ ــع مــــ ــتندات واقــــ ــًا املســــ ــة طبقــــ  لنظريــــ

 .عامًا قبواًل املقبولة احملاسبية مبا   إىل واستنا ًا املز وج القيد

 ــا  جيــــــــب ــبية والســــــــمالت بالــــــــدفاتر االحتفــــــ ــوائ  احملاســــــ ــة والقــــــ ــع املاليــــــ ــات ومجيــــــ  العمليــــــ

 أي يف عليهــــــــــا واالطــــــــــال  بــــــــــالرجو  عالقــــــــــة لــــــــــ  طــــــــــرف ألي تتــــــــــي  بطريقــــــــــة احملاســــــــــبية

 عــــــــن تقـــــــل  ال ملــــــــدة األرشـــــــيف  يف وامللفـــــــات  بالســــــــمالت االحتفـــــــا   يــــــــت  وأن مناســـــــب،  وقـــــــت 

ــر ــنوات عشـــــــــ ــا ســـــــــ ــارض ال ومبـــــــــ ــع يتعـــــــــ ــة مـــــــــ ــول األنظمـــــــــ ــا املعمـــــــــ ــة يف بهـــــــــ ــ ا اململكـــــــــ  بهـــــــــ

 .اخلصوص

 

 :للممعية املالية السنة( ٢/٢) ما ة

 مـــــــن ينـــــــاير شـــــــهر مـــــــن األول اليـــــــوم يف تبـــــــدأ ميال يـــــــًا شـــــــهرًا عشـــــــر اثنـــــــا للممعيـــــــة املاليـــــــة الســـــــنة

 .  العام نفس من شهر  يسمر من األخي اليوم يف وتنتهي عام كل

 

 :األجنبية العمالت( ٣/٢) ما ة

ــول ــة حتــــــ ــي العمــــــــالت قيمــــــ ــت  الــــــ ــالعمالت تــــــ ــة بــــــ ــال إىل األجنبيــــــ ــعو ي الريــــــ ــًا الســــــ ــعار وفقــــــ  ألســــــ

 واخلصـــــــــوم األصــــــــول  قيمـــــــــة حتــــــــول  كمــــــــا  املاليـــــــــة، املعــــــــامالت  إجــــــــراء  حـــــــــن الســــــــائدة  الصــــــــرف 

ــملة ــالي املركـــــــز بتـــــــاري  األجنبيـــــــة بالعملـــــــة املســـــ  نهايـــــــة يف الســـــــائدة الصـــــــرف ألســـــــعار وفقـــــــًا املـــــ

 الســــــــنة نهايــــــــة يف يقفــــــــل الــــــــ ي العملــــــــة فروقــــــــات حســــــــا  يف التحويــــــــل فروقــــــــات وتســــــــمل الســـــــنة 

 (.الدخل) األنشطة قائمة يف
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 الدورية املالية والتقارير اخلتامية احلسابات
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 الدورية املالية والتقارير اخلتامية احلسابات (３) 

 

 إقفـــــــــال شـــــــــ نها مـــــــــن الـــــــــي الالزمـــــــــة التعليمـــــــــات إصـــــــــدار املاليـــــــــة الشـــــــــ ون تـــــــــوىلت (١/٣) مـــــــــا ة

 .للممعية املالي العام نهاية قبل يومًا عشرة مخسة أقصا  موعد يف احلسابات

 

 والقــــــــوائ  الســـــــنوي  املراجعـــــــة  ميــــــــزان إعـــــــدا   مـــــــن  االنتهـــــــاء  املاليــــــــة الشـــــــ ون  تـــــــوىل ت (٢/٣مـــــــا ة ) 

ــدة اخلتاميــــــــــــة املاليــــــــــــة ــا م يــــــــــ ــتها التفصــــــــــــيلية مبرفقاتهــــــــــ ــابات مراجــــــــــــع مــــــــــــع ومناقشــــــــــ  حســــــــــ

 .املالي العام انتهاء من شهرين خالل اجلمعية،

 

ــائ  موضــــــــحًا الســــــــنوي املــــــــالي التقريــــــــر إعــــــــدا  املاليــــــــة الشــــــــ ون تــــــــوىلت (٣/٣مــــــــا ة )  كافــــــــة نتــــــ

 علــــــــ  وعرضـــــــ   احلســـــــابات  مراجـــــــع  وتقريـــــــر  اخلتاميـــــــة  القـــــــوائ   مـــــــع  وإرفاقـــــــ   اجلمعيـــــــة  أنشـــــــطة 

ــاء مـــــــن شـــــــهرين خـــــــالل للممعيـــــــة التنفيـــــــ ي املـــــــدير ــام انتهـــــ ــة املـــــــالي العـــــ  علـــــــ  لعرضـــــــ  للممعيـــــ

 .املالي العام انتهاء من الثالث الشهر خالل اجلمعية رئيس

 

ــا ة ) ــوىلت( ٤/٣مــــــ ــ ون تــــــ ــة الشــــــ ــدا  املاليــــــ ــارير إعــــــ ــة التقــــــ ــة املاليــــــ ــد الدوريــــــ ــن والت كــــــ ــحة مــــــ  صــــــ

ــات ــة البيانـــــــ ــا املدرجـــــــ ــها فيهـــــــ ــ  وعرضـــــــ ــات علـــــــ ــة اجلهـــــــ ــدة اإل اريـــــــ ــن املعـــــــ ــها مـــــــ ــد يف أجلـــــــ  املواعيـــــــ

 .احملد ة

 

ــا ة ) ــوىلت (٥/٣مــــــ ــ ون تــــــ ــة الشــــــ ــل املاليــــــ ــات حتيــــــ ــوار ة البيانــــــ ــارير يف الــــــ ــة التقــــــ ــابات املاليــــــ  واحلســــــ

ــة ــتخدام اخلتاميــــــ ــاليب باســــــ ــل أســــــ ــالي التحليــــــ ــارف املــــــ ــا املتعــــــ ــع عليهــــــ ــر ورفــــــ ــائ  تقريــــــ ــ ا بنتــــــ  هــــــ

 .اجلمعية رئيس عل  لعرض  التنفي ي للمدير ومدلوالت  التحليل
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 :عالراب الفصل

 التقديرية املوازنة
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 التقديرية املوازنة (４) 

 

 لتحقيــــــــــــ  للممعيــــــــــــة الســــــــــــنوي املــــــــــــالي الرنــــــــــــام  هــــــــــــي التقديريــــــــــــة املوازنــــــــــــة( ١/٤مــــــــــــا ة )

ــا الــــــــــي األهــــــــــداف ( النفقــــــــــات) االســــــــــتخدامات مجيــــــــــع تتضــــــــــمن وهــــــــــي اإل ارة، جملــــــــــس يقررهــــــــ

 .املوضوعة االسرتاتيمية مع يتف  ومبا اجلمعية نشاطات ألوج  واملوار 

 

 :يلي ما لتحقي  التقديرية املوازنة تسع  (٢/٤ما ة )

 راســـــــــات إىل مســـــــــتند عملـــــــــي أســـــــــاس علـــــــــ  ومعـــــــــدة منظمـــــــــة عمـــــــــل خطـــــــــة عـــــــــن تعـــــــــر  

 .واقعية

  املستقبلي اجلمعية لنشاط احملد ة األغراض توض. 

 السياسات بتلك والتعريف سياساتها تنفي  عل  اجلمعية إ ارة تساعد. 

 للممعية الكلي األ اء لقياس ك  اة تستخدم. 

  املقارنــــــــات طريــــــــ  عــــــــن وذلـــــــك  الــــــــداخلي والضــــــــب  الرقابـــــــة  أ وات مــــــــن كــــــــ  اة تســـــــتخدم 

ــتمرة ــام بـــــــن املســـــ ــدرة األرقـــــ ــام املقـــــ ــة واألرقـــــ ــي الفعليـــــ ــن والـــــ ــا عـــــ ــن طريقهـــــ ــاف ميكـــــ  اكتشـــــ

 .تقويتها عل  والعمل الضعف نقاط

 الالزمـــــــــة الســـــــــائل النقـــــــــد وكميـــــــــة املـــــــــال رأس مـــــــــن االحتياجـــــــــات تقـــــــــدير علـــــــــ  تســـــــــاعد 

 .ب ول أواًل الدورية االلتزامات لسدا 

 

ــة تعـــــــد( ٣/٤مـــــــا ة ) ــنوية خطـــــــة اجلمعيـــــ ــن مشـــــــتقة ســـــ ــرتاتيمية اخلطـــــــة مـــــ  علـــــــ  وتشـــــــمل االســـــ

 :الفرعية اخلط 

  (.التعليمية) واألنشطة الرام  خط 

 (.التشغيل) واإل ارية العمومية خطة 

 واالستثمارات األصول خطة. 

 واإليرا ات الترعات خطة. 
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 .اجلمعية يف التقديرية املوازنة إلعدا  أساسًا السنوية اخلطة تعد( ٤/٤ما ة ) 

 

 الرتمجـــــــــة خـــــــــالل مـــــــــن والنفقـــــــــات لإليـــــــــرا ات التقديريـــــــــة املوازنـــــــــة اجلمعيـــــــــة تعـــــــــد( ٥/٤مـــــــــا ة )

 :التالية األقسام التقديرية املوازنة تشمل أن عل  السنوية اخلطة لتكاليف املالية

 الــــــــرام  إقامــــــــة يف تســــــــاعد الــــــــي النفقــــــــات كافــــــــة وتضــــــــ : واألنشــــــــطة الــــــــرام  موازنــــــــة 

ــطة ــة واألنشـــــــــ ــة اخلاصـــــــــ ــا رات وأي باجلمعيـــــــــ ــدم مبـــــــــ ــدف ختـــــــــ ــي اهلـــــــــ ــة الرئيســـــــــ  للممعيـــــــــ

 .اجلمعية نشاط يف واملتمثل

 ــة ــة املوازنــــــ ــروفات التقديريــــــ ــة للمصــــــ ــة العموميــــــ ــ : واإل اريــــــ ــة تضــــــ ــات كافــــــ ــة النفقــــــ  اإل اريــــــ

 .مستهلكة وخدمات نفقات أو رواتب سواء للممعية التنفي ية لإل ارة

 ــة ــة املوازنــــــ ــرا ات التقديريــــــ ــات لإليــــــ ــمل: والترعــــــ ــة وتشــــــ ــرا ات كافــــــ ــة إيــــــ ــة اجلمعيــــــ  الناجتــــــ

ــن ــات مــــــ ــتثمار عمليــــــ ــات االســــــ ــا كالروضــــــ ــع وغيهــــــ ــاف وريــــــ ــافة األوقــــــ ــديرات إىل باإلضــــــ  تقــــــ

ــة واألنشـــــــــطة للـــــــــرام  الترعـــــــــات ــدع  اإليـــــــــرا ات وكافـــــــــة باجلمعيـــــــ  يقـــــــــدم الـــــــــ ي والـــــــ

 .الداعمة اجلهات من للممعية

 ــة ــة املوازنــــــــ ــمل: الرأمساليــــــــ ــة وتشــــــــ ــول موازنــــــــ ــة األصــــــــ ــة الثابتــــــــ ــتثمار وموازنــــــــ ــي االســــــــ  الــــــــ

 .أهدافها حسب التشغيلية اخلطة يف اجلمعية تعتمدها

 

ــا ة ــدر( ٦/٤) مـــــ ــيس يصـــــ ــس رئـــــ ــن أو اإل ارة جملـــــ ــ  مـــــ ــنويًا ينيبـــــ ــرارًا ســـــ ــكيل قـــــ ــة بتشـــــ ــدا  جلنـــــ  إلعـــــ

 :بالتالي اللمنة وختت  للمنة، رئيسًا التنفي ي املدير يكون أن عل  واملوازنة اخلطة

 التقديرية للموازنة العامة واإلجراءات السياسات حتديد. 

 اســـــــــتخدامها  املطلـــــــــو  والعناصـــــــــر والعوامـــــــــل والفرضـــــــــيات املطلوبـــــــــة املعلومـــــــــات حتديـــــــــد 

 .التقديرية املوازنات إعدا  يف

  العمل وحدات بتنفي   تلتزم للموازنة زمين لجدو إعدا. 

 للممعية التابعة اإلشراف ومكاتب األقسام خط  ومناقشة مراجعة. 

 واملوازنــــــــات اخلطــــــــ  جتميــــــــع بعــــــــد النهــــــــائي بشــــــــكلها املوازنــــــــة وإقــــــــرار ومناقشــــــــة مراجعــــــــة 

 .األقسام من الفرعية

 ــع ــور وضــــــ ــائي التصــــــ ــة النهــــــ ــغيلية للخطــــــ ــة التشــــــ ــة واملوازنــــــ ــة التقديريــــــ ــدميها للممعيــــــ  وتقــــــ
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 .والتصدي  لالعتما  اإل ارة جمللس 

 

ــا ة ) ــت ( ٧/٤مـــــ ــكيل يـــــ ــة تشـــــ ــل اللمنـــــ ــة قبـــــ ــام نهايـــــ ــة بفـــــــرتة العـــــ ــاء كافيـــــ ــة إلنهـــــ ــا اللمنـــــ  أعماهلـــــ

ــل ــة قبــــ ــام نهايــــ ــالي العــــ ــ  املــــ ــل وتضــــ ــن كــــ ــدير مــــ ــ ي املــــ ــاء التنفيــــ ــام ورؤســــ ــة يف األقســــ ــع اجلمعيــــ  مــــ

 .التنفي ي املدير بها يوصي جهة وأي املالية الش ون

 

 ( خطوات إعدا  امليزانية:٨/٤ما ة )

 ــوم ــة تقـــــ ــي  اللمنـــــ ــع بالتنســـــ ــاء مـــــ ــام رؤســـــ ــام األقســـــ ــدا  للقيـــــ ــراءات ب عـــــ ــع إجـــــ ــاذج وتوزيـــــ  منـــــ

 .عليه  السنوية املوازنة إعدا 

 نهايــــــــة يتعــــــــد  ال موعــــــــد يف وذلــــــــك الســــــــنوية اخلطــــــــة تقــــــــدي  قســــــــ  كــــــــل علــــــــ  جيــــــــب 

 .عام كل من شهر نوفمر

 ب عـــــــدا  تقـــــــوم كمـــــــا األقســـــــام، كـــــــل مـــــــع املقدمـــــــة املوازنـــــــات  راســـــــة املوازنـــــــة جلنـــــــة تتـــــــوىل 

 .منها االنتهاء بعد احملاسب مع اجملمعة اجلمعية موازنة ومناقشة

 مجيـــــــع  مـــــــع  التشـــــــاور  املوازنـــــــة  يف الرأمساليـــــــة  النفقـــــــات  إ اري قبـــــــل  املوازنـــــــات  جلنـــــــة  تقـــــــوم 

ــام ــة األقســـــــ ــول وجـــــــــو  عـــــــــدم مـــــــــن للت كـــــــــد باجلمعيـــــــ ــدات يف مســـــــــتخدمة غـــــــــي أصـــــــ  وحـــــــ

 .شرائها من بداًل لتحويلها وذلك أخر ؛ عمل

 اجلمعية يف املالي العام من األخي الشهر منتصف يف اللمنة أعمال تنتهي. 

 ــي ــث شـــــــهري أســـــــاس علـــــــ  املوازنـــــــة إعـــــــدا  ينبغـــــ  يزيـــــــد أو يقـــــــل الـــــــي الشـــــــهور تـــــــبن حبيـــــ

 .العمليات يف املتوقعة التغيات يف لالحتياط وذلك اجلمعية؛ نشاط خالهلا

 ــام املتوقعـــــــة اإليـــــــرا ات موازنـــــــة إعـــــــدا  املاليـــــــة املـــــــوار  وتنميـــــــة االســـــــتثمار قســـــــ  يتـــــــوىل  للعـــــ

 .الصالحية أصحا  من واعتما ها ل لك املعد النموذج حسب القا م

   ســــــــعر أســــــــاس علــــــــ ) الســــــــعو ي بالريــــــــال ومصـــــــروفات  إيــــــــرا ات مــــــــن املوازنــــــــة تقــــــــدير يـــــــت 

 (.املوازنة مشرو  تقدي  عند اململكة يف السائد الرمسي الصرف

 

 :بها والعمل امليزانية تصدي ( ٩/٤ما ة )
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 التقديريـــــــــــة املوازنـــــــــــة علـــــــــــ  باملوافقـــــــــــة اجلمعيـــــــــــة لـــــــــــرئيس التنفيـــــــــــ ي املـــــــــــدير يوصـــــــــــي 

ــنوية ــة الســــــ ــ  للممعيــــــ ــة وعلــــــ ــتثمار موازنــــــ ــع االســــــ ــل والتوســــــ ــا قبــــــ ــن اعتما هــــــ ــس مــــــ  جملــــــ

 .ل  املخولة الصالحيات حسب اإل ارة

 ــوز ــة التنفيــــــــــ ي للمــــــــــدير جيــــــــ ــدور تــــــــــ خر حالــــــــــة يف للممعيــــــــ  امليزانيــــــــــة تصــــــــــدي  أو صــــــــ

ــا  ــاق اعتمــــــ ــنة يف اإلنفــــــ ــة الســــــ ــدة املاليــــــ ــرار علــــــــ  اجلديــــــ ــا ات غــــــ ــرف اعتمــــــ ــنة يف الصــــــ  الســــــ

 .السابقة املالية

 ــوز ــة جيــــ ــد مــــــن املناقلــــ ــد مت إذا  خــــــر إىل بنــــ ــن الت كــــ ــز حــــــدو  مــــ ــل البنــــــد يف عمــــ  لــــــ  املناقــــ

 .الصالحية صاحب موافقة بعد من  املناقل البند يف فائض ووجو 

 اســـــــــــتثنائية حـــــــــــاالت يف إال تـــــــــــت  أال جيـــــــــــب اجلاريـــــــــــة للســـــــــــنة املوازنـــــــــــة تعـــــــــــديل عمليـــــــــــة 

 أســـــــــــبا  أو خاطئــــــــــة  افرتاضــــــــــيات  اســـــــــــتخدام عــــــــــن  ناجتــــــــــة  كـــــــــــبية فروقــــــــــات  كظهــــــــــور 

 بنـــــــاًء املوازنـــــــة، جلنـــــــة مـــــــع مناقشـــــــتها بعـــــــد باعتما هـــــــا التنفيـــــــ ي املـــــــدير يوصـــــــي خارجيـــــــة

 .املالية الش ون من املقدم التقرير عل 

 ــوم ــة تقـــــ ــة جلنـــــ ــة املوازنـــــ ــن االحنرافـــــــات مبناقشـــــ ــائ  عـــــ ــة النتـــــ ــع الفعليـــــ ــاء مـــــ ــام رؤســـــ  األقســـــ

 .للمنة بالوثائ  مدعمة للفروقات واملررات املعلومات مجيع تقدي  وجيب

  



)نبأ( اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم خبميس مشيط اجلمعية - الالئحة املالية   

لوائح واألنظمةال 16   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اخلامس الفصل

 للممعية املالية املوار 

 (املقبوضات)
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 اإليرا ات (５) 

 :التالية املصا ر من اجلمعية موار  تتكون (١/٥) ما ة

  العمومية اجلمعية أعضاء اشرتاكات- 

 املالية واهلبات لترعات. 

 األوقاف إيرا ات. 

 نشــــــــاطها أثنــــــــاء اجلمعيــــــــة حتققهــــــــا الــــــــي األخــــــــر  العارضــــــــة النقديــــــــة اإليــــــــرا ات كافــــــــة 

 (.وغيها كالروضات)

 احلاجة عند احلسنة القروض. 

 ة السنوية الي تقدمها حكومة خدم احلرمن الشريفن.اإلعان 

  وأهداف اجلمعية.الي تتف  مع سياسة يف األعمال  االستثمارعائدات 

 

أو بشـــــــــيكات أو عمـــــــــالت أو   ،نقـــــــــدًا: أ اة حتصـــــــــيل أمـــــــــوال اجلمعيـــــــــة   ســـــــــند القـــــــــبض ( ٢/٥مـــــــــا ة )

 وهي سندات ذات قيمة. عينًا )ذهب وجموهرات(

 

ــا ة ) ــة   ( ٣/٥مــــــ ــ ون املاليــــــ ــزم الشــــــ ــة اجلهــــــــات  تلتــــــ ــة     وكافــــــ ــتندات املاليــــــ ــع املســــــ ــل مــــــ ــي تتعامــــــ الــــــ

 باتبا  الدورة الرقابية عل  ه   املستندات واملتمثلة يف التالي:

  يعتمد من قبل املدير التنفي ي.يت  طباعتها مبوجب منوذج طباعة 

  النمـــــــــــوذج إىل املطبعـــــــــــة مـــــــــــع أي مو ـــــــــــف إ اري بشـــــــــــرط أال يكـــــــــــون أمـــــــــــن يـــــــــــت  ارســـــــــــال

 الصندوق أو مو ف تابع للش ون املالية.

  عــــــة مــــــن قبــــــل جلنــــــة الفحــــــ  واالســــــتالم والــــــي يــــــت    يــــــت  اســــــتالم هــــــ   الــــــدفاتر مــــــن املطب

 اصدار قرار من املدير التنفي ي بتشكيلها.

         ــن ــة )أمـــــ ــ ون املاليـــــ ــ ول القـــــــبض يف الشـــــ ــ  مســـــ ــدة علـــــ ــتلمة عهـــــ ــدفاتر املســـــ ــ  الـــــ تســـــــمل هـــــ

 الصندوق(.

 

 يت  إعدا  سند القبض من أصل ونسختن كالتالي:( ٤/٥ما ة )
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 . األصل للمتر 

 .نسخة للحسابات 

  ثابتة بالدفرت للمراجعة.نسخة 

 

 أي سند قبض يعط  للمتر  جيب أن يكون خمتومًا  ت  اجلمعية.( ٥/٥ما ة )

 

ــا ة ) ــ          ( ٦/٥مـــــ ــع عليـــــ ــ  ويوقـــــ ــع النســـــ ــي مـــــ ــل امللغـــــ ــتفط باألصـــــ ــاؤ  حيـــــ ــت  إلغـــــ ــبض يـــــ ــند قـــــ أي ســـــ

 أمن الصندوق بامس  ثالثيًا وأسبا  اإللغاء.

 

ــة الــــــــي  ( ٧/٥مــــــــا ة ) يســــــــتلمها أمــــــــن الصــــــــندوق ويرفــــــــ  بــــــــ   حيــــــــرر حمضــــــــر للترعــــــــات العينيــــــ

نســــــــخة مــــــــن ســــــــندات القــــــــبض العينيــــــــة اخلاصــــــــة باملنــــــــدو  ويتضــــــــمن هــــــــ ا احملضــــــــر املعلومــــــــات    

 التالية:

 .اس  املندو  مستل  الترعات العينية 

 .القس  أو اإل ارة التابع هلا 

 .رق  سندات القبض العيين وتارخيها 

  طبيعتها.الكميات املستلمة ووصفها وأنواعها وأوزانها حسب 

 . أمساء جلنة االستالم للترعات العينية وتوقيعه 

 

مــــــــن  الترعــــــــات العينيــــــــة الــــــــي حيــــــــرر بهــــــــا ســــــــند قــــــــبض عــــــــيين هــــــــي املتحصــــــــالت   ( ٨/٥مــــــــا ة )

ــةالـــــــــ هب واجملـــــــــوهرات  ــا  واألصـــــــــول الثابتـــــــ ــابكافـــــــــة أنواعهـــــــ مـــــــــن الترعـــــــــات  واخلـــــــــدمات وغيهـــــــ

ــة،      ــ  يف اجلمعيــــــ ــتفا ة منــــــ ــن االســــــ ــا ميكــــــ ــي  مــــــ ــت  تقيــــــ ــة، ويــــــ ــة    النقديــــــ ــر  للممعيــــــ ــت كتــــــ وتثبــــــ

ــ هب        ــ  كالــــــــ ــن بيعــــــــ ــا ميكــــــــ ــع مــــــــ ــ لك، وبيــــــــ ــة لــــــــ ــتندات الالزمــــــــ ــة املســــــــ ــتيفاء كافــــــــ ــد اســــــــ بعــــــــ

 واجملوهرات ويت  اثبات قيمتها بعد البيع بسند قبض كتر  للممعية.

 

الترعـــــــــات عـــــــــن طريـــــــــ  اإليـــــــــداعات املباشـــــــــرة يف احلســـــــــابات البنكيـــــــــة املخصصـــــــــة        ( ٩/٥مـــــــــا ة )
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ــا    ــرر عنهــــــ ــطة ال حيــــــ ــاريع واألنشــــــ ــ  أو     للمشــــــ ــا  املناشــــــ ــبيًا لصــــــ ــمل حماســــــ ــبض وتســــــ ــندات قــــــ ســــــ

اجلهـــــــات املفتـــــــون هلـــــــا احلســـــــا  البنكـــــــي، ويف حالـــــــة طلـــــــب املتـــــــر  مـــــــا يفيـــــــد بترعـــــــ  حيـــــــرر لـــــــ     

ــ           ــو   بــــ ــا  املــــ ــ  واحلســــ ــر  وتارخيــــ ــة التــــ ــة قيمــــ ــع كتابــــ ــ  مــــ ــتالم ترعــــ ــد باســــ ــي يفيــــ ــا  رمســــ خطــــ

 التر .

 

ــا ة ) ــرة يف  ( ١٠/٥مــــــــ ــ  اإليــــــــــداعات املباشــــــــ ــات عــــــــــن طريــــــــ ــة   الترعــــــــ ــة البنكيــــــــ ــابات اجلمعيــــــــ حســــــــ

العامـــــــــــة غـــــــــــي املخصصـــــــــــة للمشـــــــــــاريع واألنشـــــــــــطة ال حيـــــــــــرر عنهـــــــــــا ســـــــــــندات قـــــــــــبض وتعـــــــــــا   

كالتــــــــــالي: تســــــــــمل حماســــــــــبيًا كترعــــــــــات عامــــــــــة مــــــــــا م يــــــــــر  إشــــــــــعار مــــــــــن املتــــــــــر  يفيــــــــــد   

ــ          ــرر لــــ ــ  حيــــ ــا يفيــــــد بترعــــ ــة طلــــــب املتــــــر  مــــ ــ  ملنشــــــ  حمــــــد ، ويف حالــــ ــا تــــــر  بــــ بتخصــــــي  مــــ

ــتالم    ــد باســــ ــي يفيــــ ــا  رمســــ ــ       خطــــ ــو   بــــ ــا  املــــ ــ  واحلســــ ــر  وتارخيــــ ــة التــــ ــة قيمــــ ــع كتابــــ ــ  مــــ ترعــــ

 التر .

 

جيـــــــــب توريـــــــــد اإليـــــــــرا ات والترعـــــــــات وكافـــــــــة املتحصـــــــــالت النقديـــــــــة إىل البنـــــــــك  ( ١١/٥مـــــــــا ة )

ــوز    ــة، وال جيـــــ ــابات اجلمعيـــــ ــد حســـــ ــو   يف أحـــــ ــوز    وتـــــ ــا ال جيـــــ ــرة، كمـــــ ــا مباشـــــ ــرف منهـــــ ــا  الصـــــ بقاءهـــــ

ــد العطـــــــالت        ــالي أحـــــ ــوم التـــــ ــان اليـــــ ــالي، وإن كـــــ ــوم التـــــ ــر مـــــــن اليـــــ ــندوق أكثـــــ ــدة أمـــــــن الصـــــ يف عهـــــ

 .الرمسية فيت  إيداعها فور انتهاء ه   العطالت

 

يقـــــــوم أمـــــــن الصــــــندوق بتســـــــلي  نســـــــخة مــــــن ســـــــندات القـــــــبض مرفقــــــة بهـــــــا إشـــــــعار    ( ١٢/٥مــــــا ة ) 

 لقيو  احملاسبية الالزمة.اإليدا  البنكي إىل احملاسب ليقوم ب جراء املطابقة ث  ا

 

ــا ة ) ــام       ( ١٣/٥مــــــ ــبض الــــــــي قــــــ ــندات القــــــ ــة وســــــ ــن النقديــــــ ــندوق مــــــ ــن الصــــــ ــ ولية أمــــــ ــ  مســــــ ختلــــــ

ــيلها مبوجــــــــــب اشــــــــــعار اإليــــــــــدا  البنكــــــــــي ألحــــــــــد حســــــــــابات اجلمعيــــــــــة        وعمــــــــــل يوميــــــــــة   بتحصــــــــ

 .للصندوق وتوقع من قبل  واحملاسب بعد مراجعتها

 

 لــــــــــد  اجلمعيـــــــــة  باســــــــــ  املفتوحـــــــــة  احلســــــــــابات أحـــــــــد  يف الــــــــــوار  األمـــــــــوال  تــــــــــو  ( ١٤/٥مـــــــــا ة ) 
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 .السعو ية العربية اململكة  اخل العاملة البنوك 

 

ــا ة ) ــل علــــــــ ( ١٥/٥مــــــ ــ  مــــــــن كــــــ ــة نقــــــــو  بعهدتــــــ ــاذ للممعيــــــ ــة اختــــــ  الســــــــالمة احتياطــــــــات كافــــــ

 .االختالس أو النق  أو الضيا  من عليها للحفا  الالزمة

 

ــا ة ) ــ ( ١٦/٥مــــــ ــة إ ارة تتخــــــ ــراءات اجلمعيــــــ ــة اإلجــــــ ــ من الالزمــــــ ــ  للتــــــ ــا علــــــ ــد أمواهلــــــ ــة ضــــــ  كافــــــ

 .املخاطر

 

 اجلمعيــــــــــة مقـــــــــر  خــــــــــارج املتـــــــــرعن  مــــــــــن نقديـــــــــة  مبــــــــــال  أي حتصـــــــــيل  جيــــــــــوز ال( ١٧/٥مـــــــــا ة ) 

 الوحيــــــــد  هــــــــو الصــــــــندوق وأمــــــــن  اجلمعيــــــــة، منســــــــوبي مــــــــن أي أو املســــــــوقن  طريــــــــ  عــــــــن ســــــــواء

 .إلثباتها الالزمة السندات وإعدا  باستالمها املخول

 

 حتصــــــــيل  املاليــــــــة  املــــــــوار   وتنميــــــــة  االســــــــتثمار  وقســــــــ   املاليــــــــة  الشــــــــ ون  إ ارة علــــــــ   (١٨/٥) مــــــــا ة

 يقــــــــدم تقريــــــــر وإعــــــــدا  اســـــــتحقاقها  أوقــــــــات يف اجلمعيــــــــة حقــــــــوق مـــــــن  وغيهــــــــا األوقــــــــاف إيـــــــرا ات 

ــدير ــ ي للمــــــــــ ــة التنفيــــــــــ ــن للممعيــــــــــ ــوق أي عــــــــــ ــ ر اســــــــــــتحقت حقــــــــــ ــيلها وتعــــــــــ  الختــــــــــــاذ حتصــــــــــ

 .بش نها املناسبة االجراءات

 

ــا ة ــوز ال (١٩/٥) مـــــ ــازل جيـــــ ــن التنـــــ ــ  أي عـــــ ــن حـــــ ــوق مـــــ ــة حقـــــ ــ ر اجلمعيـــــ ــيلها يتعـــــ ــد إال حتصـــــ  بعـــــ

 ينـــــــو  مـــــــن أو اجلمعيـــــــة رئـــــــيس مـــــــن بقـــــــرار وجيـــــــوز لتحصـــــــيلها، الالزمـــــــة الوســـــــائل كافـــــــة اختـــــــاذ

ــ  ــدام عنــــــ ــة املســــــــتحقة الــــــــديون إعــــــ ــد للممعيــــــ ــتنفاذ بعــــــ ــة اســــــ ــائل كافــــــ ــة الوســــــ  حســــــــب القانونيــــــ

 .املتبع

 

ــا ة ــت  (٢٠/٥) مــــــ ــبض يــــــ ــوال قــــــ ــتحقة األمــــــ ــة املســــــ ــد  للممعيــــــ ــي لــــــ ــا الغــــــ ــدًا إمــــــ ــيكات أو نقــــــ  بشــــــ

ــد ــن والت كـــــــــ ــيلها مـــــــــ ــدها يف حتصـــــــــ ــام مواعيـــــــــ ــاإلجراءات والقيـــــــــ ــة بـــــــــ ــط الالزمـــــــــ ــوق حلفـــــــــ  حقـــــــــ

ــة ــة يف اجلمعيـــــ ــ   رفـــــــض حالـــــ ــيكات هـــــ ــن الشـــــ ــل مـــــ ــوك قبـــــ ــع البنـــــ ــر يرفـــــ ــدير تقريـــــ ــ ي للمـــــ  التنفيـــــ

ــة  حقـــــــــــوق حلفـــــــــــط اختاذهـــــــــــا مت الـــــــــــي واإلجـــــــــــراءات رفضـــــــــــها مت الـــــــــــي بالشـــــــــــيكات للممعيـــــــــ

 .اجلمعية
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 :السا س الفصل

 واملصروفات النفقات
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 واملصروفات النفقات (６) 

 

 :من اجلمعية نفقات تت لف (١/٦) ما ة

 .التعليمية األنشطة مصاريف (1

 .واإل ارية العمومية املصاريف (2

 .الثابتة األصول مقتنيات تكاليف (3

 .الغي من املقدمة اخلدمات لقاء املرتتبة املصروفات (4

 .حكمها يف وما األجور (5

 

 ( تعريفات النفقات:٢/٦ما ة )

 .اخلدمات تقدي  أو األجور كاستحقاق اجلمعية عل  االلتزام تنشئ الي الواقعة وهو: النفقة عقد (1)

 .النفقة صرف يتطلبها الي املستندية اإلجراءات وتعين: النفقة تصفية (2)

 .االستحقاق ألصحا  عنها الناشئة املبال   فع أي: النفقة تسديد (3)

 

 :التالية الشروط توافر املصروفات لصحة يشرتط( ٣/٦) ما ة

 حكمًا املعقو ة املصروفات  الف الصالحيات بالئحة ل  املخولة الصالحيات حسب املوافقة تت  أن (1)

 .التنفي ي املدير مبوافقة( ٤/٦) باملا ة إليها املشار

 املنف ة اخلدمات أو األشغال أو إخل....ومستلزمات وبضاعة ثابتة أصول من األصناف تتناول أن (2)

 .اجلمعية لصا  جزئيًا أو كليًا

 .مثاًل كالفاتورة التوريدات بقيمة الغي مطالبة يثبت مستند توفر (3)

 .املقدمة اخلدمات أو طبيعتها كانت أيا لألصناف فعليًا اجلمعية استالم يثبت أصولي مستند توفر (4)

 

 التنفي ي املدير من مسبقة ملوافقة حتتاج وال حكمًا معقو ة التالية املصروفات تعتر (٤/٦) ما ة

 :للممعية

 حسب للممعية التنفي ي املدير من توقيعها مبمر  املرمة العقو  عن الناشئة املصروفات (1)

 .شاب  وما االجتماعية والت مينات واإلجيارات العمل عقو  مثل صالحيات 
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 األسعار ذات احلكومية شب  أو احلكومية اجلهات من املقدمة واخلدمات للموا  العائدة املصروفات (2) 

 .والكهرباء واهلاتف الريد مصروفات مثل احملد ة

 

 :التالية الطرق ب حد  صرف سند مبوجب النفقات صرف يت  (٥/٦) ما ة

 .نقدًا (1)

 .معها املتعامل البنوك إحد  عل  بشيك (2)

 (.بنكية حوالة) البنك عل  حتويل (3)

 الثبوتية املستندات وارفاق الصرف مسوغات جلميع املعاملة استكمال من الت كد بعد ذلك ويت  (4)

 أصحا  من الصرف واعتما  املختصن املو فن من عليها التوقيعات اكتمال وك لك امل  ية

 .احملاسبية لإلجراءات وطبقا الصالحية

 .قيمتها سدا  يشي مبا وختت  صرفها مت مت  الثبوتيات املستندات إلغاء يت  (5)

 

 واألجور وف  التسلسل التالي:تت  عملية صرف املرتبات ( ٦/٦ما ة )

يقوم أخصائي املوار  البشرية بتمهيز كشف استحقاقات املو فن ومن ث  يرسل إىل الش ون  (1)

 املالية )احملاسب(.

تقوم الش ون املالية )احملاسب( مبراجعة كشوف الرواتب والت كد من عمليات االحتسا  الوار ة يف  (2)

 الكشف.

املدير التنفي ي عل  كشف الرواتب يت  إعدا  خطا  بعد املراجعة وأخ  املوافقة والتعميد من  (3)

 صرف الرواتب للبنك.

 يت  إرسال كشوف الرواتب مع خطا  الصرف إىل املخولن بالتوقيع لالعتما . (4)

بعد اعتما  املخولن بالتوقيع ترسل كشوف الرواتب وخطا  الصرف إىل أمن الصندوق لتولي  (5)

 أمر صرف الرواتب حسب كشوف الرواتب.

 

 باس  مسحوبًا الشيك يكون أن وجيب بياض عل  شيكات أو حلاملها شيكات حترير جيوز ال (٧/٦) ما ة

 مستند عل  التوقيع ويراع  فق  األول للمستفيد إال يصرف وال اعتبارية شخصية أو طبيعي شخ 

 .املالية رقابة حتت أمن مكان يف الشيكات بكعو  واالحتفا  باالستالم املخول قبل من الصرف



)نبأ( اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم خبميس مشيط اجلمعية - الالئحة املالية   

لوائح واألنظمةال 24   

 
  

 والثاني نائب  أو اجلمعية رئيس األول توقيعن اجلمعية عن الصا ر الشيك حيمل أن جيب (٨/٦) ما ة

 .البنوك لد  تواقيعه  واملو عة املالي املمثل

 

 الشيكات عل  التوقيعات بنماذج اجلمعية معها تتعامل الي البنوك كافة موافاة ينبغي (٩/٦) ما ة

 :هما فئتن إىل مقسمة

 نائب  أو اجلمعية رئيس: األوىل الفئة. 

 املالي املمثل: الثانية الفئة. 

 .األوىل الفئة من توقيعن حيمل شيك صرف جيوز ال أن  عل  الت كيد مع

 

 االحتفا  ضرورة مع والصرف القبض سندات طبع عند الرقابية اإلجراءات اختاذ ينبغي (١٠/٦) ما ة

 تكون أن ويرتتب املستعملة غي الشيكات وك لك املالية، الش ون رقابة حتت أمن مكان يف السندات به  

 عند التسلسل ه ا يراع  وأن بالتسلسل، مرقمة املالية املستندات وكافة خاص بشكل املستندات ه  

 .امللغاة بالنس  االحتفا  مع استخدامها

 

 وعمل العام خالل  ورية فرتات عل ( النقدية) اجلمعية لصندوق مفاجئ جر  إجراء يتعن (١١/٦) ما ة

 فتقيد الزيا ة أما اجلر ، نتيمة يظهر قد ال ي بالعمز مدينًا الصندوق أمن ويكون الالزمة اجلر  حماضر

 ال ه ا أن عل  املتنوعة لإليرا ات حولت وإال وجو ها سبب الصندوق أمن يرر حت  مستقل حسا  يف

 .بها كالنق  الصندوق يف الزيا ة مببدأ عماًل التحقي  من يعفي 

 

 رواتب لصرف لدي  الي العهدة أو بها املتر  باملبال  الصندوق أمن لد  االحتفا  جيوز ال (١٢/٦) ما ة

 .أيام عشرة عل  تزيد ملدة اجلمعية منسوبي من أي

 

 يف ما يوجد وكل اجلمعية، أموال غي أموال ب ي االحتفا  الصندوق أمن عل  حيظر (١٣/٦) ما ة

 .اجلمعية أموال من يعتر الصندوق أو اخلزينة

 

 .األحوال من حال أي يف مباشرة الصندوق من الصرف جيوز ال (١٤/٦) ما ة
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  مر الصرف وصالحيات  (١٥/٦) ما ة

 مستندات عل  توقيع  ويعتر صالحيات  حدو  يف الصرف و مر النفقة معتمد هو التنفي ي املدير 

 اعتما  أو الشيكات حترير أو النقو   فع عن للمس ولن جييز نهائيًا توقيعًا املختلفة الصرف

 .االحتياجات شراء أو املوا  تسلي  أو البنكية االشعارات

 يستلزم بضاعة أو نقو  بشكل كانت سواء مالية نفقة عن  ينش  تصرف ألي الصرف  مر اعتما  إن 

 وطبقًا البنوك لد  املستعملة النظامية املستندات بواسطة سلي  بشكل تنفي ها بالضرورة

 .احملاسبية لإلجراءات

 ملستحقيها، النقو   فع العهد ألمناء جييز ال ي النظامي املستند هو النقدي االستالم سند يعتر 

 .بشيكات البنوك من النقو  صرف جييز ال ي النظامي السند هو الصرف سند أن كما

 

 التفويض بالصرف (١٦/٦) ما ة

 مناسبًا يرا  من يفوض أن التنفي ي للمدير حي  أعال  (١٥/٦) رق  باملا ة ما جاء مراعاة مع 

 .غياب  حالة يف عن  بالتوقيع

 املفوض اس  بدقة في  حيد  إ اري قرار صدور يستلزم بالصرف التفويض ف ن األحوال كل يف 

 .وأغراض  ومدت  الصرف وحدو  بالصرف

 

رصيد مالي متر  ب  أو تت  عملية الصرف عل  الرام  واألنشطة يف اجلمعية والي هلا  (١٧/٦)ما ة 

العام املالي حمل الصرف من خالل تعبئة منوذج طلب الصرف أو خطا  اعتما  بالصرف  موازنةمعتمدة يف 

 وينبغي أن حيتوي عل :

 .بيانات اإل ارة أو القس  املعين بطلب الصرف 

 النشاط أو البند املرا  الصرف ل . بيانات الرنام  أو 

 .حتديد رق  البند أو الرنام  يف موازنة العام يف حال مت اعتما   فيها والرصيد املعتمد 

 .توقيع اإل ارة الطالبة للصرف 

 .اعتما  صاحب الصالحية 

   اعتما  الش ون املالية مبا يفيد توفر الرصيد من خالل املوازنة أو من خالل وجو  تر  و ع
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 للرنام . 

 

ذج مناقلة بن البنو  وبعد إمتام يف حالة عدم توفر رصيد الرنام  أو املبا رة يت  إعدا  منو (١٨/٦)ما ة 

عملية املناقلة يت  إجراء عملية الصرف مبوجب سند الصرف، وحيتوي منوذج املناقلة عل  البيانات 

 التالية:

 الرنام  املرا  املناقلة ل . /البند 

 الرنام  املرا  املناقلة من . /البند 

  موافقة صاحب الصالحية عل  إجراء املناقلة بعد ت كيد الش ون املالية عل  توفر رصيد يف

 البند املرا  املناقلة من .

   حتديد نوعية ه   املناقلة هل هي  ع  من البنو  العامة أو قرضًا عل  ه ا الرنام  حت  يت

 تسويق  أو وصول ترعات ل .
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 :السابع الفصل

 الشراء عمليات

 )املشرتيات(
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 الشراءعمليات  (７) 

 

 :من األساسية اجلمعية مشرتيات تت لف (١/٧) ما ة

 وغيها وأثا  و يكورات أجهزة من الثابتة األصول. 

  صيانة ولوازم موا. 

 واملطبوعات القرطاسية. 

  خمتلفة وإمدا ات موا. 

  وإعالم  عائية موا. 

 

 من االخر  واملستلزمات والقرطاسية الثابتة املوجو ات من اجلمعية احتياجات ت من يكون (٢/٧) ما ة

 :التالية الطرق ب حد احمللي السوق

 احملدو ة أو العامة املناقصة. 

 (.األساسين للمور ين) التعميد 

 املباشر الشراء. 

 .الصالحية أصحا  ويقر  باجلمعية املس ولة اجلهة ب  توصي وما احلاجة تضي تق ما حسب وذلك

 

 احلاالت يف حت  التنفي ي املدير من واعتما ها كتابة الشراء طلبات أو أوامر إصدار ينبغي (٣/٧) ما ة

 .الحقًا الشراء أمر هل  يرسل حيث االحتياجات ت من سرعة عل  املور ين مع فيها التفاه  يت  الي

 

 اجلمعية لد  املس ولن املو فن من مناسبًا يرا  من يفوض أن ل  الصالحية صاحب (٤/٧) ما ة

 .التفويض قرار يف ل  املمنوحة بالصالحيات التام االلتزام ذلك يف يراع  أن عل  الشراء، اعتما  بصالحية

 

 املستعملة النظامية املستندات بواسطة سلي  بشكل تنفي   بالضرورة يستلزم الشراء اعتما  إن (٥/٧) ما ة

 .احملاسبية لإلجراءات وطبقًا اجلمعية لد 
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 :الثامن الفصل

 املخزون
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 املخزون (８) 

 

 كبية بكميات شراؤها مت الي املكتبية واال وات الثابتة األصول يفاملخزن أو املستو    ينحصر (١/٨) ما ة

 أنها حيث املعتمدة، للتعليمات طبقًا يت  الصرف أن من للت كد مراقبتها ستوجب مما إليها للحاجة

 .في  صرفت ال ي العام عل  حيمل كمنصرف حماسبيًا تسمل

 

مس واًل عن استالم وصرف وختزين املوا   حسب الوصف الو يفي يكون قس  اخلدمات املساندة (٢/٨) ما ة

من حيث الي يت  شراؤها وتوريدها للمستو عات وذلك بشكل ال ي حيق  أفضل وضع لتوفر ه   املوا  

 الك  والكيف.

 

هو املس ول عن حمتويات املستو   من موا  ومهمات خمتلفة وال  إ ارة املوا يكون أخصائي  (٣/٨) ما ة

جيوز ترك املستو    ون احكام إغالق  كما ال جيوز تسلي  مفاتي  املستو   ألي شخ  إال مبوجب 

 حماضر االستالم املنصوص عليها الحقًا.

 

تالم أي موا  باملستو   إال بعد اختاذ إجراءات وقواعد الفح  اسال جيوز ألخصائي إ ارة املوا   (٤/٨) ما ة

واالستالم ويت  االستالم مبوجب فاتورة شراء من اجلهة املور ة ومبوجب صورة من أمر الشراء املعتمد من 

قبل ذو الصالحية وإعدا  سند إ خال بالكمية املستلمة فعاًل باملستو   ووفقًا للمواصفات الي مت معاينتها 

 ليًا واملطابقة لصورة أمر الشراء.فع

 

صرف أي موا  من املستو   إال مبوجب طلب صرف جلداول  إ ارة املوا ال جيوز ألخصائي  (٥/٨) ما ة

الصالحيات املالية واإل ارية وحيظر علي  تسلي  وإخراج بضاعة بدون االعتما  من قبل ذو الصالحية وعل  

ت صرف املوا  من املستو عات قد صدر مقابلها طلبات صرف الش ون املالية الت كد من أن مجيع سندا

 معتمدة من قبل ذو الصالحية.

 

استخراج سند صرف موا  واحلصول عل   إ ارة املوا مبمر  إمتام صرف املوا  فعل  أخصائي  (٦/٨) ما ة
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 توقيع املستل  مبا يفيد االستالم. 

 

ال جيوز ختزين أي موا  غي تابعة أو غي مملوكة للممعية يف املستو   إال بقرار مكتو   (٧/٨) ما ة

ومعتمد من قبل صاحب الصالحية وتقيد املوا  املخزنة يف ه   احلالة يف السمالت احملاسبية كمخزون 

 .الغي أمانة

 

يع األصناف الوار ة إىل ئي إ ارة املوا  ببطاقة لألصناف يقيد فيها حركة مجحيتفط أخصا (٨/٨) ما ة

 املستو   واملنصرفة من  الرصيد الكمي لكل صنف.

 

سواء  فرتيًا أو برنام  احلسابات  حتتفط الش ون املالية بسمل ملراقبة املوا  باملستو   (٩/٨) ما ة

يقيد في  حركة الوار  واملنصرف بالكميات والقيمة وذلك جلميع األصناف الوار ة للمستو   و اخلاص

واملنصرفة من  واستخراج األرصدة سواء بالكميات أو بالقيمة وعل  الش ون املالية املراقبة عل  املوا  

لفعلية وك لك مع الوار ة بسمل مراقبة املخزون مع األرصدة اباملستو عات ومطابقة األرصدة الدفرتية 

 األرصدة بالسمالت املخزنية املمسوكة لد  أخصائي إ ارة املوا .

 

ختضع املخازن للمر  الدوري نهاية العام واجلر  املفاجئ حسب طلب اإل ارة وبالطريقة املشار  (١٠/٨) ما ة

 إليها يف ه   الالئحة.

 

 يت  التعامل مع املخزون عل  النحو التالي: (١١/٨) ما ة

   تقييد املخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.يت 

 .يت  تقييد املخزون عند استالم املوا  فعليًا يف املستو   واستخراج إيصال االستالم 

 . يت  تكوين خمص  للموا  التالفة عل  أساس منتظ 

 

 صرف املوا  لألقسام والفرو  املختلفة يشمل اآلتي: (١٢/٨) ما ة

 ف موا  من املستو   من قبل القس  املعين واعتما   من أصحا  الصالحية، تعبئة منوذج طلب صر
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 والبد من توقيع مستل  املوا  عل  النموذج. 

 جيب تسميل املوا  الي مت صرفها وقيدها عل  حسا  املخزون املعين. 

 

تشكيل جلنة جر  لإلشراف عل  عملية اجلر  حسب الصالحيات الوار ة يف الئحة  (١٣/٨) ما ة

 الصالحيات املالية واإل ارية.

 

حركات املستو   )صرفًا واستالمًا( جيب أن تتوقف أثناء عملية اجلر  الفعلي للت كد من  (١٤/٨) ما ة

 أن املخزون فعلي.

 

 بهدف تسميل كمياتها أثناء عملية اجلر . حتضي قائمة باملوا  املرا  جر ها (١٥/٨) ما ة

 

 البحث عن أسبا  الفروقات يف كمية املوا  املسملة ونتائ  اجلر  الفعلي. (١٦/٨) ما ة

 

 اعتما  الفروقات الناجتة عن عملية اجلر  يت  من صاحب الصالحية. (١٧/٨) ما ة

 

 يت  حتديد يوم للبدء بعملية اجلر  الفعلي للمستو عات من صاحب الصالحية. (١٧/٨) ما ة

 

النق  النات  عن تسوية فروقات املخزون جيب أن تسمل يف حسا  الزيا ة أو  /الزيا ة  (٧/٩) ما ة

 النق  يف املخزون.
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 :التاسع الفصل

 الثابتة)األصول(  املوجو ات
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 الثابتة )األصول( املوجو ات (９) 

 

تعرف األصول الثابتة ب نها شراء واقتناء ومتلك األراضي واملباني واملراف  واملعدات ووسائل  (١/٩) ما ة

 النقل واألثا  الالزمة حلاجة العمل والي تساعد يف حتقي  أغراض اقتنائها.

 

الثابتة الوقفية أو املوهوبة ها اجلمعية، واألصول كيت  الفصل بن األصول التشغيلية الي متتل (٢/٩) ما ة

 واملتر  بها.

 

يتمثل اهلدف من تسميل األصول يف حتقي  الرقابة عل  املمتلكات واألثا  واملعدات )األصول  (٣/٩) ما ة

 الثابتة( والت كد من أنها مسملة ومصنفة بشكل صحي .

 

املعتمد يف املوازنة وطبقًا إن عملية الصرف من املصروفات الرأمسالية يكون طبقًا للمبل   (٤/٩) ما ة

 إلجراءات املوافقة والتعميد املتبعة يف اجلمعية.

 

 إن أي أصل جيب أن يدرج يف قائمة األصول الرأمسالية. (٥/٩) ما ة

 

يت  حيازة األصول الثابتة طبقًا لإلجراءات املعتمدة ويت  تقييدها يف السمالت بتكلفتها  (٦/٩) ما ة

 التاري  يف تاري  احليازة.

 

 تتمثل  ورة شراء وتسميل األصول الثابتة يف التالي: (٧/٩) ما ة

 أصول ثابتة أو طلب شراء. ة تعبئة منوذج تعميد شراءعل  األقسام املعني 

  للقيام بشراء األصل املطلو .استكمال منوذج تعميد الشراء وتقدمي  ملس ول املشرتيات 

   يت  احلصول علي  من القس  املعين كتالوج  األسعار أوعروض ثال  بالنموذج مصحوبًا تقدي

 .للمحاسب ب لك

 مبراجعة التعميد املطلو  ومقارنت  باملوازنة املعتمدة كما جيب استكمال املعلومات  يقوم احملاسب
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 )عروض األسعار(. اخلاصة باملوازنة وجيب تقدي  النموذج مصحوبًا باملرفقات 

 املعتمد من صاحب الصالحية باس  مس ول  يقوم أمن الصندوق ب صدار شيك مببل  الشراء

 الشراء باجلمعية ووفقًا إلجراءات الدفع.

 .يتوىل مس ول الشراء عملية شراء األصل حسب العرض املقدم واملعتمد من صاحب الصالحية 

 .بعد الشراء يت  كتابة كافة بيانات األصل يف سمل األصول الثابتة 

  توقيعه  عل  ما يفيد باستالم األصل وحتمل مس ولية يت  تسلي  األصل للمهة الطالبة مع

 اقتناء .

  يقدم مس ول الشراء فاتورة الشراء األصلية للمحاسب ملراجعتها وتدقيقها وتسميلها بالدفاتر أو

 برنام  احلسابات.

 

 

الي  جيب التقيي  واإلفصان عن األصول الثابتة املقيدة يف القوائ  املالية اخلاصة بالفرتات (٨/٩) ما ة

 تعقب تاري  حيازتها وبعد تسوية اإلهالك املرتاك .

 

 طبقًا وإتالفها واستهالكها مكانها وحتديد وحصرها الثابتة املوجو ات كافة استالم يت  (٩/٩) ما ة

 .احملاسبية لإلجراءات

 

اإلهالك تظهر األصول الثابتة بالقوائ  املالية بتكلفتها التارخيية خمصومًا منها جممع  (١٠/٩) ما ة

 املرتاك .

 

تستهلك األصول الثابتة ب تبا  طريقة القس  الثابت ووفقًا للنسب املئوية الي يسرتشد يف  (١١/٩) ما ة

إعدا ها بالنسب املئوية إلهالك األصول الثابتة الصا رة عن مصلحة الزكاة والدخل أو أية جهة عامة 

 أو املدير التنفي يأخر  تصدر مثل ه   النسب ويقرها رئيس جملس اإل ارة 

 

يتسمر احتسا  قس  اإلهالك لألصل الثابت ال ي مت استهالك قيمت   فرتيًا ومازال قيد  (١٢/٩) ما ة
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االستعمال بنفس النسبة السابقة بعد إعا ة تقدير قيمت   فرتيًا وإضافتها إىل قيمة األصول الثابتة يف  

 امليزانية.

 

بتاري  بدأ استخدام املوجو ات واألصول الثابتة، ف ذا م  يبدأ احتسا  قس  االستهالك (١٣/٩) ما ة

ميض عل  استخدام أصل من األصول الثابتة سو  عدة أشهر من السنة املالية للممعية فيت  احتسا  

 االستهالك مبقدار املدة الي استدم فيها فعاًل.

 

بنسبة تعا ل نصف السنة  هالك للموجو  ال ي م يستعمل طوالحيتسب قس  االست (١٤/٩) ما ة

 النسبة املئوية احملد ة لالستهالك السنوي للموجو ات املستعملة.

 

 بيع املوجو ات الثابتة: (١٥/٩) ما ة

 يفوض  من أو الصالحيات الئحة حسب الصالحية صاحب مبوافقة إال الثابتة املوجو ات بيع حيظر. 

  مو ف برئاسة جلنة بواسطة عنها واملستغين والتالفة حاجتها عن الفائضة اجلمعية أصول بيع يت 

 هل   وخيول املساندة، اخلدمات من مو ف أعضاءها أحد ويكون يفوض  من أو التنفي ي املدير حيد  

 صاحب من اللمنة قرارات وتعتمد باإلتالف، أو بالبيع إما األصناف ه   يف التصرف صالحية اللمنة

 .تنفي ها قبل املبا  األصل أو األصول حسب الصالحية

 حسب الصالحية صاحب مبوافقة إال الثابتة أصوهلا من صنف أي شراء اجلمعية ملو في جيوز ال 

 .املعتمدة الصالحيات

  األصل قيمة االعتبار بعن ت خ  أن عل  ل لك املنظمة األمور وف  الثابتة املوجو ات بيع يت 

 املساندة اخلدمات قس  مع بالتنسي  وذلك رأمسالية مصروفات من علي  مت ما بعد احلقيقية

 .باجلمعية

 

 عند استبعا  أصل معن تت  املعاجلة احملاسبية التالية: (١٦/٩) ما ة

 .استبعا  تكلفة األصل من سمل األصول الثابتة 

 . استبعا  جممع اإلهالك املرتاك  لألصل املستبعد كما يف تاري  االستبعا 



)نبأ( اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم خبميس مشيط اجلمعية - الالئحة املالية   

لوائح واألنظمةال 37   

 
 
  أربان أو خسائر رأمسالية. الرب  أو اخلسارة الناجتة عن بيع األصل تسمل ضمن حسا 

 

 رئيس ويكون الثابتة أصوهلا عل  للت من املالئمة السياسة تضع أن اجلمعية إ ارة عل  (١٧/٩) ما ة

 .السياسة ه   تنفي  من والت كد املتابعة عن مس واًل املساندة اخلدمات
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 :العاشر الفصل

 الشخصية والسلف العهد
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 :والسلف هدالع (０１) 

 أنوا  العهد وتعريفها: (١/١٠) ما ة

 علــــــــــ  منهـــــــــا  للصــــــــــرف الـــــــــو يفي،  الوصـــــــــف  حســــــــــب باســـــــــتالمها  للمخــــــــــولن العهـــــــــدة  تصـــــــــرف 

م قتــــــــــة  وعهــــــــــدة مســــــــــتدمية عهــــــــــدة إىل العهــــــــــد وتقســــــــــ  أجلــــــــــ  مــــــــــن ســــــــــلمت الــــــــــي الغــــــــــرض

 كالتالي:

   العهـــــــــد املســـــــــتدمية: يقصـــــــــد بالعهـــــــــد املســـــــــتدمية يف هـــــــــ   الالئحـــــــــة ب نهـــــــــا املبـــــــــال  الـــــــــي

املــــــــو فن باجلمعيــــــــة للصــــــــرف منهــــــــا علــــــــ  املــــــــدفوعات النثريــــــــة والعاجلــــــــة   تســــــــل  ألحــــــــد 

وفــــــــــــــ  احتياجــــــــــــــات العمــــــــــــــل ســــــــــــــواء كانــــــــــــــت للنشــــــــــــــاط يف اجلمعيــــــــــــــة أو املصــــــــــــــاريف  

 واالحتياجات العامة، عل  أن يستعاض ه ا املبل  عندما يقرت  من االنتهاء.

     ي يســــــــل  العهــــــــد امل قتــــــــة: يقصــــــــد بالعهــــــــدة امل قتــــــــة يف هــــــــ   الالئحــــــــة ب نهــــــــا املبلــــــــ  الــــــــ

ــة       ــ  بدقـــــــ ــروف قيمتـــــــ ــاق غـــــــــي املعـــــــ ــل؛ لإلنفـــــــ ــع عمـــــــ ــ  أو موقـــــــ ــو فن يف أي قســـــــ ــد املـــــــ ألحـــــــ

 أو سدا  مصروف، أو سدا  التزام. شراء،مقدمًا مثل 

 

ــا ة ــلف( ٢/١٠) مــــــــــ ــل :الســــــــــ ــلف أن األصــــــــــ ــية الســــــــــ ــن  ال الشخصــــــــــ ــي  يف إال متــــــــــ ــدو  أضــــــــــ  احلــــــــــ

 .بقرارات من أصحا  الصالحية استثنائية ولظروف

 

 العهد وتسويتها:( صرف ٣/١٠) ما ة

 ــاتت الـــــــــي املصـــــــــروفات ملواجهـــــــــة مســـــــــتدمية عهـــــــــدة صـــــــــرف جيـــــــــوز  العمـــــــــل طبيعـــــــــة طلبهـــــــ

ــُا ــون وغالبــــــ ــداها عهــــــــدتن تكــــــ ــروفات إحــــــ ــة واملشــــــــرتيات للمصــــــ ــر  اإل اريــــــ  للصــــــــيانة واألخــــــ

ــا حســــــــــب أو ــت  مــــــــ ــد  يــــــــ ــد  ،الصــــــــــالحية أصــــــــــحا  مــــــــــن تعميــــــــ  التنفيــــــــــ ي املــــــــــدير وحيــــــــ

 حســـــــــب منهــــــــا  بالصــــــــرف  واملخــــــــولن  العهــــــــدة  هلــــــــ   تصــــــــرف  الــــــــ ين  املــــــــو فن  للممعيــــــــة 

 لــــــــــنفس مســــــــــتدمية عهــــــــــدة مــــــــــن أكثــــــــــر بــــــــــن اجلمــــــــــع جيــــــــــوز وال الــــــــــو يفي، الوصــــــــــف

 . قبلها الي تصفية بعد إال املو ف

 ــوز ــرف جيــــــ ــدة صــــــ ــ  عهــــــ ــراض م قتــــــ ــد ة ألغــــــ ــة حمــــــ ــدير مبوافقــــــ ــ ي املــــــ ــة التنفيــــــ  للممعيــــــ

ــويتها وجيـــــــب ــاء مبمـــــــر  تســـــ ــرفت الـــــــ ي الغـــــــرض انقضـــــ ــ ، مـــــــن صـــــ ــوز وال أجلـــــ  اجلمـــــــع جيـــــ
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 وعنــــــــد قبلــــــــها الــــــــي تســــــــديد بعــــــــد إال املو ــــــــف لــــــــنفس م قتــــــــ  عهــــــــدة مــــــــن أكثــــــــر بــــــــن 

ــطرار ــرف االضـــــ ــدة لصـــــ ــ  عهـــــ ــن لقســـــ ــف  وم معـــــ ــي تصـــــ ــها الـــــ ــت  قبلـــــ ــف صـــــــرفها يـــــ  ملو ـــــ

 .التنفي ي املدير وتعميد القس  رئيس توصية حسب  خر

 أصــــــــحا   حيــــــــد   اجلمعيــــــــة ملــــــــو في  شخصــــــــية ســــــــلفة  صــــــــرف  ضــــــــرورية ألســــــــبا   جيــــــــوز 

ــالحية ــا الصـــــــ ــدة قيمتهـــــــ ــدا ها ومـــــــ ــ  ســـــــ ــد أال علـــــــ ــا تزيـــــــ ــن قيمتهـــــــ ــة عـــــــ ــب ثالثـــــــ  وأال رواتـــــــ

ــاوز ــدة تتمــــ ــدا  مــــ ــن الســــ ــين) عــــــام عــــ ــرة اثــــ ــهرًا عشــــ ــع جيــــــوز وال( شــــ ــن اجلمــــ ــر بــــ  مــــــن أكثــــ

 .املو ف لنفس سلفة

  وتعــــــــا  بالصــــــــرف التعميــــــــد بقــــــــرار جــــــــاء ملــــــــا وفقــــــــًا العهــــــــدة أمــــــــن مــــــــن العهــــــــدة تســــــــرت 

 .العهدة نو  حسب وحماسبيًا ماليًا

  احلاالت التالية: يف امل قتة والعهد املستدمية العهد تصف 

 .يف نهاية العام املالي ويو   املتبقي منها يف البنك أو تسل  ألمن الصندوق 

 .عندما يطلب القس  الطالب هلا تصفيتها؛ النتفاء الغرض منها 

          ــازة أو ــبا  كاإلجـــــ ــن األســـــ ــبب مـــــ ــر ألي ســـــ ــف  خـــــ ــف إىل مو ـــــ ــن مو ـــــ ــل مـــــ ــدما تنتقـــــ عنـــــ

 و إنهاء العمل.املرض أو الوفاة أ

           أيتســـــــوية العهـــــــد تكـــــــون بنـــــــاء علـــــــ  مســـــــتندات الصـــــــرف املعتمـــــــدة كـــــــالفواتي وغيهـــــــا و 

ــل  عينيــــــــة أو نقديــــــــة جــــــــوائز ــون أن البــــــــد ،للمســــــــتحقن تســــــ  مــــــــدرج بكشــــــــف االســــــــتالم يكــــــ

 .أحده  عن نيابة االستالم وال التوقيع جيوز وال والتواقيع، البيانات ب 

 

ــا ة ــن ( ٤/١٠) مــــــ ــد  الصــــــــرف  مــــــــر مــــــــن تعميــــــــد مبوجــــــــب الســــــــلف متــــــ ــ  حيــــــ ــة فيــــــ ــور بدقــــــ  األمــــــ

  :التالية

  السلفة من املستفيد اس 

  السلفة مبل 

 السلفة من الغاية 

  السلفة انتهاء تاري 

  نقدًا أو الراتب من استقطا  سواء اسرت ا ها أسلو. 
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 الرنــــــــام  علــــــــ  أو بالــــــــدفاتر فــــــــورًا منحهــــــــا عنــــــــد والســــــــلف العهــــــــد تســــــــميل يــــــــت  (٥/١٠) مــــــــا ة

 .تصفيتها أو اسرت ا ها عند الطريقة بنفس أيضًا تسمل ث  احملاسيب

 

 

ــا ة ــوز ال( ٦/١٠) مــــــ ــب جيــــــ ــ ي   للمحاســــــ ــدير التنفيــــــ ــُي أنواملــــــ ــدًا واعطــــــ ــة عهــــــ ــرار إال ماليــــــ ــن بقــــــ  مــــــ

 رمسيـــــــــــــة ســـــــــــــندات إعــــــــــــدا   يـــــــــــــت  أن علـــــــــــــ ، -منعـــــــــــــًا الز واج الصــــــــــــالحية -جملــــــــــــس اإل ارة  

 .املستل  العهدة أمن حسا  عل  ب لك

 

 وعلـــــــــ  مواعيـــــــــدها يف اســـــــــرت ا ها أو العهـــــــــد تســـــــــديد متابعـــــــــة املاليـــــــــة اإل ارة علـــــــــ ( ٧/١٠) مـــــــــا ة

ــب ــع أن احملاســـــــ ــر يرفـــــــ ــدير إىل تقريـــــــ ــ ي املـــــــ ــهريًا التنفيـــــــ ــن شـــــــ ــل عـــــــ ــ خي كـــــــ ــديدها يف تـــــــ  أو تســـــــ

ــا ــرت  ر هــــــ ــد وتســــــ ــلف أو العهــــــ ــن الســــــ ــو فن مــــــ ــاالت يف املــــــ ــ خره  حــــــ ــن تــــــ ــديدها عــــــ ــا أو تســــــ  ر هــــــ

 .  رواتبه  من واحدة  فعة

 

تســــــــوية مجيــــــــع العهــــــــد ســــــــواء كانــــــــت م قتــــــــة أو مســــــــتدمية قبــــــــل نهايــــــــة         يلــــــــزم  ( ٨/١٠) مــــــــا ة

 العام املالي.
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 :عشر احلا ي الفصل

 الضمانات
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 الضمانات  (１１) 

 :الغي من مقدمة وت مينات ضمانات( ١/١١) ما ة

ــمل ــال  وتشــــــــ ــة املبــــــــ ــا النقديــــــــ ــا يف ومــــــــ ــاالت حكمهــــــــ ــات والكفــــــــ ــة واالقتطاعــــــــ ــن املقدمــــــــ ــي مــــــــ  الغــــــــ

 .اجلمعية جتا  بتنفي ها يلتزم ارتباطات أو عقو  عن كت من

 

 األحكـــــــــام وفـــــــــ  الغـــــــــي مـــــــــن املو عـــــــــة أو املقدمـــــــــة والت مينـــــــــات الضـــــــــمانات ( تســـــــــوي٢/١١) مـــــــــا ة

ــة ــة التعاقديــــــ ــا اخلاصــــــ ــا بهــــــ ــر  كمــــــ ــبب زال إذا أصــــــــحابها إىل تــــــ ــ ي الســــــ ــدمت الــــــ ــن قــــــ ــ ، مــــــ  أجلــــــ

 .التنفي ي املدير موافقة وبعد

 

ــا ة ــائ  صـــــــــكوك حتفـــــــــط( ٣/١١) مـــــــ ــمانات ووثـــــــ ــات الضـــــــ ــة والت مينـــــــ ــة املقدمـــــــ  ملـــــــــف يف للممعيـــــــ

ــاص ــ  خــــــ ــو ة ويراعــــــ ــا العــــــ ــها إليهــــــ ــًا وفحصــــــ ــة  وريــــــ ــد بغيــــــ ــن الت كــــــ ــتمرار مــــــ ــالحيتها اســــــ  أو صــــــ

 بهــــــــــا اخلاصــــــــــة احملاســـــــــبية  القيــــــــــو  صـــــــــحة  عــــــــــن مســـــــــ وال  احملاســــــــــب ويكـــــــــون  أجلــــــــــها، انتهـــــــــاء 

 .أجلها حبلول اسرت ا ها ومتابعة
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 :عشر الثاني الفصل

 البنوك
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 البنوك (２１) 

 

ــا ة ) ــالبنوك    (١/١٢مــــــــــ ــابات بــــــــــ ــة حســــــــــ ــون للممعيــــــــــ ــا،   يكــــــــــ ــا وإيرا اتهــــــــــ ــا موار هــــــــــ ــو   فيهــــــــــ تــــــــــ

ــب       ــيس جملـــــــــس اإل ارة أو نائـــــــ ــ  رئـــــــ ــرة علـــــــ ــابات مقتصـــــــ ــ   احلســـــــ ــ  هـــــــ ــع علـــــــ وصـــــــــالحية التوقيـــــــ

ــة لــــــــ لك          ــد واإلجــــــــراءات املنظمــــــ ــب القواعــــــ ــالي معــــــــًا حبســــــ ــس اإل ارة واملســــــــ ول املــــــ ــيس جملــــــ رئــــــ

 .البشرية والتنمية االجتماعيةاملوار  والصا رة عن وزارة 

 

ــا ة ) ــا لــــــــرئيس     ٢/١٢مــــــ ــة أو أي مــــــــن فروعهــــــ ــدة للممعيــــــ ــة جديــــــ ــابات بنكيــــــ ــت  حســــــ ( صــــــــالحية فــــــ

ــابات         ــ   احلســــــــ ــ  هــــــــ ــري علــــــــ ــ لك، وتســــــــ ــ  بــــــــ ــن يفوضــــــــ ــ  أو مــــــــ ــ  فقــــــــ جملــــــــــس اإل ارة أو نائبــــــــ

 اجلديدة كافة األحكام املتعلقة باحلسابات القدمية.

 

صـــــــــالحياته  علـــــــــ  هـــــــــ   احلســـــــــابات ملرؤوســـــــــيه   ( ال حيـــــــــ  للمفوضـــــــــن تفـــــــــويض  ٣/١٢مـــــــــا ة )

وتكــــــــون ســــــــلطة التفــــــــويض لــــــــرئيس جملــــــــس اإل ارة أو نائبــــــــ  بعــــــــد الرفــــــــع لــــــــ  مــــــــن قبــــــــل املــــــــدير  

 التنفي ي للممعية.

 

( يــــــــت  إعــــــــالم البنــــــــك فــــــــورًا عــــــــن ســــــــحب أو تعــــــــديل ســــــــلطة األشــــــــخاص املفوضــــــــن  ٤/١٢مــــــــا ة )

 بالتوقيع.

 

ــا ة ) ــر    ٥/١٢مــــــ ــا  أو أكثــــــ ــت  حســــــ ــة بفــــــ ــوم اجلمعيــــــ ــ     ( تقــــــ ــة باســــــ ــوك احملليــــــ ــد البنــــــ ــا يف أحــــــ هلــــــ

اجلمعيـــــــــة بعـــــــــد أخــــــــــ  اإلذن مـــــــــن الـــــــــوزارة، ويــــــــــت  إيـــــــــدا  مجيـــــــــع إيــــــــــرا ات اجلمعيـــــــــة يف هــــــــــ          

 احلسابات.

 

( تقــــــــــوم الشــــــــــ ون املاليــــــــــة مبتابعــــــــــة هــــــــــ ا احلســــــــــا  وعمــــــــــل مــــــــــ كرات التســــــــــوية  ٦/١٢مــــــــــا ة )

 الالزمة شهريًا.
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ــا ة )  ــام     ٧/١٢مـــــــــ ــة ب رقـــــــــ ــيكات مطبوعـــــــــ ــاتر شـــــــــ ــتخدام  فـــــــــ ــب اســـــــــ ــبة  ( جيـــــــــ ــلة، وبالنســـــــــ متسلســـــــــ

للشـــــــــيكات التالفـــــــــة جيـــــــــب الت شـــــــــي عليهـــــــــا بوضـــــــــون بكلمـــــــــة الغـــــــــي حتـــــــــ  يبطـــــــــل اســـــــــتعماهلا   

ــلها    ــب تسلســـــ ــيكات برتتيـــــ ــ   الشـــــ ــط هـــــ ــب أن     وجيـــــــب حفـــــ ــا جيـــــ ــة، كمـــــ ــيكات املدفوعـــــ ــي للشـــــ الرقمـــــ

 تكون هناك رقابة سليمة عل   فاتر الشيكات الغي مستعملة.

 

  الشـــــــــيكات باحلاســـــــــب اآللـــــــــي أو بـــــــــ الت  ( مبـــــــــال  الشـــــــــيكات جيـــــــــب طباعتهـــــــــا علـــــــــ ٨/١٢مـــــــــا ة )

 محاية خاصة بهدف منع أي شخ  من حماولة تغيي مبل  الشيك ورفع قيمت .

 

ــا ة ) ــات      ٩/١٢مـــــــ ــاء اجلهـــــــ ــن أو ب مســـــــ ــ  شـــــــــخ  معـــــــ ــيكات باســـــــ ــع الشـــــــ ــرر مجيـــــــ ــب أن حتـــــــ ( جيـــــــ

 املستفيدة.

 

 ( حيظر نهائيًا استخراج شيك حلامل .١٠/١٢ما ة )

 

ع أي شــــــــيك علــــــــ  بيــــــــاض كمــــــــا جيــــــــب أن حتفــــــــط أصــــــــول  ( حيظــــــــر بتاتــــــــًا توقيــــــــ١١/١٢مــــــــا ة )

 الشيكات امللغاة بدفرت الشيكات ومن خيالف ه ا األمر يتحمل مس ولية ذلك.

 

ــن البنـــــــــك، ويـــــــــت  تســـــــــلي          ١٢/١٢مـــــــــا ة ) ــدفاتر الشـــــــــيكات الـــــــــوار ة مـــــــ ( حيـــــــــتفط احملاســـــــــب بـــــــ

 أمن الصندوق املخت  بتحرير الشيكات الدفاتر الالزمة أواًل ب ول.

 

( يلــــــــــزم أن ُتحفـــــــــط أصــــــــــول املســـــــــتندات امل يــــــــــدة للصـــــــــرف مــــــــــع الشـــــــــيكات عنــــــــــد     ١٣/١٢مـــــــــا ة ) 

التوقيــــــــع، ويلــــــــزم أن ي شـــــــــر علــــــــ  املســـــــــتندات مبــــــــا يفيـــــــــد إصــــــــدار الشـــــــــيك، ويراعــــــــ  أن يكـــــــــون       

 بالقيد يف احلسابات.املس ول عن كتابة الشيكات ليس ل  صلة 

 

وصـــــــورة  ( يعـــــــد املو ـــــــف املخـــــــت  بتحريـــــــر الشـــــــيكات حافظـــــــة يوميـــــــة مـــــــن أصـــــــل         ١٤/١٢مـــــــا ة )

بالشـــــــيكات الصـــــــا رة يوضـــــــ  فيهـــــــا رقـــــــ  الشـــــــيك ومبلغـــــــ  واســـــــ  البنـــــــك املســـــــحو  عليـــــــ  واســـــــ   
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 املستفيد واملقابل ال ي حرر من أجل  الشيك ويسل  األصل لرئيس القس . 

 

ــا ة ) ــيك أو     ١٥/١٢مــــــــ ــر الشــــــــ ــر  حتريــــــــ ــا  البنــــــــــك مبمــــــــ ــا رة يف حســــــــ ــيكات الصــــــــ ــد الشــــــــ ( تقيــــــــ

 ة يومية الشيكات.اليوم التالي عل  األكثر مبمر  مراجعة حافظ

 

ــا ة ) ــوز أن        ١٦/١٢مـــــ ــيت  وجيـــــ ــن شخصـــــ ــد مـــــ ــد الت كـــــ ــ  بعـــــ ــ  نفســـــ ــاحب احلـــــ ــرف لصـــــ ــت  الصـــــ ( يـــــ

 ينيب من يتسل  املبل  بتوكيل معتمد.

 

ــا ة ) ــرض         ١٧/١٢مـــــ ــة، وعـــــ ــدة طويلـــــ ــرف ملـــــ ــدم للصـــــ ــي م تقـــــ ــة والـــــ ــيكات املعلقـــــ ــع الشـــــ ــب تتبـــــ ( جيـــــ

 األمر عل  اإل ارة الختاذ الالزم.

 

املاليـــــــــــة ب عـــــــــــدا  كشـــــــــــف شـــــــــــهري يوضـــــــــــ  فيـــــــــــ  ملخـــــــــــ     ( تقـــــــــــوم الشـــــــــــ ون١٨/١٢مـــــــــــا ة )

املـــــــدفوعات بشـــــــيكات حمللـــــــة حســـــــب بنو هـــــــا، ويعـــــــد مـــــــن أصـــــــل وصـــــــورة، ويرســـــــل األصـــــــل للمـــــــدير  

 التنفي ي وحيتفط بالصورة بالدفرت ألجل املتابعة والرقابة وتقيي  األ اء.

 

ــ  الشــــــــيك        ١٩/١٢مــــــــا ة ) ــحو  عليــــــ ــك املســــــ ــار البنــــــ ــدان أي شــــــــيك إخطــــــ ــة فقــــــ ــزم يف حالــــــ ( يلــــــ

فـــــــورًا إليقـــــــاف صـــــــرف  علـــــــ  أن يوضـــــــ  اإلخطـــــــار رقـــــــ  الشـــــــيك وتـــــــاري  صـــــــدور  ومبلغـــــــ  وي خـــــــ   

إقـــــــرار علـــــــ  املتســـــــبب يف ضـــــــيا  الشـــــــيك بتحمـــــــل كـــــــل املســـــــ ولية ترتتـــــــب علـــــــ  فقـــــــد الشـــــــيك،     

ــرر      ــد وأن حيــــ ــدل فاقــــ ــرف بــــ ــل صــــ ــة قبــــ ــمانات الكافيــــ ــاذ الضــــ ــع اختــــ ــ ي يســــــحب    مــــ ــيك الــــ ــ  الشــــ علــــ

ــدا     ــارة باملــــــ ــو  عبــــــ ــداًل عــــــــن املفقــــــ ــ      بــــــ ــداًل عــــــــن الشــــــــيك رقــــــ ــ ا الشــــــــيك بــــــ ــرر هــــــ ــر: ا حــــــ األمحــــــ

 ....امل رخ يف .....وال ي يقر من صدر ألمر  أن  فقدا

 

( ينبغـــــــــي علـــــــــ  الشـــــــــ ون املاليـــــــــة أن تقـــــــــوم يف نهايـــــــــة كـــــــــل شـــــــــهر ب عـــــــــدا  بيـــــــــان   ٢٠/١٢مـــــــــا ة )

ــابا     ــر يف حســـــــ ــ ي يظهـــــــ ــيد الـــــــ ــن الرصـــــــ ــوية بـــــــ ــيد    تســـــــ ــدفاتر، والرصـــــــ ــمالت والـــــــ ــك بالســـــــ ت البنـــــــ

ــن           ــ  مــــ ــد التحقــــ ــروري بقصــــ ــراء ضــــ ــ ا إلجــــ ــك، وهــــ ــل البنــــ ــن قبــــ ــل مــــ ــف املرســــ ــر بالكشــــ ــ ي يظهــــ الــــ
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ــا         ــيد كشــــــــف احلســــــ ــن صــــــــحة رصــــــ ــد مــــــ ــهريًا، والت كــــــ ــة شــــــ ــات البنكيــــــ صــــــــحة وســــــــالمة العمليــــــ

 بالبنك طبقًا ملا هو مسمل يف الدفاتر احملاسبية.

 

املراجعـــــــــــــــة والتـــــــــــــــدقي  املـــــــــــــــالي ومراجعـــــــــــــــة ( ال حيـــــــــــــــرر الشـــــــــــــــيك إال بعـــــــــــــــد ٢١/١٢مـــــــــــــــا ة )

ــة           ــ ون املاليـــــ ــل الشـــــ ــن قبـــــ ــ  مـــــ ــة عليـــــ ــرف واملوافقـــــ ــند الصـــــ ــ  ســـــ ــة علـــــ ــة واإل اريـــــ ــالحيات املاليـــــ الصـــــ

 واملدير التنفي ي.

 

ــا ة ) ــا     ٢٢/١٢مــــــ ــل أرقامهــــــ ــع تسلســــــ ــًا بتتبــــــ ــا رة يوميــــــ ــيكات الصــــــ ــة الشــــــ ــوم احملاســــــــب مبراجعــــــ ( يقــــــ

ـــ       ــت  التقييــــ ــيك ويـــــ ــل شـــــ ــاص بكـــــ ــرف اخلـــــ ــند الصـــــ ــع ســـــ ــا مـــــ ــع   ومطابقتهـــــ ــك مـــــ ــا  البنـــــ د يف حســـــ

 مراعاة أن يت  القيد يوميًا.

 

( يــــــــــت  االحتفــــــــــا  بــــــــــدفاتر الشــــــــــيكات املســــــــــتعملة حســــــــــب تسلســــــــــلها الرقمــــــــــي        ٢٣/١٢مــــــــــا ة )

 للرجو  عند احلاجة.

 

 ( جيب استخدام  فاتر الشيكات وفقًا لتسلسلها الرقمي.٢٤/١٢ما ة )
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 :عشر ثالثال الفصل

 املطلوبات وااللتزامات
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 املطلوبات )االلتزامات( (３１) 

 

ــا ة ــت ١/١٤) مــــــــــ ــل ( يــــــــــ ــة هلبــــــــــــوط خمصــــــــــــ  عمــــــــــ ــتثمارات قيمــــــــــ ــة االســــــــــ ــد  للممعيــــــــــ  وحيــــــــــ

 .السوق مقتضيات حسب املخص 

 

 يف والعمــــــــال العمـــــــل  لنظـــــــام  وفقــــــــًا اخلدمـــــــة  نهايـــــــة  ملكافـــــــ ة  خمصــــــــ  عمـــــــل  ( يـــــــت  ٢/١٤) مـــــــا ة 

 عــــــــد  مــــــــع يـــــــتالءم  مبــــــــا املخصـــــــ   هــــــــ ا يف النظــــــــر إعـــــــا ة  ويراعــــــــ  الســـــــعو ية  العربيــــــــة اململكـــــــة 

 الرواتـــــــــب علـــــــــ  تطـــــــــرأ تغـــــــــييات وأي اجلمعيـــــــــة يف العـــــــــاملون يقضـــــــــيها الـــــــــي اخلدمـــــــــة ســـــــــنوات

 .للعاملن املمنوحة والبدالت واألجور

 

ــا ة ــت ٣/١٤) مـــــــ ــد ( يـــــــ ــروفات أي قيـــــــ ــتحقة مصـــــــ ــدفع مســـــــ ــ  الـــــــ ــة علـــــــ ــة يف اجلمعيـــــــ ــام نهايـــــــ  العـــــــ

ــالي، ــارات املــــــ ــت جرة كالعقــــــ ــة املســــــ ــطة خلدمــــــ ــة أنشــــــ ــازات اجلمعيــــــ ــنوية واإلجــــــ ــًا الســــــ ــام وفقــــــ  لنظــــــ

 اإلجــــــــازات ملــــــــن  املنظمــــــــة القواعــــــــد مــــــــع يتعــــــــارض ال ومبــــــــا اجلمعيــــــــة يف العــــــــاملن مــــــــع التعاقــــــــد

 .املستحقة املصروفات من وغيها العمل تنظي  الئحة وف 

 

ــا ة ــت ٤/١٤) مــــــ ــل ( يــــــ ــايف ترحيــــــ ــول صــــــ ــواء األصــــــ ــت ســــــ ــدة غــــــــي كانــــــ ــدة أو مقيــــــ ــاف أو مقيــــــ  أوقــــــ

 .طبيعتها حسب

 

 يف إال املكشــــــــــــوف علــــــــــــ  الســــــــــــحب أو االقــــــــــــرتاض إىل اجلمعيــــــــــــة جلــــــــــــوء يــــــــــــت  ( ال٥/١٤) مــــــــــــا ة

ــاالت ــو  احلـــــ ــي القصـــــ ــك تســـــــتدعي الـــــ ــد ذلـــــ ــدا  وبعـــــ ــر إعـــــ ــن تقريـــــ ــع عـــــ ــالي الوضـــــ ــة املـــــ  للممعيـــــ

 صـــــــــــاحب إىل بتوصـــــــــــية ويرفـــــــــــع املســـــــــــببات فيـــــــــــ  موضـــــــــــحًا املاليـــــــــــة الشـــــــــــ ون إ ارة قبـــــــــــل مـــــــــــن

 .ذلك إلقرار الصالحية
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 :عشر رابعالفصل ال

 احلسابات مراقب
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 مراقب احلسابات (４１) 

 

 املــــــــــدير يقــــــــــوم الــــــــــداخلي واملــــــــــالي احلســــــــــابي التــــــــــدقي  بــــــــــ جراءات اإلخــــــــــالل (  ون١/١٣) مــــــــــا ة

ــ ي ــار التنفيــــــــ ــين باختيــــــــ ــب وتعــــــــ ــب مكتــــــــ ــانوني حماســــــــ ــرخ  قــــــــ ــ  مــــــــ ــل لــــــــ ــة يف بالعمــــــــ  اململكــــــــ

 .املالية القوائ  حول الرأي وإبداء احلسابات ملراجعة األنظمة حسب السعو ية العربية

 

 مســـــــــــتمرة مراجعـــــــــــة اجلمعيـــــــــــة حســـــــــــابات مراجعـــــــــــة احلســـــــــــابات مراقـــــــــــب ( علـــــــــــ ٢/١٣) مـــــــــــا ة

ــدي  ــارير لتقــــــ ــة التقــــــ ــن الالزمــــــ ــي عــــــ ــل ســــــ ــك العمــــــ ــل وذلــــــ ــتة كــــــ ــهر ســــــ ــ  أشــــــ ــل علــــــ  يف إال األقــــــ

 .فورية تقارير تستدعي الي احلاالت

 

 الرمسيــــــــة العمــــــــل أوقــــــــات مــــــــن وقــــــــت كــــــــل يف ينتدبــــــــ  مــــــــن أو احلســــــــابات ( ملراقــــــــب٣/١٣) مــــــــا ة

 البيانــــــــــــات وطلــــــــــــب والكشـــــــــــوفات  واملســــــــــــتندات والســــــــــــمالت الـــــــــــدفاتر  مجيــــــــــــع علــــــــــــ  االطـــــــــــال  

 .مهمت  أل اء عليها احلصول ضرورة ير  الي اإليضاحية

 

ــا ة ــة ( يف٤/١٣) مــــــ ــا  حالــــــ ــابات مراقــــــــب متكــــــــن عــــــــن االمتنــــــ ــة أو احلســــــ ــن مندوبــــــ ــ  أ اء مــــــ  مهمتــــــ

ــت ــر يف ذلـــــــك يثبـــــ ــ  تقريـــــ ــدير يقدمـــــ ــ ي للمـــــ ــة التنفيـــــ ــاذ للممعيـــــ ــراء الختـــــ ــ  اإلجـــــ ــ ا يف املالئـــــ  هـــــ

 .الش ن

 

 أمـــــــــوال يعــــــــرض  تصــــــــرف  أو اخــــــــتالس  أو خطــــــــية  خمالفـــــــــة أيــــــــة  اكتشــــــــاف  ( عنــــــــد ٥/١٣) مــــــــا ة 

ــر اجلمعيــــــــــة ــع للخطــــــــ ــابات مراقــــــــــب يرفــــــــ ــرًا فــــــــــورًا بــــــــــ لك احلســــــــ ــة رئــــــــــيس إىل تقريــــــــ  اجلمعيــــــــ

 .السرعة وج  عل  األمر ملعاجلة الكفيلة اإلجراءات الختاذ

 

 والتزاماتهـــــــــــا اجلمعيـــــــــــة موجـــــــــــو ات مـــــــــــن التحقـــــــــــ  احلســـــــــــابات مراقـــــــــــب ( علـــــــــــ ٦/١٣) مـــــــــــا ة

ــ  املــــــــالي واملركــــــــز اخلتاميــــــــة احلســــــــابات قيــــــــو  ومراجعــــــــة  إىل ذلــــــــك عــــــــن تقريــــــــر تقــــــــدي  وعليــــــ

ــاوز ال مـــــــدة خـــــــالل التنفيـــــــ ي املـــــــدير ــة، املاليـــــــة الســـــــنة نهايـــــــة مـــــــن شـــــــهرين تتمـــــ  وجيـــــــب للممعيـــــ

ــمن أن ــر يتضـــــــــ ــع تقريـــــــــ ــابات مراجـــــــــ ــياًل احلســـــــــ ــابات حتلـــــــــ ــة للحســـــــــ ــو  اخلتاميـــــــــ ــة وبنـــــــــ  امليزانيـــــــــ
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ــة،  ــا العموميـــــ ــب كمـــــ ــمن أن جيـــــ ــ  يتضـــــ ــز يف رأيـــــ ــالي املركـــــ ــة املـــــ ــز للممعيـــــ ــدينن ومركـــــ ــة املـــــ  وأيـــــ

ــات ــر  اقرتاحــــــ ــن أخــــــ ــ نها مــــــ ــوير شــــــ ــة تطــــــ ــة املنظومــــــ ــة املاليــــــ ــر  باجلمعيــــــ ــة يــــــ ــا أهميــــــ  يف إ راجهــــــ

 .تقرير 
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 :عشر امساخل الفصل

 ختامية أحكام
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 ختامية أحكام  (５１) 

 

 ( تنفي  الالئحة:١/١٥ما ة )

 التعليمــــــــــات( الصــــــــــالحية صــــــــــاحب مــــــــــن الالئحـــــــــة  اعتمــــــــــا  بعــــــــــد) اجلمعيــــــــــة رئــــــــــيس يصـــــــــدر ( أ

 .لتنفي ها الالزمة

 .الالئحة تنفي  للممعية التنفي ي املدير عل (  

 

ــا ة ) ــرئيس( ٢/١٥مــــــ ــة لــــــ ــوض أن اجلمعيــــــ ــن يفــــــ ــرا  مــــــ ــبعض يــــــ ــالحيات  بــــــ ــوص صــــــ ــا املنصــــــ  عليهــــــ

 .الالئحة ه   يف

 

 الصـــــــــــالحية أصـــــــــــحا  مـــــــــــن إقرارهـــــــــــا بعـــــــــــد الالئحـــــــــــة بهـــــــــــ   العمـــــــــــل جيـــــــــــري( ٣/١٥مـــــــــــا ة )

 .باجلمعية املس ولن عل  وتعميمها

ــا ة ) ــيس      ( 15/ 4مـــــــ ــري   مـــــــ ــر ن الكـــــــ ــيط القـــــــ ــة لتحفـــــــ ــة اخلييـــــــ ــس إ ارة اجلمعيـــــــ ــد جملـــــــ اعتمـــــــ

ــي  هـــــــــــ   الالئحـــــــــــة يف االجتمـــــــــــا      ( بتـــــــــــاري  2/44رقـــــــــــ  ) همـــــــــــري 1444الثـــــــــــاني لعـــــــــــام   مشـــــــــ

هــــــــــ   الالئحــــــــــة مجيــــــــــع   وتنســــــــــ  (،5رقــــــــــ  القــــــــــرار )م 02/10/2022همــــــــــري املوافــــــــــ  06/03/1444

 املوضوعة سابقًا. اللوائ  املالية

 

 

 


