الالئحة املالية

الفصل األول:
أحكام عامة وتعاريف
مادة ( :)1تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع األعمال املالية للجمعية ومكاتبها التابعة هلا.
مادة ( :)2يقصد ابلعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمام كل منها على النحو التايل:
أ) الوزارة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
ب) النظام :نظام اجلمعيات واملؤسس س س سس س س سسات األهلية الص س س سسادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )61واتريخ 1437/02/18هس
املصادق عليه ابملرسوم امللكي رقم (م )8/واتريخ 1437/02/19هس.
ج) الالئحة التنفيذية للنظام :الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسس سس سسات األهلية الص سسادرة بقرار وزير العمل والتنمية
االجتماعية رقم ( )73739واتريخ 1437/6/11هس.
د) اجلمعية :مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابملدينة املنورة.
هس) اجمللس :جملس إدارة مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابملدينة املنورة.
و) الرئيس :رئيس جملس اإلدارة جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابملدينة املنورة.
ز) املدير التنفيذي :املدير التنفيذي جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابملدينة املنورة.
ح) اإلدارة املالية :إدارة الشؤون املالية ابجلمعية.
مادة ( :)3تطبق أنظمة وزارة املواد البشسرية والتنمية االجتماعية ولوائحها تات العالقة والقرارات الوزارية الصسسادرة تنفيذا
هلا كل يف اببه وكذلك الالئحة األسساسسية للجمعية وقرارات جملس إدارة اجلمعية فيما مل يرد بشسننه ن
بشننه ن

يف هذه الالئحة.

فيما سسبق أو مل يرد

الفصل الثاني:
السياسات املالية واحملاسبية
مادة ( :)4حتدد السسسنة املالية للجمعية ين ع عشسسر شسسهرا تبدأ مر يناير مر كل عام وتنتهي يف م ر يوم مر شسسهر ديسسسم
مر تلك العام.
مادة ( :)5تتقيد اجلمعية ابملعايري احملاسسبية الصسادرة مر اهلي ة السسعودية للمحاسسبن القانونين وابلنماتج والتقارير احملاسسبية
اليت تصدرها الوزارة كما جاء يف املادة ( )36مر الالئحة التنفيذية للنظام.
مسسادة ( :) 6مع عسسدم اإل الل ببنود اللوائا املسساليسسة وأي لوائا وأدلسسة أ رل منظمسسة للعمسسل ابجلمعيسسةجم يل م موافقسسة جملس
اإلدارة أو مر يفوضه فيما يلي:
أ -إبرام قروض مع البنوك أو مع األفراد وفق الضوابط الشرعية.
ب -إبرام العقود اليت ترتب الت امات على اجلمعية ألكثر مر سنة مالية (عقود توريد-الرهر-اإلجيار...-إخل).
ج -التصاحل أو التنازل أو فسخ العقود.
د -إنشاء أو تشغيل أي مشروع استثماري جديد.
هس -بيع أي أصل مر األصول الثابتة للجمعية.
و -تعديل نظم الرواتب أو احلواف ملنسويب اجلمعية.
ز -تعديل الصالحيات املالية.

مادة ( :)7يصدر الرئيس تعاميم تتضمر على األقل ما يلي:
أ -مناتج مر التوقيعات املعتمدة.
ب -التعديالت ابإلضافة أو احلذف يف اعتماد التوقيعات النقدية الدا لية مع بيان اتريخ سرايهنا.
ج -حدود املبالغ النقدية للتوقيعات واليت حيددها دليل تفويض الصالحيات وما يتبعه مر قرارات.
مادة ( :)8مع عدم اإل الل بنظم الرقابة الدا لية وما تش س س سستمل عليه املادة ( )11مر هذه الالئحةجم يل م أن تتم مراجعة
مجيع العمليات املالية قبل الصسرف سسواء كان الصسرف ووجب شسيكات أو نقدا أو مر الل السسلو أو العهد املسستد ة
أو املؤقتة.

مهام مسؤول املالية باجلمعية
مادة ( :) 9مع عدم اإل الل بص سسالحيات ومس سسؤوليات جملس اإلدارة واملدير التنفيذي يكون مس سسؤول املالية مس سسؤوال عر
مجيع شؤون اجلمعية املاليةجم وال سيما:
أ -تنفيذ ومراقبة أحكام الالئحة املالية والقرارات التنفيذية هلا.
ب -اختات إجراءات اجلرد السنوي للخ ائر الرئيسية والفرعية يف موعده وكذلك اجلرد املفاجئ بن وقت وم ر وله سلطة
تفويض مر يباشر إجراء اجلرد نيابة عنه دون أن خيل تلك وسؤوليته.
ج -إجراء اجلرد نصو السنوي لكافة األصول الثابتة للجمعية ومطابقتها على سجالت األصول الثابتة للجمعية.
مادة ( :)10يتوىل مسس سسؤول املالية ابلتعاون مع اإلدارات تات العالقة إعداد أدلة لإلجراءات املالية والعمل على تطويرها
بشكل مستمر وفق األنظمة واللوائا السارية ووا حيقق كفاءة وفاعلية يف األداء املايل واعتمادها مر الرئيس.

مادة ( :)11يتوىل مسؤول املالية وضع نظام مايل حماسيب مالئم للجمعية والعمل على تطبيقه وفق ما نصت عليه األنظمة
التشريعية واللوائا املنظمة ألعمال اجلمعيات وا فيها هذه الالئحة ووفق العرف احملاسيب.
مادة ( :)12ملسسؤول املالية أن يسستعن ينصسحاب اة ة مر املؤسسسسات الفنية واملكاتب االسستشسارية املتخصسصسة و ريها يف
تنظيم أعمال إدارته ومر تلك:
أ -إعداد املوازنة التقديرية للجمعية.
ب -إعداد دراسات اجلدول للمشاريع االستثمارية للجمعية.
ج -إعداد وتطوير إجراءات اإلدارة املالية ونظمها اآللية.
مادة ( :)13ملسؤول املالية ترشيا مر يراه مناسبا ملساعدته يف أداء أعماله ولكر ال يباشر تلك إال بعد موافقة اجمللس.
مادة ( :) 14يقوم جملس اإلدارة أو مر يفوضسسه بتعين حماسسسب أو أكثر للجمعية حتت إش سراف مسسسؤول املالية يتوىل القيام
ابألعمال املالية احملاسسبية مر تسسجيل يف الدفاتر املالية وترصسيدهاجم وإعداد التقارير الدورية والسسنوية و ري تلك ا تتطلبه
طبيعة أعمال احملاسبة.
مادة ( :) 15حتفظ مجيع الدفاتر والس س سسجالت واملس س سستندات احملاس س سسبية للجمعية يف مقرها وحتت مس س سسؤولية مس س سسؤول املالية
وموظفيه.
مسادة ( :)16يتوىل مس س س س س سسؤول املساليسة مع موظفيسه إعسداد مش س س س س سسروع املي انيسة التقسديريسة للجمعيسة ابلتعساون مع كسافسة الوحسدات
اإلدارية األ رل يف اجلمعيةجم وتلك وفق تعليمات جملس اإلدارة.
مادة ( :)17على مس سسؤول املالية وموظفيه تس سسهيل مهام احملاس سسب القانوين املعتمد مر جملس اإلدارة وتقد كافة البيا ت
واملعلومات اليت تتطلبها مهام عمله يف مراجعة القوائم املالية للجمعية.

التسجيل احملاسبي:
مادة (:)18
أ -يتم تسجيل أصول و صوم اجلمعية على أساس التكلفة التارخييةجم وقيد اإليرادات والنفقات وفقا ملبدأ االستحقاق.
ب -تسجيل حساابت اجلمعية وفقا لطريقة القيد امل دوج يف ضوء القواعد واألعراف احملاسبية املتعارف عليها.
ج -تفتا حساابت اجلمعية وفقا ملا يرد يف دليل احلساابت.
د -يتم تسجيل القيود احملاسبية مر واقع مستندات معتمدة مر األشخاص توي صالحية االعتماد.
هس -تتم اإلجراءات احملاسبية لعمليات اجلمعية ابستخدام احلاسب اآليل يف مقر اجلمعية.

األصول الثابتة
مادة (:)19
أ -تسجيل األصل الثابتة بتكلفتها التارخيية متضمنه كافة التكاليو الالزمة املتكبدة جلعل األصل صاحلا للتشغيل.
ب -تظهر األصول الثابتة ابلقوائم املالية بتكلفتها التارخيية خمصوما منها جممع اإلهالك املرتاكم.
ج -تس سستهلك األص سسول الثابتة تباع طريقة القس سسط الثابت وفقا للنس سسب امل وية اليت يعدها مس سسؤول املالية وس سسريش سسد يف
إعدادها ابلنسس سسب امل وية إلهالك األصس سسول الثابتة الصس سسادرة عر مصس سسلحة ال كاة أو أي جهة عامة أ رل تصس سسدر مثل هذه
النسب ويقرها جملس اإلدارة أو الرئيس.
د -إتباع س س س س س سسياس س س س س سسة للتميي بن املص س س س س سساريو الرأمالية واإلرادية ابعتبار األوىل هي اليت تكون ري متكررة وتطيل العمر
اإلنتاجي واالقتصادي لألصل.

املخزون
مادة ( :)20يقيم املخ ون السسسلعي وفقا لسسسعر التكلفة أو السسسوق أيهما أقل وحيدد سسسعر التكلفة على أسسساس الوارد أوال
صادر أوال.
مادة ( :)21يقيم املخ ون مر الت عات العينية وفقا لسعر السوق ويعد أحد موارد اجلمعية.

القوائم املالية
مادة ( :)22يتم إعداد القوائم املالية للجمعية وفقا للمعايري الصادرة مر اهلي ة السعودية للمحاسبن القانونين.

الفصل الثالث:
احلسابات والقوائم اخلتامية والتقارير الدورية
احلسابات اخلتامية
مادة ( :)23يتوىل الرئيس إصس سسدار التعليمات الواجب اتباعها إلقفال احلسس سساابت يف موعد أقصس سساه س عشس سسر يوما قبل
هناية العام املايل.
مادة ( :)24يتوىل مس سسؤول املالية مهمة اإلشس سراف على إعداد القوائم املالية ومرفقاوا وتقد ها للمدير التنفيذي لعرض سسها
على اجمللس.

التقارير الدورية
مادة (:)25
أ -يتوىل مسس سسؤول املالية مراجعة واعتماد التقارير املالية الشس سسهرية والربع سس سسنوية والتنكد مر صس سسحة البيا ت املدرجة فيها
ومطابقتها للموازنة املعتمدة مر جملس اإلدارة وعرضها على اجلهات اإلدارية املعدة مر أجلها يف املواعيد احملددة لذلك.
ب -يتوىل مس س س س سسؤول املالية إعداد القوائم املالية الربع س س س س سسنوية وتقد ها مع كافة املعلومات والبيا ت اليت يطلبها مراقب
احلساابت (احملاسب القانوين) والذي يقوم بدوره ابلفح

احملدود وفقا للمعايري احملاسبية.

ج -يتوىل مس سسؤول املالية حتليل البيا ت الواردة يف القوائم املالية ابس سستخدام أس سساليب التحليل املايل املتعارف عليها ورفع
تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلوالته للرئيس أو مر ينيبه.

د -يف حال ياب مسسؤول املالية يصسدر الرئيس قرارا بتفويض مهام وواجبات مسسؤول املالية املذكورة يف هذا الفصسل ملر
يكون أهال لذلك.
مادة ( :)26تنظيم حسس سساابت اجلمعية وفقا ملا تقضس سسي به قواعد ونظم وأحكام املعايري احملاسس سسبية ويسس سسك اجلمعية جمموعة
الدفاتر والسسجالت واملطبوعات الالزمة لتطبيق النظام وتلك دون اإل الل مسساك الدفاتر القانونية اليت تطلبها القوانن
ابململكة العربية السعودية.
مادة ( :)27يتم القيد ابلدفاتر أو ابحلاسسب اآليل أوال ينول مر واقع املسستندات املعتمدة مر املختصسن مع ضسرورة حفظ
املس س س س سستندات املؤيدة للقيود يكر مر الرجوع إليها وجيب تقس س س س سسيم العمل ابإلدارة املالية وا يتفق مع نظم الرقابة الدا لية
ويكون تلك حتت مسؤولية وإشراف مسؤول املالية أو مر ينيبه.
مادة ( :)28تعد اإلدارة املالية كل ش س س س سسهر تقريرا توض س س س سسا فيه املوارد واالس س س س سستخدامات الفعلية مقار ابعتمادات املوازنة
التقديرية املعتمدة وأي تقارير أ رل يطلبها جملس اإلدارة.
مادة ( :)29تعد اإلدارة املالية هناية كل ال ة أشهر وقبل اليوم اةامس مر الشهر التايل ما يلي:
أ -القوائم املالية عر الفرتة السابقة (املرك املايلجم قائمة التدفق النقدي)....
ب -كشوف تفصيلية حبركة وأرصدة احلساابت والدفاتر التحليلية أو دفاتر األستات املساعدة.
مادة ( :)30تعد اإلدارة املالية القوائم املالية السسسنوية طبقا للقواعد واملعايري احملاسسسبية املتعارف عليها ويف املواعيد احملددة
يف املواد ( 25و )29مر هذه الالئحة وما ال يتعارض مع القوانن السارية على أن يراعى ما يلي:
أ -إجراء كافة التسسوايت اجلردية قبل إعداد القوائم املالية حبيث حتمل السسنة املالية بكافة ما خيصسها مر نفقات وإيرادات
طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها وحبيث تظهر القوائم املالية اةتامية نتيجة أعمال اجلمعية يف هناية هذه الفرتة.
ب -تتضمر حساابت اجلمعية كل ما تن

القوانن على وجوبه وإ باته فيها.

ج -تكوير املخصصات الكافية ملقابلة مجيع االلت امات واملسؤوليات.

الفصل الرابع:
املوازنة التقديرية
مسادة ( :) 31املوازنسة التقسديريسة هي ال مج املسايل الس س س س س سسنوي للجمعيسة لتحقيق األهسداف اليت يقررهسا جملس اإلدارة وهي
تتضمر مجيع االستخدامات واملوارد ألوجه أنشطة اجلمعية وا يتوافق مع اسرتاتيجيات اجلمعية.
مادة ( :)32ودف املوازنة التقديرية إىل ما يلي:
أ -وضع طة عمل منظمة ومعدة على أساس علمي مستند إىل دراسات واقعية.
ب -توضيا األ راض احملددة لنشاط اجلمعية املستقبلية.
ج -مساعدة إدارة اجلمعية على تنفيذ سياساوا والتعريو بتلك السياسات.
د -أن تكون أداة لقياس األداء الكلي يف اجلمعية.
ه س س س س -أن تكون أداة مر أدوات الرقابة والضبط الدا لي وتلك عر طريق املقار ت املستمرة بن األرقام املقدرة واألرقام
الفعلية.
و -املس س س سساعدة على تقدير احتياجات اجلمعية مر رأس املال العامل وكمية النقد الالزم توفره لس س س سسداد االلت امات الدورية
أوال ينول.
مادة ( :)33يصس س سسدر جملس اإلدارة سس س سسنواي قرار بتشس س سسكيل جلنة إلعداد املوازنة بر سس س سسة املدير التنفيذي وكذلك إصس س سسدار
التعليمات الواجب إتباعها عند إعداد املوازنة التقديرية وفقا لألسس اليت حتقق أهداف اجلمعية.

مادة ( :)34تعد املوازنة على أساس التصنيو النوعي ألوجه نشاط اجلمعية وجيوز أن تدرج يف املوازنة بعض االعتمادات
بص س سسورة إمجالية دون التقيد ابلتقس س سسيم املذكور على أن يش س سسرح س س سسبب تلك ويتم تقدير املوازنة مر إيرادات ومص س سسروفات
ابلرايل السعودي.
مادة ( :)35تعد كل إدارة مر إدارات اجلمعية قبل بدء الس سسنة املالية بثال ة أش سسهر على األقل مش سسروعا للموازنة التقديرية
عر السنة املالية القادمة متضمنا بر مج العمل هبا على أن يتم االنتهاء مر اإلعداد قبل هناية شهر أكتوبر مر كل عام.
مادة ( :) 36تقوم اإلدارة املالية بتجميع البيا ت اةاصس سسة ابملوازنة التقديرية مر االيرادات املختلفة على أن يتم مراجعتها
ووضعها يف صورة جمملة وعرضها على جلنة إعداد املوازنة التقديرية قبل هناية شهر نوفم مر كل عام.
مادة ( :) 37تتوىل جلنة إعداد املوازنة تنسسيق وتعديل التقديرات املقدمة مر اإلدارات املختلفة وكذلك الدعم الفع لتلك
اإلدارات إتا ل م األمر مث تعد مشروعا متكامال للموازنة التقديرية وتلك قبل هناية النصو األول مر نوفم مر كل عام.
مادة ( :) 38يرفع مشسسروع املوازنة التقديرية مر جلنة املوازنة إىل الرئيس يف موعد ايته األول مر ديسسسم مر العام نفسسسه
لعرضه على جملس اإلدارة العتماده زمر مث مصادقته مر احملاسب القانوين.
مسادة ( :) 39بعسد اعتمساد املوازنسة التقسديريسة يقوم املسدير التنفيسذي بالا اإلدارات املختلفسة ابالعتمسادات املقررة هلسا وتلت م
تلك اإلدارات ابلتنفيذ يف حدودها أو طلب احلصول على جتاوز االعتمادات مر أصحاب الصالحية يف تلك.
مادة ( :)40يف حالة أت ر ص س سسدور أو تص س سسديق املوازنة فيفن اإلنفاق يف الس س سسنة املالية اجلديدة يكون على رار اعتمادات
الصرف يف السنة املالية السابقة.

مادة ( :)41تعد املوازنة التقديرية وس س س سيلة رقابة مباش س س سسرة على نش س س سساط وأعمال اجلمعية وتعد اإلدارات املالية تقريرا دوراي
شس س سسهراي يف اليوم اةامس مر الشس س سسهر التايل موضس س سسحا به املوارد واالسس س سستخدامات الفعلية مقار بتقديرات املوازنة التقديرية
واالحنرافات وم راوا وطرق عالجها أو التغلب عليها ومدل مطابقتها التنفيذ الفعلي مع ال امج اليت بنيت على أسسساسسسها
تقديرات املوازنة ومشروع التنبؤ لباقي العام.
مادة ( :) 42تكون صالحية املوافقة على جتاوز االعتمادات لكل املستوايت اإلدارية للجمعية كما يلي:
أ -التجاوز وقدار ( )% 5يف أحد بنود الصس س س سسرف مر وفرات بند أو بنود أ رل ويكون مر صس س س سسالحية مسس س س سسؤول املالية
ويرجع للرئيس فيما هو أكثر مر تلك حىت ( )% 25وما زاد على تلك يرجع إىل جملس اإلدارة.
ب -التجساوز وقسدار ( )% 15يف مجلسة املص س س س س سسروفسات املقسدرة للس س س س س سنسة املساليسة ينكملهسا مقسابسل زايدة يف اإليرادات تكون
صالحية م دوجة ملسؤول املالية مع الرئيس جمتمعن.

الفصل اخلامس:
اإليرادات
مادة ( :)43تتكون إيرادات اجلمعية ا يلي:
أ) الت عات واهلبات النقدية والعينية.
ب) الوصااي واألوقاف وال كاة والصدقات.
ج) عائدات بيع أو إعادة استخدام الت عات العينية.
د) برامج رعاية مناسبات اجلمعية.
هس) إيرادات األنشطة تات العائد املالية.
و) عائدات استثمار تلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة.
ز) ما يقرر هلا مر إعا ت حكومية.
ح) ما قد خيصصه صندوق دعم اجلمعيات مر دعم ل اجمها وتدويرها.
ط) املوارد املالية اليت حتققها اجلمعية مر الل إداروا ملؤس س س س سس س س س سسة اتبعة إلحدل اجلهات احلكومية أو اةاص س س س سسة أو تنفيذ
مشروعا أو براجمها وفقا للمادة ( )27مر النظام.
مادة ( :)44يتنع اجلمعية عر تلقي إعا ت مر ارج اململكة إال بعد موافقة الوزارة حسب املادة ( )21مر النظام.
مادة ( :)45جيب على اجلمعية مراعاة األحكام اليت تقضسسي هبا األنظمة السسسارية يف اململكة تات الشسسق املايل ومنها نظام
مكافحة سيل األموال ويويل اإلرهاب وفقا للمادة ( )40مر الالئحة التنفيذية للنظام.

مسادة ( :)46تراعي اجلمعيسة عنسد إعسداد ال امج الالزمسة القيسام يننش س س س س سطسة اس س س س س سستثمساريسة وعلى اإلدارة املساليسة أن تقوم وتسابعسة
حساابت اجلمعية وعمل مذكرات التسوية الالزمة.
مادة ( :)47يفتا حس س س س سساب بنكي أو أكثر لدل بنك أو أكثر حيددها جملس اإلدارة تورد إليه كافة املتحص س س س سسالت وعلى
اإلدارة املالية أن تقوم وتابعة حساابت اجلمعية وعمل مذكرات التسوية الالزمة.
مادة ( :) 48جيب توريد املتحص س س سسالت النقدية أو التوريد بش س س سسيكات أو حبواالت أو بغريها إىل البنك يف تات اليوم أو يف
موعد ايته السس س س سساعة الثالثة ظهرا مر يوم الع مل التايل للتحصس س س سسيل هذا إن كان املبلغ أكثر مر ال ة أالف رايل وإن كان
أقل مر تلك ففي هناية األس سسبوع؛ وجيوز يف احلاالت االس سستثنائية أو حس سسب ظروف العمل أت ري توريد املتحص سسالت حىت
هناية اليوم الثاين للمتحصالت.
مادة ( :)49على اإلدارة املالية متابعة حتصس س سسيل حقوق اجلمعية يف أوقات اسس س سستحقاقها وإعداد تقارير ترفع للرئيس أو مر
ينوب عنه عر أي حقوق استحقت وتعذر حتصيلها الختات اإلجراءات املناسبة بشنهنا.
مادة ( :) 50ال جيوز التنازل عر أي حقوق للجمعية يتعذر حتصس س سسيلها إال بعد اسس س سستنفات كافة الوسس س سسائل النظامية والقانونية
الالزمة لتحصيلها.
مادة ( :)51يكون التنازل عر حقوق اجلمعية املايل والعينية وإعدام الديون مر صالحية جملس اإلدارة أو مر يفوضه.
مادة ( :)52يتم حتصسسيل األموال املسسستحقة للجمعية لدل الغري إما نقدا أو بشسسيكات أو بتحويل على احلسسساابت البنكية
املعتمدة للجمعية أو يني حمرر تي ق يمة نقدية وتقبض حقوق اجلمعية بواسس سسطة أمن الصس سسندوق أو مر يكلو ابلتحصس سسيل
وحيرر هبا سند قبض نظامي مع مراعاة أن حترر كافة الشيكات الواردة ابسم اجلمعية فقط وليس ينماء األشخاص.
مادة ( :)53يتعن على مسؤول املالية متابعة إيرادات اجلمعية احملصلة بشيكات والتنكد مر حتصيلها يف مواعيدها والقيام
ابإلجراءات الالزمة حلفظ حقوق اجلمعية يف حالة رفض هذه الشيكات مر قبل البنوك.

مادة ( :)54جيوز للجمعية أن تؤمر ما حيتاج إليه مر موارد إضافية بكل أو بعض الطرق اآلتية:
أ -التسهيالت االئتمانية الشرعية.
ب -القروض احلسنة.
ج -اس س سستثمارات جتارية أو ص س سسناعية أو ريها على أن خيتار جملس اإلدارة بن هذه الطرق لكل حالة ما جيمع بن أنس س سسب
الش س س س س سسروط وأقسل املخساطر وبن حتقيق أك عسائسد كر مع عسدم اإل الل وسا يقره جملس اإلدارة مر ض س س س س سسوابط حتكم هسذه
األمور.

الفصل السادس:
املصروفات
مادة ( :)55تتنلو مصروفات اجلمعية مر:
 .1مصاريو برامج اجلمعية ومشاريعها وأنشطتها.
 .2مصاريو أعمال اةدمات اليت تقدمها اجلمعية.
 .3مصاريو الصيانة والنظافة.
 .4املصاريو اإلدارية والعمومية.
 .5مصاريو املكاتب.
 .6مصروفات اةدمات املهنية واالستشارية املقدمة مر الغري.
 .7مصاريو اقتناء األصول الثابتة.
 .8مصاريو رسوم حكومية وأهلية.
 .9املصاريو األ رل.

مادة ( :)56يشرتط لصحة املدفوعات توفر الشروط التالية:
 .1أن تتم ووافقة صاحب الصالحية.
 .2توقيع إتن الصرف أو الشيك مر قبل رئيس اجمللس أو ئبه مع مسؤول املالية.
 .3أن تكون املشرتايت أو األشغال أو اةدمات املنفذة كليا أو ج ئيا لصاحل نشاط اجلمعية.
 .4توفر مستند يثبت مطالبة الغري بقيمة توريد اةدمة أو األصل إال ما يشمله أحكام املادة ( )49مر هذه الالئحة.
 .5توفر مستند أصلي يثبت استالم اجلمعية فعليا للبنود املشرتاة أو اةدمات املقدمة.
مادة ( :)57تعت املدفوعات التالية معقودة حكما وال حتتاج ملوافقة مسبقة مر الرئيس أو مر ينوب عنه:
أ -املسسدفوعسسات النسساش س س س س س سسة عر العقود امل مسسة وجرد توقعيهسسا مر الرئيسجم مثسسل :عقود العمسسلجم واإلجيسساراتجم والتسسنمينسسات
االجتماعية وما شابه تلك.
ب -املدفوعات العائدة للخدمات املقدمة مر اجلهات احلكومية أو األهلية تات األسسعار احملدد مثل :مصسروفات ال يدجم
واهلاتوجم والكهرابءجم و ريها.
مادة ( :)58يتم سداد النفقات ووجب سند صرف أو أمر دفع حدل الطرق التالية:
أ -نقدا مر العهدة النثريةجم على أال يتجاوز السقو احملدد للصرف النقدي ألو رايل.
ب -بشيكات على إحدل البنوك املتعامل معها.
ت -حتويل على البنك (حوالة بنكية).
ويتم تلك بعد التنكد مر اسس س سستكمال املعاملة جلميع مسس س سسو ات الصس س سسرف وإرفاق املسس س سستندات الدالة على تلكجم وكذلك
اكتمال التوقيعات عليها مر املوظفن املختصنجم واعتماد الصرف مر صاحب الصالحية
وطبقا لإلجراءات املوضحة يف هذه الالئحة.

مادة ( :)59يتم تم املستندات مىت ما مت صرفها خبتم مدفوع ليشري إىل سداد قيمتها.
مادة ( :)60ال جيوز الصسرف إال يف حدود املوازنة التقديرية املعتمدةجم وعلى مسسؤول املالية التنكد مر قيام الطرف اآل ر
بتنفيذ االرتباط أو التعاقد أو حلول وقت االس سستحقاقجم وجيوز للرئيس أو مر ينيبه ص سسرف مبلغ مقدما حتت احلس سساب إتا
استدعيت الظروف تلكجم بشرط احلصول على الضما ت الكافية قبل الصرف.
مادة ( :)61حيكم إصدار الشيكات الضوابط التالية:
أ -ال جيوز إصدار أي شيك على حساابت اجلمعية بدون طاء مايل.
ب -ال جيوز حترير شيكات حلاملها أو على بياض.
ت -ال يصرف الشيك إال للمستفيد األول فقط.
ث -جيب التوقيع على صورة الشيك مر قبل املخول ابالستالم مع أ ذ صورة مر التوكيل إتا كان وكيال.
ج -يتم االحتفاظ بكعوب الشيك يف أرشيو اإلدارة املالية.
مادة ( :)62ال جيوز س سسحب ش سسيكات بدل فاقد إال بعد مرور س سستة أش سسهر مر اتريخ فقد الش سسيك األص سسليجم أو بعد اختات
اإلجراءات الالزمة للتنكد مر فقد الشيك األصلي مر حية وضمان عدم صرفه يف املستقبل مر حية اثنية.
مادة ( :)63يكون تس س سسلس س سسل املس س سستوايت اإلدارية ابجلمعية اليت هلا ص س سسالحية اعتماد الص س سسرف على النحو املبن يف دليل
تفويض الصس س سسالحياتجم ويف مجيع احلاالت ال جي وز ألحد العاملن أو املديرير اعتماد صس س سسرف مبالغ اصس س سسة به إال ابعتماد
املسؤول األعلى منه.
مادة ( :)64جيب أن تكون مجيع الش س سسيكات الص س سسادرة مر اجلمعية موقعة مر قبل رئيس جملس اإلدارة أو ئبه مع توقيع
مسؤول املالية للجمعية.
مادة ( :)65ينبغي موافاة كافة البنوك اليت يتعامل معها اجلمعية بنماتج التواقيع املعتمدة.

مادة ( :)66ينبغي اختات اإلجراءات الرقابية عند طبع سس س س سسندات القبض والصس س س سسرف للنقد وسس س س سسندات االسس س س سستالم والدفع
للش س س سسيكاتجم مع ض س س سسرورة االحتفاظ هبذه الس س س سسندات يف مكان ممر حتت رقابة املس س س سسؤول املايلجم وكذلك الش س س سسيكات ري
املسستعملةجم وجيب أن تكون هذه املسستندات بشسكل اص وكافة املسستندات املالية مرقمة ابلتسسلسسل عند اسستخدامها مع
االحتفاظ ابلنسخ امللغاة.
مسسادة ( :)67جيوز اإلتن ابلص س س س س سسرف نقسسدا ووجسسب أمر دفع على

ينسسة اجلمعيسسة يف حسسدود ألو رايل يف املرة الواحسسدة

وابعتماد الرئيس أو ئبه.
مادة ( :)68ال جيوز االحتفاظ لدل أمن ص س س س س سسندوق اجلمعية وبلغ ي يد عر الالزم الحتياجات اجلمعيةجم والذي يص س س س س سسدر
بتحديده قرار مر الرئيس أو مر ينيبه بناء على اقرتاح املسؤول املايل.

أمر الصرف
مادة ( :)69يعت الرئيس أو مر ينوب عنه هو معتمد الصس س سسرف أو ممر الدفعجم ويعت توقيعه على مسس س سستندات الصس س سسرف
املختلفة توقيعا هنائيا جيي للمسؤولن عر حفظ األموال كال حسب ا تصاصه (دفع النقود أو حترير الشيكات أو اعتماد
اإلشعارات البنكية أو شراء االحتياجات).
 إن اعتماد الرئيس أو مر ينوب عنه ألي تصسرف ينشسن عنه نفقة مالية يسستل م ابلضسرورة تنفيذها بشسكل سسليم بواسسطةاملسس سستندات النظامية املسس سستعملة لدل اجلمعية وطبقا لإلجراءات احملاسس سسبية املوضس سسحة ابلنظام املايلجم ويعت مسس سسؤول املالية
مسؤوال عر صحة تنفيذ هذه اإلجراءات.
 يعت (سند الصرف) املستند النظامي الذي جيي ألمناء الصناديق دفع النقود وهو املستند النظامي الذي جيي سحبالنقود مر البنك.

املصروفات االستثمارية
مادة ( :)70يكون ش س س سراء العقارات واألصس س سسول الثابتة وكافة املصس س سسروفات االسس س سستثمارية طبقا للمعتمد يف طة املشس س سسروع
التجاريجم وحبسسسب الصسسالحيات املفوضسسة يف دليل تفويض الصسسالحيات ووا يتوافق مع النصسسوص النظامية الواردة يف هذه
الالئحةجم ويرجع جمللس اإلدارة يف كل إجراء شراء ري مذكور يف هذه اللوائا واألدلة.

الفصل السابع:
املشرتيات
مادة ( :)71يكون أتمن مشرتايت اجلمعية عر طريق السوق احملليجم ويتم تلك ينحد الطرق التالية:
أ -التنمن املباشر.
ب -حسب ما يوصي به الرئيس أو مر ينيبه.
ت -املشسرتايت اليت ت يد قيمتها عر ألفي رايل ال يتم أتمينها إال بعد التنكد مر مناسسبة األسسعار عر طريق طلب عروض
أسعارجم أو ما يراه جملس اإلدارة.
مادة ( :)72يتم شس س سراء احتياجات اجلمعية ووجب أوامر شس س سراء بعد اعتمادها مر اجلهة صس س سساحبة الصس س سسالحية طبقا لدليل
تفويض الصالحيات.
مادة ( :)73يتم إصدار طلبات الشراء كتابة وال يعتمد التوجيه الشفوي.
مادة ( :)74للرئيس أن يقوم بتفويض مر يراه مناسسسبا مر املوظفن املسسسؤولن ابجلمعية بصسسالحية اعتماد الشسراءجم على أن
يراعى يف تلك االلت ام التام ابلصالحيات املمنوحة له يف دليل تفويض الصالحيات.
مادة ( :)75إن اعتماد الشراء يستل م ابلضرورة تنفيذه بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدل اجلمعية
وطبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف اللوائاجم ويعت مسؤول املالية مسؤوال عر صحة تنفيذ هذه اإلجراءات.

الفصل الثامن:
العهد املستدمية واملؤقتة والسلف
مادة ( :)76جيوز صس سسرف عهدة مسس سستد ة ملواجهة املصس سسروفات اليت تتطلبها طبيعة العمل وحيدد الرئيس أو مر يفوضس سسه؛
املوظفن الذير تصرف هلم العهدة واملخولن ابلصرف منها.
أ -تصرف العهدة ووجب قرار مر الرئيس أو مر يفوضهجم حيدد فيه بدقة األمور التالية:
 .1اسم املستفيد مر العهدة.
 .2مبلغ العهدة.
 .3الغاية مر العهدة.
 .4اتريخ انتهاء العهدة.
 .5أسلوب اسرتدادها.
ب -تسرتد العهدة مر املوظو وفقا ملا جاء ابلقرار الصادر مر ممر الصرفجم وتعاجل ماليا وحماسبيا وفق نوع العهدة.
ت -تسجل العهدة عند صرفها فورا ابلدفاتر كما تسجل تسويتها أيضا ابلدفاتر.
ث -تصسفى العهدة ويسسرتد الرصسيد النقدي منها وإيداعه يف بنك أو ينة اجلمعية عند انتهاء الغرض منها أو هناية العام
حبسب طبيعة العهدة.

مادة ( :)77جيب أن تؤيد املدفوعات النقدية اليت تتم مر العهدة املسستد ة وقتضسى مسستندات يت مراجعتها واعتمادها
مر صساحب الصسالحيةجم ويسستث مر تلك احلاالت اليت يصسعب فيها احلصسول على مسستند بشسرط اعتماد مسسؤول املالية
يف حدود سمائة رايل.
مادة ( :)78يتم استعاضة ما يصرف مر العهدة املستد ة بشيك أو نقدا يف هناية كل شهرجم أو عندما يصل الصرف منها
إىل ( )% 50مر قيمتهاجم ويتم تسويتها ابلكامل يف هناية الشهر.
مادة ( :)79يتم جرد العهدة املسس سستد ة جردا مفاج ا مرة على األقل كل شس سسهر وعرفة املسس سسؤول املايل .ويف هناية ديسس سسم
مر كل عام بواسطة مسؤول املالية.
مادة ( :)80جيوز صس س سسرف عهدة مؤقتة أل راض اصس س سسة بناء على طلب اإلدارات املختلفة ويف حدود اال تصس س سساصس س سسات
املخولة هبذه الالئحة للمسس س سسؤولن عر هذه اإلدارات .على أن حيدد يف قرار الصس س سسرف املدة احملددة لتسس س سسوية هذه العهدة.
وحيظر صرف العهدة املؤقتة يف ري األ راض املخصصة هلا.
مسادة ( :)81جيسب تس س س س س سسويسه العهسدة املؤقتسة وجرد انتهساء الغرض السذي ص س س س س سسرفست مر أجلسهجم ويف حسدود املسدة املقررة هلسذه
العهدةجم مع وجوب رد العهدة املؤقتة يف هناية الشهر إتا مل تصرف يف األ راض املخصصة هلا.
مادة ( :)82ال جيوز اس سستعاض سسة العهدة املؤقتة وال جيوز ص سسرف أكثر مر عهدة مؤقتة لش سسخ

واحد يف نفس الوقت؛ إال

ووافقة الرئيس ومسؤول املالية جمتمعنجم كما ال جيوز صرف سلفة مؤقتة لغري املوظفن واملتطوعن ابجلمعية.
مادة ( :)83جيوز ألسباب ضرورية صرف سلفة شخصية ملوظفي اجلمعية حسب الشروط التالية:
أ -حيدد الرئيس أو مر ينوب عنه قيمتها ومدة س سسدادها على أال ت يد القيمة عر راتب املوظو لثال ة أش سسهر وأال تتجاوز
مدة السس س س سسداد سس س س سسنةجم وال جيوز اجلمع بن أكثر مر سس س س سسلفة للموظو الواحد كما جيب أن حيضس س س سسر كفيال مر أحد موظفي
اجلمعية.

ب -أن يكون إمجايل املس س سستحق على املوظو مر ع ُهد وسس س سلُو ال يتجاوز مس س سستحقات هناية دمة املوظو وهناية دمة
كفيله وأن يكون قد أمضى ابةدمة أكثر مر سنة.

ت -وجيوز االستثناء مر الشروط السابقة بقرار مر رئيس جملس اإلدارة أو مر يفوضه.
مر املمكر أن نا للموظو مقدم مر راتب الشس سسهر خيصس سسم بنهاية نفس الشس سسهر على أال يتم منا تلك املقدم قبل اليوم
اةامس مر الشسسهر نفسسسه أو بعد اليوم العش سرير مر نفس الشسسهرجم وعلى أال يتجاوز املقدم ( )% 50مر راتب املوظو
األساسيجم وال ينا هذه املي ة إال مرة واحدة ابلشهر وال تتعدل الث مرات ابلسنة الواحدة.
مسادة ( :)84ال جيوز ملر تتطلسب وظيفتسه أن يكون بعهسدتسه أموال نقسديسة أن يعطي عهسدة ألي س س س س س سبسب كسان؛ إال بقرار مر
الرئيس أو مر يفوض س سسه بذلكجم على أن يتم إعداد س س سسندات ص س سسرف رمية بذلك تقيد على حس س سساب املوظوجم وأية عهدة
معطاة ينوراق عادية دون حترير سندات هبا يعت مانا العهدة مسؤوال عنها وحياسب إداراي على تلك.
مادة ( :)85على مس سسؤول املالية متابعة تس سسديد العهد والس سسلو واس سسرتدادها يف مواعيدهاجم وعليه أن يعلم الرئيس أو مر
ينوب عنه طيا عر كل أت ري يف تسديدها أو ردهاجم وتسرتد العهد والسلو مر املوظفن يف حاالت أت رهم عر السداد
دفعة واحدة مر مستحقاوم مر طرف اجلمعية.

الفصل التاسع:
التأمينات
مادة ( :)86تنقسم التنمينات إىل قسمن:
أوال :أتمينات للغري:
 وتش س س س سسمل املبالغ النقدية وما يف حكمها والكفاالت واالس س س س سستقطاعات املقدمة مر الغري كتنمن عر عقود أو ارتباطاتيلت م بتنفيذها جتاه اجلمعية.
اثنيا :أتمينات لدل الغري:
 وتش س س س س سمسل املبسالغ النقسديسة ومسا يف حكمهسا أو الكفساالت أو االس س س س س سستقطساعسات املقسدمسة مر اجلمعيسة للغري كتسنمن عقود أوارتباطات تلت م بتنفيذها جتاه الغري.
مادة ( :)87تس سسول التنمينات املقدمة أو املودعة مر الغري وفق األحكام التعاقدية اةاص سسة هباجم كما ترد إىل أص سسحاهبا إتا
زال السبب الذي قدمت مر أجلهجم وبعد موافقة الرئيس أو مر ينيبه.
مادة ( :)88تس سسجل التنمينات لدل الغري على اجلهات املس سستفيدة منها على أن تس سسرتد كليا أو ج ي ا وفق أحكام العقود
امل مة هلذا الغرض أو زوال األسباب اليت قدمت مر أجلها.
مادة ( :)89حتفظ ص س س س سسكوك وواثئق التنمينات املقدمة للجمعية أو املعطاة مر قبله يف ملو اصجم ويراعى العودة إليهاجم
وفحصس سسها دوراي بغية التنكد مر اسس سستمرار صس سسالحيتها أو انتهاء أجلهاجم ويكون مسس سسؤول املالية مسس سسؤوال عر صس سسحة القيود
احملاسبية اةاصة هبا ومتابعة اسرتدادها حبلول أجلها.

الفصل العاشر:
الصندوق
مادة ( :)90ينش سسن ابجلمعية

ينة حلفظ أص سسول املس سستندات الرئيس سسية للجمعية وأص سسول العقود امل مة بن اجلمعية والغريجم

واألوراق التجارية طويلة األجل وحنو تلكجم وبص س س سسفة عامة مجيع املس س س سستندات املهمة ابجلمعيةجم وال يتم فتحها إال وفتاحن
أحدمها بيد الرئيس واآل ر بيد مسؤول املالية.
مادة ( :)91يتم إنشاء صندوق رئيسي ابجلمعيةجم ويتم تعين أمن الصندوق بقرار مر جملس اإلدارة.
مادة ( :)92يكون أمن للصندوقجم مسؤوال عر اآليت:
 -1اس س سستالم املبالغ الواردة للجمعية ووجب س س سسندات قبض رميةجم وموقعة منه ومر األش س سسخاص املخولن بذلك مر قبل
اجمللس.
 -2إيداع تلك األموال فور تسلمها لدل البنك الذي تتعامل معه اجلمعية.
 -3االحتفاظ لديه وقر اجلمعية بسس س س سسندات القبضجم وسس س س سسندات الصس س س سسرفجم والكشس س س سسوفاتجم ودفاتر الشس س س سسيكاتجم ودفاتر
الصندوقجم وكافة األوراق تات العالقة بعمله.
 -4صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها مع االحتفاظ ابملستندات الدالة على تلك.
 -5املشاركة يف وضع مشروع املي انية التقديرية للسنة املالية القادمة.
 -6تنفيذ قرارات اجمللس والرئيس فيما يتعلق ابملعامالت املالية وفقا ملا هو معتمد يف املي انية حبسب ا تصاصه.

مادة ( :)93حيظر على أمن الص س سسندوق الرئيس س سسي الص س سسرف مر اإليرادات أو املتحص س سسالتجم إال يف الظروف االس س سستثنائية
وبقرار كتايب مس س س سسبق مر الرئيس أو مر ينوب عنه مع مس س س سسؤول املالية جمتمعن أو منفردير كال يف حدود ص س س سسالحياته وأن
يكون الصرف بناء على أوامر دفع أو أتو ت صرف معتمدة.
مادة ( :)94على أمن الصندوق إعداد ما يلي:
أ -كشس سسوف ابحلركة اليومية للصس سسندوقجم موضس سسحا هبا الرصس سسيد النقدي والعهد النقديةجم وتراجع يوميا مر اإلدارة املالية مع
أوراق االستالم والصرف والتوريدجم ويتم عمل مطابقة يومية بن الرصيد الدفرتي والرصيد الفعلي.
ب -كش س س س س سسوف تميع الش س س س س سسيكسات والكميسات واألوراق التجساريسة األ رل احملفوظسة ابلص س س س س سنسدوق مرتبسة حس س س س س سسب تواريخ
االستحقاق؛ ملتابعة حتصيلها أو توريدها للبنك يف مواعيدها أو تظهريها للغري.
مادة ( :)95حيظر على أمن الصسندوق إيداع أي مبالغ أو مسستندات تات قيمة خت

الغري خب ينة اجلمعيةجم وكل ما يوجد

يف اة ينة يعت مر أموال اجلمعية وإال تعرض للمساءلة القانونية.
مادة ( :)96أمن الصسسندوق مسسسؤول مسسسؤولية كاملة عما يف عهدته مر نقود أو شسسيكات أو حواالت بريدية أو أي حمرر
تي قيمةجم ومجيع حمتوايت الصسسندوق تكون يف عهدته شسسخصسسياجم كما يكون مسسسؤوال ابلتضسسامر عر كل عهدة فرعية تسسسلم
مر عهدته إىل مسس س سساعدهجم وعليه تنفيذ التعليمات اةاصس س سسة ابلصس س سسندوق واليت تصس س سسدر يف هذا الشس س سسنن ويف حالة تغري أمن
الصندوق أو وفاته يتم نقل عهدة الصندوق إىل مر حيل حمله بعد إجراء جرد فعلي وعرفة اإلدارة املالية.
مادة ( :)97يتعن إجراء جرد مفاجئ للصس س س س سسناديق التابعة للجمعية على فرتات دورية الل العامجم وعمل حماضس س س س سسر اجلرد
الالزمةجم ويكون املوظو املسس سسؤول عر اسس سستالم النقد (أمن الصس سسندوق أو املكلو ابلقبض أو املكلو ابلتحصس سسيل) مدينا
ابلعج الذي قد يظهر نتيجة اجلردجم أما ال ايدة فتقيد يف حس سساب مس سستقل حىت ي ر أمن الص سسندوق س سسبب وجودهاجم وإال
حولت لإليرادات املتنوعةجم على أن هذا ال يعفيه مر التحقيق عمال وبدأ ال ايدة يف الصناديق كالنق

هبا.

مادة ( :)98خيضسسع صسسندوق اجلمعية للجرد يف هناية السسسنة املالية للجمعيةجم ويكون اجلرد شسسامال جلميع حمتوايتهجم ويصسسدر
الرئيس قرارا بتشسكيل جلنة اجلرد وحبضسور أمن الصسندوقجم ويف حالة ظهور فرق ابلعج أو ال ايدة يرفع األمر فورا مر قبل
رئيس اللجنة إىل الرئيس الختات اإلجراءات الالزمة لتحديد املسؤولية.

الفصل احلادي عشر:
املخازن
مادة ( :)99يتم اس سستالم وخت ير وص سسرف األص سسناف واألش سسياء والرقابة عليها وفقا لإلجراءات املنص سسوص عليها يف األدلة
الدا لية اليت تصدرها اجلمعية.
مادة ( :)100تس س س س سسلم مجيع األص س س س سسناف اليت ترد اجلمعية إىل املوظو املخت
كافة اإلجراءات اةاصة ابلفح

ابملخازن وتكون بعهدتهجم وتلك بعد اختات

واالستالم.

مادة ( :)101تتم الرقابة على املخازن عر طريق اجلرد والتفتيش الدوري والفجائيجم ابإلضس سسافة إىل الرقابة بواسس سسطة القيد
املنتظم يف السجالتجم ويكون مسؤول املالية مسؤوال عر تلك.
مسادة ( :)102ابإلض س س س س سسافسة إىل اجلرد السدوري واملفساجئ جيرل جرد كسافسة موجودات املخسازن مرة كسل عسام على األقسلجم ويتم
تلك قبل هناية السنة املالية بواسطة جلنة حيدد أعضاؤها مر قبل الرئيس.
مادة ( :)103يف حالة وجود عج يف املخ ون ألسسسباب ارجة عر إرادة املوظو املسسسؤول حسسسب تقدير مسسسؤول املالية
وموافقة الرئيس؛ يتم اختات قرار بتس س س سسوية العج على حس س س سساب اجلمعيةجم وفيما عدا تلك فاملوظو املس س س سسؤول عر املخ ن
مسؤوال عر العج .

الفصل الثاني عشر:
الرقابة املالية
املراجعة الداخلية
مادة ( :)104يقوم املراجع الدا لي ابلتحقق مر صس س سسحة تطبيق سس س سسياسس س سسات وإجراءات العمل والرقابة املعتمدة مر قبل
جملس اإلدارةجم والتنكد مر فاعليتهاجم وإطالع الرئيس بنتائج أعمال املراجعة الدا لية أوال ينول.
مادة ( :)105يقوم املراجع الدا لي بوضس سسع بر مج املراجعة الدا لية جلميع نشس سساطات اجلمعية وموجوداته وعمل جدول
زمع بذلك.
مادة ( :)106يقوم املراجع الدا لي ينعمال املراجعة الدا لية وفق ما هو متعارف عليه مهنياجم وابأل

وا يلي:

أ -تقييم نظم الرقابة الدا لية للجمعية وتقد التوصيات بشنهنا.
ب -تقييم النظام احملاسيب للجمعية وتقد التوصيات بشننه.
ت -مراجعة القوائم املالية للجمعية.
ث -تقييم مدل حتقيق اجلمعية ألهدافه املرسومة.
ج -تقييم مدل استغالل اجلمعية ملواردها املادية والبشرية.
ح -سالمة تطبيق وتنفيذ السياسات واألنظمة واإلجراءات واألساليب املعتمدة يف كافة اجملاالت اإلدارية واملالية.
خ -فح

ومتابعة أرصدة وحركة احلساابت وإبداء الرأي حوهلا.

د -مراجعة طلبات الشراء والعقود واالتفاقيات اليت يتجم ومجيع أنواع املستندات اليت
أنشنت الت ما على اجلمعية جتاه الغري.

ت -التحقق مر س س س س س سسالمسة اإلجراءات املطبقسة للحفساظ على تلكسات اجلمعيسة عر طريق القيسام ينعمسال اجلرد املفساجئ على
املخازن واملوجودات الثابتة و ائر اجلمعية.
ر -التحقق مر اسسستخدام األسسساليب واألدوات املناسسسبة اليت تكفل حتصسسيل أموال اجلمعية ومسسستحقاته لدل الغريجم وإ باوا
ابلدفاتر والسجالت واحملاسبية.
مادة ( :)107على املراجع الدا لي القيام يني أعمال أو مهام يكلو هبا مر قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عملهجم على أال
يشارك يني أعمال تنفيذية قد تقع حتت مراجعته.

مراقب احلسابات
مادة ( :)108دون اإل الل جراءات املراجعة احلس س سسابية واملالية الدا ليةجم يتم تعين حماس س سسب قانوين مر
يف اململكة العربية السس سسعودية حسس سسب القوانن املعمول هبا؛ لفح

له ابلعمل

حسس سساابت اجلمعية الربع سس سسنويةجم ومراجعة احلسس سساابت

اةتامية يف هناية السنة املالية وإبداء الرأي عليها.
مادة ( :)109على احملاسس س سسب القانوين مراجعة حسس س سساابت اجلمعية وفقا للمعايري املعمول هبا يف اململكة العربية السس س سسعودية
مراجعة مستمرة لتقد التقارير الالزمة عر سري العملجم وتلك يف هناية السنة إال يف احلاالت اليت تستدعي تقارير اصة.
مادة ( :)110للمحاسس سسب القانوين أو مر ينتدبه االطالعجم الل أوقات العمل الرميةجم على مجيع الدفاتر والسس سسجالت
واملسسستندات وطلب البيا ت واإليضسساحات اليت يرل ضسسرورة احلصسسول عليها ألداء مهمتهجم وعلى إدارات اجلمعية املختلفة
تيسري مهمة املراقب يف تلك.
مسادة ( :)111يف حسالسة عسدم يكن احملساس س س س س سسب القسانوين أو منسدوبسه مر أداء مهمتسه؛ يثبست تلسك يف تقرير يقسدمسه إىل الرئيس
الختات اإلجراء الالزم يف هذا الشنن.

مادة ( :)112عند اكتش س س سساف أية خمالفة طريةجم أو ا تالسجم أو تص س س سسرف يعرض أموال اجلمعية للخطر؛ يرفع احملاس س س سسب
القانوين بذلك فورا تقريرا إىل جملس اإلدارة أو مر يفوضه الختات اإلجراءات الكفيلة وعاجلة األمر على وجه السرعة.
مادة ( :)113على احملاسس س س س سسب القانوين التحقق مر أصس س س س سسول اجلمعية والت اماته ومراجعة القوائم املاليةجم وتقد تقريره عر
القوائم املالية الل مدة ال تتجاوز شهرير مر هناية السنة املالية للجمعية.

الفصل الثالث عشر:
أحكام ختامية
مادة ( :)114تعتمد هذه الالئحة مر قبل جملس إدارة اجلمعيةجم ومر مث يصدر الرئيس التعليمات الالزمة لتنفيذها.
مادة ( :)115جيري العمل هبذه الالئحة يف حق اجلمعية مر اتريخ اعتمادها.
مادة ( :)116ال جيوز إجراء أي تعديل على هذه الالئحة إال ووافقة جملس اإلدارة.

مت حبمد الل

