
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 الالئحة المالية
بالقنفذة  حفظ التراثلجمعية   



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول:
 أحكام عامة وتعاريف

 

 ية وفروعه التابعة له.( : تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع األعمال املالية للجمع1مادة)

 

 لنحو التالي:الئحة املعاني املوضحة أمام كل منها على ايقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أمنا وردت يف هذه ال( : 2مادة)

 الوزارة : وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  . (أ

املصادق هـ 18/02/1437( وتاريخ61ل  الوزرا  رم  )ب( النظام نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادرة بقرار جم (ب

 هـ19/02/1437( وتاريخ 8عليه باملرسوم امللكي رم  )م/

ير العمل والتنمية يات واملؤسسات األهلية الصادرة بقرار وزج( الالئحة التنفيذية للنظام: الالئحة التنفيذية لنظام اجلمع

 هـ11/6/1437( وتاريخ 73739االجتماعية رم  )

 .  بالقنفذة حفظ الرتاثد( اجلمعية : مجعية 

  فذة .بالقنحفظ الرتاثهـ( اجملل  : جمل  إدارة مجعية 

  بالقنفذة .حفظ الرتاثو( الرئي : رئي  جمل  اإلدارة جلمعية 

 بالقنفذة .فظ الرتاثحز( املدير التنفيذي : املدير التنفيذي جلمعية 

 ح( اإلدارة املالية : إدارة الشؤون املالية باجلمعية.

 

ية الصادرة تنفيذًا هلا ية ولوائحها ذات العالمة والقرارات الوزارأنظمة وزارة املواد البشرية و التنمية االجتماع ( : تطبق3مادة )

بق أو مل يرد ة اجلمعية فيما مل يرد بشأنه نص فيما سكل يف بابه وكذلك الالئحة األساسية للجمعية ومرارات جمل  إدار

 بشأنه نص يف هذه الالئحة .



 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 السياسات المالية والمحاسبية

 

ر ديسمرب من ناير من كل عام وتنتهي يف آخر يوم من شه( : حتدد السنة املالية للجمعية بأثين عشر شهرًا تبدأ من ي4مادة )

 ذلك العام.

 

ج والتقارير ذلسعودية للمحاسبني القانونيني وبالنما( : تتقيد اجلمعية باملعايري احملاسبية الصادرة من اهليئة ا5مادة )

 ( من الالئحة التنفيذية للنظام.36احملاسبية اليت تصدرها الوزارة كما جا  يف املادة )

 

ل  اإلدارة أو خرى منظمة للعمل باجلمعية ،يلزم موافقة جم( : مع عدم اإلخالل ببنود اللوائح املالية وأي لوائح وأدلة أ6مادة)

 من يفوضه فيما يلي:

 لشرعية.مع األفراد وفق الضوابط ا إبرام مروض مع البنوك أو -أ

 ...إخل(.-جاراإل-الرهن-مالية )عقود توريد إبرام العقود اليت ترتب التزامات على اجلمعية ألكثر من سنة -ب

 التصاحل أو التنازل أو فسخ العقود. -ج

 إنشا  أو تشغيل أي مشروع استثماري جديد. -د

 بيع أي أصل من األصول الثابتة للجمعية. -هـ

 ديل نظ  الرواتب أو احلوافز ملنسوبي اجلمعية.تع -و

 تعديل الصالحيات املالية. -ز

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 ( : يصدر الرئي  تعامي  تتضمن على األمل ما يلي:7مادة )

 مناذج من التوميعات املعتمدة. -أ

 لداخلية مع بيان تاريخ سريانها.التعديالت باإلضافة أو احلذف يف اعتماد التوميعات النقدية ا -ب

 يض الصالحيات وما يتبعه من مرارات.املبالغ النقدية للتوميعات واليت حيددها دليل تفوحدود  -ج

جعة مجيع  ( من هذه الالئحة ، يلزم أن تت  مرا11ملاده )( : مع عدم اإلخالل بنظ  الرمابة الداخلية وما تشتمل عليه ا8مادة )

 مية أو املؤمته.دًا أو من خالل الُسلف أو العهد املستدقالعمليات املالية مبل الصرف سوا  كان الصرف مبوجب شيكات أو ن

 

  



 
 
 
 
 
 

 مهام مدير المالية بالجمعية
 

واًل عن مجيع دير التنفيذي يكون مدير املالية مسؤ( : مع عدم اإلخالل بصالحيات و مسؤوليات جمل  اإلدارة وامل9مادة)

 شؤون اجلمعية املالية، وال سيما:

 لتنفيذية هلا.املالية والقرارات اتنفيذ ومرامبة أحكام الالئحة  -أ

آخر وله موعده وكذلك اجلرد املفاجئ بني ومت و اختاذ إجرا ات اجلرد السنوي للخزائن الرئيسية والفرعية يف  -ب

 مبسؤوليته. سلطة تفويض من يباشر إجرا  اجلرد نيابة عنه دون أن خيل ذلك

 معية.مطابقتها على سجالت األصول الثابتة للجوإجرا  اجلرد نصف السنوي لكافة األصول الثابتة للجمعية  -ج

 

لى تطويرها بشكل ة إعداد أدلة لإلجرا ات املالية والعمل ع( : يتوىل مدير املالية بالتعاون مع اإلدارات ذات العالم10مادة )

  .يف األدا  املالي واعتمادها من الرئي مستمر وفق األنظمة واللوائح السارية ومبا حيقق كفا ة وفاعلية

 

يه األنظمة عية والعمل على تطبيقه وفق ما نصت عل( : يتوىل مدير املالية وضع نظام مالي حماسيب مالئ  للجم11مادة )

 لالئحة ووفق العرف احملاسيب.التشريعية واللوائح املنظمة ألعمال اجلمعيات  مبا فيها هذه ا

 

وغريها يف تنظي   ات الفنية واملكاتب االستشارية املتخصصةس( : ملدير املالية أن يستعني بأصحاب اخلربة من املؤس12مادة)

 أعمال إدارته ومن ذلك:

 إعداد املوازنة التقديرية للجمعية. -أ

 إعداد دراسات اجلدوى للمشاريع االستثمارية للجمعية. -ب

 إعداد وتطوير إجرا ات اإلدارة املالية ونظمها اآللية. -ج

 



 
 
 
 
 
 

 

 عد موافقة اجملل .عدته يف أدا  أعماله ولكن ال يباشر ذلك إال باه مناسبًا ملسا( : ملدير  املالية ترشيح من ير13مادة)

 

وىل القيام ر للجمعية حتت إشراف مدير املالية يتيقوم جمل  اإلدارة أو من يفوضه بتعيني حماسب أو أكث ( :14مادة )

ة وغري ذلك مما صيدها ، وإعداد التقارير الدورية والسنويباألعمال املالية احملاسبية من تسجيل يف الدفاتر املالية وتر

 تتطلبه طبيعة أعمال احملاسبة.

 

ملالية للجمعية يف مقرها وختت مسؤولية مدير ا يع الدفاتر والسجالت واملستندات احملاسبية( : حتفظ مج15مادة )

 وموظفيه.

 

لوحدات اإلدارية التقديرية للجمعية بالتعاون مع كافة ا ( : يتوىل مدير املالية مع موظفيه إعداد مشروع امليزانية16مادة )

 ة.راألخرى يف اجلمعية، وذلك وفق تعليمات جمل  اإلدا

 

فة البيانات ني املعتمد من جمل  اإلدارة وتقدي  كا( : على مدير املالية وموظفيه تسهيل مهام احملاسب القانو17مادة )

 ة للجمعية.واملعلومات اليت تتطلبها مهام عمله يف مراجعة القوائ  املالي

 

  



 
 
 
 
 
 

 التسجيل المحاسبي:
 

 ( : 18مادة)

 دأ االستحقاق.وميد اإليرادات والنفقات وفقًا ملب يت  تسجيل أصول وخصوم اجلمعية على أساس التكلفة التارخيية ، -أ

 ليها.لقواعد واألعراف احملاسبية املتعارف عتسجيل حسابات اجلمعية وفقًا لطريقة القيد املزدوج يف ضو  ا -ب

 .تفتح حسابات اجلمعية وفقًا ملا يرد يف دليل احلسابات -ج

 ألشخاص ذوي صالحية االعتماد. يت  تسجيل القيود احملاسبية من وامع مستندات معتمدة من ا -د

 اسب اآللي يف مقر اجلمعية.تت  اإلجرا ات احملاسبية لعمليات اجلمعية باستخدام احل -هـ

 

 األصول الثابتة
 ( :19مادة )

 احلًا للتشغيل.لتكاليف الالزمة املتكبدة جلعل األصل صاتسجيل األصل الثابتة بتكلفتها التارخيية متضمنه كافة  -أ

 صومًا منها جممع اإلهالك املرتاك .تظهر األصول الثابتة بالقوائ  املالية بتكلفتها التارخيية خم -ب

ها ة وسريشد يف إعدادللنسب املئوية اليت يعدها مدير املالي ُتستهلك األصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت وفقًا -ج

لنسب ويقرها اة أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه ابالنسب املئوية إلهالك األصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الزك

 جمل  اإلدارة أو الرئي .

تطيل العمر اإلنتاجي اعتبار األوىل هي اليت تكون غري متكررة وإتباع سياسة للتميز بني املصاريف الرأمسالية واإلرادية ب -د

 صادي لألصل.واالمت

  



 
 
 
 
 
 

 المخزون
 

وارد أواًل صادر هما أمل وحيدد سعر التكلفة على أساس ال( : يقي  املخزون السلعي وفقًا لسعر التكلفة أو السوق أي20مادة )

 أواًل.

 

 عد أحد موارد اجلمعية.( يقي  املخزون من التربعات العينية وفقًا لسعر السوق وي21مادة )

 

 القوائم المالية
 انونيني.لصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبني الق: يت  إعداد القوائ  املالية للجمعية وفقًا للمعايري ا( 22مادة)

 

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث:
 الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية

 

 الحسابات الختامية
مبل نهاية العام  موعد أمصاه مخ  عشر يومًاسابات يف ( :يتوىل الرئي  إصدار التعليمات الواجب اتباعها إلمفال احل23مادة)

 املالي.

 

ذي لعرضها على الية ومرفقاتها وتقدميها للمدير التنفي( : يتوىل مدير املالية مهمة اإلشراف على إعداد القوائ  امل24مادة )

 اجملل .

 التقارير الدورية
 (:25مادة )

ت املدرجة فيها رية والربع سنوية والتأكد من صحة البياناهيتوىل مدير املالية مراجعة وإعتماد التقارير املالية الش -أ

واعيد احملددة جلهات اإلدارية املعدة من أجلها يف املومطابقتها للموازنة املعتمدة من جمل  اإلدارة وعرضها على ا

 لذلك.

اليت يطلبها مرامب  تدميها مع كافة املعلومات والبيانايتوىل مدير املالية إعداد القوائ  املالية الربع سنوية وتق -ب

 دود وفقًا ملعايري احملاسبية.احلسابات )احملاسب القانوني( والذي يقوم بدوره بالفحص احمل

تعارف عليها ورفع تقرير ملالية باستخدام أساليب التحليل املالي امليتوىل مدير املالية حتليل البيانات الواردة يف القوائ  ا -ج

 لرئي  أو من ينيبه.بنتائج هذا التحليل ومدلوالته ل

الفصل ملن يكون  وواجبات مدير املالية املذكورة يف هذا يف حال غياب مدير املالية يصدر الرئي  مراًر بتفويض مهام -د

 أهاًل لذلك.

 



 
 
 
 
 
 

عية جمموعة أحكام املعايري احملاسبية ومتسك اجلم( : تنظي  حسابات اجلمعية وفقًا ملا تقضي به مواعد ونظ  و26مادة)

يت تطلبها ون اإلخالل بإمساك الدفاتر القانونية الر والسجالت واملطبوعات الالزمة لتطبيق النظام وذلك دالدفات

 القوانني باململكة العربية السعودية.

 

ضرورة حفظ  امع املستندات املعتمدة من املختصني مع( : يت  القيد بالدفاتر أو باحلاسب اآللي أواًل بأول من و27مادة )

لرمابة الداخلية ويكون   العمل باإلدارة املالية مبا يتفق نظ  ااملؤيدة للقيود متكن من الرجوع إليها وجيب تقسياملستندات 

 ذلك حتت مسؤولية وإشراف مدير املالية أو من ينيبه.

ت املوازنة التقديرية اد واالستخدامات الفعلية مقارناً باعتماد( : تعد اإلدارة املالية كل شهر تقريراً توضح فيه املوار28مادة )

 املعتمدة وأي تقارير أخرى يطلبها جمل  اإلدارة.

 

 -اخلام  من الشهر التالي ما يلي: ( : تعد اإلدارة املالية نهاية كل ثالثة أشهر ومبل اليوم29مادة )

 التدفق النقدي....( القوائ  املالية عن الفرتة السابقة )املركز املالي ، مائمة -أ

 ية أو دفاتر األستاذ املساعدة.ة وأرصدة احلسابات والدفاتر التحليلكشوف تفصيلية حبرك -ب

 

يها ويف املواعد احملددة للقواعد واملعايري احملاسبية املتعارف عل تعد اإلدارة املالية القوائ  املالية السنوية طبقًا ( :30مادة )

 لى أن يراعي ما يلي:( من هذه الالئحة وما ال يتعارض مع القوانني السارية ع29و 25يف املواد )

ن نفقات ي  حتمل السنة املالية بكافة ما خيصها محب إجرا  كافة التسويات اجلردية مبل إعداد القوائ  املالية -أ

ال اجلمعية يف هر القوائ  املالية اخلتامية نتيجة أعموإيرادات طبقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها وحبي  تظ

 نهاية هذه الفرتة.

 ه فيها.تتضمن حسابات اجلمعية كل ما تنص القوانني على وجوبه وإثبات -ب

 ملسؤوليات.الكافية ملقابلة مجيع االلتزامات واتكوين املخصصات  -ج

 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع:
 الموازنة التقديرية

 
رة وهي تتضمن لتحقيق األهداف اليت يقررها جمل  اإلدا ( : املوازنة التقديرية هي الربنامج املالي السنوي للجمعية31مادة)

 رتاتيجيات اجلمعية .اس مجيع االستخدامات واملوارد ألوجه أنشطة اجلمعية مبا يتوافق مع

 

 ( : تهدف املوازنة التقديرية إىل ما يلي:32مادة )

 امعية .وضع خطة عمل منظمة ومعدة على أساس علمي مستند إىل دراسات و -أ

 توضيح األغراض احملددة لنشاط اجلمعية املستقبلية.  -ب

 لسياسات.مساعدة إدارة اجلمعية على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك ا -ج

 كون أداة لقياس األدا  الكلي يف اجلمعية.أن ت -د

 ملقدرة واألرمام الفعلية.طريق املقارنات املستمرة بني األرمام ا أن تكون أداة من أدوات الرمابة والضبط الداخلي وذلك عن -هـ

اللتزامات الدورية أواًل ال وكمية النقد الالزم توفره لسداد املساعدة على تقدير احتياجات اجلمعية من رأس املال العام -و

 بأول.

 

دار التعليمات وازنة برئاسة املدير التنفيذي وكذلك إص( : يصدر جمل  اإلدارة سنويًا مرار بتشكيل جلنة إلعداد امل33مادة )

  حتقق أهداف اجلمعية.الواجب إتباعها عند إعداد املوازنة التقديرية وفقًا لألس  اليت

 

 

 



 
 
 
 
 
 

عتمادات بصورة معية وجيوز أن تدرج يف املوازنة بعض االتعد املوازنة على أساس التصنيف النوعي ألوجه نشاط اجل ( :34مادة )

 الريال السعودي.  تقدير املوازنة من إرادات ومصروفات بإمجالية دون التقيد بالتقسي  املذكور على أن يشرح سبب ذلك ويت

 

لموازنة التقديرية عن نة املالية بثالثة أشهر على األمل مشروعًا لعية مبل بد  الس( : تعد كل إدارة من إدارات اجلم35مادة )

 ن كل عام.النتها  من اإلعداد مبل نهاية شهر أكتوبر مالسنة املالية القادمة متضمنًا برنامج العمل بها على أن يت  ا

 

ن يت  مراجعتها لتقديرية من االيرادات املختلفة على أة ا( : تقوم اإلدارة املالية بتجميع البيانات اخلاصة باملوازن36مادة )

 ية مبل نهاية شهر ذي القعدة من كل عام.ووضعها يف صورة جمملة وعرضها على جلنة إعداد املوازنة التقدير

لتلك لفين قدمة من اإلدارات املختلفة وكذلك الدع  ا( : تتوىل جلنة إعداد املوازنة تنسيق وتعديل التقديرات امل37مادة )

 لقعدة من كل عام.قديرية وذلك مبل نهاية النصف األول من ذي ااإلدارات إذا لزم األمر ث  تعد مشروعًا متكاماًل للموازنة الت

 

ن العام نفسة لرئي  يف موعد غايته األول من ذي احلجة م( : يرفع مشروع املوازنة التقديرية من جلنة املوازنة إىل ا38مادة )

 اسب القانوني.دارة العتماده زمن ث  مصادمته من احمللعرضه على جمل  اإل

 

قررة هلا وتلتزم تلك إبالغ اإلدارات املختلفة باالعتمادات امل( : بعد اعتماد املوازنة التقديرية يقوم املدير التنفيذي ب39مادة )

 يف ذلك.دات من أصحاب الصالحية اإلدارات بالتنفيذ يف حدودها أو طلب احلصول على جتاوز االعتما

 

 

 



 
 
 
 
 
 

مادات الصرف يف لسنة املالية اجلديدة يكون على غرار اعت( : يف حالة تأخر صدور أو تصديق املوازنة فإن اإلنفاق يف ا40مادة )

 السنة املالية السابقة .

 

رًا دوريًا شهريًا يف يعمال اجلمعية وتعد اإلدارات املالية تقر( : تعد املوازنة التقديرية وسلة رمابة مباشرة على نشاط وأ41مادة )

قديرية واالحنرافات الفعلية مقارنًا بتقديرات املوازنة الت اليوم اخلام  من الشهر التالي موضحًا به املوارد واالستخدامات

ا تقديرات املوازنة الفعلي مع الربامج اليت بنيت على أساسه ومربراتها وطرق عالجها أو التغلب عليها ومدى مطابقتها التنفيذ

 روع التنبؤ لبامي العام.ومش

 

 ات اإلدارية للجمعية كما يلي:(: تكون صالحية املوافقة على جتاوز االعتمادات لكل املستوي42مادة )

ع للرئي  يكون من صالحية مدير املالية ويرج( يف أحد بنود الصرف من وفرات بند أو بنود أخرى و%5التجاوز مبقدار ) -أ

 .زاد على ذلك يرجع إىل جمل  اإلدارة ( وما%25فما هو أكثر من ذلك حتى )

الحية لها مقابل زيادة يف اإلرادات تكون ص( يف مجلة املصروفات املقدرة للسنة املالية بأكم%15التجاوز مبقدار ) -ب

 مزدوجة ملدير املالية مع الرئي  جمتمعني.

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس:
 اإليرادات

 ( : تتكون إيرادات اجلمعية مما يلي :43مادة )

 عات و اهلبات النقدية والعينية .الترب (أ

 الوصايا واألوماف والزكاة و الصدمات. (ب

 عائدات بيع أو إعادة استخدام التربعات العينية . (ج

 برامج رعاية مناسبات اجلمعية. (د

 هـ( إرادات األنشطة ذات العائد املالية.

 و( عائدات استثمار ممتلكات اجلمعية الثابنة واملنقولة.

 انات حكومية.ز( ما يقرر هلا من إع

 .ح( ما مد خيصصه صندوق دع  اجلمعيات من دع  لرباجمها وتويرها

اصة أو تنفيذ ؤسسة تابعة إلحدى اجلهات احلكومية أو اخلط( املوارد املالية اليت حتققها اجلمعية من خالل إدارتها مل

 ( من النظام.27مشروعًا أو براجمها وفقًا للمادة )

 

 ( من النظام.21ال بعد موافقة الوزارة حسب املادة )عن تلقي إعانات من خارج اململكة إ ( : متتنع اجلمعية44مادة  )

 

نها نظام مكافحة لسارية يف اململكة ذات الشق املالي وم( : جيب على اجلمعية مراعاة األحك  اليت تقضي بها األنظمة ا45مادة )

 التنفيذية للنظام. ( من الالئحة40غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وفقًا للمادة )

 

 



 
 
 
 
 
 

 

قوم مبتابعة حسابات االستثمارية وعلي اإلدارة املالية أن ت ( : تراعي اجلمعية عن إعداد الربامج الالزمة للقيام بأنشطة46مادة )

 اجلمعية وعمل مذكرات التسوية الالزمة.

 

رد إليه كافة دها جمل  اإلدارة توإلدارة  حيد( : يفتح حساب بنكي أو أكثر لدى بنك أو أكثر حيددها جمل  ا47مادة )

 ية وعمل مذكرات التسوية الالزمة.املتحصالت وعلى اإلدارة املالية أن تقوم مبتابعة حسابات اجلمع

 

م أو يف موعد غايته االت أو بغريها إىل  البنك يف ذات اليو( : جيب توريد املتحصالت النقدية أو التوريد بشيكات أو حبو48مادة )

ن أمل من ذلك ان املبلغ أكثر من ثالثة أالف ريال وإن كاثة ظهرًا من يوم العمل التالي للتحصيل هذا إن كالساعة الثال

 ففي نهاية األسبوع.

 الت .ملتحصالت حتى نهاية اليوم الثاني للمتحصوجيوز يف احلاالت االستثنائية أو حسب ظروف العمل تأخري توريد ا

  أو من ينوب مات استحقامها وإعداد تقارير ترفع للرئيعلى اإلدارة املالية متابعة حتصيل حقوق اجلمعية يف أو ( :49مادة )

 بة بشأنها.عنه عن أي حقوق استحقت وتعذر حتصيلها الختاذ اإلجرا ات املناس

 

مية والقانونية الوسائل النظابعد استنفاذ كافة  ( : ال جيوز التنازل عن أي حقوق للجمعية يتعذر حتصيلها إال50مادة )

 الالزمة لتحصيلها.

 

 فوضه.الديون من صالحية جمل  اإلدارة أو من ي ( : يكون التنازل عن حقوق اجلمعية املالي والعينية و إعدام51مادة )

 



 
 
 
 
 
 

 

 

البنكية املعتمدة  تًا أو بشيكات أو بتحويل على احلسابا( : يت  حتصيل األموال املستحقة للجمعية لدى الغري إما نقد52مادة )

رر بها أمني الصندوق أو من يكلف بالتحصيل وحي للجمعية أو بأي حمرر ذي ميمة نقدية وتقبض حقوق اجلمعية بواسطة

 جلمعية فقط ولي  بأمسا  األشخاص.سند مبض نظامي مع مراعاة أن حترر كافة الشيكات الواردة باس  ا

 

ها والقيام لة بشيكات والتأكد من حتصيلها يف مواعيديتعني على مدير املالية متابعة إيرادات اجلمعية احملص ( :53مادة )

 ات من مبل البنوك.باإلجرا ات الالزمة حلفظ حقوق اجلمعية يف حالة  رفض هذه الشيك

 

 رق اآلتية:كل أو بعض الط( : جيوز للجمعية أن يؤمن ما حيتاج إليه من موارد إضافية ب54مادة )

 التسهيالت االئتمانية الشرعية. -أ

 القروض احلسنة . -ب

بني أنسب  إلدارة بني هذه الطرق لكل حالة ما جيمعاستثمارات جتارية أو صناعية أو غريها على أن خيتار جمل  ا -ج

ك  هذه ل مبا يقره جمل  اإلدارة من ضوابط حتالشروط وأمل املخاطر وبني حتقيق أكرب عائد ممكن مع عدم اإلخال

 األمور.

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس:
 المصروفات

 
 ( : تتألف مصروفات اجلمعية من :55مادة )

 مصاريف برامج اجلمعية ومشاريعها وأنشطتها. .1

 مصاريف أعمال اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية. .2

 مصاريف الصيانة والنظافة. .3

 املصاريف اإلدارية والعمومية . .4

 مصاريف املكاتب . .5

 ري .نية واالستشارية املقدمة من الغمصروفات اخلدمات امله .6

 مصاريف امتنا  األصول الثابتة . .7

 مصاريف رسوم حكومية وأهلية . .8

 املصاريف األخرى . .9

 

 ( : يشرتط لصحة املدفوعات توفر الشروط التالية : 56مادة )

 أن تت  مبوافقة صاحب الصالحية . .1

 دير املالية .توميع إذن الصرف أو الشيك من مبل رئي  اجملل  أو نائبه مع م .2

 جزئًيا لصاحل نشاط اجلمعية . أن تكون املشرتيات أو األشغال أو اخلدمات املنفذة كلًيا أو .3

 حة. ( من هذه الالئ49إال ما يشمله أحكام املادة ) توفر مستند يثبت مطالبة الغري بقيمة توريد اخلدمة أو األصل .4

 اة أو اخلدمات املقدمة .توفر مستند أصلى يثبت استالم اجلمعية فعلًيا للبنود املشرت .5

 



 
 
 
 
 
 

  -قة مسبقة من الرئي  أو من ينوب عنه :( : تعترب املدفوعات التالية معقودة حكًما وال حتتاج ملواف57مادة )

ات ، والتأمينات عقود العمل . واإلجيارئي  ، مثل : املدفوعات الناشئة عن العقود املربمة مبجرد تومعيها من الر -أ

 االجتماعية وما شابه ذلك .

فات الربيد ، ألهلية ذات األسعار احملدد مثل : مصرواملدفوعات العائدة للخدمات املقدمة من اجلهات احلكومية أو ا -ب

 واهلاتف ، والكهربا  ، وغريها .

 

 رق التالية : يت  سداد النفقات مبوجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الط ( :58مادة )

 د للصرف النقدي ألف ريال . نقًدا من العهدة النثرية ، على أن  ال يتجاوز  السقف احملد -أ

 بشيكات على إحدى البنوك املتعامل معها .  -ب

 حتويل على البنك )حوالة بنكية ( .  -ت

كذلك وإرفاق املستندات الدالة على ذلك ، و ويت  ذلك بعد التأكد من استكمال املعاملة جلميع مسوغات الصرف

ملوضحة يف ف من صاحب الصالحية وطبًقا لإلجرا ات ااكتمال التوميعات عليها من املوظفني املختصني ، واعتماد الصر

 هذه الالئحة .

 

 وع ليشري إىل سداد ميمتها .مت صرفها خبامت مدف( : يت  خت  املستندات متى ما 59مادة )

 

لطرف اآلخر بتنفيذ ة ، وعلى مدير املالية التأكد من ميام ا( : ال جيوز الصرف إال يف حدود املوازنة التقديرية املعتمد60مادة )

ساب إذا استدعيت حلمن ينيبه صرف مبلغ مقدًما حتت ا االرتباط أو التعامد أو حلول ومت االستحقاق ، وجيوز للرئي  أو

 الظروف ذلك ، بشرط احلصول على الضمانات الكافية مبل الصرف . 



 
 
 
 
 
 

 

 ( : حيك  إصدار الشيكات الضوابط التالية : 61مادة )

 ال جيوز إصدار أي شيك على حسابات اجلمعية بدون غطا  مالي . -أ

 ال جيوز حترير شيكات حلاملها أو على بياض . -ب

 ول فقط .ال يصرف الشيك إال للمستفيد األ -ت

 ذ صورة من التوكيل إذا كان وكياًل .جيب التوميع على صورة الشيك من مبل املخول باالستالم مع أخ -ث

 يت  االحتفاظ بكعوب الشيك يف أرشيف اإلدارة املالية . -ج

 

اإلجرا ات  اذاريخ فقد الشيك األصلي ، أول بعد اخت( : ال جيوز سحب شيكات بدل فامد إال بعد مرور ستة أشهر من ت62مادة )

  املستقبل من ناحية ثانية . الالزمة للتأكد من فقد الشيك األصلي من ناحية وضمان عدم صرفه يف

 

ليل تفويض ية اعتماد الصرف على النحو املبني يف د( : يكون تسلسل املستويات اإلدارية باجلمعية اليت هلا صالح63مادة )

باعتماد املسؤول األعلى  ملني أو املديرين اعتماد صرف مبالغ خاصة به إالعاالصالحيات ، ويف مجيع احلاالت ال جيوز ألحد ال

 منه .

 

وميع مدير مبل رئي  جمل  اإلدارة أو نائبه مع ت ( : جيب أن تكون مجيع الشيكات الصادرة من اجلمعية مومعة من64مادة )

 املالية للجمعية .

 

 نماذج التواميع املعتمدة . ينبغي موافاة كافة البنوك اليت يتعامل معها اجلمعية ب ( :65مادة )



 
 
 
 
 
 

لشيكات ، مع الصرف للنقد وسندات االستالم والدفع ل( : ينبغي اختاذ اإلجرا ات الرمابية عند طبع سندات القبض و66مادة )

وجيب أن تكون هذه  ، وكذلك الشيكات غري املستعملة ،ملالي ضرورة االحتفاظ بهذه السندات يف مكان أمني حتت رمابة املدير ا

 ة .ند استخدامها مع االحتفاظ بالنسخ امللغااملستندات بشكل خاص وكافة املستندات املالية مرممة بالتسلسل ع

 

عتماد ة وباعية يف حدود ألف ريال يف املرة الواحد( : جيوز اإلذن بالصرف نقًدا مبوجب أمر دفع على خزينة اجلم67مادة )

 الرئي  أو نائبه . 

 

صدر بتحديده ن الالزم الحتياجات اجلمعية ، والذي ي( : ال جيوز  االحتفاظ لدى أمني صندوق اجلمعية مببلغ يزيد ع68مادة )

  مرار من الرئي  أو من ينيبه بناً  على امرتاح املدير املالي .

 

 أمر الصرف
 

ت الصرف املختلفة ف أو آمر الدفع ، ويعترب توميعه على مستنداعتمد الصر( : يعترب الرئي  أو من ينوب عنه هو م69مادة )

تماد اإلشعارات اصه دفع النقود أو حترير الشيكات أو اعتوميًعا نهائًيا جييز للمسؤولني عن حفظ األموال كاًل حسب اختص

 البنكية أو شرا  االحتياجات . 

كل سلي  بواسطة نفقة مالية يستلزم بالضرورة تنفيذها بش هإن اعتماد الرئي  أو من ينوب عنه ألي تصرف ينشأ عن 

يعترب مدير املالية ت احملاسبية املوضحة بالنظام املالي ، واملستندات النظامية املستعملة لدى اجلمعية وطبًقا لإلجرا ا

 مسؤواًل عن صحة تنفيذ هذه اإلجرا ات . 

الذي جييز  لصناديق دفع النقود وهو املستند النظاميا يعترب )سند الصرف ( املستند النظامي الذي جييز ألمنا  

 سحب النقود من البنك .

 



 
 
 
 
 
 

 المصروفات االستثمارية
 

وع التجاري ، الستثمارية طبًقا للمعتمد يف خطة املشريكون شرا  العقارات واألصول الثابتة وكافة املصروفات ا ( :70مادة )

الئحة ، ويرجع مع النصوص النظامية الوارد يف هذه ال وحبسب الصالحيات املفوضة يف دليل تفويض الصالحيات ومبا يتوافق

  ه اللوائح واألدلة .هذكور يف ذجملل  اإلدارة يف كل إجرا  شرا  غري م



 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع : 
 المشتريات

 

 -ت  ذلك بأحد الطرق التالية :( : يكون تأمني مشرتيات اجلمعية عن طريق السوق احمللي ، وي71مادة ) 

 التأمني املباشر .  -أ

 حسب ما يوصى به الرئي  أول من ينيبه . -ب

ق طلب عروض ال بعد التأكد من مناسبة األسعار عن طرياملشرتيات اليت تزيد ميمتها عن ألفي ريال ال يت  تأمينها إ -ت

 أسعار ، أو ما يراه جمل  اإلدارة .  

 

ليل تفويض دها من اجلهة صاحبة الصالحية طبًقا لد( : يت  شرا  احتياجات اجلمعية مبوجب أوامر شرا  بعد اعتما72مادة )

 حيات .الصال

 

 ي . ( : يت  إصدار طلبات الشرا  كتابة وال يعتمد التوجيه الشفو73مادة )

 

  ، على أن سؤولني باجلمعية بصالحية اعتماد الشرا( : للرئي  أن يقوم بتفويض من يراه مناسبًا من املوظفني امل74مادة )

 الصالحيات .فويض يراعى يف ذلك االلتزام التام بالصالحيات املمنوحة له يف دليل ت

 

مجعية وطبًقا  اسطة املستندات النظامية املستعملة لدى( : إن اعتماد الشرا  يستلزم بالضرورة تنفيذه بشكل سلي  بو75مادة )

 ؤواًل عن صحة تنفيذ هذه اإلجرا ات . لإلجرا ات املنصوص عليها يف اللوائح ، ويعترب مدير املالية مس

 



 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامن :
 والمؤقتة والسلف العهد المستديمة

 

ضه ؛ املوظفني طبيعة العمل وحيدد الرئي  أو من يفو ( : جيوز صرف عهدة مستدمية ملواجهة املصروفات اليت تتطلبها76مادة ) 

 الذين تصرف هل  العهدة واملخولني بالصرف منها . 

 دمة األمور التالية :تصرف العهدة مبوجب مرار من الرئي  أو من يفوضه ، حيدد فيه ب -أ

 اس  املستفيد من العهدة . .1

 مبلغ العهدة .  .2

 الغاية من العهدة . .3

 تاريخ انتها  العهدة . .4

 أسلوب اسرتدادها . .5

 نوع العهدة . مر الصرف ، وتعاجل مالًيا وحماسبًيا وفقتسرتد العهدة من املوظف وفًقا ملا جا  بالقرار الصادر من آ -ب

 ًضا بالدفاتر .تسجل العهدة عند صرفها فوًرا بالدفاتر كما تسجل تسويتها أي -ت

و نهاية زينة اجلمعية عند انتها  الغرض منها أتصفى العهدة ويسرتد الرصيد النقدي منها وإيداعه يف بنك أو خ -ث

 العام حبسب طبيعة السلفة . 

 

واعتمادها من  هدة املستدمية مبقتضى مستندات متت مراجعتهاع( : جيب أن تؤيد املدفوعات النقدية اليت تت  من ال77مادة )

ة يف حدود ل على مستند بشرط اعتماد مدير املاليصاحب الصالحية ، ويستثنى من ذلك احلاالت اليت يصعب فيها احلصو

 مخسمائة ريال . 

 



 
 
 
 
 
 

ل الصرف منها إىل هر ، أو عندما يص يف نهاية كل ش( : يت  استعاضة ما يصرف من العهدة املستدمية بشيك أو نقدًا78مادة )

 ( من ميمتها ، ويت  تسويتها بالكامل يف نهاية الشهر . 50%)

 

اية ذي احلجة من كل شهر مبعرفة املسؤول املالي . ويف نه ( : يت  جرد العهدة املستدمية جرًدا مفاجًئا مرة على األمل79مادة )

 كل عام بواسطة مدير املالية .

 

ملخولة بهذه ارات املختلفة ويف  حدود االختصاصات اصرف عهدة مؤمتة ألعراض خاصة بنا  على طلب اإلد( : جيوز 80مادة )

ظر صرف العهدة رف املدة احملددة لتسوية هذه العهدة . وحيالالئحة للمسؤولني عن هذه اإلدارات . على أن حيدد يف مرار الص

 املؤمتة يف غري األغراض املخصصة هلا . 

 

ذه العهدة ، مع فت من أجله ، ويف حدود املدة املقررة هلجيب تسويه العهدة املؤمتة مبجرد انتها  الغرض الذي صر( : 81مادة )

 ض املخصصة هلا . وجوب رد العهدة املؤمتة يف نهاية الشهر إذا مل تصرف يف األغرا

 

ت ؛ إال مبوافقة لشخص واحد يف نف  الوم عهدة مؤمتة ( : ال جيوز  استعاضة العهدة املؤمتة وال جيوز صرف أكثر من82مادة )

 غري املوظفني واملتطوعني باجلمعية.الرئي  ومدير املالية جمتمعني ، كما ال جيوز  صرف سلفة مؤمتة ل

 

 الشروط التالية :  ( : جيوز ألسباب ضرورية صرف سلفة شخصية ملوظفي اجلمعية حسب83مادة )



 
 
 
 
 
 

ال تتجاوز مدة يد القيمة راتب املوظف لثالثة أشهر وأحيدد الرئي  أو من ينوب عنه ميمتها ومدة سدادها على أال تز -أ

في حد كما جيب أن حيضر كفياًل من أحد موظالسداد سنة ، وال جيوز اجلمع بني أكثر من سلفة للموظف الوا

 اجلمعية . 

ونهاية خدمة كفيله  لفف ال يتجاوز  مستحقات نهاية خدمة املوظفُسأن يكون إمجالي املستحق على املوظف من ُعَهد و -ب

 وأن يكون مد أمضى باخلدمة أكثر من سنة .

 دارة أو من يفوضه .وجيوز االستثنا  من الشروط السابقة بقرار من رئي  جمل  اإل -ت

ك املقدم مبل اليوم منح  ذل   الشهر على أن ال يت  من املمكن أن مينح للموظف مقدم من راتب الشهر خيص   بنهاية نف

( من راتب املوظف األساسي %50لى أن ال يتجاوز  املقدم )اخلام  من الشهر نفسه أو بعد اليوم العشرين من نف  الشهر ، وع

 رات بالسنة الواحدة .، وال متنح هذه امليزة إال مرة واحدة بالشهر وال تتعدى ثالثة م

 

قرار  من الرئي  أو ال نقدية أن يعطي عهدة ألي سبب كان ؛ إال به أن يكون بعهدته أمو( : ال جيوز ملن تتطلب وظيفت84مادة )

وراق عادية لى حساب املوظف ، وأية عهدة معطاة بأمن يفوضه بذلك ، على أن يت  إعداد سندات صرف رمسية بذلك تقيد ع

 ذلك .دارًيا على دون حترير سندات بها يعترب مانح العهدة مسؤواًل عنها وحياسب إ

 

أو من ينوب عنه  ا يف مواعيدها ، وعليه أن ُيعل  الرئي ( : على مدير املالية متابعة تسديد العهد والسلف واسرتداده85مادة )

فعة واحدة من ن املوظفني يف حاالت تأخر ه  عن السداد دخطًيا عن كل تأخري يف تسديها أو ردها ، وتسرتد العهد والسلف م

 .  مستحقاته  طرف اجلمعية

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع : 
 التأمينات

 ( : تنقس  التأمينات إىل مسمني :86مادة )

 أواًل : تأمينات للغري :

ارتباطات  ت املقدمة من الغري  كتأمني عن عقود أووتشمل املبالغ النقدية وما يف حكمها والكفاالت واالستقطاعا 

 يلتزم بتنفيذها جتاه اجلمعية .

 : ثانًيا : تأمينات لدى الغري 

عقود أو  طاعات املقدمة من اجلمعية للغري  كتأمنيوتشمل املبالغ النقدية وما يف حكمها أو الكفاالت أو االستق 

 ارتباطات تلتزم بتنفيذها جتاه الغري .

 

إذا زال أصحابها  كام التعامدية اخلاصة بها ، كما ُترد إىل( : تسوى التأمينات املقدمة أو املودعة من الغري  وفق األح87مادة )

 السبب الذي مدمت من أجله ، وبعد موافقة الرئي  أو من ينيبه .

 

العقود املربمة  لى أن تسرتد كلًيا أو جزيًئا وفق أحكام( : ُتسجل التأمينات لدى الغري على اجلهات املستفيدة منها ع88مادة )

 هلذا الغرض أو زوال األسباب اليت مدمت من أجلها .

 

ة إليها ، طاة من مبله يف ملف خاص ، ويراعى العودُتحفظ صكوك ووثائق التأمينات املقدمة للجمعية أو املع ( :89مادة )

القيود احملاسبية  ها ، ويكون مدير املالية مسؤواًل عن صحةوفحصها دورًيا بغية التأكد من استمرار صالحيتها أو انتها  أجل

 اخلاصة بها ومتابعة اسرتدادها حبلول أجلها .

 



 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر  : 
 الصندوق
 

 عية والغري ،معية . وأصول العقود املربمة بني اجلم( : ينشأ باجلمعية خزينة حلفظ أصول املستندات الرئيسية للج90مادة )

ا إال مبفتاحني ستندات املهمة باجلمعية ، وال يت  فتحهواألوراق التجارية طويلة األجل وحنو ذلك ، وبصفة عامة مجيع امل

 أحدهما بيد الرئي  واآلخر  بيد مدير املالية .

 

 ندوق بقرار  من جمل  اإلدارة . ( : يت  إنشا  صندوق رئيسي باجلمعية ، ويت  تعيني أمني الص91مادة )

 

 ( : يكون أمني للصندوق ، مسؤواًل عن اآلتي : 92ادة )م

ن مبل مومعة منه ومن األشخاص املخولني بذلك ماستالم املبالغ الواردة للجمعية مبوجب سندات مبض رمسية ، و -1

 اجملل  .

 جلمعية .إيداع تلك األموال فور تسلمها لدى البنك الذي يتعامل معه ا -2

دفاتر الصندوق ، ات الصرف ، والكشوفات ، ودفاتر الشيكات ، وت القبض ، وسنداالحتفاظ لديه مبقر اجلمعية بسندا -3

 وكافة األوراق ذات العالمة بعمله .

 لدالة على ذلك .صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها مع االحتفاظ باملستندات ا -4

 لقادمة .املشاركة يف وضع مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية ا -5

 سب اختصاصه.الية وفقًا ملا هو معتمد يف امليزانية حباجملل  والرئي  فيما يتعلق باملعامالت امل تنفيذ مرارات -6

 



 
 
 
 
 
 

ئية وبقرار كتابي و املتحصالت ، إال يف الظروف االستثناُيحظر على أمني الصندوق الرئيسي الصرف من اإليرادات أ ( :93مادة )

ون الصرف بنا  منفردين كاًل يف حدود صالحياته . وأن يك مسبق من الرئي  أو من ينوب عنه مع املدير  املالية جمتمعني أو

 على أوامر  دفع أو أذونات صرف معتمدة . 

 

 ( : على أمني الصندوق إعداد ما يلى : 94مادة )

اإلدارة املالية  العهد النقدية ، وُتراجع يومًيا منكشوف باحلركة اليومية للصندوق ، موضًحا بها الرصيد النقدي و -أ

 ة بني الرصيد الدفرتي والرصيد الفعلي.مع أوراق االستالم والصرف والتوريد ، ويت  عمل مطابقة يومي

االستحقاق  احملفوظة بالصندوق مرتبة  حسب تواريخ الشيكات والكميات واألوراق التجارية األخرى كشوف جبميع -ب

 ا للغري . ؛ ملتابعة حتصيلها أو توريدها للبنك يف مواعيدها أو تظهريه

ما يوجد  ميمة ختص الغري خبزينة اجلمعية ، وكل ( : ُيحظر على أمني الصندوق إيداع أي مبالغ أو مستندات ذات95مادة )

 نية . يف اخلزينة يعترب من أموال اجلمعية وإال تعرض للمسائلة القانو

 

رر ذي ميمة د أو شيكات أو حواالت بريدية أو  أي حم( : أمني الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عما يف عهدته من نقو96مادة )

ل  من عهدته ضامن عن كل عهدة فرعية تسواًل بالت، ومجيع حمتويات الصندوق تكون يف عهدته شخصًيا ، كما يكون مسؤ

أو وفاته  –صندوق در يف هذا الشأن ويف حالة تغري أمني الإىل مساعده ، وعليه تنفيذ التعليمات اخلاصة بالصندوق واليت تص

 عرفة اإلدارة املالية .يت  نقل عهدة الصندوق إىل من حيل حمله بعد إجرا  جرد فعلي مب –

 

اجلرد الالزمة   لى فرتات دورية خالل العام ، وعمل حماضرجرد مفاجئ للصناديق التابعة للجمعية ع ( : يتعني إجرا 97مادة )

بالعجز  الذي مد  كلف بالقبض أو املكلف بالتحصيل ( مديًنا، ويكون املوظف املسؤول عن استالم النقد ) أمني الصندوق أو امل



 
 
 
 
 
 

ولت لإليرادات تى يربر  أمني الصندوق سبب وجودها ، وإال حح يظهر نتيجة اجلرد ، أما الزيادة فتقيد يف حساب مستقل

 دة يف الصناديق كالنقص بها . املتنوعة ، على أن هذا ال يعفيه من التحقيق عماًل مببدأ الزيا

 

ر اته ، ويصدعية ، ويكون اجلرد شاماًل جلميع حمتوي( : خيضع صندوق اجلمعية للجرد يف نهاية السنة املالية للجم98مادة )

ألمر  فوًرا من مبل الة ظهور  فرق بالعجز  أو الزيادة يرفع االرئي  مرارًا  بتشكيل جلنة اجلرد وحبضور أمني الصندوق ، ويف ح

 ؤولية .رئي  اللجنة إىل الرئي  الختاذ اإلجرا ات الالزمة لتحديد املس

 

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل الحادي عشر : 
 المخازن
 

ا يف األدلة الداخلية رمابة عليها وفًقا لإلجرا ات املنصوص عليهصناف واألشيا  وال( : يت  استالم وختزين وصرف األ99مادة )

 اليت يصدرها اجلمعية .

 

ختاذ كافة ص باملخازن وتكون بعهدته ، وذلك بعد ا( : تسل  مجيع األصناف اليت ترد اجلمعية إىل املوظف املخت100مادة )

 اإلجرا ات اخلاصة بالفحص واالستالم .

 

اسطة القيد ري والفجائي ، باإلضافة إىل الرمابة بو( : تت  الرمابة على املخازن عن طريق اجلرد والتفتيش الدو101)مادة 

 املنتظ  يف السجالت ، ويكون مدير املالية مسؤواًل عن ذلك .

 

ويت  ذلك  وجودات املخازن مرة كل عام على األمل ،باإلضافة إىل اجلرد الدوري واملفاجئ جيرى جرد كافة م ( :102مادة )

 ئي  .مبل نهاية السنة املالية بواسطة جلنة حيدد أعضاؤها من مبل الر

 

ملالية وموافقة الرئي  ا ملوظف املسؤول حسب تقدير مدير( : يف حالة وجود عجز يف املخزون ألسباب خارجة عن إرادة ا103مادة )

 عن العجز . ذلك فاملوظف املسؤول عن املخزن مسؤواًل ؛ يت  اختاذ مرار بتسوية العجز  على حساب اجلمعية ، وفيما عدا

 

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني عشر :
 الرقابة المالية

 المراجعة الداخلية
 

بل جمل  جرا ات العمل والرمابة املعتمدة من مإ( : يقوم املراجع الداخلي بالتحقق  من صحة تطبيق سياسات و104مادة ) 

 ملرجعة الداخلية أواًل بأول .اإلدارة ، والتأكد من فاعليتها ، وإطالع الرئي  بنتائج أعمال ا

 

ول زمين ميع نشاطات اجلمعية وموجوداته وعمل جد( : يقوم املراجع الداخلي بوضع برنامج املراجعة الداخلية جل105مادة )

 بذلك .

 

 لي: ا هو متعارف عليه مهنيًا ، وباألخص مبا ي( : يقوم املراجع الداخلي بأعمال املراجعة الداخلية وفق م106)مادة 

 ا .تقيي  نظ  الرمابة الداخلية للجمعية وتقدي  التوصيات بشأنه -أ

 تقيي  النظام احملاسيب للجمعية وتقدي  التوصيات بشأنه . -ب

 مراجعة القوائ  املالية للجمعية . -ت

 مدى حتقيق اجلمعية ألهدافه املرسومة .تقيي   -ث

 تقيي  مدى استغالل اجلمعية ملوارده املادية والبشرية . -ج

 ة واملالية.يب املعتمدة يف كافة اجملاالت اإلداريسالمة تطبيق وتنفيذ السياسات و األنظمة واإلجرا ات واألسال -ح

 فحص ومتابعة أرصدة وحركة احلسابات وإبدا  الرأي حوهلا . -خ

لى اجلمعية جتاه أنواع املستندات اليت أنشأت التزمًا ع مراجعة طلبات الشرا  والعقود واالتفاميات اليت متت ، ومجيع -د

 الغري .



 
 
 
 
 
 

فاجئ على معية عن طريق القيام بأعمال اجلرد املالتحقق من سالمة اإلجرا ات املطبقة للحفاظ على ممتلكات اجل -ذ

 عية .املخازن واملوجودات الثابتة وخزائن اجلم

ري ، وإثباتها صيل أموال اجلمعية ومستحقاته لدى الغالتحقق من استخدام األساليب واألدوات املناسبة اليت تكفل حت -ر

 بالدفاتر والسجالت واحملاسبية .

رك على أال يشا ها من مبل الرئي  وتتعلق بطبيعة عمله ،( : على املراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف ب107مادة )

 بأي أعمال تنفيذية مد تقع حتت مراجعته. 

 

 مراقب الحسابات
 

بالعمل يف  داخلية ، يت  تعيني حماسب مانوني مرخص لهدون اإلخالل بإجرا ات املراجعة احلسابية واملالية ال ( :108مادة )

سابات اخلتامية ابات اجلمعية الربع سنوية ، ومراجعة احلاململكة العربية السعودية حسب القوانني املعمول بها ؛ لفحص حس

 .يف نهاية السنة املالية و إبدا  الرأي عليها 

 

ة السعودية مراجعًة معايري املعمول بها يف اململكة العربي( : على احملاسب القانوني مراجعة حسابات اجلمعية وفًقا لل109مادة )

 ير خاصة . ة السنة إال يف احلاالت اليت تستدعي تقارمستمرًة لتقدي  التقارير الالزمة عن سري العمل ، وذلك يف نهاي

 

لسجالت مات العمل الرمسية ، على مجيع الدفاتر واانوني أو من ينتدبه االطالع ، خالل أو( : للمحاسب الق110مادة )

املختلفة تيسري  ليها ألدا  مهمته ، وعلى إدارات اجلمعيةواملستندات وطلب البيانات واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول ع

 مهمة املرامب يف ذلك .

 



 
 
 
 
 
 

مه إىل الرئي   الختاذ وبه من أدا  مهمته ؛ يثبت ذلك يف تقرير يقدالقانوني أو  مند ( : يف حالة عدم متكني احملاسب111مادة )

 اإلجرا  الالزم يف هذا الشأن .

 

اسب القانوني عرض أموال اجلمعية للخطر ؛ يرفع احمل( : عند اكتشاف أية خمالفة خطرية ، أو اختالس ، أو تصرف ي112مادة )

 جه السرعة .ختاذ اإلجرا ات الكفيلة مبعاجلة األمر على ورة أو من يفوضه البذلك فوًرا تقريًرا إىل جمل  اإلدا

 

تقريره عن  اته ومراجعة القوائ  املالية ، وتقدي ( : على احملاسب القانوني التحقق من أصول اجلمعية والتزام113مادة )

 . الية للجمعية القوائ  املالية خالل مدة ال تتجاوز  شهرين من نهاية السنة امل

 

  



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر : 
 أحكام ختامية

 

 فيذها .  ُيصدر الرئي  التعليمات الالزمة لتن( : تعتمد هذه الالئحة من مبل جمل  إدارة اجلمعية ، ومن ث114مادة )

 مادها .( : جيري العمل بهذه الالئحة يف حق اجلمعية  من تاريخ اعت115مادة )

 ة جمل  اإلدارة .ال جيوز  إجرا  أي تعديل على هذه الالئحة إال مبوافق ( :116مادة )

 مت حبمد اهلل ؛؛؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


