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 تعريفات ومصطلحات

 : -ذلك خالف يقتض السياق لم ما لفظ كل جانب إلى املبينة  املعاني الالئحة هذه ضمن والواردة التالية باأللفاظ يقصد  :1 مادة 

   جمعية ألجلهم لخدمة األشخاص ذوي االعاقة إدارة : اإلدارة

 وإدارته   ، الجمعية على لإلشراف العمومية الجمعية قبل من املعين املجلس هو  :اإلدارة مجلس

 .اإلدارة مجلس  رئيس : الرئيس

 .للجمعية التنفيذي  املدير  : املدير

 من  اإلدارة وتراجع مجلس من وتعتمد املالية  الشؤون إدارة تصدرها التي املالية التقارير عن عبارة  هي :املالية القوائم

 املتمة النقدي واإلفصاحات التدفق وقائمة  الدخل قائمة  و  ) امليزانية (مالي مركز  قائمة :وتتضمن الخارجي املدقق

 .بدونها امليزانية تقرأ ال والتي للميزانية

 قادمة،مالية  سنة خالل للمنشأة "التقديرية" املالية القوائم توضح تقديرية مالية قائمة هي :للجمعية التقديرية املوازنة

 .للمنشأة املالية الخطة في األولى املالية الفترة تعد وهي

 املالية  الالئحة

 عامة  قواعد
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  و   ت(سنوا  5-3قادمة ) فترة خالل للمنشأة "التقديرية" املالية القوائم عن تعبر مالية قائمة هي :للجمعية املالية الخطة

 .الخطة في األولى السنة هي املوازنة تعتبر

 

 

 

 

 

 

 

 عامة  أحكام
 

 الرقابة  أموالها وإحكام على املحافظة يكفل بما للجمعية املالية املعامالت جميع على الالئحة هذه أحكام تسري    :2 مادة

 .عليها الداخلية

   .عام كل من ديسمبر شهر من األخير اليوم بنهاية وتنتهي يناير  شهر من األول  اليوم من للجمعية املالية السنة تبدأ  :3 مادة 

  .األخطار جميع ضد وممتلكاتها أموالها على املحافظة يكفل نظاما املنشاة تضع : 4 مادة 

 .لوائح املنشأة كافة تنفيذ حسن عن واملسئولة املالية الالئحة تنفيذ بها املناط  اإلدارة هي املالية  الشئون  إدارة  :5 مادة 

 .  الالئحة  هذه إحكام  مراعاة عن  اإلدارة ومجلس التنفيذي  املدير أمام األول  املسئول  هو املالي املدير : 6 مادة 

السعودية معايير مقتضيات  وفق سنوية والربع املالية  القوائم بإعداد للجمعية املالية اإلدارة  تلتزم    :7 مادة   املحاسبة 

 الخارجي الحسابات من مراقب  مراجعتها يتم  أن على  القوائم، تلك لتاريخ  التالي الشهر  من  25 في  أقص ى بحد  والدولية ،

 .القوائم إلصدار تلك تالية جلسة أول  في اإلدارة مجلس من تعتمد وأن ، )الخارجي املدقق(

  سواء املالي النظام بتطبيق املالية الشئون  إدارة تلتزم :8 مادة
 
  أو يدويا

 
 وفق  املالية  القوائم إصدار يتيح الذي  بالشكل آليا

   .والدولية السعودية املحاسبة  معايير مقتضيات
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 الشريعة اإلسالمية ، أحكام مع تتفق   )املخاطر  منخفضة (    مأمونة استثمارات  في الجمعية أموال  توظيف  يتم :9 مادة   

 واالستثمار املالية مدير الشئون  االستثمارات هذه إدارة ويتولى اإلدارة، مجلس يقرها التي والسياسات اإلجراءات ووفق

 .الجمعية في

 مايلي :  االستثماراألموال واملبالغ التي تعتمد لها وأساليب تنفيذ خطة  استثماريراعى عند تحديد مجاالت  : 10مادة 

 مأمونة وتتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .  االستثمارات أن تكون  .1

 املحلية . االستثماراتالتركيز على   .2

 .  االستثماراتتنويع   .3

 .  للجمعيةاملالية  بااللتزاماتاملطلوبة للوفاء  توفير الحد الكافي من السيولة  .4

 . االعتباراتالحرص على تحقيق أكبر عائد مالي ممكن دون إخالل بالتوازن بين سائر  .5

 

 

 

 

 وابداء الرأي فيها .  االستثماربدراسة املوضوعات املتعلقة بمجاالت وسياسات  الجمعية تختص وحدة املوارد املالية ب :11مادة 

رئيس مجلس  يقرها    لالستثمار تضع وحدة املوارد املالية مشروع خطة سنوية خاصة لتنفيذ الخطة العامة    :  12مادة  

لكل مجال من مجاالت    اإلدارة التي تخصص  املبالغ  يحدد  كما  السنه  تلك  تحقيقه خالل  املتوقع  الفائض  فيها  يحدد 

من قرارات ، وتدرج تقديرات هذه الخطة   ارة اإلدوما يصدر من مجلس    لالستثمارعلى ضوء الخطة العامة    االستثمار 

 .  للجمعيةالسنوية ضمن مشروع املوازنة التقديرية 

    اإلدارةإلى مجلس    رئيس مجلس اإلدارةيقدم    :  13مادة  
 
 سنويا

 
ونتائج    لالستثمار يبين مدى تنفيذ الخطة السنوية  تقريرا

 في تنفيذها ومقترحات التغلب على هذه الصعوبات .  الجمعيةالتنفيذ وبيان الصعوبات التي تواجه 

 صالحية إصدار قرارات نهائية فيما يلي : لالستثماروحسب الخطة السنوية املعتمدة  لرئيس مجلس اإلدارة :14مادة 

 قائمة. شراء وبيع أسهم وحصص شركات  -1

 السنوية. املساهمة في مشاريع جديدة في حدود املبالغ املعتمدة في الخطة  -2

 لزيادة رأس مال تلك  الجمعيةزيادة حصة  -3
 
 الشركات. في الشركات التي تساهم فيها تبعا
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 االستثمارية. املساهمة في الصناديق  -4

 العمالت. بيع وشراء  -5

 اململكة.شراء وبيع أراض ي ومباني داخل  -6

 وصيانتها. إنشاء املباني االستثمارية  -7

 وطرق استالمها وطبعها تموينها طريقة املالي املدير  من بتعليمات تنظم – قيمة ذات دفاتر – التالية الدفاتر : 15 مادة 

واملستعمل فقد حالة في تتبع التي واإلجراءات الحفظ ومدد منها واملستعمل الجديد وحفظ ومراجعتها منها   الجديد 

 :-وهي ،)الكركتور (األبيض  الحبر استخدام أو الحذف أو املحو أو  الكشط يجوز  فال القيمة ذات  واملستندات

 .البنوك من املستلمة الشيكات دفاتر -1

 .الصرف وإيصاالت  الصرف مستندات دفاتر -2

 .القبض مستندات دفاتر -3

 .الجمعية مستحقات تحصيل إيصاالت  نماذج دفاتر -4

 .املخازن  من املهمات  وصرف واستالم إضافة مستندات دفاتر -5

 .البيع فواتير دفاتر -6

 .املستأجرين عقود دفاتر -7

 

 

 

 

  سنة كل من   عاشرال الشهر خالل املقبلة املالية للسنة املالي للنشاط تقديرية موازنة بإعداد الجمعية إدارة تقوم :16 مادة

ة من قبل مجلس  املالي السنة ذات من  "ديسمبر " ثاني عشرال الشهر نهاية أقصاه موعد في املوازنة  تلك وتعتمد ميالدية

 .ةاالدار 

 :اآلتية الفرعية التخطيطية املوازنات  من للجمعية السنوية  التخطيطية املوازنة تتكون  :17 مادة 

 .الجاري  بالنشاط الخاصة واالستخدامات املوارد وتشمل :الجارية املوازنة  .1

 .باالستثمارات الخاصة واالستخدامات املوارد  وتشمل :االستثمارية املوازنة  .2

 .العام خالل املتوقعة النقدية واملدفوعات املقبوضات وتبين :النقدية املوازنة  .3

 للجمعية  العامة املوازنة مشروع تقديرات إعداد مراحل
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 على األقسام ويعممها من قسم لكل التفصيلية املوازنة بإعداد الخاصة والنماذج التعليمات املالي املدير يصدر :18 مادة     

 .املالي للمدير ورفعها املستقلة موازنتها إعداد  فرعية وحدة كل تتولى وهكذا الجمعية، إدارات

 .النهائي في شكلها إدارة كل مع  ومناقشتها املوازنة  تقديرات إعداد لكشوف املالية املراجعة املالية الشؤون  تتولى :19 مادة    

 .التنفيذي  املدير إلى النهائي بشكلها املوازنة مشروع رفع املالية الشؤون إدارة تتولى :20 مادة    

 نهاية قبل ملناقشته وإقراره اإلدارة مجلس على التالي للعام  التقديرية املوازنة  مشروع عرض  التنفيذي  املدير  يتولى  :21 مادة     

 .املالية السنة من  "ديسمبر " ثاني عشرال الشهر 

  يظهر  قد انحراف أي أسباب وتحليل املوازنة مراقبة  عن مسئوله املالية الشؤون إدارة :22 مادة    
 
 .شهريا

للجمعية، األنشطة من فرعي نشاط لكل جارية تخطيطية موازنة اعتمادات تخصيص يتم :23 مادة   االقتصادية 

 ومتابعتها االعتماداتهذه   على لالرتباط الالزمة السجالت األنشطة لهذه املتابعة املالية األقسام تمسك وهكذا

 .بها املوازنة تنفيذ ومراقبة

 املعمول  القرارات والتعاميم مراعاة مع املستندات مراجعة بعد املوازنة في الواردة االعتمادات  حدود في الصرف يتم :24 مادة    

 .االعتمادات تلك باستخدام يتعلق فيما بها

تضمن املوازنة السنوية للجهة تقديرات اإليرادات والنفقات اإليرادية والرأسمالية وأسس تقديرها مع بيان يوضح    :  25مادة      

التدفقات النقدية املتوقعة الداخلة والخارجة ملعرفة السيولة الالزمة لتشغيل الجهة وتنفيذ خطة استثمار الفائض  

 . الجمعيةالنقدي لدى 

 .وتجميعية وبنود وعامة رئيسية حسابات إلى املوازنة  في واملصروفات  اإليرادات من كل عناصر تقسم :  26 مادة    

 

 

 

 

إذا بدأت السنة املالية الجديدة قبل اعتماد املوازنة ولم يصدر تنظيم خاص بذلك من املجلس يتم العمل    :27ة  دما     

 ملا يلي : 
 
 وفقا

ا  (12/ 1)تكون النفقات في حدود اعتمادات العام املالي السابق وبنسبة  -1  . شهري 

ا لإلجراءات الخاصة   تاإليراداتحصل  -2  بها. طبق 

 . ود اعتمادات العام املالي السابقفي حد لالستثمارتنفذ الخطة السنوية  -3
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 . رئيس مجلس اإلدارة املدرجة باملوازنة إال بموافقة  االعتماداتال يجوز التعاقد بما يرتب نشوء نفقة تزيد عن  : 28مادة 

  .إليه% من قيمة االعتماد املنقول 15النفقات فيما ال يتجاوز  اعتماداتللمدير العام اعتماد املناقلة بين  :29مادة 

 

 

 

ب  :30مادة   واملالية  اإلدارية  الشئون  إدارة  لجميع الجمعية  تختص  املحاسبية  والسياسات  القواعد واإلجراءات  بتحديد 

يل وفروعها وعليها االلتزام باملبادئ واألعراف املحاسبية املتعارف عليها . وتقوم في سبالجمعية  األنشطة والفعاليات املالية ب 

التحصيل وقواعد الضبط الداخلي وتحديد مدخالت ومخرجات الحسابات املالية  ذلك بوضع وتنظيم قواعد الصرف  

 وفروعها.  الجمعيةوالتكاليف واملوازنات املالية لدى 

حسابات    :31مادة   مسك 
ُ
التكلفة    الجمعيةت أساس  على  املالية  القوائم  عد 

ُ
وت عليها.  املتعارف  املحاسبة  ملبادئ   

 
وفقا

 ملبدأ   تواإليراداوتسجل األصول والخصوم   التاريخية.
 
 االستحقاق. والنفقات طبقا

املالية    الجمعيةتمسك    :32مادة   والدفاتر  السجالت   
 
آليا أو   

 
يدويا ,    والتكليفيةوفروعها  لها  بتحديد الالزمة  تقوم  كما 

لها   , واإلجراءات املنظمة  املالية  التي تحكم التصرفات  الوقائع والدورة  القواعد واملبادئ  التي تسجل  النماذج  , وتصمم 

 املستندية التي تحقق الرقابة الداخلية وأهدافها . 

ملوجودات    :33مادة   تضاف  العينية  والوصايا  والتبرعات  تاريخ    الجمعيةالهبات  في  السوق  في  مثيالتها   امتالكبقيمة 

 لها. الجمعية

( مائة ألف    100,000سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة بما ال يتجاوز )    إنشاء يفوضه  أو من    لرئيس مجلس اإلدارة  :34مادة  

ا على أن يتضمن   ريال للحالة الواحدة ذلك لصرف املبالغ الصغيرة أو إنجاز أعمال ضرورية وعاجلة تتطلب الصرف نقد 

  قرار إنشاء السلفة غرضها ومبلغها وحدود الصرف منها وأن يتم تسويتها في نهاية العام املالي , أو انتهاء الغرض منها . 

 

 

يجة الفترة املالية في نهاية  حساب مصروفات وإيرادات سنوات سابقة الذي يقفل رصيده في حسابات نتيقيد في    :  35مادة  

 املدة , اآلتي : 

 الشئون املالية
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 النفقات الخاصة بالسنوات السابقة التي لم تصرف أو تقيد ألصحابها في السنة املستحقة عنها . -1

 لسنة الخاصة بها . اإليردات التي تخص سنة أو سنوات سابقة ولم تكن قيدت ضمن إيرادات ا -2

ا لألسعار السائدة حين إجراء تلك    36مادة   : تحول قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفق 

 ألسعار  
 
املعامالت وتحول أرصدة الحسابات املسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة املالية إلى الريال السعودي وفقا

 في ذلك التاريخ . الصرف السائدة 

 

 

 مجلس للعرض على وجد إن القصور  أوجه بيان مع االستثمارية واملشروعات التخطيطية املوازنة مراقبة يتم :  37 مادة 

 أو  منها املتوقعة  واإليراداتإسهامها   نسبة وفق بها العمل بدا التي للمشروعات األولوية إعطاء مع  الالزم التخاذ اإلدارة

 الغرض غير في اعتماد  من الصرف يجوز  كما ال  االستثمار  موازنة بنود في واردة  غير  بأعمال االرتباط يجوز  وال عليها، املترتبة

 .املالي املدير وإخطار  التنفيذي  املدير من بموافقة إال له املخصص

 املرتبطة جميع املبالغ السجل هذا  في ويقيد املوازنة  في وارد اعتماد  أو نوع بكل الخاصة  لالرتباطات  سجل يمسك    : 38 مادة       

 .ارتباط كل عن وافية وبيانات  املوازنة في املعتمد اإلجمالي واملبلغ نوع كل على بها

 االثني نهاية الشهر في يتم أن على مقبله مالية سنة إلى ترحل وال املالية السنة بانتهاء القائمة االرتباطات تنتهي :  39 مادة       

 .الجديد العام  في بها ليعمل االستثمارية املوازنة االرتباطات تجديد املالية السنة  من عشر

 ما االرتباط على ويتم للمشروع املالية السنوات  على مالية سنوات عدة  تخص التي التعاقدات تقسيم يتم   : 40 مادة       

 وفي املالية الحالية السنة  من العاشر  الشهر نهاية في القادم املالي  العام  موازنة  خطة من  فقط  األول  العام  يخص

 ولحين املنصرم العام املالية موازنة معدالت وفق الصرف يتم قهرية لظروف املالي العام بداية عن االعتماد تأخر حال

 .الجديد املالي للعام التقديرية امليزانية اعتماد

 

 

 

  

 املوازنة على والتعاقدات االرتباطات



                                                                      

10 
 

 

 

تقديم بالخدمة موجودة مادية أو فنية ألسباب جردها يصعب التي الثابتة الجمعية أصول  تعتبر :41 مادة  بياناتها ويتم 

 .األصول  هذه تتبعها التي الثابتة األصول  سجالت واقع  من والقيمة الكمية

 الرئيسية  من املجموعات  للجمعية الثابتة األصول  وتتكون املالية   السنة خالل األقل على مرة الثابتة األصول  تجرد :42 مادة 

 :التالية

 .واملعدات اآلالت.   3                                .واملرافق املباني.   2                                                                .االراض ي .1

           .حيوية أصول    .6                     .مكتبية وأدوات أثاث .    5                                           .صغيرة وأدوات عدد.     4            

 .أخرى  أصول    .9        .استبعادها تقرر  ثابتة أصول .    8                   .ثقيلة ومعدات وانتقال نقل وسائل.    7            

 مجلس النسب من تلك وتعتمد الزكاة مؤسسة تصدرها التي ) اإلهالك(    اإلطفاء نسبة الجمعية إدارات تطبق :43 مادة

 .اإلدارة

 يلي  ملا وفقا أصل لكل املقدر اإلنتاجي  للعمر طبقا  الثابتة لألصول   االستهالكُيحسب  :44مادة 

 بناء على جداول استهالك األصول الصادر عن مؤسسة الزكاة والدخل السعودية:                         
 

 النسبة  عدد السنوات  األصل 

 % 5 سنة 20   املباني

 % 10 سنوات  10 وديكور  أثاث

 % 25 سنوات  4 سيارات ومكيفات 

 % 25 سنوات  4 وبرمجيات  آلي   حاسب أجهزة

 تحتسب في نهاية السنة حسب وحدات التشغيل الفعلية خالل العام.  األجهزة املرتبطة بوحدات التشغيل* 

 * وحدة التشغيل يمكن أن تكون زمن )ساعة مثال( أو عدد استخدامات أو ومضة ....إلخ. 

 

اإلجراءات    :45مادة   تقررها  كما  الثابت  األصل  إهالك  حساب  ونهاية  بدء  تاريخ  تحديد  طريقة  على  والثبات  االلتزام  يتم 

 والقواعد املالية بالجهة .

 املحاسبية وأحكام املعايير مقتضيات وفق  الثابتة لألصول  الفرعية املجموعات بتطبيق املالية اإلدارة مدير يفوض   :46 مادة

 .السعودية

 الثابتة  األصول 
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 من وتراقب وتثبت كمصروفات املالية القوائم في كأصول  تثبت ال )سعودي  ريال 300 ( من اقل األصول  مشتريات :47 مادة

 والذي  العهد سجل في محكم  للقيد نظام بوضع للجمعية املالي املدير ويكلف العهد، سجل في إدراجها خالل

 .الجمعية بفروع مندوبها ولدي  الرئيس ي باملركز للجمعية اإلدارية الشئون  طرف يمسك

 

 

 

 

 

 ال كما سلطة، ملن يعلوه أو  لنفسه بالصرف يأمر أن املالية للسلطات  طبقا الصرف اعتماد سلطة لهم ملن يجوز  ال :48 مادة 

 حالة  في ويجوز  الشخص ي، الصرف باسمهم  مستند أو الشيك كان إذا  الصرف  مستند أو  الشيك على التوقيع لهم  يجوز 

 .األعلى للسلطة املستندات هذه املالي املدير يوقع  أن املتكررة الرواتب

 الصالحيات إال وفق االعتمادات  تجاوز  أو تعديل يجوز  وال  لها املخصصة األغراض في املالية  االعتمادات تستخدم :49 مادة 

 .اإلدارة مجلس  من واملحددة  املرفقة

   :-اآلتية الطرق  بإحدى  الجمعية من الصرف يكون  :50 مادة 

 باستخدام الصرف واعتمادها  وأذون  الشيكات  تحرير في والعناية الدقة يراعى أن على  ( البنوك صرف  أوامر  أو  شيكات .1

 .)األزرق اللون  وذات الكروي  السن ذات الجافة األقالم

 .للجمعية الرئيس ي املقر وخارج للجمعية التابعة الجهات من صرف إخطار .2

 .الخزن  أمناء أو الصرف  مندوبي  طريق  عن أو واملؤقتة  املستديمة للسلف املقرر  النظام حدود في نقدا .3

 واملعتمدة للبنوك والخزن  املبلغة التوقيعات لنماذج مطابقا   )ثان  و  أول (    توقيعين الصرف مستند يحمل أن يجب :51 مادة 

 كتابة  املبلغ إن من  والتحقق  مستندات الصرف مراجعة   )الثاني(   بالتوقيع لهم  املرخص على يجب كما .التنفيذي  املدير من

     .ورد باملستندات ملا مطابقة الصرف  وأذون  بالشيكات املستحق  وأسم وأرقاما 

 

 

 الصرف إجراءات

 البنكية  واإلجراءات البنوك 
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من أو  بنك  لدى الجمعية ألموال  رئيسية  جارية حسابات بفتح  للجمعية املالية  الشؤون  تكلف : 52 مادة   البنوك أكثر 

 ممن املجلس أعضاء ثالثة من من اثنين بتوقيع إال األموال هذه من السحب يتم وال اإلدارة، مجلس من وباعتماد الشرعية،

  .ترشيحهم  على املجلس يتفق

 منه ويصرف الجارية للجمعية املوازنة حدود في الرئيس ي الحساب من تمويله وبتم الجمعية إلدارة حساب يفتح :53 مادة

  منه ويمول  الجمعية مقر  شئون  على
 
 .للفروع الفرعية  ضوء املوازنات في الفروع في وفات املصر حسابات  أيضا

 تحويل اإليرادات خالل حساب من  ويتم للمصروفات وآخر  اإليرادات حساب :بنكيين حسابين الفروع كافة  في  تفتح  :54 ادة م

 إدارة حساب من فيمول  الفرع حساب مصروفات أما بالبنك، الرئيس ي الجمعية حساب إلى الفرع إيرادات لكافة أسبوعي

 .الفرع ملصروفات الجارية املوازنة  ضوء في الجمعية

   .تجديدها يجوز  وال سحبها تاريخ  من سنة خالل للصرف صالحة تعتبر الشيكات :55 مادة         

 

 

 وتنظيم وأذون الصرف الشيكات لتوفير يلزم ما اتخاذ للجمعية الفرعية  باإلدارات املالية اإلدارة محاسبي على :56 مادة 

 .الداخلية الرقابة  أحكام مع يتفق بما كعوبها وحفظ وحفظها تداولها طريقة 
 

بها حسب النموذج  استالممبالغ نقدية أ شيكات دون تحرير إيصال  استالموفروعها  الجمعيةال يجوز ألي جهة في  :57مادة 

ويجوز إرسال الشيكات إلى املستفيدين بالبريد املسجل   باالستالمكما ال يجوز تسليم أي مبلغ أو شيك إال بعد التوقيع    ،املقر

 اإللكترونية. والدع بواسطة النظم البنكية 
 

ة املستندات بأصول  مؤيدة  املصروفات  تكون  أن  يجب  :58 مادة 
ّ
تحديدها  التي الصرف استحقاق  على الدال  حسب يتم 

 من أو التنفيذي  املدير  وبتوقيع من قاهرة  لظروف إال  املستندات  صور  بمقتض ى الصرف يجوز  وال  مصروف، كل طبيعة 

  حكمها في وما الصرف طلبات اعتماد يتم أن ويجب يفوضه،
 
  اعتمادا

 
وماليا  

 
 من الصرف مستندات إصدار قبل إداريا

 .اختصاصه حدود في كل املختصين
 

 فاقد بدل بموجب سندات الصرف يجوز  به الوفاء قبل معين مبلغ الستحقاق املؤيدة  املستندات فقدان حالة في  :59ة  ماد

 الالزم التعهد وأخذ  الصرف  سبق عدممن   والتأكد الفقد  أسباب  من التحقق  بعد يفوضه  من أو التنفيذي املدير  من  تعتمد

 .الصرف على املترتبة النتائج جميع بتحمل الطالب على
 

  الضياع الفقدان أو أو  التلف كان إذا العهد من الفاقدة أو التالفة األصناف  خصم التنفيذي  املدير يعتمد :60 مادة 
 
 ناشئا

 .عنه العهدة أمين مسؤولية عن اإلداري  التحقيق يسفر ولم قهرية أسباب عن
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 تقتض ي التي في الحاالت  إعمال أو  مشتريات أو خدمات مقابل املقدم الدفع  في يرخص أن التنفيذي  للمدير يجوز  :61 مادة 

  سدادها على التجاري  العرف التي جرى  املباني إيجارات ذلك من ويستثنى املختص، املدير من توصية على وبناء ذلك
 
 .مقدما

 

   املالية خارج اإلدارة تمسك نقدية عهدة خالل من اليومية واملصاريف النثريات لتغطية النقدي  الصرف يتم :62 مادة 

 تضارب  ولعدم الداخلية أحكام الرقابة عن  ملسئوليتهم نقدية عهد عن  مسئولين يكونوا  أن املالية اإلدارة  ملحاسبي يجوز  ال   ( 

 . )املصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املختصة. يتم استالم املواد وتخزينها وصرفها حسب األنظمة والتعليمات بواسطة اإلدارة  :63مادة 

خزن به املواد ويراعى أن تتوفر به شروط األمن والسالمة  :64مادة 
ُ
إلى املواد   وسهولة الوصول يكون للجهة مستودع أو أكثر ت

 شخصية(.  )عهدثابتة( ومواد مستهلكة غير معمرة/ ومعمرة   )أصول وتقسم املواد به إلى مواد مستديمة 

يتم تنظيم وترتيب األصناف داخل املستودعات في مجموعات متجانسة بحيث يسهل االستدالل عليها وصرفها ,    :65مادة   

 وكذلك املحافظة عليها وحمايتها من التلف أو الفقد . 

 مستندات أو  بأي مبالغ االحتفاظ حكمهم في ومن الصرف  ومندوبي الخزن  وأمناء النقدية العهد أرباب  على يحظر :66 مادة 

 .بها االحتفاظ عملهم طبيعة تتطلب وال طرفهم الغير تخص  نقدية قيمة ذات

 باإلدارة العاملين  غير من يكونوا أن على الجمعية كفالة  تحت العاملين أحد عهدة واملؤقتة املستديمة العهد تكون  : 67 مادة 

 وتسري  األول، الشخص  تسوية عهدة  بعد إال  آخر  لشخص  املستديمة العهد نقل  يجوز  وال ،)املصالح تضارب  لعدم( املالية 

 التحصيل  أو الصرف ومندوبي املخازن  وأمناء النقدية العهد أرباب        



                                                                      

14 
 

 املستديمة العهدة بإنشاء ويرخص املستديمة واملؤقتة، العهد أمناء على الصرف ومندوبي الخزن  بأمناء الخاصة األحكام

 أساس على املستديمة العهدة مقدار ويحدد الالئحة عليها بهذه  املنصوص للصالحيات  وفقا منها والغرض  مقدارها وتحديد

 من % 50 إلى  رصيدها يصل عندما العهد من املنصرف استعاضة أشهر ويتم  ثالثة كل الشهري  الصرف متوسط ضعف

 مواعيد وفي األقل على شهر  كل مرة املستديمة العهد جرد  ويتم سنوية، الربع  املالية القوائم   إعداد عند تصفيتها  أو  قيمتها

 على  ذلك، التنفيذي  املدير  رأى  إذا  العهد هذه  بعض تصفية  عدم ويجوز  املالية، اإلدارة  من  بمعرفة محاسب  معلومة غير

كافة انه أي  وقف  صالحية املالي املدير ويمنح املالي، العام نهاية في النقدية العهد كافة تصفية يجب األحوال في   صرف 

   .املالية القوائم تاريخ في عهدهم تسوية عن املتقاعسين للعاملين مستحقات 

 مقدارها بإنشائها وتحديد الترخيص  ويكون  محددة، ألغراض مؤقتة عهدة  بصرف الترخيص  الضرورة عند يجوز  :68 مادة 

 انتهاء فور  املؤقتة السلفة يتم تسوية أن على املالية، الصالحيات جدول  وفق املختصة اإلدارة بمعرفة  منها والغرض ومدتها

 أال ويجب لها، املخصصة األغراض غير في العهد املؤقتة  استخدام يجوز  وال لها، املحددة املدة تجاوز  عدم ومع منها الغرض

 .وقت أي  في املؤقتة العهد جرد املالية ولإلدارة وقت واحد، في واحد لشخص مالية عهدة  من  بأكثر يرخص

عتَمد نتائج الجرد من مدير  املالية،يتم إجراء جرد مفاجئ للصندوق والعهد النقدية خالل السنة    :69مادة  
ُ
وإذا    ،الجهة  وت

ظهر من الجرد عجز , يجب على أمين العهدة سداد قيمته وال يمنع ذلك من اتخاذ اإلجراءات النظامية وتوقيع العقوبات  

 التأديبية . 

 يصرف  يراعى عند الصرف من املس   :70مادة  
 
،تودع مبدأ الوارد أوال

 
    أوال

 
 .  لطريقة املتوسط املرجح   ويتم تسعير املخزون طبقا

 

 

 إال بموافقة من مدير عام الجهة. ال يجوز حفظ مواد غير تابعة للجهة في املستودع :71مادة 

يكون هناك حد أدنى وحد أعلى للمواد باملستودع وعلى أمين املستودع مراقبة كل صنف وتبليغ الجهة املختصة    :72مادة  

 بشأنها.ما يلزم   التخاذعند وصوله للحد األدنى والتبليغ عن األصناف التالفة والراكدة وإعداد بيان بها من وقت آلخر 

اإلدارات واألقسام  ام واألفراد تقيد عهده على مديري  دع لإلدارات واألقس املواد املستديمة التي تخرج من املستو   :73مادة    

ويراعى جردها ومطابقتها في نهاية كل سنة    أو األفراد وال يجوز نقلها بين اإلدارات أو األقسام أو األفراد إال عن طريق املستودع

 مالية. 

يحصل من املسؤول عن ذلك ثمنها األصلي  االستعمالاملواد املستديمة التي تفقد أو تتلف نتيجة لإلهمال أو سوء  :74مادة 

 أقل.أو سعرها في السوق وقت الفقد أو التلف أيهما 
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ة  بعد خصم نسب  املواد املستهلكة التي تفقد أو تتلف نتيجة لإلهمال أو سوء االستعمال تحصل قيمتها األصلية  :75مادة  

 مختصة. مئوية نظير االستهالك وتقدر هذه النسبة بواسطة جهة فنية 

 

 

 األخص على(   األموال   نقل مخاطر  تخفيض يكفل  نظام لوضع  املعنية بالجهات باالتصال املالي املدير  تكليف  يتم  :76 مادة 

 .)العقارات تحصيالت 

 فرع كل يوميا بإيرادات الحساب هذا ويغذي الجمعية إليرادات مركزي  حساب بفتح للجمعية املالية اإلدارة تلتزم :77 مادة 

 الفرع  في التحصيل لواقعة عمل يوم أول  أقص ي بحد البنك فروع من

 أو بنكية  بتحويالت   أو  بشيكات  أو نقدا إما  ).........حكمها في وما  اإليجارات (   املنشاة  مستحقات  تحصيل يتم :78 مادة 

 على بناء  التجارية البنوك طريق  عن التحصيل  يتم  كما الغرض، لهذا املعدة التحصيل منافذ  طريق  عن  ائتمان  ببطاقات 

 .املدير املالي يصدرها التي للقواعد وفقا وذلك أخرى  منافذ أي  أو معها تبرم عقود

 اليوم في للبنك   توريدها  بدورها تتولى والتي  – الخزن  أو  للبنوك يوميا النقدية التحصيل منافذ متحصالت تورد  :79 مادة 

 املحصلة الشيكات بتظهير  فرع  بكل املختص  املحاسب  للجمعية املالي  املدير ويفوض ،)عمل يوم أول (    األكثر على  التالي

   .عنه ينوب ومن باسمه البنك وإخطار البنك إليداعها

 إيداعها يتم لم     التي النقدية األموال  فإن وبالتالي )املحصلة الجهة ) بنكالبنك إيداعه  يتم بما  املتحصالت قيد يتم  :80 مادة 

 العمل مواعيد بعد يتم تحصيله  بما   املحصلين على مدينة أرصدة  املالية القوائم  في وتظهر  املحصل على شخصية  عهدة  تعتبر

 .القوائم املالية لتاريخ تالي عمل يوم أول  في البنك إيداعها يتم أن  على البنوك، الرسمية

 

 

 

 متحصالت يودع أنعليه   األول  الدوام نهاية في  :-التالي النحو وعل يوميا متحصالته إيداع عن املسئول  هو املحصل :81 مادة 

 يكلف التحصيل مواسم وقت في  التاليالدوام   إلى حضوره قبل  إيداعها يتم الدوامين بين ما ومتحصالت الصباحية الفترة

 .للبنك لتسليمها معتمدة أموال لشركة نقل وتسليمها يوميا األموال تجميع على البنك مع باالتفاق  املالي املدير

 في املبالغ النقدية إثبات ويتم الجمعية إليراد املجمع الحساب بمتابعة الجمعية إدارة في املالي املحاسب يفوض :82 مادة 

 رد حالة وفي التحصيل، وفقا لعملية التحصيل تحت شيكات  حساب في الشيكات  إثبات  يتم حين في الجاري، البنك حساب

 .العميل مع تسويته لحين املحصل الرصيد على تعلية مع البنك من استالمها  صالحية املحصل يمنح البنك من شيك

 اإليراد واثبات التحصيل إجراءات



                                                                      

16 
 

 الالزمة املحاسبية إجراء القيود  املعنية اإلدارات من إليه  ترد  التي البيانات على بناء – املختص املالي املحاسب  يتولى :83 مادة 

املودع وحسب اإليراد  نوع حسب  املالية  بالسجالت  املتحصالت هذه قيمة  إلثبات   تولت التي املتحصالت هذه  بها  الجهة 

 .الالزمة املراجعة إجراء بعد وذلك الجمعية عن نيابة  التحصيل

 املحاسب  يتم إخطار   األسباب، من سبب ألي  تحصيل بدون  البنك من املستأجرين أو العمالء شيكات رد عند :84 مادة  

 إعادة ملتابعة الشيكات بقيمة هذه  العمالء مديونية وإعادة إلثبات الالزمة املحاسبية القيود إلجراء بالتحصيل املختص

 أو نقدا القيمة سداد  أو بتصويبها العمالء مطالبةإلعادة    املختصة الجهات إلى املرتدة الشيكات وترسل إلغائها، أو تحصيلها 

 .الالزمة القانونية اإلجراءات  اتخاذ

 .يفوضه من أو يحددها املدير والتي الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  بعد املفقودة للشيكات  فاقد بدل  شيكات إصدار  يجوز  :85 مادة 
 

 

 

 وخدمات.يتم تأمين كافة احتياجات الجهة من مواد ومستلزمات    :86مادة  
 
  . وغيرها عن طريق اإلدارة املختصة بالجهة طبقا

 .إلجراءات وأساليب العمل املقررة

 الحاجة.   من املواد املتماثلة بغرض تأمينها دفعة واحدة أو على دفعات حسب   االحتياجاتيتم تجميع  :87مادة 

   التاليتين:الطريقتين  بأحدي يتم تأمين احتياجات الجهة من املواد وتنفيذ األعمال والخدمات  :88مادة   

    املباشر:لشراء  . ا1
 
لها موزع وحيد  أو     تستخدم هذه الطريقة لتأمين املواد وتنفيذ األعمال والخدمات إذا كانت مسّعرة رسميا

ريال مليون  قيمتها عن  تزيد  املجال   ،أو ال  في  املشتغلين  تقدم من  األقل  ثالثة عروض على  يتم إحضار  األخيرة  الحالة  وفي 

إذا    ز ويجو   مباشرة، املطلوب   واحد  بعرض  ألف  االكتفاء  قيمتها عن خمسين  تزيد  املواد ال  وفي كانت  األعمال    ريال  مجال 

  تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال  والخدمات التي ال 

خطية لعدد ال يقل    عروضتستخدم هذه الطريقة لتأمين املواد وتنفيذ األعمال والخدمات وذلك عن طريق    املنافسة:   .2 

 للشروط واملواصفات
 
   الجمعية.التي تضعها  عن ثالثة من املتخصصين في املجال املطلوب لتقديم عروضهم وفقا

 

 

 

يتم التأمين من    أو عدم وجود املواد املطلوبة في السوق الحالي  الجودة،في حالة تحقيق أفضلية في التكلفة أو    :89مادة    

 للشروط املتفق عليها في اتفاق التوريد. 
 
 الخارج وفقا

 املشتريات واملبيعات 
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إلغاء أو تأجيل املنافسة بناء على توصية لجنة دراسة وتحليل العروض أو ألي أسباب    لرئيس مجلس اإلدارةيجوز    :90مادة  

 يراها.أخرى 

يجوز التعاقد عن طريق املكاتبات املتبادلة إذا كانت قيمة االلتزام مليون ريال فأقل أما إذا زادت قيمة االلتزام عن   :91مادة 

 بذلك.هذا املبلغ فيجب تحرير عقد 

 التالية: يراعى أن تضمن العقود املعلومات االساسية  :92مادة   

                                                   العقد.قيمة - 3                              العقد.موضوع -2                                   وصفتهم.أطراف العقد -1   

 العقد.وقت نفاذ -6                                      الضمانات.-5                                                     الدفع.طريقة - 4

 والجزاءات. الغرامات -9                                    التنفيذ.مدة -8                                       التسليم.ومكان  تاريخ-7

 . الترسيهحتى إتمام  % من قيمته ساري املفعول 1في حالة املنافسة يقدم مع العرض ضمان ابتدائي ال يقل عن  :93مادة 

ا ال يقل عن    :94مادة   ا نهائي  % من  5في حالة املنافسة يقدم من ُيرس ى عليه خالل عشرة أيام من تاريخ تعميده بالترسية ضمان 

 
 
ا. قيمة العقد ساري املفعول حتى إتمام التوريد أو تسليم األعمال تسليما  نهائي 

ا  :95مادة   للجمعية. إذا سحب مقدم العرض عرضه قبل البت في العروض يصبح الضمان االبتدائي حق 

وترد الضمانات االبتدائية ألصحاب    النهائي،ُيرد الضمان االبتدائي ملن رست عليه املنافسة بعد تقديمه الضمان    :96مادة  

 منهم. العروض األخرى بعد إتمام الترسية ودون حاجة لتقديم طلبات 

 .مساٍو لقيمة الدفعة  %( من قيمة العقد مقابل ضمان 10يجوز أن تتضمن العقود صرف دفعة مقدمة في حدود )  : 97  مادة 

شكل بقرار من  استالميتم  :98مادة 
ُ
 من قبل لجان خاصة ت

 
 ونهائيا

 
أو من   رئيس مجلس اإلدارةاألعمال والخدمات ابتدائيا

 يفوضه.

عند تأخر املتعهد عن التوريد أو تنفيذ االعمال والخدمات في املوعد املحدد بموجب العقد أو االتفاق تفرض عليه    :99مادة  

 وأوامر الشراء. ينص عليها في العقود غرامة تأخير 

عما يلحقها    بالتعويضاملطالبة  ال يخل استيفاء الغرامات املنصوص عليها في العقود وأوامر الشراء بحق الجهة في    :100مادة  

 الشراء. في العقود وأوامر  على ذلكمن أضرار نتيجة تخلف املتعاقد عن تنفيذ التزاماته العقدية أو جزء منها وينص 

 .                                                               ألسباب مبررةعقد واالعفاء من الغرامات كلها أو بعضها تمديد مدة ال لرئيس مجلس اإلدارةيجوز  :101مادة 

لبيع ما يتقرر بيعه من مواد عن    واالختصاصيتم تشكيل لجنة ال يقل عدد أعضاؤها عن ثالثة من ذوي الخبرة    :102مادة  

من طرق بيع تكون    ما يراهصالحية اتخاذ    أو من يفوض  لرئيس مجلس اإلدارةطريق املزاد العلني أو بطريقة العروض املغلقة و 

 وفروعها.  الجمعيةمحققة ملصلحة 
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 ثالثين الشهر يعتبر يقتطع منها وما الشهر من جزء عن حكمها في وما مرتبات من العاملين مستحقات حساب عند :103 ادةم

 
 
 .منه استقطاعات أي إجراء قبل باملرتب ويعتد يوما

 وحتى السابق الشهر  من   20 من الفترة وتغطى ميالدي شهر كل من 25 في واحدة مرة العاملين مرتبات تصرف : 104 مادة 

، العطلةفي أخر يوم عمل سابق لبدء     الصرف يكون  رسمية عطلة املحدد املوعد وافق وإذا امليالدي، الحالي الشهر من 19

 املدير ويقرر  الشهر، من  25 إلى 21 من الفترة وللمدير املالي أن يقرر موعد صرف املرتبات في املناسبة واالعياد إذا تصادفت 

 الشهر خالل خدماتهم تنتهي ملن وبالنسبة الشهر، من  العشرين  كانت قبل  إذا املرتبات صرف موعد للجمعية التنفيذي 

  املرتبات  تصرف وال خدماتهم، انتهاء  الفعلية عند العمل أيام  عن مرتباتهم تصرف
 
 حالة  في التنفيذي  املدير بتوقيع إال مقدما

 .الصرف موعد حتى معتمدة إجازةعلى  املوظف حصول 

  وتصرف البنوك في حساباتهم على العاملين مرتبات تحول  :105 مادة
 
  امليالدي   الشهرمن   والعشرين الخامس في شهريا

 
 وفقا

 يجوز  كما املوظف باسم بموجب شيك املرتب صرف  الحاالت  بعض في ويجوز  املالية الشئون  إدارة لدى املعتمدة لألساليب

 .اإلدارية الشؤونإدارة  من معتمد كتابي توكيل بموجب حكمه وما املرتب استالم في الغير إنابة

  املواعيد املحددة  في اإلدارة في العاملين عن حكمها في وما االجتماعية التأمينات اشتراكات توريد يراعى :106 مادة 
 
 وفي نظاما

 .قيمتها كانت املختص أي املوظف يتحملها ذلك تنفيذ  في للتقاعس تتبعه غرامة ألي  الجمعية تحمل حال

 التي يضعها للقواعد   طبقا  للجمعية  اململوكة  العقارات في الجمعية إدارة في للعاملين  مساكن  تخصيص يجوز  :107 مادة 

 نقدي  بدل منحه يتم ان األسباب، أو من  سبب ألي   خدمته انتهاء أو العامل نقل عند املسكن يسترد أن على التنفيذي، املدير

 في أو الجمعية منشآت في العاملين عقارات لسكن تأجير  العمل وملصلحة االقتضاء عند يجوز  كما الجمعية، إدارة رؤية وفق

 جدول  في املحدد اإليجارات مصاريف في زيادة %عن20تحمل   للجمعية التنفيذي  املدير  بموافقة ويجوز  الشقيقة املنشآت

 . املرتبات

 

 العاملين مستحقات
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تحصيل كما تحصيلها، في املشكوك املديونيات لتجنب جهودها كل املختصة اإلدارات تبذل :108 مادة  الديون  يجب 

تقسيط فورا، الغير أو بالشركة العاملين أو املستأجرين أو العمالء قبل للجمعية املستحقة  وفقا الديون  هذه ويجوز 

 .الصالحيات جدول  في عليها املنصوص للصالحيات

 .فيها ديون مشكوك مخصص تكوين يتم وجيه مبرر بدون  أشهر ستة من ألكثر مديونية استمرار  حالة في :109 مادة 

 .ديون معدومة  مخصص إلى املخصص تحويل يتم مالية سنة  من  ألكثر املديونية  هذه استمرار  حالة في :110 مادة 

 .املالية  الصالحيات جدول  في املوضحة  الصالحيات وفق الديون  إعدام يتم :111 مادة  

            

 

 .املالية القوائم في وأعمارها الديون  جودة يوضح كشف  إرفاق  يتم :112 مادة 

 خطابات املقدمة وكذلك  والدفعات والنهائية املؤقتة التأمينات عن الجمعية لصالح الصادرة الضمان  خطابات :113 مادة 

 وصادرة  للتجديد وقابلة وسارية املفعول  مشروطة وغير  لإللغاء قابلة غير تكون  أن يجب املستأجرين، من املقدمة الضمان

 أحد من  عليها مصدقا تكون  أن فيجب بنوك أجنبية من  صادرة الخطابات هذه كانت وإذا .بذلك لها املرخص البنوك من

 .املختصة املحلية  البنوك

 .الضمان خطابات  من الجمعية يد تحت ما على الحجز توقيع يجوز  ال :114 مادة 

 ومخصصاتها  الديون  معالجة

 الضمان  خطابات
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 املحدد املوعد  قبل وذلك املطالبة هذه أسباب  تحقيق عند الضمان خطابات بقيمة البنك مطالبة مراعاة يجب  :115 مادة 

اإلخالل يترتب عما  شخصية  مسئولية مسئوال العهدة صاحب ويعتبر الوثيقة،  سريان مدة  النتهاء  من االلتزام بهذا على 

 .اإلدارية الجزاءات على عالوة الجمعية على خسارة 

 

 

 

 التالية: ال يلزم تقديم ضمان نهائي في الحاالت  :116مادة 

 االستشارية. األعمال  -1

 الغيار. املباشر وشراء قطع  الشراء-2

 خالل املدة الجمعيةإذا تم توريد جميع املواد أو تنفيذ جميع االعمال والخدمات وقبلتها  -3
 
املحددة إليداع الضمان   نهائيا

 النهائي.

 من التزاماته وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان -4
 
على أن يحجز من  إذا ورد املتعهد أو نفذ جزءا

 التزاماته. يغطي قيمة الضمان وال يصرف حتى ينفذ املقاول أو املتعهد جميع  هذا الثمن ما

للمتعهد كضمان لحسن    من كل دفعة تستحق  –تحدد بالعقد    –عالوة على الضمان النهائي خصم نسبة    للجمعية  :117مادة  

النسبة   وترد  مستحقاته  من  خصمها  من   
 
بدال النسبة  هذه  بقيمة  بنكي  ضمان  خطابات  تقديم  للمتعهد  ويمكن  التنفيذ 

 
 
.املخصومة أو الضمان للمتعهد عند إتمام التوريد أو تسليم االعمال تسليما

 
        ابتدائيا

ما تم    قيمةاملدفوع  حسب تقدم تنفيذ العمل بحيث ال يتجاوز    تدفع مستحقات املتعهد على عدد من االقساط  : 118مادة  

إتمام التوريد أو تسليم األعمال   % من قيمة العقد لحين 10ويؤجل دفع القسط األخير الذي يجب أن ال يقل عن  عمل،من 

 
 
. تسليما

 
 ابتدائيا

 

      

 

  اإلدارة،رئيس مجلس باملدير املالي يرتبط  :119املادة 

ا  :120املادة   والتسويات  الصرف  بتدقيق عمليات  املالي  املدير  املحاسبية  ملالي يقوم  االجراءات  التحقق من صحة  ة وعليه 

 ولوائحها.  الجمعيةونظام   عليها،وتمشيها مع السياسات املحاسبية املتعارف 

 الرقابة املالية 
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األهداف    ومدى تنفيذيتضمن نتائج أعمال التدقيق    لرئيس مجلس اإلدارة يرفع املدير املالي تقرير ربع سنوي    : 121املادة  

 املالي. املوضوعة وتقييم االداء 

 وفروعها.   الجمعيةيشارك املدير املالي بتقويم األنظمة واإلجراءات املالية املطبقة ب :122املادة 

وفروعها وكذلك ضمن لجان   للجمعيةيشارك املدير املالي مع اإلدارات املختصة عند إعداد املوازنة التقديرية    :123املادة  

 الختامية. املنافسات واملزايدات والجرد والحسابات 

يانات  وفروعها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب الب  الجمعيةللمدير املالي في كل وقت حق االطالع على سجالت    :124املادة  

   وفروعها. الجمعيةواإليضاحات التي يرى ضرورة االطالع عليها وعليه مسئولية التحقق من موجودات والتزامات 

 

 

 

أو فروعها للخطر يرفع    الجمعيةأي مخالفة أو تجاوز أو أي تصرف ُيعرض أموال أو ممتلكات    اكتشافعند    :125املادة    

 بذلك إلى 
 
 الالزمة. مع التوصيات   رئيس مجلس اإلدارةاملدير املالي تقريرا

يتم مراجعة وتدقيق حسابات الجهة من قبل محاسب قانوني أو أكثر من مراجعي الحسابات املصرح لهم بالعمل    :126مادة  

 ويحدد أتعابه.  اإلدارةفي اململكة يختاره مجلس 
 
 سنويا

في كل وقت حق    :127مادة   القانوني  البيانات    االطالعللمحاسب  الوثائق وله أن يطلب  على سجالت الجهة وغير ذلك من 

 والتزاماتها.عليها وعليه مسئولية التحقق من موجودات الجهة  االطالعواإليضاحات التي يرى ضرورة 

يغطي الفترة   لرئيس مجلس اإلدارةصورة منه  وتعطى    اإلدارةعلى املحاسب القانوني تقديم تقرير دوري إلى مجلس    :128مادة  

 تزيد هذه الفترة عن ستة أشهر.  ال أن التي تمت مراجعتها على 

أو فروعها للخطر يرفع املحاسب    الجمعيةأي مخالفة أو تجاوز أو تصرف ُيعرض أموال أو ممتلكات    اكتشافعند    :129مادة  

 ملجلس  
 
 فوريا

 
 الالزمة. اإلجراءات  التخاذ لرئيس مجلس اإلدارةويقدم صورة منه  اإلدارةالقانوني تقريرا

  اإلدارة   وتقديم تقريره السنوي عن ذلك ملجلس  للجمعيةيقوم املحاسب القانوني بمراجعة الحسابات الختامية    :130مادة  

من تمكينه من    الجمعيةعلى أن يتضمن تقريره موقف إدارة  للجمعيةخالل أسبوعين من انتهاء إعداد الحسابات الختامية 

 الجمعيةيكون قد كشفه من مخالفات ورأيه في مدى مطابقة حسابات    الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما

 لواقع. ل

 

 أحكام ختامية      
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 املحتملة.ضد األخطار  الجمعيةالتأمين على ممتلكات  لرئيس مجلس اإلدارة :131مادة 

 الالئحة. القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه  رئيس مجلس اإلدارةيصدر  :132مادة 

 من تاريخ اعتمادها على جميع معامالت    :133مادة  
 
    الجمعية تسري هذه الالئحة اعتبارا

 
وفروعها القائمة أو التي تنشأ مستقبال

 . ذلكما لم ينص في قرار اإلنشاء على خالف 

 

 وهللا ولي التوفيق 


