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 ملحوظة:
 لكل مجعية خصوصيتها املرتبطة بطبيعة ختصصها ولذا ال ميكن تطبيق أي الئحة مالية جلمعية على مجعية أخرى اال ابجراء -1

 تعديالت تتماشى مع ختصص اجلمعية املستهدفة.

 

 الدليل اإلداري 
 الالئحة املالية
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 الالئحة املالية

 

: يقصااد ابفلظااات التاليااة والااوارد  ااامن  ااذا الالئحااة املعااا  املبيظااة مل  جا اا   اال لظاا  مااا   1ماااد  
 -السياق خالف ذلك : يقتض

  اخلريية مبحافظة بدراجلمعية : إدارة  اإلدار 

 املعني من قبل اجلمعية العمومية لإلشراف على اجلمعية ، وإدارته جملس اإلدارة: هو اجمللس

 : رئيس جملس اإلدارة. الرئيس

 : املدير التنفيذي للجمعية. املدير

: هييع عبييارة عيين التاييارير املالييية اليير تصييدرها إدارة العييدوم املالييية وتعتمييد ميين جملييس اإلدارة القااوائا املاليااة
ن : قائميية مر يييل ميياز ناملييلاقييية  وقائميية الييدتل وقائميية التييدفج الناييدي وتراجييم ميين املييدقج اخلييارجع وتت ييم

 واإلفصاحات املتمة للمييلاقية والر ال تارأ املييلاقية بدوهنا.

املوازقة التاديرية للجمعية: هع قائمة مالية تاديرية توضح الاوائم املالية "التاديرية" للمنعأة تالل سنة مالية 
 ملالية األوىل يف اخلطة املالية للمنعأة.قادمة، وهع تعد الفرتة ا

 5 – 3اخلطة املالية للجمعية: هع قائمة مالية تعرب عن الاوائم املالية "التاديرية" للمنعأة تالل فرتة قادمة ن
 سنوات  وتعترب املوازقة هع السنة األوىل يف اخلطة.

 

ملالييية للجمعييية مبييا يمفييل اىافظيية علييى أموا ييا : تسييري أحميياه هييذح الالئحيية علييى تيييم املعييامالت ا2 ماااد 
 وإحماه الرقابة الداتلية عليها.

: تبدأ السنة املالية للجمعية من اليوه األول من شهر حميره وتنتهيع بنهايية الييوه األتيري مين شيهر  ي 3 ماد 
 احلجة من  ل عاه.

 .: ت م املنعاة قظاما يمفل اىافظة على أموا ا وممتلماهتا ضد تيم األتطار4 ماد 

: إدارة العئوم املالية هع اإلدارة املناط هبا تنفيذ الالئحة املالية واملسئولة عن حسن تنفيذ  افة لوائح 5 ماد 
 املنعأة.
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س اإلدارة عن مراعاة إحمياه هيذح الالئحية : املدير املاز هو املسئول األول أماه املدير التنفيذي وجمل6 ماد 
 وله  افة الصالحيات الر متمنه من تطبيج  لك وفج أحماه معايري اىاسبة السعودية والدولية.

: تلتييييله اإلدارة املاليييية للجمعيييية وعيييداد الايييوائم املاليييية والربيييم سييينوية وفيييج مات ييييات معيييايري اىاسيييبة 7 مااااد 
مييين العيييهر التييياز لتييياريم تليييك الايييوائم، عليييى أم ييييتم مراجعتهيييا مييين  25يف السيييعودية والدوليييية، ىيييد أقصيييى 

مراقييا احلسيياخلت اخلييارجع ناملييدقج اخلييارجع ، وأم تعتمييد ميين جملييس اإلدارة يف أول جلسيية  لييية إل ييدار 
 تلك الاوائم.

ذي يتيح إ دار الايوائم : تلتيله إدارة العئوم املالية بتطبيج النظاه املاز سواء يدوايً أو آلياً خللعمل ال8 ماد 
 املالية وفج مات يات معايري اىاسبة السعودية والدولية.

: يييتم توفيييو أمييوال اجلمعييية يف اسييتومارات مأموقيية نمن ف يية امل ييامر  تتفييج مييم أحميياه العييريعة 9 ماااد 
ت ميييدير اإلسيييالمية، ووفيييج اإلجيييراءات والسياسيييات الييير يارهيييا جمليييس اإلدارة، ويتيييوىل إدارة هيييذح االسيييتومارا

 العئوم املالية واالستومار يف اجلمعية.

تنظم بتعليمات من املدير املاز مرياة متوينها ومبعها ومرق  –دفاتر  ات قيمة  –: الدفاتر التالية 10 ماد 
استالمها ومراجعتها وحفظ اجلديد واملستعمل منها ومدد احلفظ واإلجراءات الير تتبيم يف حالية فايد اجلدييد 

أو احلييذف أو اسييت داه احلييرب األبييي  واملسييتندات  ات الايميية فييال كييوز المعيي  أو اىييو  واملسييتعمل منهييا،
  -نالمر تور ، وهع:

 دفاتر العيمات املستلمة من البنوك. .1

 دفاتر مستندات الصرف و إيصاالت الصرف. .2

 دفاتر مستندات الاب . .3

 دفاتر منا ج إيصاالت حتصيل مستحاات اجلمعية. .4

 دفاتر مستندات إضافة واستاله و رف املهمات من امل ازم. .5

 يم.دفاتر فواتري الب .6

 دفاتر عاود املستأجرين. .7
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: تاوه إدارة اجلمعية وعداد موازقية تاديريية للنعياط املياز للسينة املاليية املابلية تيالل العيهر التاسيم 11 ماد 
 ل" من  ات السنة املالية.من  ل سنة هجرية وتعتمد تلك املوازقة يف موعد أقصاح هناية العهر العاشر "شوا

 -من املوازانت الت طيطية الفرعية اآلتية: للجمعية: تتموم املوازقة الت طيطية السنوية 12 ماد 

 املوازقة اجلارية: وتعمل املوارد و االست دامات اخلا ة خللنعاط اجلاري. .1

 املوازقة االستومارية: وتعمل املوارد واالست دامات اخلا ة خلالستومارات. .2

 املوازقة النادية: وتبني املابوضات واملدفوعات النادية املتوقعة تالل العاه. .3

: يصدر املدير املياز التعليميات والنميا ج اخلا ية وعيداد املوازقية التفصييلية لميل قسيم مين األقسياه 13 ماد 
 ا للمدير املاز.ويعممها على إدارات اجلمعية، وهمذا تتوىل  ل وحدة فرعية إعداد موازقتها املستالة ورفعه

: تتيوىل العييدوم املاليية املراجعية املاليية لمعييوف إعيداد تايديرات املوازقيية ومناقعيتها ميم  ييل إدارة يف 14 مااد 
 شملها النهائع.

 : تتوىل إدارة العدوم املالية رفم معروع املوازقة بعملها النهائع إىل املدير التنفيذي.15 ماد 

رض معييروع املوازقييية التاديرييية للعيياه التيياز علييى جملييس اإلدارة ملناقعيييته : يتييوىل املييدير التنفيييذي عيي16 ماااد 
 وإقرارح قبل هناية العهر العاشر "شهر شوال" من السنة املالية.

 : إدارة العدوم املالية مسئوله عن مراقبة املوازقة وحتليل أسباب أي احنراف قد يظهر شهرايً.17 ماد 

 طيطييييية جارييييية لمييييل قعيييياط فرعييييع ميييين األقعييييطة االقتصييييادية :يييييتم  صيييييا اعتمييييادات موازقيييية 18 ماااااد 
للجمعييييية، وهمييييذا متسييييك األقسيييياه املالييييية املتابعيييية  ييييذح األقعييييطة السييييجالت الالزميييية لالرتبيييياط علييييى هييييذح 

 اإلعتمادات ومتابعتها ومراقبة تنفيذ املوازقة هبا.

: يتم الصرف يف حدود االعتمادات اليواردة يف املوازقية بعيد مراجعية املسيتندات ميم مراعياة الايرارات 19 ماد 
 والتعاميم املعمول هبا فيما يتعلج خلست داه تلك االعتمادات.

: تاسييم عنا يير  ييل ميين اإليييرادات واملصييروفات يف املوازقيية إىل حسيياخلت رئيسييية وعاميية و ميعييية 20 ماااد 
 وبنود.
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: يييتم مراقبيية املوازقيية الت طيطييية واملعييروعات االسييتومارية مييم بيييام أوجييه الاصييور إم وجييد للعييرض 21 ماااد 
علييى جملييس اإلدارة ال ييا  الييالزه مييم إعطيياء األولوييية للمعييروعات اليير بييدا العمييل هبييا وفييج قسييبة إسييهامها 

تبة عليها، وال كوز االرتباط أبعمال غيري واردة يف بنيود موازقية االسيتومار  ميا واإليرادات املتوقعة منها أو املرت 
 ال كوز الصرف من اعتماد يف غري الغرض امل صا له إال مبوافاة من املدير التنفيذي وإتطار املدير املاز. 

هذا السجل تيم : ميسك سجل لالرتبامات اخلا ة بمل قوع أو اعتماد وارد يف املوازقة ويايد يف 22مادة 
 املبالغ املرتبطة هبا على  ل قوع واملبلغ اإلتاز املعتمد يف املوازقة وبياانت وافية عن  ل ارتباط.

: تنتهع االرتبامات الاائمة خلقتهاء السنة املالية وال ترحل إىل سنة مالية مابله على أم يتم يف هنايية 23مادة 
 االرتبامات املوازقة االستومارية ليعمل هبا يف العاه اجلديد.   العهر االثين ععر من السنة املالية  ديد

: يتم تاسيم التعاقدات الر  يا عيدة سينوات ماليية عليى السينوات املاليية للمعيروع وييتم االرتبياط 24مادة 
ة على ميا صيا العياه األول فاي  مين تطية موازقية العياه املياز الاياده يف هنايية العيهر العاشير مين السينة املاليي

احلالية ويف حال أتتر االعتماد عن بدايية العياه املياز لظيروف قهريية ييتم الصيرف وفيج معيدالت موازقية العياه 
 املالية املنصره وحلني اعتماد املييلاقية التاديرية للعاه املاز اجلديد.

 

ة موجييودة خلخلدميية ويييتم : تعتييرب أ ييول اجلمعييية الوابتيية اليير يصييعا جردهييا ألسييباب فنييية أو مادييي25 ماااد 
 تادمي بياانهتا الممية والايمية من واقم سجالت األ ول الوابتة الر تتبعها هذح األ ول.

:  ييرد األ ييول الوابتيية مييرة علييى األقييل تييالل السيينة املالييية، وتتمييوم األ ييول الوابتيية للجمعييية ميين 26مييادة 
 اجملموعات الرئيسية التالية:

 االراضع. .1

 املباين واملرافج. .2

 اآلالت واملعدات. .3

 عدد وأدوات  غرية. .4
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 وسائل قال واقتاال ومعدات ثايلة. .5

 أاثث وأدوات ممتبية. .6

 أ ول حيوية. .7

 أ ول اثبتة تارر استبعادها. .8

 أ ول أترى. .9

: تطبج إدارات اجلمعية قسبة اإلمفاء ناإلهالك  الر تصدرها مدسسية اليل ياة وتعتميد تليك النسيا 27 ماد 
 من جملس اإلدارة.

: يفييوض مييدير اإلدارة املالييية بتطبيييج اجملموعييات الفرعييية ل  ييول الوابتيية وفييج مات يييات وأحميياه 28 ماااد 
 املعايري اىاسبية السعودية.

رايل سعودي  ال توبت  أ ول يف الاوائم املالية وتوبيت  مصيروفات 300: معرتايت األ ول اقل من ن29 ماد 
وتراقييا ميين تييالل إدراجهييا يف سييجل العهييد، ويملييو املييدير امليياز للجمعييية بوضييم قظيياه حممييم للايييد يف سييجل 

 ا بفروع اجلمعية.العهد والذي ميسك مرف العئوم اإلدارية للجمعية خلملر يل الرئيسع ولدي مندوهب

 

: ال كييوز مليين  ييم سييلطة اعتميياد الصييرف مباييا للسييلطات املالييية أم  ميير خللصييرف لنفسييه أو مليين 30 ماااد 
يعلييوح سييلطة،  مييا ال كييوز  ييم التوقيييم علييى العيييك أو مسييتند الصييرف إ ا  ييام العيييك أو مسييتند الصييرف 

 رة أم يوقم املدير املاز هذح املستندات للسلطة األعلى.خلمسهم الع صع، وكوز يف حالة الرواتا املتمر 

: تست ده اإلعتمادات املالية يف األغراض امل صصة  ا وال كيوز تعيديل أو  ياوز اإلعتميادات إال 31 ماد 
 وفج الصالحيات املرفاة واىددة من جملس اإلدارة.

  -: يموم الصرف من اجلمعية وحدى الطرق اآلتية: 32 ماد 

ات أو أواميير  ييرف البنييوك نعلييى أم يراعييى الدقيية والعناييية يف حترييير العيييمات وأ وم الصييرف شيييم .1
 واعتمادها خلست داه األقاله اجلافة  ات السن المروي و ات اللوم األزرق .

 إتطار  رف من اجلهات التابعة للجمعية وتارج املار الرئيسع للجمعية. .2

 ة واملدقتة أو عن مريج مندو ي الصرف أو أمناء اخليلم.قادا يف حدود النظاه املارر للسلو املستدمي .3



 
    

 

 12من  7الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 الدليل االداري

 الالئحــــة املالــــيـة

: كيييا أم  ميييل مسيييتند الصيييرف تيييوقيعني نأول واثم  مطابايييا لنميييا ج التوقيعيييات املبلغييية للبنيييوك 33 مااااد 
واخلييييلم واملعتميييدة مييين امليييدير التنفييييذي.  ميييا كيييا عليييى امليييرتا  يييم خللتوقييييم نالوييياين  مراجعييية مسيييتندات 

املبليييغ  تابيييية وأرقاميييا وأسيييم املسييييتحج خللعييييمات وأ وم الصييييرف مطاباييية ملييييا ورد الصيييرف والتحايييج ميييين إم 
 خلملستندات.

 

أ: تملو العدوم املالية للجمعية بفتح حساخلت جارية رئيسية ألموال اجلمعية ليدى بنيك أو أ وير 34 ماد 
من البنوك العرعية، وخلعتماد من جملس اإلدارة، وال يتم السحا من هذح األموال إال بتوقيم اثنني من ثالثية 

 .من أع اء اجمللس ممن يتفج اجمللس على ترشيحهم

دارة اجلمعييييية وبييييتم متويلييييه ميييين احلسيييياب الرئيسييييع يف حييييدود املوازقيييية اجلارييييية ب: يفييييتح حسيييياب إل34مييييادة 
للجمعييية ويصييرف منييه علييى شييئوم مايير اجلمعييية وميييول منييه أي يياً حسيياخلت املصييروفات يف الفييروع يف ضييوء 

 املوازانت الفرعية للفروع.

فات وييتم مين تيالل جي: تفتح يف  افة الفيروع حسيابني بنمييني: حسياب اإلييرادات وآتير للمصيرو 34 ماد 
حسيياب اإليييرادات حتويييل أسييبوعع لمافيية إيييرادات الفييرع إىل حسيياب اجلمعييية الرئيسييع خللبنييك، أمييا حسيياب 

 مصروفات الفرع فيمول من حساب إدارة اجلمعية يف ضوء املوازقة اجلارية ملصروفات الفرع.

  ديدها. : العيمات تعترب  احلة للصرف تالل سنة من  ريم سحبها وال كوز35 ماد 

: عليييى حماسييير اإلدارة املاليييية خلإلدارات الفرعيييية للجمعيييية ا يييا  ميييا يلييييله لتيييوفري العييييمات وأ وم 36 مااااد 
 الصرف وتنظيم مرياة تداو ا وحفظها وحفظ  عوهبا مبا يتفج مم أحماه الرقابة الداتلية.

تحااق الصييرف اليير ييييتم : كييا أم تميييوم املصييروفات مديييدة أب ييول املسيييتندات الدال يية علييى اسييي37 ماااد 
حتديدها حسا مبيعة  ل مصروف، وال كوز الصيرف مبات يى  يور املسيتندات إال لظيروف قياهرة وبتوقييم 
ميين املييدير التنفيييذي أو ميين يفوضييه، وكييا أم يييتم اعتميياد ملبييات الصييرف ومييا يف حممهييا اعتميياداً إدارايً 

 اتتصا ه.  ومالياً قبل إ دار مستندات الصرف من امل تصني  ل يف حدود



 
    

 

 12من  8الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 الدليل االداري

 الالئحــــة املالــــيـة

: يف حاليية فاييدام املسييتندات املديييدة السييتحااق مبلييغ معييني قبييل الوفيياء بييه كييوز الصييرف مبوجييا 38 ماااد 
مسيتندات بيدل فاقييد تعتميد ميين امليدير التنفيييذي أو مين يفوضيه بعييد التحايج ميين أسيباب الفاييد والتأ يد ميين 

 املرتتبة على الصرف.عده سبج الصرف وأتذ التعهد الالزه على الطالا بتحمل تيم النتائج 

: يعتمد املدير التنفيذي تصم األ يناف التالفية أو الفاقيدة مين العهيد إ ا  يام التليو أو الفايدام 39 ماد  
 أو ال ياع انشئاً عن أسباب قهرية ومل يسفر التحايج اإلداري عن مسدولية أمني العهدة عنه.

ماابييل تييدمات أو معييرتايت أو إعمييال يف : كييوز للمييدير التنفيييذي أم يييرتا يف الييدفم املاييده 40 ماااد 
احليياالت اليير تات ييع  لييك وبنيياء علييى تو ييية ميين املييدير امل ييتا، ويسييتوا ميين  لييك إكييارات املبيياين اليير 

 جرى العرف التجاري على سدادها مادماً.

: يييتم الصييرف الناييدي لتغطييية النوييرايت واملصيياريو اليومييية ميين تييالل عهييدة قادييية متسييك تييارج 41 ماااد 
دارة املاليييية نال كيييوز ىاسييير اإلدارة املاليييية أم يموقيييوا مسيييئولني عييين عهيييد قاديييية ملسيييئوليتهم عييين أحمييياه اإل

 الرقابة الداتلية ولعده ت ارب املصاحل .

 

الصيرف ومين يف حممهيم االحتفيا  أبي :  ظر عليى أرخلب العهيد الناديية وأمنياء اخلييلم ومنيدو ي 42 ماد 
 مبالغ أو مستندات  ات قيمة قادية  ا الغري مرفهم وال تتطلا مبيعة عملهم االحتفا  هبا. 

: تموم العهيد املسيتدمية واملدقتية عهيدة أحيد العياملني حتيت  فالية اجلمعيية عليى أم يموقيوا مين غيري 43 ماد 
حل ، وال كوز قال العهد املستدمية لع ا آتر إال بعد  تسيوية العاملني خلإلدارة املالية نلعده ت ارب املصا

عهيدة العي ا األول، وتسيري األحمياه اخلا ية أبمنياء اخليييلم ومنيدو ي الصيرف عليى أمنياء العهيد املسييتدمية 
واملدقتة، ويرتا وقعاء العهدة املستدمية وحتديد مادارها والغيرض منهيا وفايا للصيالحيات املنصيوه عليهيا 

حية و يدد مايدار العهيدة املسيتدمية عليى أسيات ضيعو متوسي  الصيرف العيهري  يل ثالثية أشيهر هبذح الالئ
% ميين قيمتهييا أو تصييفيتها عنييد إعييداد  50ويييتم استعاضيية املنصييرف ميين العهييد عنييدما يصييل ر يييدها إىل 

علومية مبعرفية الاوائم املالية الربم سنوية، ويتم جرد العهد املستدمية مرة  ل شهر عليى األقيل ويف مواعييد غيري م
حماسا من اإلدارة املالية، وكيوز عيده تصيفية بعي  هيذح العهيد إ ا رأى امليدير التنفييذي  ليك، عليى اقيه يف  
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 افة األحوال كا تصفية  افة العهد النادية يف هناية العاه املاز، ومينح املدير املياز  يالحية وقيو  يرف 
   ريم الاوائم املالية.أي مستحاات للعاملني املتااعسني عن تسوية عهدهم يف

: كييوز عنييد ال ييرورة الرتتيييا بصييرف عهييدة مدقتيية ألغييراض حمييددة، ويمييوم الرتتيييا وقعييائها 44 ماااد 
وحتديييد ماييدارها ومييدهتا والغييرض منهييا مبعرفيية اإلدارة امل تصيية وفييج جييدول الصييالحيات املالييية، علييع أم يييتم 

ده  يياوز املييدة اىييددة  ييا، وال كييوز اسييت داه العهييد تسييوية السييلفة املدقتيية فييور اقتهيياء الغييرض منهييا ومييم عيي
املدقتيية يف غييري األغييراض امل صصيية  ييا، وكييا أال يييرتا أب ويير ميين عهييدة مالييية لعيي ا واحييد يف وقييت 

 واحد، ولإلدارة املالية جرد العهد املدقتة يف أي وقت.

: يتم تمليو املدير املاز خلالتصال خلجلهات املعنية لوضم قظاه يمفل  في  خميامر قايل األميوال 45 ماد 
 نعلى األتا حتصيالت العاارات .

 

: تلتييله اإلدارة املالييية للجمعيية بفيتح حسياب مر يييلي إلييرادات اجلمعيية ويغييذي هيذا احلسياب يوميييا 46 مااد 
 ت  ل فرع من فروع البنك ىد أقصع أول يوه عمل لواقعة التحصيل يف الفرع. ويرادا

: ييتم حتصييل مسييتحاات املنعياة ناإلكيارات وميا يف حممهييا.........  إميا قايدا أو بعيييمات أو 47 مااد 
بتحويالت بنمية أو ببطاقات ائتمام عن مريج منافذ التحصييل املعيدة  يذا الغيرض،  ميا ييتم التحصييل عين 

يج البنوك التجارية بناء على عاود تربه معها أو أي منافذ أتيرى و ليك وفايا للاواعيد الير يصيدرها امليدير مر 
 املاز.

واليير تتييوىل بييدورها توريييدها  –: تييورد متحصييالت منافييذ التحصيييل النادييية يوميييا للبنييوك أو اخليييلم 48 ماااد 
دير امليياز للجمعييية اىاسييا امل ييتا بمييل للبنييك يف اليييوه التيياز علييى األ ويير نأول يييوه عمييل ، ويفييوض امليي

 فرع بتظهري العيمات اىصلة إليداعها البنك وإتطار البنك خلمسه ومن ينوب عنه.

: يتم قيد املتحصالت مبا يتم إيداعه البنك نبنك اجلهية اىصيلة  وخللتياز فيألم األميوال الناديية الير 49 ماد 
صل وتظهر يف الاوائم املالية أر دة مدينية عليى اىصيلني مبيا ييتم مل يتم إيداعها تعترب عهدة ش صية على اى

حتصييله بعييد مواعيييد العمييل الرمسييية البنييوك، علييى أم يييتم إيييداعها البنييك يف أول يييوه عمييل  ز لتيياريم الاييوائم 
 املالية.
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 -: اىصل هو املسئول عن إيداع متحصالته يوميا وعل النحو التاز:50 ماد 

األول علييه أم ييودع متحصيالت الفيرتة الصيباحية ومتحصيالت ميا بيني اليدوامني ييتم إيييداعها يف هنايية اليدواه 
 قبل ح ورح إز الدواه التاز.

يف وقت مواسم التحصيل يملو املدير املاز خلالتفاق مم البنك علع  ميم األميوال يومييا وتسيليمها لعير ة 
 قال أموال معتمدة لتسليمها للبنك.

اسيا امليياز يف إدارة اجلمعيية مبتابعيية احلسياب اجملمييم إلييراد اجلمعييية وييتم إثبييات املبييالغ : يفييوض اى51 مااد 
النادية يف حساب البنيك اجلياري، يف حيني ييتم إثبيات العييمات يف حسياب شييمات حتيت التحصييل وفايا 

ة الر ييد لعملية التحصيل، ويف حالة رد شيك من البنك مينح اىصل  الحية استالمها من البنيك ميم تعليي
 على اىصل حلني تسويته مم العميل.

إجييراء  –بنيياء علييى البييياانت اليير تييرد إليييه ميين اإلدارات املعنييية –: يتييوىل اىاسييا امليياز امل ييتا 52 ماااد 
الايود اىاسبية الالزمة إلثبات قيمة هذح املتحصيالت خللسيجالت املاليية حسيا قيوع اإلييراد وحسيا اجلهية 

 صالت الر تولت التحصيل قيابة عن اجلمعية و لك بعد إجراء املراجعة الالزمة.املودع هبا هذح املتح

: عند رد شيمات العمالء أو املستأجرين  من البنك بيدوم حتصييل ألي سيبا مين األسيباب، ييتم 53 ماد 
يميية إتطيار اىاسييا امل ييتا خللتحصيييل إلجيراء الايييود اىاسييبية الالزميية إلثبيات وإعييادة مديوقييية العمييالء با

هيييذح العييييمات ملتابعييية إعيييادة حتصييييلها أو إلغائهيييا، وترسيييل العييييمات املرتيييدة إىل اجلهيييات امل تصييية إلعيييادة 
 مطالبة العمالء بتصويبها أو سداد الايمة قادا أو ا ا  اإلجراءات الااقوقية الالزمة.

زميية واليير  ييددها : كيوز إ ييدار شيييمات بييدل فاقيد للعيييمات املفاييودة بعييد ا يا  اإلجييراءات الال54 ماااد 
 املدير أو من يفوضه.

 

: عنييد حسيياب مسييتحاات العيياملني ميين مرتبييات ومييا يف حممهييا عيين جيييلء ميين العييهر ومييا ياتطييم 55 ماااد 
 منها يعترب العهر ثالثني يوماً ويعتد خلملرتا قبل إجراء أي استاطاعات منه.

ميين  20ميين  ييل شييهر ميييالدي وتغطييى الفييرتة ميين  25: تصييرف مرتبييات العيياملني مييرة واحييدة يف 56 ماااد 
من العيهر احلياز املييالدي، وإ ا وافيج املوعيد اىيدد عطلية رمسيية يميوم الصيرف يف  19العهر السابج وحىت 
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آتر ييوه عميل سيابج لبيدء العطلية، وللميدير املياز أم يايرر موعيد  يرف املرتبيات يف املناسيبات واألعيياد إ ا 
من العهر، ويارر املدير التنفيذي للجمعية موعد  رف املرتبات إ ا  اقت  25إىل  21تصادفت الفرتة من 

قبل الععرين من العهر، وخللنسبة ملن تنتهع تدماهتم تالل العيهر تصيرف مرتبياهتم عين أايه العميل الفعليية 
و عليى عند اقتهاء تيدماهتم، وال تصيرف املرتبيات مايدماً إال بتوقييم امليدير التنفييذي يف حالية حصيول املوفي

 إجازة معتمدة حىت موعد الصرف.

: حتول مرتبات العاملني على حساخلهتم يف البنوك وتصرف شهرايً يف اخلامس والععيرين مين العيهر 57 ماد 
امليييالدي وفايياً ل سيياليا املعتمييدة لييدى إدارة العييئوم املالييية وكييوز يف بعيي  احليياالت  ييرف املرتييا مبوجييا 

الغري يف استاله املرتا وما حممه مبوجا تو ييل  تيا ي معتميد مين إدارة شيك خلسم املوفو  ما كوز إانبة 
 العدوم اإلدارية.

: يراعى توريد اشرتا ات التأمينات االجتماعيية وميا يف حممهيا عين العياملني يف اإلدارة يف املواعييد 58 ماد 
حملهيا املوفيو امل يتا اىددة قظامياً ويف حيال حتميل اجلمعيية ألي غرامية تتبعيه للتاياعس يف تنفييذ  ليك يت

 أي  اقت قيمتها.

: كييوز  صيييا مسييا ن للعيياملني يف إدارة اجلمعييية يف العاييارات اململو يية للجمعييية مباييا للاواعييد 59 ماااد 
الييير ي يييعها امليييدير التنفييييذي، عليييى أم يسيييرتد املسيييمن عنيييد قايييل العاميييل أو اقتهييياء تدمتيييه ألي سيييبا مييين 

رؤييية إدارة اجلمعييية،  مييا كييوز عنييد االقت يياء وملصييلحة العمييل  األسييباب، أو ام يييتم منحييه بييدل قاييدي وفييج
أتجييري عاييارات لسييمن العيياملني يف منعييأت اجلمعييية أو يف املنعييأت العيياياة وكييوز مبوافايية املييدير التنفيييذي 

 تاىدد يف جدول املرتبا اإلكارات% عن زايدة يف مصاريو 20للجمعية حتمل 

 

تبيييذل اإلدارات امل تصييية  يييل جهودهيييا لتجنيييا امليييديوقيات املعيييموك يف حتصييييلها،  ميييا كيييا : 60 مااااد 
حتصييييل اليييديوم املسيييتحاة للجمعيييية قبيييل العميييالء أو املسيييتأجرين أو العييياملني خللعييير ة أو الغيييري فيييورا، وكيييوز 

 تاسي  هذح الديوم وفاا للصالحيات املنصوه عليها يف جدول الصالحيات.

اسيييتمرار مديوقيييية أل وييير مييين سيييتة أشيييهر بيييدوم ميييربر وجييييه ييييتم تميييوين خمصيييا دييييوم : يف حالييية 61 مااااد 
 معموك فيها.
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: يف حاليية اسييتمرار هييذح املديوقييية أل ويير ميين سيينة مالييية يييتم حتويييل امل صييا إىل خمصييا ديييوم 62 ماااد 
 معدومة.

 : يتم إعداه الديوم وفج الصالحيات املوضحة يف جدول الصالحيات املالية.63 ماد 

 : يتم إرفاق  عو يوضح جودة الديوم وأعمارها يف الاوائم املالية.64  ماد

 

: تطييياخلت ال يييمام الصيييادرة لصييياحل اجلمعيييية عييين التأمينيييات املدقتييية والنهائيييية واليييدفعات املادمييية 65 مااااد 
و ذلك تطاخلت ال مام املادمة من املسيتأجرين، كيا أم تميوم غيري قابلية لإللغياء وغيري معيرومة وسيارية 

اخلت  يادرة مين بنيوك املفعول وقابلة للتجديد و ادرة من البنوك امليرتا  يا بيذلك. وإ ا  اقيت هيذح اخلطي
 أجنبية فيجا أم تموم مصدقا عليها من أحد البنوك اىلية امل تصة.

 : ال كوز توقيم احلجيل على ما حتت يد اجلمعية من تطاخلت ال مام.66 ماد 

: كا مراعاة مطالبة البنك بايمية تطياخلت ال يمام عنيد حتاييج أسيباب هيذح املطالبية و ليك قبيل 67 ماد 
القتهاء مدة سرايم الوثياة، ويعترب  احا العهيدة مسيئوال مسيئولية ش صيية عميا يرتتيا عليى املوعد اىدد 

 اإلتالل هبذا االلتيلاه من تسارة على اجلمعية عالوة على اجليلاءات اإلدارية.
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 االحمة ( املااقم     ( املنعقمةة 1إلدارة جبلسته رقم    يف اجتماع جملس ا  املالية ةالالئحمت اعتماد ** 
 .م 31/1/2021

 رئيس مجلس االدارة             نائب الرئيس             المسؤول المالي        

 

  

 رضاء بن حممد مخيس الصبحي         غازي حميي الدين السيد                  عبدالرمحن عبداملعطي الصبحي       

 
 


