
 

 

  

 الالئحة املالية

ن آلك��ونية لتحفيظ القرل�جمعية ا�خ��ية اإل

 الكر�م



 

 الفصل األول: 

 أح�ام عامة و�عار�ف 
 

 �سري أح�ام هذه الالئحة ع�� جميع األعمال املالية ل�جمعية وفروعها التا�عة لها.  ):١( مادة 

 يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أنما وردت �� هذه الالئحة املعا�ي املو�حة أمام �ل م��ا ع�� النحو التا��:  ):٢( مادة 

 االجتماعية. وزارة املوارد البشر�ة والتنمية   الوزارة: .١

هـ ١٨/٠٢/١٤٣٧) وتار�خ٦١ا�جمعيات واملؤسسات األهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (النظام نظام   .٢

 هـ١٩/٠٢/١٤٣٧) وتار�خ ٨املصادق عليھ باملرسوم املل�ي رقم (م/

املوارد  الالئحة التنفيذية للنظام: الالئحة التنفيذية لنظام ا�جمعيات واملؤسسات األهلية الصادرة بقرار وز�ر    .٣

 هـ١١/٦/١٤٣٧) وتار�خ ٧٣٧٣٩رقم ( البشر�ة والتنمية االجتماعية

 . ن الكر�مآ لك��ونية لتحفيظ القر ا�خ��ية اإلجمعية ا�  ا�جمعية:  .٤

 .جمعيةا�مجلس إدارة   ا�جلس:  .٥

 .جمعيةا� الرئيس: رئيس مجلس اإلدارة   .٦

 . جمعيةا� املدير التنفيذي  التنفيذي:املدير    .٧

 . .با�جمعيةن املالية إدارة الشؤو  املالية: اإلدارة  .٨

 ) البشر�ة    ):٣مادة  املواد  وزارة  أنظمة  الصادرة    والتنميةتطبق  الوزار�ة  والقرارات  العالقة  ذات  ولوائحها  االجتماعية 

 لها �ل �� بابھ وكذلك الالئحة األساسية ل�جمعية وقرارات مجلس إدارة ا�جمعية فيما لم يرد �شأنھ نص فيما  
ً
تنفيذا

 الالئحة. سبق أو لم يرد �شأنھ نص �� هذه 

  



 

 الفصل الثا�ي: 

 السياسات املالية وا�حاسبية 
 

    :) ٤( مادة  
ً
تبدأ من يناير من �ل عام وتنت�ي �� آخر يوم من شهر  ميالدًيا  تحدد السنة املالية ل�جمعية بأث�ي عشر شهرا

 د�سم�� من ذلك العام.

تتقيد ا�جمعية باملعاي�� ا�حاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن و�النماذج والتقار�ر   ):٥مادة ( 

 ) من الالئحة التنفيذية للنظام.٣٦درها الوزارة كما جاء �� املادة (ا�حاسبية ال�ي تص 

موافقة مجلس    با�جمعية، يلزممع عدم اإلخالل ببنود اللوائح املالية وأي لوائح وأدلة أخرى منظمة للعمل    ):٦( مادة  

 اإلدارة أو من يفوضھ فيما ي��: 

 الشرعية. إبرام قروض مع البنوك أو مع األفراد وفق الضوابط  .١

 ...إ�خ).-اإلجار- الرهن-إبرام العقود ال�ي ترتب ال��امات ع�� ا�جمعية ألك�� من سنة مالية (عقود تور�د .٢

 التصا�ح أو التنازل أو ف�خ العقود.  .٣

 إ�شاء أو �شغيل أي مشروع استثماري جديد.  .٤

 بيع أي أصل من األصول الثابتة ل�جمعية.  .٥

 ملنسو�ي ا�جمعية. �عديل نظم الرواتب أو ا�حوافز   .٦

 �عديل الصالحيات املالية.   .٧

 يصدر الرئيس �عاميم تتضمن ع�� األقل ما ي��:  ):٧مادة ( 

 نماذج من التوقيعات املعتمدة.  .١

 التعديالت باإلضافة أو ا�حذف �� اعتماد التوقيعات النقدية الداخلية مع بيان تار�خ سر�ا��ا.  .٢



 

يلزم أن تتم مراجعة    الالئحة،) من هذه  ١١(  املادة لية وما �شتمل عليھ  مع عدم اإلخالل بنظم الرقابة الداخ  ):٨مادة ( 

 أو من خالل الُسلف أو العهد املستديمة    جميع العمليات
ً
املالية قبل الصرف سواء �ان الصرف بموجب شي�ات أو نقدا

 . املؤقتةأو 

 املالية با�جمعية االدارة مهام مدير 

بصالحيات    ):٩( مادة   اإلخالل  عدم  مدير  ومسؤولياتمع  ي�ون  التنفيذي  واملدير  اإلدارة  املالية    االدارة  مجلس 

 عن جميع شؤون ا�جمعية املالية، وال سيما: 
ً
 مسؤوال

 تنفيذ ومراقبة أح�ام الالئحة املالية والقرارات التنفيذية لها.  -أ 

اتخاذ إجراءات ا�جرد السنوي ل�خزائن الرئيسية والفرعية �� موعده وكذلك ا�جرد املفا�� ب�ن وقت وآخر ولھ    -ب

 سلطة تفو�ض من يباشر إجراء ا�جرد نيابة عنھ دون أن يخل ذلك بمسؤوليتھ. 

ءات املالية والعمل ع��  بالتعاون مع اإلدارات ذات العالقة إعداد أدلة لإلجرااملالية    االدارة  مديريتو��    ):١٠مادة ( 

من   واعتمادها  املا��  األداء   �� وفاعلية  كفاءة  يحقق  و�ما  السار�ة  واللوائح  األنظمة  وفق  مستمر  �ش�ل  تطو�رها 

 الرئيس.

وضع نظام ما�� محاس�ي مالئم ل�جمعية والعمل ع�� تطبيقھ وفق ما نصت    املالية  االدارة يتو�� مدير    :)١١مادة ( 

 ف��ا هذه الالئحة ووفق العرف ا�حاس�ي.   ا�جمعيات بماعليھ األنظمة التشريعية واللوائح املنظمة ألعمال 

�ة املتخصصة  أن �ستع�ن بأ�حاب ا�خ��ة من املؤسسات الفنية وامل�اتب االستشار   املالية  االدارة ملدير    ):١٢( مادة  

 وغ��ها �� تنظيم أعمال إدارتھ ومن ذلك:

 إعداد املوازنة التقدير�ة ل�جمعية. -أ 

 إعداد دراسات ا�جدوى للمشاريع االستثمار�ة ل�جمعية.  -ب

 إعداد وتطو�ر إجراءات اإلدارة املالية ونظمها اآللية. -ج



 

  املالية ترشيح من يراه    االدارةملدير    :) ١٣( مادة  
ً
اإلدارة  ولكن ال يباشر ذلك إال �عد موافقة    ،أعمالھأداء    ��مناسبا

 . التنفيذية

  املالية   االدارةيقوم مجلس اإلدارة أو من يفوضھ بتعي�ن محاسب أو أك�� ل�جمعية تحت إشراف مدير    ):١٤مادة ( 

و�عداد التقار�ر الدور�ة والسنو�ة    وترصيدها،تر املالية  يتو�� القيام باألعمال املالية ا�حاسبية من ��جيل �� الدفا

 وغ�� ذلك مما تتطلبھ طبيعة أعمال ا�حاسبة.

 ) وت  ):١٥مادة  مقرها   �� ل�جمعية  ا�حاسبية  واملستندات  وال�جالت  الدفاتر  جميع  مدير حتحفظ  مسؤولية    ت 

 املالية وموظفيھ.  االدارة

 ) مدير    :) ١٦مادة  �افة  مع    املالية  االدارةيتو��  مع  بالتعاون  ل�جمعية  التقدير�ة  امل��انية  مشروع  إعداد  موظفيھ 

 الوحدات اإلدار�ة األخرى �� ا�جمعية، وذلك وفق �عليمات مجلس اإلدارة. 

املالية وموظفيھ �سهيل مهام ا�حاسب القانو�ي املعتمد من مجلس اإلدارة وتقديم    االدارة  ع�� مدير  ):١٧مادة ( 

 ات ال�ي تتطل��ا مهام عملھ �� مراجعة القوائم املالية ل�جمعية. �افة البيانات واملعلوم

 الت�جيل ا�حاس�ي:

   ):١٨( مادة 

الت�لفة   -أ  أساس  ع��  ا�جمعية  وخصوم  أصول  ��جيل  ملبدأ    التار�خية،يتم   
ً
وفقا والنفقات  اإليرادات  وقيد 

 االستحقاق. 

 لطر�قة القيد املزدوج �� ضوء   -ب
ً
 القواعد واألعراف ا�حاسبية املتعارف عل��ا. ��جيل حسابات ا�جمعية وفقا

 ملا يرد �� دليل ا�حسابات.  -ج
ً
 تفتح حسابات ا�جمعية وفقا

 يتم ��جيل القيود ا�حاسبية من واقع مستندات معتمدة من األ�خاص ذوي صالحية االعتماد.  -د

 ا�جمعية.  تتم اإلجراءات ا�حاسبية لعمليات ا�جمعية باستخدام ا�حاسب اآل�� �� مقر  -هـ



 

 األصول الثابتة 

 ): ١٩مادة ( 

   -أ 
ً
صا�حا األصل  �جعل  املتكبدة  الالزمة  الت�اليف  �افة  متضمنھ  التار�خية  بت�لف��ا  الثابتة  األصل  ��جيل 

 للتشغيل.

 م��ا مجمع اإلهالك امل��اكم.  -ب
ً
 تظهر األصول الثابتة بالقوائم املالية بت�لف��ا التار�خية مخصوما

س��لك األصول الثابت  -ج
ُ
 للنسب املئو�ة ال�ي �عدها  �

ً
وس��شد    مدير االدارة املاليةة بإتباع طر�قة القسط الثابت وفقا

�� إعدادها بالنسب املئو�ة إلهالك األصول الثابتة الصادرة عن مص�حة الز�اة أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل  

 هذه النسب و�قرها مجلس اإلدارة أو الرئيس. 

ب�ن املصار�ف الرأسمالية واإلرادية باعتبار األو�� �� ال�ي ت�ون غ�� متكررة وتطيل العمر  إتباع سياسة للتم��    -د

 اإلنتا�� واالقتصادي لألصل. 

 ا�خزون 

 لسعر الت�لفة أو السوق أ��ما أقل.  :)٢٠مادة ( 
ً
 يقيم ا�خزون السل�� وفقا

 لسعر السوق    ) ٢١مادة ( 
ً
عد �شكيل �جنة برئاسة املشرف املا��  وذلك �يقيم ا�خزون من الت��عات العينية وفقا

 ويعد أحد موارد ا�جمعية. وعضو�ة �ل من مدير اإلدارة املالية واملدير التنفيذي 

 القوائم املالية

 للمعاي�� الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن.   ):٢٢( مادة  
ً
 يتم إعداد القوائم املالية ل�جمعية وفقا

 

 

 

 



 

 

 

 الثالث: الفصل  

 ا�حسابات والقوائم ا�ختامية والتقار�ر الدور�ة 
 

 ا�حسابات ا�ختامية 

   املشرف املا�� ): يتو�� ٢٣( مادة 
ً
إصدار التعليمات الواجب اتباعها إلقفال ا�حسابات �� موعد أقصاه خمس عشر يوما

 قبل ��اية العام املا��. 

 ) املا�� يتو��    ):٢٤مادة  وتقديمها    املشرف  ومرفقا��ا  املالية  القوائم  إعداد  ع��  اإلشراف  ع��    للمجلسمهمة  لعرضها 

 . ا�جمعية العمومية

 التقار�ر الدور�ة 

 ): ٢٥( مادة 

املا��يتو��   .١ مراقب    التقار�رإعداد    املشرف  يطل��ا  ال�ي  والبيانات  املعلومات  �افة  مع  وتقديمها  سنو�ة  الر�ع 

 ملعاي�� ا�حاسبية. 
ً
 ا�حسابات (ا�حاسب القانو�ي) والذي يقوم بدوره بالفحص ا�حدود وفقا

د من �حة البيانات املدرجة ف��ا ومطابق��ا  التقار�ر املالية الر�ع سنو�ة والتأك   واعتمادمراجعة  ا�جلسيتو��   .٢

 للموازنة املعتمدة من مجلس اإلدارة وعرضها ع�� ا�جهات اإلدار�ة املعدة من أجلها �� املواعيد ا�حددة لذلك.

تحليل البيانات الواردة �� القوائم املالية باستخدام أساليب التحليل املا�� املتعارف   االدارة املالية يتو�� مدير    .٣

 . للمدير التنفيذي��ا ورفع تقر�ر بنتائج هذا التحليل ومدلوالتھ عل



 

املالية�� حال غياب   .٤ االدارة  التنفيذي يصدر    مدير  بتفو�ض مهام وواجبات    املدير  املالية قراًر    مدير االدارة 

 لذلك. 
ً
 املذ�ورة �� هذا الفصل ملن ي�ون أهال

 ملا تق��ي بھ قواعد ونظم وأح�ام املعاي�� ا�حاسبية وتمسك ا�جمعية    ):٢٦( مادة  
ً
تنظيم حسابات ا�جمعية وفقا

مجموعة الدفاتر وال�جالت واملطبوعات الالزمة لتطبيق النظام وذلك دون اإلخالل بإمساك الدفاتر القانونية ال�ي  

 تطل��ا القوان�ن باململكة العر�ية السعودية.

 ) الق  ):٢٧مادة  املستندات  يتم  ا�ختص�ن مع ضرورة حفظ  املعتمدة من  املستندات  واقع  اآل�� من  با�حاسب  يد 

املؤ�دة للقيود تمكن من الرجوع إل��ا و�جب تقسيم العمل باإلدارة املالية بما يتفق نظم الرقابة الداخلية و��ون  

 أو من ينيبھ.  مدير االدارة املاليةذلك تحت مسؤولية و�شراف 

 باعتمادات املوازنة    أشهر  ٣�عد اإلدارة املالية �ل    ):٢٨مادة ( 
ً
 تو�ح فيھ املوارد واالستخدامات الفعلية مقارنا

ً
تقر�را

 التقدير�ة املعتمدة وأي تقار�ر أخرى يطل��ا مجلس اإلدارة.

 للقواعد واملعاي�� ا�حاسبية املتعارف    �عد املشرف املا��  ):٢٩مادة ( 
ً
د  يعل��ا و�� املواعالقوائم املالية السنو�ة طبقا

 ا�حددة من هذه الالئحة وما ال يتعارض مع القوان�ن السار�ة ع�� أن يرا�� ما ي��: 

إجراء �افة التسو�ات ا�جردية قبل إعداد القوائم املالية بحيث تحمل السنة املالية ب�افة ما يخصها من نفقات   .١

 للمبادئ ا�حاسبية املتعارف عل��ا و�حيث تظه
ً
ر القوائم املالية ا�ختامية نتيجة أعمال ا�جمعية  و�يرادات طبقا

 �� ��اية هذه الف��ة. 

 تتضمن حسابات ا�جمعية �ل ما تنص القوان�ن ع�� وجو�ھ و�ثباتھ ف��ا. .٢

 ت�و�ن ا�خصصات ال�افية ملقابلة جميع االل��امات واملسؤوليات.  .٣

  



 

 الفصل الرا�ع: 

 املوازنة التقدير�ة 
 

و��    ):٣٠( مادة   اإلدارة  مجلس  يقررها  ال�ي  األهداف  لتحقيق  ل�جمعية  السنوي  املا��  ال��نامج   �� التقدير�ة  املوازنة 

 ا�جمعية.تتضمن جميع االستخدامات واملوارد ألوجھ أ�شطة ا�جمعية بما يتوافق مع اس��اتيجيات  

 ��دف املوازنة التقدير�ة إ�� ما ي��: ):٣١مادة ( 

 واقعية. ع�� أساس عل�ي مستند إ�� دراسات وضع خطة عمل منظمة ومعدة   -أ 

 توضيح األغراض ا�حددة لنشاط ا�جمعية املستقبلية.   -ب

 مساعدة إدارة ا�جمعية ع�� تنفيذ سياسا��ا والتعر�ف بتلك السياسات.  -ج

 أن ت�ون أداة لقياس األداء الك�� �� ا�جمعية.  -د

الداخ�� وذلك عن طر�ق املقارنات املستمرة ب�ن األرقام املقدرة واألرقام  أن ت�ون أداة من أدوات الرقابة والضبط    -هـ

 الفعلية.

االل��امات    -و لسداد  توفره  الالزم  النقد  وكمية  العامل  املال  رأس  من  ا�جمعية  احتياجات  تقدير  ع��  املساعدة 

 بأول. 
ً
 الدور�ة أوال

 ) إجمالية دون التقيد بالتقسيم املذ�ور ع�� أن �شرح  يجوز أن تدرج �� املوازنة �عض االعتمادات بصورة    ):٣٢مادة 

 رادات ومصروفات بالر�ال السعودي.يسبب ذلك و�تم تقدير املوازنة من إ

 للموازنة التقدير�ة   ):٣٣مادة ( 
ً
�عد �ل إدارة من إدارات ا�جمعية قبل بدء السنة املالية بثالثة أشهر ع�� األقل مشروعا

 برنامج العمل ��ا ع�� أن يتم االن��اء من اإلعداد قبل ��اية شهر أكتو�ر من �ل عام.عن السنة املالية القادمة متضمن
ً
 ا



 

 ) املالية  تتو��  ):٣٤مادة  لتلك    اإلدارة  الف�ي  الدعم  ا�ختلفة وكذلك  اإلدارات  من  املقدمة  التقديرات  و�عديل  تنسيق 

 للموازنة التقدير�ة
ً
 مت�امال

ً
 من �ل عام.  نوفم�� شهر وذلك قبل ��اية اإلدارات إذا لزم األمر ثم �عد مشروعا

  � شهر د�سم��� موعد غايتھ األول من    املدير التنفيذي إ�� املالية    االدارة يرفع مشروع املوازنة التقدير�ة من   ):٣٥مادة ( 

 . ا�جمعية العمومية إ�� رفعھمن ثم  و لعرضھ ع�� مجلس اإلدارة العتماده  نفسھمن العام 

�عد اعتماد املوازنة التقدير�ة يقوم املدير التنفيذي بإبالغ اإلدارات ا�ختلفة باالعتمادات املقررة لها وتل��م   ):٣٦مادة ( 

 تلك اإلدارات بالتنفيذ �� حدودها أو طلب ا�حصول ع�� تجاوز االعتمادات من أ�حاب الصالحية �� ذلك.

 ) فاق �� السنة املالية ا�جديدة ي�ون ع�� غرار اعتمادات  �� حالة تأخر صدور أو تصديق املوازنة فإن اإلن  ):٣٧مادة 

 السابقة.الصرف �� السنة املالية 

  االدارة لة رقابة مباشرة ع�� �شاط وأعمال ا�جمعية و�عد ي�عد املوازنة التقدير�ة وس ):٣٨مادة ( 
ً
 دور�ا

ً
ر�ع  املالية تقر�را

 بتق  سنوي 
ً
 بھ املوارد واالستخدامات الفعلية مقارنا

ً
ديرات املوازنة التقدير�ة واالنحرافات وم��را��ا وطرق عالجها  مو�حا

أو التغلب عل��ا ومدى مطابق��ا التنفيذ الفع�� مع ال��امج ال�ي بنيت ع�� أساسها تقديرات املوازنة ومشروع التنبؤ لبا��  

 العام.

 ل�جمعية كما ي��:ت�ون صالحية املوافقة ع�� تجاوز االعتمادات ل�ل املستو�ات اإلدار�ة  ):٣٩مادة ( 

  املدير التنفيذي ) �� أحد بنود الصرف من وفرات بند أو بنود أخرى و��ون من صالحية ٪٢٥التجاوز بمقدار ( -أ 

 . الرئيس) وما زاد ع�� ذلك يرجع إ�� ٪٥٠ما هو أك�� من ذلك ح�ى (يف للمشرف املا��و�رجع 

) �� جملة املصروفات املقدرة للسنة املالية بأكملها مقابل ز�ادة �� اإلرادات ت�ون صالحية  ٪١٥التجاوز بمقدار ( -ب

 مع الرئيس مجتمع�ن.   للمشرف املا��مزدوجة 

  



 

 الفصل ا�خامس: 

 اإليرادات 
 ي��:تت�ون إيرادات ا�جمعية مما  ):٤٠مادة ( 

 رسوم االنتساب لعضو�ة ا�جمعية. -١

 األوقاف.  ،الوصايا ، الهبات  ،الت��عات -٢

 ، و�تم صرفها �� �شاطات ا�جمعية املشمولة �� مصارف الز�اة.الز�اة -٣

 . واإليرادات االخرى  إيرادات األ�شطة ذات العائد املا�� -٤

 اإلعانات ا�ح�ومية.  -٥

 عائدات استثمار ممتل�ات ا�جمعية الثابتة واملنقولة. -٦

 من دعم لتنفيذ برامج ا�جمعية وتطو�رها.  ما يخصصھ صندوق دعم ا�جمعيات ل�جمعية  -٧

 ) من النظام. ٢١تمتنع ا�جمعية عن تلقي إعانات من خارج اململكة إال �عد موافقة الوزارة حسب املادة ( ):٤١مادة ( 

ال�ي تق��ي ��ا األنظمة السار�ة �� اململكة ذات الشق املا�� وم��ا نظام    ماألح�ايجب ع�� ا�جمعية مراعاة    ):٤٢مادة ( 

 للمادة (
ً
 لنظام.ا) من ٤٠م�افحة غسيل األموال وتمو�ل اإلرهاب وفقا

اإلدارة املالية أن تقوم بمتا�عة    وع��إعداد ال��امج الالزمة للقيام بأ�شطة االستثمار�ة    دترا�� ا�جمعية عن  ):٤٣مادة ( 

 جمعية وعمل مذكرات التسو�ة الالزمة حسابات ا�

يفتح حساب بن�ي أو أك�� لدى بنك أو أك�� يحددها مجلس اإلدارة تورد إليھ �افة املتحصالت وع�� اإلدارة    ):٤٤مادة ( 

 املالية أن تقوم بمتا�عة حسابات ا�جمعية وعمل مذكرات التسو�ة الالزمة. 

�� ذات اليوم أو ��    إ�� البنكأو �غ��ها    ،بحواالت  التور�د �شي�ات، أو أو    ، النقديةيجب تور�د املتحصالت    ):٤٥مادة ( 

من يوم العمل التا�� للتحصيل هذا إن �ان املبلغ أك�� من ثالثة أالف ر�ال و�ن �ان أقل من ذلك ففي ��اية    اليوم التا��

 األسبوع. 



 

 ) اس  ):٤٦مادة  أوقات   �� ا�جمعية  حقوق  تحصيل  متا�عة  املالية  اإلدارة  ترفع  ع��  تقار�ر  و�عداد  لإلدارة  تحقاقها 

 أو من ينوب عنھ عن أي حقوق استحقت و�عذر تحصيلها التخاذ اإلجراءات املناسبة �شأ��ا.   التنفيذية

ال يجوز التنازل عن أي حقوق ل�جمعية يتعذر تحصيلها إال �عد استنفاذ �افة الوسائل النظامية والقانونية    ):٤٧مادة ( 

 الالزمة لتحصيلها. 

 الديون من صالحية مجلس اإلدارة أو من يفوضھ.   و�عداموالعينية    ةي�ون التنازل عن حقوق ا�جمعية املالي  ):٤٨ة ( ماد

 يتم تحصيل األموال املستحقة ل�جمعية لدى الغ�� إما    ):٤٩مادة ( 
ً
أو بتحو�ل ع�� ا�حسابات البنكية    ، �شي�اتأو    ،نقدا

ي�لف   من  أو  الصندوق  أم�ن  بواسطة  ا�جمعية  حقوق  وتقبض  نقدية  قيمة  ذي  محرر  بأي  أو  ل�جمعية  املعتمدة 

بالتحصيل و�حرر ��ا سند قبض نظامي مع مراعاة أن تحرر �افة الشي�ات الواردة باسم ا�جمعية فقط وليس بأسماء  

 األ�خاص.

متا�عة إيرادات ا�جمعية ا�حصلة �شي�ات والتأكد من تحصيلها �� مواعيدها    مدير االدارة املالية يتع�ن ع��    ):٥٠مادة ( 

 هذه الشي�ات من قبل البنوك. حالة رفضوالقيام باإلجراءات الالزمة �حفظ حقوق ا�جمعية �� 

 تية: ما يحتاج إليھ من موارد إضافية ب�ل أو �عض الطرق اآل تؤمنيجوز ل�جمعية أن  ):٥١مادة ( 

 التسهيالت االئتمانية الشرعية. -أ 

 ا�حسنة. القروض  -ب

أو غ��ها ع�� أن يختار مجلس اإلدارة ب�ن هذه الطرق ل�ل حالة ما يجمع ب�ن    -ج استثمارات تجار�ة أو صناعية 

أ�سب الشروط وأقل ا�خاطر و��ن تحقيق أك�� عائد ممكن مع عدم اإلخالل بما يقره مجلس اإلدارة من ضوابط  

 هذه األمور. تحكم 

  



 

 الفصل السادس: 

 املصروفات 
 

 من: تتألف مصروفات ا�جمعية   ):٥٢مادة ( 

 والعمومية. املصار�ف اإلدار�ة  .١

 مصار�ف برامج ا�جمعية ومشاريعها وأ�شط��ا.  .٢

 مصار�ف االستدامة املالية وما �شملھ من اوقاف واستثمار وغ��ها. .٣

 مصار�ف جمع األموال.  .٤

 مصار�ف ا�حوكمة.  .٥

 أخرى. مصار�ف  .٦

   التالية: �ش��ط ل�حة املدفوعات توفر الشروط  :) ٥٣مادة ( 

 .الرئيس او نائبھ مع املشرف املا��أن تتم بموافقة   .١

 . املشرف املا��توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل رئيس ا�جلس أو نائبھ مع  .٢

 ا�جمعية. جزئًيا لصا�ح �شاط  ا�خدمات املنفذة �لًيا، أوأو  ، األشغالأو   ،املش��ياتأن ت�ون  .٣

 . توفر مستند يثبت مطالبة الغ�� بقيمة تور�د ا�خدمة أو األصل .٤

 املقدمة. توفر مستند أص�� يثبت استالم ا�جمعية فعلًيا للبنود املش��اة أو ا�خدمات   .٥

   -عنھ: �عت�� املدفوعات التالية معقودة حكًما وال تحتاج ملوافقة مسبقة من الرئيس أو من ينوب  ):٥٤مادة ( 

  العمل. عقود    مثل:   الرئيس او من ينوب عنھ،عها من  ياملدفوعات الناشئة عن العقود امل��مة بمجرد توق .١

 ذلك.والتأمينات االجتماعية وما شابھ   واإليجارات،



 

ا�حدد   .٢ األسعار  ذات  األهلية  أو  ا�ح�ومية  ا�جهات  من  املقدمة  ل�خدمات  العائدة    مثل:املدفوعات 

 وغ��ها.  والكهر�اء،  والهاتف، ال��يد،مصروفات 

   التالية:بإحدى الطرق   يتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع :)٥٥مادة ( 

   ر�ال. عشر�ن ألفا�حدد للصرف النقدي  يتجاوز السقف  أالع��  الن��ية،نقًدا من العهدة  .١

   معها.�شي�ات ع�� إحدى البنوك املتعامل  .٢

  بنكية).تحو�ل ع�� البنك (حوالة  .٣

 سداد عن طر�ق ا�خدمات االلك��ونية (سداد فوات�� وغ��ها).  .٤

وكذلك    ذلك،سوغات الصرف و�رفاق املستندات الدالة ع��  و�تم ذلك �عد التأكد من استكمال املعاملة �جميع م

واعتماد الصرف من صاحب الصالحية وطبًقا لإلجراءات املو�حة    ا�ختص�ن، اكتمال التوقيعات عل��ا من املوظف�ن  

 الالئحة. �� هذه 

 قيم��ا.مدفوع ليش�� إ�� سداد  بختم يتم ختم املستندات م�ى ما تم صرفها  :)٥٦مادة ( 

التأكد من قيام الطرف    مدير االدارة املالية وع��    املعتمدة،ال يجوز الصرف إال �� حدود املوازنة التقدير�ة    :) ٥٧مادة ( 

وقت   حلول  أو  التعاقد  أو  االرتباط  بتنفيذ  تحت    االستحقاق، اآلخر  مقدًما  مبلغ  صرف  ينيبھ  من  أو  للرئيس  و�جوز 

   الصرف.مانات ال�افية قبل �شرط ا�حصول ع�� الض  ذلك،ا�حساب إذا استدعيت الظروف 

   التالية: يحكم إصدار الشي�ات الضوابط  :)٥٨مادة ( 

 ما��.ال يجوز إصدار أي شيك ع�� حسابات ا�جمعية بدون غطاء  .١

 بياض.ال يجوز تحر�ر شي�ات �حاملها أو ع��  .٢

 فقط. ال يصرف الشيك إال للمستفيد األول  .٣

.يجب التوقيع ع�� صورة الشيك من قبل ا�خول باالستالم مع أخذ صورة من التوكيل إذا �ان  .٤
ً
 وكيال



 

 املالية. يتم االحتفاظ بكعوب الشيك �� أرشيف اإلدارة  .٥

 ) الشيك    :) ٥٩مادة  تار�خ فقد  اتخاذ    األص��، ال يجوز �حب شي�ات بدل فاقد إال �عد مرور ستة أشهر من  أو �عد 

   . أخرى اإلجراءات الالزمة للتأكد من فقد الشيك األص�� من ناحية وضمان عدم صرفھ �� املستقبل من ناحية 

األقسام (إن  التا��  ماد الصرف ع�� النحو  ي�ون �سلسل املستو�ات اإلدار�ة با�جمعية ال�ي لها صالحية اعت   :) ٦٠مادة ( 

ثم   املالية  وجدت)  بالتوقيعاإلدارة  املفوض�ن  ثم  التنفيذية  اإلدارة  أو    ،ثم  العامل�ن  ألحد  يجوز  ال  ا�حاالت  جميع  و�� 

 منھ. املدير�ن اعتماد صرف مبالغ خاصة بھ إال باعتماد املسؤول األع�� 

يجب أن ت�ون جميع الشي�ات الصادرة من ا�جمعية موقعة من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو نائبھ مع توقيع    :)٦١مادة ( 

 .املشرف املا��

   املعتمدة. ينب�� موافاة �افة البنوك ال�ي يتعامل معها ا�جمعية بنماذج التواقيع   :)٦٢مادة ( 

 ) الق  :) ٦٣مادة  سندات  طبع  عند  الرقابية  اإلجراءات  اتخاذ  والدفع  ينب��  االستالم  وسندات  للنقد  والصرف  بض 

  املستعملة،وكذلك الشي�ات غ��   املا��،مع ضرورة االحتفاظ ��ذه السندات �� م�ان أم�ن تحت رقابة املدير   للشي�ات،

و�جب أن ت�ون هذه املستندات �ش�ل خاص و�افة املستندات املالية مرقمة بالتسلسل عند استخدامها مع االحتفاظ  

 لغاة.املبالن�خ 

يجوز اإلذن بالصرف نقًدا بموجب أمر دفع ع�� خز�نة ا�جمعية �� حدود ألف ر�ال �� املرة الواحدة و�اعتماد    :) ٦٤مادة ( 

   نائبھ.الرئيس أو 

 ) والذي يصدر    ا�جمعية،لدى أم�ن صندوق ا�جمعية بمبلغ يز�د عن الالزم الحتياجات    يجوز االحتفاظال    :) ٦٥مادة 

  .املشرف املا��بتحديده قرار من الرئيس أو من ينيبھ بناًء ع�� اق��اح 

 

 



 

 

 أمر الصرف 

تندات  ع�� مس  م ويعت�� توقيعه  الدفع،هو معتمد الصرف أو آمر    مع املشرف املا��  ھنائب�عت�� الرئيس أو    ):٦٦مادة ( 

دفع   اختصاصھ  حسب   
ً
كال األموال  حفظ  عن  للمسؤول�ن  يج��  ��ائًيا  توقيًعا  ا�ختلفة  تحر�ر  أو    ،النقودالصرف 

   االحتياجات. شراء  اعتماد اإلشعارات البنكية، أو  الشي�ات، أو

ألي تصرف ينشأ عنھ نفقة مالية �ستلزم بالضرورة تنفيذها �ش�ل  مع املشرف املا��    نائبةإن اعتماد الرئيس أو   -

سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى ا�جمعية وطبًقا لإلجراءات ا�حاسبية املو�حة بالنظام  

 عن �حة تنفيذ هذه    مدير االدارة املالية ويعت��  املا��،
ً
   اإلجراءات.مسؤوال

ظامي الذي يج�� ألمناء الصناديق دفع النقود وهو املستند النظامي الذي يج��  املستند الن   الصرف)�عت�� (سند   -

 البنك. �حب النقود من  

 املصروفات االستثمار�ة 

من صالحيات ا�جمعية العمومية و�جوز  ي�ون شراء العقارات واألصول الثابتة و�افة املصروفات االستثمار�ة    ):٦٧مادة ( 

  . ) من الالئحة االساسية٣٨حسب املادة (لها تفو�ض مجلس اإلدارة بذلك  



 

 السا�ع:    الفصل 

 املش��يات 
 - التالية: و�تم ذلك بأحد الطرق   ا�ح��،ي�ون تأم�ن مش��يات ا�جمعية عن طر�ق السوق  ):٦٨مادة (  

 املباشر. التأم�ن  .١

 . أو من يفوضھحسب ما يو��ى بھ الرئيس   .٢

ال�ي تز�د قيم��ا عن   .٣ ر�ال ال يتم تأمي��ا إال �عد التأكد من مناسبة األسعار عن    ألف  عشر�ناملش��يات 

    .الرئيسأو ما يراه  أسعار، طر�ق طلب عروض 

 . ملشرف املا���عد اعتمادها من امطالبة مالية يتم شراء احتياجات ا�جمعية بموجب  :)٦٩مادة ( 

   الشفوي.كتابة وال �عتمد التوجيھ   املطالبة املاليةيتم إصدار  :)٧٠مادة ( 

 ) لدى    :) ٧١مادة  املستعملة  النظامية  املستندات  بواسطة  سليم  �ش�ل  تنفيذه  بالضرورة  �ستلزم  الشراء  اعتماد  إن 

 عن �حة تنفيذ ه املشرف املا��ويعت��  اللوائح،جمعية وطبًقا لإلجراءات املنصوص عل��ا �� ا�
ً
   اإلجراءات. ذه مسؤوال

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثامن: الفصل  

 العهد املستديمة واملؤقتة والسلف 
  يجوز صرف عهدة مستديمة ملواجهة املصروفات ال�ي تتطل��ا طبيعة العمل و�حدد الرئيس أو من يفوضھ ؛  :)٧٢مادة (  

 املوظف�ن الذين تصرف لهم العهدة وا�خول�ن بالصرف م��ا .  

 التالية: يحدد فيھ بدقة األمور   يفوضھ،تصرف العهدة بموجب قرار من الرئيس أو من  -أ 

 العهدة. اسم املستفيد من   .١

   العهدة.مبلغ  .٢

 العهدة. الغاية من   .٣

 العهدة.تار�خ ان��اء   .٤

 اس��دادها. أسلوب  .٥

آمر   -ب من  الصادر  بالقرار  جاء  ملا  وفًقا  املوظف  من  العهدة  نوع    الصرف، �س��د  وفق  ومحاسبًيا  مالًيا  و�عا�ج 

 العهدة.

 بالدفاتر.��جل العهدة عند صرفها فوًرا بالدفاتر كما ��جل �سو���ا أيًضا  -ت

تصفى العهدة ويس��د الرصيد النقدي م��ا و�يداعھ �� بنك أو خز�نة ا�جمعية عند ان��اء الغرض م��ا أو ��اية   -ث

   السلفة.العام بحسب طبيعة  

 ) يج) ٧٣مادة  مراجع��ا    ب:  تمت  مستندات  بمقت��ى  املستديمة  العهدة  من  تتم  ال�ي  النقدية  املدفوعات  تؤ�د  أن 

املال واعتمادها من   اإلدارة  ا�حصول ع�� مستند �شرط اعتماد    ،يةمدير  ال�ي يصعب ف��ا  ويستث�ى من ذلك ا�حاالت 

 ر�ال. �� حدود خمسمائة املدير التنفيذي 



 

 �� ��اية �ل    :) ٧٤مادة ( 
ً
أو عندما يصل الصرف م��ا    شهر، يتم استعاضة ما يصرف من العهدة املستديمة �شيك أو نقدا

   .�� ��اية الشهر التا�� بحد اق��ى و�تم �سو���ا بال�امل قيم��ا،) من ٪٥٠إ�� (

و�� ��اية    .مدير اإلدارة املاليةبمعرفة    أشهر  ٣يتم جرد العهدة املستديمة جرًدا مفاجًئا مرة ع�� األقل �ل    :) ٧٥مادة ( 

 املشرف املا��.من �ل عام بواسطة    د�سم��

االختصاصات ا�خولة   و�� حدودراض خاصة بناء ع�� طلب اإلدارات ا�ختلفة  غيجوز صرف عهدة مؤقتة أل  :) ٧٦مادة ( 

و�حظر    العهدة.ع�� أن يحدد �� قرار الصرف املدة ا�حددة لتسو�ة هذه    اإلدارات.��ذه الالئحة للمسؤول�ن عن هذه  

   لها.صرف العهدة املؤقتة �� غ�� األغراض ا�خصصة 

  العهدة، و�� حدود املدة املقررة لهذه    أجلھ، يجب �سو�ھ العهدة املؤقتة بمجرد ان��اء الغرض الذي صرفت من    :) ٧٧مادة ( 

   لها.إذا لم تصرف �� األغراض ا�خصصة التا�� بحد اق��ى  مع وجوب رد العهدة املؤقتة �� ��اية الشهر 

إال    : الوقتعهدة مؤقتة ل�خص واحد �� نفس    العهدة املؤقتة وال يجوز صرف أك�� من  يجوز استعاضة ال    ):٧٨مادة ( 

 سلفة مؤقتة لغ�� املوظف�ن واملتطوع�ن با�جمعية.  يجوز صرفكما ال  مجتمع�ن،  مدير االدارة املاليةبموافقة الرئيس و 

  التالية:يجوز ألسباب ضرور�ة صرف سلفة �خصية ملوظفي ا�جمعية حسب الشروط   ):٧٩مادة ( 

يحدد الرئيس أو من ينوب عنھ قيم��ا ومدة سدادها ع�� أال تز�د القيمة راتب املوظف لثالثة أشهر وأال   .١

    سنة، تتجاوز مدة السداد  
ً
وال يجوز ا�جمع ب�ن أك�� من سلفة للموظف الواحد كما يجب أن يحضر كفيال

   ا�جمعية.من أحد موظفي  

ف ال  أن ي�ون إجما�� املستحق ع�� املوظف من ُعَهد وُس  .٢
َ
��اية خدمة املوظف و��اية    يتجاوز مستحقات ل

 سنة. خدمة كفيلھ وأن ي�ون قد أم��ى با�خدمة أك�� من 

من املمكن أن يمنح  يفوضھ.  و�جوز االستثناء من الشروط السابقة بقرار من رئيس مجلس اإلدارة أو من   .٣

املقدم قبل اليوم ا�خامس    يتم منح ذلك  أالنفس الشهر ع��    يخصم ب��ايةللموظف مقدم من راتب الشهر  



 

) من راتب املوظف  ٪٥٠(  يتجاوز املقدم  أالوع��    الشهر،من الشهر نفسھ أو �عد اليوم العشر�ن من نفس  

 الواحدة. مرات بالسنة  وال تتعدى ثالث  األسا��ي،

الرئيس    بقرار منإال    �ان؛ال يجوز ملن تتطلب وظيفتھ أن ي�ون �عهدتھ أموال نقدية أن �عطي عهدة ألي سبب    :) ٨٠مادة ( 

وأية عهدة معطاة بأوراق    املوظف،ع�� أن يتم إعداد سندات صرف رسمية بذلك تقيد ع�� حساب    بذلك،أو من يفوضھ  

 ع��ا 
ً
 ذلك. و�حاسب إدارً�ا ع��  عادية دون تحر�ر سندات ��ا �عت�� مانح العهدة مسؤوال

وعليھ أن ُ�علم الرئيس أو    مواعيدها،متا�عة �سديد العهد والسلف واس��دادها ��    مدير االدارة املاليةع��    :) ٨١مادة ( 

أو   �� �سد��ا  تأخ��  ينوب عنھ خطًيا عن �ل  تأخر هم عن    ردها،من  �� حاالت  املوظف�ن  العهد والسلف من  و�س��د 

   ا�جمعية.ن مستحقا��م طرف  السداد دفعة واحدة م 

 

 

 

 

 

 

 



 

   : التاسع الفصل  

 الصندوق 
 ) الرئيسية    ):٨٢مادة  با�جمعية خز�نة �حفظ أصول املستندات  ا�جمعية    ل�جمعية. ينشأ  ب�ن  امل��مة  العقود  وأصول 

وال يتم فتحها إال    با�جمعية،و�صفة عامة جميع املستندات املهمة    ذلك،واألوراق التجار�ة طو�لة األجل ونحو    والغ��،

 .املاليةمدير االدارة   واآلخر بيد   املدير التنفيذيبمفتاح�ن أحدهما بيد 

   اإلدارة.مجلس   بقرار منو�تم �عي�ن أم�ن الصندوق  با�جمعية،يتم إ�شاء صندوق رئي��ي  ):٨٣مادة ( 

 عن  مسؤو  للصندوق،ي�ون أم�ن  :)٨٤مادة ( 
ً
  اآل�ي:ال

وموقعة منھ ومن األ�خاص ا�خول�ن بذلك من    رسمية،استالم املبالغ الواردة ل�جمعية بموجب سندات قبض   -١

 ا�جلس.قبل 

 ا�جمعية.إيداع تلك األموال فور �سلمها لدى البنك الذي يتعامل معھ   -٢

ودفاتر   الشي�ات، ودفاتر    والكشوفات،   الصرف،وسندات    القبض، االحتفاظ لديھ بمقر ا�جمعية �سندات   -٣

 �عملھ. و�افة األوراق ذات العالقة  الصندوق،

 ذلك. صرف جميع املبالغ ال�ي تقرر صرفها مع االحتفاظ باملستندات الدالة ع��  -٤

 القادمة. املشاركة �� وضع مشروع امل��انية التقدير�ة للسنة املالية   -٥

 ملا هو معتمد �� امل��انية بحسب اختصاصھ. تنفيذ قرارات ا�جلس والرئيس فيما يتعلق باملعامالت امل -٦
ً
 الية وفقا

إال �� الظروف االستثنائية و�قرار    املتحصالت،ُيحظر ع�� أم�ن الصندوق الرئي��ي الصرف من اإليرادات أو    :) ٨٥مادة ( 

 �� حدود    املدير املاليةكتا�ي مسبق من الرئيس أو من ينوب عنھ مع  
ً
أن ي�ون  و   صالحياتھ.مجتمع�ن أو منفردين كال

   معتمدة.أو أذونات صرف   أوامر دفعالصرف بناء ع��  

 



 

   ي��:ع�� أم�ن الصندوق إعداد ما  ):٨٦مادة ( 

راجع يومًيا من اإلدارة    النقدية،مو�ًحا ��ا الرصيد النقدي والعهد    للصندوق،كشوف با�حركة اليومية   .١
ُ
وت

والصرف   االستالم  أوراق  مع  والرصيد    والتور�د،املالية  الدف��ي  الرصيد  ب�ن  يومية  مطابقة  عمل  و�تم 

 الفع��.

توار�خ    مرتبة حسبكشوف بجميع الشي�ات والكميات واألوراق التجار�ة األخرى ا�حفوظة بالصندوق   .٢

   للغ��. ملتا�عة تحصيلها أو تور�دها للبنك �� مواعيدها أو تظه��ها  االستحقاق؛

و�ل ما    ، ا�جمعيةُيحظر ع�� أم�ن الصندوق إيداع أي مبالغ أو مستندات ذات قيمة تخص الغ�� بخز�نة    :) ٨٧مادة ( 

  القانونية.يوجد �� ا�خز�نة �عت�� من أموال ا�جمعية و�ال �عرض للمسائلة 

محرر    حواالت بر�دية، أو أي أو    ، شي�اتأو    ،نقودأم�ن الصندوق مسؤول مسؤولية �املة عما �� عهدتھ من    :) ٨٨مادة ( 

 بالتضامن عن �ل عهدة فرعية �سلم    �خصًيا،وجميع محتو�ات الصندوق ت�ون �� عهدتھ    قيمة،ذي  
ً
كما ي�ون مسؤوال

إ��   أم�ن    مساعده،من عهدتھ  �غ��  الشأن و�� حالة  �� هذا  بالصندوق وال�ي تصدر  ا�خاصة  التعليمات  وعليھ تنفيذ 

 املالية. يتم نقل عهدة الصندوق إ�� من يحل محلھ �عد إجراء جرد فع�� بمعرفة اإلدارة   –أو وفاتھ  –الصندوق 

  محاضر ا�جرد وعمل    العام،يتع�ن إجراء جرد مفا�� للصناديق التا�عة ل�جمعية ع�� ف��ات دور�ة خالل    ):٨٩(   مادة

امل�لف    (أم�ن و��ون املوظف املسؤول عن استالم النقد    الالزمة، امل�لف بالقبض أو  أو  مديًنا    بالتحصيل) الصندوق 

و�ال    وجودها،الصندوق سبب  ي��ر أم�ن حساب مستقل ح�ى  أما الز�ادة فتقيد �� ا�جرد،قد يظهر نتيجة  بال�جز الذي

 بمبدأ الز�ادة �� الصناديق �النقص  املتنوعة،حولت لإليرادات  
ً
   ��ا.ع�� أن هذا ال �عفيھ من التحقيق عمال

 ) املالية    :) ٩٠مادة  السنة  ��اية   �� ل�جرد  ا�جمعية  صندوق  �جميع    ل�جمعية،يخضع   
ً
شامال ا�جرد    محتو�اتھ، و��ون 

 بتشكيل �صدر الرئيس  و 
ً
األمر  الز�ادة يرفع    بال�جز أو  ظهور فرق و�� حالة    الصندوق،�جنة ا�جرد و�حضور أم�ن    قرارا

 املسؤولية. من قبل رئيس ال�جنة إ�� الرئيس التخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد  فوًرا



 

   : العاشر الفصل  

 ا�خازن 
 ) األدلة   ):٩١مادة   �� عل��ا  املنصوص  لإلجراءات  وفًقا  عل��ا  والرقابة  واألشياء  األصناف  وصرف  وتخز�ن  استالم  يتم 

 ا�جمعية. الداخلية ال�ي يصدرها  

وذلك �عد اتخاذ �افة   �عهدتھ،�سلم جميع األصناف ال�ي ترد ا�جمعية إ�� املوظف ا�ختص با�خازن وت�ون   ):٩٢مادة ( 

 واالستالم. اإلجراءات ا�خاصة بالفحص 

باإلضافة إ�� الرقابة بواسطة القيد    والفجائي،تتم الرقابة ع�� ا�خازن عن طر�ق ا�جرد والتفتيش الدوري    :) ٩٣مادة ( 

 عن   مدير االدارة املاليةو��ون  ال�جالت،املنتظم �� 
ً
 ذلك.مسؤوال

و�تم ذلك   األقل،ازن مرة �ل عام ع��  باإلضافة إ�� ا�جرد الدوري واملفا�� يجرى جرد �افة موجودات ا�خ  :) ٩٤مادة ( 

 الرئيس.قبل ��اية السنة املالية بواسطة �جنة يحدد أعضاؤها من قبل 

  مدير االدارة املالية �� حالة وجود �جز �� ا�خزون ألسباب خارجة عن إرادة املوظف املسؤول حسب تقدير    ):٩٥مادة ( 

وفيما عدا ذلك فاملوظف املسؤول عن ا�خزن    ا�جمعية،حساب    ال�جز ع��يتم اتخاذ قرار بتسو�ة    الرئيس؛وموافقة  

 عن  
ً
 ال�جز. مسؤوال

 

 

 

 

 



 

 عشر:   ا�حادي الفصل  

 الرقابة املالية 
 املراجعة الداخلية

الداخ��    ):٩٦( مادة   املراجع  من يقوم  م   بالتحقق  املعتمدة  والرقابة  العمل  و�جراءات  سياسات  تطبيق  قبل  �حة  ن 

  فاعلي��ا،والتأكد من   اإلدارة،مجلس 
ً
 بأول. و�طالع الرئيس بنتائج أعمال املرجعة الداخلية أوال

يقوم املراجع الداخ�� بوضع برنامج املراجعة الداخلية �جميع �شاطات ا�جمعية وموجوداتھ وعمل جدول    ):٩٧مادة ( 

 بذلك. زم�ي 

،يقوم املراجع الداخ�� بأعمال املراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليھ  :)٩٨مادة ( 
ً
 و�األخص بما ي��:   مهنيا

 �شأ��ا. تقييم نظم الرقابة الداخلية ل�جمعية وتقديم التوصيات  .١

 �شأنھ. تقييم النظام ا�حاس�ي ل�جمعية وتقديم التوصيات  .٢

 ل�جمعية. مراجعة القوائم املالية  .٣

 املرسومة. تقييم مدى تحقيق ا�جمعية ألهدافھ  .٤

 والبشر�ة. تقييم مدى استغالل ا�جمعية ملوارده املادية  .٥

وتنفيذ .٦ تطبيق  اإلدار�ة    واألنظمة السياسات    سالمة  ا�جاالت  �افة   �� املعتمدة  واألساليب  واإلجراءات 

 واملالية. 

 حولها. فحص ومتا�عة أرصدة وحركة ا�حسابات و�بداء الرأي  .٧

 ع��  اوجميع أنواع املستندات ال�ي أ�شأت ال��   تمت،مراجعة طلبات الشراء والعقود واالتفاقيات ال�ي   .٨
ً
ما

 الغ��. ا�جمعية تجاه  



 

التحقق من سالمة اإلجراءات املطبقة ل�حفاظ ع�� ممتل�ات ا�جمعية عن طر�ق القيام بأعمال ا�جرد   .٩

 ا�جمعية.املفا�� ع�� ا�خازن واملوجودات الثابتة وخزائن  

لدى    التحقق من استخدام األساليب واألدوات املناسبة ال�ي تكفل تحصيل أموال ا�جمعية ومستحقاتھ .١٠

 وا�حاسبية.  ،و�ثبا��ا بالدفاتر، وال�جالت  الغ��،

 ) ع�� أال    عملھ،ع�� املراجع الداخ�� القيام بأي أعمال أو مهام ي�لف ��ا من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة    :)٩٩مادة 

 �شارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعتھ.  

 مراقب ا�حسابات

يتم �عي�ن محاسب قانو�ي مرخص لھ بالعمل    الداخلية،دون اإلخالل بإجراءات املراجعة ا�حسابية واملالية    ):١٠٠مادة ( 

ومراجعة ا�حسابات    سنو�ة،لفحص حسابات ا�جمعية الر�ع    ��ا؛ �� اململكة العر�ية السعودية حسب القوان�ن املعمول  

 عل��ا.الرأي  و�بداءا�ختامية �� ��اية السنة املالية  

ع�� ا�حاسب القانو�ي مراجعة حسابات ا�جمعية وفًقا للمعاي�� املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية  ):١٠١ة ( ماد

 لتقديم التقار�ر الالزمة عن س��  
ً
 مستمرة

ً
   خاصة. وذلك �� ��اية السنة إال �� ا�حاالت ال�ي �ستد�� تقار�ر    العمل، مراجعة

ع�� جميع الدفاتر وال�جالت    الرسمية،خالل أوقات العمل    االطالع،ينتدبھ    للمحاسب القانو�ي أو من  ):١٠٢مادة ( 

وع�� إدارات ا�جمعية ا�ختلفة    مهمتھ،واملستندات وطلب البيانات واإليضاحات ال�ي يرى ضرورة ا�حصول عل��ا ألداء  

 ذلك.تيس�� مهمة املراقب �� 

الرئيس  يثبت ذلك �� تقر�ر يقدمھ إ��    مهمتھ؛من أداء    �ھأو مندو �� حالة عدم تمك�ن ا�حاسب القانو�ي    ):١٠٣مادة ( 

 الشأن.اإلجراء الالزم �� هذا  التخاذ

يرفع ا�حاسب    ل�خطر؛أو تصرف �عرض أموال ا�جمعية    اختالس،أو    خط��ة،عند اكتشاف أية مخالفة    ):١٠٤مادة ( 

 السرعة.القانو�ي بذلك فوًرا تقر�ًرا إ�� مجلس اإلدارة أو من يفوضھ التخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعا�جة األمر ع�� وجھ 



 

 

وتقديم تقر�ره عن    املالية،ع�� ا�حاسب القانو�ي التحقق من أصول ا�جمعية وال��اماتھ ومراجعة القوائم    ):١٠٥مادة ( 

   ل�جمعية. من ��اية السنة املالية  ثالثةتتجاوز مدة ال  القوائم املالية خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   : عشر   الثا�ي الفصل  

 أح�ام ختامية 
 

 لتنفيذها.ومن ثم ُيصدر الرئيس التعليمات الالزمة   ا�جمعية، �عتمد هذه الالئحة من قبل مجلس إدارة  :) ١٠٦مادة ( 

 اعتمادها. تار�خ  ا�جمعية من يجري العمل ��ذه الالئحة �� حق  :) ١٠٧مادة ( 

 اإلدارة. أي �عديل ع�� هذه الالئحة إال بموافقة مجلس    يجوز إجراءال  :) ١٠٨مادة ( 
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