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 عامة أحكام :الفصل األول

 تعريفات 

يقصد بالمسميات والمصطلحات التالية أينما وردت بالالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق   ( :1(املادة 

 :خالف ذلك
 

 

 

 

 هدف الالئحة 
هذه الالئحة إلى وضع األسس والقواعد التي يتم بناًء عليها تنظيم النشاط المالي للجمعية، بتطبيق  تهدف  :  (2)المادة  

 .الرقابة عليهاضبط  األنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد المنظمة للعمل. والمحافظة على الموارد المالية للجمعية و

 :المملكة المملكة العربية السعودية 

 :الوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة 

 :الجمعية بالخفجي   التعاونية االستهالكيةجمعية ال 

 :الجمعية العمومية بالخفجي  التعاونية االستهالكية جمعية لالجمعية العمومية ل

 :مجلس اإلدارة بالخفجي  التعاونية االستهالكية جمعية المجلس إدارة 

 :الرئيس بالخفجي  التعاونية االستهالكية جمعية ال رئيس مجلس إدارة

 نائب الرئيس  بالخفجي  التعاونية االستهالكيةجمعية ال  رئيس مجلس إدارةنائب  

 الجمعية مدير لعضو المنتدب،  ا بالخفجي  التعاونية االستهالكية جمعية المدير 

 :الالئحة بالخفجي  التعاونية االستهالكية جمعية للالالئحة المالية 

 :لممثل الماليا . بالخفجي التعاونية االستهالكيةجمعية  الفي مجلس إدارة  أمين الصندوق
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ولين عن  ؤلجمعية مساومدير    ،" اإلدارة  مجلس  في  صندوق  ال" أمين  والممثل المالي  ونائبه  الرئيس  :  (3)المادة  
إدارة أنشطة الجمعية المالية، والرقابة على تنفيذ األنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للعمل المالي في  

 .الجمعية
 .ولين عن تنفيذ أحكام هذه الالئحةؤالجمعية، كل في مجال اختصاصه مسفي ن  والعامل يلتزم :(4)المادة 

هذه الالئحة هو جزًء مكمًل للنظام المالي للدولة ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته  ما يرد في    : ( ٥المادة )
التعليمات   أن  كما  القانونيين.  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  المقرة من  المحاسبية  المعايير  العمل،  التنفيذية، ونظام 

عمومية أو مجلس اإلدارة في هذا الشأن تعتبر جزًء  والقرارات واألوامر اإلدارية والمالية التي تصدر من الجمعية ال
 .متمماً لهذه الالئحة 

ديسمبر من كل   31يناير وتنتهي في  1في  ، والتي تبدأ الميالديةتكون السنة المالية للجمعية هي السنة   :(6)المادة 
 .عام

ثنين من أصحاب ا، ويتم الصرف بموجب شيكات موقعة من  حساباتها البنكية تودع أموال الجمعية في    : (7)لمادة  ا
 أو بواسطة التحويل اإللكتروني للرواتب ولألمور العاجلة.  الصالحية في الصرف

  حسب االحتياج الالزم لذلك ن يراه  أو ملنائبه في المجلس  يفوض الرئيس بعض من صالحياته المالية  :  (8)المادة  

 . بموجب خطاب تكليف موقع، ويحدد فيه الصالحيات المفوض بها، ومدة التفويض 
 : (9)المادة 

( من الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات يفوض اجمللس التعامل ٣٧( من املادة )٤إشارة للفقرة )
  املوارد البشريةوافقة وزير  مع احلساابت البنكية للمدير التنفيذي للجمعية ومدير اإلدارة املالية، بعد أخذ م

 .والتنمية االجتماعية
 : (10)المادة 

ملن يراه بقرار يصدر منه يوضح، مسميات الوظائف    وأ  لنائبة  بعض من صالحياته املالية  رئيس اجلمعيةيفوض  
 .اإلدارية وحيدد الصالحيات املفوضة

 .اخلتاميةالقوائم املالية واحلساابت  :الفصل الثاين
يعد مجلس اإلدارة القوائم المالية    من الالئحة األساسية للجمعية "المعدلة"   24بناء لما ورد في المادة    : (11)المادة  

 وفق توجيهات الوزارة. والحسابات الختامية تحت إشراف مراجع الحسابات 
يعرض مجلس اإلدارة القوائم المالية    "المعدلة" من الالئحة األساسية للجمعية    26بناء لما ورد في المادة   -

للمصادقة عليها  لترتيبات واإلجراءات المنظمة لها في هذه  االجمعية العمومية، وفق  على  والحسابات الختامية  
 بعد استكمال مراجعتها من المحاسب القانوني المعين من الوزارة.  واعتمادها

والحسابات الختامية على قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الشامل، وحقوق  تتضمن القوائم المالية    :(12)المادة 
 المساهمين والتدفقات النقدية. 

 :تتكون موارد الجمعية من  :(13)المادة 

 رأس مال الجمعية.  •
 والهبات والمنح والوصايا واألوقاف. اإلعانات  •
 ألعضائها وغيرهم. المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها   •
 اإلعانات التي تقدمها الدولة.  •
 عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.  •
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 . أية موارد أخرى تقع ضمن اختصاص ونشاط الجمعية •

تصنف حسابات الجمعية وفق أنواع اإليرادات والمصروفات واألصول وااللتزامات والحقوق والحسابات :  (14)املادة  

والعهد   واإلضافة  الجارية  التعديل  التنفيذي  وللمدير  الالئحة.  بهذا  المرفق  في  االرشادي  التصنيف  وفق  واألمانات 
 .والحذف على هذا الدليل

الموازنة السنوية، ويَعرض المدير التنفيذي مشروع    الجمعية بالتنسيق مع مجلس اإلدارةعد إدارة  ت   :(15)المادة  
 :ويتم ذلك وفق الخطوات التالية ،لجمعية العموميةا وتصادق عليه ، الموازنة على المجلس لمناقشته وإقراره

 .تعد موازنة الجمعية قبل نهاية السنة المالية بثالثة أشهر •
 .لتنسيق مع األقسامباالجمعية  يتم إعداد مشروع موازنة الجمعية من قبل إدارة  •
 .لتنفيذ نشاطات وبرامج الجمعية للسنة المالية القادمة  ؛يقوم كل قسم بتحديد االحتياجات المادية والبشرية •
 .يقوم كل قسم بتعبئة النماذج المعتمدة الخاصة بتقدير الموازنة  •
السياسات  وفق تعديل المراجعة والومن ثم ة احتياجاتها، تقوم إدارة الجمعية بدراسة موازنة األقسام ومناقش  •

 .والتوجهات التي يتبناها مجلس اإلدارة
تشتمل موازنة الجمعية تقديرات اإليرادات المصروفات )االعتمادات المالية والتشكيالت اإلدارية( على جداول   •

والمصروفات   اإليرادات  ومصادر  لعناصر  فعلية  للجمعيةالتي  إحصائية  الرئيس  النشاط  ومكونات    ،تعكس 
 . عناصر اإليرادات والمصروفات المقدرة

 . س لرئيلنة المواز تقوم إدارة الجمعية برفع •
األسس والمبررات واإليضاحات الالزمة  ب  مشفوعة   مجلس اإلدارةعلى  الموازنة التقديرية  بعرض  س  رئياليقدم   •

   ها. التي بنيت عليها تقديرات
 .للمصادقة عليها الجمعية العمومية  يعرضها علىيناقش مجلس اإلدارة الموازنة وبعد إقرارها  •
 يتم العمل بها تحت إشراف مجلس اإلدارة. لموازنة على االجمعية العمومية  مصادقة بعد  •

تتكون مصروفات الجمعية من النفقات المعتمدة لها في بنود الموازنة، وتصنف وفق أنواع المصروفات  :  (16)المادة  
 .المعتمدة لها في الميزانية 

المناقالت بين بنود وبرامج ومشاريع الموازنةصالحياته الممنوحة له في    رئيساليمارس    :(17)المادة     ، إجراء 
صالحية إجراء المناقالت بين بنود الموازنة )المعتمدة من الجمعية العمومية( في    الجمعيةويجوز له تفويض مدير  

 .٪( من قيمة البنود المعتمدة، وما زاد عن ذلك من صالحيات الرئيس ٢٥حدود ) 
إعداد قرارات المناقالت بين بنود مصروفات الجمعية وفق الصالحيات الممنوحة  الجمعية  تتولى إدارة    : (18)المادة  
 . لرئيسل، وترفع قرارات المناقالت التي ال تدخل ضمن صالحياته الجمعيةلمدير 
المالية في  :  (19)المادة   لمراقبة الصرف من االعتمادات  الموازنة(  اعتمادات  إلكتروني )مراقبة  إنشاء سجل  يتم 

 .الصرف المعتمدة حدود الموازنة، للتأكد من عدم تجاوز 
المتعلقة باألمور  السجالت المحاسبية واإلحصائية  وتستخدم اللغة العربية عند إعداد كافة المستندات    :(20)المادة  

 .المالية في كافة تعامالت الجمعية 
في    :(21)المادة   الشروع  قبل  العمومية،  الجمعية  المعتمدة من  المصروفات  بنود  وفق  والصرف  االرتباط  يراعى 

إجراءات اعتماد أي شراء أو صرف نفقة أو الحصول على خدمة، وفق االعتمادات المخصصة لبنود الميزانية، بحيث  
 .للصالحيات االبنود إال عند الضرورة، ووفقً  ال يُلجأ إلى المناقلة بين 

 إيرادات اجلمعية  :الفصل الثالث
 واسطة:  تستقبل الجمعية إيراداتها ب  :(22)المادة 
 نقاط البيع في عمليات الشراء من سوق الجمعية.  -1
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 النقد في عمليات الشراء من سوق الجمعية.  -2
 الشيكات البنكية.  -3
 . البنكية  هاحسابات  التحويل إلى أو اإليداع في -4
 . يراداتاإلالوسائل االلكترونية لتحصيل  -5
 . قبض من أصل وصورتينالسندات  -6
 

( لاير وأكثر فتودع  ٠٠٠,١٠إال إذا بلغت قيمتها ) عمل  يام  أثالثة    ا خاللتودع اإليرادات المحصلة نقدً   (: 23المادة )
مدير  ومتابعة  إشراف  عهدة أمين صندوق الجمعية، وبوتكون ب  ما لم يكن عطلة رسمية،   في نفس اليوم أو اليوم التالي 

 متابعة تطبيق هذه المادة. "  اإلدارة مجلس في  صندوق ال" أمين مثل المالي المعلى و ،الجمعية

 
باسم  يجب  :(24)المادة   للجمعية  المحررة  الشيكات  كافة  تكون  الرسمي: أن  االستهالكية جمعية  "ال  ها    التعاونية 

  ويستثنى من ذلك ما يوافق عليه مجلس اإلدارة   ء مجلس اإلدارة،وال أعضا  فيهاوليس باسم أحد العاملين  "  بالخفجي
 باستثناء خاص مكتوب. 

 
 :يتم تحصيل إيرادات الجمعية عبر  :(25المادة )

إيصاالت  إعداد مستندات التحصيل الالزمة إلثبات التحصيل النقدي مع االلتزام بكافة الضوابط التي تخضع لها   •
االستالم والتحصيل المشار إليها في هذه الالئحة، ويجب االستفادة من كافة الخدمات المصرفية المتوفرة في  

 .سرعة إيداع المبالغ المحصلة بحسابات الجمعية 
نظام سداد للمدفوعات أو عبر البنوك الوطنية التي يتم االتفاق معها لتحصيل إيرادات الجمعية لالستفادة من   •

 (. التحويل اإللكتروني –نقاط البيع   – الهاتف المصرفي  – ية الحديثة المتوفرة لديها )الصراف اآللي التقن
 (. سريع )النظام اآللي السعودي للتحويالت المالية  •

 .تستخدم اإليرادات وفق ما حددته األنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة لعمل الجمعية   :(26المادة )
 بانتظام.  مع البنوك    إليراداتها المطابقة الدورية بإجراء  تقوم الجمعية   :(27المادة )
يتم إثبات كافة العمليات المالية المتعلقة بأنواع اإليرادات المحصلة أو المستحقة بإعداد مستندات القيد   : (28المادة )

 .الالزمة إلثباتها في السجالت المحاسبية أوالً بأول
تستغني عنه باستخدام أسلوب المزايدة العامة إذا بلغت قيمته التقديرية مائة ألف    مايجوز للجمعية بيع    : (29المادة )

  ، لاير فأكثر، أما األصناف التي تقل قيمتها عن ذلك فتباع بالطريقة التي يراها مجلس اإلدارة محققة لمصلحة الجمعية
بموافقة  من الجهات ذات النفع العام  غيرها  أو  كما يجوز التنازل عما تستغني عنه من منقوالت إلى الجمعيات الخيرية  

 .مجلس اإلدارة 

 دورة التحصيل يف اجلمعية
موافقة  ) نقدية أو عينية ( بعد  المقدمة  والهبات والمنح والوصايا واألوقاف  التبرعات  تقبل الجمعية    : (٣٠المادة )

 : مجلس اإلدارة

في األغراض المحددة من قبل مقدميه أو وفق شروطهم، على أال    واالستفادة منه ما يقدم للجمعية    قيديتم   -
كيفية االستفادة  لاإلدارة  جلس  م  هيحددأو حسب ما    الجمعية   أنظمة الشروط مع  األغراض أو  تتعارض تلك  

 .هامن

بناء على  قيد  ي مجلس اإلدارة، وبواسطة لجنة مختصة تشكل بقرار من    لما يقدم عينيًاقدر القيمة السوقية  ت -
 ذلك.
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ويتم إعداد كافة المستندات المتعلقة بالتحصيل    ، لجمعيةلتودع المتحصالت النقدية في الحسابات البنكية  :  (٣١المادة )

 إثباتها في حسابات الجمعية.  و  من سندات قبض وسندات استالم لكل عملية تحصيل، وإعداد كشوف تحصيل دورية
ويتم إعداد مستند قيد محاسبي إلثبات هذه التبرعات في حسابات الجمعية، مع التقيد بالقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة  

 .التبرعات والهبات والمنح والوصايا واألوقافتلقي على 

 : دورة تحصيل اإليرادات خارج مقر الجمعية

فعاليات ومعارض  في حال مشاركة الجمعية بتتبع اإلجراءات التالية لتلقي اإليرادات خارج مقر الجمعية   : ( ٣٢المادة )
مجلس  في  صندوق  ال" أمين  الي  المالممثل  ادارة الجمعية بمتابعة من    تقومتتوافق مع نظامها و وبرامج وأنشطة  

المالي  "  اإلدارة   للعمل  المنظمة  المالية  واألنظمة  التعليمات  به  تقضي  ما  وفق  البنك  في  المتحصالت  هذه  بإيداع 
 .بالجمعية 

 نفقات اجلمعية  :الفصل الرابع
وفق ما جاء في    ،الجمعيةمع عدم اإلخالل بما تقضي به األنظمة تكون صالحية اعتماد وصرف نفقات   :( ٣٣المادة )

 :تنظيم الجمعية على النحو التالي

ومشاريع  وبرامج    أنشطةباعتماد الصرف المالي لمصاريف    من ينيبه  و أرئيس مجلس إدارة الجمعية   •
  ،من ضمن الخطة التشغيلية السنوية والبرامج الطارئة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةالجمعية المعتمدة  

اإلدارة  مجلس  في  صندوق  ال" أمين  الي  والممثل الم  من ينيبهو  أويوقع مستندات الصرف كل من الرئيس  
 ". 

 لها. طالع مجلس االدارة بشكل دوري عن مصاريف الجمعية ضمن الموقف المالي إيتم  •
تقفل في نهاية كل شهر    آالف   5000)    : قدرها  الجمعية لمدير  شهرية  نثرية  يتم صرف سلفة   •  ) لاير 

 . " اإلدارة مجلس في صندوق  ال" أمين الممثل المالي بموجب فواتير معتمدة ومنظمة بإشراف 

 : (34)المادة 
بغرض أداء أعمال    واألنشطة   يجوز صرف عهدة مؤقتة لبعض العاملين بالجمعية، والمشرفين على تنفيذ البرامج

يمتها حسب اللوائح المالية وبقرار من مدير  مؤقتة، خالل المعارض والفعاليات التي تشارك فيها الجمعية، وتحدد ق
ويجب إقفال هذه    ،لاير، ويتم تحديد الغرض منها بشكل دقيقعشرة آالف  (  10000)قدره:    ، وبحد أقصىالجمعية

المؤيدة   النظامية  المستندات  بتقديم  ذلك  أقرب، ويكون  المالية أيهما  السنة  نهاية  أو في  االنتهاء منها  فور  العهدة 
 وفق األصول المحاسبية.  ويتم إعادة ما تبقى منها لحسابات الجمعية ، لصرفها

 ( 35المادة )
يحدد فيه  و ،  هو نائبأوتعتمد من الرئيس    الجمعية، يكون صرف السلف المستديمة والعهد المؤقتة بقرار من مدير  

 .والوقت الالزم إلقفالها وتسويتها  ،بدقة، اسم صاحب العهدة أو السلفة ونوعها ومبلغها والغرض منها

التحويل المباشر  ب، أو  شيكات مسحوبة على البنكبموجب  الفواتير المستحقة على الجمعية    سداديتم    :(36المادة )
 مع أخذ سندات القبض الالزمة لذلك. المفوضين بالصالحية معتمد من الموردين لحسابات 

المسحوب في أي مرحلة من مراحل الصرف يتم إتباع اإلجراءات التالية إلعداد شيك  في حال فقد الشيك  :  (37)المادة  
 :بديل

أو من قسم المالية والمشتريات إذا فقد الشيك    الجهة   / يقدم مذكرة بطلب صرف شيك بديل من صاحب الشيك •
 .داخل الجمعية 
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 .بعدم صرفه وإعادته للجمعيةيكون ضمن الطلب إقرار من صاحب الشيك المفقود في حالة العثور عليه  •
وكذلك للتأكيد على البنك  ه،  مع بيان تفاصيل  ،للتأكد من عدم أسبقية صرف الشيك  ؛تتم مخاطبة البنك العميل •

 .بعدم صرف الشيك مستقبالً 
 .الصالحيةب  المفوضينبعد وصول إشعار من البنك بعدم صرف الشيك، يتم إصدار شيك بديل يوقع من  •
 .مر الصرف المتعلق بعملية الصرف األصليةترفق المستندات مع أ •

وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لصرف وتسوية العهد سلف    ،إعداد المستندات  والمحاسبة يتولى قسم المالية    : (38)المادة  
 .مستديمة والعهد المؤقتة والرقابة عليها وإقفالها في نهاية السنة المالية 

، والمزايا اإلضافية في  يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب المخصص وفق نظام العمل:  (39)المادة  
 بالجمعية. دليل الموظفين والعمال الخاص 

من مدير    هاعتماديتم اوفق المعدالت المتعارف عليها،    ،هالك سنوي ألصول الجمعية الثابتةإيحتسب    :(40)المادة  
 .الجمعية
الجمعية   قوم ت:  (41)المادة   المالية    ادارة  بنود مصروفات    والمحاسبة قسم  بين  الداخلية  المناقالت  قرارات  بإعداد 

 .أو لرئيس مجلس اإلدارة الجمعية الجمعية وفق الصالحيات الممنوحة لمدير 

 دورة الصرف يف اجلمعية
 ؛ في سجل خاص  والمحاسبةقسم المالية  إلى  المختلفة    األقساميجب حصر أوامر الصرف الواردة من  :  (42)المادة  

 .ها في الوقت الالزمئلمتابعتها والتأكد من إنها
وكذلك إعداد كافة    ،إعداد أوامر الصرف لكافة نفقات ومدفوعات الجمعية  والمحاسبة يتولى قسم المالية  :  (43)المادة  

 .حسابات الجمعيةلالالزمة  اتقيود الصرف والتسوي
المالية  :  (44)المادة   قسم  المالية  والمحاسبة على  للعمليات  المؤيدة  المستندات  كافة  نظاميتها    ؛ تدقيق  من  للتأكد 

 :ويشترط لقبول هذه المستندات أن تكون ، وإجراء القيد المحاسبي  ،لتأييد عملية الصرف ؛واكتمالها وسالمتها

والتي    ، الالئحةأصالً وليست صورة منعًا لتكرار الصرف، عدا الحاالت التي استثنتها التعليمات المالية في هذه   •
 .أخذ موافقة مجلس اإلدارةبأقرت  

 .ة للبيانات الضروريةي مستوف •
 .تكون معتمدة من صاحب الصالحية في إصدارها و ،وأي تعديالت عليها ،خاليةً من الحشو والتعديل والكشط •
 .المستندات تخص الجمعيةأن تكون  •

وعمل كافة اإلجراءات الرقابية  ،  إعداد وتجهيز كافة وسائل الدفع المتاحة  والمحاسبة يتولى قسم المالية  :  (45)المادة  
 .عليها

يومي  :(47)المادة   بشكل  واإلحصائية  المحاسبية  السجالت  في  التسجيل  إجراء  واللوائح   اووفقً ،  يتم  لألنظمة 
 .والتعليمات المالية التي تخضع لها الجمعية

وذلك وفق    ،، ويتم صرف رواتب العاملين قبل نهاية كل شهر ميالديجورتلتزم الجمعية بحماية األ:  (48)المادة  
 التالي:
 . صرف بناًء على كشوف ومسيرات األجور األصلية بيانات ل الجمعية  إدارةإعداد  •
 . كشف يبين إجماليات االستحقاقات وفق بنود الموازنةإعداد إدارة الجمعية ل •
 العاملين، مع مستحقات ساعات العمل اإلضافية. بصافي استحقاق لمستندات إدارة الجمعية لاعتماد  •
 إنشاء ملف إلكتروني بمستحقات الموظفين/الموظفين ويرفع إلكترونيًا للبنك. يتم  •
 في الموعد المحدد.  تحويل صافي استحقاق كل عامل إلى حسابه البنكي الخاصب  يقوم البنك  •

 . صرف استحقاقات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةيتم ميالدي في بداية كل شهر  :  (84)المادة 
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 مشرتايت اجلمعية 
 :وفق الضوابط التالية  ،يتم تأمين احتياجات الجمعية:  (49)المادة 

إدارة   • واإلنشاءات  الجمعية على  الخدمات  بمنافسات  المتعلقة  التنفيذية  المهام  بكافة  المواد    ،القيام  وشراء 
 .وعقود الصيانة وفقاً للنظام واإلجراءات المعتمدة ات،  يجاراإلو ،والمعدات واألجهزة الالزمة 

عرضه  الجمعية و  أقساميتم وضع برنامج لالحتياجات السنوية من األصناف واألعمال بالتنسيق مع مختلف   •
 .للتوصية بشأنه  المشكلة من مجلس اإلدارة المختصةاللجنة على 

وضع المواصفات والشروط للمواد واألعمال التي يراد تأمينها أو تنفيذها ولها أن تستعين  على إدارة الجمعية   •
 .بذوي الخبرة في هذا المجال

سعار، وكذلك اإلعالن األالقيام بإجراءات تأمين االحتياجات، والحصول على عروض    الجمعية تتولى إدارة   •
 .والدعوات للمنافسات إن لزم األمر وترتيب االجتماعات مع المقاولين والموردين واإلجابة على استفساراتهم

والشركات   • والمؤسسات  األفراد  وتوفير مشترياتها مع  منافساتها  تنفيذ  الجمعية عند  لهم  تتعامل  المرخص 
 .لألنظمة والقواعد المتبعةا بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه األعمال وفقً 

تكون األفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وما   •
طنية، ويتم النص على  يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول األخرى، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الو

 .ذلك في شروط ومواصفات األعمال المطلوب تنفيذها
واألقل من   ، مليون لاير في منافسة عامة(  1,000,000) تطرح جميع األعمال والمشتريات التي تزيد عن   •

 .ذلك يتم تأمينه بالشراء المباشر
( لاير، يجب الحصول  10.000متها )عمال والمشتريات بأسلوب الشراء المباشر التي تتجاوز قي عند تنفيذ األ •

مجلس  على ثالثة عروض على األقل، وتفحص هذه العروض لجنة الشراء المباشر التي تشكل بقرار من  
 .، لتقوم بالتأكد من عدم تجاوز التكاليف السعر السائد في السوقاإلدارة

 .لاير ال يلزم الحصول على ثالثة عروض (5000)المشتريات التي ال تتجاوز قيمتها  •
يُعلن عن جميع المنافسات بالوسائل اإلعالنية المناسبة، ويجب أن يحدد في اإلعالن عن المنافسة موعد تقديم   •

 .العروض وفتح المظاريف ومكانهما 
ت • لو  والمشتريات، حتى  األعمال  من  الجمعية  احتياجات  توفير  العامة، يجوز  المنافسة  من  جاوزت  استثناًء 

المواصفات   ووضع  والدراسات  والفنية  االستشارية  األعمال  مجال  في  المباشر،  الشراء  صالحية  تكلفتها 
والمخططات واإلشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين، ويكون ذلك  

ليقدم كل منهم عرضه    ؛لبدعوة ثالثة مكاتب متخصصة على األقل من المرخص لها بممارسة هذه األعما
 .خالل مدة تحددها الجمعية 

 .عمال والمشاريع بأسعار عادلة ال تزيد على األسعار السائدةيجب أن يتم الشراء وتنفيذ األ •
ويجوز تقديم العروض وفتحها    ،تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولهما •

 .بالوسائل االلكترونية 
تستكمل إجراءات التعاقد مع المتعهدين أو إصدار تعميد مباشر لهم بعد اعتماد الشراء أو التعاقد من صاحب   •

 .الصالحية
الصالحية • من صاحب  توقيعها  على  والعمل  القانوني  المستشار  مع  باالشتراك  العقود  تحرير  ويجوز    ،يتم 

ألف    ( خمسين  50,000)  االكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدالً من تحرير عقد إذا كانت قيمة التأمين  للجمعية  
 .لاير فأقل

ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون    ، تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية •
ه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسالت المتعلقة  اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذ 

 .به
 .أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع مجلس اإلدارةعند التعذر ويجوز  ،تدفع العقود باللاير السعودي •
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  % (25وبما ال يزيد عن )    ٪( 10يجوز للجمعية أن تدفع للمتعاقد معه دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة ) •
مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وتحسم هذه الدفعة المقدمة من مستحقات  من القيمة اإلجمالية للعقد  

 .المتعاقد على أقساط الدفعات
٪( من العقد، بعد تسليم األعمال  10يصرف المستخلص األخير من المنافسات الذي يجب أال يقل عن نسبة ) •

 . ، أو توريد المشترياتايً تسليماً ابتدائ
حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالتوريد والتأمين في ملفات خاصة للموردين    والمحاسبة على قسم المالية   •

 .والمقاولين واالستشاريين 

 مستودعات اجلمعية 
يتم تسجيلها وتوثيقها من    ، جميع األصناف المستلمة والمخزنة والمصروفة من مستودعات الجمعية:  (50)المادة  

 .قبل الموظف المختص حسب قواعد وإجراءات المستودعات في هذه الالئحة 

من قبل إدارة الجمعية واللجنة تتم الرقابة على المستودع بإجراء الجرد والتفتيش الدوري والفجائي  :  (51)المادة  
 والبيانات اإللكترونية.   السجالتباإلضافة إلى الرقابة بواسطة القيد المنتظم في المختصة  

  في يجرى جرد موجودات المستودعات والموجودات تحت االستعمال مرة كل عام على األقل، ويتم ذلك    :(52)المادة  
 ، تعمل وفق الضوابط المقررة. نهاية السنة المالية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض

 :نوعينتنقسم أصناف المخزون في الجمعية إلى :  (53)المادة 

المباشر • باالستعمال  تستهلك  ال  التي  وهي  استعمالي   ، أصناف مستديمة:  لها عمر  إلى    محدد،   ولكن  وتعاد 
المستودع بعد انتهاء صالحيتها أو االستغناء عنها، وتقسم إلى مجموعات وهي: األثاث واألجهزة المكتبية  

 .ت، األلعاب والهدايابأنواعها المختلفة، المطبوعات، أجهزة التكييف، السيارات، المعدا
المباشر • باالستعمال  تستهلك  التي  وهي  لالستهالك:  معدة  األدوات    ، أصناف  وهي:  مجموعات  إلى  وتقسم 

 .المكتبية، مواد النظافة، وبعض أنواع قطع الغيار 

 :يتم استالم وحفظ وتخزين وصرف المواد في الجمعية وفق الضوابط التالية:  (54)المادة 

المواد والمعدات واألجهزة وكافة المستلزمات المؤمنة للجمعية مع استيفاء كافة إجراءات التخزين  يتم استالم   •
 .مستودعاتالويتم توفير وسائل األمن والسالمة في  ،النظامية

يتم تخزين األصناف وفقا ألسس التخزين السليمة، وعلى قسم المستودع اإلشراف على حفظ ما تملكه الجمعية   •
 .وأجهزة ومعدات ومستلزمات داخل المستودعاتمن أثاث 

عند االستالم يتم التأكد من مطابقة المواد والمعدات للمواصفات المطلوبة والتحقق من الصنف وصحة العدد   •
مراقبة   موظف  مع  ذلك  في  بالتنسيق  النموذجية  والعينات  الموضوعة  للمعايير  طبقاً  والمقاس  والوزن 

 .المخزون
ي مستودعات الجمعية وكذلك مراقبة العهد العينية المصروفة لموظفي وإدارات وأقسام  تتم مراقبة األصناف ف  •

 .الجمعية
 .يتم قيد حركة األصناف في بطاقات المواد من واقع المستندات المؤيدة وحفظ صور المستندات •
اذ اإلجراءات  تتخذ كافة الوسائل الالزمة للمحافظة على المخزون والعمل على حمايته من التلف والضياع واتخ •

 .النظامية الالزمة للتخلص من األصناف الراكدة والمستغني عنها
تنظيم عمليات التعبئة والشحن والنقل وتهيئة الوسائل المناسبة لها داخل المستودعات وخارجها عند االستالم   •

 .والتسليم والتوصيل طبقا للمواعيد المحددة 
باحتياجاتها من األج • الجمعية  أقسام  تزويد  الالزمة ألداء  يتم  المكتبية  هزة واآلالت والمعدات والمستلزمات 

 .أعمالها، وفقاً للنماذج المعتمدة للصرف من المستودعات
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للقواعد المتبعة في هذا   • يتم في المستودع قبول واستالم الرجيع والمحافظة عليه لحين التصرف فيه وفقاً 
 .الشأن

 .واألعلى ونقطة الشراء  تتم مراقبة حركة المواد والمنصرف والحد األدنى  •

 مراقبة مستودعات اجلمعية
 :وفق الضوابط التالية  ،تودعات الجمعيةمراقبة مستتم :  (55)المادة 

في   • األصناف  حركة  على  الرقابة  بهدف  بالمستودع  المواد  لبطاقات  مناظرة  مواد  مراقبه  بطاقات  تمسك 
 .ويتم القيد في تلك البطاقات من واقع المستندات المؤيدة ،المستودعات

وكذلك بطاقات عهدة األصناف    ،تمسك بطاقات عهدة لألصناف المستديمة المصروفة كعهدة شخصية للعاملين •
 .المستديمة المصروفة عهدا لإلدارات واألقسام والمواقع التابعة للجمعية 

 .أو برامج آلية خاصة لكل إدارة أو قسم يتم حفظ المستندات المؤيدة للقيود في ملفات •
الصنف على تلك الواردة في الصنف،    ة إجراء مطابقة على فترات دورية للقيود الواردة في بطاقات مراقب  •

 .وذلك لمراقبة األصناف 
حصر ومتابعة األصناف التي يتقرر إصالحها أو منحها أو بيعها أو إتالفها بموجب تقارير دورية ترسل إلدارة   •

 .عيةالجم
إجراء مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة   •

 .للتحقق من انتظام القيود وعدم اإلهمال في صرفها ؛في بطاقات مراقبة الصنف
 .إجراء الجرد السنوي في نهاية كل عام مالي من قبل لجنة تشكل من مجلس اإلدارة  •
 .القيدية المفاجئة من قبل الموظف المختص بمراقبة المخزونإجراء المطابقة  •
عداد بيانات عن قيمة العجز والزيادة في أرصدة األصناف من واقع استمارات وتقارير لجان الجرد أو تقارير  إ •

 .إدارة الجمعية 

 احملاسبية واإلحصائية واملستندات املالية احلساابت والسجالت :الفصل اخلامس
تمسك الجمعية سجالتها المحاسبية واإلحصائية التي تتفق مع أنشطتها ووفقاً للمعايير المحاسبية المقرة    :(56)المادة  

، وتحت إشراف مكتب المراجع القانوني المعين من قبل وزارة الموارد  من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 البشرية والتنمية االجتماعية. 

األصول،  تفتح  :  (57)المادة   التسوية،  حسابات  اإليرادات،  )المصروفات،  الحسابات  لجميع  سجالت  الجمعية 
الجمعية تزاولها  التي  األنشطة  وحسب  الجارية(،  والحسابات  الملكية  حقوق  إلى االلتزامات،  باإلضافة  استخدام    ، 

وفق برنامج محاسبي    ويكون ذلك   ، مجموعة من السجالت اإلحصائية التي تساعد في الرقابة على حسابات الجمعية
 :وتتمثل السجالت المحاسبية واإلحصائية في اآلتي  ،آلي

 . سجل اليومية العامة اإللكتروني  •
 . سجالت القيود الدفترية  •
 . سجل األستاذ للحسابات اإللكتروني  •
 . سجل األصول الثابتة •
 . سجل االلتزامات •
 . سجل حقوق الملكية  •
 . سجل الجرد •
 . حقوق األعضاء سجل  •
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 . التبرعات النقديةسجل  •
 . سجل التبرعات العينية •
 . سجل يومية الصندوق  •
 . سجل العهد •
 . سجل حصر أوامر الصرف •
 . سجل مراقبة االعتمادات  •
 . ما يستجد من سجالت تحتاج لها الجمعية  •

  ، إعدامهاتحتفظ الجمعية بسجالت تفصيلية وافية لألصول الثابتة سواء بعد أو قبل التخلص منها أو    :(58)المادة  
 :ويفترض أن توضح هذه السجالت المعلومات التالية

 . اسم ونوع األصل  •
 . رقم األصل •
 . موقع األصل •
 . تاريخ شراء األصل ومصدره •
 . الموديل والطراز وسنة الصنع •
 . التكلفة النهائية لألصل  •
 . العمر االفتراضي لألصل  •
 . هالك السنوي معدل اإل  •
 . تكاليف صيانة األصل •
 . مبررات التخلص منه •

ومقرها وعنوانها، وتكون مرقمة بأرقام تسلسلية، ويجب  ها  تطبع الجمعية مستندات مالية تحمل اسم:  (60)المادة  
 :وتشمل هذه المستندات على األقل ما يلي ،الحفاظ عليها وتخزينها بشكل يحمي الوصول لها إال من قبل المختصين

  وإدارة الجمعية "  اإلدارة  مجلس  في  صندوق  ال" أمين  الممثل المالي  : وهو إقرار من  واستالم  سند قبض  •
ويكون من أصل وصورتين، األصل    ،باستالم مبلغ محدد من شخص محدد لغرض محدد وفي تاريخ معين

يسلم لدافع النقود أو الشيكات والصورة األولى لقسم المالية لغرض إجراء القيود المحاسبية والصورة الثانية  
 .مين الصندوق بالجمعيةويستخدم من قبل أ،  تبقى في الدفتر للرجوع إليها عند الحاجة

ويكون من أصل   ، سند الصرف: هو إقرار من مستلم النقدية باستالم مبلغ محدد من الجمعية في تاريخ محدد •
جراء القيود المحاسبية والصورة تبقى في الدفتر للرجوع  والمحاسبة؛ إلون المالية  ؤ وصوره، األصل لقسم الش

 .إليها عند الحاجة
عداد القيد المحاسبي للعمليات المالية، ويتكون من جانبين األول مدين والثاني  مستند القيد: وهو مستند إل  •

تسلسلية من بداية    ا بحيث يأخذ أرقامً   ، وتسجل بواسطته كافة العمليات المالية في السجالت المحاسبية  ،دائن
 .السنة حتى نهايتها، تسجل عليه من قبل معد القيد المحاسبي

من المستلمين في الجمعية باستالم أعيان محددة من شخص محدد لغرض    استالم عيني: وهو إقرار   سند •
 .محدد وفي تاريخ محدد

إقرار من المستلم باستالم أعيان من الجمعية، محدد به اسم  معتمد من إدارة الجمعية فيه  ذن صرف عيني:  إ •
ة ألغراض التسجيل  ويكون من أصل وصورتين، األصل لقسم المالي ،المستلم ونوع األعيان وكميتها وقيمتها

 .في السجالت، وصورة لملف العهدة، والصورة الثانية تبقى في الدفتر للرجوع إليها عند الحاجة

 التقارير املالية :الفصل السادس
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في نهاية السنة المالية بإقفال الحسابات وإعداد المحاسبة بالتعاون مع إدارة الجمعية  المالية وقسم  يقوم  :  (61)المادة  
   ها.القوائم المالية والحسابات الختامية للجمعية وفق متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات المالية المنظمة لعمل

يتم إعداد التقارير الدورية والشهرية التي تتطلبها األنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للعمل المالي  :  (62)المادة  
 :للجمعية، وهي 

 . لحسابات الجمعية ميزان المراجعة  •
 . قائمة المركز المالي للجمعية في نهاية كل سنة مالية •
 . قائمة التدفقات النقدية في نهاية كل سنة مالية •
 . قائمة الدخل في نهاية كل سنة مالية  •
 . شهريالتقرير ال •
 .تقرير ربع سنوي يقدم عن إيرادات الجمعية لرئيس المجلس •
 .الجمعية لرئيس المجلستقرير ربع سنوي يقدم عن مصروفات  •

  ا دوريً   اتقريرً "  اإلدارة  مجلس  في  صندوق  ال" أمين    الممثل المالي  بإشرافالمحاسبة  المالية وقسم  يعد    :(63)المادة  
 .إلى رئيس المجلس ها مدير  ه)كل ثالثة أشهر( عن الحالة المالية للجمعية ويرفع 

حسابات الجمعية الختامية    الممثل المالي مع ادارة الجمعية بعرض   بإشراف المحاسبة  المالية ويقوم قسم  :  (64)المادة  
إلقرارها في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء    ؛، الذي بدوره يعرضها على مجلس اإلدارةالمجلس  على رئيس

 .لعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها االسنة المالية للجمعية، تمهيدً 

 ابة املالية على أعمال اجلمعية الرق :الفصل السابع

 (الرقابة على أعمال اجلمعية )الرقابة الداخلية
القيام    ولها   ،لها  ا سً يال يكون الممثل المالي رئئه، و عضاأة من  مالي لجنة مراقبة أن يعين    للمجلسيجور    ( 65)المادة  

 بالمهام التالية:  

واعتماد أوامر الصرف ومستندات القيد ووسائل الدفع بعد  مراجعة السجالت المحاسبية والعمليات المالية   -
مراجعة مستنديه ومحاسبية وموضوعية، مع التثبت من    إجراء المراجعة السابقة لكافة العمليات الماليـــة 

 وجود اعتمادات تغطي ما يراد صرفه. 

ان فحص العروض،  الرقابة على المستودعات وممتلكات وأصول الجمعية، واالشتراك في لجان الجرد، ولج -
وله صالحية االطالع على كافة البيانات والمعلومات الالزمة ألداء مهمته، والتأكد من أنها قد تمت حسب  
اللوائح واألنظمة والسياسات والصالحيات واإلجراءات المعتمدة داخل الجمعية واألنظمة واللوائح والتعليمات  

 .المالية الصادرة من الجهات الحكومية الرقابية 
والتحقق من سالمة التصرفات    ،متابعة حركة بنود الموازنة  دارة الجمعيةإالمحاسبة والمالية وقسم  على  :  (66)المادة  
 .وعدم تجاوز اعتمادات الموازنة  ،المالية
من صحة صرفها وعدم بقاء    للتحقق   ؛ يتم فحص العهد والمستحقات التي على الجمعية بصفة دورية:  (67)المادة  
 .دون مبرر اتالحسابمبالغ 
ال يجوز تدوير العهد المستديمة أو العهد المؤقتة، ويجب تسويتها في نهاية السنة المالية إلحكام الرقابة    : (68)المادة  

 .جديدة في بداية السنة المالية الجديدةعليها، تمهيداً لصرف عهد وسلف 
المشتريات متابعة مالحظات واستفسارات الجهات الرقابية، وإعداد قسم  و ،  والمحاسبةعلى قسم المالية  :  (69)المادة  

 .الردود على المالحظات واإلجابة على االستفسارات 
ابات الجمعية بختم  يجب ختم كافة المستندات المستخدمة في عمليات الصرف والتحصيل والقيد في حس:  (70)المادة  

 .يفيد أنها صرفت فور إصدار وسيلة الدفع، منعاً لتكرار استخدامها أو تسجيلها مرة أخرى
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ال يجوز خصم أو صرف أي مبلغ على بنود موازنة الجمعية إال بعد اعتماده من قبل أصحاب الصالحية  :  (71)المادة  
للجمعية، بعد التأكد من توفر االعتمادات المطلوبة، ويتم الخصم والصرف  ومراجعته واعتماده من قبل المراقب المالي  

بموجب المستندات الثبوتية األصلية )مسوغات القيد( بعد استيفاء جميع اإلجراءات الالزمة، وفقاً لإلجراءات المعمول  
 .بها في الجمعية 

  ؛ويتها يجوز استخدام صور للمستنداتفي حالة فقد مستندات صرف أصلية قبل صرف مبلغها أو تس:   (72)المادة  
 شرط:إلتمام عملية الصرف ب

 . مذكرة إيضاحية بأسباب الفقدإعداد  -1
 . ........ من قبل لجنة   ا التحقق من عدم إجراء الصرف مسبقً إعداد محضر ب -2
 . مجلس اإلدارة على استخدام الصور رئيس  أخذ موافقة  -3

 

 )الرقابة على أعمال اجلمعية )الرقابة اخلارجية
،  هن بتعيي  الوزارة المشرفة على تعيين مراجع حسابات في حال عدم قيام    الجمعية العموميةأخذ موافقة    :(73)المادة  

 .امأمامه والً ؤالجمعية العمومية أتعابه، ويكون مس و أ الوزارة ويكون التعيين لمدة سنة مالية قابلة للتجديد وتحدد
، وتقدم له  أو الوزارة  المعين من قبل الجمعية العموميةيجب التعاون مع مراجع الحسابات الخارجي،  :  (74)المادة  

 .كافة البيانات والمعلومات والمستندات والسجالت والتقارير الالزمة ألداء عمله 
طلب البيانات واإليضاحات ه حق  لو  ، لمراجع الحسابات حق متابعة جميع السجالت والمستندات والتقارير:  (75)المادة  

 .مهمته وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء 
 : ، اآلتيمراجع الحسابات الخارجي  عماليتعلق بأ أهم ما: (76)المادة 

 . وتقديم تقرير عنها كل ثالثة أشهر إلى مجلس اإلدارة ، مراجعة حسابات الجمعيةبيقوم   -1
 . المالية  هاقوائميتولى مراجعة وتدقيق الحسابات الختامية السنوية للجمعية و  -2
الشهرين كحد أقصى إلى مجلس اإلدارة خالل مدة    الحسابعن    ا تقريرً   يقدم -3 تتجاوز  تاريخ    ال  من 

 . انتهاء السنة المالية 
الخارجي  يقدم   -4 الحسابات  به مراجع  اقتناعه  للجمعية ومدى  المالي  المركز  الحسابات    رأيه في  مع 

 . الختامية
 .في نظام الرقابة الداخلية لدى الجمعية   افنيً   ايقدم مراجع الحسابات رأيً  -5
، بتقديم تقرير لرئيس مجلس اإلدارة  ايجب على مراجع الحسابات الخارجي إبالغ مجلس اإلدارة فورً  -6

 .يوضح فيه المخالفات التي توصل إليها أثناء أداءه لمهامه
 .  الحساباتمراجع ير  تقر الجهات ذات العالقة بنسخة من ويد  بتز مجلس اإلدارة   قومي -7

 

 املراجعة الداخلية للجمعية
  ا الجمعية وحدة للمراجعة الداخلية ترتبط بمجلس اإلدارة تتولى أعمال المراجعة الداخلية وفقً تنشئ في   :(77)المادة 

وما يطرأ عليها من تعديالت من الجمعيات المهنية ذات العالقة    ،لمعايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهنية
 .بالمراجعة الداخلية 

لمراجعة لكافة أعمال الجمعية لحماية أموال وممتلكات الجمعية، لتحديد  المراجعة الداخلية، ا  لجنة تتولى    :(78)المادة  
وضمان دقة البيانات المالية وغير    ،مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية واكتشافها فور وقوعها

مثل للموارد المتاحة، ويكون  وضمان فاعلية العمليات اإلدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى االستغالل األ  ،المالية
 :عمل الوحدة وفق الضوابط التالية

وأي    ، لزماني والمكانيايتم وضع خطة سنوية للمراجعة الداخلية يعتمدها الرئيس، تتضمن مجال المراجعة   •
 .تفصيل آخر من المناسب إدراجه ضمن الخطة 
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حديد أوجه القصور فيها إن وجدت،  يتم تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، للتحقق من سالمتها ومالءمتها، وت •
واقتراح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من االختالس أو  

 .الضياع أو التالعب ونحو ذلك
لتحقق من كفايتها  وا  ،الجمعية باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات المالية  أقسام يتم التأكد من التزام   •

 .ومالءمتها 
وفصل    ،بتقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات  اللجنةتقوم   •

 .االختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية
 .يتم تقويم مستوى إنجاز الجمعية ألهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب االختالف إن وجدت  •
ديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكنها من معالجتها وتالفيها  يتم تح •

 .مستقبالً 
 .للتأكد من مدى التقيد بها؛ فيها ا مراجعة العقود واالتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفً  •
والتأكد من دقتها ومدى موافقتها لألنظمة    ،مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجمعية •

 .واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجمعية 
 .يتم تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية  •
األخرى داخل الجمعية، ومن    األقسامإعداد تقارير بنتائج أعمال المراجعة في نهاية كل عملية مراجعة على   •

 .ها بتلك النتائج والتوصيات المتعلقة بها، ومتابعة التوصيات الواردة في تقاريرها للتأكد من تنفيذهاثم تبليغ
عن المدة التي يغطيها التقرير، والمخالفات  عمال  األربع سنوي على األقل إلى الرئيس، يوضح فيه    تقديم تقرير •

 .المعنية األقساممن  شأنها  ب  ، واإلجراءات التي اتخذتهافااكتشتم التي 
 .وما تم في شأنها ،  تقديم تقرير تفصيلي عن ملحوظات المراجع الخارجي للجمعية •
إلى الرئيس، يوضح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالجمعية    –متى دعت الحاجة إلى ذلك    –   تقديم تقرير •

 .ولين عنهاؤوالمس
، وأهم النتائج  عمالاألعن    اانتهاء السنة المالية، يشمل بيانً من    اتقديم تقرير إلى الرئيس خالل تسعين يومً  •

والملحوظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية، ومدى الحصول على البيانات واإليضاحات المطلوبة  
ية للجمعية، ومدى  األقسام المختلفة، وتقويم مستوى إنجاز الجمعية ألهدافها، وتقويم أنظمة الرقابة الداخلمن  

المحاسبية   والقواعد  باألسس  التزامها  ومدى  المالية،  واإلجراءات  والتعليمات  واللوائح  باألنظمة  التزامها 
 .وقواعد إعداد التقارير المالية، وأي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية 

 أحكام ختامية  :الفصل الثامن
 .والقرارات والتعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحةيصدر الرئيس القواعد   :(79)المادة 
 .منها بما يكفل تأدية العمل المطلوب على أكمل وجه  ا اإلدارة تفويض صالحياته أو جزءً لرئيس مجلس    : (80)المادة  
يراه  أن يفوض بعض صالحياته الواردة في هذه الالئحة أو جزء منها إلى من  اإلدارة  مجلس  لرئيس  :  (81)المادة  

 .من العاملين بالجمعية، بما يكفل تأدية العمل المطلوب على أكمل وجه 
   . تقر هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة  :(82)المادة 
  ،الجمعيةمجلس اإلدارة أن يطلب تعديل أحكام هذه الالئحة بناًء على ما تقتضيه مصلحة العمل في  ل:  (83)المادة  

ويعتمد من    ،وبما ال يخالف أحكام تنظيم الجمعية، بناًء على عرض يقدم من الرئيس، ويقر التعديل من مجلس اإلدارة
 .الجمعية العمومية 

مجلس اإلدارة هو المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة، ويختص مجلس اإلدارة  :  (84)المادة  
 .التفسيرية ألحكام هذه الالئحةبإصدار القرارات 


