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 التقديري  املوازي  : الثالث الفصل

 

 اخلةدط  علدى  وتشدمل  االسدرتاتيجي   اخلةد   مد   مشدتق    )سدنوي    (لةد   اجلمعي  ُتعد  :( 2  /1 ) مادة 

 : التالي  الفرعي 

 .واأليشة  ال ام  لةط (1

 )العمومي  واإلدااي (. التشغيل لة  (3

 .واإليرادات الت عات لة  (2

 .واالستثمااات األصول لة  (/

 

  .اجلمعي  يف التقديري  املوازي  إلعداد أساساا  )السنوي   (اخلة  ُتعت : ( 2  /3 ) مادة 

 

 السديول   وحجد   العامدل  املدال  اأ  مد   احتياجاتهدا  تقددير  علدى  اإلدااة املوازيد   ُتسداعد  :( 2  /2 ) مدادة  

 .الدواي  االلتزامات لسداد الالزم  النقدي 

 

 لتكاليف املالي  الرتمج  لالل م  والنفقات لديرادات التقديري  املوازي  اجلمعي  ُتعد: ( 2  // ) مادة 

 : التالي  األقسام التقديري  املوازي  تشمل أ  على السنوي  اخلة 

 ،باجلمعيد   اخلاصد   واأليشدة   الد ام   كاةد   وتظد   :واأليشدة   ال ام  موازي   -أ 

 .اجلمعي  يشاط يف واملتمثل للجمعي  الرئيس  اهلدف ختدم مباداات وأ 

واإلداايد     ويقصدد بهدا املصدروةات العموميد      :التشدغيلي   للنفقات التقديري  املوازي  -  

 العاملد   القدوى  وتكلفد   العمدل  اأ  عدل  القائمد   البشدري   القدوى  تكلفد   وتضد  

 التشدغيلي ،  اخلةد   يف املعتمددة  التو يدف  لةد   وةدق  القدادم  العدام  لدالل  املضاة 

 يدت   أ  وعلدى  والتجهيدزات  املعددات  وتكلفد   املستهلك  واخلدمات املواد ويفقات

 علدى  تكلفد   إدااة ولكدل  اجلمعيد   حسدابات  لددليل  وةًقدا  النفقدات  هده   تبويدب 
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 .املنظواة غري املصروةات مبوازي  لاصاا بنداا إليها ويضاف ،حد 

 الناجت  اجلمعي  إيرادات كاة  شملوت  :والت عات لديرادات التقديري  املوازي  -  

 لد ام   الت عدات  تقدديرات  إىل باإلضداة   األوقداف  وايدع  االسدتثماا  عمليدات  مد  

 اجلهدات  مد   للجمعيد   يقددم  الده   والددع   اإليدرادات  وكاةد   اجلمعيد   وأيشدة  

 .الداعم 

 الد   االسدتثماا  وموازيد   الثابتد   األصدول  موازيد   وتشدمل  :الرأمساليد   املوازيد   -د 

 .التشغيلي  اخلة  يف اجلمعي  تعتمدها

 النقديد   السديول   حبركد   موازيد   إعدداد  يف ومتثدل  : التقديريد   النقديد   املوازيد   -  

 أاصددة  إىل باإلضداة   والنفقدات  اإليدرادات  مدوازي   تدأثري  لدالل  مد   للجمعيد  

 .املال  العام بداي  يف املتوقع  النقدي 

 التقديريد   واملصدروةات  اإليدرادات  قائمد   علدى  وتشتمل : التقديري  املالي  القوائ  -و 

 املوازيد   معةيدات  وةدق  التقديريد   املدال   املركدز  قائمد   إىل باإلضداة   للجمعيد  

 . السابق 

 

 اخلةد   إلعدداد  جلند   بتشدكل  قدراااً  سدنوياا  بده ينو مد   أو اإلدااة جملدس  ائديس  ُيصددا : ( 2  /1 ) مدادة  

 : بالتال  اللجن  هه  وختتص ، للجن  ائيساا التنفيه  املدير يكو  أ  على واملوازي 

 .التقديري  للموازي  العام  واإلجرا ات السياسات حتديد - أ

 يف استددامها املةلو  والعناصر والعوامل والفرضيات املةلوب  املعلومات حتديد -  

 .التقديري  املوازيات عدادإ

 .العمل وحدات بتنفيه  تلتزم للموازي  زمين جدول إعداد - ت

 .للجمعي  التابع  واملعاهد واألقسام اإلدااات لةط مناقش  مراجع  - ث

 وتقددميها  للجمعيد    التقديريد   واملوازيد   التشدغيلي   للدةد   النهدائ   التصدوا  وضدع  -  

 . والتصديق لالعتماد اإلدااة جمللس
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 التنفيده   املددير  مد   كدل  وتضد   أشدهر  بأابعد   السدن   يهايد   قبدل  اللجند   تشدكيل  يدت   : ( 2  /2 ) مدادة  

 جهد   وأ  املدوااد  وتنميد   املاليد   اإلدااة مدع  اجلمعيد   يف الرئيسدي   اإلدااات ومدداا  

 . لجمعي ل التنفيه  ديرامل بها يوص 

 

 منداذ   أدلد   وتوزيدع  إجدرا ات  بإعدداد  املعنيد   اإلدااات مدع  بالتنسيق املوازيات جلن  تقوم: ( 2  /7 ) مادة 

 . عليه  السنوي  املوازي  إعداد

 

 شدهر  يتعددى  ال موعدد  يف وذلد   السدنوي   اخلةد   بتقددي   املبداداة  إدااة كدل  علدى  جيدب : ( 2  /1 ) مدادة  

 . عام كل م ( 11) يوةم 

 

 بإعدداد  تقدوم  كمدا  روعفد وال اإلدااات مدع  املقدمد   املوازيدات  دااسد   املوازيد   جلند   تتوىل: ( 2  /9 ) مادة 

 . منها االيتها  بعد اجملمع  اجلمعي  موازي  ومناقش 

 

 قبل اللجن  أعضا  مع الرأمسالي  النفقات متةلبات مبناقش  املالي  اإلدااة مدير يقوم: ( 2  /11 ) مادة 

 .املوازي  يف إدااجها

 

 إدااات يعمج مع التشاوا املوازي  يف الرأمسالي  النفقات إداا  قبل املوازيات جلن  تقوم: ( 2  /11 ) مادة 

 إدااتهدا  أو اجلمعيد   أقسام يف مستددم  غري أصول وجود عدم م  للتأكد اجلمعي 

 . شرائها م  بداًل لتحويلها وذل 

 

 .املال  العام م  األلري الشهر منتصف يف اللجن  أعمال تنته : ( 2  /13 ) مادة 
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 أو يقدل  الد   الفدرتات  تدب   حبيدث  سدنو   وابدع  شدهر   أسدا   على املوازي  اعداد ينبغ : ( 12/2) مادة 

 العمليدات  يف املتوقعد   الدتغريات  يف لالحتيداط  وذلد   اجلمعيد   يشداط  لالهلدا  يزيدد 

 .التقديري  قدي الن املوازي  إعداد يف واملساعدة

 

 برةعها لجمعي ل التنفيه  ديرامل يقوم اللجن  م  للموازيات النهائي  املسودة اعتماد بعد: ( 2  //1 ) مادة 

 . املال  العام يهاي  ىال يتعد موعد يف العتمادها اإلدااة جملس إىل

 

 حددود  يف الصدرف  يدت   سدابًقا  احملددد  املوعدد  يف التقديريد   املوازيد   اعتمداد  تعدها  إذا: ( 2  /11 ) مدادة  

 مد   املصدروةات  هده   تنزيدل  يدت   أ  علدى  السدابق  العدام  موازيد   يف املرصدود  االعتمداد 

 . اعتمادها بعد اجلديدة املوازي  يف املقابل  البنود

 

 املناقدل  البندد  يف عجدز  حدوث م  التأكد مت إذا آلر بند إىل بند م  املناقل  ميك : ( 2  /12 ) مادة 

 . الصالحي  صاحب مواةق  بعد منه املناقل البند يف ةائ  جودوو له

 

 موازي  مجل  م  % 11 تتجاوز ال أ  جيب النفقات موازي  يف املنظواة غري املصروةات: ( 2  /17 ) مادة 

 اعتماداتهدا  يفدهت  الد   البندد  لتغهيد   البندد  هلدها  املدصدص  وُيسدتددم  املصدروةات، 

 تعدها  بعدد  املدير التنفيه  للجمعيد   م  بقراا وذل  املتوقع  غري الةاائ  واملصروةات

 .بهل  يسمح ةائ  وجود لعدم الواحد دالبن أقسام ب  النقل

 

 املوازي  وحتديث ملراجع  احلاج  عند أو سنو  ابع دوا  بشكل املوازي  جلن  جتتمع : ( 2  /11 ) مادة 

 .اإلدااة جملس إىل تقرير واةع
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 كظهدوا  اسدتثنائي   حداالت  يف إال تدت   ال ا  جيدب  اجلاايد   للسدن   املوازيد   تعدديل  عملي : ( 2  /19 ) مادة 

املددير   ويوصد   لااجيد   أسدبا   أو لاطئد   اةرتاضدات  استددام يتيج  كبرية ةروقات

 علدى  بندا ا  ، اللجند   مدع  مناقشدتها  بعدد  التعدديالت  هده   باعتمداد  التنفيده  للجمعيد   

 مسؤول أو ( املؤسس  التةوير إدااة مع التنسيق بعد املالي  اإلدااة م  املقدم التقرير

 . للجمعي  املالي  التقااير حتديث يتوىل وم  ) التشغيلي  اخلة 

 

 التقديريد ،  بتلد   الفعليد   النتدائ   ُيقاا  شهر  تقرير بإعداد املالي  اإلدااة مدير يقوم: ( 2  /31 ) مادة 

 .التال  الشهر م  األول النصف يف التنفيه  للمدير التقرير اهه مقدَّوُي

 

 عندد  الفعليد   والنتدائ   املوازيد   لبندود  املقبول  االحنراةات حد يسب املوازي  جلن  ُتحدد: ( 2  /31 ) مادة 

 . التقديري  املوازي  إعداد
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 واملقبوضات السندات: الرابع الفصل

 

 سندات وه  عمالت أو بشيكات أو يقُدا اجلمعي  أموال حتصيل أداة هو القب  سند :( /  /1 ) مادة 

 . قيم  ذات

 

 الددواة  بإتبداع  املاليد   املسدتندات  مدع  تتعامدل  الد   اجلهدات  وكاةد   املاليد   اإلدااة تلتدزم : ( /  /3 ) مدادة  

 : التال  يف واملتمثل  املستندات هه  على الرقابي 

 . التنفيه  املدير قبل م  ُيعتمد طباع  منوذ  مبوجب طباعتها يت  (1

 ال أ  بشدرط  مو ف أ  أو اإلعالم  املركز مع املةبع  إىل النموذ  ااسال يت  (3

 . املالي  اإلدااة يف مو ف أو الصندو  أم  يكو 

 يدت   والد   واالسدتالم  الفحدص  جلن  قبل م  املةبع  م  الدةاتر هه  استالم يت  (2

 . بتشكيلها التنفيه  املدير م  قراا إصداا

 .) ينوبه م  /اإلدااة مدير ( املالي  اإلدااة عهدة يف املستلم  الدةاتر هه  ُتسجل  (/

 

 مندوذ   علدى  بندا ا  املدوااد  تنميد   ملنددوب   املستندات هه  م  بالصرف املالي  اإلدااة تقوم: ( /  /2 ) مادة 

 لدالل  مد   متابعتهدا  ويدت   ، الصدالحي   صداحب  م  معتمد قب  سندات صرف طلب

 .للغرض خمصص حاسوب  بريام  أو يدو  سجل

 

 عليده  موقدع  قدب   سدندات  صدرف  مبوجدب  السدندات  مد   املنصدرة   الكميدات  ُتسدجل : ( /  // ) مدادة  

 علدى  خمزييده  هددة عك وُتسدجل  ، الةالبد   اجلهد   قبدل  مد   باالسدتالم  ثالثيادا  باالسد  

 .املستل 

 

 القدميد   السدندات  عهددة  تصدفي   يدت   حتدى  جه  أل  جديدة قب  سندات صرف رظُيح: ( /  /1 ) مادة 
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 بقدا   مدع  الددةاتر  هلده   صدرف  أ  املاليد   اإلدااة يف الددةاتر  عهددة  مسدؤول  ويتحمدل 

 . السابق  الدةاتر

 

 ترتيبهدا  حسد   مد   للتأكدد  املاليد   مددير  مد   دوا  بشدكل  للددةاتر  جدرد  عمدل  يدت  : ( /  /2 ) مدادة  

 .ومتابعتها وحفظها

 

 جملس ائيس م  وبتعميد للجمعي  الرئيس  املركز على القب  سندات طباع  تقتصر: ( /  /7 ) مادة 

 . يفوضه م  أو اإلدااة

 

  . رف أ  وحتت يوع أ  م  قب  سندات طباع  إدااة على ُيحظر: ( /  /1 ) مادة 

 

 كاةد   علدى  أطلدع  أل  يفيدد  مكتدو   تعهدد  على القب  لسندات مستل  أ  توقيع جيب: ( /  /9 ) مادة 

 يف الد   السدندات  ةقدد  حالد   يف وأيده  القب  سندات مع بالتعامل اخلاص  التعليمات

 والتحويدل  العمدل  مد   الفصدل  حدد  إىل تصل وال  املرتتب  النتائ  كاة  يتحمل حوزته

 صداحب  لتقددير  خيضدع  ذلد   وكدل  االلدتال   أو اإلهمدال  بتهمد   الرمسيد   للجهدات 

 . الصالحي 

 

 .اجلمعي  خبت  خمتوماا يكو  أ  جيب للمت ع ُيعةى قب  سند أ : ( /  /11 ) مادة 

 

 بامسده  املنددو   عليده  ويوقدع  النسد   مدع  امللغ  األصل ُيحفظ إلغاؤ  يت  قب  سند أ : ( /  /11 ) مادة 

 . للحسابات القب  سندات ضم  ويواد اإللغا  وأسبا  ثالث 
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 واملنظمدات  األةدراد  مد   عليده  احلصول يت  ال  املساهمات يف اجلمعي  ت عات تتمثل :( /  /13 ) مادة 

 واهلبدات  األوقاف م  احملصل  واألموال الزكوات وكهل  املدتلف ، املاحن  واجلهات

 عد   إيدرادات  مد   عليده  حنصدل  مدا  كدل  اجلمعيد   إيدرادات  ُتمثدل  امد ك ، وغريهدا 

 قدروض  أو األصدول  مد   أصل بيع ع  الناجت  الرأمسالي  أو املدتلف  اجلااي  عملياتها

 .إضايف متويل أو حسن 

 

 شدكل  علدى  أو عينيد   أو يقديد   كايدت  سدوا ا  صدواها  بكاةد   الت عدات  اثبدات  يدت  : (  //  12) مدادة  

 بهل  اخلاص  واملعايري التعليمات حسب للجمعي  املال  النظام يف لدمات

 

 احملسدن   مد   تصدل  ولكد   الزكداة  لتحصديل  اجملتمدع  تددعو  ال اجلمعيد   الزكداة: : ( /  //1 ) مدادة  

 لصدرةها  )مركدز امحد (   باجلمعيد   األسدر   اإلصدال   ملركدز  توجيهدا  ويدت   مباشدرةً 

 وعددم  العائدل  ةقدر  لاليفصدال  وامليدل  الةدال   يف الرغبد   تكدو   عندما الفقرية لألسر

 يف العلميد   اللجند   ةتدوى  علدى  بندا ا  الزكداة  مد   الصدرف  ةيدت   مسدك   تدوةري  قداتده 

 .اجلمعي 

 

 :التال  احلصر ال املثال سبيل على اجلمعي  وإيرادات موااد متثل: ( /  /11 ) مادة 

 .الدول  تقدمها ال  السنوي  اإلعاي  (1

 .قبوهلا اجمللس يقرا ال  والوصايا واألوقاف والت عات واهلبات اإلعايات (3

 .اجلمعي  بها تقوم ال  وال ام  لأليشة  الت عات (2

 . تأت  ال  الدع  وت عات للجمعي  م اع مساهمات (/

 ، األوقداف  ايدع  ، اجيدااات  ، ام بدر  اسدوم  ، دواات اسدوم  ( األلدرى  اإليدرادات  (1

 .) اخل .............. ايرادات أيشة  جتااي ، ، العضوي  اسوم لريي ، مبيعات
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 وإدااة الت عدات  اسدتقبال  مناةده  يف قبضدها  يدت   الد   للمبدال   قدب   سدند  حيدرا  (2

 : التالي  املعلومات املستند هه  ويتضم ، املوااد تنمي 

  واحلروف باألاقام الت عات قيم. 

  التااي. 

 ألرى عام، ، املشاايع املناشط، ( الت ع يوع(. 

 دائم  لكفال  الت ع كا  حال يف الكفال  يوع. 

  الت ع هلا الوااد اجله. 

  عليه املسحو  البن  ، الشي  اق  ، شيكات ، يقداا ( الت ع طريق(. 

  املت ع اس. 

 املت ع بيايات. 

  وشعااها اجلمعي  اس. 

  ثالثياا الت ع مستل  اس. 

 

 :كالتال  يس  ثالث أصل م  القب  سند اعداد يت : ( /  /12 ) مادة 

 .للمت ع األصل (1

 .للحسابات يسد  (3

 .اجلمعي  دالل الت ع هلا الوااد اجله  أو القس  أو لددااة يسد  (2

 .املراجع  دةرت يف ثابت  يسد  (/

 

 عينيد   جه  أ  أو التحصيل ومكاتب الت عات مندوب  م  احملصل  املبال  توايد يت : ( /  /17 ) مادة 

 ، ائيسد   قدب   سدند  بتحريدر  احملاسدب  ويقوم الصندو  إىل  عيمللج مبال  بتحصيل

 متامادا  تسداو   والد   باملنددو   اخلاصد   الفرعيد   القدب   سدندات  م  يسد  به ويرةق
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 :التالي  املعلومات السند هها ويتضم  الرئيس  القب  سند قيم 

 .واحلروف باألاقام املبال  قيم  (1

 . األموال حمصل مندو  اس  (3

 .هلا التابع اجله  أو اإلدااة أو القس  (2

 ) .....  اق  إىل : ..... اق  م  ( .السندات عدد (/

 . الت عات أيواع (1

 .الت عات أيواع م  يوع كل قيم  (2

 .النقدي  املبال  (7

 .الشيكات (1

 .وتوقيعه ثالث  املالي  مو ف اس  (9

 الد   املبدال   مدع  الفرعي  السندات جمموع مع الرئيس  القب  سند قيم  تساو  (11

 .املرةق  الشيكات قيم  إىل باإلضاة  استالمها مت

 

 يف وتدودع  البند   إىل النقديد   املتحصدالت  وكاةد   والت عدات  اإليدرادات  توايدد  جيدب : ( /  /11 ) مدادة  

 وإ  ، التدال   اليدوم  مد   أكثدر  املاليد   عهددة  يف بقا هدا  جيدوز  وال اجلمعيد ،  حسدا  

 وذلد   ،العةدالت  ايتهدا   ةدوا  ايدداعها  ةيت  الرمسي  العةالت أحد التال  اليوم كا 

 اخلزيند   أمد   ويعتد   املاليد   اإلدااة مد   اعتمداد   بعدد  للبند   يقديد   توايد إذ  مبوجب

 م  الصرف جيوز وال ، قيم  ذات أواا  أو شيكات أو يقود م  بعهدته عما مسؤواًل

 . األحوال م  حال بأ  املبال  هه 

 

 يقديد   مبدال   أ  توايدد  وحيظدر  لبند   قديد  الن توايدد  ذ إ بإعدداد  الصدندو   أمد   يقدوم : (/  /19 ) مدادة  

 :التالي  املعلومات النقد  الصرف سند ويتضم  ، السند هها استعمال بدو 

 التااي  -1
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 .وكتابً  اق ا القيم  -3

 . األموال ةئات -2

 .الفرع واق  البن  اس  -/

 .احلسا  اق  -1

 .احملاسيب التوجيه -2

 :كالتال  يوزع وصواة أصل م  السند هه  يتألف -7

 للقيد مستند-للحسابات : األصل. 

 للمراجع  بالدةاتر ثابت  : الصواة. 

 

 املسدتندات  بهدا  مرةق الرئيسي  القب  سندات م  يسد  بتسلي  الصندو  أم  يقوم: ( /  /31 ) مادة 

 بدإجرا   احملاسدب  ليقدوم  اجلمعيد   يف املالي  لددااة البنك  اإليداع إشعاا مع الفرعي 

 .الالزم  احملاسبي  القيود ث  املةابق 

 

 املاليد   اإلدااة مد   الرئيسدي   القدب   وسدندات  البنكد   اإليدداع  صدواة  على التوقيع يت : ( /  /31 ) مادة 

 والسدندات  النقديد   مد   الصدندو   أم  مسؤولي  ختلى وبهل  اإليداع مت أ  يفيد مبا

 يف السدندات  بهده   االحتفدا   الصدندو   أمد   وعلدى  بتحصديلها  قدام  الد   الفرعيد  

 .بالصندو  اخلاص األاشيف

 

 .حواالت أو البنو  يف مباشر إيداع أو وبشيكات أ يقداا إما املتحصالت تكو : ( /  /33 ) مادة 

 

 النقديد   املتحصدالت  هد   قدب   سدندات  عنهدا  حيدرا  الد   املاليد   املتحصدالت  تكدو  : ( /  /32 ) مدادة  

 .بشيكات واملتحصالت
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 وحيدرا  قدب   سدندات  بهدا  حيدرا  ال اجلمعيد   حسدابات  ب  تت  ال  البنكي  التحويالت: (//  /3) مادة 

 واخلةدا   البنكد   اإلشدعاا  ويعتد   ، احلالد   حسدب  دائند   أو مديند   إشدعااات  عنهدا 

 تسدجيل  مد   التأكدد  بعدد  املرسدل   اجلهد   لصداحل  للتسدجيل  موجُبدا  مسدتنداا  به املرةق

 .املستفيد لصاحل أقي 

 

 للمشداايع  املدصصد   البنكيد   احلسدابات  يف املباشدر  االيدداعات  طريدق  عد   الت عدات : (//  31) مادة 

 اجلهدات  أو املناشدط  لصداحل  حماسدبياا  وتسدجل  قدب   سدند  عنهدا  حيدرا  ال واأليشدة  

 لده  حيدرا  بت عده  يفيدد  مدا  املتد ع  طلدب  حالد   ويف ، البنكد   احلسدا   عليهدا  املفتدو  

 .اجلمعي  لصاحل البن  يف القيم  تسجيل م  التأكد بعد الت ع بقيم  دائ  إشعاا

 

 غدري  العامد   البنكيد   اجلمعيد   حسدابات  يف املباشدرة  اإليدداعات  طريدق  عد   الت عدات : (//  32) مدادة  

ت عدات   حماسدبياا  وتسدجل  قدب   سدند  عنهدا  حيدرا  ال واأليشدة   للمشداايع  املدصصد  

 بقيمد   دائ  إشعاا له حيرا بت عه يفيد ما املت ع طلب حال  ويف ،عام  )غري مقيدة(

 .اجلمعي  لصاحل البن  يف القيم  تسجيل م  التأكد بعد الت ع

 

 حسابه م  حمدد تااي  يف حمدد مبل  خبص  للبن  مت ع م  أمر هو املستدي  األمر: (  //  37) مادة 

 البند   يف اجلمعيد   حسدابات  مد   حمددد  حلسدا   )املددة  حيددد  ( مسدتمرة  بصدف  

 .املستدي  األمر عليه املسحو 

 

  :التالي  األساسي  البيايات املستدي  األمر حيتو : (//  31) مادة 

 .املت ع اس  -1

 .احلسا  ةيه املفتو  والفرع املت ع حسا  اق  -3

 .االستقةاع تااي  -2
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 .الت ع مبل  -/

 .)اجلمعي (املستفيد اس  -1

 .املستفيد حسا  اق  -2

 .الت ع م  الغرض -7

 

: يدت  توجيده املتد ع ألحدد البندو  الد  بهدا حسدابات للجمعيد  مدع تزويدد              املسدتدي   األمر :(//  39) مادة 

 .األمر املستدي  ع  طريق أحد ةروع البن  بأاقام حسابات اجلمعي ، إلصداا

 

 األوامدر  حصدر  باجلمعيد   واألوقداف  املدوااد  إدااة مدع  وبالتنسديق  املاليد   اإلدااة قيام يلزم :(//  21) مادة 

 وحصدر  االستقةاعات، هلا الواادة للحسابات البنكي  واملةابق  هاومتابعت املستدمي 

 األوامدر  وحصدر  ، للجمعيد   املسدتدمي   األوامدر  مد   يسد   وجدود  دو  الدواادة  املبدال  

 التسدويات  وعمدل  باإليضداحات  البند   ومةالبد   اسدتقةاعها  ينفده  مل والد   املوجدودة 

 املسدتدمي   األوامدر  حركد   يدب   شدهر   بتقريدر  االسدتقةاع  قسد   وإبدال   الالزمد  

 .وأسبابها واملوجي  السالب  والفروقات

 

 واملقبوضات النقدي  املقبوضات ملدص ضحوي شهر  كشف بإعداد املالي  اإلدااة تقوم: (//  21) مادة 

 إلدااة األصدل  يرسدل  ، وصدواة  أصدل  مد   ويعددها  بنودهدا  حسدب  حمللد   بشديكات 

 . والتقوي  والرقاب  املتابع  ألجل بالدةرت بالصواة وحيتفظ اجلمعي 
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 الدةاتر مس  : اخلامس الفصل

 حتقيدق  حاسدوبي   مأ كايدت  واقيد   الدةرتيد   اجملموعد   حتديدد  عندد  يراعدى  أ  جيدب  :( 1/  1 ) مدادة  

 : أديى كحد التالي  واملتةلبات األهداف

 . اجلمعي  بنشاط املتعلق  العمليات مجيع وقيد حصر (1

 . الغري أمام اجلمعي  والتزامات حلقو  الواضح البيا  (3

 . اخلتامي  واحلسابات املالي  القوائ  إعداد (2

 . السااي  السعودي  النظامي  و القايويي  املتةلبات تلبي  (/

 ومدع  لددى  والتزاماتده  وحقوقده  اجلمعيد   وممتلكدات  أصدول  على الرقاب  إحكام (1

 . الغري

 املناسدب  الوقدت  يف املالئمد   والتقدااير  بالبيايدات  املعنيد   اإلدااات و اجلمعيد   إمداد (2

 . بواجباته  والقيام القرااات اختاذ يف ملساعدته 

 املسدتقبلي   املاليد   واخلةدط  التقديريد   املوازيدات  إلعدداد  املالئمد   التقدااير  تقددي   (7

 . املدتلف 

 . اآلل  احلاسب تةبيق (1

 

 املؤيددة  الوثدائق  معده  ترةدق  يدوم   قيدد  مندوذ   مبوجدب  يوميدا  املاليد   العمليدات  كاة  تقيد: ( 1/  3) مادة 

 أو لتاميد   تسدويات  أل  التوضديحي   البيايات القيد مع ترةق كما ، احملاسيب للقيد

 . ذل  وغري القيود بع  عكس أو حسابات إقفال قيود

 

 وميك  ، احلسا  ذل  حج  وحبسب عام حسا  لكل مساعد أستاذ سجالت تفتح: (  1/  2) مادة 

 حلسدا   سجل م  اكثر استددام ميك  كما حسا  م  ألكثر سجل ختصيص

 . واحد
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 سدجل  اجلمعيد   يفدتح  أ  وجيدب  احلاج  حبسب تفصيلي  أو حتليلي  أستاذ سجالت تفتح: (  1/  /) مادة 

 . املقيدة للهبات حتليل 

 

 اليوميد   قيدود  واقدع  مد   األسدتاذ  سدجل  إىل حسدا   كدل  ختدص  الد   العمليدات  ترحدل : (  1/  1) مدادة  

 . هلا والزمين الرقم  التسلسل وحبسب

 

 هندا   تكدو   أ  البدد  أديدى  وكحدد  احلاجد   حبسدب  وإحصدائي   اقابيد   سدجالت  تفتح: (  1/  2) مادة 

 كاةد   ةيهدا  وتسدجل  . واملددزو   الثابتد   األصدول  مد   لكدل  اقابي  إحصائي  سجالت

 تواجدد  ومكدا   اإلهدال   ومعددل  التشدغيل  وتدااي   الثم  م  باألصل املتعلق  البيايات

 ملحدق  بده  لداص  اقد   صلأ لكل يكو  أ  وجيب، ةيه املستددم املكا  أو األصل

 للرقابد   أسدتاذ  دةدرت  يسدتددم  للمددزو   وبالنسدب   ، احلسدابات  دليل يف الوااد بالرق 

 يسدجل  املستودع أم  لدى وآلر ) املستودع قس  / احلسابات(  يف مسكه يت  عليه

 علدى  صدنف  لكدل  والرصديد  واملنصدرف  للدوااد  ةقدط  بالكميات املدزو  حرك  ةيه

 .حد 

 

، سدنوات  عشدر  ملدة  )اإللكرتويي  أو اليدوي  ( احملاسبي  والسجالت الدةاتر حفظ يت : (  1/  7) مادة 

 الئحد   يف إليها املشاا الزمني  الفرتة مروا بعد اال السجالت تل  م  التدلص يت  وال

 تتدوىل  إدااة لدالل  مد   منهدا  الدتدلص  ويدت   باجلمعيد   اخلاصد   واحملفو دات  الوثدائق 

 وحتديدد  تشدكيلها  قدراا  يف احملدددة  املعايري وةق بهل  حماضر وتعد اإلتالف أعمال

 . التصاصاتها

 

 املتعدامل   أحدد  مدع  معلقد   حسدابات  أو احملداك   أمام منظواة قضايا للجمعي  كا  إذا :(  1/  1) مادة 
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 والسدجالت  الددةاتر  مد   الدتدلص  يدت   ةال حتس  مل وقضايا لالةات أو اجلمعي  مع

 . ايهائيا وحسمها املوضوعات تل  يف البت يت  وحتى تقادمها كا  مهما احملاسبي 

 

 مهما األبد إىل العام  اليومي  سجل حفظ يت  للجمعي  االعتبااي  الشدصي  تزول مل ما: (  1/  9) مادة 

 دامدت  مدا  التحدوالت  مد   ذلد   غدري  أو يشداطه  أو مهامده  وأ اجلمعيد   شدكل  تغدري 

 سدجل  علدى  ينةبدق  مدا  العموميد   امليزاييد   علدى  وينةبدق  ، قائمد   االعتبااي  الشدصي 

 اجلهد   اىل تسدليمها  او ايدداعها  مت اذا احلفدظ  مقدام  يف وتكدو   ، العامد   اليوميد  

 علدى  عدوام أ عشدرة  مدروا  احلالد   هده   يف ويشرتط، املالي  حمفو ات حبفظ املدتص 

 امليزاييد   عنهدا  تفصدح أو  العامد   اليوميد   سدجل  يتضدمنها  الد   املاليد   السدن   ايتهدا  

 . العمومي 
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 املالي  املستندات : الساد  الفصل

 التاليد   االعتبدااات  تصدميمها  وعندد املسدتندي    اجملموعد   حتديدد  عندد  يراعدى  أ  جيدب : (  2/  1) مدادة  

 : أديى كحد

 وتغةد   جلده أ مد   صدممت  الده   الغدرض  لتنفيده  كاةيده  املسدتندات  تكدو   أ  -1

 . العمليات كاة 

 حجد   يف املسدتقبلي   التةدواات  السدتيعا   وكاةيد   مريد   املسدتندات  تكدو   أ  -3

 . ويوعه النشاط

 اجلمعيد   احتياجدات  مدع  يدتال م  ومبدا  مناسدب   بةريقده  املسدتندات  تصدمي   -2

 .صوا عدة م  واستدراجها

 قبدل  مد   الفه  يف والسهول  الشكل يف البساط  املستند تصمي  عند يراع  أ  -/

 .بسهوله حمتوياتها تنفيه يت  حتى املستددم 

 مروا عند املسئول  قبل م  للتوقيع لاص  أماك  على املستند حيتو  أ  جيب -1

 .عليه  املستند ذل 

 

 مد   مكويد   املاليد   املتةلبدات  كاةد   تغةد   مستنديه جمموع  اجلمعي  س مت أ  جيب: (  2/  3) مادة 

 : أديى كحد التالي  املستندات

 بشي  / يقدا صرف سند . 

  صرف إذ 

 شيكات / يقدي  قب  سند . 

 عام  يومي  قيد سند . 

  مراجع  ميزا . 

 الصندو  حرك  كشف. 

 خمزي  توايد أمر . 
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)30( 

 (.1  )اق منوذ   خمزي  صرف امر 

 

 األواا  طباعد   اعدادة  و بةباعد   اإلذ  عد   املسدؤول  هدو  ينيدب  مد   وأ املدال   املددير  ةقدط  :(  2/  2) مادة 

 .املالي  املستندات ومجيع القيم  ذات

 

  .تسلسلها حبسب وتستددم مسلسل  بصواة مرقم  املستندات تةبع أ  جيب: (2/  /) مادة 

 

 يف املةبقد   والقواعدد  اإلجدرا ات  بدنفس  منهدا  والدتدلص  املسدتندات  جمموعد   حفدظ  يت  : (  2/  1) مادة 

 ،الالئحد   هده   يف إليهدا  اإلشدااة  السدابق  احملاسبي  والسجالت الدةاتر وإتالف حفظ

 .التالي  املواد يف واملوضح  املستندات بع  بةبيع  اخلاص  الضوابط مراعاة مع
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)31( 

 احملاسيب التسجيل: السابع  الفصل

 

  :التسجيل قواعد :(7/  1) مادة 

 بالشدروط  و عليهدا  املتعدااف  السدعودي   احملاسدبي   للمعدايري  وةقداً  اجلمعيد   حسدابات  تسدجل 

 :التالي 

 .للعمليات التااخي  التسلسل حسب التسجيل يكو  أ  (1

 .املزدو  القيد يظري  وةق التسجيل يت  أ  (3

 .متسلسل  تكو  أ  و تااي  و اق  و قيد عملي  لكل تسجل أ  (2

 .عملي  لكل واف شر  هنا  يكو  أ  (/

 قيدد  يعمدل  للتصدحيح  و تسدجيله  بعدد  القيدد  علدى  تعدديالت  أ  إجدرا   يدت   ال أ  (1

 .عكس 

 .املال  املدير م  املعتمد احلسابات دليل حسب اجلمعي  حسابات تفتح (2

 .معتمدة امسي  مستندات واقع م  احملاسبي  القيود تسجيل يت  (7

 . املالي  العمليات لتسجيل اآلل  احلاسب استددام يت  (1

 

 :الثابت  األصول :(7/  3) مادة 

 الالزمد   التكداليف  كاةد   متضدمن   التااخييد   بتكلفتهدا  الثابتد   األصدول  تسجل (1

 .لالستددام صاحلًا األصل جلعل

 جممدع  منهدا  خمصوم التااخيي  بتكلفتها املالي  القوائ  يف الثابت  األصول تظهر (3

 .الرتاكم  اإلهال 

 .التشغيلي  و االستثمااي  و الوقفي  الثابت  األصول ب  التمييز يت  (2

 اسدتثماا  و بيدع  و شدرا   - يفوضده  مد   أو -اإلدااة جملس م  قراا على بنا ا جيوز (/

 .الثابت  األصول
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)32( 

 :اإليرادات و اهلبات ع  احملاسب  :(7/  2) مادة 

 :اهلبات :والأ

 .اجلمعي  على كالتزام تثبت (1

 . اهلب  على املفروض بالقيد االلتزام ابط جيب (3

 .التشغيلي  االستقةاع يسب  و اهلب  ب  الفصل جيب (2

 .التشغيل دع  ايرادات يف تثبت مقيدة الغري و املةلق  اهلبات (/

 :العيني  اهلبات :ثاييا

 . اجلااي  أو العادل  بالقيم  اثباتها يت  (1

 .املالي  القوائ  يف العام يهاي  يف ااصدتها ع  اإلةصا  يت  (3

 :لدمات بشكل املساهمات و اهلبات :ثالثا

 :التالي  الشروط ةيها توةرت اذا اثباتها يت 

 .اجلمعي  يف األساسي  اخلدمات م  جز  تكو  أ  (1

 .املقدم  األعمال على املتابع  و اإلشراف حق للجمعي  يكو  أ  (3

 .اخلدمات لتقدي  واضح  قيا  أسس تتوةر أ  (2

 .اخلدمات تقيي  يف املتبع  األسس ع  املالي  القوائ  يف اإلةصا  (/

 مالحظات شكل يف عنها اإلةصا  يت  للددمات احملاسيب اإلثبات عدم حال يف (1

 .املالي  القوائ  يف

 :األلرى اإليرادات :اابعا

 .تفصيل  بشكل و مصداها حبسب اثباتها يت  (1

 .التشغيل ببنود الاتباطها املصروةات و اإليرادات قوائ  يف تظهر (3

 كدالتزام  ةيثبدت  األيشدة   و الد ام   دعد   هدو  لديراد الرئيس  اهلدف كا  إذا (2

 .اجلمعي  على
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)33( 

 :األوقاف إيرادات :لامسا

 .األلرى اإليرادات مصادا ب  و بينها للفصل مستقل بند يف اثباتها يت  (1

 و للد ام   املدصصد   األلدرى  و للتشدغيل  املدصصد   اإليدرادات  بد   الفصدل  يدت   (3

 .األيشة 

 علدى  كدالتزام  ةيثبدت  األيشدة   و الد ام   دعد   اإليدراد  مد   اهلددف  كدا   إذا (2

 .اجلمعي 

 

 :املصروةات ع  احملاسب  :(7/  /) مادة 

 املرجع األساس  للتصنيف الو يف  للمصروةات هو "دليدل احلسدابات املوحدد" الصدادا عد      

 .م  اجلهات املدتص  تةرأ عليهاملوااد البشري  وأ  حتديثات أو توجيهات وزااة 

 .األيشة  و ال ام  مصروةات :اوال

 .تفصيل  بشكل احلسابات دليل يف األيشة  و ال ام  تبويب يت  (1

 .املنصرف املبل  بقدا الصرف عملي  تنفيه عند االلتزامات اصيد ختفي  يت  (3

 .املباشرة غري و املباشرة التشغيلي  املصروةات معاجل  يت  (2

 .األيشة  و ال ام  قائم  يف تقفل (/

 :العمومي  و اإلدااي  املصروةات :ثاييا

 .تفصيل  بشكل احلسابات دليل يف العمومي  و اإلدااي  املصروةات تبويب يت  (1

 .بالتسويات املرتبة  املصاايف و النقدي  املصاايف ب  التفريق (3

 .املصروةات و اإلاادات قائم  يف تقفل (2

 :واإلجازات اخلدم  يهاي  مكاةأة خمصص :ثالثا

 طبقداً  للمدو ف   السدفر  تدهاكر  و واإلجدازات  اخلدم  يهاي  مكاةأة خمصص احتسا  يت 
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 العمدل  يظدام  مع تتعااض ال أ  جيب وال  اجلمعي  دالل بها املعمول واأليظم  للوائح

 .السعود 
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 املالي  املوااد: الثام  الفصل

 

 :يل  مما اجلمعي  إيرادات تتكو : (1/  1) مادة 

 .اجلمعي  برام  لبع  املصاحب املال  العائد ذات األيشة  إيرادات: اهلبات -أ 

 .املنقول  و الثابت  اجلمعي  ممتلكات استثماا عائدات: األوقاف -  

 االستثمااي : عائدات أيشة  استثمااي  تدا دلاًل للجمعي .األيشة   -  

 

 مد   عليهدا  موقدع  وثدائق  لدالل  مد   تدت   أ  جيدب  بشديكات  أو النقديد   املقبوضدات  مجيع: (  1/  3) مادة 

 . بشيكات او النقدي  للمتحصالت قب  سند ةيعد ، بهل  املدتص

 

 أل  جيدوز  وال ةقدط  الصدناديق  أمندا   لدالل  مد   تدت   أ  جيدب  النقدي  املتحصالت مجيع: (  1/  2) مادة 

 أو حمددة ولفرتة املال  املدير م  تكليف على بنا  إال بالتحصيل القيام آلر مو ف

 . حمددة حتصيل عمليات لتنفيه

 

 وعلدى  امةلًقد  ايدداعها  قبدل  منها الصرف جيوز وال البن  إىل احملصل  املبال  مجيع تواد: (  1/  /) مادة 

 .يهائ  كموعد التال  األحد يوم صبا  أو اسبوع كل يهاي  التوايد يت   أ

 

 جيدب  وقت أ  ويف مقدااها كا  أ  الصندو  أم  لدى الشيكات أو النقدي  املبال : (  1/  1) مادة 

 ختص ال شيكات أو يقود أ  معها حيفظ أ  جيوز وال اجلمعي  لزين  يف حتفظ أ 

 . اجلمعي 

 

 للنقدود  واملةابقد   اجلدرد  بدإجرا   يدوم  كدل  يهايد   يقدوم  أ  الصدندو   أمد   علدى  جيدب  :(  1/  2) مدادة  

 إ  ةروقات أ  ع  املال  املدير إبال  عليه وجيب ، اليوم لالل احملصل  والشيكات
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 . وجدت

 

 إقفاهلدا  أو احملليد   البندو   لددى  احلسدابات  ةدتح  ويدت   البند   لددى  اجلمعيد   أمدوال  تدودع   (  1/  7) مدادة  

 . التنفيه  املدير ومواةق  املال  املدير اقرتا  على بنا  اجمللس م  تصدا بقرااات
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 يفقات اجلمعي  وآليتها: التاسع  الفصل

 

 إال تدت   ال قيمتها كايت مهما سريع حتويل وأ بشيكات أو النقدي  املصروةات مجيع  :(  9/  1) مادة 

 جددول  يف حمددد  هدو  مدا  ووةدق  بدالرتليص  املددتص  املسدؤول  مد   مواةقد   إصدداا  بعد

 . الصالحيات

 

 ملواجهد   كعهددة  مبدال   وختصدص  ، امةلًقد  النقديد   اإليدرادات  مد   الصدرف  جيدوز  ال  :(  9/  3) مدادة  

 بأول أواًل تغهيتها يت  أ  على ايال 1111  أقصى حبد الصغرية والنثريات املصروةات

 . البن  م  تصرف بشيكات

 

 النقدد   التعامدل  وميندع  بالتحويدل،  وأ بشديكات  للغري اجلمعي  على ال  لتزاماتا دةعُت: (  9/  2) مادة 

 . الصغرية النثري  املصروةات باستثنا 

  :يل  ما ةيها يراعى حتويل او بشيكات املدةوع  املبال : (9/  /) مادة 

  مد   واعتمادهدا  الصدرف  اسدتحقا   علدى  الدالد   املسدتندات  اسدتيفا   مد   التأكدد 

 . املدتص املسؤول

 الشي  إصداا قبل لشروطل مستوٍف بشيكات صرف مرأ إعداد . 

  سدند  يف املددو   االسد   يفدس  هدو  الشدي   يف املددو   املسدتفيد  اسد   يكدو   أ 

 احلصدول  بعدد  الشدي   يف املسدتفيد  اسد   اسدتبدال  وميكد   بشديكات،  الصرف

 . املستفيد م  امس  لةا  على

 بالددةاتر  وتقيدد  البند   علدى  وتسحب اجلمعي  لزين  يف الشيكات دةاتر حتفظ 

 . الرقم  تسلسلها أسا  على

 صالحي  له مم  امس  بتفوي  إال األصل  املستفيد لغري الشي  تسلي  جيوز ال 
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 .اجله  باس  امس  قب  بسند أو التفوي ،

 

 مد   أ  علدى  حيضدر  املدو ف   مسدتحقات  مد   وغريهدا  واملكاةئدات  املرتبدات  باسدتثنا   :(  9/  1) مدادة  

 الوسديط  بددوا  القيدام  الصدندو   مد  أ اخلصدوص  وجده  وعلدى  اجلمعيد   يف العدامل  

 . احلق لصاحب ودةعها اجلمعي  م  مبال  الستالم

 

 وأ عاجلد   مهمد   بتنفيده  للقيدام  مؤقتده  عهددة  صدرف  املدال   املددير  اقرتا  على  ابنا جيوز: (  9/  2) مادة 

 املال  املدير م  املعد املقرت  يتضم  ا  احلال  هه  يف ويشرتط ، لاص  طبيع  ذات

 وأ ضوابط  وأ لالهلا تسوى ا  جيب ال  واملدة ومقدااها العهدة ع  املسؤول اس 

 . منها الصرف عند تلزم جرا اتإ

 

 ملواجهد   أو مد  يكلفده املددير التنفيده      الصدندو   ألمد   مسدتدمي   عهدد  صدرف  جيدوز   :(  9/  7) مدادة  

 ويدت  ، ايدال  الدف  مخسدو   اقصدى  وحبدد  النثريد   واملصدروةات  العاجلد   املتةلبدات 

 علدى  الدالد   الصدرف  مسدتندات  تقددي   بعدد  ) 3 اقد   مندوذ  ( السدلف   استعاضد  

 . املالي  السن  يهاي  يف العهد مجيع تسوى  أ وجيب ،استنفاذها

 

 مرتبدات  ذمد   علدى  سدلف  لصدرف  املالئمد   والشدروط  الضدوابط  املدال   املددير  يضدع   :(  9/  1) مدادة  

 التحاقده  منده  األقدل  علدى  سدن   أمضدى  قدد  املو دف  يكدو   أ  علدى  ، للمدو ف  

 اقصدى  وحبدد  شهري  ااتب ع  السلف  تزيد ال ا  جيب حوالاأل كل ويف باجلمعي ،

 . املالي  السن  يهاي  السلف مجيع وتسوى السن  يف مرتا 
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 اجلمعي  يف املشرتيات العاشر:  الفصل

 

 : الشرا  لعملي  املنظم  العام  والقواعد األحكام

 

 :(  11/  1مادة )

  :املشرتيات لة 

 : اآلت  مراعاة اجلمعي  على جيب الشرا  عملي  تنفيه عند

 يدت   أ  علدى  - احلاجد   عندد  - سدنوي   مشدرتيات  لةد   إعدداد  اجلمعيد   على جيب (1

 للمتوقعد   تفصديالً  اخلةد   تلد   تتضدم   أ  علدى  ، جملدس اإلدااة  مد   اعتمادهدا 

 . أيواعها التالف على العام لالل شرائها

 ومراعداة  املتاحد   التمويدل  ومصادا اجلمعي  الحتياجات وةقًا املشرتيات لة  تعد (3

 تلد   حتياجدات ا لتنسديق  اخلةد   إعدداد  يف باجلمعيد   اإلدااات مجيدع  إشدرا  

 .للجمعي  العام  اخلة  باملوازي  تل  تدا  أ  جيب أيه كما اإلدااات

 

   :(  11/  3مادة )

  :التناةس  األسا 

 تةبيقده  ممكد   مددى  أكثدر  وإىل تناةسد   أسدا   علدى  الشدرا   علدى  التعاقدد  يت  أ  جيب

 مد   أو العدروض  أو للمناقصدات  تقيدي   إجدرا   لدالل  مد   حيددث  أ  كد  مم وهدها  ، عمليداً 

 . الشرا  عملي  حلج  وةقًا حتديد  يت  اله  التفاوض لالل

 

 (:11/  2مادة )

 :اإلعال 

 علدى  ، حمققد   ةائددة  أعلدى  علدى  واحلصدول  الشدرا   عمليد   يف التناةسد   األسدا   لضدما  
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)40( 

 : يل  ما اإلعال  ويتضم  للشرا  احتياجاتها ع  باإلعال  يقوم أ  اجلمعي 

 اخلددمات  أو املنتجدات  أو باملواد اخلاص  الفني  للمواصفات ودقيق واضح وصف (1

 .املةلو  شراؤها

 لتقيي  املستددم  املقاييس وكاة  املواد بها يلتزم أ  جيب ال  الشروط كاة  (3

 . العةا ات

 طبقداً  املشدرتاة  األصدول  مد   املةلوبد   األعمدال  صدواة  يف الفنيد   للمتةلبدات  وصف (2

 . بول املق األدا  ملعايري

 مدهكواة  كايدت  إذا اسدتيفائها  جيدب  ال  املشرتاة لألصول اخلاص  املواصفات (/

 . اإلعال  يف

 

 :(  11/  /مادة )

 : )املشرتيات  (األصول استالم

 هدو  مبدا  املسدتلم   املشدرتيات  مقاايد   االسدتالم  عد   املسدؤول   اإلدااة علدى  جيدب  (1

 قسد   مد   مسدبقاً  اسدتالمه  مت والده   ) 1 اقد   مندوذ   ) أمدر الشدرا    يف مدهكوا 

 . مشرتيات استالم يف حمضر أ  تهكر جيب التالةات وأي  ، املشرتيات

 وإاسدال  املسدتودع  إىل املشدرتيات  وصدول  مبجدرد  استالم حمضر إذ  حترير جيب (3

 . إىل إدااة احلسابات منه صواة

(  7 اقد   مندوذ  -االسدتالم  سدند  ( املددز   بةاقدات  يف املشدرتيات  تسدجيل  جيدب  (2

 منوذ )  املوجودات هه  ملثل سنو  جرد إجرا  وجيب ، الثابت  املوجودات وسجل

 (.  1اق  

 يف ذلد   تسدجيل  جيدب  ، املشدرتيات  هله  الةالب  لددااات املشرتيات تسلي  عند (/

 جدرد  إجدرا   وجيدب  الثابتد   األصدول  وسدجل   )الصدرف  سدند (  الصدرف  بةاقدات 

 (. 9منوذ  اق  )  األصول هه  ملثل سنو 
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 :(  11/  1مادة )

  :الدةع إجرا ات

 مد   ذلد   يؤيدد  ما وجود مع املشرتيات استالم إذ  على بنا  املقاول / للمواد الدةع يت 

 بعدد  غالبداً  الددةع  يدت   أ  وجيدب  ، األصدول  اسدتالم  وإذ  املدواد  ةداتواة  مثدل  مسدتندات 

 ( .11منوذ  اق  )  املستندي  الدواة استكمال

 

 :(11/  2مادة )

  :املباشر الشرا  علمي  يف املةلوب  املستندات

 عملي  ع  اإلعال  اجلمعي  م  مةلو  يك  مل إذا حال  ويف املواد التياا قبل (1

 برغبتهدا  اجلمعيد   لدى مقبول  موادي  ثالث  إعالم األقل على ةإيه جيب الشرا 

 .منه  أسعاا عروض على الشرا  واحلصول عملي  إجرا  يف

 وإمتدام  العةا ات إجرا  حنو الالزم باختاذ املشرتيات إدااة أو الفني  اإلدااة تقوم (3

 باتبداع  اجلمعيد   قيدام  علدى  كددليل  تسدتددم  والد   كدل مسدتندات العةدا ات   

 العةدا ات  مسدتندات  وتشدمل  ، العروض على أةضل للحصول الالزم  اإلجرا ات

 : يل  ما

  املدتااي  باملوادي  قائم . 

 املواد التياا لكيفي  وصف . 

  املدتااي  باملوادي  قائم . 

 واملواد اجلمعي  م  موقع  عقود . 

 

 :(  11/  7مادة )

  :اجلمعي  وأصول ممتلكات إدااة معايري

 : يل  ما باجلمعي  اخلاص  املمتلكات إدااة معايري تشمل أ  جيب
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 السدلع  تسدجيل  يف يسدتددم  سدجل  وهدو (    11 اقد   مندوذ   ( املددزو   سدجل  (1

 جيدب  األحدوال  مجيدع  ويف بةاقد   أو دةدرت  شدكل  يف يكو  وميك  أ  املستلم 

 : لكل صنف التالي  البيايات يتضم  أ 

  الشرا  تااي . 

  وتااخيه الشرا  أمر اق . 

  الكمي . 

  القيم . 

  املواد ةاتواة اق . 

 للسلع  الفعل  املوقع . 

  للسلع  املسلسل الرق . 

  االستالم عند للسلع  العام  احلال . 

  السنو  اجلرد إجرا  على تساعد إضاةي  معلومات أ . 

 

 :(  11/  1مادة )

 (1منوذ  اق  )  :الثابت  املوجودات سجالت

 علدى  وتشدمل  دقيقد   وتكدو   الثابتد   " األصدول  " للموجدودات  سدجالت  إمسدا   جيدب 

 : التالي  املعلومات

 املعدات وصف . 

  الةراز واق  لصايعها املسلسل الرق . 

 املعدات مصدا . 

  االتفاقي  حسب األصل ملكي . 

  الشرا  تااي . 
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)43( 

  الفعلي  الوحدة تكلف . 

 والكود واحلال  املوقع . 

 السنو  واإلهال  اإلهال  معدل . 

 البيع ومث  التصرف تااي  ةيها مبا النهائ  التصرف بيايات . 
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 احملاسبي  الرقاب  إاشادات: عشر احلاد  الفصل

 

  :(  11/  1) مادة

 :والشيكات النقدي  باملدةوعات لاص  إاشادات 

 اقد    مندوذ   (املددةوعات  لكدل  )شيكات أو يقد ( صرف سند إعداد جيب

9) 

  طريدق  عد   النثريد   املصدروةات  خبدالف  املددةوعات  كدل  تدت   أ  يفضدل 

 . التحويل أو الشيكات

 خبزيند   املوجدودة  احملصدل   النقديد   مد   الصدرف  جيدوز  ال األحدوال  مجيدع  يف 

 . البن  يف بأول أواًل وجيب إيداعها اجلمعي 

 الشدي   حترير جيوز وال املستفيد باس  الشيكات كل حترير يت  أ  جيب 

 . حلامل 

  تفوي  ويت  ، منفرد واحد بتوقيع أو جمتمع  بتوقيع  الشي  اعتماد يت 

 املستندات على االطالع قبل الشي  اعتماد جيوز وال، النظام املوقع  حسب

 . تااي  بدو  أو بياض على شيكات اعتماد أ  جيوز وال املؤيدة

 املاليد   اإلدااة(احلسدابات  إدااة طريدق  ع  النقدي  صرف كل مراجع  جيب( 

 . الصرف قبل واعتمادها

 خبت  للصرف املؤيدة املستندات مجيع وكها النقدي  صرف سند لت  جيب 

 . ألرى مرة استددامها ال يعاد حتى " مدةوع "

 مكدا   يف وحتفدظ  " الغد   " بكلمد   امللغداة  الشديكات  علدى  التأشري جيب 

 . إليها وقت احلاج  للرجوع حمدد

  إذ  علدى  باالسدتالم  بدالتوقيع  الشديكات  أو النقديد   مسدتل   يقدوم  أ  جيدب 
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 . املبل  استالم يفيد أو تقدي  إيصال النقدي  صرف

 البن  بدةاتر القيد و يف  ع  وتسليمه الشي  إعداد مسؤولي  ةصل جيب. 

  غدري  آلدر  شددص  طريدق  عد   شدهرياً  البند   تسدوي   مدهكرة  إعدداد  جيدب 

 . واعتماد  الشي  بالدةاتر وإعداد القيد ع  املسؤول

 ) الشيكات / النقدي  املدةوعات بدواة اخلاص 1 اق  منوذ  (

 

   :(  11/  3مادة )

 : النقدي  باملقبوضات لاص  إاشادات

 مسبقًا مرقم  قب  سندات دةاتر طبع جيب . 

 مل  يعةى األصل ، وصوات  أصل م  قب  سندات دةاتر تتكو  أ  جيب 

 ، القدب   مسدتندات  مدع  ترةدق  األوىل والصدواة  أو الشدي   النقديد   واد

 أمد   مكدا   يف الددةرت  يف الددةرت وحفدظ   بها االحتفا  يت  الثايي  والصواة

 املراجع  مثاًل. قبل م  احلاج  وقت إليه للرجوع مثاًل كاخلزين 

 النقديد   املقبوضدات  لكدل  يقديد   ) 13 اق  منوذ  ( قب  سند إعداد جيب 

 .احملصل 

 مسؤول شدص م  الرقم  التسلسل اقاب  يت  أ  جيب . 

 يف وحتفظ " الغ  " بكلم  امللغاة النقدي  قب  سندات على التأشري جيب 

 . احلاج  وقت إليها حمدد للرجوع مكا 

 النقديد   وتوايدد  النقدي  قب  سند وإعداد األموال قب  و يف  ةصل جيب 

 . بالنقدي  اخلاص  بالدةاتر و يف  القيد ع  بالبن 

  أول يدوم عمدل تدال      يف أو بالبند   يوميداً  احملصدل   النقديد   إيدداع  يدت   أ  جيدب

 . األكثر علىللبن  

 احملصل  النقدي  م  ذل  غري أو شدصي  سلف إعةا  جيب ال . 
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 احملصل  النقدي  م  املستدمي  السلف  على الصرف جيب ال . 

  أسدبا   وةحدص  اخلزيند   علدى  آللدر  حد   مد   مفداجئ  جدرد  إجدرا   جيدب 

 . وجدت إ  االلتالةات

 باخلزين  شدصي  مبتعلقات االحتفا  جيب ال . 

 ) النقدي  املقبوضات بدواة اخلاص 11 اق  منوذ  (

 

 (:  11/  2مادة  )

 (./1منوذ  اق  ) الشهري  البنكي  بالتسويات لاص  إاشادات 

 كشدف  اسدتالم  عندد  وذلد   شدهرياً  البنكيد   التسدوي   بإعدداد  اجلمعي  تقوم 

 الشهر . البن  حسا 

   يف النقديد   لرصديد  املةلوبد   التسدويات  لتحديدد  البنكيد   التسدوي   عمدل  يدت 

 . السجالت

  للمنظمد   احملاسدبي   السدجالت  بد   الفدرو   توضدح  البنكيد   التسدوي   إ 

 . لرصيد النقدي  البنكي  والسجالت

 صدحيحاً  النقديد   اصديد  يكدو   أ  جيدب  البنكي  التسوي  م  االيتها  عند 

 . لرصيد البن  ومةابقًا

  ولتحقيدق  النقديد   علدى  للسيةرة اإلجرا ات أحد ه  البنكي  التسوي  تعت 

 . السجالت يف النقدي  البن  واصيد كشف ب  التواةق
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 اخلتامي  التسويات و اجلرد:  عشر الثاي  الفصل

 

 وممتلكاتده  اجلمعيد   أمدوال  علدى  الرقابد   إحكام أجل م  اجلرد بأعمال القيام يت   :(  13/  1) مادة 

 . اخلتامي  واحلسابات املالي  القوائ  إعداد وبغرض

 

 وممتلكدات  أصدول  جلميدع  ماليد   سدن   كدل  يهايد   يف سدنو   دوا  جبدرد  القيدام  يدت    :(  13/  3) مدادة  

 . واملتداول  الثابت  اجلمعي 

 

 يف النقديد   أو منهدا  املنقولد   لاصد   اجلمعيد   أصدول  لكدل  مفداجئ  جبدرد  القيدام  يدت    :(  13/  2) مدادة  

 . ذل  األمر تةلب أو احلاج  دعت وكلما الصندو 

 

 األاصددة  بد    هدرت  الد   للفدواا   املناسدب   والقيدود  اجلرديد   التسدويات  إيدزال  يدت    :(  13/  /) مدادة  

 . منها أ  إزا  إجرا ات م  يلزم ما اختاذ بعد الفعلي  واألاصدة الدةرتي 

 

 يةدا   يف ذلد   كدا   سدوا   والسدالب   املوجبد   اجلدرد  ةدرو   ب  مقاص  إجرا  جيوز ال  (  13/  1) مادة 

 ومعاجل  أسبابها وحبث الفرو  تل  دااس  وجيب، خمتلف  جردي  أو الواحد اجلرد

 . وجدت إ  الضعف يقاط

 

 عملدها  ويةدا   مهامهدا  وحتديدد  اجلدرد  إدااة بتشدكيل  قدراا   التنفيده  املددير  يصددا   :(  13/  2) مدادة  

 . املال  املدير م  اقرتا  على بنا  ذل  ويكو 

 

 ومعددل  األصدل  يوع حبسب العام لالل باإلهال  اخلاص  التسويات وإيزال إعداد يت   :(  13/  7) مادة 

 . سابقا احملدد اإلهال 
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 اخلاصد   التسدويات  وإيدزال  إعدداد  يدت   ، املاليد   السدنوات  اسدتقالل  مبددأ  مدع  امتشديا   :(  13/  1) مدادة  

 . منها أ  حك  يف وما واملستحق  مقدما املدةوع  باملصروةات

 

 احملتملد   االلتزامدات  ملواجه  الالزم  باملدصصات اخلاص  التسويات وإيزال إعداد يت : (  13/  9) مادة 

 يدت   أ  وعلدى  ، القضدائي   و العرضدي   االلتزامدات  ذلد   يف مبدا  أيواعهدا  مبدتلدف 

 . وموضوعي  عادل  بةريق  احتسابها
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 التقااير : عشر الثالث الفصل

 

 العمدل  احتياجدات  لتلبيد   الدوايد   التقدااير  مد   جمموعد   واحملاسدب  املدال   املددير  يعدد : (  12/  1) مدادة 

 .واجمللس العليا اإلدااة وطلبات

 

  :أديى كحد التالي  التقااير عدُت أ  جيب  :(  12/  3مادة )

 املدير م  لكل منه صوا وتنس  للمدير يرةع املراجع  ميزا  يف تتمثل  :سنوي  ابع تقااير

 . اجمللس ومقرا املال 

 الدوةر  ةيده  موضدحا  السدنوي   املوازيد   تنفيده  مسدتوى  عد   تقريدر  يف تتمثدل   :شدهري   تقدااير 

 . املناسدب   والتوصيات باملقرتحات ومشفوع  البند مستوى على والتجاوزات

 املسؤول و املدير م  لكل منه صوا وتنس  اجمللس اىل التقرير هها ويرةع

 . املال 

  .العمليات يتائ  وحسا  العمومي  امليزايي  يف وتتمثل : سنوي  تقااير

 

 واضدح   السدابق   املدادة  يف إليهدا  املشداا  التقدااير  يف الدواادة  البيايدات  تكدو   أ  جيدب : (  12/  2) مدادة 

 . منها الغرض لتحقيق إليه تقدم اله  املستوى وتراع  دقيق  تكو  وا  وخمتصرة

 

 والتقدااير  ، الشدهر  ايتهدا   مد   أيدام  سدت   يتجداوز  ال موعدد  يف الشدهري   التقدااير  تقددم   :(  12/  /) مدادة 

 يف السدنوي   والتقدااير  ،الفصدل  ايتهدا   مد   يدوم  عشدر  مخسد   يتجداوز  ال موعد يف الفصلي 

 .التالي  املالي  السن  م الشهر  يتجاوز ال موعد
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 اخلتامي  و احلسابات و املالي  القوائ  :عشر الرابع الفصل

 

 احملاسدبي   املعدايري  و األعراف و للقواعد طبقًا السنوي  املالي  القوائ  املالي  اإلدااة دِعُت  :(  /1/  1) مادة

 علدى  السدااي   األيظمد   مدع  يتعااض ال ومبا احملددة املواعيد ويف عليها املتعااف السعودي 

 : يلى ما يراعى أ 

 املاليد   السدن   حتمدل  حبيدث  املاليد   القدوائ   إعدداد  قبدل  التسدويات  كاةد   إجدرا   (1

 يتيجد   املاليد   القدوائ   تظهدر  حبيدث  وإيدرادات  مصدروةات  مد   خيصدها  ما بكاة 

 .الفرتة هه  يهاي  يف اجلمعي  أعمال

 و وجوبده  علدى  األيظمد   تدنص  مدا  كدل  املاليد   وقوائمده  اجلمعي  حسابات تتضم  (3

 .ةيها إثباته

 

 عشدر  مخسد   أقصدا   موعد يف احلسابات إلقفال إتباعها الواجب التعليمات إصداا يت  :(  /1/  3) مادة

 .للجمعي  املال  العام يهاي  قبل يومًا

 

 املددير  يتدوىل  حيدث  املال  للمدير وتقدميها تفصياًل للجمعي  املراجع  موازي  إعداد يت : (  /1/  2) مادة

 مؤيددة  اخلتاميد   املاليد   القدوائ   و للجمعيد   السدنو   املراجعد   ميدزا   مراجعد   مهمد   املدال  

 العام ايتها  م  شهر لالل اجلمعي ، حسابات مراقب مع ومناقشتها التفصيلي  بنماذجها

 .للجمعي  املال 

 

 وإاةاقه اجلمعي  أيشة  كاة  أعمال يتائ  موضحًا السنو  املال  التقرير إعداد يت : (  /1/  /مادة )

 لدالل  اإلدااة جملدس  علدى  وعرضها احلسابات مراقب م  مراجعتها بعد املالي  القوائ  مع

 .للجمعي  املال  العام ايتها  م  شهري 
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 حكمها يف وما البدالت و األجوا صرف : عشر اخلامس الفصل

 

 ومكاةدتت  أجدوا  مد   للعامل  املالي  االستحقاقات جممع باحتسا  األجوا قس  خيتص: (11/  1مادة )

 .حكمها يف وما وبدالت

 

 اخلاصد   والقدرااات  واللدوائح  للقدواي   طبقدا  حكمهدا  يف ومدا  واملرتبدات  األجوا تصرف: (11/  3)  مادة

 مراجعتهدا  بعدد  املعتمددة  باملسدتندات  مؤيد ةعلى عمل مقابل صرةها يكو  أ  على بهل ،

 .الشهر يف واحدة مرة واملرتبات األجوا صرف ويتع  .املدتص  اجله  مبعرة 

 

 ومتسد   املدال   والتحليدل  الرقابد   أغدراض  ختددم  الد   املاليد   النمداذ   علدى  األجدوا  تعدد : (11/  2مدادة ) 

 بغدرض  لالةده  أو شدهري   أجدوا  مد   للعدامل   يصرف ما كل وألثبات األجوا بقس  سجالت

 يتدابع،  و سدلفه   أو العدامل   دلدول  علدى  الالزمد   الدوايد   البيايدات  واسدتدرا   التسدجيل 

 أول السدجالت  بهه  والقيد  التسجيل استمراا يضم  مبا دوايا السجالت هه  يف التسجيل

 .بأول

 

عد    السدريع  بالتحويدل  أو الصدندو   أمد   علدى  كعهددة  الشدهري   األجدوا  صداةى  يصدرف : (11/  /مدادة ) 

 .طريق عقد اتفاقي  مع أحد البنو  ال  تتعامل معها اجلمعي 

 

 .العامل  م  باالستقةاعات خيتص ةيما العمل والئح  القواي  أحكام تراعى :( 11/  1مادة )

 

 أو شدصديته  مد   التأكدد  بعدد  يفسده  للعامدل  حكمهدا  يف مدا  أو األجدوا  صرف يكو : ( 11/  2) مادة

 .معتمد توكيل مبوجب
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 تسدوى  أ  علدى  باجلمعيد   العدامل   ألحدد  السفر يفقات حسا  حتت سلف  صرف جيوز :( 11/  7)  مادة

 .املهل  ايتها  عند السلف  هه 

 

 وقف أو حيدد  اله  البن  إىل الشهر  استحقاقه صايف حتويل يف احلق عامل لكل :( 11/  1مادة  )

 .للجمعي  وتقدميها البن  مواةق  على حصوله يلزم احلالت  ويفالتحويل،  هها
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 البنك  احلسا  : عشر الساد  الفصل

 

 :اآلتي  اإلجرا ات حسب يت  للجمعي  البنك  احلسا  ةتح: ( 12/  1مادة )

 موضدحاً  احملاسدب  قبدل  مد   ) 2 مندوذ  ( جديدد  بنكد   حسدا   ةدتح  منوذ  تعبئ  (1

 .العالق  ذات والتفاصيل ةتحه أسبا 

 .املال  املدير قبل م  واالطالع املراجع  ث  وم  (3

 .اجلمعي ب التنفيه  ديرامل م  اعتماد  ث  وم  (2

 ةدتح  إجدرا ات  برتتيدب  يقدوم  واله  املال  للمدير إاجاعه يت  النموذ  اعتماد بعد (/

 .اجلديد البنك  احلسا 

 يف جديدد  ائيسد   حسدا   بفدتح  املدال   املددير  يقدوم  اجلديدد  احلسدا   ةتح مبجرد (1

 دليل يف ُمبيَّ  هو ما حسب األمر بهها املعني  املو ف  وإلةاا احلسابات دليل

 .احلسابات

 

 :اآلتي  اإلجرا ات اتباع جيب للجمعي  بنك  حسا  إلقفال :( 12/  3) مادة

 قفدل  أسدبا   موضدحاً  احملاسدب  م  ( /)  منوذ  بنك  حسا  قفل منوذ  تعبئ  -1

 مد   واالطدالع  املراجعد   ثد   وم  العالق  ذات والتفاصيل القائ  البنك  احلسا 

 .اجلمعي  مدير م  اعتماد  ث  وم  املال  املدير قبل

 قفل إجرا ات برتتيب يقوم واله  املال  للمدير إاجاعه يت  للنموذ  االعتماد بعد -3

 .القائ  البنك  احلسا 

 دليدل  يف الرئيسد   احلسدا   بتجميدد  املدال   املددير  يقدوم  احلسدا   قفدل  مبجدرد  -2

 دليدل  يف مبديَّ   هدو  مدا  حسدب  األمدر  بهدها  املعندي   املدو ف   وإلةداا  احلسدابات 

 .احلسابات
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 مراقب احلساباتعشر:   السابعالفصل 

 بالتياا التنفيه  املدير يقوم الدالل  واملال  احلساب  التدقيق بإجرا ات اإللالل دو  :(17/ 1) مادة

 حسب السعودي  العربي  اململك  يف بالعمل له مرلص قايوي  حماسب مكتب وتعي 

 .املالي  القوائ  حول الرأ  وإبدا  احلسابات ملراجع  األيظم 

 

 التقااير لتقدي  مستمرة مراجع  اجلمعي  حسابات مراجع  احلسابات مراقب على  (:17/   3) مادة

 تستدع  ال  احلاالت يف إال األقل على أشهر ست  كل وذل  العمل سري ع  الالزم 

 .ةواي  تقااير

 

 على االطالع الرمسي  العمل أوقات م  وقت كل يف ينتدبه م  أو احلسابات ملراقب :(17/  2) مادة

 يرى ال  اإليضاحي  البيايات وطلب والكشوةات واملستندات والسجالت الدةاتر مجيع

 .مهمته ألدا  عليها احلصول ضرواة

 

 يف ذل  يثبت مهمته أدا  م  مندوب  أو احلسابات مراقب متك  ع  االمتناع حال  يف :(17/  /) مادة

 .الشأ  هها يف املالئ  اإلجرا  الختاذ للجمعي  التنفيه  للمدير يقدمه تقرير

 

 للدةر اجلمعي  أموال يعرض تصرف أو التال  أو لةرية خمالف  أي  اكتشاف عند :(17/  1) مادة
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 الكفيل  اإلجرا ات الختاذ اجلمعي  ائيس إىل تقريرًا ةواًا بهل  احلسابات مراقب يرةع

 .السرع  وجه على األمر ملعاجل 

 قيدددود ومراجعددد  والتزاماتهدددا اجلمعيددد  موجدددودات مددد  التحقدددق احلسدددابات مراقدددب علدددى :(17/  2) مدددادة

 لدالل  التنفيده   املددير  إىل ذلد   عد   تقريدر  تقددي   وعليده  املدال   واملركز اخلتامي  احلسابات

 مراجددع تقريددر يتضددم  أ  وجيددب للجمعيدد ، املاليدد  السددن  يهايدد  مدد  شددهري  تتجدداوز ال مدددة

 اأيده  يتضدم   أ  جيدب  كمدا  العموميد ،  امليزايي  وبنود اخلتامي  للحسابات حتلياًل احلسابات

 املنظومد   تةدوير  شدأيها  مد   ألدرى  اقرتاحدات  وأي  املدين  ومركز للجمعي  املال  املركز يف

 .تقرير  يف إدااجها أهمي  يرى باجلمعي  املالي 

  


