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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 

  




