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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 

 



اململكة العربية السعودية                 

والتنمية الاجتماعيةاملوارد البشرية وزارة       

سرية بخميس مشيطتنمية لا لل آمال جمعية    

(655مسجلة برقم )                      

 

 

 
 

)20( 

 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



اململكة العربية السعودية                 

والتنمية الاجتماعيةاملوارد البشرية وزارة       

سرية بخميس مشيطتنمية لا لل آمال جمعية    

(655مسجلة برقم )                      

 

 

 
 

)22( 

 :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 

  


