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 :األولالفصل 

 العامة واألحكامالقواعد 

 األوىل: املادة 

باأللفاظ التالية والواردة ضمن هذه الالئحة املعاني املبينة إىل جانب كل لفظ ما مل يقتض السياق  يقصد

 -خالف ذلك: 

 مجعية إحسان للخدمات القانونية : إدارةاإلدارة

 ااملعني من قبل اجلمعية العمومية لإلشراف على اجلمعية، وإدارته : اجمللساإلدارةجملس 

 .مجعية إحسان للخدمات القانونية إدارةس رئيس جمل :الرئيس

 .القانونية إحسان للخدمات معيةالتنفيذي جل ملديرواالعام  األمني :املدير

وتراجع من  إدارة اجلمعية التقارير املالية اليت تصدرها إدارة الشؤون املالية وتعتمد من جملس :القوائم املالية

 فصاحاتواإل ؛وقائمة التدفق النقدي ؛وقائمة الدخل ؛الي )امليزانية(املركز املاملدقق اخلارجي وتتضمن: قائمة 

 املتمة للميزانية واليت ال تقرأ امليزانية بدونها.

سنة مالية  قائمة مالية تقديرية توضح القوائم املالية "التقديرية" للمنشأة خالل :املوازنة التقديرية للجمعية

 قادمة، وهي تعد الفرتة املالية األوىل يف اخلطة املالية للمنشأة.

 3من  مستقبليةخالل فرتة  جمعيةقائمة مالية تعرب عن القوائم املالية "التقديرية" لل اخلطة املالية للجمعية:

 وتعترب املوازنة هي السنة األوىل يف اخلطة. سنوات؛ 5إىل  سنوات
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 املادة الثانية:

تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع املعامالت املالية للجمعية مبا يكفل احملافظة على أمواهلا وإحكام  

 الرقابة الداخلية عليها.

  املادة الثالثة:

وتنتهي بنهاية اليوم األخري من  ينايرمن اليوم األول من شهر  تبدأشهر ميالديًا اثين عشر  السنة املالية للجمعية

  ديسمربشهر 

 املادة الرابعة:

 نظاما يكفل احملافظة على أمواهلا وممتلكاتها ضد مجيع األخطار. اجلمعيةتضع  

  املادة اخلامسة:

 تنفيذ الالئحة املالية واملسئولة عن حسن تنفيذ كافة لوائح املنشأة.إدارة الشئون املالية هي اإلدارة املناط بها 

  املادة السادسة:

كافة  حكام هذه الالئحة ولهأاملدير املالي هو املسئول األول أمام املدير التنفيذي وجملس اإلدارة عن مراعاة 

 دولية.بيق ذلك وفق أحكام معايري احملاسبة السعودية والطالصالحيات اليت متكنه من ت

  املادة السابعة:

تلتزم اإلدارة املالية للجمعية بإعداد القوائم املالية والربع سنوية وفق مقتضيات معايري احملاسبة السعودية 

من الشهر التالي لتاريخ تلك القوائم، على أن يتم مراجعتها من مراقب احلسابات  25والدولية، حبد أقصى يف 

 عتمد من جملس اإلدارة يف أول جلسة تالية إلصدار تلك القوائم.اخلارجي )املدقق اخلارجي(، وأن ت
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  املادة الثامنة:

تلتزم إدارة الشئون املالية بتطبيق النظام املالي سواء يدويًا أو آليًا بالشكل الذي يتيح إصدار القوائم املالية 

 وفق مقتضيات معايري احملاسبة السعودية والدولية.

 :املادة التاسعة

أموال اجلمعية يف استثمارات مأمونة )منخفضة املخاطر( تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، يتم توظيف  

ووفق اإلجراءات والسياسات اليت يقرها جملس اإلدارة، ويتوىل إدارة هذه االستثمارات مدير الشئون املالية 

 واالستثمار يف اجلمعية.

  املادة العاشرة:

ها وطبعها وطرق استالمها لير املالي طريقة متويتنظم بتعليمات من املددفاتر ذات قيمة التالية  رالدفات

ومراجعتها وحفظ اجلديد واملستعمل منها ومدد احلفظ واإلجراءات اليت تتبع يف حالة فقد اجلديد واملستعمل 

ور(، منها واملستندات ذات القيمة فال جيوز الكشط أو احملو أو احلذف أو استخدام احلرب األبيض )الكركت

  وهي: 

 دفاتر الشيكات املستلمة من البنوك. .1
 وإيصاالت الصرف. سنداتدفاتر  .2
 ندات القبض.سدفاتر  .3
 دفاتر مناذج إيصاالت حتصيل مستحقات اجلمعية. .4
 دفاتر مستندات إضافة واستالم وصرف املهمات من املخازن. .5
 دفاتر فواتري البيع. .6
 دفاتر عقود املستأجرين. .7

 

 



 

5 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 مشروع املوازنة العامة للجمعية

  املادة احلادية عشرة:

تقوم إدارة اجلمعية بإعداد موازنة تقديرية للنشاط املالي للسنة املالية املقبلة خالل الشهر التاسع من كل سنة 

 " من ذات السنة املالية.اكتوبروتعتمد تلك املوازنة يف موعد أقصاه نهاية الشهر العاشر " ميالدية

 املادة الثانية عشرة:

 -من املوازنات التخطيطية الفرعية اآلتية: تتكون املوازنة التخطيطية السنوية للجمعية  

 وتشمل املوارد واالستخدامات اخلاصة بالنشاط اجلاري. املوازنة اجلارية:-

 وتشمل املوارد واالستخدامات اخلاصة باالستثمارات. املوازنة االستثمارية:-

 وتبني املقبوضات واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل العام. املوازنة النقدية:-

 : ة عشرةالثالثاملادة 

على  األقسام ويعممهايصدر املدير املالي التعليمات والنماذج اخلاصة بإعداد املوازنة التفصيلية لكل قسم من 

 تتوىل كل وحدة فرعية إعداد موازنتها املستقلة ورفعها للمدير املالي.وإدارات اجلمعية، 

 :ة عشرةالرابعاملادة 

ة املالية لكشوف إعداد تقديرات املوازنة ومناقشتها مع كل إدارة يف شكلها تتوىل الشؤون املالية املراجع 

 النهائي.

 



 

6 

 

 

 

 

 :ة عشرةاخلامساملادة 

 تتوىل إدارة الشؤون املالية رفع مشروع املوازنة بشكلها النهائي إىل املدير التنفيذي. 

  عشرة:ة السادساملادة 

التقديرية للعام التالي على جملس اإلدارة ملناقشته وإقراره قبل يتوىل املدير التنفيذي عرض مشروع املوازنة 

 " من السنة املالية.اكتوبرنهاية الشهر العاشر "شهر 

 : ة عشرةالسابعاملادة 

 إدارة الشؤون املالية مسئوله عن مراقبة املوازنة وحتليل أسباب أي احنراف قد يظهر شهريًا.

  عشرة:ة الثامناملادة 

 وتتوىلموازنة ختطيطية جارية لكل نشاط فرعي من األنشطة االقتصادية للجمعية،  يتم ختصيص اعتمادات

السجالت الالزمة لالرتباط على هذه االعتمادات ومتابعتها ومراقبة ومسك  م املالية املتابعة هلذه األنشطةاألقسا

 تنفيذ املوازنة بها.

 : ة عشرةالتاسعاملادة 

مع مراعاة القرارات والتعاميم ؛  املوازنة بعد مراجعة املستنداتيف يتم الصرف يف حدود االعتمادات الواردة

 املعمول بها فيما يتعلق باستخدام تلك االعتمادات.

 :العشروناملادة 

 تقسم عناصر كل من اإليرادات واملصروفات يف املوازنة إىل حسابات رئيسية وعامة وجتميعية وبنود. 
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  الفصل الثالث

 والتعاقدات على املوازنةاالرتباطات  

 : احلادية والعشروناملادة 

للعرض على جملس  -إن وجد-االستثمارية مع بيان أوجه القصوريتم مراقبة املوازنة التخطيطية واملشروعات 

العمل بها وفق نسبة إسهامها واإليرادات املتوقعة  أاإلدارة الختاذ الالزم مع إعطاء األولوية للمشروعات اليت بد

منها أو املرتتبة عليها، وال جيوز االرتباط بأعمال غري واردة يف بنود موازنة االستثمار كما ال جيوز الصرف 

 إال مبوافقة من املدير التنفيذي وإخطار املدير املالي.  من اعتماد يف غري الغرض املخصص له

 : الثانية والعشروناملادة 

سجل لالرتباطات اخلاصة بكل نوع أو اعتماد وارد يف املوازنة ويقيد يف هذا السجل مجيع املبالغ  صصخي

 ارتباط. واملبلغ اإلمجالي املعتمد يف املوازنة وبيانات وافية عن كل نوع؛املرتبطة بها على كل 

 :الثالثة والعشروناملادة 

ثين تنتهي االرتباطات القائمة بانتهاء السنة املالية وال ترحل إىل سنة مالية مقبله على أن يتم يف نهاية الشهر اال 

 الرتباطات املوازنة االستثمارية ليعمل بها يف العام اجلديد.  عشر من السنة املالية جتديد 

  :الرابعة والعشروناملادة 

م التعاقدات اليت ختص عدة سنوات مالية على السنوات املالية للمشروع ويتم االرتباط على ما خيص العام قست

األول فقط من خطة موازنة العام املالي القادم يف نهاية الشهر العاشر من السنة املالية احلالية ويف حال تأخر 

فق معدالت موازنة العام املالية املنصرم وحلني االعتماد عن بداية العام املالي لظروف قهرية يتم الصرف و

 .اعتماد امليزانية التقديرية للعام املالي اجلديد
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  الفصل الرابع

 األصول الثابتة

 والعشرون: اخلامسة املادة 

أصول اجلمعية الثابتة اليت يصعب جردها ألسباب فنية أو مادية موجودة باخلدمة ويتم تقديم بياناتها  تعترب

 الكمية والقيمية من واقع سجالت األصول الثابتة اليت تتبعها هذه األصول.

 :السادسة والعشروناملادة 

ألصول الثابتة للجمعية من اجملموعات جترد األصول الثابتة مرة على األقل خالل السنة املالية، وتتكون ا 

 الرئيسية التالية:

 االراضي. .1
 املباني واملرافق. .2
 اآلالت واملعدات. .3
 عدد وأدوات صغرية. .4
 وسائل نقل وانتقال ومعدات ثقيلة. .5
 أثاث وأدوات مكتبية. .6
 أصول حيوية. .7
 أصول ثابتة تقرر استبعادها. .8
 أصول أخرى. .9

 : والعشرونالسابعة املادة 

وتعتمد تلك النسب من جملس  خلوالدالزكاة ئة يهاليت تصدرها  بق إدارات اجلمعية نسبة اإلهالكتط 

 اإلدارة.
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 : الثامنة والعشروناملادة 

يفوض مدير اإلدارة املالية بتطبيق اجملموعات الفرعية لألصول الثابتة وفق مقتضيات وأحكام املعايري 

 احملاسبية السعودية.

 :التاسعة والعشروناملادة 

؛ القوائم املالية وتثبت كمصروفات ريال سعودي( ال تثبت كأصول يف300قل من )األمشرتيات األصول  

وتراقب من خالل إدراجها يف سجل العهد، ويكلف املدير املالي للجمعية بوضع نظام حمكم للقيد يف سجل 

 مندوبها بفروع اجلمعية. ىباملركز الرئيسي ولدرية للجمعية العهد والذي ميسك طرف الشئون اإلدا

 اخلامسالفصل 

 إجراءات الصرف 

 املادة الثالثون:

سلطة،  مملن يعلوه أو منفسهبالصرف أل واسلطة اعتماد الصرف طبقا للسلطات املالية أن يأمر مال جيوز ملن هل 

 بأمسائهمكان الشيك أو مستند الصرف  التوقيع على الشيك أو مستند الصرف إذا مكما ال جيوز هل

 ، وجيوز يف حالة الرواتب املتكررة أن يوقع املدير املالي هذه املستندات للسلطة األعلى.ةالشخصي

 الثالثون:املادة احلادية و

جتاوز االعتمادات إال وفق تستخدم االعتمادات املالية يف األغراض املخصصة هلا وال جيوز تعديل أو  

 الصالحيات املرفقة واحملددة من جملس اإلدارة.
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  الثالثون:ة والثاني املادة

  -يكون الصرف من اجلمعية بإحدى الطرق اآلتية: 

شيكات أو أوامر صرف البنوك )على أن يراعى الدقة والعناية يف حترير الشيكات وأذون الصرف  .1

 فة ذات السن الكروي وذات اللون األزرق(.واعتمادها باستخدام األقالم اجلا
 إخطار صرف من اجلهات التابعة للجمعية وخارج املقر الرئيسي للجمعية. .2
 نقدا يف حدود النظام املقرر للسلف املستدمية واملؤقتة أو عن طريق مندوبي الصرف أو أمناء اخلزن. .3

  الثالثون:املادة الثالثة و

جيب أن حيمل مستند الصرف توقيعني )أول وثان( مطابقا لنماذج التوقيعات املبلغة للبنوك واخلزن واملعتمدة  

من املدير التنفيذي. كما جيب على املرخص هلم بالتوقيع )الثاني( مراجعة مستندات الصرف والتحقق من إن 

 قة ملا ورد باملستندات.وأسم املستحق بالشيكات وأذون الصرف مطاب املبلغ كتابة وأرقامًا

  لسادسالفصل ا

 اإلجراءات البنكية 

 : الثالثوناملادة الرابعة و

تكلف الشؤون املالية للجمعية بفتح حسابات جارية رئيسية ألموال اجلمعية لدى بنك أو أكثر من  .1

بتوقيع اثنني من البنوك الشرعية، وباعتماد من جملس اإلدارة، وال يتم السحب من هذه األموال إال 

 ثالثة من أعضاء اجمللس ممن يتفق اجمللس على ترشيحهم.
يفتح حساب إلدارة اجلمعية وبتم متويله من احلساب الرئيسي يف حدود املوازنة اجلارية للجمعية   .2

ويصرف منه على شئون مقر اجلمعية وميول منه أيضًا حسابات املصروفات يف الفروع يف ضوء 

 املوازنات الفرعية للفروع.
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تفتح يف كافة الفروع حسابني بنكيني: حساب اإليرادات وآخر للمصروفات ويتم من خالل حساب  .3

اإليرادات حتويل أسبوعي لكافة إيرادات الفرع إىل حساب اجلمعية الرئيسي بالبنك، أما حساب 

 جلارية ملصروفات الفرع.مصروفات الفرع فيمول من حساب إدارة اجلمعية يف ضوء املوازنة ا

  الثالثون:املادة اخلامسة و

 الشيكات تعترب صاحلة للصرف خالل سنة من تاريخ سحبها وال جيوز جتديدها.

  الثالثون:املادة السادسة و

على حماسيب اإلدارة املالية باإلدارات الفرعية للجمعية اختاذ ما يلزم لتوفري الشيكات وأذون الصرف وتنظيم 

 ا وحفظها وحفظ كعوبها مبا يتفق مع أحكام الرقابة الداخلية.طريقة تداوهل

 الثالثون:املادة السابعة و

جيب أن تكون املصروفات مؤيدة بأصول املستندات الداّلة على استحقاق الصرف اليت يتم حتديدها حسب  

دير طبيعة كل مصروف، وال جيوز الصرف مبقتضى صور املستندات إال لظروف قاهرة وبتوقيع من امل

التنفيذي أو من يفوضه، وجيب أن يتم اعتماد طلبات الصرف وما يف حكمها اعتماداً إدارياً ومالياً قبل إصدار 

 مستندات الصرف من املختصني كل يف حدود اختصاصه. 

 الثالثون:املادة الثامنة و

وجب مستندات بدل يف حالة فقدان املستندات املؤيدة الستحقاق مبلغ معني قبل الوفاء به جيوز الصرف مب 

فاقد تعتمد من املدير التنفيذي أو من يفوضه بعد التحقق من أسباب الفقد والتأكد من عدم سبق الصرف 

 وأخذ التعهد الالزم على الطالب بتحمل مجيع النتائج املرتتبة على الصرف.
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  الثالثون:املادة التاسعة و 

ة من العهد إذا كان التلف أو الفقدان أو الضياع ناشئًا يعتمد املدير التنفيذي خصم األصناف التالفة أو الفاقد

 عن أسباب قهرية ومل يسفر التحقيق اإلداري عن مسؤولية أمني العهدة عنه.

  :املادة األربعون

عمال يف احلاالت اليت تقتضي أجيوز للمدير التنفيذي أن يرخص يف الدفع املقدم مقابل خدمات أو مشرتيات أو 

، ويستثنى من ذلك إجيارات املباني اليت جرى العرف األمني العام أو املدير املختصذلك وبناء على توصية من 

 التجاري على سدادها مقدمًا.

الصرف النقدي لتغطية النثريات واملصاريف اليومية من خالل عهدة نقدية متسك  يتمواألربعون: املادة احلادية 

خارج اإلدارة املالية )ال جيوز حملاسيب اإلدارة املالية أن يكونوا مسئولني عن عهد نقدية ملسئوليتهم عن أحكام 

 الرقابة الداخلية ولعدم تضارب املصاحل(.

 الفصل السابع

 والتحصيلومندوبي الصرف  واخلزن هد النقدية وأمناء املخازنالع مسؤولي

  :املادة الثانية واألربعون

ومندوبي الصرف ومن يف حكمهم االحتفاظ بأي  املخازن واخلزنالعهد النقدية وأمناء  مسؤوليحيظر على  

 مبالغ أو مستندات ذات قيمة نقدية ختص الغري طرفهم وال تتطلب طبيعة عملهم االحتفاظ بها. 

 :املادة الثالثة واألربعون

تكون العهد املستدمية واملؤقتة عهدة أحد العاملني حتت كفالة اجلمعية على أن يكونوا من غري العاملني  

املالية )لعدم تضارب املصاحل(، وال جيوز نقل العهد املستدمية لشخص آخر إال بعد  تسوية عهدة  باإلدارة

 خلزن ومندوبي الصرف على أمناء العهد املخازن ول، وتسري األحكام اخلاصة بأمناء الشخص األو
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للصالحيات املستدمية واملؤقتة، ويرخص بإنشاء العهدة املستدمية وحتديد مقدارها والغرض منها وفقا 

املنصوص عليها بهذه الالئحة وحيدد مقدار العهدة املستدمية على أساس ضعف متوسط الصرف الشهري 

% من قيمتها أو تصفيتها  50كل ثالثة أشهر ويتم استعاضة املنصرف من العهد عندما يصل رصيدها إىل 

كل شهر على األقل ويف مواعيد غري  عند إعداد القوائم املالية الربع سنوية، ويتم جرد العهد املستدمية مرة

معلومة مبعرفة حماسب من اإلدارة املالية, وجيوز عدم تصفية بعض هذه العهد إذا رأى املدير التنفيذي ذلك، 

على انه يف كافة األحوال جيب تصفية كافة العهد النقدية يف نهاية العام املالي، ومينح املدير املالي صالحية 

 عاملني املتقاعسني عن تسوية عهدهم يف تاريخ القوائم املالية.وقف صرف أي مستحقات لل

  :املادة الرابعة واألربعون

جيوز عند الضرورة الرتخيص بصرف عهدة مؤقتة ألغراض حمددة، ويكون الرتخيص بإنشائها وحتديد 

تم تسوية مقدارها ومدتها والغرض منها مبعرفة اإلدارة املختصة وفق جدول الصالحيات املالية، على أن ي

عدم جتاوز املدة احملددة هلا، وال جيوز استخدام العهد املؤقتة بشرط  منها؛السلفة املؤقتة فور انتهاء الغرض 

يف غري األغراض املخصصة هلا، وجيب أال يرخص بأكثر من عهدة مالية لشخص واحد يف وقت واحد، 

 ولإلدارة املالية جرد العهد املؤقتة يف أي وقت.

  :اخلامسة واألربعوناملادة 

  األموال.التصال باجلهات املعنية لوضع نظام يكفل ختفيض خماطر نقل ااملدير املالي  على
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 الفصل الثامن

 إجراءات التحصيل وإثبات اإليراد

 :املادة السادسة واألربعون

تلتزم اإلدارة املالية للجمعية بفتح حساب مركزي إليرادات اجلمعية ويغذي هذا احلساب يوميا بإيرادات كل  

 فرع من فروع البنك حبد أقصي أول يوم عمل لواقعة التحصيل يف الفرع. 

 :املادة السابعة واألربعون

ت بنكية أو ببطاقات ائتمان عن إما نقدا أو بشيكات أو بتحويال الغري؛لدى  اجلمعيةيتم حتصيل مستحقات  

طريق منافذ التحصيل املعدة هلذا الغرض، كما يتم التحصيل عن طريق البنوك التجارية بناء على عقود تربم 

  وذلك وفقا للقواعد اليت يصدرها املدير املالي. أخرى؛معها أو أي منافذ 

  :املادة الثامنة واألربعون

واليت تتوىل بدورها توريدها للبنك يف اليوم ة يوميا للبنوك أو اخلزن تورد متحصالت منافذ التحصيل النقدي 

التالي على األكثر )أول يوم عمل(، ويفوض املدير املالي للجمعية احملاسب املختص بكل فرع بتظهري 

 الشيكات احملصلة إليداعها البنك وإخطار البنك بامسه ومن ينوب عنه.

  :املادة التاسعة واألربعون

األموال النقدية اليت مل يتم إيداعها  وتعترباملتحصالت مبا يتم إيداعه البنك )بنك اجلهة احملصلة(  يتم قيد

عهدة شخصية على احملصل وتظهر يف القوائم املالية أرصدة مدينة على احملصلني مبا يتم حتصيله بعد مواعيد 

 مل تالي لتاريخ القوائم املالية.البنك يف أول يوم علدى لبنوك، على أن يتم إيداعها لالعمل الرمسية 
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  :املادة اخلمسون

 -النحو التالي:  ىعلملسئول عن إيداع متحصالته يوميا احملصل هو ا

يف نهاية الدوام األول عليه أن يودع متحصالت الفرتة الصباحية ومتحصالت ما بني الدوامني يتم إيداعها قبل -

 حضوره إىل الدوام التالي.

التحصيل يكلف املدير املالي باالتفاق مع البنك على جتميع األموال يوميا وتسليمها لشركة يف وقت مواسم -

 نقل أموال معتمدة لتسليمها للبنك.

  املادة احلادية واخلمسون:

يفوض احملاسب املالي يف إدارة اجلمعية مبتابعة احلساب اجملمع إليراد اجلمعية ويتم إثبات املبالغ النقدية يف 

يتم إثبات الشيكات يف حساب شيكات حتت التحصيل وفقا لعملية  على أناجلاري،  حساب البنك

التحصيل، ويف حالة رد شيك من البنك مينح احملصل صالحية استالمها من البنك مع تعلية الرصيد على 

 احملصل حلني تسويته مع العميل.

  املادة الثانية واخلمسون:

إجراء القيود احملاسبية  البيانات اليت ترد إليه من اإلدارات املعنية على املختص بناءيتوىل احملاسب املالي 

الالزمة إلثبات قيمة هذه املتحصالت بالسجالت املالية حسب نوع اإليراد وحسب اجلهة املودع بها هذه 

 املتحصالت اليت تولت التحصيل نيابة عن اجلمعية وذلك بعد إجراء املراجعة الالزمة.

  الثالثة واخلمسون:املادة 

عند رد شيكات العمالء أو املستأجرين من البنك بدون حتصيل ألي سبب من األسباب، يتم إخطار احملاسب 

املختص بالتحصيل إلجراء القيود احملاسبية الالزمة إلثبات وإعادة مديونية العمالء بقيمة هذه الشيكات 

ملرتدة إىل اجلهات املختصة إلعادة مطالبة العمالء ملتابعة إعادة حتصيلها أو إلغائها، وترسل الشيكات ا

 بتصويبها أو سداد القيمة نقدا أو اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
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  املادة الرابعة واخلمسون:

جيوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات املفقودة بعد اختاذ اإلجراءات الالزمة واليت حيددها املدير أو من 

 يفوضه.

 الفصل التاسع

 مستحقات العاملني

  املادة اخلامسة واخلمسون:

عند حساب مستحقات العاملني من مرتبات وما يف حكمها عن جزء من الشهر وما يقتطع منها يعترب الشهر 

 ثالثني يومًا ويعتد باملرتب قبل إجراء أي استقطاعات منه.

  املادة السادسة واخلمسون:

من الشهر السابق وحتى  20ل شهر ميالدي وتغطى الفرتة من من ك 25تصرف مرتبات العاملني مرة واحدة يف 

من الشهر احلالي امليالدي، وإذا وافق املوعد احملدد عطلة رمسية يكون الصرف يف آخر يوم عمل سابق  19

 21لبدء العطلة، وللمدير املالي أن يقرر موعد صرف املرتبات يف املناسبات واألعياد إذا تصادفت الفرتة من 

ن الشهر، ويقرر املدير التنفيذي للجمعية موعد صرف املرتبات إذا كانت قبل العشرين من الشهر، م 25إىل 

وبالنسبة ملن تنتهي خدماتهم خالل الشهر تصرف مرتباتهم عن أيام العمل الفعلية عند انتهاء خدماتهم، وال 

ى إجازة معتمدة حتى موعد تصرف املرتبات مقدمًا إال بتوقيع املدير التنفيذي يف حالة حصول املوظف عل

 الصرف.

 املادة السابعة واخلمسون:

حتول مرتبات العاملني على حساباتهم يف البنوك وتصرف شهريًا يف اخلامس والعشرين من الشهر امليالدي  

 وفقًا لألساليب املعتمدة لدى إدارة الشئون املالية وجيوز يف بعض احلاالت صرف املرتب مبوجب شيك باسم 
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جيوز إنابة الغري يف استالم املرتب وما حكمه مبوجب توكيل كتابي معتمد من إدارة الشؤون  املوظف كما

 اإلدارية.

  املادة الثامنة واخلمسون:

يراعى توريد اشرتاكات التأمينات االجتماعية وما يف حكمها عن العاملني يف اإلدارة يف املواعيد احملددة 

من  يتحملها املوظف املختصفإن  ذلك؛يف تنفيذ  بسبب التأخريويف حال حتمل اجلمعية ألي غرامة  نظامًا،

 أي كانت قيمتها. ذمته املالية

  املادة التاسعة واخلمسون:

جيوز ختصيص مساكن للعاملني يف إدارة اجلمعية يف العقارات اململوكة للجمعية طبقا للقواعد اليت يضعها 

املدير التنفيذي، على أن يسرتد املسكن عند نقل العامل أو انتهاء خدمته ألي سبب من األسباب، أو ان يتم 

عقارات لسكن  استئجارصلحة العمل منحه بدل نقدي وفق رؤية إدارة اجلمعية، كما جيوز عند االقتضاء ومل

ير التنفيذي للجمعية وجيوز مبوافقة املد التابعة جلمعيات أخرى؛ العاملني يف منشآت اجلمعية أو يف املنشآت

 .زيادة يف مصاريف اإلجيارات احملدد يف جدول املرتبات %20حتمل 
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 الفصل العاشر

 معاجلة الديون وخمصصاتها

  املادة الستون:

تبذل اإلدارات املختصة كل جهودها لتجنب املديونيات املشكوك يف حتصيلها، كما جيب حتصيل الديون 

الغري فورا، وجيوز تقسيط هذه الديون وفقا للصالحيات  املستأجرين أوية قبل العمالء أو املستحقة للجمع

 املنصوص عليها يف جدول الصالحيات.

  املادة احلادية والستون:

خمصص ديون  )إعداد( يتم تكوين مشروعمديونية ألكثر من ستة أشهر بدون مربر  استمرار أييف حالة 

 يف حالة استمرار املديونية ألكثر من سنة مالية يتم حتويل املخصص إىل خمصص ديون و فيها،مشكوك 

 معدومة.

  والستون: املادة الثانية

 لية.دول الصالحيات املاجب الواردةالديون وفق الصالحيات  تعدم 

  ة والستون:املادة الثالث

 إرفاق كشف يوضح جودة الديون وأعمارها يف القوائم املالية. جيب
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 الفصل احلادي عشرة

 خطابات الضمان

  ة والستون:املادة الرابع

املقدمة  النهائية والدفعات املقدمة وكذلكخطابات الضمان الصادرة لصاحل اجلمعية عن التأمينات املؤقتة و

ديد وصادرة من من املستأجرين، جيب أن تكون غري قابلة لإللغاء وغري مشروطة وسارية املفعول وقابلة للتج

جيب أن تكون مصدقا عليها من أحد البنوك احمللية بنوك أجنبية  صدورها من ويف حال هلا،البنوك املرخص 

 املختصة.

  ة والستون:املادة اخلامس

 حتت يد اجلمعية من خطابات الضمان.احلجز على ما  ال جيوز

  ة والستون:املادة السادس

ق أسباب هذه املطالبة وذلك قبل املوعد احملدد بنك بقيمة خطابات الضمان عند حتقجيب مراعاة مطالبة ال

هبذا    النتهاء مدة سريان الوثيقة، ويعترب صاحب العهدة مسئوال مسئولية شخصية عما يرتتب اإلخالل  على 
 االلتزام من خسارة على اجلمعية عالوة على اجلزاءات اإلدارية. 

 :املراجع      

 م.07/07/2020يف ه الالئحة هذاالوىل( يف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  


