لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الةةةةةالةةةةةفةةة ة

الةةةةةمةةةةةالةةةةةيةةة ة

اإلصدار  1لعام  2022م

لجمعية حفيي
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الفصل األول:
أحكام عام وحعاريف
مادة( : )1تسري أحكام هذه الالئحة على جميع األعمال المالية للجمعية وفروعه التابعة له.
الم

ااحة

مااادة( : )2يقصااد بالعراااراأل واأللفااال التاليااة أ مااا وردأل ف ا هااذه الالئحااة المعااا
أمام كل منها على النح التال :
الوزارة  :وزارة الم ارد الرشرية والتنمية االجتماعية .
الاا زرا ر اا ()61
النظةةةام  :ظاااام الجمعيااااأل والماألسااااأل األهلياااة الصاااادرة بقااارار مجلاا
وتاريخ1437/02/18ها المصادق عليه بالمرأل م الملك ر (م )8/وتاريخ 1437/02/19ها
الالف التنييذي للنظام :الالئحة التنفيذية لنظام الجمعياأل والماألساأل األهلية الصادرة
بقرار وزير العمل والتنمية االجتماعية ر ( )73739وتاريخ 1437/6/11ها
الجمعي  :جمعية تحفيظ القرآن الكري بالقنفذة ( ألم ) .
إدارة الجمعية
المجلس  :مجل
اإلدارة للجمعية
مجل
الرليس :رئي
المدير التنييذي  :المدير التنفيذي للجمعية
اإلدارة المالي  :إدارة الشاون المالية بالجمعية.
مااادة ( : )3تطرااأ أ ظمااة وزارة الم ا اد الرشاارية و التنميااة االجتماعيااة ول ائحهااا تاأل العال ااة
والقاااراراأل ال زارياااة الصاااادرة تنفياااذ با لهاااا كااال فاا باباااه وكاااذل الالئحاااة األألاألاااية للجمعياااة
إدارة الجمعية فيما ل يرد بشأ ه ص فيما ألرأ أو لا ياارد بشااأ ه ااص فا
و راراأل مجل
هذه الالئحة .
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الفصل الثا :
السياسات المالي والمفاسبي
مادة ( : )4تحدد السنة المالية للجمعية بأثن عشاار رااهر با تراادأ ماام يناااير ماام كاال عااام وتنتها
ف آخر ي م مم رهر ديسمرر مم تل العام.
مادة ( : )5تتقيااد الجمعيااة بالمعااايير المحاألاارية الصااادرة ماام الهيلااة السااع دية للمحاألااريم
القا ييم وبالنماتج والتقارير المحاألاارية التا تصاادرها الا زارة كمااا جااا فا المااادة ( )36ماام
الالئحة التنفيذية للنظام.
منظماااة للعمااال

ماااادة( : ) 6ماااع عااادم اإلخاااالل برنا ا د اللا ا ائو المالياااة وأي لا ا ائو وأدلاااة أخااار
اإلدارة أو مم يف ه فيما يل :
بالجمعية ،يلزم م افقة مجل
أ -إبرام روض مع الرن ك أو مع األفراد وفأ الض ابط الشرعية.
ب -إبرام العق د الت ترتب التزاماأل على الجمعية ألكثر مم ألنة مالية (عق د ت ريد-الرهم-اإلجااار-
...إلخ).
ج -التصالو أو التنازل أو فسخ العق د.
د -إ شا أو تشغيل أي مشروع األتثماري جديد.
ه -بيع أي أصل مم األص ل الثابتة للجمعية.
و -تعديل ظ الرواتب أو الح افز لمنس ب الجمعية.
ز -تعديل الصالحياأل المالية.
تعامي تتضمم على األ ل ما يل :
مادة ( : )7يصدر الرئي
أ -ماتج مم الت يعاأل المعتمدة.
ب -التعديالأل باإل افة أو الحذف ف اعتماد الت يعاأل النقدية الداخلية مع بيان تاريخ ألريا ها.
الصااالحياأل ومااا يترعااه ماام
ج -حاادود المرااالن النقديااة للت يعاااأل والتاا يحااددها دلياال تفاا ي
راراأل.
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مااادة ( : )8مااع عاادم اإلخااالل باانظ الر ابااة الداخليااة ومااا تشااتمل عليااه الماااده ( )11ماام هااذه
الالئحة  ،يلزم أن تت مراجعة جميع العملياأل المالية رل الصرف أل ا كان الصرف بم جب
السلف أو العهد المستديمة أو الما ته.
ريكاأل أو قد با أو مم خالل ُ

مهام مدير المالية بالجمعية
اإلدارة والماادير التنفيااذي يك ا ن
مااادة( : )9مااع عاادم اإلخااالل بصااالحياأل و مساااولياأل مجل ا
ب
مساوال عم جميع راون الجمعية المالية ،وال أليما:
مدير المالية
أ -تنفيذ ومرا رة أحكام الالئحة المالية والقراراأل التنفيذية لها.
ب -اتخات إجرا األ الجرد الساان ي للخاازائم الرئيسااية والفرعيااة فا م عااده وكااذل الجاارد المفاااج
مااام يرارااار إجااارا الجااارد ياباااة عناااه دون أن يخااال تلا ا
بااايم و ا ا وآخااار ولاااه ألااالطة تفاا ي
بمساوليته.
ج -إجرا الجرد صف السن ي لكافة األص ل الثابتة للجمعية ومطابقتهااا علااى ألااجالأل األصا ل
الثابتة للجمعية.
مادة ( : )10يت لى مدير المالية بالتعاون مع اإلداراأل تاأل العال ة إعداد أدلااة لرجاارا األ الماليااة
والعماال علااى تط يرهااا بشااكل مسااتمر وفااأ األ ظمااة والل ا ائو السااارية وبمااا يحقااأ كفااا ة
وفاعلية ف األدا المال واعتمادها مم الرئي .
مادة ( : )11يت لى مدير المالية و ع ظام مال محاألر مالئ للجمعية والعمل على تطريقه
وفأ ما ص عليه األ ظمة التشريعية والل ائو المنظمة ألعمال الجمعياأل بمااا فيهااا هااذه
الالئحة ووفأ العرف المحاألر .
ماااادة( : )12لمااادير المالياااة أن يساااتعيم بأصاااحاب الخرااارة مااام الماألسااااأل الفنياااة والمكاتاااب
االألتشارية المتخصصة وغيرها ف تنظي أعمال إدارته ومم تل :
أ -إعداد الم از ة التقديرية للجمعية.
ب -إعداد دراألاأل الجدو للمشاريع االألتثمارية للجمعية.
ج -إعداد وتط ير إجرا األ اإلدارة المالية و ظمها اآللية.
مادة( : )13لمدير الماليااة ترراايو ماام يااراه مناألاار با لمساااعدته فا أدا أعمالااه ولكاام ال يراراار
تل إال بعد م افقة المجل .
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اإلدارة أو مم يف ه بتعييم محاألب أو أكثر للجمعية تح إرااراف
مادة ( : )14يق م مجل
مااادير المالياااة يتا ا لى القياااام باألعماااال المالياااة المحاألااارية مااام تساااجيل فا ا الااادفاتر المالياااة
وترصاااايدها  ،وإعااااداد التقااااارير الدوريااااة والساااان ية وغياااار تلاا ا ممااااا تتطلرااااه ريعااااة أعمااااال
المحاألرة.
مااادة ( : )15تحفااظ جميااع الاادفاتر والسااجالأل والمسااتنداأل المحاألاارية للجمعيااة ف ا مقرهااا
وتخ مساولية مدير المالية وم ظفيه.
ماااادة ( : )16يتا ا لى مااادير المالياااة ماااع م ظفياااه إعاااداد مشاااروع الميزا ياااة التقديرياااة للجمعياااة
اإلدارة.
بالتعاون مع كافة ال حداأل اإلدارية األخر ف الجمعية ،وتل وفأ تعليماأل مجل
المعتماااد مااام
ماااادة ( : )17علاااى مااادير المالياااة وم ظفياااه تساااهيل مهاااام المحاألاااب القاااا
اإلدارة وتقاادي كافااة الريا اااأل والمعل ماااأل الت ا تتطلرهااا مهااام عملااه ف ا مراجعااة
مجل ا
الق ائ المالية للجمعية.

التسجيل المحاألر :
مادة(: )18
التكلفاااة التاريخياااة  ،و ياااد اإلياااراداأل
أ -يااات تساااجيل أصااا ل وخصااا م الجمعياااة علاااى أألاااا
والنفقاأل وفق با لمردأ االألتحقاق.
ااا الق اعااااد واألعااااراف
ب -تسااااجيل حساااااباأل الجمعيااااة وفقااا با لطريقااااة القيااااد الماااازدوج فااا
المحاألرية المتعارف عليها.
ج -تفتو حساباأل الجمعية وفق با لما يرد ف دليل الحساباأل.
توي صااالحية
د -ياات تسااجيل القي ا د المحاألاارية ماام وا ااع مسااتنداأل معتماادة ماام األرااخا
االعتماد.
ه -تت اإلجرا األ المحاألرية لعملياأل الجمعية باألتخدام الحاألب اآلل ف مقر الجمعية.
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األص ل الثابتة
مادة (: )19
أ -تسااجيل األصاال الثابتااة بتكلفتهااا التاريخيااة متضاامنه كافااة التكاااليف الالزمااة المتكراادة لجعاال
األصل صالح با للتشغيل.
ب -تظهاار األص ا ل الثابتااة بااالق ائ الماليااة بتكلفتهااا التاريخيااة مخص ا م با منهااا مجمااع اإلهااالك
المتراك .
ج -تُستهل األص ل الثابتة بإتراع ريقة القسط الثاب وفق با للنسب المل ية الت يعاادها ماادير
المالية وأليررد ف إعدادها بالنسااب المل يااة إلهااالك األصا ل الثابتااة الصااادرة عاام مصاالحة
اإلدارة أو الرئي .
الزكاة أو أي جهة عامة أخر تصدر مثل هذه النسب ويقرها مجل
د -إتراااع ألياألااة للتميااز باايم المصاااريف الرأألاامالية واإلراديااة باعترااار األولااى ها التا تكا ن غياار
متكررة وتطيل العمر اإل تاج واال تصادي لألصل.

المخزون
مااادة ( : )20يقااي المخاازون الساالع وفق ا با لسااعر التكلفااة أو الس ا ق أيهمااا أ اال ويحاادد ألااعر
ب
ب
أوال.
أوال صادر
ال ارد
التكلفة على أألا
مادة ( )21يقي المخزون مم التررعاأل العينية وفق با لسعر الس ق ويعد أحد م ارد الجمعية.

الق ائ المالية
مادة( : )22يت إعداد الق ائ الماليااة للجمعيااة وفقا با للمعااايير الصااادرة ماام الهيلااة السااع دية
للمحاألريم القا ييم.
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الفصل الثالث:
الفسابات والقوالم الختامي والتقارير الدوري

الحساباأل الختامية
إصااادار التعليمااااأل ال اجاااب اتراعهاااا إل فاااال الحسااااباأل فاا م عاااد
ماااادة(: )23يتاا لى الااارئي
عشر ي م با رل هاية العام المال .
أ صاه خم
مااااادة ( : ) 24يتااا لى ماااادير الماليااااة مهمااااة اإلرااااراف علااااى إعااااداد القااا ائ الماليااااة ومرفقاتهااااا
وتقديمها للمدير التنفيذي لعر ها على المجل .

التقارير الدورية
مادة (:)25
أ -يت لى مدير المالية مراجعة وإعتماد التقارير المالية الشهرية والربع ألن ية والتأكد مم صااحة
اإلدارة وعر اااها علاااى
الريا ااااأل المدرجاااة فيهاااا ومطابقتهاااا للم از اااة المعتمااادة مااام مجلاا
الجهاأل اإلدارية المعدة مم أجلها ف الم اعيد المحددة لذل .
ب -يتا ا لى مااادير المالياااة إعاااداد القا ا ائ المالياااة الرباااع ألااان ية وتقاااديمها ماااع كافاااة المعل مااااأل
) والااذي يقا م باادوره بااالفحص
والريا األ الت يطلرهااا مرا ااب الحساااباأل (المحاألااب القااا
المحدود وفق با لمعايير المحاألرية.
ج -يت ا لى ماادير الماليااة تحلياال الريا اااأل ال ا اردة ف ا الق ا ائ الماليااة باألااتخدام أألاااليب التحلياال
أو مم ينيره.
المال المتعارف عليها ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدل الته للرئي
مهام وواجراأل مدير المالية المااذك رة
را بر بتف ي
د -ف حال غياب مدير المالية يصدر الرئي
ب
أهال لذل .
ف هذا الفصل لمم يك ن
ماااادة( : )26تنظاااي حسااااباأل الجمعياااة وفقاا با لماااا تقضا ا باااه اعاااد و ظا ا وأحكاااام المعاااايير
المحاألاارية وتمس ا الجمعيااة مجم عااة الاادفاتر والسااجالأل والمطر عاااأل الالزمااة لتطريااأ
النظام وتل دون اإلخالل بإمساك الدفاتر القا ية الت تطلرهااا القا ا يم بالمملكااة العربيااة
السع دية.
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ب
أوال بأول مم وا ع المستنداأل المعتمدة مم
مادة ( : )27يت القيد بالدفاتر أو بالحاألب اآلل
المختصاايم مااع اارورة حفااظ المسااتنداأل الماياادة للقياا د تمكاام ماام الرجاا ع إليهااا ويجااب
تقسااي العماال باااإلدارة الماليااة بمااا يتفااأ ظا الر ابااة الداخليااة ويكا ن تلا تحا مساااولية
وإرراف مدير المالية أو مم ينيره.
مااادة ( : )28تعااد اإلدارة الماليااة كاال رااهر تقرياار با ت ااو فيااه الما ارد واالألااتخداماأل الفعليااة
اإلدارة.
مقار با باعتماداأل الم از ة التقديرية المعتمدة وأي تقارير أخر يطلرها مجل
مم الشهر التال ما

مادة ( : )29تعد اإلدارة المالية هاية كل ثالثة أرهر و رل الي م الخام
يل -:
أ -الق ائ المالية عم الفترة السابقة (المركز المال  ،ائمة التدفأ النقدي)....
ب -كش ف تفصيلية بحركة وأرصدة الحساباأل والدفاتر التحليلية أو دفاتر األألتات المساعدة.

مادة ( : )30تعد اإلدارة المالية القا ائ الماليااة الساان ية رقا با للق اعااد والمعااايير المحاألاارية
المتعارف عليها وفا الم اعااد المحااددة فا الما اد ( 25و )29ماام هااذه الالئحااة ومااا ال يتعااارض
مع الق ا يم السارية على أن يراع ما يل :
أ -إجرا كافة التس ياأل الجردية رل إعداد الق ائ المالية بحيث تحمل السنة المالية بكافااة مااا
يخصها مم فقاأل وإيراداأل رق با للمرادئ المحاألرية المتعارف عليها وبحيث تظهر الق ائ
المالية الختامية تيجة أعمال الجمعية ف هاية هذه الفترة.
ب -تتضمم حساباأل الجمعية كل ما تنص الق ا يم على وج به وإثراته فيها.
ج -تك يم المخصصاأل الكافية لمقابلة جميع االلتزاماأل والمساولياأل.
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الفصل الرابع:
الموازن التقديري
مااادة( : )31الم از ااة التقديريااة ه ا الرر ااامج المااال الساان ي للجمعيااة لتحقيااأ األهااداف الت ا
اإلدارة وه تتضمم جميع االألتخداماأل والم ارد ألوجه أ شطة الجمعية بما
يقررها مجل
يت افأ مع األتراتيجياأل الجمعية .
مادة ( : )32تهدف الم از ة التقديرية إلى ما يل :
علم مستند إلى دراألاأل وا عية .
أ -و ع خطة عمل منظمة ومعدة على أألا
ب -ت يو األغراض المحددة لنشاط الجمعية المستقرلية.
ج -مساعدة إدارة الجمعية على تنفيذ ألياألاتها والتعريف بتل السياألاأل.
األدا الكل ف الجمعية.
د -أن تك ن أداة لقيا
ه -أن تك ن أداة مم أدواأل الر ابة والضاارط الااداخل وتلا عاام ريااأ المقار اااأل المسااتمرة باايم
األر ام المقدرة واألر ام الفعلية.
المااال العاماال وكميااة النقااد الااالزم تا فره
و -المساعدة علااى تقاادير احتياجاااأل الجمعيااة ماام رأ
ب
أوال بأول.
لسداد االلتزاماأل الدورية
اإلدارة ألاان ي با اارار بتشااكيل لجنااة إلعااداد الم از ااة برئاألااة الماادير
مااادة ( : )33يصاادر مجل ا
التنفيذي وكذل إصدار التعليماأل ال اجب إتراعها عند إعداد الم از ة التقديرية وفق با لألأل
الت تحقأ أهداف الجمعية.
التصنيف الن ع ألوجه شاااط الجمعيااة ويجا ز أن تاادرج
مادة ( : )34تعد الم از ة على أألا
االعتماداأل بصا رة إجماليااة دون التقيااد بالتقسااي المااذك ر علااى أن يشاار
ف الم از ة بع
ألرب تل ويت تقدير الم از ة مم إراداأل ومصروفاأل بالريال السع دي.
مادة ( : )35تعد كل إدارة مم إداراأل الجمعية رل بد السنة المالية بثالثة أرااهر علااى األ اال
مشروع با للم از ة التقديرية عم السنة المالية القادمة متضمن با بر امج العمل بها على أن يت
اال تها مم اإلعداد رل هاية رهر أكت بر مم كل عام.

لجمعية حفيي
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مااادة ( : )36تق ا م اإلدارة الماليااة بتجميااع الريا اااأل الخاصااة بالم از ااة التقديريااة ماام االيااراداأل
المختلفة على أن يت مراجعتها وو عها ف ص رة مجملة وعر ها على لجنة إعداد الم از ة
التقديرية رل هاية رهر تي القعدة مم كل عام.
ماااادة ( : )37تتا ا لى لجناااة إعاااداد الم از اااة تنسااايأ وتعاااديل التقاااديراأل المقدماااة مااام اإلداراأل
المختلفة وكذل الدع الفنا لتلا اإلداراأل إتا لاازم األماار ثا تعااد مشااروع با متكا ب
اامال للم از ااة
رل هاية النصف األول مم تي القعدة مم كل عام.
التقديرية وتل
فا م عااد غايتااه
مادة ( : )38يرفع مشااروع الم از ااة التقديريااة ماام لجنااة الم از ااة إلااى الاارئي
اإلدارة العتماده زماام ثا مصاااد ته
األول مم تي الحجة مم العام فسة لعر ه على مجل
.
مم المحاألب القا
مااادة ( : )39بعااد اعتماااد الم از ااة التقديريااة يق ا م الماادير التنفيااذي بااإبالا اإلداراأل المختلفااة
باالعتماااداأل المقااررة لهااا وتلتاازم تل ا اإلداراأل بالتنفيااذ ف ا حاادودها أو لااب الحص ا ل علااى
تجاوز االعتماداأل مم أصحاب الصالحية ف تل .
مااادة ( : )40فا حالااة تااأخر صاادور أو تصااديأ الم از ااة فااإن اإل فاااق فا الساانة الماليااة الجدياادة
يك ن على غرار اعتماداأل الصرف ف السنة المالية السابقة .
مااادة ( : )41تعااد الم از ااة التقديريااة وألاالة ر ابااة مراراارة علااى شاااط وأعمااال الجمعيااة وتعااد
ماام الشااهر التااال م ااح با بااه الما ارد
اإلداراأل المالية تقرير با دوري با رهري با ف الي م الخااام
واالألااتخداماأل الفعليااة مقار ا با بتقااديراأل الم از ااة التقديريااة واال حرافاااأل ومررراتهااا و اارق
عالجها أو التغلب عليها ومد مطابقتها التنفيذ الفعل مع الررامج الت بني على أألاألها
تقديراأل الم از ة ومشروع التنرا لرا العام.
مادة ( :)42تك ن صالحية الم افقة على تجاوز االعتماااداأل لكاال المساات ياأل اإلداريااة للجمعيااة
كما يل :
أ -التجاوز بمقدار ( )%5ف أحد بن د الصرف مم وفراأل بند أو بن د أخر ويك ن مم صالحية مدير
فمااا ها أكثاار ماام تلا حتااى ( )%25ومااا زاد علااى تلا يرجااع إلااى مجلا
المالية ويرجع للرئي
اإلدارة.
ب -التجاوز بمقدار ( )%15ف جملة المصروفاأل المقدرة للسنة الماليااة بأكملهااا مقاباال زيااادة فا
مجتمعيم.
اإلراداأل تك ن صالحية مزدوجة لمدير المالية مع الرئي
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الفصل الخام
اإليرادات

:

مادة ( : )43تتك ن إيراداأل الجمعية مما يل :
أ -التررعاأل و الهراأل النقدية والعينية .
ب -ال صايا واألو اف والزكاة و الصد األ.
ج -عائداأل بيع أو إعادة األتخدام التررعاأل العينية .
د -برامج رعاية مناألراأل الجمعية.
ه -إراداأل األ شطة تاأل العائد المالية.
و -عائداأل األتثمار ممتلكاأل الجمعية الثابنة والمنق لة.
ز -ما يقرر لها مم إعا األ حك مية.
 ما د يخصصه صندوق دع الجمعياأل مم دع لررامجها وت يرها.ط -الماا ارد الماليااة التاا تحققهااا الجمعيااة ماام خااالل إدارتهااا لماألسااة تابعااة إلحااد الجهاااأل
الحك مية أو الخاصة أو تنفيذ مشروع با أو برامجها وفق با للمادة ( )27مم النظام.
مادة ( : )44تمتنع الجمعية عم تلق إعا األ مم خارج المملكة إال بعد م افقااة الا زارة حسااب
المادة ( )21مم النظام.
مادة ( : )45يجب على الجمعية مراعاة األحك الت تقضا بهااا األ ظمااة السااارية فا المملكااة
تاأل الشأ المال ومنها ظام مكافحة غسيل األم ال وتم يل اإلرهاب وفق با للمادة ( )40ماام
الالئحة التنفيذية للنظام.
مااادة ( : )46تراعاا الجمعياااة عااام إعاااداد الراارامج الالزماااة للقياااام بأ شاااطة االألاااتثمارية وعلاا
اإلدارة المالية أن تق م بمتابعة حساباأل الجمعية وعمل مذكراأل التس ية الالزمة.
اإلدارة يحااددها مجلا
مادة ( : )47يفتو حساب بنك أو أكثر لد بن أو أكثر يحددها مجل
اإلدارة ت رد إليااه كافااة المتحصااالأل وعلااى اإلدارة الماليااة أن تقا م بمتابعااة حساااباأل الجمعيااة
وعمل مذكراأل التس ية الالزمة.

لجمعية حفيي
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مااادة ( : )48يجااب ت ريااد المتحصااالأل النقديااة أو الت ريااد بشاايكاأل أو بحاا االأل أو بغيرهااا إلااى
الرن ف تاأل الي م أو ف م عد غايته الساعة الثالثة ظهر با ماام يا م العماال التااال للتحصاايل
هذا إن كان المرلن أكثر مم ثالثة أالف ريال وإن كان أ ل مم تل فف هاية األألر ع.
ويجا ز فا الحاااالأل االألااتثنائية أو حسااب ظااروف العماال تااأخير ت ريااد المتحصااالأل حتااى هايااة
الي م الثا للمتحصالأل .
مادة ( : )49على اإلدارة المالية متابعة تحصيل حق ق الجمعية ف أو األ األااتحقا ها وإعااداد
أو مااام ينا ا ب عناااه عااام أي حقا ا ق األاااتحق وتعاااذر تحصااايلها التخاااات
تقاااارير ترفاااع للااارئي
اإلجرا األ المناألرة بشأ ها.
مااادة ( : )50ال يجاا ز التنااازل عاام أي حقاا ق للجمعيااة يتعااذر تحصاايلها إال بعااد األااتنفات كافااة
ال ألائل النظامية والقا ية الالزمة لتحصيلها.
مااادة ( : )51يك ا ن التنااازل عاام حق ا ق الجمعيااة المااال والعينيااة و إعاادام الاادي ن ماام صااالحية
اإلدارة أو مم يف ه.
مجل
ماااادة ( : )52يااات تحصااايل األماا ال المساااتحقة للجمعياااة لاااد الغيااار إماااا قاااد با أو بشااايكاأل أو
بتح ياال علااى الحساااباأل الرنكيااة المعتماادة للجمعيااة أو بااأي مح ارر تي يمااة قديااة وتقاار
حق ا ق الجمعيااة ب األااطة أماايم الصااندوق أو ماام يكلااف بالتحصاايل ويحاارر بهااا ألااند اار
بأألااما
ظااام مااع مراعاااة أن تحاارر كافااة الشاايكاأل الاا اردة باألاا الجمعيااة فقااط ولااي
األرخا .
مادة ( : )53يتعيم على مدير المالية متابعة إيراداأل الجمعيااة المحصاالة بشاايكاأل والتأكااد ماام
تحصاايلها ف ا م اعياادها والقيااام باااإلجرا األ الالزمااة لحفااظ حق ا ق الجمعيااة فا حالااة رف ا
هذه الشيكاأل مم رل الرن ك.
مااادة ( : )54يج ا ز للجمعيااة أن يااامم مااا يحتاااج إليااه ماام م ا ارد إ ااافية بكاال أو بع ا
اآلتية:
أ -التسهيالأل االئتما ية الشرعية.
ب -القروض الحسنة .

الطاارق

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

اإلدارة بيم هذه الطرق لكل حالااة
ج -األتثماراأل تجارية أو صناعية أو غيرها على أن يختار مجل
ما يجمع بيم أ سب الشروط وأ ل المخااا ر وباايم تحقيااأ أكراار عائااد ممكاام مااع عاادم اإلخااالل
ابط تحك هذه األم ر.
اإلدارة مم
بما يقره مجل
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الفصل الساد
المصروفات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.1
.2
.3
.4
.5

:

مادة ( : )55تتألف مصروفاأل الجمعية مم :
مصاريف برامج الجمعية ومشاريعها وأ شطتها.
مصاريف أعمال الخدماأل الت تقدمها الجمعية.
مصاريف الصيا ة والنظافة.
المصاريف اإلدارية والعم مية .
مصاريف المكاتب .
مصروفاأل الخدماأل المهنية واالألتشارية المقدمة مم الغير .
مصاريف ا تنا األص ل الثابتة .
مصاريف رأل م حك مية وأهلية .
المصاريف األخر .
مادة ( : )56يشترط لصحة المدف عاأل ت فر الشروط التالية :
أن تت بم افقة صاحب الصالحية .
أو ائره مع مدير المالية .
المجل
ت يع إتن الصرف أو الشي مم رل رئي
أن تك ن المشترياأل أو األرغال أو الخدماأل المنفذة كليبا أو جزئيبا لصالو شاط الجمعية .
ت فر مسااتند يثرا مطالرااة الغياار بقيمااة ت ريااد الخدمااة أو األصاال إال مااا يشاامله أحكااام المااادة
( )49مم هذه الالئحة.
ت فر مستند أصلى يثر األتالم الجمعية فعليبا للرن د المشتراة أو الخدماأل المقدمة .

مادة ( : )57تعترر المدف عاأل التالية معق دة حكمب ا وال تحتاج لم افقة مسرقة مم الرئي
مم ين ب عنه -:
 ،مثاال  :عقا د العماال .
أ -المدف عاأل النارلة عم العق د المررمة بمجاارد ت عيهااا ماام الاارئي
واإليجاراأل  ،والتأميناأل االجتماعية وما رابه تل .
ب -المدف عاأل العائدة للخدماأل المقدمة مم الجهاأل الحك مية أو األهلية تاأل األألعار المحدد
مثل  :مصروفاأل الرريد  ،والهاتف  ،والكهربا  ،وغيرها .
أو

لجمعية حفيي
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مادة ( : )58يت ألداد النفقاأل بم جب ألند صرف أو أمر دفع بإحد الطرق التالية:
أ -قدبا مم العهدة النثرية  ،على أن ال يتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي ألف ريال .
ب -بشيكاأل على إحد الرن ك المتعامل معها .
ج -تح يل على الرن (ح الة بنكية ) .
ويت تل بعد التأكد ماام األااتكمال المعاملااة لجميااع مسا غاأل الصاارف وإرفاااق المسااتنداأل
الدالاااة علاااى تلاا  ،وكاااذل اكتماااال الت يعااااأل عليهاااا مااام الماا ظفيم المختصااايم  ،واعتمااااد
ب
رقا لرجرا األ الم حة ف هذه الالئحة .
الصرف مم صاحب الصالحية و
مادة ( : )59يت خت المستنداأل متى ما ت صرفها بخات مدف ع ليشير إلى ألداد يمتها .
مااادة ( : )60ال يجاا ز الصاارف إال فاا حاادود الم از ااة التقديريااة المعتماادة  ،وعلااى ماادير الماليااة
التأكااد ماام يااام الطاارف اآلخاار بتنفيااذ االرتراااط أو التعا ااد أو حل ا ل و ا االألااتحقاق  ،ويج ا ز
أو مم ينيره صاارف مرلاان مقاادمب ا تحا الحساااب إتا األااتدعي الظااروف تلا  ،بشاارط
للرئي
الحص ل على الضما األ الكافية رل الصرف .
مادة ( : )61يحك إصدار الشيكاأل الض ابط التالية :
أ -ال يج ز إصدار أي ري على حساباأل الجمعية بدون غطا مال .
ب -ال يج ز تحرير ريكاأل لحاملها أو على بياض .
ج -ال يصرف الشي إال للمستفيد األول فقط .
د -يجب الت يع على ص رة الشااي ماام راال المخا ل باالألااتالم مااع أخااذ صا رة ماام الت كياال إتا
كان و ب
كيال .
ه -يت االحتفال بكع ب الشي ف أرريف اإلدارة المالية .
مادة ( : )62ال يج ز ألحب ريكاأل بدل فا د إال بعد ماارور ألااتة أرااهر ماام تاااريخ فقااد الشااي
األصل  ،أول بعد اتخات اإلجرا األ الالزمة للتأكااد ماام فقااد الشااي األصاال ماام احيااة و اامان
عدم صرفه ف المستقرل مم احية ثا ية .
مااادة ( : )63يكا ن تسلساال المساات ياأل اإلداريااة بالجمعيااة التا لهااا صااالحية اعتماااد الصاارف
الصالحياأل  ،وف جميع الحاالأل ال يج ز ألحااد العااامليم أو
على النح المريم ف دليل تف ي
المديريم اعتماد صرف مرالن خاصة به إال باعتماد المساول األعلى منه .
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مااادة ( : )64يجااب أن تكاا ن جميااع الشاايكاأل الصااادرة ماام الجمعيااة م
اإلدارة أو ائره مع ت يع المشرف المال بالجمعية .
مجل

عااة ماام راال رئااي

مااااادة ( : ) 65ينرغااا م افاااااة كافااااة الرنااا ك التااا يتعاماااال معهااااا الجمعيااااة بنماااااتج الت ا يااااع
المعتمدة .
والصاارف للنقااد وألاانداأل
مادة ( : )66ينرغ اتخات اإلجرا األ الر ابية عند رع ألنداأل القر
االألتالم والدفع للشيكاأل  ،مع رورة االحتفال بهذه السنداأل فا مكااان أماايم تحا ر ابااة
المدير المال  ،وكذل الشاايكاأل غياار المسااتعملة  ،ويجااب أن تكا ن هااذه المسااتنداأل بشااكل
وكافة المستنداأل الماليااة مر مااة بالتسلساال عنااد األااتخدامها مااع االحتفااال بالنسااخ
خا
الملغاة .
مادة ( : )67يج ز اإلتن بالصرف قدبا بم جب أمر دفع على خزينة الجمعية فا حاادود ألااف ريااال
أو ائره .
ف المرة ال احدة وباعتماد الرئي
مااادة ( : )68ال يج ا ز االحتفااال لااد أماايم صااندوق الجمعيااة بمرلاان يزيااد عاام الااالزم الحتياجاااأل
أو مم ينيره بنا ب على ا ترا المدير المال .
الجمعية  ،والذي يصدر بتحديده رار مم الرئي

أمر الصرف
أو مم ينا ب عنااه ها معتمااد الصاارف أو آماار الاادفع  ،ويعتراار ت يعااه
مادة ( : )69يعترر الرئي
يعا هائيبا يجيز للمساوليم عم حفظ األم ال ب
ب
كال حسب
على مستنداأل الصرف المختلفة ت
اختصاصه دفع النق د أو تحرير الشيكاأل أو اعتماد اإلرعاراأل الرنكية أو ررا االحتياجاأل .
أو ماام يناا ب عنااه ألي تصاارف ينشااأ عنااه فقااة ماليااة يسااتلزم بالضاارورة
▪ إن اعتماااد الاارئي
ب
رقااا
تنفيااذها بشااكل ألاالي ب األااطة المسااتنداأل النظاميااة المسااتعملة لااد الجمعيااة و
ب
ااوال عاام صااحة
لرجاارا األ المحاألاارية الم ااحة بالنظااام المااال  ،ويعتراار ماادير الماليااة مسا
تنفيذ هذه اإلجرا األ .
▪ يعترااار ( ألاااند الصااارف ) المساااتند النظاااام الاااذي يجياااز ألمناااا الصاااناديأ دفاااع النقا ا د وها ا
المستند النظام الذي يجيز ألحب النق د مم الرن .
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المصروفاأل االألتثمارية
ب
رقااا
مااادة ( : )70يكاا ن راارا العقاااراأل واألصاا ل الثابتااة وكافااة المصااروفاأل االألااتثمارية
للمعتمااد ف ا خطااة المشااروع التجاااري  ،وبحسااب الصااالحياأل المف ااة ف ا دلياال تف ا ي
النظاميااة ال ا ارد ف ا هااذه الالئحااة  ،ويرجااع لمجل ا
الصااالحياأل وبمااا يت افااأ مااع النص ا
اإلدارة ف كل إجرا ررا غير م1ك ر ف هذه الل ائو واألدلة .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل السابع :
المشتريات
ريااأ الساا ق المحلاا  ،وياات تلاا

بأحاااد

مااادة ( : ) 71يكاا ن تااأميم مشااترياأل الجمعيااة عااام
الطرق التالية -:
أ -التأميم المرارر .
أول مم ينيره .
ب -حسب ما ي صى به الرئي
ج -المشترياأل الت تزيد يمتها عم ألف ريال ال يت تأمينها إال بعد التأكد ماام مناألاارة األألااعار
اإلدارة .
عم ريأ لب عروض أألعار  ،أو ما يراه مجل
مادة ( : )72يت ررا احتياجاأل الجمعية بم جب أوامر ررا بعد اعتمادها مم الجهة صاااحرة
ب
الصالحياأل .
رقا لدليل تف ي
الصالحية
مادة ( : )73يت إصدار

لراأل الشرا كتابة وال يعتمد الت جيه الشف ي .

مم يراه مناألر با مم الما ظفيم المساااوليم بالجمعيااة
أن يق م بتف ي
مادة ( : )74للرئي
بصالحية اعتماد الشرا  ،على أن يراعااى فا تلا االلتاازام التااام بالصااالحياأل الممن حااة لااه فا
الصالحياأل .
دليل تف ي
مادة ( : )75إن اعتماد الشرا يسااتلزم بالضاارورة تنفيااذه بشااكل ألاالي ب األااطة المسااتنداأل
ب
عليهااا فا اللا ائو  ،ويعتراار
رقاا لرجاارا األ المنصا
النظامية المستعملة لد جمعيااة و
ب
مساوال عم صحة تنفيذ هذه اإلجرا األ .
مدير المالية

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل الثامم :
العهد المستديم والمؤقت والسلف
مادة ( : )76يج ز صرف عهدة مستديمة لم اجهة المصروفاأل التا تتطلرهااا ريعااة العماال
أو ماام يف ااه ي الم ا ظفيم الااذيم تصاارف له ا العهاادة والمخ ا ليم بالصاارف
ويحاادد الاارئي
منها .
أو مم يف ه  ،يحدد فيه بد ة األم ر التالية :
أ -تصرف العهدة بم جب رار مم الرئي
 .1األ المستفيد مم العهدة .
 .2مرلن العهدة .
 .3الغاية مم العهدة .
 .4تاريخ ا تها العهدة .
 .5أألل ب األتردادها .
ب
ب
مالي اا
وفق اا لمااا جااا بااالقرار الصااادر ماام آماار الصاارف  ،وتعااالج
ب -تسااترد العهاادة ماام الم ظااف
ومحاألريبا وفأ ع العهدة .
أل -تسجل العهدة عند صرفها ف ربا بالدفاتر كما تسجل تس يتها ب
أيضا بالدفاتر .
ث -تصفى العهدة ويسترد الرصاايد النقاادي منهااا وإيداعااه فا بنا أو خزينااة الجمعيااة عنااد ا تهااا
الغرض منها أو هاية العام بحسب ريعة السلفة .
مااادة ( : )77يجااب أن تايااد الماادف عاأل النقديااة الت ا تاات ماام العهاادة المسااتديمة بمقتضااى
مستنداأل تم مراجعتها واعتمادها مم صاحب الصالحية  ،ويسااتثنى ماام تلا الحاااالأل التا
يصعب فيها الحص ل على مستند بشرط اعتماد مدير المالية ف حدود خمسمائة ريال .
مادة ( : )78ياات األتعا ااة مااا يصاارف ماام العهاادة المسااتديمة بشااي أو قااد با فا هايااة كاال
رهر  ،أو عندما يصل الصرف منها إلى ( )%50مم يمتهااا  ،وياات تسا يتها بالكاماال فا هايااة
الشهر .
ب
مفاجلااا مااارة علاااى األ ااال كااال راااهر بمعرفاااة
ماااادة ( : )79يااات جااارد العهااادة المساااتديمة جاااردبا
المساول المال  .وف هاية تي الحجة مم كل عام ب األطة مدير المالية.

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

مادة ( : )80يجا ز صاارف عهاادة ما تااة ألعااراض خاصااة بنااا علااى لااب اإلداراأل المختلفااة وفا
حدود االختصاصاأل المخ لااة بهااذه الالئحااة للمساااوليم عاام هااذه اإلداراأل  .علااى أن يحاادد فا
رار الصاارف الماادة المحااددة لتسا ية هااذه العهاادة  .ويحظاار صاارف العهاادة الما تااة فا غياار
األغراض المخصصة لها .
مادة ( : )81يجب تس يه العهدة الما تااة بمجاارد ا تهااا الغاارض الااذي صاارف ماام أجلااه  ،وفا
حاادود الماادة المقااررة لهااذه العهاادة  ،مااع وجا ب رد العهاادة الما تااة فا هايااة الشااهر إتا لا
تصرف ف األغراض المخصصة لها .
مادة ( : )82ال يج ز األتعا ة العهدة الما تة وال يج ز صرف أكثر مم عهدة ما تة لشخص
وماادير الماليااة مجتمعاايم  ،كمااا ال يج ا ز صاارف
ال ا ي إال بم افقااة الاارئي
واحااد ف ا ف ا
أللفة ما تة لغير الم ظفيم والمتط عيم بالجمعية.
رورية صرف أللفة رخصية لم ظف الجمعية حسااب الشااروط

مادة ( : )83يج ز ألألراب
التالية :
أو ماام ين ا ب عنااه يمتهااا وماادة ألاادادها علااى أال تزيااد القيمااة راتااب الم ظااف
أ -يحاادد الاارئي
لثالثااة أرااهر وأال تتجاااوز ماادة السااداد ألاانة  ،وال يج ا ز الجمااع باايم أكثاار ماام ألاالفة للم ظااف
ب
كفيال مم أحد م ظف الجمعية .
ال احد كما يجب أن يحضر
ب -أن يك ن إجمال المستحأ على الم ظف مم عُ َ
أل َلف ال يتجاااوز مسااتحقاأل هايااة خدمااة
هد و ُ
الم ظف و هاية خدمة كفيله وأن يك ن د أمضى بالخدمة أكثر مم ألنة .
اإلدارة أو مم يف ه .
مجل
ج -ويج ز االألتثنا مم الشروط السابقة بقرار مم رئي
الشااهر علااى أن ال
مم الممكم أن يمنو للم ظف مقدم مم راتب الشهر يخص بنهاية ف
ماام الشااهر فسااه أو بعااد الي ا م العشااريم ماام
ياات ماانو تل ا المقاادم راال الي ا م الخااام
الشهر  ،وعلى أن ال يتجاوز المقدم ( )%50مم راتب الم ظف األألاألا  ،وال تماانو هااذه
ف
الميزة إال مرة واحدة بالشهر وال تتعد ثالثة مراأل بالسنة ال احدة .
مادة ( : )84ال يج ز لمم تتطلااب وظيفتاه أن يكا ن بعهدتااه أما ال قديااة أن يعطا عهاادة ألي
أو ماام يف ااه بااذل  ،علااى أن ياات إعااداد ألاانداأل صاارف
ألاارب كااان ي إال بقاارار ماام الاارئي
رألمية بذل تقيد على حساب الم ظف  ،وأية عهدة معطاة بأوراق عادية دون تحرير ألنداأل
ب
مساوال عنها ويحاألب إدار يبا على تل .
بها يعترر ما و العهدة

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

مااادة ( : )85علااى ماادير الماليااة متابعااة تسااديد العهااد والساالف واألااتردادها فاا م اعياادها ،
اب
خطياا عاام كاال تااأخير فا تسااديها أو ردهااا  ،وتسااترد
أو ماام ين ا ب عنااه
وعليااه أن يُعلا الاارئي
العهد والسلف مم الم ظفيم ف حاالأل تأخر ه عم السداد دفعة واحدة ماام مسااتحقاته
رف الجمعية .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل التاألع :
التأمينات
مادة ( : )86تنقس التأميناأل إلى سميم :
ب
أوال  :تأميناأل للغير :
 وتشااامل المراااالن النقدياااة وماااا فاا حكمهاااا والكفااااالأل واالألاااتقطاعاأل المقدماااة مااام الغياااركتأميم عم عق د أو ارترا األ يلتزم بتنفيذها تجاه الجمعية .
ثا يبا  :تأميناأل لد الغير :
 وتشمل المرالن النقدية وما ف حكمها أو الكفاالأل أو االألتقطاعاأل المقدمة ماام الجمعيااةللغير كتأميم عق د أو ارترا األ تلتزم بتنفيذها تجاه الغير .
مادة ( : )87تس التأميناأل المقدمة أو الم دعة مم الغياار وفااأ األحكااام التعا ديااة الخاصااة
أو ماام
بها  ،كما تُرد إلى أصحابها إتا زال السرب الذي دم مم أجله  ،وبعد م افقااة الاارئي
ينيره .
مادة ( : )88تُسجل التأميناأل لد الغير على الجهاأل المسااتفيدة منهااا علااى أن تسااترد اب
كلياا أو
ب
جزيلا وفأ أحكام العق د المررمة لهذا الغرض أو زوال األألراب الت دم مم أجلها .
مادة ( : )89تُحفظ صك ك ووثائأ التأميناأل المقدمة للجمعية أو المعطاة مم رله ف ملف
اب
دورياا بغيااة التأكااد ماام األااتمرار صااالحيتها أو ا تهااا
 ،ويراعااى العا دة إليهااا  ،وفحصااها
خااا
ب
ااوال عااام صاااحة القياا د المحاألااارية الخاصاااة بهاااا ومتابعاااة
أجلهاااا  ،ويكاا ن مااادير المالياااة مساا
األتردادها بحل ل أجلها .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل العارر :
الصندوق

مااادة ( : )90ينشااأ بالجمعيااة خزينااة لحفااظ أصاا ل المسااتنداأل الرئيسااية للجمعيااة  .وأصاا ل
يلااة األجاال و ح ا تل ا  ،وبصاافة
العق ا د المررمااة باايم الجمعيااة والغياار  ،واألوراق التجاريااة
عامة جميع المستنداأل المهمة بالجمعية  ،وال يت فتحها إال بمفتاااحيم أحاادهما بيااد الاارئي
واآلخر بيد مدير المالية .
مااادة ( : )91ياات إ شااا صااندوق رئيساا بالجمعيااة  ،وياات تعياايم أماايم الصااندوق بقاارار ماام
اإلدارة .
مجل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ب
مساوال عم اآلت :
مادة ( : )92يك ن أميم للصندوق ،
رألاااامية  ،وم عااااة منااااه وماااام
األااااتالم المرااااالن الااا اردة للجمعيااااة بم جااااب ألاااانداأل اااار
.
المخ ليم بذل مم رل المجل
األرخا
إيداع تل األم ال ف ر تسلمها لد الرن الذي يتعامل معه الجمعية .
 ،وألاانداأل الصاارف  ،والكشاا فاأل  ،ودفاااتر
االحتفااال لديااه بمقاار الجمعيااة بساانداأل القاار
الشيكاأل  ،ودفاتر الصندوق  ،وكافة األوراق تاأل العال ة بعمله .
صرف جميع المرالن الت تقرر صرفها مع االحتفال بالمستنداأل الدالة على تل .
المشاركة ف و ع مشروع الميزا ية التقديرية للسنة المالية القادمة .
فيمااا يتعلااأ بالمعااامالأل الماليااة وفقا با لمااا ها معتمااد فا
والاارئي
تنفيذ ااراراأل المجلا
الميزا ية بحسب اختصاصه.
مادة ( : )93يُحظر على أميم الصندوق الرئيس الصاارف ماام اإليااراداأل أو المتحصااالأل  ،إال فا
أو ماام ينا ب عنااه مااع الماادير الماليااة
الظااروف االألااتثنائية وبقاارار كتاااب مساارأ ماام الاارئي
مجتمعاايم أو منفاارديم كا ب
اال ف ا حاادود صااالحياته  .وأن يك ا ن الصاارف بنااا علااى أواماار دفااع أو
أتو األ صرف معتمدة .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

مادة ( : )94على أميم الصندوق إعداد ما يلى :
أ -كش ا ف بالحركااة الي ميااة للصااندوق  ،م ااحب ا بهااا الرصاايد النقاادي والعهااد النقديااة  ،وتُراجااع
ي ميبا مم اإلدارة المالية مع أوراق االألتالم والصرف والت ريد  ،ويت عمل مطابقة ي مية باايم
الرصيد الدفتري والرصيد الفعل .
ب -كش ا ف بجميااع الشاايكاأل والكمياااأل واألوراق التجاريااة األخاار المحف ظااة بالصااندوق مرترااة
حسااب ت ا اريخ االألااتحقاق ي لمتابعااة تحصاايلها أو ت رياادها للرن ا ف ا م اعياادها أو تظهيرهااا
للغير .
مااادة ( : )95يُحظاار علااى أماايم الصااندوق إيااداع أي مرااالن أو مسااتنداأل تاأل يمااة تخااص الغياار
بخز ينة الجمعية  ،وكل ما ي جااد فا الخزينااة يعتراار ماام أما ال الجمعيااة وإال تعاارض للمسااائلة
القا ية .
مادة ( : )96أميم الصندوق مساول مساااولية كاملااة عمااا فا عهدتااه ماام قا د أو راايكاأل أو
ح االأل بريدية أو أي محرر تي يمة  ،وجميع محت ياأل الصااندوق تكا ن فا عهدتااه رخصايبا ،
ب
ااوال بالتضااامم عاام كاال عهاادة فرعيااة تساال ماام عهدتااه إلااى مساااعده  ،وعليااه
كمااا يكا ن مسا
تنفياااذ التعليمااااأل الخاصاااة بالصاااندوق والتا ا تصااادر فا ا هاااذا الشاااأن وفا ا حالاااة تغيااار أمااايم
الصااندوق – أو وفاتااه – ياات قاال عهاادة الصااندوق إلااى ماام يحاال محلااه بعااد إجاارا جاارد فعل ا
بمعرفة اإلدارة المالية .
مادة ( : )97يتعيم إجرا جرد مفاج للصناديأ التابعة للجمعية على فتراأل دورية خالل العام،
وعمل محا ر الجرد الالزمة  ،ويك ن الم ظف المساول عم األااتالم النقااد ( أماايم الصااندوق
أو المكلااف بالتحصاايل ) ما ب
ادينا بااالعجز الااذي ااد يظهاار تيجااة الجاارد  ،أمااا
أو المكلااف بااالقر
الزياااادة فت قياااد فاا حسااااب مساااتقل حتاااى يرااارر أمااايم الصاااندوق ألااارب وج دهاااا  ،وإال ح لاا
ب
عمااال بمراادأ الزيااادة فاا الصااناديأ
لريااراداأل المتن عااة  ،علااى أن هااذا ال يعفيااه ماام التحقيااأ
كالنقص بها .
مادة ( : )98يخضع صندوق الجمعية للجاارد فا هايااة الساانة الماليااة للجمعيااة  ،ويكا ن الجاارد
ب
رار با بتشكيل لجنة الجرد وبحض ر أميم الصندوق ،
رامال لجميع محت ياته  ،ويصدر الرئي
اللجنااة إلااى الاارئي
وف حالة ظه ر فرق بالعجز أو الزيااادة يرفااع األماار فا ربا ماام راال رئااي
التخات اإلجرا األ الالزمة لتحديد المساولية .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل الحادي عشر :
المخازن
ب
وفق اا لرجاارا األ
مااادة ( : )99ياات األااتالم وتخاازيم وصاارف األصااناف واألراايا والر ابااة عليهااا
عليها ف األدلة الداخلية الت يصدرها الجمعية .
المنص
مادة ( : )100تسل جميع األصناف الت تاارد الجمعيااة إلااى الم ظااف المخااتص بالمخااازن وتكا ن
بعهدته  ،وتل بعد اتخات كافة اإلجرا األ الخاصة بالفحص واالألتالم .
الاادوري والفجااائ  ،باإل ااافة
مادة ( : )101تت الر ابة على المخازن عاام ريااأ الجاارد والتفتااي
ب
مساوال عم تل .
إلى الر ابة ب األطة القيد المنتظ ف السجالأل  ،ويك ن مدير المالية
مادة ( : )102باإل افة إلى الجرد الدوري والمفاج يجر جاارد كافااة م جا داأل المخااازن ماارة كاال
رل هاية الساانة الماليااة ب األااطة لجنااة يحاادد أعضااا ها ماام راال
عام على األ ل  ،ويت تل
.
الرئي
مااادة ( : )103ف ا حالااة وج ا د عجااز ف ا المخاازون ألألااراب خارجااة عاام إرادة الم ظااف المساااول
ي ياات اتخااات اارار بتس ا ية العجااز علااى حساااب
حسااب تقاادير ماادير الماليااة وم افقااة الاارئي
ب
مساوال عم العجز .
الجمعية  ،وفيما عدا تل فالم ظف المساول عم المخزن

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل الثا
الرقاب المالي

عشر :

المراجعة الداخلية
مااادة (  : )104يق ا م المراجااع الااداخل بااالتحقأ ماام صااحة تطريااأ ألياألاااأل وإجاارا األ العماال
بنتااائج
اإلدارة  ،والتأكااد ماام فاعليتهااا  ،وإ ااالع الاارئي
والر ابااة المعتماادة ماام راال مجل ا
ب
أوال بأول .
أعمال المرجعة الداخلية
مادة ( : )105يق م المراجع الداخل ب
وم ج داته وعمل جدول زمن بذل .

ع بر امج المراجعة الداخلية لجميع شا األ الجمعية

مادة ( : )106يق م المراجع الداخل بأعمال المراجعة الداخلية وفأ ما ه متعارف عليه مهني با ،
وباألخص بما يل :
أ -تقيي ظ الر ابة الداخلية للجمعية وتقدي الت صياأل بشأ ها .
ب -تقيي النظام المحاألر للجمعية وتقدي الت صياأل بشأ ه .
ج -مراجعة الق ائ المالية للجمعية .
د -تقيي مد تحقيأ الجمعية ألهدافه المرأل مة .
ه -تقيي مد األتغالل الجمعية لم ارده المادية والرشرية .
و -ألااالمة تطريااأ وتنفيااذ السياألاااأل و األ ظمااة واإلجاارا األ واألألاااليب المعتماادة فاا كافااة
المجاالأل اإلدارية والمالية.
ز -فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحساباأل وإبدا الرأي ح لها .
 مراجعاااة لرااااأل الشااارا والعقاا د واالتفا يااااأل التاا تماا  ،وجمياااع أ اا اع المساااتنداأل التااأ شأأل التزم با على الجمعية تجاه الغير .
ط -التحقااأ ماام ألااالمة اإلجاارا األ المطرقااة للحفااال علااى ممتلكاااأل الجمعيااة عاام ريااأ القيااام
بأعمال الجرد المفاج على المخازن والم ج داأل الثابتة وخزائم الجمعية .
ي -التحقاااأ مااام األاااتخدام األألااااليب واألدواأل المناألااارة التاا تكفااال تحصااايل أماا ال الجمعياااة
ومستحقاته لد الغير  ،وإثراتها بالدفاتر والسجالأل والمحاألرية .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

مااادة ( : )107علااى المراجااع الااداخل القيااام بااأي أعمااال أو مهااام يكلااف بهااا ماام راال الاارئي
وتتعلأ بطريعة عمله  ،على أال يشارك بأي أعمال تنفيذية د تقع تح مراجعته.

مرا ب الحساباأل
مادة ( : )108دون اإلخالل بإجرا األ المراجعة الحسابية والمالية الداخلية  ،يت تعييم محاألااب
ماارخص لااه بالعماال فا المملكااة العربيااة السااع دية حسااب القا ا يم المعما ل بهااا ي
ا
لفحااص حساااباأل الجمعيااة الربااع ألاان ية  ،ومراجعااة الحساااباأل الختاميااة ف ا هايااة الساانة
المالية و إبدا الرأي عليها .
ب
وفقاا للمعااايير المعما ل بهااا
مراجعة حساباأل الجمعيااة
مادة ( : )109على المحاألب القا
ب
ف المملكة العربيااة السااع دية مراجعا ب
اتمرة لتقاادي التقااارير الالزمااة عاام ألااير العماال ،
اة مسا
وتل ف هاية السنة إال ف الحاالأل الت تستدع تقارير خاصة .
أو ماام ينتدبااه اال ااالع  ،خااالل أو اااأل العماال الرألاامية  ،علااى
مااادة ( : )110للمحاألااب القااا
رورة الحص ل
جميع الدفاتر والسجالأل والمستنداأل و لب الريا األ واإليضاحاأل الت ير
عليها ألدا مهمته  ،وعلى إداراأل الجمعية المختلفة تيسير مهمة المرا ب ف تل .
أو مندوبه مم أدا مهمته ي يثر
مادة ( : )111ف حالة عدم تمكيم المحاألب القا
التخات اإلجرا الالزم ف هذا الشأن .
تقرير يقدمه إلى الرئي

تل

ف

 ،أو تصاارف يعاارض أما ال الجمعيااة
مادة ( : )112عند اكتشاف أيااة مخالفااة خطياارة  ،أو اخااتال
اإلدارة أو ماام يف ااه التخااات
بااذل فا ربا تقرياربا إلااى مجلا
للخطر ي يرفع المحاألب القا
اإلجرا األ الكفيلة بمعالجة األمر على وجه السرعة .
التحقأ مم أص ل الجمعية والتزاماتااه ومراجعااة القا ائ
مادة ( : )113على المحاألب القا
الماليااة  ،وتقاادي تقريااره عاام الق ا ائ الماليااة خااالل ماادة ال تتجاااوز رااهريم ماام هايااة الساانة
المالية للجمعية .

لجمعية حفيي
القرآن الكريم بالقنيذة ( سمو )

الفصل الثالث عشر :
أحكام ختامي
مااادة ( : )114تعتماااد هاااذه الالئحاااة مااام رااال مجلاا
التعليماأل الالزمة لتنفيذها .

إدارة الجمعياااة  ،ومااام ثاا يُصااادر الااارئي

مادة ( : )115يجري العمل بهذه الالئحة ف حأ الجمعية مم تاريخ اعتمادها .
مادة ( : )116ال يج ز إجرا أي تعديل على هذه الالئحة إال بم افقة مجل

اإلدارة .

انتهت مواد الالف

االعتماد
اإلدارة بعد عرض الل ائو والسياألاأل بعااد التحااديث
▪ تم الم افقة مم أعضا مجل
واعتمادها ف االجتماع ر  1لعام  2022م .

