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 قواعد عامة: *
 :الئحة المعاني المبينة إلى جانب كل لفظ ما لم يقتض السياق خالف ذلكيقصد باأللفاظ التالية والواردة ضمن هذه ال

 شبابية قممجمعية  :الجمعية  

 :وإدارتههو المجلس المعين من قبل الجمعية العمومية لإلشراف على الجمعية،  مجلس اإلدارة. 

 :رئيس مجلس اإلدارة الرئيس. 

 :المدير التنفيذي للجمعية المدير. 

  هي عبارة عن التقارير المالية التي تصددددرها إدارة الندددمول المالية وتعتمد من مجلس اإلدارة وتراج    ة:القوائم المالي

من المددق  الادارجي وتتنددددمنة قدائمدة مر)ا مدالي ةالميااميدةل وقدائمدة الددددل وقدائمدة التددا  النقددي واإلاصددددا دا  المتمدة 

 .للمياامية والتي ال تقرأ المياامية بدومها

  هي قائمة مالية تقديرية توضددا القوائم المالية لالتقديريةل للمننددالة دنة مددنة مالية قادمة،   ديرية للجمعية:الموازنة التق

 .وهي تعد الفترة المالية األولى اي الاطة المالية للمننالة

  :مددنوا ل   5 –  3هي قائمة مالية تعبر عن القوائم المالية لالتقديريةل للمننددالة دنة اترة قادمة ة الخطة المالية للجمعية

 وتعتبر الموازمة هي السنة األولى اي الاطة.

 

 عامة: أحكام *

 ( 2مادة): 
يدة  تسددددري أ هدا  هدذح النئ دة على جمي  المعدامن  المداليدة للجمعيدة بمدا يهفدل الم داا دة على أموالهدا وإ هدا  الرقدابدة الددادل

 عليها.

 ( 3مادة): 
 .ميندي من )ل عا  ديسمبروتنتهي بنهاية اليو  األدير من شهر  ينايرتبدأ السنة المالية للجمعية من اليو  األوة من شهر 

 ( 4مادة): 
 ألدطار.ا م اما يهفل الم اا ة على أموالها وممتلهاتها ضد جمي  الجمعيةتن  

 ( 5مادة): 
 إدارة النئول المالية هي اإلدارة المناط بها تنفيذ النئ ة المالية والمسئولة عن  سن تنفيذ )ااة لوائا المننالة.
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 ( 6مادة): 
 هدا  هدذح النئ دة ولده )داادة أعن مراعداة    وة األوة أمدا  المددير التنفيدذي ومجلس اإلدارةمالمدالي هو المسدددد  المنددددرف

 الصن يا  التي تمهنه من تطبي  ذلك وا  أ ها  معايير الم امبة السعودية والدولية.

 ( 7مادة): 
تلتا  اإلدارة المالية للجمعية بإعداد القوائم المالية والرب  مدنوية وا  مقتنديا  معايير الم امدبة السدعودية والدولية، ب د 

من النددددهر التدالي لتداريا تلدك القوائم، على أل يتم مراجعتهدا من مراقدت ال سددددابدا  الادارجي ةالمددق   25أقصددددى اي  

 الاارجيل، وأل تعتمد من مجلس اإلدارة اي أوة جلسة تالية إلصدار تلك القوائم.

 ( 8مادة): 
أ بالندهل الذي  أ أو يليا يتيا إصددار القوائم المالية وا  مقتنديا   تلتا  إدارة الندئول المالية بتطبي  الن ا  المالي مدواي يدويا

 معايير الم امبة السعودية والدولية.

 ( 9مادة): 
يتم توظيف أمواة الجمعيدة اي امددددتتمدارا  مدالمومدة ةمنافنددددة الماداطرل تتف  م  أ هدا  النددددريعدة اإلمددددنميدة، ووا   

  مدير النددئول المالية واالمددتتمار اي اإلجرايا  والسدديامددا  التي يقرها مجلس اإلدارة، ويتولى إدارة هذح االمددتتمارا

 الجمعية.

 ( 10مادة): 
المالي طريقة تموينها وطبعها وطرق امددتنمها ومراجعتها   المنددرفتن م بتعليما  من  –دااتر ذا  قيمة   –الدااتر التالية  

ذا   منها والمسدددتندا  و فظ الجديد والمسدددتعمل منها ومدد ال فظ واإلجرايا  التي تتب  اي  الة اقد الجديد والمسدددتعمل  

  -وهية أو امتادا  ال بر األبيض ةالهر)تورل،  ،أو ال ذف ،أو الم و ،الهنطالقيمة ان يجوز 

 ا  المستلمة من البنوك.دااتر النيه (1

 .وإيصاال  الصرفدااتر مستندا  الصرف  (2

 دااتر مستندا  القبض. (3

 دااتر مماذج إيصاال  ت صيل مست قا  الجمعية. (4

 دااتر مستندا  إضااة وامتن  وصرف المهما  من الماازل. (5

 دااتر اواتير البي . (6

 دااتر عقود المستالجرين. (7

 

 :مراحل إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للجمعية* 

 ( 11مادة): 
  مينديةتقو  إدارة الجمعية بإعداد موازمة تقديرية للننددداط المالي للسدددنة المالية المقبلة دنة الندددهر التامددد  من )ل مدددنة 

 ل من ذا  السنة المالية.أ)توبروتعتمد تلك الموازمة اي موعد أقصاح مهاية النهر العاشر ل



 

 

4 

 ( 12مادة): 
 اآلتيةةية السنوية للجمعية من الموازما  التاطيطية الفرعية تتهول الموازمة التاطيط

 بالنناط الجاري. واالمتاداما  الااصةوتنمل الموارد  الموازنة الجارية: ✓

 وتنمل الموارد واالمتاداما  الااصة باالمتتمارا . الموازنة االستثمارية: ✓

 النقدية المتوقعة دنة العا .وتبين المقبوضا  والمداوعا   الموازنة النقدية: ✓

 ( 13مادة): 
المالي التعليما  والنماذج الااصدة بإعداد الموازمة التفصديلية لهل قسدم من األقسدا  ويعممها على إدارا     المندرفيصددر 

 المالي. للمنرفالجمعية، وههذا تتولى )ل و دة ارعية إعداد موازمتها المستقلة وراعها 

 ( 14مادة): 
 ل المالية المراجعة المالية لهنوف إعداد تقديرا  الموازمة ومناقنتها م  )ل إدارة اي شهلها النهائي.تتولى النمو

 ( 15مادة): 
 تتولى إدارة النمول المالية را  منروع الموازمة بنهلها النهائي إلى المدير التنفيذي.

 ( 16مادة): 
ا  التالي على مجلس اإلدارة لمناقندته وإقرارح قبل مهاية الندهر  يتولى المدير التنفيذي عرض مندروع الموازمة التقديرية للع

 ل من السنة المالية.أ)توبرالعاشر لشهر 

 ( 17مادة): 
أ.  إدارة النمول المالية مسئوله عن مراقبة الموازمة وت ليل أمباب أي ام راف قد ي هر شهريا

 ( 18مادة): 
تاصدي  اعتمادا  موازمة تاطيطية جارية لهل منداط ارعي من األمندطة االقتصدادية للجمعية، وههذا تمسدك األقسدا    ميت

 ومتابعتها ومراقبة تنفيذ الموازمة بها. االعتمادا  المالية المتابعة لهذح األمنطة السجن  النزمة لنرتباط على هذح 

 ( 19مادة): 
واردة اي الموازمة بعد مراجعة المسدتندا  م  مراعاة القرارا  والتعاميم المعموة بها  يتم الصدرف اي  دود االعتمادا  ال

 ايما يتعل  بامتادا  تلك االعتمادا .

 ( 20مادة): 
 وبنود. ،وتجميعية ،وعامة ،رئيسيةتقسم عناصر )ل من اإليرادا  والمصرواا  اي الموازمة إلى  سابا  
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 :* االرتباطات والتعاقدات على الموازنة

 (21ة )ماد: 
يتم مراقبة الموازمة التاطيطية والمندددروعا  االمدددتتمارية م  بيال أوجه القصدددور إل وجد للعرض على مجلس اإلدارة 

العمل بها وا  مسدبة إمدهامها واإليرادا  المتوقعة منها أو المترتبة   أالتااذ النز  م  إعطاي األولوية للمندروعا  التي بد 

اة غير واردة اي بنود موازمة االمدتتمار )ما ال يجوز الصدرف من اعتماد اي غير الضرض عليها، وال يجوز االرتباط بالعم

 المالي.  المنرفالماص  له إال بموااقة من المدير التنفيذي وإدطار 

 ( 22مادة): 
المبالغ المرتبطة بها  يمسددك مددجل لنرتباطا  الااصددة بهل موع أو اعتماد وارد اي الموازمة ويقيد اي هذا السددجل جمي   

 على )ل موع والمبلغ اإلجمالي المعتمد اي الموازمة وبياما  وااية عن )ل ارتباط.

 ( 23مادة): 
تنتهي االرتباطا  القائمة بامتهاي السدنة المالية وال تر ل إلى مدنة مالية مقبله على أل يتم اي مهاية الندهر اال ني عندر من   

 الموازمة االمتتمارية ليعمل بها اي العا  الجديد.   السنة المالية تجديد االرتباطا  

 ( 24مادة): 
يتم تقسديم التعاقدا  التي تا  عدة مدنوا  مالية على السدنوا  المالية للمندروع ويتم االرتباط على ما يا  العا  األوة  

ة واي  اة تالدر االعتماد عن بداية  اقط من دطة موازمة العا  المالي القاد  اي مهاية الندهر العاشدر من السدنة المالية ال الي

العا  المالي ل روف قهرية يتم الصدرف وا  معدال  موازمة العا  المالية المنصدر  ول ين اعتماد المياامية التقديرية للعا  

 المالي الجديد.

 

 

 * األصول الثابتة:

 ( 25مادة): 
ودة بالادمة ويتم تقديم بياماتها الهمية والقيمية  تعتبر أصددوة الجمعية التابتة التي يصددعت جردها ألمددباب انية أو مادية موج

 من واق  مجن  األصوة التابتة التي تتبعها هذح األصوة.

 ( 26مادة): 
 تجرد األصوة التابتة مرة على األقل دنة السنة المالية، وتتهول األصوة التابتة للجمعية من المجموعا  الرئيسية التاليةة

 راضي.األ ✓

 والمراا .المبامي  ✓

 اآلال  والمعدا . ✓

 عدد وأدوا  صضيرة. ✓

 ومائل مقل وامتقاة ومعدا   قيلة. ✓
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 أ اث وأدوا  مهتبية. ✓

 أصوة  يوية. ✓

 أصوة  ابتة تقرر امتبعادها. ✓

 أصوة أدرى. ✓

 ( 27مادة): 
سدددت من مجلس وتعتمد تلك الن والددل لا)اةل الهيئة العامةتطب  إدارا  الجمعية مسدددبة اإلطفاي ةاإلهنكل التي تصددددرها  

 اإلدارة.

 ( 28مادة): 
 يفوض مدير اإلدارة المالية بتطبي  المجموعا  الفرعية لألصوة التابتة وا  مقتنيا  وأ ها  المعايير الم امبية السعودية.

 ( 29مادة): 
دنة لاير مدعوديل ال تتب  )الصدوة اي القوائم المالية وتتب  )مصدرواا  وتراقت من 300قل من ةة أمندتريا  األصدو

إدراجها اي مدجل العهد، ويهلف المدير المالي للجمعية بوضد  م ا  م هم للقيد اي مدجل العهد والذي يمسدك طرف الندئول  

  اإلدارية للجمعية بالمر)ا الرئيسي ولدي مندوبها بفروع الجمعية.

 

 

 * إجراءات الصرف:
 ( 30مادة): 

)ما ال يجوز    ،مدلطةال يجوز لمن لهم مدلطة اعتماد الصدرف طبقا للسدلطا  المالية أل يالمر بالصدرف لنفسده أو لمن يعلوح  

لهم التوقي  على النديك أو مسدتند الصدرف إذا )ال النديك أو مسدتند الصدرف بامدمهم النداصدي، ويجوز اي  الة الرواتت 

 .للسلطة األعلىالمتهررة أل يوق  المدير المالي هذح المستندا  

 ( 31مادة): 
إال وا  الصدددن يا   االعتمادا  المالية اي األغراض الماصدددصدددة لها وال يجوز تعديل أو تجاوز    االعتمادا  تسدددتاد   

 المراقة والم ددة من مجلس اإلدارة.

 ( 32مادة): 
 يهول الصرف من الجمعية بإ دى الطرق اآلتيةة 

راعى الدقة والعناية اي ت رير النديها  وأذول الصدرف واعتمادها  شديها  أو أوامر صدرف البنوك ةعلى أل ي (1

 بامتادا  األقن  الجااة ذا  السن الهروي وذا  اللول األزرقل.

 إدطار صرف من الجها  التابعة للجمعية ودارج المقر الرئيسي للجمعية. (2

 صرف أو أمناي الاال.مقدا اي  دود الن ا  المقرر للسلف المستديمة والممقتة أو عن طري  مندوبي ال (3
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 ( 33مادة): 
يجت أل ي مل مسددتند الصددرف توقيعين ةأوة و الل مطابقا لنماذج التوقيعا  المبلضة للبنوك والاال والمعتمدة من المدير 

. )ما يجت على المرد  لهم بالتوقي  ةالتاميل مراجعة مسدددتندا  الصدددرف والت ق  من إل المبلغ )تابة وأرقاما  التنفيذي

 مست   بالنيها  وأذول الصرف مطابقة لما ورد بالمستندا .مم الاو

 

 جراءات البنكية:إلبنوك وا* ال

 ( 34مادة): 
تهلف النمول المالية للجمعية بفتا  سابا  جارية رئيسية ألمواة الجمعية لدى بنك أو أ)تر من البنوك النرعية، وباعتماد   -أ

بتوقي  ا نين من  ن ة من أعناي المجلس ممن يتف  المجلس على  من مجلس اإلدارة، وال يتم الس ت من هذح األمواة إال  

 ترشي هم. 

تم تمويله من ال ساب الرئيسي اي  دود الموازمة الجارية للجمعية ويصرف منه على  ي يفتا  ساب إلدارة الجمعية و -ب 

 فروع. ول مقر الجمعية ويموة منه أيناأ  سابا  المصرواا  اي الفروع اي ضوي الموازما  الفرعية للمش

ت ويل   -   اإليرادا   من دنة  ساب  ويتم  للمصرواا   ويدر  اإليرادا   بنهيينة  ساب  الفروع  سابين  )ااة  اي  تفتا 

أمبوعي لهااة إيرادا  الفرع إلى  ساب الجمعية الرئيسي بالبنك، أما  ساب مصرواا  الفرع ايموة من  ساب إدارة  

 الجمعية اي ضوي الموازمة الجارية لمصرواا  الفرع.

 ( 35مادة): 
 النيها  تعتبر صال ة للصرف دنة منة من تاريا م بها وال يجوز تجديدها.

 ( 36مادة): 
على م امدددبي اإلدارة المالية باإلدارا  الفرعية للجمعية اتااذ ما يلا  لتواير النددديها  وأذول الصدددرف وتن يم طريقة  

 الرقابة الدادلية.تداولها و ف ها و فظ )عوبها بما يتف  م  أ ها  

 ( 37مادة): 
يجت أل تهول المصددرواا  مميدة بالصددوة المسددتندا  الدال ة على امددت قاق الصددرف التي يتم ت ديدها  سددت طبيعة )ل 

مصدروف، وال يجوز الصدرف بمقتندى صدور المسدتندا  إال ل روف قاهرة وبتوقي  من المدير التنفيذي أو من يفوضده،  

أ قبل إصددار مسدتندا  الصدرف من الماتصدين )ل ويجت أل يتم اعتماد طلبا  ال أ وماليا صدرف وما اي  همها اعتماداأ إداريا

 اي  دود ادتصاصه. 

 ( 38مادة): 
تعتمد من    اي  الة اقدال المسدتندا  المميدة المدت قاق مبلغ معين قبل الوااي به يجوز الصدرف بموجت مسدتندا  بدة ااقد 

المدير التنفيذي أو من يفوضدده بعد الت ق  من أمددباب الفقد والتال)د من عد  مددب  الصددرف وأدذ التعهد النز  على الطالت 

 بت مل جمي  النتائج المترتبة على الصرف.
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 ( 39مادة): 
أو النياع ماشئاأ عن أمباب قهرية  يعتمد المدير التنفيذي دصم األصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا )ال التلف أو الفقدال

 ولم يسفر الت قي  اإلداري عن مسمولية أمين العهدة عنه.

 ( 40مادة): 
عماة اي ال اال  التي تقتندي ذلك وبناي  أيجوز للمدير التنفيذي أل يرد  اي الدا  المقد  مقابل ددما  أو مندتريا  أو 

أ.على توصية من المدير المات ، ويستتنى من ذلك إيجارا    المبامي التي جرى العرف التجاري على مدادها مقدما

 ( 41مادة): 
يتم الصددددرف النقدي لتضطية النتريا  والمصدددداريف اليومية من دنة عهدة مقدية تمسددددك دارج اإلدارة المالية ةال يجوز  

دليدة ولعدد  تنددددارب ولين عن عهدد مقدديدة لمسددددئوليتهم عن أ هدا  الرقدابدة الدداملم دامددددبي اإلدارة المداليدة أل يهوموا مسدددد

 المصالال.

 

 :أرباب العهد النقدية وأمناء المخازن ومندوبي الصرف أو التحصيل* 

 ( 42مادة) : 
ي  ر على أرباب العهد النقدية وأمناي الاال ومندوبي الصرف ومن اي  همهم اال تفاظ بالي مبالغ أو مستندا  ذا  قيمة 

 فاظ بها. مقدية تا  الضير طراهم وال تتطلت طبيعة عملهم اال ت

 ( 43مادة): 
تهول العهدد المسددددتدديمدة والممقتدة عهددة أ دد العداملين ت د  )فدالدة الجمعيدة على أل يهوموا من غير العداملين بداإلدارة المداليدة  

ةلعد  تنددارب المصددالال، وال يجوز مقل العهد المسددتديمة لنددا  يدر إال بعد  تسددوية عهدة النددا  األوة، وتسددري  

الاال ومندوبي الصدرف على أمناي العهد المسدتديمة والممقتة، ويرد  بإمنداي العهدة المسدتديمة  األ ها  الااصدة بالمناي  

وت ديد مقدارها والضرض منها واقا للصدن يا  المنصدوع عليها بهذح النئ ة وي دد مقدار العهدة المسدتديمة على أمدا  

% من    50عهد عندما يصدل رصديدها إلى ضدعف متومدط الصدرف الندهري )ل  ن ة أشدهر ويتم امدتعاضدة المنصدرف من ال

قيمتها أو تصدفيتها عند إعداد القوائم المالية الرب  مدنوية، ويتم جرد العهد المسدتديمة مرة )ل شدهر على األقل واي مواعيد  

ويجوز عد  تصددفية بعض هذح العهد إذا رأى المدير التنفيذي ذلك، على   ، غير معلومة بمعراة م امددت من اإلدارة المالية

المالي صددن ية وقف صددرف  المنددرفمه اي )ااة األ واة يجت تصددفية )ااة العهد النقدية اي مهاية العا  المالي، ويمنا  أ

 أي مست قا  للعاملين المتقاعسين عن تسوية عهدهم اي تاريا القوائم المالية.

 ( 44مادة): 
يجوز عند الندرورة التردي  بصدرف عهدة ممقتة ألغراض م ددة، ويهول التردي  بإمندائها وت ديد مقدارها ومدتها  

أل يتم تسدددوية السدددلفة الممقتة اور امتهاي    علىوالضرض منها بمعراة اإلدارة الماتصدددة وا  جدوة الصدددن يا  المالية، 
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وز امدددتادا  العهد الممقتة اي غير األغراض الماصدددصدددة لها، الضرض منها وم  عد  تجاوز المدة الم ددة لها، وال يج

 ويجت أال يرد  بال)تر من عهدة مالية لنا  وا د اي وق  وا د، ولإلدارة المالية جرد العهد الممقتة اي أي وق .

 ( 45مادة): 
ةعلى األد  يتم تهليف المددير المدالي بداالتصددددداة بدالجهدا  المعنيدة لوضدددد  م دا  يهفدل تافيض ماداطر مقدل األمواة  

 ت صين  العقارا ل.

 

 :إجراءات التحصيل واثبات اإليراد* 

 ( 46مادة): 
تلتا  اإلدارة المالية للجمعية بفتا  سداب مر)اي إليرادا  الجمعية ويضذي هذا ال سداب يوميا بإيرادا  )ل ارع من اروع  

 أوة يو  عمل لواقعة الت صيل اي الفرع.  ىالبنك ب د أقص

 

 ( 47مادة): 
شديها  أو بت وين  بنهية أو ببطاقا  ائتمال عن طري   عبر  ...ل ة ةاإليجارا  وما اي  همهااليتم ت صديل مسدت قا  المنند

معها أو أي منااذ   )ما يتم الت صددديل عن طري  البنوك التجارية بناي على عقود تبر  الضرض،منااذ الت صددديل المعدة لهذا  

 أدرى وذلك واقا للقواعد التي يصدرها المدير المالي.

 ( 48مادة): 
والتي تتولى بدورها توريدها للبنك اي اليو  التالي على    –تورد مت صددن  منااذ الت صدديل النقدية يوميا للبنوك أو الاال 

المالي للجمعية الم امت المات  بهل ارع بت هير النيها  الم صلة إليداعها    المنرفاأل)تر ةأوة يو  عملل، ويفوض  

 البنك وإدطار البنك باممه ومن ينوب عنه.

 ( 49مادة): 
يتم قيد المت صدن  بما يتم إيداعه البنك ةبنك الجهة الم صدلةل وبالتالي اإل األمواة النقدية التي لم يتم إيداعها تعتبر عهدة 

شداصدية على الم صدل وت هر اي القوائم المالية أرصددة مدينة على الم صدلين بما يتم ت صديله بعد مواعيد العمل الرمدمية 

 تم إيداعها البنك اي أوة يو  عمل تالي لتاريا القوائم المالية.البنوك، على أل ي

 ( 50مادة): 
 التاليةالن و  ىوة عن إيداع مت صنته يوميا وعلمالم صل هو المس

اي مهاية الدوا  األوة عليه أل يودع مت صدددن  الفترة الصدددبا ية ومت صدددن  ما بين الدوامين يتم إيداعها قبل  ✓

 الي.الدوا  الت إلى نورح 

تجمي  األمواة يوميا وتسدليمها لندر)ة مقل    علىالمالي باالتفاق م  البنك  المندرفاي وق  موامدم الت صديل يهلف  ✓

 أمواة معتمدة لتسليمها للبنك.
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 ( 51مادة): 
 سددداب يفوض الم امدددت المالي اي إدارة الجمعية بمتابعة ال سددداب المجم  إليراد الجمعية ويتم إ با  المبالغ النقدية اي 

البنك الجاري، اي  ين يتم إ با  النديها  اي  سداب شديها  ت   الت صديل واقا لعملية الت صديل، واي  الة رد شديك من  

 البنك يمنا الم صل صن ية امتنمها من البنك م  تعلية الرصيد على الم صل ل ين تسويته م  العميل.

 ( 52مادة): 
إجراي القيود الم امدبية النزمة   –  بياما  التي ترد إليه من اإلدارا  المعنيةبناي على ال –يتولى الم امدت المالي المات   

إل با  قيمة هذح المت صدن  بالسدجن  المالية  سدت موع اإليراد و سدت الجهة المودع بها هذح المت صدن  التي تول   

 الت صيل ميابة عن الجمعية وذلك بعد إجراي المراجعة النزمة.

 ( 53مادة): 
يتم إدطار الم امددت المات    األمددباب،البنك بدول ت صدديل ألي مددبت من   المسددتالجرين منيها  العمني أو  عند رد شدد

بالت صدديل إلجراي القيود الم امددبية النزمة إل با  وإعادة مديومية العمني بقيمة هذح الندديها  لمتابعة إعادة ت صدديلها أو 

إلعادة مطالبة العمني بتصدددويبها أو مدددداد القيمة مقدا أو اتااذ وترمدددل النددديها  المرتدة إلى الجها  الماتصدددة   إلضائها،

 اإلجرايا  القامومية النزمة.

 ( 54مادة): 
 للنيها  المفقودة بعد اتااذ اإلجرايا  النزمة والتي ي ددها المدير أو من يفوضه. يجوز إصدار شيها  بدة ااقد 

 

 * مستحقات العاملين:

 ( 55مادة): 
أ   عند  سدداب مسددت قا  العاملين من مرتبا  وما اي  همها عن جاي من النددهر وما يقتط  منها يعتبر النددهر  ن ين يوما

 ويعتد بالمرتت قبل إجراي أي امتقطاعا  منه.

 (56ادة )م: 
، مهايته  و تى   بداية الندهر الميندي ال الي)ل شدهر ميندي وتضطى الفترة من   مهايةصدرف مرتبا  العاملين مرة وا دة 

المالي أل يقرر   وللمنددرفوإذا واا  الموعد الم دد عطلة رمددمية يهول الصددرف اي يدر يو  عمل مدداب  لبدي العطلة، 

النهر، ويقرر المدير التنفيذي للجمعية    مهايةإلى   25موعد صرف المرتبا  اي المنامبا  واألعياد إذا تصادا  الفترة من  

ر، وبالنسدبة لمن تنتهي ددماتهم دنة الندهر تصدرف مرتباتهم عن أيا   من النده  25موعد صدرف المرتبا  إذا )ام  قبل 

أ إال بتوقي  المدير التنفيذي اي  الة  صدددوة الموظف على   العمل الفعلية عند امتهاي ددماتهم، وال تصدددرف المرتبا  مقدما

 إجازة معتمدة  تى موعد الصرف.
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 ( 57مادة): 
أ  ت وة مرتبا  العاملين على  سداباتهم اي البنو أ لألمداليت المعتمدة لدى إدارة مهاية )ل شدهر ك وتصدرف شدهريا ميندي واقا

النددئول المالية ويجوز اي بعض ال اال  صددرف المرتت بموجت شدديك بامددم الموظف )ما يجوز إمابة الضير اي امددتن   

 المرتت وما  همه بموجت تو)يل )تابي معتمد من إدارة النمول اإلدارية.

 ( 58مادة): 
أ واي  اة يراعى تور يد اشدترا)ا  التالمينا  االجتماعية وما اي  همها عن العاملين اي اإلدارة اي المواعيد الم ددة م اما

 ت مل الجمعية ألي غرامة تتبعه للتقاعس اي تنفيذ ذلك يت ملها الموظف المات  أي )ام  قيمتها.

 ( 59مادة): 
ا  المملو)دة للجمعيدة طبقدا للقواعدد التي ينددددعهدا المددير  يجوز تاصددددي  مسددددا)ن للعداملين اي إدارة الجمعيدة اي العقدار

ل يتم من ه بدة مقدي وا  أالتنفيذي، على أل يسددترد المسددهن عند مقل العامل أو امتهاي ددمته ألي مددبت من األمددباب، أو 

عية أو اي رؤية إدارة الجمعية، )ما يجوز عند االقتندداي ولمصددل ة العمل تالجير عقارا  لسددهن العاملين اي منندد   الجم

عن زيادة اي مصداريف اإليجارا  الم دد اي جدوة   %20المنند   الندقيقة ويجوز بموااقة المدير التنفيذي للجمعية ت مل  

 .المرتبا  

 

 :معالجة الديون ومخصصاتها* 

 ( 60مادة): 
المسدددت قة  تبذة اإلدارا  الماتصدددة )ل جهودها لتجنت المديوميا  المندددهوك اي ت صددديلها، )ما يجت ت صددديل الديول  

، ويجوز تقسدديط هذح الديول واقا للصددن يا   أو الضير اوراأ ،العاملين بالنددر)ة  أو   ،المسددتالجرينأو   ،العمنيللجمعية قبل 

 .المنصوع عليها اي جدوة الصن يا  

 ( 61مادة): 
 اي  الة امتمرار مديومية أل)تر من متة أشهر بدول مبرر وجيه يتم تهوين ماص  ديول منهوك ايها.

 ( 62مادة): 
 اي  الة امتمرار هذح المديومية أل)تر من منة مالية يتم ت ويل الماص  إلى ماص  ديول معدومة.

 ( 63مادة): 
 يتم إعدا  الديول وا  الصن يا  الموض ة اي جدوة الصن يا  المالية.

 ( 64مادة): 
 تم إرااق )نف يوضا جودة الديول وأعمارها اي القوائم المالية.
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 :خطابات الضمان* 

 ( 65مادة): 
دطابا  الندددمال الصدددادرة لصدددالا الجمعية عن التالمينا  الممقتة والنهائية والداعا  المقدمة و)ذلك دطابا  الندددمال  

يجت أل تهول غير قابلة لإللضاي وغير منددروطة ومددارية المفعوة وقابلة للتجديد وصددادرة من    المسددتالجرين،المقدمة من 

ك. وإذا )ام  هذح الاطابا  صدادرة من بنوك أجنبية ايجت أل تهول مصددقا عليها من أ د البنوك  البنوك المرد  لها بذل

 الم لية الماتصة.

 ( 66مادة): 
 ال يجوز توقي  ال جا على ما ت   يد الجمعية من دطابا  النمال.

 ( 67مادة): 
المطالبة وذلك قبل الموعد الم دد المتهاي مدة يجت مراعاة مطالبة البنك بقيمة دطابا  النددددمال عند ت قي  أمددددباب هذح 

ولية شداصدية عما يترتت على اإلدنة بهذا االلتاا  من دسدارة على  موال مسدممدريال الو يقة، ويعتبر صدا ت العهدة مسد

 الجمعية عنوة على الجاايا  اإلدارية.

 

 :االعتماد* 
المداليدة هدذح النئ دة       2019/ 25/07   ل  اياألولى    ل اي دورتده ة  األوةاعتمدد مجلس إدارة الجمعيدة اي االجتمداع ة  

 .وت ل م ل جمي  اللوائا السابقة اي ذا  الموضوع


