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    ملسو هيلع هللا ىلصالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا دمحم 
 أما بعد                                                                                                    

                    الطددارا اتو(  )  اتإ مددا فقددد أ ددر مإلددة جدارة إمعيددق ف دداة اقيددي ت حددق الصددالحيار الماليددق فدد  مح ددر 

 م .0600/  60/ 60الموافق :  هـ3221/ 60/ 60و اريخ 

 

 الفصل الثانً

 الصرف من أموال الجمعٌة والمٌزانٌة
 

  المادة السادسة والخمسون :
 الجمعٌة بغاٌات تحقٌق أغراضها , وال ٌجوز لها صرف أي مبلغ فً غٌر ذلك .ٌنحصر صرف أموال  -1

للجمعٌة أن تتملك العقارات , على أن ٌقترن ذلك بموافقة الجمعٌة العمومٌة قبل التملك أو إقراره فيً أول اجتميات تيال لي  ,  -2

 وٌجوز للجمعٌة العمومٌة أن تفوض مجلس اإلدارة فً ذلك . 

إٌراداتها فً أوقاف , أو أن تستثمرها فً مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها الحصيول عليى ميورد  للجمعٌة أن تضع فائض -3

 ثابت , أو أن تعٌد توظٌفها فً المشروعات اإلنتاجٌة والخدمٌة , وٌجب علٌها أخذ موافقة الجمعٌة العمومٌة على ذلك .
 

 المادة السابعة والخمسون :

ول بداء من بداٌة السنة المالٌة المحددة لها , وفً حالة تأخر اعتمادها ٌتم الصرف منها تعتبر المٌزانٌة المعتمدة سارٌة المفع

 بمعدالت مٌزانٌة العام المالً المنصرم ولمدة ثالثة أشهر كحد أقصى , مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعٌة تجاه اآلخر . 

 المادة الثامنة والخمسون :

ٌجب على الجمعٌة أن تودت أموالها النقدٌة باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلٌة ٌختاره مجلس اإلدارة , وأال ٌتم 

السحب من هذه األموال إال بتوقٌع رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبة والمشرف المالً , وٌجوز لمجلس اإلدارة بموافقة الوزارة 

ة الثنٌن من أعضائ  أو من قٌادًٌ اإلدارة التنفٌذٌة على أن ٌكونوا سعودًٌ الجنسٌة , تفوٌض التعامل مع الحسابات البنكٌ

 وٌراعى فٌما سبق أن ٌكون التعامل بالشٌكات ما أمكن ذلك . 
 

 المادة التاسعة والخمسون :

 ٌشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعٌة ما ٌلً : 

 صدور قرار بالصرف من مجلس اإلدارة . -1

 لصرف أو الشٌك من قبل كل من رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبة مع المشرف المالً .توقٌع إذن ا -2

 قٌد اسم المستفٌد رباعٌاً وعنوان  ورقم بطاقت  الشخصٌة ومكان صدورها فً السجل الخاص بذلك حسب الحالة  -3
 

 المادة الستون :

ٌر الجمعٌة ومحاسبها , وٌعرض على مجلس اإلدارة مرة ٌعد المشرف المالً تقرٌراً مالٌاً دورٌاً ٌوقع من قبل  باإلضافة إلى مد

 كل ثالثة أشهر , وتزوٌد الوزارة بنسخة من  .
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 المادة الحادٌة والستون :

تمسك الجمعٌة السجالت والدفاتر اإلدارٌة والمحاسبٌة التً تحتاجها وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة ٌتم التسجٌل والقٌد فٌها أوالً بأول 

, وتحتفظ بها فً مقر إدارتها , وتمكن موظفً الوزارة المختصٌن رسمٌاً من االطالت علٌها , وٌكون للجمعٌة مراجع حسابات 

راً مالٌاً فً نهاٌة كل سنة مالٌة إلى مجلس اإلدارة تمهٌداً العتماده من الجمعٌة العمومٌة , ومن هذه خارجً معتمد ٌرفع تقرٌ

 السجالت ما ٌأتً : 

 السجالت اإلدارٌة , ومنها ما ٌلً :  -1

 سجل العضوٌة  . أ

 سجل محاضر اجتماعات الجمعٌة العمومٌة . . ب

 سجل محاضر جلسات مجلس اإلدارة . . ت

  سجل العاملٌن بالجمعٌة . . ث

 سجل المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة . . ج

 السجالت المحاسبٌة , ومنها ما ٌلً :  -2

 دفتر الٌومٌة العامة . . أ

 سجل ممتلكات الجمعٌة وموجوداتها الثابتة والمنقولة . . ب

 سندات القبض . . ت

 سندات الصرف . . ث

 سندات القٌد . . ج

 سجل اشتراكات األعضاء . . ح

 ا .أي سجالت أخرى ٌرى مجلس اإلدارة مالءمة استخدامه . خ
 

  المادة الثانٌة والستون :

 تقوم الجمعٌة بإعداد المٌزانٌة العمومٌة والحسابات الختامٌة وفقا لالتً : 

ٌقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سٌر أعمال الجمعٌة وعلى حساباتها , والتثبت من مطابقة المٌزانٌة وحساب  -1

إذا كانت قد أمسكت بطرٌقة سلٌمة نظاما , والتحقق من موجوداتها  اإلٌرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبٌة , وما

 والتزاماتها .

 تقوم الجمعٌة بقفل حساباتها كافة وفقا للمتعارف علٌ  محاسبٌا فً نهاٌة كل سن  مالٌة . -2

ً فً نهاٌة كل سنة مالٌة , وه -3 و ما ٌسمح ٌعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالٌة كافة المتعارف علٌها محاسبٌا

 ولٌن من السنة المالٌة الجدٌدة.  بمعرفة المركز المالً الحقٌقً للجمعٌة , وعلٌ  تسلٌمها لمجلس اإلدارة خالل الشهرٌن األ

ٌقوم مجلس اإلدارة بدراسة المٌزانٌة العمومٌة والحسابات الختامٌة ومشروت الموازنة التقدٌرٌة للعام الجدٌد , ومن ثم  -4

ٌس مجلس اإلدارة أو نائبة والمشرف المالً ومحاسب الجمعٌة واألمٌن العام , تمهٌداً لرفعها ٌوقع على كل منها رئ

 للجمعٌة العمومٌة للمصادقة علٌها .

ٌقوم مجلس اإلدارة بعرض المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً ومشروت المٌزانٌة التقدٌرٌة للعام الجدٌد , على الجمعٌة  -5

 , ومن ثم تزود الوزارة بنسخة من كل منها .العمومٌة للمصادقة علٌها 
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