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اإلصدار 1.0

الالئحة املالية جلمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف
ٌعدنذ إـذاد هزه الالئحت ـلى النؽام ألاظاس ي للجمفُت :
جحذد هزه الالئحت العُاظاث اإلاالُت اإلاعلىب إجباـها للمفامالث الخاصت بأمىإ وممخلٓاث والتزاماث الجمفُت و جخضمن
ـملُاث الؽشاء والخحصُل والصشه والدسجُل والشٌابت .

املادة ( )1حعزيفاث للمصطلحاث الواردة في الالئحت :
الجمفُت  :حفني الجمفُت.
اإلاجلغ ٌ :فني مجلغ إداسة الجمفُت.
الجمفُت الفمىمُت  :حفني الجمفُت الفمىمُت .
الشئِغ  :سئِغ مجلغ إداسة الجمفُت.
نائب الشئِغ  :هى نائب مجلغ إداسة الجمفُت .
الفضى ٌ :فني ـضى مجلغ ؤلاداسة .
ً
ممي الصنذوً  :حذ ـضاء مجلغ ؤلاداسة اإلانخخبمي وجم اخخُاسه مُنا للصنذوً .
مذٌَ الحعاباث الخاسجي  :هى مؤظعه محاظبُه مفخمذه مصشح لها بالفمل في اإلاملْت .

املادة (  ) 2الهدف من الالئحت :
تهذه هزه الالئحت إلى جحٍَُ ألالشاض الخالُت :
 - 1الحىاػ ـلى مىإ وممخلٓاث ومذخشاث الجمعية .
 - 2ضماي صحت الدسجُل اإلاحاظبي لجمُق البُاناث اإلاالية .
 - 3جنؽُم ومشاٌبت حشِت ألامىإ من ؤلاًشاداث واإلاصشوواث .

املادة (  ) 3البنوك:
-1
-2
-3
-4

ًجب وخح حعاب مصشفي و ِثر لذي ي من البنىُ الىظنُت اإلاخذاولت في اإلاملْت الفشبُت العفىدًت .
إلاجلغ ؤلاداسة الحَ في العلب والخصذًَ ـلى الدعهُالث اإلاالُت اإلاصشوُت او السحب ـلى اإلاْؽىه .
ًمنق الخىٌُق ـلى الؽُٓاث لمر مْخملت البُاناث و ـلى البُاض .
إـذاد حعىٍه ؼهشٍه لحعاباث البنىُ من معئىلُت اإلاحاظب .
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 - 5للمجلغ الحَ في إًذاؿ مىإ الجمفُت في حعاباث مصشوُه محلُه مضمىنت الفىائذ وس ط اإلاإ مثل الىدائق
ً
الثابخت وال ًحَ للمجلغ جحذ ي ؼشه الذخىٕ في مضاسباث و اظدثماساث مالُه نُابت و باظم الجمفُت .

املادة (  ) 4صالحياث السحب من حساباث الجمعيت املصزفيت :
-1
-2
-3
-4
-5

ًجب ي حفخمذ معدنذاث الذوق من اإلاذًش اإلاالي والشئِغ و نائبه ٌبل الدعذًذ .
ًجب ي جىٌق الؽُٓاث و وامش الصشه من الحعاباث اإلاصشوُت بخىٌُفمي مؽترِمي حذاهما ممي الصنذوً
والثاني الشئِغ و نائب الشئِغ .
ً
ًجب إبالك البنىُ التي ًخم الخفامل مفها وىسا ـن حمُمر الخىاٌُق حإ حؽُْل مجلغ ؤلاداسة الجذًذ و ي حمُمر
آخش في ألاـضاء اإلاخىلمي بالخىٌُق .
ً
جحخىؾ الجمفُت بمبلن ال ًضٍذ ـن ( ـؽشه آاله سٍإ نٍذا ) إلاىاحهت اإلاصاسٍي النثرًت للجمفُت  ,وٍجب حعذًذ
هزا اإلابلن مٍابل الىىاجمر .
اإلابالن والىىاجمر التي جضٍذ ٌُمتها ـن (  ) 2500سٍإ ًجب ي حعذد بؽُٔ من الحعاب اإلاصشفي للجمفُت .

املادة (  ) 5إيزاداث الجمعيت :
جخٓىي إًشاداث الجمفُت من اإلاصادس الخالُت :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

سظىم اندعاب ألاـضاء والاؼتراّاث العنىٍت .
جحصُل الجمفُت سظىم اندعاب واؼتراّاث ألاـضاء العنىٍت والتي جبذ من ( )200سٍإ .
اإلانح و الخبرـاث الممر مؽشوظت و إثي ًىاوَ ـلُها اإلاجلغ واإلاٍذمت من اإلاؤظعاث الحٓىمُت وألاهلُت اإلاحلُت
والذولُت ومن ألاوشاد .
وائض إًشاداث اإلاؽاسَق من اإلاؤجمشاث ووسػ الفمل وألاظىاً الخمرًت التي جخىٕيالجمفُت الٍُام بها .
إًشاداث خشي لمر مؽشوظت .
ألاسباح والىىائذ الناججت ـن اظدثماساث مىإ الجمفُت في الحذود اإلاعمىح بها .

املادة (  ) 6مصاريف الجمعيت :
ال ٌسحب ي مبلن من الحعاباث اإلاصشوُت للجمفُت إال إرا وٌق الؽُٔ ممي الصنذوً والشئِغ و نائب الشئِغ  ,وجخمثل
مصاسٍي الجمفُت في آلاحي :

ًال
أو  :املصاريف إلاداريت أالعموميت أجخمثل في آلاحي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الشواجب وألاحىس .
ؤلاًجاساث .
الٍشظاظُت واإلاعبىـاث .
النٍل واإلاىاصالث .
الصُانت .
الضُاوت .
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 - 7البرًذ والهاجي والىاِغ .
 - 8الْهشباء واإلااء وسظىم البلذًت وسظىم خشي .
 - 9اظتهالُ ألاصىٕ الثابخت .
 - 10اإلاصشوواث .

ًال
ثانيا  :جكاليف املشاريع
حعخٍعب الجمفُت دـم مالي من مؤظعاث اإلاجخمق اإلاذني اإلاحلُت و الهُئاث الحٓىمُت الظخخذامها في ثكظية مؽاسَق راث
ـالًة بمهام الجمفُت وإٌشاض جأظِعها  ,وجٍىم الجمفُت بصشه هزه اإلاعاـذاث و الهباث حعب الؽشوط اإلاخىَ ـليها
والتي ًخعلب من الجمفُت الالتزام بها  ,باإلضاوت إلى اإلافاًمر الخالُت :
-1
-2
-3
-4

ًخىلى ممي الصنذوً معؤولُت ؤلاؼشاه ـلى حعذًذ اإلاصاسٍي .
وخح دواجش وشـُه لدسجُل اإلاصاسٍي .
جىومر وىاجمر مؤٍذه لفملُت الصشه .
حعذًذ اإلابالن التي جضٍذ ـن  2500سٍإ بىاظعت ؼُٓاث بنُْه .

ًال
ثالثا  :جكاليف السفز
جمثل جٓالُي العىش التي حعذدها الجمفُت للفضى  ,معاهمت الجمفُت في حمعُت مصاسٍي ؤلاـاؼت وؤلاٌامت واإلاىاصالث زناء
ٌُام الفضى بمهمت ظىش لخمثُل الجمفُت في مهمت خاسج مٍش مذًنت الجمفُت  ,وإرا ّانذ اإلاصاسٍي مؽترِت مق حهاث خشي.
وَعخحَ الفضى بذالث نٍذًت للعىش  ,باإلضاوت إلى جىومر الجمفُت لخزاِش العىش ـلى الذسحت العُاحُت ومصاسٍي الخنٍل من
والى اإلاعاس في الذوٕ ألاحنبُت  ,وإلاجلغ ؤلاداسة جٍذًش صشه مبالن نٍذًت له لخمعُت مصاسٍي العىش ّالخالي :
-1
-2
-3
-4

ًحذد اإلابلن حعب لالء اإلاذًنت التي ظِبفث لها ما بمي ( )000-000سٍإ حعب جٓالُي اإلافِؽت  ,وٍحذد
مجلغ ؤلاداسة الٍُمت الُىمُت حعب لالء ألاظفاس في اإلاذًنت .
في حإ جحمل الجمفُت لخٓلية الىنذً بذوي جٓالُي ؤلاـاؼت واإلاىاصالث ًذوق للفضى  %50من البذالث
ـاله .
في حالت جحمل ي حهت خشي (داخلُت و خاسجي ة ) حمُق جٓالُي ظىش الفضى وعىه جذوق الجمفُت %25
من البذالث الُىمُت ـاله .
ًحدعب ًىم إضافي ـلى ـذد ًام مهمت العىش .

 - 5وإلاجلغ ؤلاداسة في حمُق الحاالث جٍشٍش اإلابالن وجحمل الجمفُت للخٓالُي ِما وسدث ـاله .
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ًال
رااعا :الاسخضافت
بناء ـلى ٌشاس اإلاجلغ باظخضاوت شخصُاث من الخاسج ـلى نىٍت الجمفُت  ,جخحمل الجمفُت اإلاصاسٍي الىفلُت لإلٌامت و
ؤلاـاؼت واإلاىاصالث وجزِشة العىش ـلى الذسحت العُاحُت  ,لألشخاص اللزًن ًخم دـىتهم من خاسج العائي  ,وٍخىلى ممي
الصنذوً حعذًذ اإلاصاسٍي الىفلُت من حعاباث الجمفُت .
ِما ًمْن اظخضاوت الجمفُت لصخصُاث من الخاسج إرا ّانذ جٓلىت ؤلاٌامت وؤلاـاؼت وجزاِش العىش ـلى نىٍت الضُي و
حهت خشي  ,وفي هزه الحالت ال جخحمل الجمفُت ًت مصاسٍي ـن الضُي .

املادة (  ) 7السلف النقديت لخغطيت النثرياث :
ًخم إجباؿ نؽام العلىت النٍذًت لخمعُت اإلاصشوواث النثرًت الُىمُت والبعُعت وٍجب إجباؿ الخالي :
-1
-2
-3
-4

ي جٓىي العلىت باظم ممي الصنذوً و من ًشي اإلاذًش الخنىُزي .
ًجب حمعُت مبلن العلىت وظلب ظلىت حذًذة بفذ جٍذًم الىىاجمر و اإلاعدنذاث اإلاؤٍذة لفملُت الصشه .
ال ًجىص ي ًضٍذ مبلن العلىت ـن مبلن ()10000ـؽشه آاله سٍإ .
حعخخذم العلىت النٍذًت لدعذًذ اإلاؽترًاث واإلاصشوواث التي ال جضٍذ ٌُمتها ـن  2500سٍإ .

املادة (  ) 8امليزانيت الخقديزيت :
-1
-2
-3
-4
-5

ًخىلى ممي الصنذوً إـذاد ممزانُه جٍذًشٍه لإلًشاداث واإلاصاسٍي العنىٍت اإلاخىٌفت وٍشاعي ـنذ إـذادها ؤلاًشاداث
واإلاصاسٍي الىفلُت للعنت العابٍت والخىٌفاث للفام الٍادم .
حفخمذ الجمفُت الفمىمُت اإلامزانُت الخٍذًشٍت للجمفُت ظنىٍا بؽهش دٌعمبر ـلى بفذ جٍذًش .
في حالت ـذم اـخماد اإلامزانُت ٌبل بذاًت الفام الٍادم ألي ظبب ًمْن الاظخمشاس في الصشه في ضَُ الحذود
اـخمادا ـلى اإلامزانُت الخٍذًشٍت للفام الزي انخهى .
ًخم الصشه من بنىد اإلامزانُت اإلافخمذة وٍغ وال ًجىص الصشه ـلى بنىد خاسج اإلامزانُت إال بفذ إبذاء ألاظباب
وبمىاوٍت اإلاجلغ .
ًمْن اإلاناٌلت بمي بنىد اإلامزانُت بفذ خز مىاوٍت اإلاجلغ ـلى رلٔ ـلى ي حفشض اإلاناٌالث ـلى ٌشب احخماؿ
للجمعي إـمىمُت للفلم .

املادة (  ) 9السنت املاليت :
العنت اإلاالُت للجمفُت جبذ بخاسٍخ ً 1ناًش وجنخهي في  31دٌعمبر من ّل ـام  ,وٍٍذم مجلغ ؤلاداسة جٍشٍش مالي مق الحعاباث
ً
الخخامُت اإلاذٌٍت للجمفُت الفمىمُت ظنىٍا في مىـذ ال ًخجاوص نهاًت ؼهش ابشٍل من ّل ـام .
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املادة (  ) 10مدقق الحساباث الخارجي :
ًخىلى اإلاذٌَ الخاسجي إـذاد بُاناث حعابُه خخامُت مذٌٍت في نهاًت العنت اإلاالية ّالخالي :
-1
-2
-3
-4
-5

بُاي ؤلاًشاداث واإلاصشوواث .
اإلامزانُت الفمىمية .
بُاي مصادس ألامىإ واظخخذاماتها .
بُاي العُاظاث اإلاحاظبُت .
مالحؽاث ـلى الحعاباث الخخامُت والسجالث اإلاحاظبُت .

املادة (  ) 11السياساث املحاسبيت :
إلاجلغ ؤلاداسة بالدؽاوس مق مذٌَ الحعاباث الخاسجي جحذًذ العُاظاث
العنىٍت للجمفُت .

اإلاحاظبُت اإلاخبفت في إـذاد الحعاباث الخخامُت

املادة (  ) 12السجالث املحاسبيت أالحسابيت أالخقاريز املاليت :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ًجب معٔ دواجش وسجالث محاظبُه منخؽمت بأحذر العشً ًذوٍا
حمُق اإلافامالث و البُاناث اإلاالُت اإلاعلىبت إلـذاد الحعاباث الخخامية .
جحىؾ اإلاعدنذاث اإلاحاظبُت الخالُت بمفشوت اإلاحاظب ( ظنذاث الٍبض  ,ظنذاث الصشه  ,الؽُٓاث ) .
جخضق حمُق حعاباث الجمفُت للشٌابت و الخذٌَُ من ٌبل مذٌَ الحعاباث الخاسجي .
ً
إـذاد ِؽي ؼهشي باإلًشاداث واإلاصشوواث و سصذة الجمفُت في البنىُ والالتزاماث اإلاخحٍٍت وفال وجٍذًمه
للمذًش اإلاالي في مىـذ ٌصاه نهاًت الؽهش الخالي .
إـذاد جٍشٍش ـن اإلاشِض اإلاالي للجمفُت ّل زالزت ؼهش وجٍذًمه ـن ظشٍَ اإلاحاظب إلى اإلاجلغ .
جىومر ّل البُاناث واإلاعدنذاث والسجالث اإلاحاظبُت الالصمت أللشاض الخذٌَُ .

و الْترونُا باظخخذام الحاظىب  ,وجىضح

املادة (  ) 13إلاضافاث أالخعديالث أالحذف:
 - 1اإلاجلغ هى اإلاخىٕ في جىعمر حٓام هزه الالئحت و ؤلاحشاءاث اإلاشوٍت ـلى ي ال ًخفاسض رلٔ مق النؽام ألاظاس ي
والالئحت الذاخلُت للجمفُت .

