
 

 
 

 اللوائح/ املوارد البشرية 

 الالئحة املالية 

 1.0اإلصدار 

 

 بالطائف والتنمية األسرية   جلمعية الزواجالالئحة املالية

:   للجمفُت ألاظاس ي هزه الالئحت ـلى النؽام إـذادٌعدنذ 

 إجباـها للمفامالث الخاصت بأمىإ وممخلٓاث والتزاماث الجمفُت و جخضمن اإلاالُت اإلاعلىبجحذد هزه الالئحت العُاظاث 

ابت  . ـملُاث الؽشاء والخحصُل والصشه والدسجُل والٌش

 : للمصطلحاث الواردة في الالئحت حعزيفاث (1)املادة 

 .حفني الجمفُت: الجمفُت 

 . الجمفُتإداسةٌفني مجلغ : اإلاجلغ 

 . الفمىمُتحفني الجمفُت   : الفمىمُتالجمفُت 

 . الجمفُتإداسةسئِغ مجلغ : الشئِغ 

.  الجمفُت إداسةهى نائب مجلغ : نائب الشئِغ 

. ٌفني ـضى مجلغ ؤلاداسة : الفضى 

 ً  للصنذًو جم اخخُاسه و حذ  ـضاء مجلغ ؤلاداسة اإلانخخبمي  :  ممي الصنذو
ً
.  مُنا

 . اإلاملْتهى مؤظعه محاظبُه مفخمذه مصشح لها بالفمل في : مذٌَ الحعاباث الخاسجي 

  :الهدف من الالئحت ( 2 )املادة 

:   الخالُت ألالشاض جحٍَُ إلىتهذه هزه الالئحت 

  .ة وممخلٓاث ومذخشاث الجمعي مىإالحىاػ ـلى  -1

  .ةضماي صحت الدسجُل اإلاحاظبي لجمُق البُاناث اإلاالي -2

ت  -3  . واإلاصشوواث ؤلاًشاداث من ألامىإجنؽُم ومشاٌبت حِش

 :البنوك ( 3 )املادة 

  . الفشبُت العفىدًت في اإلاملْتالىظنُت اإلاخذاولت لذي  ي من البنُى  ِثرًجب وخح حعاب مصشفي  و  -1

 . او السحب ـلى اإلاْؽىه اإلاالُت اإلاصشوُتإلاجلغ ؤلاداسة الحَ في العلب والخصذًَ ـلى الدعهُالث  -2

ُق ـلى الؽُٓاث لمر مْخملت البُاناث  -3  . ـلى البُاض  وًمنق الخٌى

ه لحعاباث البنُى من معئىلُت إـذاد -4 ه ؼهٍش  .اإلاحاظب  حعٍى
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 الجمفُت في حعاباث مصشوُه محلُه مضمىنت الفىائذ وس ط اإلاإ مثل الىدائق  مىإ إًذاؿللمجلغ الحَ في  -5

  و  والثابخت وال ًحَ للمجلغ جحذ  ي ؼشه الذخٕى في مضاسباث 
ً
 .الجمفُت باظم  اظدثماساث مالُه نُابت

  : الجمعيت املصزفيتصالحياث السحب من حساباث  ( 4 )املادة 

 . حفخمذ معدنذاث الذوق من اإلاذًش اإلاالي والشئِغ  و نائبه ٌبل الدعذًذ  يًجب  -1

ق الؽُٓاث  و  -2 مي  وامشًجب  ي جٌى ُفمي مؽتِر  ممي الصنذًو   حذاهما الصشه من الحعاباث اإلاصشوُت بخٌى

 . نائب الشئِغ  ووالثاني الشئِغ 

 ـن حمُمر الخىاٌُق حإ حؽُْل مجلغ ؤلاداسة الجذًذ إبالكًجب  -3
ً
  ي حمُمر  و البنُى التي ًخم الخفامل مفها وىسا

ضاء في آخش ُق ألـا  . اإلاخىلمي بالخٌى

ذ ـن  -4  آالهـؽشه  )جحخىؾ الجمفُت بمبلن ال ًٍض
ً
إ نٍذا ي  ( ٍس ت للجمفُتإلاىاحهت اإلاصاٍس جب حعذًذ  , النثًر ٍو

 .هزا اإلابلن مٍابل الىىاجمر 

ذ ٌُمتها ـن  -5 إ ًجب  ( 2500 )اإلابالن والىىاجمر التي جٍض  . حعذد بؽُٔ من الحعاب اإلاصشفي للجمفُت  يٍس

:   الجمعيت إيزاداث ( 5 )املادة 

:   الجمفُت من اإلاصادس الخالُت إًشاداثجخٓىي 

ضاءسظىم اندعاب  -1 ت ألـا ّاث العنٍى  . والاؼترا

ّاث  -2 ضاءجحصُل الجمفُت سظىم اندعاب واؼترا تألـا إ  (200)  والتي جبذ  من  العنٍى  .ٍس

اث الممر  -3  اإلاحلُت وألاهلُت  اإلاجلغ واإلاٍذمت من اإلاؤظعاث الحٓىمُتاي ًىاوَ ـلُهث و إمؽشوظتاإلانح و الخبـر

  .ألاوشادوالذولُت ومن 

ق من اإلاؤجمشاث ووسػ الفمل إًشاداثوائض  -4 ٕ وألاظىاً اإلاؽاَس ت التي جخى  .الجمفُت الٍُام بها ي  الخمًر

  .مؽشوظت لمر  خشي  إًشاداث -5

 . الجمفُت في الحذود اإلاعمىح بها  مىإ والىىائذ الناججت ـن اظدثماساث ألاسباح -6

  : مصاريف الجمعيت ( 6 )املادة 

ق الؽُٔ إرا إال اإلاصشوُت للجمفُتال ٌسحب  ي مبلن من الحعاباث  ً  ٌو وجخمثل ,  نائب الشئِغ  و والشئِغ  ممي الصنذو

ي الجمفُت في   : آلاحيمصاٍس

 
ًال
 : آلاحي  أجخمثل في إلاداريت أالعموميتاملصاريف  :  أو

  .وألاحىس الشواجب  -1

  .ؤلاًجاساث -2

اث  -3  .الٍشظاظُت واإلاعبـى

 .النٍل واإلاىاصالث  -4

 .الصُانت  -5

 .الضُاوت  -6
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ذ والهاجي والىاِغ  -7  .البًر

  . خشي الْهشباء واإلااء وسظىم البلذًت وسظىم  -8

ٕ اظتهالُ  -9  . الثابخت ألاصى

 .اإلاصشوواث  -10

 
ًال
 جكاليف املشاريع : ثانيا

ق راث ةظيك الهُئاث الحٓىمُت الظخخذامها في ث وحعخٍعب الجمفُت دـم مالي من مؤظعاث اإلاجخمق اإلاذني اإلاحلُت   مؽاَس

وجٍىم الجمفُت بصشه هزه اإلاعاـذاث  و الهباث حعب الؽشوط اإلاخىَ ـليها ,  جأظِعها وإٌشاض بمهام الجمفُت ةـالً

:   اإلافاًمر الخالُت إلىباإلضاوت , والتي ًخعلب من الجمفُت الالتزام بها 

ً ًخىلى  -1  . ـلى حعذًذ اإلاصاٍسي ؤلاؼشاه معؤولُت  ممي الصنذو

ي  -2 ُه لدسجُل اإلاصاٍس  .وخح دواجش وـش

ذه لفملُت الصشه  -3  .جىومر وىاجمر مٍؤ

ذ ـن  -4 إ بىاظعت ؼُٓاث بنُْه 2500حعذًذ اإلابالن التي جٍض  . ٍس

 
ًال
جكاليف السفز : ثالثا

ي , جمثل جٓالُي العىش التي حعذدها الجمفُت للفضى  اؼت وؤلاٌامتمعاهمت الجمفُت في حمعُت مصاٍس   زناء واإلاىاصالث ؤلـا

ي مؽترإرا و ,  خاسج مٍش مذًنت الجمفُت مهمتٌُام الفضى بمهمت ظىش لخمثُل الجمفُت في  ّانذ اإلاصاٍس .  خشي  مق حهاث ِت 

عخحَ الفضى بذالث  ي الخنٍل من الذسحت العُاحُت جىومر الجمفُت لخزاِش العىش ـلى إلىباإلضاوت ,  للعىش نٍذًتَو  ومصاٍس

ّالخالي نٍذًتوإلاجلغ ؤلاداسة جٍذًش صشه مبالن , والى اإلاعاس في الذٕو ألاحنبُت  ي العىش  :   له لخمعُت مصاٍس

إ  حعب جٓالُي اإلافِؽت (000-000)ًحذد اإلابلن حعب لالء اإلاذًنت التي ظِبفث لها ما بمي  -1 حذد , ٍس ٍو

 . في اإلاذًنت ألاظفاسالُىمُت حعب لالء  الٍُمت مجلغ ؤلاداسة

اؼت واإلاىاصالث ًذوق للفضى ةفي حإ جحمل الجمفُت لخٓلي -2 من البذالث % 50 الىنذً بذوي جٓالُي ؤلـا

  . ـاله

% 25حمُق جٓالُي ظىش الفضى وعىه جذوق الجمفُت  (ة خاسجي وداخلُت )في حالت جحمل  ي حهت  خشي  -3

 .من البذالث الُىمُت  ـاله 

.  مهمت العىش  ًام ـلى ـذد إضافيًحدعب ًىم  -4

ش اإلابالن وجحمل الجمفُت للخٓالُي ِما وسدث ؤلاداسةوإلاجلغ  -5   . ـاله في حمُق الحاالث جٍٍش
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ًال
الاسخضافت  : رااعا

ي , بناء ـلى ٌشاس اإلاجلغ باظخضاوت شخصُاث من الخاسج ـلى نىٍت الجمفُت   و الىفلُت لإلٌامتجخحمل الجمفُت اإلاصاٍس

اؼت واإلاىاصالث وجزِشة العىش ـلى  خىلى, لألشخاص اللزًن ًخم دـىتهم من خاسج العائي  , الذسحت العُاحُتؤلـا   ممي ٍو

 ً ي الىفلُت من حعاباث الجمفُت الصنذو .  حعذًذ اإلاصاٍس

ّانذ جٓلىت إراِما ًمْن اظخضاوت الجمفُت لصخصُاث من الخاسج  اؼت   وجزاِش العىش ـلى نىٍت الضُي  و ؤلاٌامت وؤلـا

ي ـن الضُي  ,  خشي حهت  . وفي هزه الحالت ال جخحمل الجمفُت  ًت مصاٍس

  :السلف النقديت لخغطيت النثرياث ( 7 )املادة 

ت  نؽام العلىتإجباؿًخم  جب  الُىمُت النٍذًت لخمعُت اإلاصشوواث النثًر :   الخالي إجباؿوالبعُعت  ٍو

  . ممي الصنذًو  و من ًشي اإلاذًش الخنىُزي  ي جٓىي العلىت باظم  -1

ذحذًذةًجب حمعُت مبلن العلىت وظلب ظلىت  -2  . لفملُت الصشه ة بفذ جٍذًم الىىاجمر  و اإلاعدنذاث اإلاٍؤ

ذ مبلن العلىت ـن مبلن  -3 إ آالهـؽشه (10000)ال ًجىص  ي ًٍض  . ٍس

ذ ٌُمتها ـن  حعخخذم العلىت -4 اث واإلاصشوواث التي ال جٍض إ 2500النٍذًت لدعذًذ اإلاؽتًر  . ٍس

 :امليزانيت الخقديزيت  ( 8 )املادة 

ي   ممي الصنذًو ًخىلى -1 ه لإلًشاداث واإلاصاٍس فتإـذاد ممزانُه جٍذًٍش ت اإلاخٌى شاعي ـنذ العنٍى  ؤلاًشاداث إـذادها ٍو

ي الىفلُت  فاث للفام الٍادم للعنتواإلاصاٍس  .  العابٍت والخٌى

ت الفمىمُتحفخمذ الجمفُت  -2 ا بؽهش دٌعمبر ـلى اإلامزانُت الخٍذًٍش  .بفذ جٍذًش   للجمفُت ظنٍى

 ظبب ًمْن الاظخمشاس في الصشه في  ضَُ الحذود أليفي حالت ـذم اـخماد اإلامزانُت ٌبل بذاًت الفام الٍادم  -3

تاـخمادا ـلى   . للفام الزي انخهى اإلامزانُت الخٍذًٍش

 ألاظباب بفذ إبذاء إال وٍغ وال ًجىص الصشه ـلى بنىد خاسج اإلامزانُت اإلامزانُت اإلافخمذةًخم الصشه من بنىد  -4

 .وبمىاوٍت اإلاجلغ 

ٌشب احخماؿ   حفشض اإلاناٌالث ـلى  يًمْن اإلاناٌلت بمي بنىد اإلامزانُت بفذ  خز مىاوٍت اإلاجلغ ـلى رلٔ ـلى  -5

 .ـمىمُت للفلم للجمعي إ

  : املاليتالسنت ( 9 )املادة 

خ العنت ٍذم مجلغ ,  دٌعمبر من ّل ـام 31 ًناًش وجنخهي في 1 اإلاالُت للجمفُت جبذ  بخاٍس ش مالي مق الحعاباث ؤلاداسةٍو  جٍٍش

ل من ّل ـام الفمىمُت للجمفُت الخخامُت اإلاذٌٍت ذ ال ًخجاوص نهاًت ؼهش ابٍش  في مـى
ً
ا .  ظنٍى
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 :مدقق الحساباث الخارجي  ( 10 )املادة 

ّالخالي ة اإلااليالعنت في نهاًت مذٌٍت خخامُتًخىلى اإلاذٌَ الخاسجي إـذاد بُاناث حعابُه     :

 . واإلاصشوواث ؤلاًشاداثبُاي  -1

  .ةاإلامزانُت الفمىمي -2

 . واظخخذاماتها ألامىإبُاي مصادس  -3

 .بُاي العُاظاث اإلاحاظبُت  -4

 .مالحؽاث ـلى الحعاباث الخخامُت والسجالث اإلاحاظبُت  -5

  :السياساث املحاسبيت ( 11 )املادة 

الخخامُت  الحعاباث إـذاد في اإلاحاظبُت اإلاخبفتإلاجلغ ؤلاداسة بالدؽاوس مق مذٌَ الحعاباث الخاسجي جحذًذ العُاظاث 

ت .  للجمفُت العنٍى

  : أالخقاريز املاليتاملحاسبيت أالحسابيتالسجالث  ( 12 )املادة 

ا  -1 وجىضح ,  الْترونُا باظخخذام الحاظىب  وًجب معٔ دواجش وسجالث محاظبُه منخؽمت بأحذر العًش ًذٍو

ذادحمُق اإلافامالث و البُاناث اإلاالُت   .ة الحعاباث الخخامي اإلاعلىبت إـل

 . (الؽُٓاث , ظنذاث الصشه , ظنذاث الٍبض  ) اإلاحاظب  بمفشوت اإلاحاظبُت الخالُتجحىؾ اإلاعدنذاث  -2

ابتجخضق حمُق حعاباث  -3  . و الخذٌَُ من ٌبل مذٌَ الحعاباث الخاسجي الجمفُت للٌش

 وجٍذًمه  -4
ً
إـذاد ِؽي ؼهشي باإلًشاداث واإلاصشوواث و سصذة الجمفُت في البنُى والالتزاماث اإلاخحٍٍت وفال

ذ   . نهاًت الؽهش الخالي  ٌصاهللمذًش اإلاالي في مـى

ض اإلاالي للجمفُت ّل زالزت إـذاد -5 ش ـن اإلاِش َ  ؼهش جٍٍش  . اإلاجلغ اإلاحاظب إلى وجٍذًمه ـن ظٍش

 . أللشاض الخذٌَُ الالصمتجىومر ّل البُاناث واإلاعدنذاث والسجالث اإلاحاظبُت  -6

 : أالخعديالث أالحذفإلاضافاث ( 13 )املادة 

 ألاظاس ي اإلاشوٍت ـلى  ي ال ًخفاسض رلٔ مق النؽام ؤلاحشاءاث هزه الالئحت و  حٓاماإلاجلغ هى اإلاخٕى في جىعمر  -1

 .للجمفُت  الذاخلُت والالئحت

 

 

 


