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 هد  مد  تحللدل طرلد  عدن وذلد  الجمعلد  فد  الم للد  العمللد   سدلر تدهم  شدنها  مدن التد  اإلجدرااا  توضدل  الدللل  هذه من الغرض

 .الخلرل  الجمعل   عم  ف  المعتملة الم لل  األهشط 

 الم لل  لإللارة الم لل  األهشط  لك ف  مه سب  رق بل  مع للر وضع. 

 السدتخلاما  وذلد  وفع للد  بكفد اة اإللارل  والتق رلر الموازه   فلا  بم  واض  بشك  للجمعل  الم لل  واإلجرااا  السل س   تحللل 

 .ووم ئفا  أهشطتا  بك ف  الجمعل  وتهمل  إلارة ف 

 الجمعل  ف  الم لل  اإللارة مومف  لك ف  محلث مرجع  للل  وتوفلر تنملن . 

 الجمعل  لاخ  الم لل  اإللارة وما   وم ئف هط   على واإلجرااا  السل س   تطبل  عهل والتواف  االهسج   ضم ن. 

 :اآلتية والوثائق المستندات ومنها سليمة وبطريقة آمن مكان في المستندات بجميع االحتفاظ يجب

   المراجع  وتق رلر السهول  الحس ب . 

  الجمعل  مع المبرم  االتف قل   جملع . 

 التوملف عقول . 

   الملكل  سهلا . 

  وغلره  االستش رل  المك تب و الم هح  والجا   البهو  مع المراسال . 

  ق هوهل  أو م لل  أهمل  ذا  أخرى مستهلا  أي. 

 األهشدط  بجملدع القلد   عهدل الجمعلد  ف  الع مللن ك ف  قب  من اتب عه لراعى والذي والمح سب  الم ل  للهم   األس سل  القواعل بل ن •

 .الم لل 

 الددلاخل  والضدبط المراقبد  وقواعدل والتحصددل  الصدرف قواعدل وتهمدل  الجمعلدد  وممتلكد   أمدوا  علدى المح فمدد  إلدى تادلف كمد  •

 .الم لل  الحس ب   وسالم 

  جمعل  إكرا  لحفم الطع  :  الجمعل  •

  الجمعل  إلارة مجلس: اإللارة مجلس •

  الجمعل  للى والمح سبل  الم لل  األعم   ك ف  عن المسؤو : الم لل  اإللارة مللر  •

 .والم لل  اإللارل  اإلجرااا  بك ف  الجمعل  التزا  ملى عن المسؤو  الشخص: اللاخل  المراجع  •

 مدن أو المجلدس عدن صد لر قدرار بموجدب إال فلاد  فقرة أو م لة أي تغللر أو تعلل  لجوز وال اإللارة مجلس قب  من الالئح  هذه ُتعتمل

 .مه سب بوق  سرل ها  بلا قب  األمر لامه من ك  على تعملما  لهبغ  تعللال  أي صلور ح ل  وف  بذل ، لفوضه
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  مخ لف  أي عن الم لل  اإللارة مللر إخط ر وعلله با  وااللتزا  الالئح  هذه تطبل  مراقب  عن المسؤو  هو الجمعل  ف  اللاخل  المراجع

 ..ذل  إلى الح ج  لع  إذا األهمل  ذا  ب ألمور الم ل  المشرف وإبالغ بذل  والكفلل  الالزم  اإلجرااا  واتخ ذ فورا   لمع لجتا  للعم 

 .الجمعل  ف  با  المعمو  الصالحل   الئح  حسب اإللارة مجلس لخوله من هو الجمعل  عن التوقلع ح  لمل  من إن   •

 أن علدى الجمعلد  عدن التوقلدع همد   لقدر وكمد  واإللارلد  الم للد  الصدالحل   لالئحد  وفقد    الم للد  الصالحل   اإللارة مجلس ُلحلل •

 :لل  م  ذل  لتضمن

 .الم ل  الصرف عملل   حلول -أ 

 .صالحل تا  وت رلخ المعتملة التوقلع   هم ذج -ب

 :اآلتية العامة والمفاهيم لألسس وفقا   الحسابات إعداد يتم

 . الت رلخل  التكلف  مبلأ بموجب األصو  تسجل  •

 . االستحق   أس س على والمص رلف اإللرالا  تسجل   •

 . االستمرارل  فرض على ق ئم  الجمعل   •

 . الم لل  للقوائ  الك م  االفص ح بمبلأ العم   •

 . مستقل  مح سبل  بسجال  االحتف م الجمعل  على إن    •

 بطرلق  المح سبل  العملل   وجملع الم لل  والقوائ  المح سبل  ب للف تر االحتف م لجب  •

 .مه سب وق  أي ف  عللا  واالطالع ب لرجوع عالق  له طرف ألي تتل  •

 . مهمم  وبطرلق  علم  أس س على والقرارا  االجتم ع   ومح ضر والسجال  الفواتلر أرشف  •

 بصددورة ب إلفصدد ح الضددرورل  االسددتحق ق   جملددع تشدم  بحلددث ،(سددهوي سددهوي، ربددع شداري،) أسدد س علددى التقدد رلر إعددلال لدت  •

 .ب لجمعل  المتعلق  األهشط  وهت ئج الم ل  الموقف عن ولقلق  واضح 

 الح جد  لعد  إن اإللارة لمجلدس تقدللما  ولت  الم لل  القوائ  إصلار من االهتا ا بعل الجمعل  أهشط  لك ف  الم لل  التق رلر إعلال لت  •

 .ذل  إلى

 :شهري أساس على اآلتية الحسابات تسوية

  البهو  ف  الهقل •

 . الملله  الذم   •

 . اللائه  الذم   •

 . مقلم  الملفوع  المب لغ •
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 :البنكية بالحسابات يتعلق عمل بأي القيام عند التالية السياسات اتباع يجب

 . الجمعل  ب س  البهكل  الحس ب   جملع فت  •

 فدد  المعتمددلة واإللارلدد  الم للدد  الصددالحل   الئحدد  حسددب بدد لتوقلع والمفددوض المسددؤو  قبدد  مددن الصدد لرة الشددلك   ك فدد  توقلددع  •

 . الجمعل 

 . شاري أس س على البهكل  الحس ب   ك ف  تسول  عملل   إجراا  •

 .  ماوره  حلن مب شرة   عها  والتحري التسول  عملل   ف  تمار والت  الع لق  المس ئ  ك ف  ح   •

 . الجمعل  تخص الت  البهكل  التحولال  ك ف  اعتم ل  •

 .المتبع  لإلجرااا  وفق    حس ب أي قف  اعتم ل  •

ا عشر اثه  عن عب رة ه  للجمعل  الم لل  السه  •  إقف   ولت  سه  ك  من للسمبر من اآلخر ف  وتهتا  له لر من األو  من تبلأ شار 

 .شار ك  ها ل  ف  المح سبل  اللف تر

 المتعد رف المح سدب  وقواعدل السدعولل  العربلد  المملك  ف  التج رة وزارة عن الص لرة المح سبل  واألعراف القواعل الجمعل  تت بع •

 .با  والمعمو  عللا 

 وهفقد   ومطلوب   موجولا  وتسجل  إلثب   اآلل  الح سب على الع م  ب لحس ب   خ ص هم   ب ستخلا  حس ب تا  الجمعل  تمس  •

 .الجمعل  وإلرالا 

 المدد ل  العمد  ومتطلبد   االحتل جد   مددع ومالئمتده الهمد   صدالحل  مددن المسدتمر ب لتنكدل الم للد  اإللارة ومددللر العد   لمدللرا لقدو  •

 األلاا مسدتول   أعلدى مدع مته سدق    وإبق ئده وتطولره لتحللثه والسع  فله األعم   ومت بع  والرق ب  والتخطلط والتحلل  والمح سب 

 .المح سب 

 : اآلتي إلى ينقسم المالي التخطيط

 .الواحلة الم لل  السه  عن تزلل زمهل  بفترة ولتعل  األج  طول  م ل  تخطلط •

 .واحلة م لل  سه  عن تزلل ال قصلرة زمهل  بفترة ولتعل  األج  قصلر م ل  تخطلط •

 .المملك  ف  با  والمعمو  الس ئلة األخرى واألهمم  الق هوهللن للمح سبلن السعولل  الالئ  لمتطلب   وفق    الم لل  القوائ  إعلال •

 الزمهل  ب لفترا  المتعلق  الهقلل  والتلفق  . العملل   وهت ئج الجمعل  ألوض ع والع ل  الصحل  الموقف الم لل  القوائ  ُتمار أن •

 .الطلب وعهل محلل ت رلخ ف  المهتال 

 .با  والعم  والتقلل بنو  أوال التق رلر إعلال ف  الق هوهل  المتطلب   ف  المستجلة المتغلرا  مت بع  •

 .الم لل  ب لسل س   مبلن ه  كم  الم لل  التق رلر إلعلال المحللة ب لمواعلل االلتزا  •
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 . الم لل  اإللارة قب  من الم لل  الفترة ها ل  ف  المعل الها ئ  المراجع  ملزان إعلال •

 . للجمعل  التفصللل  الم لل  القوائ  بإعلال الم لل  اإللارة تقو  •

 . مطلوب هو م  حسب اإلفص ح لت  أن وعلى التق رلر إعلال ومتطلب   أهمم  بجملع التقلل  •

 الم لل  اإللارة مللر قب  من القوائ  لاذه المؤللة والجلاو  المراجع  بموازلن مصحوب  الم لل  القوائ  لجملع الها ئل  المراجع   •

 .التقللرل  الموازه   بنرق   مق ره    ك ه  إن الع لل  غلر الفروق   من والتحق 

 .عللا  والمص لق  العتم له  اإللارة مجلس على عرضا  ث  ومن لالعتم ل عللا  والموافق  لالطالع للمشرف الم لل  القوائ  تقلل  •

 .واعتم له  الم لل  القوائ  بمراجع  اجتم عه ف  اإللارة مجلس لقو  •

 .الح ج  لع  إن عللا  والتعلل  والمراجع  لالطالع اللاخل  للمراجع الم لل  القوائ  تقلل  •

 هو م  حسب سهوي أس س على تلقلقا  على والحصو  المحلل الوق  ف  الم لل  القوائ  إعلال عن مسؤو  الم لل  اإللارة مللر •

 .با  والمعمو  المتبع  لألهمم  ووفق    مطلوب

 لسدم  وبمد  الجمعل  هش ط طبلع  مع لتواف  ترقلم  أسلوب وف  الحس ب   ترملز أس س على لقو  للحس ب   لللال   الم لل  اإللارة تضع

 :ك آلت  وتكون مح سبل  مستول   خمس  عن تق  ال والت  المح سبل  المستول   من علل بإلج ل

 وزمدرة الخصدو  أو المطلوبد   لحسد ب   وزمدرة األصدو  أو الموجدولا  لحسد ب   زمدرة تخصلص عن عب رة وه : الحس ب   زمر

 .اإللرالا  أو والتك للف الهفق   لحس ب  

 تتفرع كنن الحس ب   من معلن بهوع مها  ك  تختص رئلسل  مجموع   إلى حس ب   زمرة ك  تفرلع عن عب رة وه : الحس ب   فئ  

 .ذل  ش به وم  الث بت  األصو  حس ب   وفئ  المتلاول  األصو  حس ب   فئ  إلى األصو  حس ب   زمرة

 مدن عدللا   مهاد  رئلسد  حسد ب كد  ولضد  الرئلسدل  الحس ب   من علل إلى حس ب   فئ  ك  تفرلع عن عب رة وه : الرئلسل  الحس ب  

 .الع م  الحس ب  

 . المس علة الحس ب   من علل إلى ع   حس ب ك  تفرلع عن عب رة وه : الع م  الحس ب  

 الوصو  من ُلمكن وبم  للجمعل  التهملم  الالك  لتضمهه الت  اإللارا  لتصهلف موازلن المح سبل  للوحلا  لللال   الم لل  اإللارة تضع

 حلدث مدن الم للد  اإللارة فله ترغب الت  وب لمستوى اإللارا  هذه عم  وهت ئج واإللرالا  والهفق   والمطلوب   الموجولا  تحللل إلى

 .التفصل  أو الجمع

 

 :اآلتي ومنها شهريا   المستحقات إقفال يجب 

 .السعولي والعم   العم  هم   حسب ب لمومفلن المتعلق  المستحق   •

 . المصروف   جملع •

 .اإللرالا  جملع •
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 :اآلتية الستة المجاالت يشمل الحسابات دليل

ل الرمز وهو: الحس ب رمز •  . رئلس  حس ب لك  والمخصص المحل 

 . الرئلس  الحس ب اس  لمث : الحس ب وصف  •

 . ذل  غلر أ  متحرك    ك ن إذا عم  الحس ب عن ع   توضل  لمث : الحس ب وضع  •

 . لائن حس ب أ  مللن حس ب هو وه  اللخ  بق ئم  أ  ب لملزاهل  مرتبط   الحس ب ك ن إذا عم  توضل  لمث : الحس ب طبلع   •

 المدرتبط المحدللة اإللارة توضدل  لمثد : اإللارة. • ذلد  غلر أ  تفصلل  هو وه  الحس ب مستوى توضل  لمث : الحس ب مستوى  •

 .الحس ب با 

 جللدلة رمدوز واسدتخلا  لحدذفا  الضدرورل  غلدر الرموز لتحللل األق  على سهوي هصف أس س على الحس ب   للل  مراجع  لجب •

 .للجمعل  والمستقبلل  الح لل  لالحتل ج   وفق    محلث    الحس ب   للل  ُتبق 

 .اعتم له لت  ذل  على وبه ا   الم لل  اإللارة مللر الى فله الرجوع لت  إجراؤه لرال الحس ب   للل  ف  تغللر أي إن   •

 . حس ب وضع تغللر أو إلغ ا أو بفت  الخ ص الطلب بمراجع  اللاخل  المراجع لقو  •

 تشم  والت  إلغ ئا  إلى أو لا  الح ج  لتقلل  حركتا  إلق ف ت  الت  الحس ب   بمراجع  الم لل  اإللارة مللر لقو   •

 .واحلة لمرة لالستعم   الحس ب   للل  ف  الملرج  الحس ب   - أ

 .الصفرل  األرصلة ذا  الم ضل  السهوا  خال  حرك   أي تشال ل  الت  الحس ب   - ب

 .أخرى حس ب   مع لمجا  ولمكن متش با  حس ب   بنها  التجرب  أوضح  الت  الحس ب    -  

 بتقلدل  لقو  بلوره والذي رئلس  حس ب تحرل  أو تغللر/  إلغ ا/  فت  إلى الح ج  ملى إلى الم ل  المشرف بإخط ر المح سب لقو  •

 كدد ن إذا عمدد  للتنكدل المتحركدد  غلدر الحسدد ب   ق ئمد  مراجعدد  و رئلسد  حسدد ب تحرلد  أو تغللددر/  إلغد ا/  فددت  إلدى الح جدد  مدلى

ا المطلوب الرئلس  الحس ب  .ال أ  مجلل    المطلوب الحس ب فت  ك ن إذا م  ف  الهمر و ال أ  الق ئم  ف  موجول 

 :اآلتية اإلجراءات إتباع يجب للمستحقات الشهرية الدورة إقفال عند

 ها لد  مسدتحق   مخصدص مثد  بد لمومفلن المتعلقد  المسدتحق   تسدجل  مدن شدار ك  ها ل  ف  الم لل  اإللارة مللر قب  من التنكل •

 .السعولل  العربل  المملك  ف  با  والمعمو  الس ئلة والقواهلن لألهمم  طبق    الخلم 

 .لا  الم لل  اإللارة مللر اعتم ل بعل اللفع  وإجراا المستحق   ف  تج وز أو هقص أي تسول  لت  •

 .المقلم  اللفع   هذه جملع تقللل مراع ة لجب الجمعل  على والمستحق  المقلم  للملفوع   الشاري اإلقف   عهل

 ف  المتبع  والتعملل الموافق  إلجرااا  وطبق    الموازه  ف  المعتمل للمبلغ طبق    لكون الرأسم لل  المصروف   من الصرف عملل  إن   •

 .الجمعل 

 . الرأسم لل  األصو  ق ئم  ف  للرج أن لجب سعولي لاير ألف قلمته تتج وز أص  أي إن   •
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 . الث بت  األصو  حس ب   ف  إللراجا  علله المتع رف ب لشك  الرأسم لل  المصروف   تخصلص  •

 .الرئلسل  االهحراف   مبررا  لتوضل  الم لل  اإللارة مللر قب  من االهحراف   تحلل  تقرلر مراجع   •

 المح سدبل  الوحلا  للل  استخلا  وصالحل  مستول تا  مختلف حسب الحس ب   إلغ ا أو قف  أو لمج أو اشتق   أو إحلاث صالحل   إن  

ل الحس ب   توزلع ف  الم لل  اإللارة علله تسلر الت  والمستوى  .الصالحل   الئح  حسب وذل  بقرار ُلحل 

 فد  والمح سدبل  الم للد  العملل   وتوحلل لضبط به التقلل لترتب الت  والمح سبل  الم لل  لإلجرااا  لللال   الم لل  اإللارة مللر لضع •

 الح سدب أهممد  اسدتخلا  لراعدى أن علدى اإلجدرااا  هدذه وتضدبط وُتوض  تثب  الت  والمح سبل  الم لل  الهم ذج ولقترح الجمعل 

 . المجلس من بقرار والمح سبل  الم لل  اإلجرااا  مجموع  اعتم ل ولت  العم  وتسجل  إهج ز ف  ممكن قلر أكبر إلى اآلل 

 .الللل  هذا ف  عللا  المهصوص الم لل  واإلجرااا  والقواعل للسل س   تفصلال   تتضمن والمح سبل  الم لل  اإلجرااا  إن    •

 .الشفال  األوامر تُعتمل وال كت ب ، أمر فله ُلرفع أن لهبغ  م ل  عبا علله لترتب أمر أي إن  

 مدن أو المدللر التهفلدذي مدن خطد  تعملدل لون للجمعلد  الم للد  الهدواح  لخدص فلم  للغلر بل ه   أو معلوم   بني اإللالا لجوز ال •

 .بذل  لفوضه

 خطلد  بموافقد  إال الجمعلد  خد رج إلدى عهاد  صدور أو الم لل  والقوائ  والموازلن والتق رلر الم لل  المستهلا  إخراج ب ت    مهع    لمهع •

 .بذل  لفوضه من أو الم ل  المشرف من

 :يلي ما األصول تشمل 

 لح ج  الالزم  واألث ث الهق  ووس ئ  والمعلا  والمراف  والمب ه  األراض  وتمل  واقته ا شراا عن عب رة وه : الث بت  األصو  •

 .اقته ئا  أغراض تحقل  ف  تس عل والت  العم 

 .األخرى المتلاول  األصو  إلى ب إلض ف  العم  لح ج  الالزم  الهقلل  عن عب رة وه : المتلاول  األصو  •

 .الحل زة ت رلخ ف  الت رلخل  بتكلفتا  السجال  ف  تقللله  ولت  المعتملة لإلجرااا  طبق    الث بت  األصو  حل زة لت  •

 تسدول  وبعدل حل زتاد  تد رلخ تعقدب التد  بد لفترا  الخ صد  الم للد  القدوائ  فد  المقلدلة الث بتد  األصدو  عدن واإلفص ح التقلل  لجب •

 .لا  المتراك  اإلهال 

 .المب شر اإلهال  طرلق  ب ستخلا  لألص  اإلهت ج  العمر على لإلهال  الق بل  األصو  تكلف  توزلع لجب •

ا سهوي أس س على اإلهال  حس ب لت  •  علدى اإلهدال  ُلحمد  ال األصد  مدن التخلص ح ل  ف  بلهم  األص  حل زة ت رلخ من اعتب ر 

 .الم لل  اإللارة مللر قب  من األمور هذه مت بع  ولت  األص  من  فلا التخلص ت   السه  الت

 ذلد ، علدى بهد ا   تحللثده ولجدب الث بت  األصو  وسج  الع   األست ذ لفتر ف  المعتملة لإلجرااا  وفق    الث بت  األصو  من التخلص •

 .والخس ئر األرب ح حس ب على مها  الُمتخلص الث بت  األصو  من( الخس ئر أو) المك سب تحمل  لجب كم 

 .شار ك  ها ل  ف  الع   األست ذ لفتر رصلل مع الث بت  األصو  سج  تسول  •
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 . مها  التخلص أو تغللره  أو ث بت  أصو  شراا تعملل طلب تعبئ  المعهل  اإللارا  على •

 . المطلوب األص  بشراا للقل   المشترل   للجه  وتقللمه الشراا تعملل طلب هموذج استكم    •

 . شرااه المرال للمهتج أسع ر عروض بتوفلر اللجه  تقو   •

 . واعتم له المعتملة ب لموازه  مق ره    المطلوب التعملل بمراجع  المح سب لقو   •

 .االعتم ل قب  الصالحل  ص حب من الموافق  على الحصو  لجب الموازه  ف  ملرج   غلر األص  ك ن إذا  •

 . اللفع إلجرااا  وفق   شل  بإصلار الم لل  اإللارة تقو  التعملل ح   ف  •

 .وتقللله  إللخ لا  للمح سب والف تورة المعتملة المع مل  اص  بإرس   المشترل   عن المسؤو  لقو  األص  شراا بعل •

 فلا  بم  ب لك م  لألصو  الشار ها ل  ف  اإلهال  حس ب للت  الث بت  األصو  سج  ف  إض فتا  ت  الت  األصو  جملع إلراج •

 .حل زتا  ت  الت  األصو 

 .الث بت  األصو  سج  من الشار خال  مها  التخلص ت  الت  األصو  جملع استبع ل •

 :اآلتي النحو على المخزون مع التعامل يتم

 . أق  ألام  السو  سعر أو التكلف  بسعر المخزون تقللل لت  •

 . االستال  هموذج واسـتخراج المسـتولع فـ  فعلل   المـوال اسـتال  عهـل المخـزون تقللـل لـت  •

 .مهتم  أس س على الت لف  للموال مخصص تكولن لت   •

 :اآلتية اإلجراءات اتباع يجب المخزون مشتريات لتقييد

 . واالستال  الفحص محضر استخلا  طرل  عن المخزون المستولع أملن لستل  •

 . المخزون ورق ب  إلارة هم   ف  الموال إلراج ث  ومن طلبه ت  م  مع ومط بقته المخزون من التنكل  •

 .  االستال  ومحضر والف تورة المورل تسلل  وإلص   الشراا أمر من صورة الم لل  لإللارة المستولع أملن لرس   •

 .البض ئع استال  إلص   وهسخ المستهلا  جملع ومط بق  بمراجع  المح سب لقو   •

 . معه التع م  عملل  لتسال  وذل  المستولع لاخ  وجوله ومك ن وعلله الصهف فئ  تحللل •

 .المخزون أصه ف طبلع  االعتب ر بعلن لنخذ للمخزون خ ص ترملز هم   تحللل  •

 مدن وحفماد  األصده ف بعدض لتخدزلن خ صد  وسد ئ  وتدوفلر تلفا  عل  لضم ن آمن مك ن ف  تخزن أن لجب المخزون أصه ف جملع

 .بذل  المفوض المومف على المستولع إلى اللخو  لقتصر أن لجب كم  الجول  العوام 
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 المدوارل خطد  الفرعلد  الخطدط هدذه ومدن الفرعلد  الخطدط علدى وتشدم  األجد  طوللد  الخطد  مدن مشتق  سهول  خط  الجمعل  تعل •

 الع   خال  إهج زه  لتقرر الت  ب ألهلاف الهاوض من الجمعل  إلارا  لتمكلن استحلاثا  لترتب الت  الوم ئف فلا  وتلرج البشرل 

 ومسدتواه  الجلل والمستخلملن المومفلن علل الخط  هذه تشم  أن وعلى األج  طولل  الخط  ف  المحللة األهلاف من إال ه  وم 

 .ب لعم  التح قا  وت رلخ والسهول  الشارل  وتكلفتا  الماه 

 .التقللرل  الموازه  إلعلال أس س    السهول  الخط  تعتبر •

 تتضمن الت  وه  السهول  الخط  ف  الملرج  األهلاف لتحقل  للجمعل  السهوي الم ل  البره مج عن عب رة وه  التقللرل  الموازه 

 :لل  م  لتحقل  إعلاله  وراا من ولسعى الجمعل  أهشط  لمختلف والموارل االستخلام   جملع

 .للتحقل  ق بل  وأهلاف واقعل  احتل ج   إلى مستهلة   علم  أس س على المعلة السهول  العم  خط  عن الم ل  التعبلر •

 . لتحقلقا  الجمعل  تسعى الت  األهشط  لتمول  الالزم  الم لل  الموارل رصل •

  با  والعم  السل س   بتل  والتعرلف سل س تا  تهفلذ على الجمعل  إلارة مس علة  •

 . للجمعل  الكل  األلاا قل س  •

 لمكددن طرلقاد  عددن والتد  الفعللد  واألرقدد   المقدلرة األرقد   بددلن المسدتمرة المق رهد   طرلدد  عدن وذلد  الددلاخل  والضدبط الرق بد   •

 تقولتا  على والعم  الضعف هق ط اكتش ف

 :اآلتي التقديرية الموازنة تشمل أن على السنوية للخطة مالي كانعكاس ونفقاتها إليراداتها تقديرية موازنة الجمعية تعد

 الع   خال  المض ف  الع مل  القوى وتكلف  العم  رأس على الق ئم  البشرل  القوى تكلف  وتض  التشغللل  للهفق   التقللرل  الموازه  •

 .والتجالزا  المعلا  وتكلف  المستالك  والخلم   الموال وهفق   الق ل 

 . للمستفلللن المقلم  الرع ل  خلم   على لإلهف   التقللرل  الموازه  •

 . المقلم  الرع ل  ولخلم   التشغللل  للهفق   التمول  ومص لر الجمعل  إللرالا  التقللرل  الموازه   •

 .حلة على وك    مح سبل  وحلة ولك  الجمعل  حس ب   للل  ف  واإللرالا  الهفق   تبولب  •

 لالعتم ل اإللارة لمجلس لتقللمه الم ل  للمشرف تقل  ث  ومن للجمعل ( التقللرل  الموازه ) الم ل  التخطلط بوضع الم لل  اإللارة تختص

 .والتصلل 

ومع لج   اختص ص تا  حلول ف  مها  وك  با  ج ا م  بتهفلذ مها  ك  وتقو  التقللرل  الموازه  بمشروع الجمعل  إلارا  تلتز 

 .االهحراف   االهحراف   ان وجل 

 ف  المعتملة واإللارل  الم لل  الصالحل   الئح  ف  للبهول المقررة الم لل  االعتم لا  - إلغ ا/ زل لة/ تعلل  - تج وز الممكن من 

 .لص حبا  الممهوح  الصالحل   على وبه ا   الجمعل 
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 علدى لعرضدا  تمالدلا   بلراسدتا  لقدو  الدذي العد   المشرف على لعرضا  العمومل  والملزاهل  الخت مل  الحس ب   الم لل  اإللارة تعل •

 .الم لل  السه  اهتا ا من أشار ثالث  لتج وز ال موعل ف  العتم له  اإللارة مجلس

 .الم لل  اإللارة مللر تقرلر معا  ولرف  اللاخل  والمراجع الم ل  المشرف بتوقلع اإللارة مجلس على الملزاهل  تعرض كم  •

 :يلي ما الميزانية إعداد عند يراعى

 .الملزاهل  إعلال ت رلخ حتى االستاالك   جملع مها  مخصوم   ب لتكلف  الث بت  األصو  بهول إما ر •

 . حلة على مجموع  ك  بل ن مع متج هس  مجموع   ف  المتلاول  األصو  بهول إما ر •

 . الملزاهل  ت رلخ حتى المخصص   مجموع مها  مخصوم   ب لتفصل  األخرى الملله  األرصلة عه صر إما ر  •

 الس بق  الم لل  والسه  الح لل  الم لل  السه  بلن م  المق ره  أرق   الملزاهل  تتضمن  •

 والخس ئر األرب ح حس ب   إعلال تسال  لكف  بم  المختلف  الجمعل  حس ب   لقلل الالزم  السجال  إمس   الم لل  المح سب  تحق 

 .م لل  سه  ك  ها ل  ف  العمومل  والملزاهل 

 المذكورة األغراض تحقل  من لمك ن بحلث الجمعل  أعم   طبلع  تقتضله لم  وفق    عللا  والمتع رف الق هوهل  المح سبل  السجال  •

 .ووضوحا  البل ه   استخراج ساول  من وتمكن الس بق  البهول ف 

 الموازه  بتهفلذ الخ ص  المت بع  عملل   تقتضله م  وحسب المختص  الجا   تطلبه م  لتوفلر بل هل  أو إحص ئل  سجال  أي •

 .السهول  التخطلطل 

 .الصرف بسهل مرفق   بهكل  حواال  أو بشلك   الصرف لت  وع لة   الصرف إذن بمقتضى المب لغ صرف لت  •

 على مؤقت  م لل  عالة بصف  الجمعل  أعم   بعض على مهه لصرف أكثر أو لمومف معلن مبلغ صرف الضرورة عهل الممكن من •

 .المعتملة واإللارل  الم لل  الصالحل   لالئح  وفق    وذل  مها  الغرض اهتا ا عهل تسوى أن

 الجمعل  وبلن بلهه المحرر للتع قل طبق    اللتزام ته اآلخر الطرف تهفلذ من التحق  بعل إال وارل غلر الجمعل  التزام   قلم  سلال إن   •

 الحصدو  بشدرط ولكدن لدذل  الح جد  لعد  إذا الحس ب تح  مقلم  مب لغ صرف الم لل  اإللارة مللر صالحل   من فإن ذل  ومع

 .ذل  على الم ل  المشرف موافق  أخذ مع الك ف  الضم ن على

 واإللارلد  الم للد  الصدالحل   الئحد  حسدب المسؤو  ومص لق  وبتوقلع شل  إصلار طلب هموذج بموجب إال شل  أي لصرف ال •

 .فقط األو  وللمستفلل الجمعل  ف  المعتملة

 الصددرف إذن علددى واإللارلدد  الم للدد  الصددالحل   الئحدد  ومراجعدد  المح سددبل  التوصددل  وأخددذ المراجعدد  بعددل إال الشددل  لحددرر ال •

 .الم لل  اإللارة مللر قب  من علله والموافق 
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 ها لد  ف  مها  ُلستخل  ل  م  وإرج ع بنو  أوال   الالزم  اللف تر ولتسل  البه  من الوارلة الشلك   بلف تر الم لل  اإللارة مللر لحتفم •

 .الخزله  ف  لحفمه الم لل  لو  ك 

 األمدر هدذا لخد لف ومدن الشدلك   بدلفتر أصدولا  مدع الملغد ة الشدلك   تحفدم أن لجدب وكم  بل ض على شل  أي توقلع بت ت   ُلحمر •

 .ذل  مسؤولل  لتحم 

ا الشدل  عللده المسدحوب البهد  فدرع إخطد ر لهبغد  شدل  أي فقدل ح لد  وفد  لح ملده شدل  أي اسدتخراج ُلحمر •  صدرفه إللقد ف فدور 

 .صلوره وت رلخ وقلمته الشل  رق  اإلخط ر ف  لوض  أن وعلى الغل    واعتب ره

 ف  التقللل ولت  شل  بك  الخ ص الصرف إذن مع ومط بقتا  أرق ما  تسلس  بتتبع لومل    الص لرة الشلك   بمراجع  المح سب لقو  •

 .لومل    القلل لت  أن مراع ة مع البه  حس ب

 اإللارة مدللر بمعرفد  البهد  لحسد ب الشدارل  التسدول  وتدت  المح سدب طرلد  عدن شدارل    البه  لفتر على البه  كشوف مط بق  تت  •

 .عللا  موافقته وأخذ علله وعرضا  الم لل 

 إصلار لفلل بم  المستهلا  على لؤشر أن ولجب التوقلع عهل الشلك   مع للصرف المؤللة المستهلا  أصو  تحفم أن لجب •

 .الشلك  

 الصرف س بق  عل  من التنكل بعل الم ل  المشرف بموافق  الصرف لت  أن ج ز معلن مبلغ الستحق   المؤللة المستهلا  فقل  إذا •

 ف قل بل  الصرف ط لب لقل  وأن الصرف تكرار على تترتب الت  الهت ئج بتحملله الصرف ط لب على الالز  التعال أخذ ولشترط

 .أمكن إن المستهل عن

 :اآلتي الوجه على الجمعية من الصرف إذن اعتماد يتم

 .اعتم له لت  ث  ومن المح سب قب  من ومراجعته للصرف ق بال   تجعله الت  المستهلا  جملع لستوف  أن •

 علله وموقع تورلله  وإذن الموال استال  محضر صورة الصرف بإذن لرف  أن لجب المورللن فواتلر بموجب الصرف ك ن إذا •

 .المطلوب  للمواصف   مط بق  وأها  الموال ب ستال  المسؤو  من

 .قب  من الف تورة هذه قلم  صرف لسب  ل  بنهه الم لل  اإللارة قب  من الف تورة على ُلؤشر أن لجب كم  •

 :اآلتية السياسة حسب والمصاريف المدفوعات جميع مع التعامل يتم

 . الشراا عهل مب شرة   تت  الت  المشترل   جملع عن اإلبالغ •

  الموال استال  بإلص   استالما  عهل المشترل   جملع تسجل  •

 .المعتملة اإلجرااا  حسب الملفوع   جملع على والموافق  التعملل  •

 :اآلتية اإلجراءات باتباع والدفع الصرف عمليات من التحقق يتم

 المصروف   عالة حس ب تغذل  عهل الهثرل  المصروف   عالة استع ض  طلب بواسط  با  المط لب المصروف   من التحق  لت  •

 .الم لل  اإللارة لمللر المعهل  اإللارة من المقلم  المط لب  أس س على الهثرل 

 الت لل  المستهلا  إرس   ث  ومن الصالحل  ص حب من الموافق  بنخذ المعه  المومف فلقو  المشترل   وتقللل لتلولن ب لهسب  أم  •

 .(المورل ف تورة - الموال استال  إلص   - التسلل  إلص   - الشراا أمر) الموال استال  بعل الم لل  لإللارة

 :والتقللل التسجل  قب  اآلت  بمراجع  المح سب لقو  •
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 ب لمورل الخ ص  البل ه   صح  - أ

  الشراا بنمر مق ره  الموال استال  إلص    - ب

 .االستال  بإلص   مق ره  المورل ف تورة -  

 إلخ لا  ف  هم   خ ص ب لحس ب   على الح سب االل . - ث

 ومت بع  قلله  ولت  الغلر لص ل  الجمعل  من الص لرة الضم ن خط ب   من بصورة المح سب لحتفم
 .  لمت بعتا  الم ل  للمشرف شارل    بل ه    ولقل  إلغ ؤه  أو تجللله 

 

 باد  المعمدو  األسدس علدى بهد ا   الجمعلد  إلارة فد  بده لحدتفم والدذي والمؤقتد  للعال هم م    عهه لهوب من أو الم ل  المشرف لعتمل •

 حدد  لده ومدن العادلة مسدتل  وتحللدل عادلة لكد  األقصدى والحددل مهاد  الصدرف وحد ال  العادل قلمد  تحللدل الهمد   ولشدم  والمتبعد 

 .العالة من الصرف عملل  عللا  بتلتر الت  األعم   طبلع  مها  لك  األقصى والحل العال قلم  تحللل عهل ولراعى االعتم ل

 بهددول تفرلددغ بعددل االستع ضدد  اسددتم رة مددع الصددرف علددى اللالدد  الفددواتلر أو المسددتهلا  تقددلل  مؤقتدد ال العاددل بصددرف المكلددف علددى •

 الصدرف لشروط مستوف ة تكون أن لجب الت  المستهلا  مراجع  لتسال  وذل  الم لل  اإللارة إلى المذكورة االستم رة ف  الصرف

 .االستع ض  استم رة على

 همدوذج بموجب الجمعل  ف  والمح سبل  الم لل  اإلجرااا  للل  لحلله  كم  اللفترل  ومع لجتا  مت بعتا  ولت  الم لل  العال تصرف. •

 جاد  أي أو الجمعلد  إلارا  علدى ع مد  كعادلة وتسدج  المح سدبل  قلولهد  إلثب   الم لل  اإللارة إلى مهه هسخ  تح   عالة تسجل 

  لا  مستخلم 

 ضددلق  حددلول وفدد  االسدتثه ا الممكددن ومددن لادد ، الح جد  حسددب الشددراا ولدت  التخددزلن ألغددراض شددراؤه  ُلمهدع العلهلدد  العاددل مدوال •

 لحقد  الشدراا هذا ك ن وإذا االستاال  وسرلع  االستعم   المتكررة العال موال بعض بشراا اإللارل  الشؤون إلارة مللر وبموافق 

ا  .للجمعل  م لل    وفر 

 أو تصدرف التد  الهقد  ووسد ئ  االتصد   ووس ئ  اآلل  الح سب وتجالزا  والمفروش   واألث ث واأللوا  والمعلا  األجازة إن   •

 تخضدع الشخصد  السدتخلاما  أو ومد ئفا  ماد   تهفلدذ لغدرض المدومفلن مدن مجموعد  أو مومدف تصرف تح  وتوضع تشترى

 عللا  والمح فم  سالمتا  وعن عها  مسؤوال   ولكون معلن لمومف مسلم  كعالة وإثب تا ( العلهل  العال سج ) ف  وتسجللا  لقلله 

  استعم لا  وحسن

 وتسدجل  حصدر ُلسدا  حتدى للعادل خد ص همد   بإعدلال اإللارة الشدؤون إلارة ف  اإللاري المهس  مع ب لتهسل  الم لل  اإللارة تقو  •

 .وتصفلتا  وإرج عا  ومت بعتا  العال حرك 

 الرواتب من تصرف ل  الت  والمب لغ ملاللي شار ك  من 30الى  21خال  الفترة من  الجمعل  ف  الع مللن وأجور رواتب تصرف

 .الجمعل  بخزله  كنم ه   تعتبر واألجور

 .المح سب إلى لرس  ث  ومن المومفلن استحق ق   كشف بتجالز مللر الشؤون االلارل  لقو  •

 .والتلقل  ب لمراجع  لقو  كم مللر الشؤون اإللارل   من المستل  الكشف أس س على الرواتب كشوف   بتجالز المح سب لقو  •

الشدؤون  مدللر ومدن قبلده مدن موقدع البهكل  حس ب تا  وأرق   لا  ستلفع الت  والمب لغ المومفلن بنسم ا قوائ  بطب ع  المح سب لقو  •

 .االلارل 

 . المومفلن لحس ب   المب لغ تحول  بتعملل للبه  موجه خط ب مع اللفع قوائ  إرف   لت  •

 .للصرف للبه  وإرس له للجمعل  الع   المشرف قب  من الخط ب توقلع لت  •
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 .ذل  على عهه لهوب من أو الم ل  المشرف موافق  بشرط ش كلتا  على وم  الرسمل  واألعل ل المواس  •

 .الرواتب لصرف المحلل الموعل حلو  بعل م  إلى وجوله ولستلز  الجمعل  خ رج مام  ف  المومف لكون أن •

 .أخرى استثه ئل  إج زة أي أو االعتل لل  السهول  إج زته استحق   عهل •

 .المعتملة الصرف لحلول وفق    اإللارا  مختلف ف  الهثرل  المصروف   عالة مب لغ على المح فم  •

 . للجمعل  اللومل  للمصروف   اإللارا  مختلف قب  من المصروف   لمختلف المب لغ استخلا  •

 عادلة من تم  الت  المصروف   وتقللل تلولن لت  ذل  على وبه ا   عللا  متف  بحلول صرفا  بعل الهثرل  المصروف   عالة تغذل   •

 . الهثرل  المصروف  

 .هثرل   صرف طلب هموذج بموجب تت  الهثرل   من أي صرف  •

ا الهثرل  المصروف   عالة من المستخل  المبلغ تج وز عهل •  األمدر بادذا المعهد  المومدـف لقدو  المعتمدل المبلدغ إجم ل  من معله    حل 

 .المص رلف هذه تغط  الت  الفواتلر معا  ومرفق    المصروف   تف صل  موضح    هثرل  مصـروف   اســتـرلال همــوذج بتعبئ 

 . له المؤللة المستهلا  مع مراجعته بعل المعهل  اإللارة مللر قب  من الهموذج ُلوقع  •

 . الم لل  اإللارة إلى المرفق  الفواتلر مع الهموذج إرس    •

 . المرفق  الفواتلر مع الهموذج ف  الملرج  المب لغ بمط بق  المح سب لقو   •

 . استرلاله سلت  الذي المبلغ موضح    اللفع هموذج بتعبئ  المح سب لقو   •

 . لالعتم ل اللفع هموذج على ب لتوقلع الم لل  اإللارة مللر لقو   •

 . الم لل  اإللارة مللر إلى ولرس  اللفع هموذج معه ولرف  المطلوب ب لمبلغ شل  بإصلار المح سب لقو   •

 . للتوقلع الصالحل   الئح  حسب عهه لهوب من أو الم ل  للمشرف الشل  ُلقل   •

 .الهثرل  المصروف   عالة وتغذل  لصرفه المعهل  اإللارة مللر إلى الشل  لرس   •

 التوجلدده لوضدد  كمدد  عللادد  لوقددع وأن( ذلدد  فدد  الجمعلدد  إجددرااا  حسددب) للخزلهدد  الهقللدد  قددبض أوامددر بتحرلددر المح سددب لقددو  •

 .ب لمبلغ الخ ص المح سب 

 متسلسل  اإللص ال  هذه تكون أن على للمبلغ تورلله لفلل بم  المشرف ومن مهه علله موقع    المستل  ب لمبلغ إلص ال المح سب لحرر •

 .وصورتلن أص  ومن

 سدج  علدى الجدرل بصدح  ولوقدع اللدوم  الخزلهد  لرصدلل الفعلد  الجدرل خ صد  الخزله  ألعم   اللومل  ب لمراجع  المح سب لقو  •

 .وجل  إن مالحم   من له تكشف م  أو اللوم  الخزله 

 .إلله الح ج  وحسب التهفلذل  اللجه  أو الم ل  المشرف بمعرف  الجمعل  خزله  ف  با  ُلحتفم الت  الهقلل  للمب لغ األقصى الحل ُلحلل •

 الهقدلي الرصدلل عدن لزلدل مد  تورلل المح سب على كم  قلم  ذا  أورا  أو شلك   أو هقل من بعالته عم  مسؤوال   المح سب لعتبر •

 وفد  الم للد  اإللارة لمدللر اإللدلاع إشع ر وإرس   األكثر على الت ل  اللو  ف  ب لبه  الجمعل  حس ب ف  للخزله  الوارلة والشلك  

 .بذل  الم لل  اإللارة مللر إخط ر من بل ال ك ن سبب ألي ب لبهو  الشلك   أو الزائلة المب لغ إللاع فلا  لتعذر الت  الح ال 
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 وتعددذر اسدتحق  حقدو  أي عدن الم للد  اإللارة لمدللر التقد رلر وإعدلال اسدتحق قا  أوقد   فد  الجمعلد  حقدو  مت بعد  المح سدب علدى إن

 ك فد  اتخد ذ بعدل إال تحصدلله لتعدذر الجمعلد  حقدو  مدن حد  أي عن الته ز  لجوز ال وكم  بشنها  المه سب  اإلجرااا  التخ ذ تحصللا 

 ك فد  اسدتهف ذ بعدل تحصد  لد  والتد  للجمعلد  المسدتحق  الللون إعلا  الصالحل  ص حب من بقرار لمكن وكم  لتحصلله الالزم  الوس ئ 

 .للتحصل  الممكه  الوس ئ 

 إلدى توجلاده ثد  ومدن وتبعلتده المبلدغ صدح  مدن والتحق  ب لمراجع  المح سب لقو  حلث الم لل  اإللارة إلى الوارلة الشلك   تحو  •

 .البهك  اإلللاع جا 

 وإرسد   اإللدلاع وكشدف الشدل  مدن بصدورة واالحتفد م المد ل  المشدرف توجلده حسدب البهك  اإلللاع كشف بإعلال المح سب لقو  •

 العملل  بإتم   تفلل البه  من ومختوم  موقع  بهك  إللاع كشف هسخ  ورول عهل األمر ولت بع البه  إلى األصو 

 فدد  معتمددل هددو كمدد  والرأسددم لل  الج رلد  الجمعلدد  مددلفوع   لمواجادد  الالزمدد  السددلول  تدوفلر عددن المسددؤو  هددو المدد ل  المشدرف •

 .مها  االستف لة بلون الف ئض  السلول  تعطل  تجهب مع التقللرل  الموازه 

 علدى بهد ا   األفضد  المصدلر الختلد ر الالزمد  المق رهد  وإجدراا المختلفد  التمولد  مصد لر عن البحث علله من هو الم ل  المشرف •

 .للتمول  المه سب  الوسلل  اعتم ل ف  الح  له الذي اإللارة مجلس توجلا  

 الم للدد  الصدالحل   لالئحد  وفقدد    للجمعلد  الهقللد  االحتل طلدد   مدن الصدرف ولددت  اإللارة مجلدس مدن بقددرار سدهول    االحتل طلد   تشدك 

 .للجمعل  المعتملة واإللارل 

 المقلم  واالقتط ع   حكما  ف  وم  المص رف عن الص لرة الضم ن وخط ب   الهقلل  المب لغ وتشم : للغــلر ضم ه   أو تنمله   •

 .الجمعل  تج ه بتهفلذه  للتز  ارتب ط   أو عقول عن كتنملن الغلر من

 أن على عملل  ك  ف  استخلاما  وأوجه الجمعل  أموا  على اللاخلل  الرق ب  بإحك   الكفلل  القرارا  للجمعل  الم ل  المشرف لصلر

 أوجه من وغلره  والمرتب   واألجور القبض وأورا  الهقلل  وتلاو  اإلهف   على الرق ب  قواعل خ ص  بصف  القرارا  هذه تشم 

 .اإلهف  

 الفعلل  والمصروف   اإللرالا  به مبله    اإللارة مجلس على وعرضه العتم له الع   مللرال إلى أشار ثالث  ك  لوري تقرلر بتقلل  تقو 

ا ك ن بم  ومق ره     ها ل  ف  الهقلي العجز أو الف ئض ومقلار الجمعل  وضع به لبلن سهوي هصف تقرلر بإعلال لقو  كم . قب  من مقلر 

 .الصلل باذا الجمعل  إلارة مجلس على ومقترح ته فترة، ك 
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 شد مال   الجدرل ولكدون شدارل    األقد  على مرة اللوري الجرل لت  أن لجب وكم  والمف جئ اللوري والجرل للمراجع  الخزائن تخضع •

 أمدلن) الخزلهد  أمدلن مدع الدلاخل  المراجدع لختد ره الم للد  اإللارة مدن ومهدلوب المراجع  مهلوب بحضور الخزله  محتول   لك ف 

 مد  ب سدتال  المحضدر ها لد  فد  الخزله  أملن علله ولوقع ب ختص ر الجرل هتلج  لوض  مرة ك  ف  محضر به ولحرر( الصهلو 

 .محتول   من الخزله  ف 

 لدت  أن وعلدى المسدؤولل  لتحللدل الدلاخل  المراجع إلى األمر لرفع الخزله  رصلل ف  الزل لة أو ب لعجز فروق   أي ماور ح   ف  •

 .الخزله  أملن من العجز وسلال الزل لة تورلل

 طرفلاد  با  وموض  متسلسل  اإلشع را  هذه تكون أن ولجب اللومل ، للعملل   واإلض ف  الخص  إشع را  بإعلال المح سب لقو  •

 الم لل  اإللارة مللر قب  من اعتم له  لت  وأن واللائن، المللن

 الدلاخل  الضدبط وهمد   أموالاد  علدى المح فم  شنهه من م  وك  الجمعل  ف  الم لل  المع مال  ك ف  على الالئح  هذه أحك   تسري •

 ب لملزاهلدد  الخ صدد  والقواعددل الم للدد  والحسدد ب   المراجعدد  وقواعددل االعتمدد ل وجادد   والتحصددل  الصددرف قواعددل تددهم  كمدد  بادد 

 .العمومل 

 بادد  الخ صدد  التهفلذلدد  القددرارا  وك فدد  الالئحدد  هددذه أحكدد   ومراقبدد  تهفلددذ عددن مسددؤوالن الم للدد  اإللارة ومددللر الددلاخل  المراجددع •

 أمدد   مسددؤولون معدده والعدد ملون الم للدد  اإللارة مددللر ولعتبددر الجمعلدد  لددوائ  بدد ق  فدد  عللادد  المهصددوص الم للدد  القواعددل ومراقبدد 

 مدللر ولعتبدر اختص صدا  حدلول فد  األخدرى اللدوائ  ف  الم لل  األحك   مراقب  وعن الالئح  هذه أحك   تهفلذ عن الم ل  المشرف

 .ذل  عن الم ل  المشرف أم   مسؤوال   الم لل  اإللارة

 الم لل  الصالحل   لالئح  طبق    المعهل  اإللارة طلب على به ا   المختلف  الموازه  بهول من الم لل  الصرف عملل   صالحل   تكون •

 .الجمعل  ف  المعتملة واإللارل 

 الم لل  السه  ها ل  قب  لوم    ثالثون أقص ه موعل ف  الحس ب   إلقف   اتب عا  الواجب التعللم   إصلار الم لل  اإللارة مللر لتولى •

 .للجمعل 

 بمرفق تا  مؤللة   الخت مل  الم لل  والقوائ  السهوي المراجع  ملزان إعلال من االهتا ا على اإلشراف الم لل  اإللارة مللر لتولى •

 .للجمعل  الم لل  السه  اهتا ا من واحل شار خال  الجمعل  حس ب   مراجع مع ومه قشتا  التفصللل 

 مع وإرف قه الجمعل  أهشط  ك ف  أعم   هت ئج موضح    السهوي الم ل  التقرلر إعلال على اإلشراف الم لل  اإللارة مللر لتولى •

 اهتا ا من لو  30 خال  مه قشته إجرااا  استكم   بالف الع   المشرف على وعرضه اللاخل  المراجع وتقرلر الخت مل  القوائ 

 .لالعتم ل للجمعل  الم لل  السه 

 الع   المشرف إلى حل لا  ومقترح ته عللا  تعللقه مع الخت مل  ب لحس ب   الخ ص  التق رلر ك ف  برفع الم لل  اإللارة مللر لقو  •

 .الم لل  السه  اهتا ا من لو  30 أقص ه بموعل وذل  اإللارة مجلس على وعرضا  العتم له 

 الجا   على وعرضا  فلا  الملرج  البل ه   صح  من والتنكل الم لل  اللورل  التق رلر واعتم ل اعلال الم لل  اإللارة مللر لتولى •

ة اإللارل   .المحللة مواعلله  وف  أجلا  من الُمعل 

 المتع رف الم ل  التحلل  أس للب ب ستخلا  الخت مل  والحس ب   الم لل  التق رلر ف  الوارلة البل ه   تحلل  الم لل  اإللارة مللر لتولى •

ا ورفع عللا   .ذل  إلى الح ج  لع  إذا للمجلس بتقللما  لقو  والذي الم ل  للمشرف ومللوالتا  التحلل  هذا بهت ئج تقرلر 
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 أن ولجب الم لل  اإللارة عن الص لرة الم لل  التق رلر واعتم ل بمراجع  أشار ثالث  ك  ها ل  ف  عهه لهوب من أو الم ل  المشرف لقو 

 :لل  م  على ألهى كحل   التق رلر هذه تشتم 

 . التق رلر تقلل  بت رلخ المهتال  الفترة عن اإلجم ل  المراجع  ملزان •

 . للجمعل  الم ل  المركز  •

 .التقللرل  الموازه  ف  له المخصص  االعتم لا  مع الفعل  الج ري اإلهف   مق ره   •

 الصالحل   الئح  حسب بذل  المخو  ولقره المختص  الجا  مللر به لوص  م  حسب الخلم   من الجمعل  احتل ج   تنملن لت  •

 .الجمعل  ف  المعتملة

 من اعتم له  بعل الغرض لاذا تعملل خط ب   أو سهول  عقول بموجب الخلم   من الجمعل  احتل ج   تنملن على التع قل لت  •

 .إلله المخول  للصالحل   وطبق    الجمعل  ف  الصالحل  ص حب

 عللا  المهصوص لإلجرااا  وطبق    المتبع  الهم مل  المستهلا  بواسط  سلل  بشك  تهفلذه  ب لضرورة لستلز  الخلم   عقول اعتم ل إن

 .العقول هذه تهفلذ صح  عن مسؤوللن والخلم   األعم   باذه المعهل  اإللارا  رؤس ا ولعتبر للجمعل  اللاخلل  األهمم  ف 

 :اآلتل  الشروط فلا  توفر  إذا المهتال  العقول ف  عللا  المهصوص الشروط وبذا  السه  تتج وز ال لملة الخلم   عقول تجللل لجوز

 التجللل على الس بق  العقل ملة ف  مرض  وجه على التزام ته بتهفلذ ق   قل المتعال لكون أن •

 .األجور أو األسع ر فئ   على واضح    اهخف ض    طرأ قل لكون ال أن •

 العلمد  الهشد ط أو المجتمع خلم  أو الخلرل  األعم   أو البر مج   ف  الع مل  الجا   إلحلى التبرع الم ل  المشرف صالحل   من إن  

 .المجلس وبموافق  الرل ض  أو االجتم ع  أو الثق ف  أو

 الادلال  إجمد ل  لتجد وز ال أن وعلدى ح ل  لك  لاير خمسم ئ  لتج وز ال بم  الجمعل  ب س  للغلر العلهل  الالال  تقلل  الم ل  للمشرف لح 

 .المب لغ هذه على المجلس موافق  على الحصو  ولجب لاير آالف عشرة عن الم لل  السه  خال  المقلم 

 للجمعل  المقلم  أو الوملفل  بصفته أو الشخصل  بصفته الجمعل  ف  للمومف المقلم  الهقلل  أو العلهل  الالال  أو التبرع   قبو  لح  ال

 أو التبرعد   هدذه مثد  لقبد  الدذي المومدف ولعتبر ذل ، على الم ل  المشرف من خطل  بموافق  إال إلاراتا  أحل أو اعتب رل  كشخصل 

 .للمس ال  حلها  ولخضع الجمعل  ألهمم  مخ لف   الالال 

 

 تم بحمد هللا,,



 

 17من  17الصفحة 

 

 


