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 الئحــــــة النظـــام المالي                                        

 2015ل( لسنة  /2رقم )

 ألولل الفص

 والنطاق والمصطلحات والنفاذ االسم

 -:اإلسم والنفاذ  (1)المادة 

من تاريخ  اويعمل به 2015 سنةل ( ل/2) رقم  لجمعية معهد تضامن النساء األردنيالنظام المالي" الئحة "تسمى هذه الالئحة 
 تالي للهيئة العامة للمصادقة عليها.  اجتماععلى أن تعرض على أول من الهيئة اإلدارية  اإقراره

-:تعريف المصطلحات (2) المادة  

على غير ذلك: المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينةه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذ  

 جمعية معهد تضامن النساء األردني : الجمعية
 للجمعية.الهيئة العامة  : الهيئة العامة

 الهيئة اإلدارية للجمعية. : الهيئة اإلدارية
 ة الجمعية المفوضة بالتوقيع عنها .رئيسـ : الرئيســ /ة

للجمعية النظام األساسي  حسبعضو الهيئة اإلدارية المكلفة باألمور المالية  : أمينـ /ة الصندوق 
 .والمفوضة بالتوقيع عنها

 .عنهـ / ا ة بالتوقيعـ / ة الرئيسـ / ة  المفوضنائبـ /  : نائبـ / ة الرئيسـ / ة 
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 المعمول به في الجمعية.النظام األساسي  : النظام األساسي  
 للجمعية . ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيس : ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيس

 
 والمحاسبية.إدارة الشؤون المالية  المسؤلـ / ة عن : ة  الماليـ / ة /مسؤولـلا 

بوظيفة دائمة أو مؤقتة بدوام كامل أو جزئي بأجر أو مكافأة يعمل في الجمعية  شخصكل  : الجمعية ىلد ةلموظف/ا 
 .بالتعيين أو بالتعاقد

 :(  نطاق السريان  3)المادة 
.على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجمعيةه الالئحة تسري أحكام هذ  

 الفصل الثاني

 الواجبات والمسؤوليات

ا أن السنوية، ولهللموازنة ، وصرفها وفقًا معيةـ / ة عن تحصيل أموال الجمسؤول الهيئة اإلدارية : (4المادة )
مثل هذا  معيةفي الج ا /ـتقتضى طبيعة عمله ة /موظفـألي  افوض خطيًا أيًا من صالحياتهت

 إلغاء هذا التفويض خطيًا. االتفويض، وله

هي الجهة المسؤولة عن جميع األعمال المالية في  معيةفي الجوالمحاسبية المالية  الشؤون  إدارة : (5المادة )
، وتحصيلها، ودفع االلتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك معية، وتتولى قبض أموال الجمعيةالج

 بمقتضاها.عية عن هيئات الجم، والقرارات الصادرة تعليماتال، و نظمةواأللقانون لطبقًا 

داتها و وموج معيةعن حسابات الج الرئيسة التنفيذيةأمام  ةة مسؤولـ /المالي ة /مسؤولةال .أ : (6المادة )
، ومعامالتها المالية، والسجالت الخاصة بها، والمحافظة عليها جميعها، والتحقق وأصولها
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االلتزامات، والصرف، وقبض ب الوفاء بما في ذلكهذا النظام عليها،  من تطبيق أحكام
وتنظيم القيود والحسابات والسجالت المالية، وفقًا لألنظمة والتعليمات المعمول اإليرادات، 

 بها.
ة شخصيًا عن أية خسارة مادي ة /ـمسؤول معيةفي الج ـ / ةماليتتولى مسؤولية  ة /موظفـكل  .ب

في أداء الواجبات  ـ / ا، أو إهمالهـ / ا، أو خطئهـ / امن جراء تقصيره معيةتلحق بالج
 بالطريقة التي تراها مناسبة. ـ / ابتحصيلها منه معية، وتقوم الجا /ـ المنوطة به

 الفصل الثالث
 الموازنة

ة الماليـ  /سوؤلـالميعدها  /مسودة تـتضع الهيئة اإلدارية موازنة أساسية سنوية للجمعية بناء على  : (7المادة )
من الهيئة  اعتمادهاوتباشر العمل بها على أن يتم  ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيسوتـ / ينسب بها  ة  /

السنوي ويجوز للهيئة اإلدارية أقرار موازنات للمشاريع خالل السنة  اجتماعهاالعامة للجمعية في 
مكتب ة والتقارير المالية التي يعدها المالية على أن يتم تضمينها بوضوح في الميزانية السنوي

 .تدقيق الحسابات سنويًا 

 1/1السنوية من إيراداتها، ونفقاتها المقدّرة عن سنة مالية واحدة، تبدأ في  الجمعيةتتألف موازنة  : (8) المادة
 من العام نفسه. 31/12وتنتهي في 
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داد راها مناسبة لتحديد إجراءات إعالتي ت أو القرارات التعليمات أن تصدر لهيئة اإلداريةل .أ : (    9المادة )
ها، وتاريخ تقديمها، والبيانات المرفقة بوموازنات المشاريع الموازنة السنوية، ومالحقها، 

في موعد أقصاه األول من تشرين الثاني من كل عام، مقسمة إلى أبواب وفصول ومواد 
 للجمعية مباشرة العمل بموجبها في األول من شهر كانون الثاني من كل عام. بحيث يتاح 

هيئة لإلى االمسؤولـ / ة الماليـ / ة مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع  الهيئة اإلداريةقدم ت .ب
اعتمادات شهرية بصيغة ويتم اإلنفاق ب من كل عام شهر نيسانإلقرارها قبل نهاية  العامة

بشأنها أوامر صرف بنسبة وينظم ة وأمينـ / ة الصندوق  /من الرئيسـ موقعة، قرارات صرف
الية ( من ميزانية السنة المالية السابقة، لتغطية النفقات المتكررة، وااللتزامات الم12:1)

 التي أنفقت على هذا الوجه من ، على أن تسدد المبالغأشهر أربعةالمدورة، ولمدة أقصاها 
 ارها.الميزانية الجديدة بعد إقر 

ال يجوز استعمال أي مخصصات في الميزانية أو مالحقها في غير األغراض التي حددت لها  : (10)المادة
 في تلك الموازنة أو المالحق.

 اسمأو تحت  موازنة السنويةلسنة المالية رصد مخصصات إضافية ضمن ملحق لليجوز خالل ا : (11المادة )
، على أن ُتتَّبع الهيئة اإلداريةقررها في الحاالت التي ت، وذلك أو موازنة طوارئ موازنة مشروع 

، وتنظيمها، جمعيةفي ذلك اإلجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية لل
 .المحددين أعاله وتصديقها، باستثناء األحكام المتعلقة بموعدي تقديمها

يشترط في جميع حاالت نقل و نقل المخصصات في الميزانية ة الماليـ / ة  /مسوؤلـلليجوز  : (12المادة )
، لضمان الجمعية البرامجية الحتياجاتلضمان تلبية النقل  الرئيسة التنفيذيةالمخصصات أخذ رأي 

 اتفاقياتأو بموجب و / عدم تعارض النقل، مع االلتزامات المالية المترتبة بموجب الميزانية، 
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و/ أو  الحصول على الموافقات  ر الذي يسمح بإجراء المناقلةتأكد من وجود الوفالبعد و المنح 
 .الالزمة من الجهة المانحة إن وجد ما يستوجب ذلك

ئة قرارات صرف مالية، تصدرها الهييتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة بالميزانية، بناًء على  : (13المادة )
عاجلة على أن  استحقاقاتوللمفوضين بالتوقيع عند الضرورة صرف نفقات أو أداء اإلدارية 

الرئيسة نسيب من بناءًا على تتالي للهيئة اإلدارية للمصادقة عليها  اجتماعتعرض على أول 
 . / ة الماليـ / ة سؤولـبرأي الم االستئناسبعد و  / ة المشروع مسؤولـأو  التنفيذية 

 الفصل الرابع

تصادق الهيئة اإلدارية على قرارات الصرف التي يـ / تعدها المسؤولـ / ة الماليـ / ة ويجوز  .أ : (14) المادة
للهيئة اإلدارية إصدار قرارات أو تعليمات خاصـة بإجراءات معينة تتعلق بالصرف وتدقيق 

تنظيم المعامالت وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها، وبيان الوثائق المعززة للصرف، وكيفية 
 سندات الصرف، وإعدادها، وقيدها.

بعد تدقيقها من  الرئيسة التنفيذيةيتم الصرف بموجب المستندات المالية بناءًا على تنسيب  .ب
ة الماليـ / ة ، وتوقيعها من المفوضتين بالتوقيع على أن يصدر بها قرار صرف /سؤولـالم

 من الهيئة اإلدارية أو قرار مصادقة على الصرف .

تقديم أو تأخير  استثناءاتصرف الرواتب، والعالوات، واألجور، في نهاية كل شهر ويجوز  .أ : (  15المادة )
 موعد الصرف لظروف مبررة. 

للهيئة اإلدارية أن توافق على صرف راتب، وعالوات أي من الموظفـ/ ين /ات / في  .ب
الجمعية، لمدة ال تزيد على شهرين، وذلك خالل اإلجازات السنوية أو المرضية بناء على 

 ة الماليـ / ة . /سؤولـوالم الرئيسة التنفيذية طلب خطي وبعد أخذ رأي 
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المتعاقدات / المتعاقدين مع الجمعية للعمل  يجوز أن يصرف للموظفات / الموظفين أو .ج
، فيها، أو المتطوعات / المتطوعين، في بداية العطلة السنوية، أو خاللها، جميع الرواتب

، والتعويضات، وبدالت اإلجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة والعالوات، والمكافآت،
د ي بنهاية تلك اإلجازة، وكانوا قأو عن أي جزء منها، إذا كانت عقودهم، أو عملهم، ينته

ا، أوفوا بجميع التزاماتهم للجمعية. كما يجوز صرف بدالت اإلجازة لمن تنتهي خدماتهم فيه
غير  االلتزاماتوللجمعية أن تقتطع جزءًا من تلك االستحقاقات تأمينًا لتغطية أي من 

 المنظورة المستحقة على أي موظفـ/ ة .
المنتهية خدماتهـ / ا أي مبالغ مستحقة لهـ / ا إال بعد إبراز نموذج ال يصرف للموظفـ /ة ه. 

 براءة الذمة مصدقا من ذوي االختصاص في الجمعية، وبراءة ذمة من ضريبة الدخل.

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية، أو حواالت مالية، أو شيكات ويجوز  : (16المادة )
واحدة على الحساب، أو دفعات مقدمًا، على أن تؤخذ الضمانات التي  إجراء التحويالت دفعة

 تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة، واألوقات المحددة.

ُتسدد النفقات بموجب مستندات صرف، وذلك حسب النموذج المقرر لذلك، وتـ /يصادق  .أ : ( 17المادة )
/ ة الماليـ /ة، وأمينـ / ة الصندوق على صحة اإلنفاق، والبيانات الواردة في المستند  سؤولـالم

إشعارا بأن اإلنفاق قد تم وفق النظام، وأن المبالغ المدفوعة لم تتجاوز المبالغ المخصصة 
 . ةـ /ة التنفيذيـ /الرئيسعليها  ـ / تلذلك البند، وصادق

شرحًا وافيًا لطبيعة العملية، وأن تكون معززة  يجب أن تحمل مستندات الصرف، والقيود، .ب
بالوثائق الالزمة، كالعقود وأوامر الشراء، ومستندات االستالم، واإلدخاالت، وأية وثائق، 
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 الفصل الخامس

 راداتــــــــــــــــاإلي
ة نماذج إيصاالت القبض الرئيسية، والفرعية، والقسائم ذات القيمة ـ / المالية  /سؤولـالمعد ـ / تي : (20المادة )

من الهيئة اإلدارية قبل مباشرة  اعتمادها أية نماذج الزمة أخرى على أن يتمو  المالية المحددة
 .استخدامها

الشخص المعني و عطى ـ / تُ بموجب إيصاالت رسمية، ويُ  معيةيتم قبض األموال لحسابات الج : (21المادة )
الحساب المخصص لهذا  فيالخدمة نسخة منها. ويجري قيد جميع المقبوضات،  ـ / ةمتلقياو  /

التعليمات الخاصة بإجراء قبض هذه األموال، وتسجيلها، أن تصدر  لهيئة اإلداريةالغرض، ول
في حالة فقدان أي منها. ويتم إيداع هذه  هاإتباعوحفظها، وإيداعها، واإلجراءات الواجب 

 قبضه.تاريخ في موعد أقصاه يوم عمل من  الجمعيةالمقبوضات في حساب 

مستندات أخرى معمول بها في الجمعية أو واردة في إطار النظام المحاسبي المتبع في 
 الجمعية، وأية تعليمات أخرى تصدر بهذا الخصوص.

( 50إذا تعذر تعزيز المدفوعات، أو المصروفات التي ال تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على ) : (18المادة )
خمسين دينارًا، بمستندات، أو إيصاالت، ألي سبب من األسباب، فعلى من قام باإلنفاق، أن 

و ألعمال يقدم شهادة خطية موّقعة، تبين مقدار هذا اإلنفاق، وأنه صرف لمصلحة الجمعية، أ
يها إال وال يتم الموافقة عل ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيستتعلق بها، على أن تصدق هذه الشهادة من 

 بقرار من الهيئة اإلدارية

 ُتبوب النفقات حسب التصنيفات المعتمدة في موازنة الجمعية. : (19المادة )
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الهيئة حددها البنوك التي تبنك أو أكثر من في أو أكثر معية حساب خاص يكون للج .أ : (22المادة )
الصندوق مجتمعتين أو من ـ /ة وأمينة بتوقيع من الرئيس ـ / ا، ويتم الصرف منهاإلدارية

 .ينوب عنهما حسب النظام األساسي للجمعية
( التي يجوز النثرية )السلفةلمبالغ النقدية الحد األعلى ل الهيئة اإلدارية بتعليماتحدد ت .ب

 (500خمسمائة ) ، على أال تزيد علىوحدة الشؤون المالية في الجمعيةاالحتفاظ بها لدى 
بمبلغ نقدي أكبر  االحتفاظاألنشطة التي تتطلب  باستثناء وألي سبب دينار فقط في أي وقت

وفقًا لألحكام الواردة في هذا أيام عمل اسبوع  االحتفاظال يتجاوز هذا  نمن ذلك شريطة أ
 .النظام

 .هيئة اإلدارية للجمعية لبنود الموازنة المقرَّة من اليتم تنفيذ صرف المخصصات تبعاً  .ج

 مما يأتي:  معيةتتألف موارد الج .أ : (23المادة )
 . األعضاء واشتراكاتمساهمات  -1
على وتوافق الهيئة اإلدارية عينًا  نقدًا أو للجمعية الهبات والتبرعات والوصـــــــــــــــايا التي ترد -2

 قبولها .
بالمعايير  بأحكام القانون و شــــــــريطة التقيد الجمعية أية منح أو أموال تقدم لتمويل مشــــــــاريع -3

 بالنسبة للتمويل من مصدر غير أردني. المعتمدة
 ومشاريعها  ريع نشاطاتهاو خدمات الجمعية إيرادات  -4
 أحكام القانون . معأية إيرادات أخرى ال تتعارض  -5
تملكها الجمعية و/ أو تملك فيها حصــــــصــــــًا و / او  اســــــتثماريةأرباح وعوائد أية مشــــــاريع  - 6

 تديرها الجمعية لقاء بدل محدد.   

 لمن دفعها في الحاالت اآلتية:  معيةترد األموال المقبوضة لحساب الج : (24المادة )
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 ، والتعليمات، والقرارات الصادرة بموجبها.إذا أجازت ذلك أنظمة الجمعية .أ
ـ / إذا كانت األموال قد استوفيت خطأ أو دون حق، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيس .ب

ا تجاوزت وإذ ة /ة الماليـ /مسؤولـ وبعد أخذ رأي ال ةـ /ة التنفيذيـ /الرئيس، بناء على تنسيب ة
 .دينار فال ترد إال بقرار من الهيئة اإلدارية  500المبالغ 

 .نيفات المعتمدة في موازنة الجمعيةُتبوب اإليرادات حسب التص : (25المادة )

 الفصل السادس

 السلف واألمانات والكفاالت

، صرف سلفة من أموال ةـ / ة التنفيذيـ /الرئيسعلى تنسيب الرئيسـ/ ة أو بناءًا  هيئة اإلداريةلل : (26المادة )
، لتغطية نفقات، أو خدمات عامة، لم يرصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد معيةالج

 تلك السلف بموجب ملحق للموازنة، أو من موازنة السنة التالية.

 الموافقة على صرف سلفة مالية ألي من األغراض اآلتية: اإلداريةللهيئة  : (27المادة )

خارج البالد  معيةالقيام بمهمة معينة للج ـ/االمناط به / ة و / أو العضو/ ة موظفـيصرف لل .أ
، طبقا لما ورد ةـ /ة التنفيذيـ /الرئيستنسيب تحدد وفقًا للتعليمات أو وثائق المشروع أو سلفة 

الشخص ، وتسوى هذه السلفة حال عودة معيةالمعمول به في الج رتعليمات بدالت السففي 
 .والموثقة إلى البالد، وذلك بناء على مطالبات المياومات والنفقات المستحقة يالمعن

معية أو في الج موظفينمن ال بعمللموفد في مهمة أو المكلف سلفة سفر وإقامة للشخص ا .ب
وخالل مدة ال تتجاوز  من السفر ـ / ةالمكلفتسدد بعد انتهاء المهمة وعودة من أعضائها 

 .أسبوع واحد



2015ل( لسنة /2الئحة النظام المالي رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 | P a g e  

تم   25/4/2015 بتاريخ 1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
 24/10/2018 تاريخ تعديلها

 

ريًا شهة تسديد السلف في أوقاتها، ويجب أن يتم تسويتها ـ /المالي / ة مسؤولـالميتابع  تـ /ه. 
ما لم تقرر  قبل نهاية السنة المالية من كل عامجميع السلف باستمرار، على أن تسدد و 

 .الهيئة اإلدارية خالف ذلك

 .معيةللج ـ / اقبل تسوية ما في ذمته شخص، ألي سلف جديدة  صرف أية مبالغال يجوز  .و

في الجمعية  موظفاتال /موظفيندائمة، أو مؤقتة، ألي من الصندوق صرف سلفة  للهيئة اإلدارية : (28المادة )
ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، وذلك إلنفاقها في األغراض أو أي من مشاريعها 

 اآلتية:الرسمية 

دينار فقط، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم  خمسمائة( 500دائمة ال تتجاوز ) نثرية سلفة نفقات .أ
صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير، أو المطالبات المعتمدة، أو الوثائق 

 الموقعة والمختومة والمروسة من الجهة الطالبة .
 وأ( ألف دينار فقط، وتسدد بعد انتهاء الشراء، 1500)ال تتجاوز إستثنائية ُسلفة نفقات  .ب

 موجب فواتير، أو إيصاالت، أو وثائق معززة.أو تنفيذ الفعاليات بتأدية الخدمات 
ُسلفة طارئة لتسديد التزام نقدي ذي طبيعة مؤقتة عاجلة، يتم تسويتها فور انتهاء الغرض  .ج

 منها.

الخاصة عن قيمة  ـ / ابأمواله / لة السلفة مسؤوالً  ا /ـصرفت له / التي الذي ة/الموظفـكون ـ/ تي : (29المادة )
ثبت استخدام ما أنفق منها لألغراض المحددة لها، وذلك بوثائق ـ / تأن ي ـ / االسلفة، وعليه

 /ـة، أو من يـ /المالي ة /سؤولـ المومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى 
ة حركة هذه السلفة، والتحقق من أنها استعملت، أو أنها ستستعمل لألغراض فوضه، مراقبت

 المحددة لها.
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 تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية. وفي حالةفي هذا النظام، مع مراعاة ما نص عليه  .أ : (30المادة )
دفعة واحدة، وإذا لم يكن كافيا  ـ / اعدم تسديدها، يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له

تي ، بالطريقة الـ / اتسدد السلفة من راتب الشهر التالي، أو من أي مكافآت أو مستحقات له
 لشؤون المالية مناسبة.ا إدارةتراها 

 السلفة، خارج المملكة عند ـ / اصرفت له / التي الذي العضو/ ةأو ة  /موظفـ إذا كان ال .ب
 مباشرة. أهـ /ا بعد عودتحلول تسويتها فيتم تسديده

السلفة  ـ / االسلفة تسترد منه ـ / اصرفت له / التي الذي ة /موظفـفي حالة انتهاء خدمة ال .ج
 أو رصيدها دفعة واحدة.

وفي جميع وخالل مهلة أسبوع يتم تسديد السلفة فور انتهاء الغاية التي صرفت من أجلها،  .د
من  شهر واحداألحوال يجب أال تتجاوز المدة التي يحتفظ بها شخص بالسلفة أكثر من 

 .كانت األسباب أيا تاريخ صرفها

لم يرد فيه نص في موازنتها، أو تم قبضه لحساب معية يقيد في حساب األمانات أي مبلغ دفع للج : (31المادة )
وتدون التفاصيل الخاصة أو أي مواد عينية تسلمتها الجمعية على سبيل األمانة أي جهة أخرى، 

في سجل األمانات، وتخضع عملية قبضه وقيده وصالحية صرفه ألحكام أو المادة بهذا المبلغ 
خاصة، فتخضع في ردها، أو  ضمن شروط معيةهذا النظام. أما األمانات األخرى التي ترد للج

 أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجمعية. واء كان ردها بعينها،لتلك الشروط، س صرفها

تقيد إيرادًا لحساب أو إستالمها كل أمانة ال يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها  : (32المادة )
األمانة بالمراجعة الستردادها، أو  ـ / ةعلى أن يتم تبليغ صاحبو / أو يتم إتالفها معية الج
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قبل الهيئة اإلدارية قررها ت، أو بأي وسيلة أخرى معيةاإلعالن عن ذلك في مكان بارز في الج
 انتهاء تلك المدة.

 أن تطلب تقديم الكفاالت والضمانات التي تراها ضرورية للحفاظ على حقوقها ومنها: معيةللج : (33المادة )

 المتعلقة بإنجاز التعهدات بالقيم الواردة في العقود الموقعة.الكفاالت والضمانات  .أ
 الموظفات /المستودعات وغيرهم من الموظفيناللوازم و الكفاالت الشخصية ألمناء الصناديق و  .ب

 مع المسؤوليةناسب ضرورة تقديمهم كفاالت، تحدد قيمتها لتتالذين تقرر الهيئة اإلدارية 
 ة./ـلمالياة  /سؤولـبعد أخذ رأي الم ةـ / ة التنفيذيـ /الرئيسالمالية للمكلفين بها، وبتنسيب من 

، الوظائف المالية ة ـ / ة التنفيذيـ / الرئيس، وبتنسيب من ـ / ابقرار منه الهيئة اإلداريةحدد تُ  .أ : (34المادة )
 أو عدلية، ومقدار هذه الكفالة.التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية، 

 .معيةتنظم الكفالة لدى الكاتب العدل، وفقا للنموذج الذي تعتمده الج .ب
 .ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيستحفظ مستندات الكفاالت بعد تسجيلها في سجل خاص لدى  .ج
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 الفصل السابع

 الحسابات والسجالت والنماذج والبطاقات

الدفاتر،  تعليمات المحاسبة، ومسكإصدار  ةـ / ة التنفيذيـ/ الرئيسبناء على تنسيب  لهيئة اإلداريةل : (35المادة )
لجمعية / ة الماليـ / ة ل سؤولـمقترحها الـ / توأية تعديالت إضافية عليها تقتضيها المصلحة أو ي

. 

ـــــــــــ الميحدد  .أ : (   36المادة) ـــــــــــ /المالي ة/سؤولـ ـــــــــــ / الرئيسة بموافقة ـ ـــــــــــ / ة التنفيذيـ أنواع وأشكال السجالت،  ةـ
والنماذج، والبطاقات التي يجب مســــكها، واســــتعمالها، وتنظيمها، إلثبات، وضــــبط الشــــؤون 

بما في ذلك الوســــــــائل  المالية في الجمعية حســــــــب األصــــــــول المحاســــــــبية المتعارف عليها
 .المحوسبة إلكترونياً 

مع تصنيف تنظم حسابات الجمعية وتحدد أصول مسكها وفق نظام محاسبي ينسجم  .ب
 ومتطلبات الميزانية والموازنة،وضمن التعليمات المعمول بها في الجمعية.

تحفظ المستندات والنماذج والسجالت المالية المستعملة في الجمعية لمدة ال تقل عن خمس  : (37المادة )
الهيئة اإلدارية التي تصدرها  ويجوز إتالفها بعد ذلك وفقًا للقرارات سنوات بعد انتهاء العمل بها،

وافق على تسليم أي من هذه السجالت والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية ت، والتي لها أن 
 لتدقيقها.
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 الفصل الثامن                             
 ةـــــــــــــكام عامــــــــــــــأح                         

تحدد الهيئة اإلدارية األشخاص الذين يـ / تنطبق عليهم استحقاق عالوة مسؤولية مالية، وتحدد :    (38ة )الماد
الوظائف التي يطلب من  الرئيسة التنفيذيةبموجب تعليمات تصدرها بناء على تنسيب  -الهيئة 

 ويجوز اإلستئناس شاغلها تقديم كفاالت مالية، وتحدد التعليمات مقدار هذه الكفاالت وشروطها
 .برأي المسؤولـ / ة الماليـ / ة

التدقيق الداخلي وتكون مسؤولـ /ة أمام و تعين الهيئة العامة لجنة للرقابة الداخلية تتولى الرقابة  : (39المادة )
 الهيئة العامة، وفقًا للنظام الخاص بهذه اللجنة .

ة بنسخة عن كل عقد أو اتفاق يرتب  /الماليـ ة /سؤولـة الرقابة الداخلية، والمتُـ / ُيزود كل من لجن : (40المادة )
هذا العقد متطلبات  استكمالللجمعية أي حق أو يرتب عليها أي التزام، أو حقوق مالية، وذلك فور 

 نفاذه.

يتم شطب الدين المعدوم، والنقص في أموال الجمعية النقدية مهما بلغت قيمتها في نهاية  -أ  : (41المادة )
ر من الهيئة اإلدارية، وبتنسيب من لجنة خاصة/ تشكلها الهيئة اإلدارية لهذه السنة المالية بقرا

الغاية، وذلك وفق األنظمة، اللوائح ، والتعليمات المعمول بها في الجمعية، على أن تكون مقبولة 
 ضريبيا، وفي حال تحصيل المبلغ بعد الشطب يعتبر تبرعًا للجمعية. 

أو التبرع بها وتحديد الجهة المتبرع لها بموجب قرار تصدره الهيئة اإلدارية  يتم إتالف اللوازم -ب 
المستندة إلى توصية لجنة المشتريات بناءًا على تقرير  ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيسبناءًا على تنسيب 

 فني يتضمن أسباب اإلتالف أو اإلهداء وفقا للتعليمات الصادرة .



2015ل( لسنة /2الئحة النظام المالي رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 | P a g e  

تم   25/4/2015 بتاريخ 1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
 24/10/2018 تاريخ تعديلها

 

ن يـ / يكون بحيازتهـ / ا أوراق مالية، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجمعية، أ على كل من تـ / : (42المادة )
 تحفظها، إما في البنك المعتمد، أو في صندوق حديدي خاص في الجمعية.

ب دفاترها، وقيودها، يترتو عند وقوع اختالس، أو نقص في أموال الجمعية أو تزوير في سجالتها،  : (43المادة )
 فيذية الرئيسة التنم المسؤول عن تلك األموال، والسجالت، والدفاتر، والقيود، أن ُيعل  على الموظف 

ن بينها أن ة ، التخاذ اإلجراءات المناسبة، والتي م /يـ / تتولى بدورهـ/ ا تبليغ الرئيسـالتي  /الذي
 ُتكف يد الموظفـ / ة المشتبه بهـ / ا لحين التحقق من الموضوع.

ة الماليـ /ة /سؤولـ ، وعلى المالسجالت المالية للتدقيق الداخليتخضع جميع القيود، والمستندات، و  : (   44المادة )
ارجيين تقديم تلك القيود، والمستندات، والسجالت إلى لجنة الرقابة الداخلية أو مدققي الحسابات الخ

المدققين المعتمدين ، أو أو المدققـ / ين المكلفين بمهات إستثنائية  المعتمدين من قبل الجمعية
 من قبل المانحين وتقديم أية معلومات، أو بيانات تفصيلية يطلبونها.

حدد بموجبها تإصدار تعليمات  ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيسلهيئة اإلدارية للجمعية بناءا على تنسيب ل : (45المادة )
في الجمعية وباقي اإلدارات األسس الخاصة بتنظيم العالقة، واالرتباط، بين إدارة الشؤون المالية 

وللرئيسـ / ة التنفيذيـ / ة إصدارا القرارات المناسبة بهذا  األمر اقتضى، األقسام أو المشاريع إذا 
 .الشأن 

وضع التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق  ةـ / ة التنفيذيـ / الرئيسإلدارية بناءًا على تنسيب للهيئة ا : (46المادة )
 .ال يخالف أحكامه أو يتعارض معه هذا النظام بما
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تم   25/4/2015 بتاريخ 1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
 24/10/2018 تاريخ تعديلها

 

 
 

 ة سر الجمعيةأمينـ               ة ة الجمعيرئيسـ     الجمعية مستشارة/ة النص التشريعيمحرر 

 كلثم مريشاإلسم :              انعام عشااإلسم :                          اإلسم: أسمى خضر

 التوقيع:                       التوقيع :                   التوقيع : 

 التاريخ :                        التاريخ :                                       التاريخ :

 بطاقة التنفيذ                

 

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم
 الئحة النظام المالي للجمعية 1

 2015( لسنة ل/2رقم )
 رقم اجتماعهاقرار الهيئة اإلدارية في  2015 /3 /30 تم إقرارها بتاريخ 

 (6/79 / )2015 
 

 2015/  4 /1 النفاذ تاريخ 2
السنوي  اجتماعهاقرار الهيئة العامة في  25/4/2015 مصادقة الهيئة العامة 3

 1/12/2015العادي رقم  
 

للجمعية بإشراف  المسؤول المالي  1/4/2015 مسؤولية متابعة التنفيذ 4
والهيئة اإلدارية  الرئيسة التنفيذية 

 للجمعية
  


