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مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية 
االجــــــــــــــتــــــــمـــــــاعيــــــة بــــــــــــرقــــــــــــم 411
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مادة)9(
 مــع عــدم اإلخــالل بصالحيــات و مســؤوليات مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي يكون مديــر المالية 

مســؤواًل عــن جميع شــؤون الجمعيــة المالية، وال ســيما:

تنفيذ ومراقبة أحكام الالئحة المالية والقرارات التنفيذية لها. أ - 

ب -  اتخــاذ إجــراءات الجــرد الســنوي للخزائــن الرئيســية والفرعيــة فــي موعــده وكذلــك الجــرد 
المفاجــئ بيــن وقــت وآخــر ولــه ســلطة تفويــض مــن يباشــر إجــراء الجــرد نيابــة عنــه دون أن يخــل 

ــؤوليته. ــك بمس ذل

ج- إجــراء الجــرد نصــف الســنوي لكافــة األصــول الثابتــة للجمعيــة ومطابقتهــا علــى ســجالت 
األصــول الثابتــة للجمعيــة.

مادة )10(
 يتولــى مديــر الماليــة بالتعــاون مــع اإلدارات ذات العالقــة إعــداد أدلــة لإلجــراءات الماليــة والعمــل 
علــى تطويرهــا بشــكل مســتمر وفــق األنظمــة واللوائــح الســارية وبمــا يحقــق كفــاءة وفاعليــة 

فــي األداء المالــي واعتمادهــا مــن الرئيــس.

مادة )11( 
 يتولــى مديــر الماليــة وضــع نظــام مالــي محاســبي مالئــم للجمعيــة والعمــل علــى تطبيقــه وفــق ما 
نصــت عليــه األنظمــة التشــريعية واللوائــح المنظمــة ألعمــال الجمعيــات  بمــا فيهــا هــذه الالئحــة 

ووفــق العرف المحاســبي.

مادة)12(
 لمديــر الماليــة أن يســتعين بأصحــاب الخبــرة مــن المؤسســات الفنيــة والمكاتــب االستشــارية 

ــك: ــن ذل ــه وم ــال إدارت ــم أعم ــا فــي تنظي ــة وغيره المتخصص

مهـــــــام مـــــــــدير المالــــية بالجمـــــــــعية
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إعداد الموازنة التقديرية للجمعية. أ - 

إعداد دراسات الجدوى للمشاريع االستثمارية للجمعية. ب - 

ج- إعداد وتطوير إجراءات اإلدارة المالية ونظمها اآللية.

مادة)13( 
ــه ولكــن ال يباشــر ذلــك إال  ــراه مناســبًا لمســاعدته فــي أداء أعمال ــة ترشــيح مــن ي ــر  المالي لمدي

بعــد موافقــة المجلــس.

مادة )14(
 يقــوم مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه بتعييــن محاســب أو أكثــر للجمعيــة تحــت إشــراف مديــر 
الماليــة يتولــى القيــام باألعمــال الماليــة المحاســبية مــن تســجيل فــي الدفاتــر الماليــة وترصيدهــا 

، وإعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية وغيــر ذلــك ممــا تتطلبــه طبيعــة أعمــال المحاســبة.

مادة )15( 
تحفظ جميع الدفاتر والسجالت والمستندات المحاسبية للجمعية في مقرها وتخت مسؤولية 

مدير المالية وموظفيه.

مادة )16( 
يتولــى مديــر الماليــة مــع موظفيــه إعــداد مشــروع الميزانيــة التقديريــة للجمعيــة بالتعــاون مــع 

كافــة الوحــدات اإلداريــة األخــرى فــي الجمعيــة، وذلــك وفــق تعليمــات مجلــس اإلدارة.

مادة )17( 
علــى مديــر الماليــة وموظفيــه تســهيل مهــام المحاســب القانونــي المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة 
وتقديــم كافــة البيانــات والمعلومــات التــي تتطلبهــا مهــام عملــه فــي مراجعــة القوائــم الماليــة 

. للجمعية
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التسجيل المحاسبي:
مادة)18( : 

ــرادات  ــد اإلي ــة ، وقي ــة التاريخي ــاس التكلف ــى أس ــة عل ــوم الجمعي ــول وخص ــجيل أص ــم تس يت أ - 
االســتحقاق. لمبــدأ  وفقــًا  والنفقــات 

تســجيل حســابات الجمعيــة وفقــًا لطريقــة القيــد المــزدوج ـفـي ضــوء القواعــد واألعــراف  ب - 
عليهــا. المتعــارف  المحاســبية 

ج- تفتح حسابات الجمعية وفقًا لما يرد في دليل الحسابات.

ــة  ــخاص ذوي صالحي ــن األش ــدة م ــتندات معتم ــع مس ــن واق ــبية م ــود المحاس ــجيل القي ــم تس د- يت
ــاد.  االعتم

هـ- تتم اإلجراءات المحاسبية لعمليات الجمعية باستخدام الحاسب اآللي في مقر الجمعية.

األصول الثابتة
مادة )19( :

ــدة  ــة المتكب ــف الالزم ــة التكالي ــه كاف ــة متضمن ــا التاريخي ــة بتكلفته ــل الثابت ــجيل األص تس أ - 
للتشــغيل. صالحــًا  األصــل  لجعــل 

تظهــر األصــول الثابتــة بالقوائــم الماليــة بتكلفتهــا التاريخيــة مخصومــًا منها مجمــع اإلهالك  ب - 
المتراكــم.

ــة التــي يعدهــا  ــاع طريقــة القســط الثابــت وفقــًا للنســب المئوي ج- ُتســتهلك األصــول الثابتــة بإتب
مديــر الماليــة وسيرشــد فــي إعدادهــا بالنســب المئويــة إلهــالك األصــول الثابتــة الصادرة عــن مصلحة 

الــزكاة أو أي جهــة عامــة أخــرى تصــدر مثــل هــذه النســب ويقرهــا مجلــس اإلدارة أو الرئيــس.

د- إتبــاع سياســة للتميــز بيــن المصاريــف الرأســمالية واإلراديــة باعتبــار األولــى هــي التــي تكــون غيــر 
متكــررة وتطيــل العمــر اإلنتاجــي واالقتصــادي لألصــل.
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المخزون
مادة )20( 

يقيــم المخــزون الســلعي وفقــًا لســعر التكلفــة أو الســوق أيهمــا أقــل ويحــدد ســعر التكلفــة 
ــوارد أواًل صــادر أواًل. علــى أســاس ال

مادة )21(
 يقيم المخزون من التبرعات العينية وفقًا لسعر السوق ويعد أحد موارد الجمعية.

القوائم المالية
مادة)22( 

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للجمعية وفقــًا للمعايير الصادرة من الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونيين.
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اعتماد مجلس اإلدارة
محضر اعتماد مجلس ادارة جمعية جو الخيرية

الئــــــحـــــــة مــهــام مــديـــر الــمــالــيــة
تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه فــي يــوم الجمعــة الموافــق  1441/12/15هـــ عقــد اجتمــاع مجلــس 

إدارة الجمعيــة برئاســة رئيــس المجلــس/ عبداللــه بــن ســعد بــن محمــد الحمالــي وذلــك بمقــر 

الجمعيــة فــي تمــام الســاعة السادســة مســاء« وقــد حضــر االجتمــاع أعضــاء المجلــس 

ــكل مــا جــاءت  ــم خــال االجتمــاع االطــاع علــى كافــة بنــود السياســة واعتمــاد هــا ب وقــد ت

بــه والعمــل بموجبهــا ونشــرها علــى الموقــع االلكترونــي للجمعيــة وفــق الصيغــة المرفقــة 

ــع: ــم التوقي باالعتمــاد وعلــى ذلــك ت
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