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در ومصا دارة أموالإللمجلس كافة السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الغرفة ورسم استراتيجية  -أ

عاليات والف أموال الغرفة وأوجه نشاطاتها ووسائل استثمارها وتحديد العوائد المتوقعة من األنشطة

ت الغرفة ساباحاد وأسعار الخدمات التي تقدمها الغرفة والموافقة على الموازنة السنوية للغرفة واعتم

 الختامية .

القيود لية وتعتبر إدارة الشؤون اإلدارية والمالية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعامالت الما-ب

ا وفقا عليه وال الغرفة وقبضها ودفع االلتزامات المالية المترتبةلمحاسبية وحفظ سجالتها وتحصيل أما

 لألنظمة .

ها ة ومراقبتلماليل أمام أمين الغرفة عن صحة حسابات الغرفة ومعامالتها االمدير اإلداري والمالي مسئو -ج

لك ما ذه بما في ة إليوالتحقق من مراعاة أحكام هذه الالئحة وتطبيقها والقيام بجميع الواجبات والمهام الموكل

 -يلي :

 ة ..اإلشراف على مسك وتنظيم السجالت والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليم1

أي  نعا لحدوثلية م.اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة والكافية لحماية أموال الغرفة وسجالتها الما2

 تالعب أو اختالس أو إهمال .

نية القانوومن صحتها وتوافر الشروط المالية  التأكد.اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد 3

 والمحاسبية فيها .

ى أمين ها علقديرية السنوية للغرفة قبل بداية العام المالي بشهر ونصف وعرض.إعداد الموازنة الت4

 الغرفة والذي بدوره يعرضها على مجلس اإلدارة .

ها دوره يعرضبالذي مين الغرفة ونهاية السنة المالية وتقديمها أل .إعداد الحسابات الختامية للغرفة في5

 على مجلس اإلدارة .

 المستنداتوبها  فة الخارجي بالقوائم المالية الالزمة واإليضاحات المتعلقة.تزويد مدقق حسابات الغر6

 الالزمة .

 لتي تسانداالية .تلبية احتياجات أمانة الغرفة ومجلس اإلدارة بما يلزم من المعلومات والتقارير الم7

 وتدعم القرار وفي أي وقت .

 

 

 

 

 

 -إدارة األصول الثابتة :( 3) : المادة

 استهالك الموجودات الثابتة سنويا بحسب نسبة االستهالك التالية :يتم -أ

 نسبة االستهالك السنوي البند

 %10 األثاث 

الديكورات والتجهيزات 

 المكتبية

10% 

 %25 أجهزة وبرامج الكمبيوتر    

 %25 السيارات 

 %5 المباني 
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 . بالسجالت القيد تاريخ عن النظر وبغض الشراء، تاريخ من لألصول االستهالك حساب يبدأ-ب

 ط )مثال كلوتضب تحديد سقف لسعر شراء بند ال يعد دونه أصال ثابتا يضاف لقائمة األصول الثابتة التي تجرد-ج

 لاير فاقل ال يعد أصال ثابتا (. 500ما قيمة شراؤه 

 لالستخدام .ال يجوز إعادة تقييم أصل تم استهالكه بالكامل بغض النظر عن حالته وصالحيته -د

 (4) المادة: 

 -تتكون إيرادات الغرفة مما يلي :

 _ اإليرادات الناتجة عن االشتراكات وخدمات التصديق التي تقدمها الغرفة.

 عايات التي يقدمها رجال األعمال وغيرهم .إيرادات ناتجة من الر_  

 به .ا شاو مالغرفةأ في مجلة _ إيرادات تسويقية وإعالنية سواء من المهرجانات او الفعاليات او النشر

 _ اإليرادات الناتجة عن استثمارات الغرفة أو أية إيرادات أخرى للغرفة .

 (5) المادة: 

من  تي اعتمدتية الال يجوز اإلنفاق فيما لم يرصد لها موازنة معتمدة كما ال يجوز استعمال االعتماد لغير الغا

 مجلس اإلدارة .أجلها إال بعد اعتماد التعديل أو اإلضافة من 

 

 (6) المادة :

ام داية كل عبمجلس يتولى أمين الغرفة صالحية اإلنفاق من اعتمادات الغرفة المرصودة بالموازنة المعتمدة من ال

 بموجب أوامر صرف مالية .

 (7) المادة:

 إلنفاق أي مبلغ من الموازنة . األساسي أ. سند الصرف هو المستند المالي

بيانات كافة اللغرفة المختص على النموذج المعتمد شامال لل المدير الماليب. يتم إعداد سند الصرف من قبل 

 /و العقود راء أالالزمة ويجب دعمه بالوثائق والمستندات المؤيدة ألحقية الصرف وتشمل: مطالبات / أوامر الش

 ووثائق استالم المواد أو الخدمات .

ه ه وموافقتدة فيمن قبل المدير اإلداري والمالي بعد التأكد من صحة البيانات الوار ج. يتم توقيع سند الصرف

 لإلجراءات .

 ( أعاله.ج) -د. يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد استكمال الخطوات )أ(

 (8) المادة:

مانة أرأت  ذلك إذاأ.تصرف الرواتب والعالوات واألجور خالل أسبوع من تاريخ استحقاقها ويجوز صرفها قبل 

 الغرفة ذلك .



4 
 

تب الرااسم الموظف وتشمل رقم و ب. يتم احتساب المستحقات من الرواتب واألجور بناء على كشوف معتمدة

فوضه األساسي واإلضافي والخصومات )إن وجدت( وال تصرف قبل اعتمادها من قبل أمين الغرفة أو من ي

 خطيا.

فيا لمحددة تالوقات اجتماعية المترتبة على الموظف شهريا وتوريدها في األالتأمينات االج. يتم اقتطاع اشتراكات 

اخل و للغير دسلف أللغرامات كما يتم اقتطاع أي مبالغ تترتب للغرفة أو للغير على الموظف كاألقساط الشهرية لل

 وخارج الغرفة وغيرها .

 (9) المادة :

 التعامل بالنقد  

 عهدة المصروفات النثرية مع مراعاة التالي :يتم التعامل بالنقد من خالل حساب 

 أ. ال يجوز استخدام حساب العهدة في غير البنود المخصصة لها .

 .  لعهدةب. ال يجوز استخدام حساب العهدة الستالم أية مقبوضات باستثناء قيمة الشيك الخاص بتعويض ا

 

رفة ها الغأحد البنوك التي تتعامل معج. يتم تمويل صندوق المصروفات النثرية بموجب شيكات مسحوبة على 

 لاير . 10,000على أال يتجاوز الرصيد في أي وقت مبلغ 

مدير بل القد. ال يجوز صرف أية مبلغ ما لم تكن مدعمة بوثائق ومستندات مع توقيع ملخص غطاء للعهدة من 

 المباشر المخول بذلك .

 (10) المادة :

ستلمها ااتر التي د الدفري والمالي بناء على إقرار باالستالم موضحا به عدللمدير اإلداأ.يتم تسليم دفاتر الشيكات 

 وأرقام الشيكات في كل دفتر .

الصرف  ت سندب. يجب أن ال يتم تحرير أي شيك إال بموجب المستندات الثبوتية الالزمة وبعد اكتمال إجراءا

 والمعتمدة من المخولين .

 (11)المادة: 

 ا :لمعمول بهايمات وفقا لألنظمة والتعل ومراقبتها األوجه التالية ويتم التصرف بها تصرف السلفة في أي وجه من

 -أ. السلفة الدائمة الخاصة بتغطية النفقات النثرية المتكررة ، حسب التالي :

 . يجوز ألمين الغرفة أن يعتمد صرف سلفة كعهدة نثرية دائمة لموظف أو أكثر .1

م تصفية للعهدة ( لاير ، وتعوض العهدة بموجب شيك بعد تقدي10,000عن مبلغ ). ال تزيد قيمة كل سلفة دائمة 2

 السابقة بملخص ومرفقات ومستندات يتم تدقيقها من قبل اإلدارة المالية .

 . يتم الصرف من العهدة بمعرفة حامل السلفة فقط .3

حسم من نه بالالعهدة يتم تحصيلها م. في حالة عدم تصفية كامل مبلغ العهدة فتعتبر سلفة شخصية على صاحب 4

 راتبه الشهري بقرار من المدير اإلداري والمالي .

 ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ مهمة أو عمل معين أو لشراء لوازم محددة .
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 -على النحو التالي :. السلفة الخاصة والشخصية للموظفين ج

وافقة أمين موفي حالة زيادتها عن ذلك تؤخذ رواتب  3. تصرف بتوصية من المدير المباشر على أال تتجاوز 1

مبلغ  وز السلفة تتجاالالمدير اإلداري والمالي لالستثناء الذي يعتمد من أمين الغرفة بشرط أن  اقتراحالغرفة بعد 

 .نهاية الخدمة للموظف 

رون ة أربع وعشولمد . يتم استردادها باالستقطاع المباشر من الراتب ابتداء من الشهر التالي بعد شهر استالمها2

 تثناء .لي لالسوأي استثناء عن هذه المدة تؤخذ موافقة أمين الغرفة بعد تنسيب المدير اإلداري والما شهرا 

 (12) المادة: 

صرفها وبل الغرفة لحساب الغير في حسابات األمانات وتخضع من حيث قبضها قتعتبر األموال مقبوضة من 

 التالية : نوعينألحكام هذه الالئحة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ، وتنقسم إلى 

تحويل  ن يتمت المخصصة : هي المبالغ التي تخصص لإلنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أاأ. األمان

 إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب اإليرادات . بعد ل منهاغستالرصيد غير الم

بالغ ما أو ب. أمانات أخرى : وهي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقه

ت إلى ماناالتحويالت المالية )الشيكات( غير المقدمة للصرف خالل المدة المحددة له ، ويتم صرف هذه األ

ه لى أنت ، عول إلى حساب اإليراداتحقيها وفي حالة عدم المطالبة بها بعد مرور سنتين على تسجيلها فتحمس

دة خالل الم ة بهايجوز ردها لصاحب االستحقاق بقرار من رئيس المجلس بعد تقديم األسباب المبررة لعدم المطالب

. 

 (13)المادة : 

لغرفة وبدوره ا ألمين اقديمهتالتالية ثم المالية  لموازنة التقديرية للسنةأ.تتولى اإلدارة المالية اإلشراف على إعداد ا

 لرئيس المجلس خالل شهر نوفمبر من كل سنة .

 . يعتمد مجلس اإلدارة الموازنة التقديرية في موعد ال يتجاوز النصف الثاني من شهر ديسمبرب. 

تالية لمالية الالسنة ارية وبشكل استثنائي قبل بداية ج. إذا تأخر صدور موافقة مجلس اإلدارة على الموازنة التقدي

ل لية، ويعمالما يتم الصرف بما ال يتجاوز المتوسط الشهري لموازنة السنة المالية السابقة لتغطية المصروفات

م لعاموازنة ا لة فيبهذا االستثناء لشهرين فقط ، ويستثنى من ذلك االلتزامات المرحلة من العام الماضي والمشمو

 السابق.

 (14) المادة :

ا لفرعية بمالية يتحتفظ إدارة الشؤون المالية بالسجالت والبيانات الخاصة بالحسابات اإلجمالية والتفص .أ

 ات .األمانالموجودات الثابتة ، النقدية وحسابات البنوك ، الذمم المدينة ، التأمينات وفي ذلك 

ت ويجوز إتالفها ( سنوا10أمنية لمدة ال تقل عن ) يتم االحتفاظ بالسجالت المالية المستعملة في أماكن .ب

بمحضر ذلك وببعد التأكد من عدم الحاجة إليها ،بقرار من رئيس المجلس بناء على توصية لجنة مكلفة 

 إتالف موثق .

 

 (15)المادة : 

ه القيود وتشمل هذ لغرفةلأ. يجري قسم المحاسبة قيود التسوية الالزمة لتنظيم الحسابات الختامية والميزانية العامة 

 احتساب المخصصات الالزمة وذلك بالتشارك والتعاون مع المدقق الخارجي .
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 ب. تقفل حسابات المصروفات واإليرادات في نهاية السنة المالية بقيود محاسبة أصولية .

 (16) المادة: 

لتزاما ان خاللها رتب مة طرفا فيها ويتأ. يجب إبالغ اإلدارة المالية بأي اتفاقات تعاقدية أو مخاطبات تكون الغرف

 ية .ماليا على الغرفة ، وذلك قبل توقيعها أو اعتمادها إلبداء الرأي بخصوصها من الناحية المال

جلس رئيس الم فة أومع الغير في مجال عمل الغرفة من قبل أمين الغر الخارجية ب. يتم توقيع العقود واالتفاقيات

 أو من يفوضه خطيا .

الية أو قوقا محالتي ترتب للغرفة  والوثائق تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود واالتفاقياتج. يتم 

 .التزامات وذلك لالعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو االتفاق 

 

 (17) المادة: 

لتي قد رات االمتغيأ. لمجلس اإلدارة الحق في إجراء التعديالت واإلضافات الالزمة على هذه الالئحة بحسب 

 تطرأ وبما يحقق مصلحة للغرفة .

ل لرجوع ألهية باب. ألمين الغرفة أو رئيس المجلس البت في الحاالت التي لم تعالجها أحكام الالئحة مع التوص

 االختصاص من مكاتب التدقيق المالية الخارجية أو المستشارين .

 

 (18) المادة : 

جراءات يق اإلاإلدارية والمالية ، يقوم بفحصها والتأكد من سالمة تطب عند تقديم المعامالت لمدير الشئون

ليها عالتوجيه  من ثموالسياسات ،ومن ثم يقوم بالتوقيع على المعامالت طالما أنها متسقة مع السياسة المطلوبة ،و

 بما يفيد استصدار الشيكات.

 

 (19) المادة : 

 -أساليب وطرق الشراء :

  -تنقسم إلى قسمين رئيسية وهي :  

 أوال : أسلوب الشراء المباشر من العهدة :

  لاير شهريا للشراء . 5,000بما ال يتجاوز مبلغ 

 

 

 ثانيا: الشراء بواسطة طلبات الشراء :

 : طلب العروض من الموردين ، واستالم العروض من الموردين حسب التالي- 
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عددالتسعيرات  المبلغ بالريال

 ةالمطلوب

 تسعيرة واحدة       لاير للطلبية الواحدة *5,000 -لاير 1,000من  

 تسعيرتين         لاير للطلبية الواحدة *8,000 –لاير  5,001من 

 تسعيرات  3         لاير * 8,000أكثر من 

 


