شياشات العمل (شياشة مجع التربعات)

شياشة مجع
التربعات باجلمعية

مصجلة لدى الوزارة برقم ()601
شارع األمري نايف بن عبد العسيس – حي الروضة

0660110111 

0660116161

ص.ب  30 5الرمس الربيدي  66411الربيد اإللكرتوني hurimela.org@gmail.com

شياشات العمل (شياشة مجع التربعات)

الصياشات العامة جلمع التربعات
جبمعية حمافظة حرميالء اخلريية (األهلية)
مادة رقم (5)6
( أ ) ال جيْظ ألٖ مً ميػْبٕ ازبنعٔ٘ أّ إزاضاتَا أّ بطاصبَا ناف٘ ،مجع التدلعات بأٖ ؾهل مً
األؾهال؛ إال بيا ٛعل ٙمْافك٘ صبلؼ اإلزاضٗ ،بعس اسبصْل عل ٙالذلخٔص الالظو مً الْظاضٗ،
ّازبَات شات العالق٘ ،حػب اإلجطاٛات اليعامٔ٘.
(ب) تلتعو ازبنعٔ٘ يف مجٔع أىؿطتَآّ ،لتعو مجٔع ميػْبَٔا ،باألىعن٘ ّاللْاٜح امليعن٘ للعنل
اشبرلٖ األٍلٕ باملنلهّ٘ ،بآلٔ٘ ّتعلٔنات مجع التدلعات املطغْم٘ لصلو ،ننا تلتعو مجٔع
ميػْبَٔا يف ٍصا الؿأٌ ىصاً ّضّحاً مبا قطت بُ الٜختَا األغاغٔ٘ ،املعتنسٗ مً قبل ازبَ٘
املؿطف٘.
(ج) ُٓعس صبلؼ إزاضٗ ازبنعٔ٘ مػؤّالً أماو مً قسمْا التدلعات العٔئ٘ ّاملالّٔ٘ ،أماو ازبَ٘
املؿطف٘ ،عً إٓصال تلو التدلعات إىل مػتخكَٔاّ ،فل األىعن٘ ّاللْاٜح املعنْل بَا.
(ز ) ال جيْظ حبال مً األحْال أٌ ٓػتفٔس أٖ مً ميػْبٕ ازبنعٔ٘ ّأعطا ٛصبلؼ إزاضتَا مً
مْاقعَه ّمطانعٍه اإلزاضٓ٘ أّ اإلؾطافٔ٘ بازبنعٔ٘ ،يف ذبكٔل أٖ ميفع٘ ؾدصّٔ٘ ،شلو
فٔنا عسا املهافآت ّالتعْٓطات ّالطّاتب املكطضٗ ىعاماً ملْظفٕ ازبنعٔ٘.
(ٍـ) تلتعو ازبنعٔ٘ بأٖ الٜخ٘ أّ تعلٔنات تصسض مً ازبَات املؿطف٘ علَٔا ،بؿأٌ حكْم املتدلعني.
ّحيل للنتدلعني اسبصْل – يف حٔيُ – عل ٙاملعلْمات الهامل٘ عً نٔفٔ٘ صطف تدلعاتَه
ّآلٔاتُ  ،مبا ال ُٓدل خبصْصٔ٘ املػتفٔسًٓ ّاحملافع٘ عل ٙمعلْماتَه ّبٔاىاتَه الؿدصٔ٘.
(ّ ) ٓلتعو مجٔع ميػْبٕ ازبنعٔ٘ مبا ىص علُٔ تعنٔه جَ٘ اإلؾطاف ضقه ّ 2891تاضٓذ
ٍ 2341/9/12ـ ،الكاضٕ بعسو جْظ إعطا ٛىػب٘ مً التدلعات املْضزٗ ملً ٓكْو بعنلٔ٘ مجع أٖ
تدلعات لصاحل ازبنعٔ٘ ّ ،...فكاً ملا صسض مً فتاّ ٚؾطعٔ٘ بَصا اشبصْص  ...إخل.
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شياشات العمل (شياشة مجع التربعات)
مادة رقم (5)1
( أ ) جيب إٓساع أٖ مبالؼ ىكسٓ٘ تطز للجنعٔ٘ يف اسبػاب البيهٕ للجنعٔ٘ مباؾطٗ ّعل ٙالفْض،
ّال جيْظ تأخرلٍا أّ حفعَا لس ٚمْظفٕ ازبنعٔ٘ أّ إزاضاتَا.
(ب)

جيب عنل غيس قبض تدلع ىكسٖ أّ بالؿٔهاتْٓ ،ضح فُٔ ىْع التدلعّ ،الػطض ميٍُّ ،ل ٍْ
مؿطّط أو ال.

مادة رقم ( 5)1جيْظ للجنعٔ٘ – بعس صسّض املْافك٘ الالظم٘ مً جَ٘ االختصاص بالْظاضٗ – مجع
التدلعات ّتلكَٔا لػطضَا األغاغّٕ ،أٍسافَا امليصْص علَٔا ّيف الٜختَا األغاغّٔ٘ ،فكا للؿطّط
التالٔ٘ :
( أ ) إعساز إٓصاالت ّغيسات قبض خاص٘ بالتدلعات الْاضزٗ ،مً أصل ّصْضٗ ،ذبنل أضقاماً
متػلػلّ٘ٓ ،ػتعنل فَٔا الهطبٌْ شّ الْجَني (ّفل اليناشج احملاغبٔ٘ املعتنسٗ).
(ب) ٓبني عل ٙنل إٓصال اغه ازبنعّٔ٘ ،ضقه تػجٔلَا لسّ ٚظاضٗ العنل ّالتينٔ٘ االجتناعٔ٘
ّتاضخيُ.
(ج) ربته ٍصِ اإلٓصاالت باشبته الطزلٕ للجنعّٔ٘ ،ذبصط أعسازٍا ّأضقامَا قبل بسآ٘ الػي٘
املالٔ٘ للجنعّٔ٘ ،عيس إقفال اسبػابات يف ىَآ٘ نل غي٘ مالٔ٘.
(ز ) ذبفغ صْض اإلٓصاالت ملطاجعتَا ّتسقٔكَا ،مً قبل ضباغب ازبنعّٔ٘ ،مطاجع اسبػابات
املهلف مً قبل الْظاضٗ.
مادة رقم ( 5)1ال ُٓعس مً ضنً التدلعات ،ضغْو االىتػاب أّ قٔن٘ االؾذلانات الػيْٓ٘ أّ السّضٓ٘
اليت تتكاضاٍا ازبنعٔ٘ مً األعطا ،ٛأّ ضغْو املكابل املالٕ للدسمات مً امليتفعني مً خسماتَا
ّبطاصبَا املتيْع٘ (إٌ ّجست تلو الطغْو ّاملكابل).
مادة رقم ( 5)0ال جيْظ اغتعنال األمْال اليت دبنع يف غرل الػطض الصٖ مجعت مً أجلُ ،إال يف حال
تعصض االغتفازٗ ميَا يف شلو الػطضّ ،مبْافك٘ صبلؼ اإلزاضّٗ ،حػب اإلجطاٛات اليعامٔ٘
ّاحملاغبٔ٘ املعتنسٗ.
مادة رقم ( 5)1ربطع عنلٔ٘ مجع أٖ تدلعاتّ ،نصا عنلٔ٘ تْظٓعَا؛ إلؾطاف صبلؼ اإلزاضّٗ ،شلو
ّفل اإلجطاٛات احملسزٗ ىعامٔاً.
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شياشات العمل (شياشة مجع التربعات)
مادة رقم ( 5)2ال جيْظ ضه متخصالت العناٗ إىل ضأؽ مال ازبنعٔ٘ أّ إىل قاٜن٘ التدلعاتّ ،إمنا
تفطز يف قْٔز ربصص سبػاب العناّٗ ،جيب إٓطاح شلوّ ،مصطّفاتَا يف قْاٜه ّبيْز مٔعاىٔ٘
ازبنعٔ٘ الػيْٓ٘ ّ ،.. .ال جيْظ صطف متخصالت العناٗ إال يف مصاضفَا احملسزٗ ؾطعاًّ ،يف أغطع
ّقت ممهً.
مادة رقم ( 5)3ال جيْظ حبال مً األحْال اغتكبال أّ مجع التدلعات خاضج مكط ازبنعّٔ٘ ،تػتكبل
ازبنعٔ٘ ما ٓطز إلَٔا مً ظنْات أّ تدلعات (ىكسٓ٘/عٔئ٘) عام٘ أّ مؿطّط٘ زاخل مكط ازبنعٔ٘
ّفطّعَا.
مادة (ٓ 5)4ته تكٔٔه ّتكسٓط أقٔاو أعٔاٌ التدلعات العٔئ٘ ،قبل التصطف فَٔآّ ،ته قٔسٍا يف
مصنطات إزخال حػب اليعاو ،ثه ٓته صطفَا للنػتفٔسًٓ املػجلني لس ٚازبنعٔ٘ ،يف ىطام عنلَا
املهاىٕ (ضبافع٘ حطميالّ ٛاحملافعات الجناٌ التابع٘ هلا الكطٓي٘ ،ملَه ،الدلٗ ،صلبْر ،زقل٘،
البْٓطزٗ ،غٔاى٘ ،العْٓيس)ّ ،تػجل املصطّفات العٔئ٘ يف مصنطات اإلخطاج املعسٗ لصلو ىعاماً،
ّجيب إثبات شلو ّاإلفصاح عيُّ ،إٓطاحُ مفصالً يف الكْاٜه ّالكْٔز املالٔ٘ ملٔعاىٔ٘ ازبنعٔ٘
الػيّْٓ٘ ،ضبع الػيْٓ٘.
مادة ( 5)60جيْظ – بعس مْافك٘ الْظاضٗ ّازبَات املعئ٘ – قٔاو ازبنعٔ٘ حبنل٘ إعالمٔ٘ زبنع
التدلعات يف ّغاٜل اإلعالو املدتلف٘ ّّغاٜل التْاصل االجتناعٕ ،مبا ٓتْافل مع أٍساف ازبنعٔ٘،
ّشلو يف حسّز ما تػنح بُ األىعن٘ ّاللْاٜح ّالتعلٔنات املطعّٔ٘ ،الكطاضات ّالتْجَٔات املبلػ٘
بَصا الؿأٌ.
ّاهلل املْفل،،،
مجعية حمافظة حرميالء اخلريية
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