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املادة الرابعة والخمسون :
تتكون المواقب الماليا لةجمعيا مما يةي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قسوم االنتساب لعضويا الجمعيا .
التبقعات والهبات والودايا والو(اف .
الءكوات ويتم دقفها في نشاط الجمعيا المشمولا في مداقف الءكاة .
ايقابات النشطا ذات العائب المالي .
االعانات الحكوميا .
عائبات استثماق ممتةكات الجمعيا الثابتا والمنرولا .
ما يخدده دنبوق بعم الجمعيات لةجمعيا من بعم لتنفيذ بقامج الجمعيا وتطويقيا .

املادة الخامسة والخمسون :
تببأ السسنا الماليا الول لةجمعيا ببقا من تاقيخ دسبوق التقخيم من الوءاقة وينتهي في شسهق بيسسبق من سسنا
التقخيم نفسها وتكون مبة كل سنا ماليا بعب ذلك أثني عشق شهقا ميالبيا .

الفصل الثاني
(الصرف من أموال الجمعية وامليزانية )
املادة السادسة والخمسون :
ينحدق دقف اموال الجمعيا بغايات تحريق أغقاضها وال يجوء لها دقف أي مبةغ مالي في غيق ذلك ظ
لةجمعيا أن تمتةك العراقات عة أن يرتقن ذلك بموافرا الجمعيا العموميا ان تفوض مجةل االباقة في ذلك .
لةجمعيا ان تضسسف فائض ايقاباتها في او(اف او ان تسسستثمقيا في مجاالت مقجحا الكسسسب تضسسمن لها الحدسسول
عة موقب ثسابست أو ان تعيسب توظيفهسا في المشسسسسسقوعسات االنتساجيسا والخسبميسا ويجسب عةيهسا اخسذ موافرسا الجمعيسا
العموميا عة ذلك .

املادة السابعة والخمسون :
تعتبق الميءانيسا المعتمسبة سسسسسساقيا المفعول ببقا من ببايا السسسسسنسا المساليسا المحسببة لهسا وفي حالا تمخق اعتمسابيا يتم
الدسقف منها بمعبالت ميءانيا العام المالي المندسقم ولمبة ثالثا أشسهق كحب أ(دس مف مقاعاة الوفاق بالتءامات
الجمعيا تجاه اآلخقين .

املادة الثامنة والخمسون :
يجب عة الجمعيا أن توبع اموالها النربيا بإسسسسسمها لبك بنك او اكثق من البنوك المحةيا يختاقه مجةل االباقة
وأال يتم السحب من يذه الموال اال بتو(يف قئيل مجةل االباقة أو نائبه والمشقف المالي ويجوء لمجةل االباقة
بموافرا الوءاقة تفويض التعامل مف الحسسابات البنكيا إثنين من أعضسائه أو من (يابيي االباقة التنفيذيا عة ان
يكونوا سعوبي الجنسيا ويقاعي فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك .

املادة التاسعة والخمسون :
يشتقط لدقف أي مبةغ من أموال الجمعيا يةي :
دبوق (قاق بالدقف من مجةل االباقة .
تو(يف إذن الدقف أو الشيك من (بل كل من قئيل مجةل االباقة أو نائبه مف المشقف المالي .
(يب اسم المستفيب قباعيا وعنوانه وق(م بطا(ته الشخديا ومكان دبوقيا في السجل الخام بذلك حسب الحالا .

املادة الستون :
يعب المشسقف المالي ترقيقا ماليا بوقيا يو(ف من (بةه باإضسافا ال مبيق الجمعيا ومحاسسبها ويعقض عة مجةل
االباقة مقة كل ثالثا أشهق وتءوب الوءاقة بنسخا منه .

املادة الحادية والستون :
تمسسسك الجمعيا السسسجالت والبفاتق االباقيا والمحاسسسبا التي تحتاجها وفرا لةمعاييق المحاسسسبيا يتم التسسسجيل والريب
فيها أوال بمول وتحتفظ بها في مرق اباقتها وتمكن موظفي الوءاقة المختدسسين قسسسميا من االطالع عةيها ويكون
لةجمعيسا مقاجف حسسسسسسابسات خساقجي معتمسب يقفف ترقيقا مساليسا في نهسايسا كسل سسسسسنسا مساليسا ال مجةل االباقة تمهيسبا
العتمابه من الجمعيا العموميا ومن يذه السجالت ما يمتي :
السجالت االدارية ومنها ما يلي :
•
•
•
•
•

سجل العضويا .
سجل محاضق اجتماعات الجمعيا العموميا .
سجل محاضق اجتماعات مجةل االباقة .
سجل العامةين بالجمعيا .
سجل المستفيبين من خبمات الجمعيا .

السجالت المحاسبية ومنها ما يلي :
•
•
•
•
•
•
•

بفتق اليوميا العابي .
سجل ممتةكات الجمعيا وموجوباتها الثابتا والمنرولا .
سنبات الربض .
سنبات الدقف .
سنبات الريب .
سجل اشتقاكات العضاق .
أي سجالت أخقك يقك مجةل االباقة مالقما استخبامها .

املادة الثانية والستون :
•
•

•
•

•

•

تروم الجمعيا بإعباب الميءانيا العموميا والحسابات الختاميا وفرا لآلتي :
يروم مقاجف الحسسسابات المعتمبة بالق(ابا عة سسسيق اعمال الجمعيا وعة حسسساباتها والتثبيت من مطابرا
الميءانيا وحسسساب االيقابات والمدسسقوفات لةبفاتق المحاسسسبيا وما اذا كانت (ب امسسسكت بطقيرا سسسةيما
نظاميا والتحرق من موجوباتها والتءاماتها .
تروم الجمعيا برفل حساباتها كافا وفرا لةمتعاقف عةيه محاسبيا في نهايا كل سنا ماليا .
يعب مقاجف الحسسسابات المعتمب الروائم الماليا كافا المتعاقف عةيها محاسسسبيا في نهايا كل سسسنا ماليا ويو
ما يسسم بمعقفا المقكء المثالي الحريري لةجمعيا وعةيه تسسةيمها لمجةل االباقة خالل الشسهقين الولين
من السنا الماليا الجبيبة .
يروم مجةل االباقة ببقاسسسسا الميءانيا العموميا والحسسسسابات الختاميا ومشسسسقوع المواءنا التربيقيا لةعام
الجبيب ومن ثم يو(ف عة كل منها قئيل مجةل االباقة او نائبا والمشسسسسقف المالي ومحاسسسسسب الجمعيا
والمين العام تمهيبا لقفعها لةجمعيا العموميا لةمداب(ا عةيها .
يروم مجةل االباقة بعقض الميءانيسا العموميسا والحسسسسسساب الختسامي ومشسسسسسقوع الميءانيسا الترسبيقيا لةعسام
الجبيب عة الجمعيا العموميا لةمداب(ا عةيها ومن ثم تءوب الوءاقة بنسخا من كل منها .

