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الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعية
المادة الرابعة والثالثون :ــ
مع مراعاة أحكام النظام يجب عاى الجمعية أن تتعامل مع أموال القكاة في حسساب مسستجل وأن تنشس لها سسجالا
خا ا ا بها  ،ويجب عايها الت رف في أموال القكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة اةسالمية .

المادة الخامسة والثالثون :ــ
مع مراعاة أحكام النظام  ،يجب عاى الجمعية عنا تاجيها التبرعات أن تنش لها سجالا خا ا ا بها  ،وأن تجيا فيه
يمة التبرع وشرطه إن وجا  ،وأن تراعي عنا الت رف في أموال التبرعات شرط المتبرع .

المادة السادسة والثالثون :ــ
تتجيا الجمعية بالمعايير المحاسسسسبية ال سسساارة من الهيئة السسسسعواية لامحاسسسسبين الجانونيين وبالنماذ والتجارير
المحاسبية التي ت ار ا الوقارة .

المادة السابعة والثالثون :ــ
 -1مجار اإلاارة و المسسسسسؤول عن أموال الجمعية وممتاكاتها ،وعاية في سسسسسبيل ذلت التمكا من أن موارا
الجمعية موثجة وأن إيراااتها أنفجت بما يتفق مع أ اافها ،وعايه أن يؤاي مهماته بمسسسسؤولية وحسسسسن نية،
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وأن يحاا بال سسالحيات التي يفواسسها ،وإجرا(ات اتخاذ الجرار وماة التفويض ،وعايه متابعة وممارسسسة
تات ال الحيات التي يفواها لغيره عبر تجارير اورية .
يجسب عاى مجار اإلاارة التسمكسا من واسسسسسع إجرا(ات لتعريف أعاسسسسسا( المجار الجساا بعمسل الجمعيسة
وخسا سسسسسة الجوانسب المساليسة والجسانونيسة ،وعايسه التسمكسا من توفير المعاومسات الوافيسة عن شسسسسسؤون الجمعيسة
ألعاا( المجار .
ة يجوق لمجار اإلاارة الت سسرف إة فيما تنص عايه الالئحة األسسساسسسية وبالشسسروط الواراة فيها ،وإذا
خات الالئحة األساسية من نص فال يجوق لامجار الت رف إة بإذن من الجمعية العمومية .
يجب عاى مجار اإلاارة إيااع أموال الجمعية النجاية باسسسسمها لال البنت أو أكثر البنوت المحاية ،وتكون
التعامالت مع الحسسابات البنكية الخا سة بالجمعية بتو يع رئير مجار اإلاارة أو نائبه والمشسرف المالي،
ويجوق لمجار اإلاارة تفويض التعامل مع الحسسسسابات البنكية إلثنين من أعاسسسائه أو من ياايي اإلاارة
التنفيذية عاى أن يكونوا سعوايي الجنسية وذلت بعا موافجة الوقير أو من يفواه .
يجب عاى مجار اإلاارة التمكا من تجيا الجمعية باألنظمة والاوائح السسارية في المماكة بما ياسمن تالفي
و وع الجمعية في مخالفة نظامية.

المادة الثامنة والثالثون :ــ
يجب عاى الجمعية أن تقوا الوقارة بحسسسسابها الختامي لاسسسسنة المنتهية بعا اعتمااه من الجمعية العمومية خالل
أربعة أشهر من نهاية السنة المالية .

المادة التاسعة الثالثون :ــ
يجوق لاوقارة أن تعين مراجعا ا لاحسابات أو أكثر لاجيام باألعمال التي تطابها .

المادة االربعون :ــ
يجب عاى الجمعية مراعاة األحكام التي تجاسي بها األنظمة السسارية في المماكة ذات الشسق المالي ،ومنها نظام
مكافحة غسيل األموال وعايها بوجه خاص اتخاذ اآلتي :
 -1اةحتفاظ في مجر ا بالسسجالت والمسستناات المالية ومافات الحسسابات والمراسسالت المالية و سور وثائق
الهويات الوطنيسة لامؤسسسسسسسسسسسسين وأعاسسسسسا( الجمعيسة العموميسة وأعاسسسسسا( مجار اإلاارة والعساماين فيها
والمتعاماين معها ماليا ا بشكل مباشر لماة ة تجل عن عشر سنوات من تاريخ انتها( التعامل .
 -2اذا توافرت لايها أسسباب معجولة لالشستباه في أن األموال الواراة أو بعاسها تمثل ح سياة نشساط إجرامي،
أو مرتبطة بعمايات غسسيل األموال أو تمويل إر اب ،أو أنها سستسستخام في العمايات السسابجة ,فعايها اتخاذ
اإلجرا(ات اآلتية :
• إبالغ وحاة التحريات المالية لال الوقارة الااخاية فورا ا وبشكل مباشر .

• إ عااا تجرير مف سل يتاسمن جميع البيانات والمعاومات المتوفرة لايها عن تات الحالة واألطراف
ذات ال اة ،وتقويا وحاة التحريات المالية به .
• عام تحذير المتعاماين معها من وجوا شبهات حول نشاطاتهم .
 -3يكون المشسرف المالي مسسؤوةا عن التا يق والمراجعة واةلتقام ،مع تقوياه بموارا كافية لكشسف أي من
الجرائم المن وص عايها في نظام مكافحة غسيل األموال .

