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ــا  ــي يقرره ــداف الت ــق األه ــة لتحقي ــنوي للجمعي ــج المالــي الس ــة هــي البرنام ــة التقديري الموازن
مجلــس اإلدارة وهــي تتضمــن جميــع االســتخدامات والمــوارد ألوجــه أنشــطة الجمعية بمــا يتوافق 

مــع اســتراتيجيات الجمعيــة .

تهدف الموازنة التقديرية إلى ما يلي:

وضع خطة عمل منظمة ومعدة على أساس علمي مستند إلى دراسات واقعية . أ - 

ب -  توضيح األغراض المحددة لنشاط الجمعية المستقبلية.

ج- مساعدة إدارة الجمعية على تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات.

د- أن تكون أداة لقياس األداء الكلي في الجمعية.

هـــ- أن تكــون أداة مــن أدوات الرقابــة والضبــط الداخلــي وذلــك عــن طريــق المقارنــات المســتمرة 
بيــن األرقــام المقــدرة واألرقــام الفعليــة.

و- المســاعدة علــى تقديــر احتياجــات الجمعيــة مــن رأس المــال العامــل وكميــة النقد الــازم توفره 
لســداد االلتزامــات الدوريــة أواًل بأول.

يصــدر مجلــس اإلدارة ســنويًا قــرار بتشــكيل لجنــة إلعــداد الموازنــة برئاســة المديــر التنفيــذي 
وكذلــك إصــدار التعليمــات الواجــب إتباعهــا عنــد إعــداد الموازنــة التقديريــة وفقــًا لألســس التــي 

ــة. ــداف الجمعي ــق أه تحق

تعــد الموازنــة علــى أســاس التصنيــف النوعــي ألوجــه نشــاط الجمعية ويجــوز أن تدرج فــي الموازنة 
بعــض االعتمــادات بصــورة إجماليــة دون التقيــد بالتقســيم المذكــور علــى أن يشــرح ســبب ذلــك 

ويتــم تقديــر الموازنــة مــن إرادات ومصروفــات بالريــال الســعودي.

مادة)31( : 

مادة )32( : 
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مادة )34( : 
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تعــد كل إدارة مــن إدارات الجمعيــة قبــل بــدء الســنة الماليــة بثاثــة أشــهر علــى األقــل مشــروعًا 
للموازنــة التقديريــة عــن الســنة الماليــة القادمــة متضمنــًا برنامــج العمــل بهــا على أن يتــم االنتهاء 

مــن اإلعــداد قبــل نهايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عــام.

تقــوم اإلدارة الماليــة بتجميــع البيانــات الخاصــة بالموازنــة التقديريــة مــن االيــرادات المختلفة على 
أن يتــم مراجعتهــا ووضعهــا فــي صــورة مجملــة وعرضهــا علــى لجنــة إعــداد الموازنــة التقديريــة 

قبــل نهايــة شــهر ذي القعــدة مــن كل عــام.

تتولــى لجنــة إعــداد الموازنــة تنســيق وتعديــل التقديرات المقدمــة مــن اإلدارات المختلفة وكذلك 
الدعــم الفنــي لتلــك اإلدارات إذا لــزم األمــر ثــم تعــد مشــروعًا متكامــًا للموازنــة التقديريــة وذلــك 

قبــل نهايــة النصــف األول مــن ذي القعــدة مــن كل عــام.

بعــد اعتمــاد الموازنــة التقديريــة يقــوم المديــر التنفيــذي بإبــاغ اإلدارات المختلفــة باالعتمــادات 
المقــررة لهــا وتلتــزم تلــك اإلدارات بالتنفيــذ في حدودهــا أو طلب الحصول على تجــاوز االعتمادات 

مــن أصحــاب الصاحيــة فــي ذلــك.

يرفــع مشــروع الموازنــة التقديريــة مــن لجنــة الموازنــة إلــى الرئيــس فــي موعــد غايتــه األول مــن ذي 
الحجــة مــن العــام نفســة لعرضــه علــى مجلــس اإلدارة العتمــاده زمــن ثــم مصادقتــه مــن المحاســب 

القانوني..

فــي حالــة تأخــر صــدور أو تصديــق الموازنــة فــإن اإلنفــاق فــي الســنة الماليــة الجديــدة يكــون علــى 
غــرار اعتمــادات الصــرف فــي الســنة الماليــة الســابقة .
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تعــد الموازنــة التقديريــة وســلة رقابــة مباشــرة علــى نشــاط وأعمــال الجمعيــة وتعــد اإلدارات 
المــوارد  بــه  ـي موضحــًا  التاـل الشــهر  مــن  الخامــس  اليــوم  ـفـي  تقريــرًا دوريــًا شــهريًا  الماليــة 
ــة واالنحرافــات ومبرراتهــا وطــرق  ــة التقديري ــرات الموازن ــًا بتقدي واالســتخدامات الفعليــة مقارن
عاجهــا أو التغلــب عليهــا ومــدى مطابقتهــا التنفيــذ الفعلــي مــع البرامــج التــي بنيــت علــى 

أساســها تقديــرات الموازنــة ومشــروع التنبــؤ لباـقـي العــام.

تكون صاحية الموافقة على تجاوز االعتمادات لكل المستويات اإلدارية للجمعية كما يلي:

التجــاوز بمقــدار )5%( فــي أحــد بنــود الصــرف مــن وفــرات بنــد أو بنــود أخــرى ويكــون مــن  أ - 
صاحيــة مديــر الماليــة ويرجــع للرئيــس فمــا هــو أكثــر مــن ذلــك حتــى )25%( ومــا زاد علــى ذلــك 

ـى مجلــس اإلدارة. يرجــع إـل

ــل  ــة بأكملهــا مقاب ــة المصروفــات المقــدرة للســنة المالي التجــاوز بمقــدار )15%( فــي جمل ب - 
زيــادة ـفـي اإلرادات تكــون صاحيــة مزدوجــة لمديــر الماليــة مــع الرئيــس مجتمعيــن.

مادة )41( : 

مادة )42(: 
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اعتماد مجلس اإلدارة
محضر اعتماد مجلس ادارة جمعية جو الخيرية

الئــــــحـــــــة الـــمـــوازنـــة التــقــديــريــة
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



B e r j a w w

https://store.jaww.org.sa

i n f o @ j a w w . o r g . s a

جــــمــــعــــيــــــة جــــــو الــــــخــيــــــريـــــــــة 
ص.ب:303 الرمز البريدي:11923 

المتجر االلكتروني

0 5 3 2 0 0 1 9 0 0

0 1 1 5 6 1 0 0 0 0

0 1 1 5 6 1 0 0 0 4

0 5 5 1 8 8 8 2 2 7


