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مادة )43( : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

التبرعات و الهبات النقدية والعينية . أ ( 

الوصايا واألوقاف والزكاة و الصدقات. ب ( 

عائدات بيع أو إعادة استخدام التبرعات العينية . ج ( 

برامج رعاية مناسبات الجمعية. د ( 

هـ( إرادات األنشطة ذات العائد المالية.

و( عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابنة والمنقولة.

ز( ما يقرر لها من إعانات حكومية.

ح( ما قد يخصصه صندوق دعم الجمعيات من دعم لبرامجها وتويرها.

ط( الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خالل إدارتها لمؤسسة تابعة إلحدى 
الجهات الحكومية أو الخاصة أو تنفيذ مشروعًا أو برامجها وفقًا للمادة )27( من النظام.

مادة  )44( : 

تمتنع الجمعية عن تلقي إعانات من خارج المملكة إال بعد موافقة الوزارة حسب المادة )21( من النظام.

مادة )45( : 

يجب على الجمعية مراعاة األحكم التي تقضي بها األنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي 
ومنها نظام مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وفقًا للمادة )40( من الالئحة التنفيذية للنظام.

مادة )46( : 
تراعي الجمعية عن إعداد البرامج الالزمة للقيام بأنشطة االستثمارية وعلي اإلدارة المالية أن . 1

تقوم بمتابعة حسابات الجمعية وعمل مذكرات التسوية الالزمة.

مادة )47( : 

يفتح حساب بنكي أو أكثر لدى بنك أو أكثر يحددها مجلس اإلدارة  يحددها مجلس 
اإلدارة تورد إليه كافة المتحصالت وعلى اإلدارة المالية أن تقوم بمتابعة حسابات 

الجمعية وعمل مذكرات التسوية الالزمة.

مادة )48( : 

يجب توريد المتحصالت النقدية أو التوريد بشيكات أو بحواالت أو بغيرها إلى  البنك 	 
في ذات اليوم أو في موعد غايته الساعة الثالثة ظهرًا من يوم العمل التالي للتحصيل 

هذا إن كان المبلغ أكثر من ثالثة أالف ريال وإن كان أقل من ذلك ففي نهاية 
األسبوع.

ويجوز في الحاالت االستثنائية أو حسب ظروف العمل تأخير توريد المتحصالت حتى 	 
نهاية اليوم الثاني للمتحصالت .
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مادة )49( : 
يراعــى فــي تأميــن مشــتريات الجمعيــة وتنفيــذ مــا تحتاجــه مــن مشــروعات وأعمــال على 

اإلدارة المالية متابعة تحصيل حقوق الجمعية في أوقات استحقاقها وإعداد تقارير ترفع 
للرئيس أو من ينوب عنه عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها التخاذ اإلجراءات المناسبة 

بشأنها.

مادة )50( : 

ال يجــوز التنــازل عــن أي حقــوق للجمعيــة يتعــذر تحصيلهــا إال بعــد اســتنفاذ كافــة الوســائل 
لتحصيلهــا. الالزمــة  والقانونيــة  النظاميــة 

مادة )51( : 

يكــون التنــازل عــن حقــوق الجمعيــة المالــي والعينيــة و إعــدام الديــون مــن صالحيــة مجلــس اإلدارة 
أو مــن يفوضــه.

مادة )52( : 

ــى  ــل عل ــر إمــا نقــدًا أو بشــيكات أو بتحوي ــدى الغي ــة ل ــل األمــوال المســتحقة للجمعي ــم تحصي يت
الحســابات البنكيــة المعتمــدة للجمعيــة أو بــأي محــرر ذي قيمــة نقديــة وتقبــض حقــوق الجمعيــة 
بواســطة أميــن الصنــدوق أو مــن يكلــف بالتحصيــل ويحــرر بهــا ســند قبــض نظامــي مــع مراعــاة أن 

تحــرر كافــة الشــيكات الــواردة باســم الجمعيــة فقــط وليــس بأســماء األشــخاص.

مادة )35( :

يتعيــن علــى مديــر الماليــة متابعــة إيــرادات الجمعيــة المحصلــة بشــيكات والتأكــد مــن تحصيلهــا 
ـفـي مواعيدهــا والقيــام باإلجــراءات الالزمــة لحفــظ حقــوق الجمعيــة ـفـي حالــة  رفــض هــذه 

ــوك. ــل البن الشــيكات مــن قب

مادة )45( : 

يجوز للجمعية أن يؤمن ما يحتاج إليه من موارد إضافية بكل أو بعض الطرق اآلتية:

التسهيالت االئتمانية الشرعية. أ - 

القروض الحسنة . ب - 

ج- اســتثمارات تجاريــة أو صناعيــة أو غيرهــا علــى أن يختــار مجلــس اإلدارة بيــن هــذه الطــرق لــكل 
حالــة مــا يجمــع بيــن أنســب الشــروط وأقــل المخاطــر وبيــن تحقيــق أكبــر عائــد ممكــن مــع عــدم 

اإلخــالل بمــا يقــره مجلــس اإلدارة مــن ضوابــط تحكــم هــذه األمــور.



4

اعتماد مجلس اإلدارة
محضر اعتماد مجلس ادارة جمعية جو الخيرية

الئــــــحـــة اإليــــــرادات
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
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