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 يفقات اجلمعي  وآليتها: التاسع  الفصل

 

 إال تدت   ال قيمتها كايت مهما سريع حتويل وأ بشيكات أو النقدي  املصروةات مجيع  :(  9/  1) مادة 

 جددول  يف حمددد  هدو  مدا  ووةدق  بدالرتليص  املددتص  املسدؤول  مد   مواةقد   إصدداا  بعد

 . الصالحيات

 

 ملواجهد   كعهددة  مبدال   وختصدص  ، امةلًقد  النقديد   اإليدرادات  مد   الصدرف  جيدوز  ال  :(  9/  3) مدادة  

 بأول أواًل تغهيتها يت  أ  على ايال 1111  أقصى حبد الصغرية والنثريات املصروةات

 . البن  م  تصرف بشيكات

 

 النقدد   التعامدل  وميندع  بالتحويدل،  وأ بشديكات  للغري اجلمعي  على ال  لتزاماتا دةعُت: (  9/  2) مادة 

 . الصغرية النثري  املصروةات باستثنا 

  :يل  ما ةيها يراعى حتويل او بشيكات املدةوع  املبال : (9/  /) مادة 

  مد   واعتمادهدا  الصدرف  اسدتحقا   علدى  الدالد   املسدتندات  اسدتيفا   مد   التأكدد 

 . املدتص املسؤول

 الشي  إصداا قبل لشروطل مستوٍف بشيكات صرف مرأ إعداد . 

  سدند  يف املددو   االسد   يفدس  هدو  الشدي   يف املددو   املسدتفيد  اسد   يكدو   أ 

 احلصدول  بعدد  الشدي   يف املسدتفيد  اسد   اسدتبدال  وميكد   بشديكات،  الصرف

 . املستفيد م  امس  لةا  على

 بالددةاتر  وتقيدد  البند   علدى  وتسحب اجلمعي  لزين  يف الشيكات دةاتر حتفظ 

 . الرقم  تسلسلها أسا  على

 صالحي  له مم  امس  بتفوي  إال األصل  املستفيد لغري الشي  تسلي  جيوز ال 
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 .اجله  باس  امس  قب  بسند أو التفوي ،

 

 مد   أ  علدى  حيضدر  املدو ف   مسدتحقات  مد   وغريهدا  واملكاةئدات  املرتبدات  باسدتثنا   :(  9/  1) مدادة  

 الوسديط  بددوا  القيدام  الصدندو   مد  أ اخلصدوص  وجده  وعلدى  اجلمعيد   يف العدامل  

 . احلق لصاحب ودةعها اجلمعي  م  مبال  الستالم

 

 وأ عاجلد   مهمد   بتنفيده  للقيدام  مؤقتده  عهددة  صدرف  املدال   املددير  اقرتا  على  ابنا جيوز: (  9/  2) مادة 

 املال  املدير م  املعد املقرت  يتضم  ا  احلال  هه  يف ويشرتط ، لاص  طبيع  ذات

 وأ ضوابط  وأ لالهلا تسوى ا  جيب ال  واملدة ومقدااها العهدة ع  املسؤول اس 

 . منها الصرف عند تلزم جرا اتإ

 

 ملواجهد   أو مد  يكلفده املددير التنفيده      الصدندو   ألمد   مسدتدمي   عهدد  صدرف  جيدوز   :(  9/  7) مدادة  

 ويدت  ، ايدال  الدف  مخسدو   اقصدى  وحبدد  النثريد   واملصدروةات  العاجلد   املتةلبدات 

 علدى  الدالد   الصدرف  مسدتندات  تقددي   بعدد  ) 3 اقد   مندوذ  ( السدلف   استعاضد  

 . املالي  السن  يهاي  يف العهد مجيع تسوى  أ وجيب ،استنفاذها

 

 مرتبدات  ذمد   علدى  سدلف  لصدرف  املالئمد   والشدروط  الضدوابط  املدال   املددير  يضدع   :(  9/  1) مدادة  

 التحاقده  منده  األقدل  علدى  سدن   أمضدى  قدد  املو دف  يكدو   أ  علدى  ، للمدو ف  

 اقصدى  وحبدد  شهري  ااتب ع  السلف  تزيد ال ا  جيب حوالاأل كل ويف باجلمعي ،

 . املالي  السن  يهاي  السلف مجيع وتسوى السن  يف مرتا 

  




