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, התקבולים של ההקצבות שהעמותה קיבלה מאחרים וכן פירוט כמתנות

, הרישום צריך לכלול את שם התורם 7כולל גופים ממשלתיים או עירוניים

 7שהתקבל ומועד קבלתו תיאור הנכס

כחברי  או כל נכס אחר במסגרת עבודתם/חברי הנהלה לא יקבלו תרומות ו 17272
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 7טרם קבלתה, י הנהלת הארגון והיועץ המשפטי"כל תרומה תאושר בכתב ע 17273

 ותקציב דוח כספי 173

יכין דוח כספי שנתי מפורט , ח העמותה"הגזבר או באמצעות רו, אחת לשנה 17371

: להלן)לפי כללי החשבונאות הנדרשים בחוק ויגישה לאישור ההנהלה 
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השנתי יועבר לאישור האסיפה לאחר אישור ההנהלה הדוח הכספי  17372

 11 וועדת הביקורת הדוח הכספי יועבר לידיעת חברי העמותה 7הכללית

 7האסיפה הכלליתמועד כינוס ימים לפחות לפני 

הנהלת העמותה תגיש את הדוח הכספי השנתי של שנה החולפת לרשם  17373

 7של השנה העוקבת לדוח הכספי 3274העמותות לא יאוחר מיום 

לשנת ( תכנון תקציבי) 31712עד לכל היותר בכל שנה  גזבר הארגון יכין 17371

חברי ההנהלה ואשר  תבסס על תוכנית העבודה שלתש ,הבאה התקציב

 7י ההנהלה"כל חריגה מהתקציב השנתי תאושר ע7 י ההנהלה"תאושר ע

ח "בכל רבעון דולחברי ההנהלה וחברי וועדת הביקורת גזבר הארגון יציג  17370

זה יכלול את כל  ח"דו7 עדכני (הכנסותהוצאות למול )תזרים מזומנים 

או  ששוחררו ח לרבות כספים"ההכנסות וההוצאות בתקופת דיווח הדו
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 7מורשי החתימה

 7תאימותמבהצגת קבלות  יתמותנ עמותההנהלת חבר החזר הוצאות ל 17172

חברי הנהלת העמותה וחברי בית הדין או וועדת הביקורת לא יקבלו  17173

ת ולמעט החזר הוצא, תמורה על פעילותם למען קידום מטרות העמותה

 7בהתאם להנחיות להתנהלות עמותות
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