
 

 

 

 

 

 

 

 سياسة الصرف للربامج واألنشطة

  



 

 

 :مواد سياسة الصرف على الربامج واألنشطة

 ( :1)مادة 

ويعترب توقيعه على   يعترب املدير التنفيذي أو من ينوب عنه هو معتمد الصرف أو آمر الدفع
عن للمسؤولني  جييز  هنائيا  توقيعا  املختلفة  الصرف  حسب   مستندات  األموال كل  حفظ 

شراء  أو  البنكية  اإلشعارات  اعتماد  أو  الشيكات  حترير  أو  النقود  دفع    اختصاصه 
 . االحتياجات 

 ( :2) مادة

إن اعتماد املدير التنفيذي ألي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية يستلزم ابلضرورة تنفيذها بشكل 
املوضحة    سليم بواسطة املستندات النظامية املستعملة لدى اجلمعية طبقا لإلجراءات احملاسبية

 ابلنظام املايل ويعترب املدير املايل مسؤوال عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات وال يعفي توجيه

 .اإلدارة املالية من اتباع اخلطوات النظامية لتنفيذ عملية الصرف  صاحب الصالحية

 (:3مادة )

جييز   الذي  النظامي  املستند  الصرف  سند  أن  ألمناء  يعترب  النقود كما  دفع  سند  الصناديق 
مبوجب الشيكات املسحوبة  الصرف هو املستند النظامي الذي جييز سحب النقود من البنك 

 . على اجلمعية وحسب اإلجراءات املشار إليها يف هذه الالئحة

 ( :4مادة )

يتم سداد املصاريف سواء للربامج واألنشطة أو املصاريف العامة مبوجب سند صرف إبحدى  
 : الطرق التالية



 

عهدة النشاط أو من عهدة املصروفات النثرية على أن ال يتجاوز السقف نقدا من   -1
 رايل 2000احملدد للصرف النقدي 

 رايل 2000بشيك على إحدى البنوك املتعامل معها ألكثر من  -2

 (. بنكية ةحوال) حتويل على البنك  -3

وإرفاق   الصرف  مسوغات  جلميع  املعاملة  استكمال  من  التأكد  بعد  ذلك  املستندات  ويتم 
من  الصرف  ابعتماد  املختصني  املوظفني  من  عليها  التوقيعات  واكتمال  ذلك  على  الدالة 

 . صاحب الصالحية وطبقا لإلجراءات املوضحة يف هذه الالئحة

 ( :5)مادة 

تتم عملية الصرف على الربامج واألنشطة يف اجلمعية واليت هلا رصيد مايل متربع به أو معتمدة  
ملايل حمل الصرف من خالل تعبئة منوذج طلب الصرف على النشاط وينبغي  يف موازنة العام ا

 :أن حيتوي منوذج طلب الصرف على

 .بياانت اإلدارة أو القسم املعين بطلب الصرف -1

 . بياانت الربانمج أو النشاط أو البند املراد الصرف له -2

 . ها والرصيد املعتمدفي حتديد الرقم البند أو الربانمج يف موازنة العام يف حالة مت اعتماده  -3

 . توقيع إلدارة الطالبة للصرف -4

 . اعتماد صاحب الصالحية  -5

توقيع قسم املوازانت أو الشؤون املالية مبا يفيد توفر الرصيد من خالل املوازنة أو من   -6
 . خالل وجود تربع ودعم للربانمج



 

 ( :6) مادة

مناقل  منوذج  إعداد  يتم  املبادرة  أو  للربانمج  توفر رصيد  إمتام  يف حال عدم  وبعد  البنود  ة بني 
على  املناقلة  منوذج  وحيتوي  الصرف  سند  مبوجب  تصرف  عملية  إجراء  يتم  املناقلة  عملية 

 : بياانت التاليةال

 . الربانمج املراد املناقلة له/البند •

 . الربانمج املراد املناقلة منه/البند •

املالية • اإلدارة  أتكيد  بعد  املناقلة  إجراء  على  الصالحية  صاحب  توفر   موافقة  على 
 . الرصيد يف البند املراد املناقلة منه

العامة أو قرضا  • البنود  املناقلة هل هي دعم من  على هذا الربانمج   حتديد نوعية هذه 
 . حني يتم تسويقه أو وصول تربعات له

 ( :7) مادة

 أو  حواالت بنكية حلساب املستفيدينالصرف عند سداد املصروفات مبوجب    دسن  ريريتم حت
معها وحيتوي سند  شيكات مسح التعامل  اليت جيري  البنوك  أحد  اجلمعية على  قبل  وبة من 

 : الصرف على البياانت التالية

 .اسم املستفيد -1

 . اسم البنك املسحوب عليه ورقم احلساب  -2

 . املبالغ رقما وكتابة  -3

 . الرقم الشيك املسحوب  -4

 .أسباب الصرف -5

 .التوجيه احملاسيب لعملية الصرف -6



 

اليت   الصرف  اشرتكتتوقيع كافة األطراف  إعداد ومراجعة سند    ،راجعه  ه، أعد)  يف 
 ( املدير املايل

 . توقيع أصحاب الصالحية ويف حدود الصالحيات املالية املخولة هلم -7

 ( :8مادة )

البنكية أو  النقود من قبل تالشيك هو الصك واملس   احلوالة  القانوين الذي يتم مبوجبه دفع  ند 
 : ويراعى فيه ما يلي يدالبنك للمستف

 .الصريح للجهة املستفيدة االسمذكر  -1

 . تسجيل املبلغ املدفوع رقما وكتابة -2

 . االعتماد من صاحب الصالحية -3

 قبل أصحاب الصالحية  ك مناخلدمات اإللكرتونية للبن يتم يف اعتماد احلوالة البنكية -4

 ( :9مادة )

شيك  أي  إصدار  حوال  حيظر  السند  بنكية  ةأو  هذا  قسم  ك،  بدون  غري  على  حيظر  ما 
 .احلساابت أن يقوم إبعداده

 ( :10مادة )

كافة الواثئق املربرة للصرف ويتألف    أو احلواالت البنكية  يرفق مع أصل سند صرف الشيكات 
اثبتة   والصورة  مبوجبه  للقيد  للحساابت  األصل  وصورة  أصل  من  الشيكات  صرف  سند 

 . ابلدفاتر للمراجعة



 

 ( :11مادة )

يصبح سند ص أن حىت  الغري جيب  اجلمعية جتاه  ذمة  إبراء  إثبات على  دليل  الشيكات  رف 
ذكر   مع  السند  منت  على  الشيك  مستلم  استالمه    االسميوقع  يفيد  مبا  والصريح  الكامل 

 . الشيك مع احلصول على سند قبض يف احلاالت املوجبة لذلك 

 ( :12مادة )

الشيك ملورد خدمة أو   أو تسديد إجيارات وما شابه  صول اثبتة أو  أ يف حالة حترير  متداولة 
 )قبض( ابلشيك. حتصيل دذلك يلزم احلصول على سن 

 ( :13مادة )

كما  ،  جيب ختم السندات الصرف أو التأشري عليها مبا يفيد املراجعة قبل اعتماد سند الصرف
 . جيب التأشري عليها أيضا مبا يفيد الصرف مبجرد إصدار اإلذن أو الشيك بصفة هنائية 

 ( :14مادة )

األصل أن تتم املدفوعات بعد استالم األصناف املوردة وإضافتها للمستودعات أو استالمها  
،  قبل اجلمعيةه  أو بعد قيام الطرف اآلخر بتنفيذ ارتباطه أو تعهد،  من اجلهة الطالبة للشراء

اقتض إذا  مقدما  القيمة  صرف  للجمعية  على  ت  وجيوز  احلصول  بشرط  بذلك  الضرورة 
 .ت الكافية قبل الصرفالضماان

 شروط الصرف ( :15مادة )

يف حالة صرف مبالغ نتيجة تعاقدات أو مشرتايت جيب التحقق من أن املبلغ املطلوب صرفه  
 : يطابق ما هو وارد بشروط التعاقد وأن يراعى ما يلي

 . أن تكون الفواتري األصلية وعلى منوذج مطبوع ابسم املورد وخمتومة منه  -1

 . ساعدات ابسم اجلمعية وليس ابسم أحد منسوبيهاأن تكون هذه امل -2



 

 ؤها. إذن اإلضافة للمخازن عن األصناف اليت مت شرا -3

بتوقيع  رايل  2000حمضر فحص واستالم عن األصناف املوردة إذا زادت قيمتها عن   -4
الصندوق وأمني  اإلدارة  على  مدير  اإلدارة  مدير  بتوقيع  يكتفى  ذلك  قلت عن  فإن 

 .بقتها للعينات واملواصفات املطلوبةالفاتورة مبا يفيد مطا

 )الشراء(.  أمر التوريد صورة -5

 .مستخلصات األعمال أو الرتميمات وحماضر استالمها  -6

املستندات خب -7 وأن ختتم  يسبق صرفها  مل  الفاتورة  أبن  )الصرف(  التأكد  فور سداد تم 
 .الثمن

 : سندات الصرف امللغاة ( :16مادة )

   ه.بب اإللغاء واسم معد السند ثالثيا وتوقيعيرفق أصل السند مع صورته موضحا س

 :الوثائق املؤيدة للصرف( : 17مادة )

يقصد هبا الواثئق والبياانت والفواتري والكشوف وغريها من املستندات املربرة واملؤيدة لعمليات 
مبا يفيد    ،صرف النفقات واليت جيب أن ترفق مع مستندات الصرف املذكورة يف هذه الالئحة

املستلزمات أهنا مت الوجه الصحيح وأبن املشرتايت أو  أو اخلدمات قد    ت على  أو األشغال 
استالمها  مت  قد  وأنه  اجلمعية  لصاحل  والفواتري ،  متت  والبياانت  الواثئق  تكون هذه  أن  وجيب 

 . ابسم اجلمعية وليس ابسم أحد منسوبيها وبتواريخ حديثة مقاربة للتاريخ املقدمة فيه

 ستندات قبل الصرف:(: فقدان امل18مادة )

إذا فقدت املستندات املؤيدة الستحقاق مبلغ معني قبل الصرف جاز أن يتم الصرف مبوافقة 
على  الالزم  التعهد  يؤخذ  أن  وبشرط  الصرف  سابقا  عدم  من  التأكد  بعد  التنفيذي  املدير 
يقدم  أن  ويشرتط  الصرف  تكرار  على  ترتتب  قد  اليت  النتائج  مجيع  بتحمل  الصرف  طالب 



 

وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم واختاذ اإلجراءات   ،لمستندات ل  د بدل مفقو طالب الصرف  
الالزمة ملنع استخدام املستند األصلي مع وجوب إرفاق نتيجة التحقيق الذي أجري يف هذا  

 . الشأن مع مستندات الصرف

 ( : إجراء صرف الرواتب واألجور:19مادة )

 :تتم عملية صرف املرتبات واألجور وفق التسلسل التايل 

إىل   يقوم -1 يرسل  مث  ومن  املوظفني  استحقاقات  بتجهيز كشف  البشرية  املوارد  قسم 
 . الشؤون املالية 

تقوم الشؤون املالية مبراجعة كشوف الرواتب والتأكد من عمليات االحتساب الواردة   -2
 .يف الكشف

بعد املراجعة والتدقيق وأخذ املوافقة والتعميد من املدير التنفيذي على كشف الرواتب  -3
وأرقام  هلم  ستدفع  اليت  واملبالغ  املوظفني  أبمساء  قوائم  بطباعة  املالية  الشؤون  تقوم 
التنفيذي   واملدير  املالية  والشؤون  البشرية  املوارد  قبل  من  ويوقع  البنكية  حساابهتم 

 . ابالعتماد

 .صرفل يتم توقيع اخلطاب من قبل صاحب الصالحية يف اجلمعية وإرساله للبنك ل -4

 ( : 20مادة )

 : الرواتب واألجور قبل التاريخ احملدد يف احلاالت التالية صرف

أو من  -1 التنفيذي  املدير  بشرط موافقة  الرمسية وما على شاكلتها  املواسم واألعياد 
 .ينوب عنه على ذلك وابتباع نفس إجراءات صرف الرواتب السابقة



 

حلول  -2 بعد  ما  إىل  وجوده  ويستلزم  اجلمعية  خارج  مهمة  يف  املوظف  يكون  أن 
 .ملوعد احملدد لصرف الرواتبا

 . عند استحقاق إجازته السنوية االعتيادية أو أي إجازة استثنائية أخرى -3

 ( :21مادة )

األصل يف الصرف أن يتم حبوالة بنكية أو بشيكات لتحقيق الضبط الداخلي ومع ذلك جيوز  
الالئحة الواردة يف هذه  للقواعد احملددة  نقدا طبقا  الصرف  يتم  امل)  أن  والعهد  العهد  ستدمية 

 (. املؤقتة

 ( :22مادة )

يقصد ابلسلفة املستدمية يف هذه الالئحة أبهنا املبلغ الذي يسلم ألحد : طبيعة العهد املستدمية
والعاجلة   النثرية  املدفوعات  على  منه  للصرف  اجلمعية  مع  املتعاونني  أو   وفقاملوظفني 

يف واالحتياجات العامة على أن احتياجات العمل سواء كانت للنشاط يف اجلمعية أو املصار 
 .يستعاض هذا املبلغ عندما يقرتب من االنتهاء

 ( :23مادة )

 ،يتم الفصل يف العهد سواء كانت مؤقتة أو مستدمية بني العهد املخصصة للربامج واألنشطة
 .والعهد املخصصة ملواجهة املصروفات النثرية أو مصاريف التشغيل العامة

 (:24مادة )

أقسام اجلمعية أو أي جهة مستخدمة فيها بل كعهدة شخصية  ال تسجل أي   عهدة على 
 .تستخدم من قبل موظف معني وتسجل عليه



 

 ( :25مادة )

جيب الفصل بني العهدة الدائمة واملؤقتة وال جيوز الدمج بينهما يف حساب واحد حىت ولو  
 .صرفت لشخص واحد

 ( :26مادة )

 .مالية أخرى أو عهدة لشخص من شخص آخرال جيوز صرف عهدة مالية من عهدة 

 ( :27مادة )

بناء على طلب من مدير القسم أو اإلدارة الطالبة على أن يعتمد   يصرح ابلسلفة املستدمية 
التنفيذي وحيدد يف الطلب حدها األقصى وجماالت الصرف النظر يف   ،املدير  وينبغي إعادة 

الفعلي   املنصرف  ضوء  على  زمنية  فرتة  احلد كل  القرار   ،منهاهذا  التنفيذي  املدير  ويتخذ 
 : ابلزايدة أو النقصان وحيرر طلب لسلفة من أصل وصورة على النحو التايل

أو حتويل :  األصل • الشيك  اعتماده ألجل حترير سند صرف  بعد  للحساابت  يرسل 
 . القيمة

 .تبقى مع اجلهة الطالبة للسلف املستدمية:  الصورة •

 : (28مادة )

ولكن    ،م جماالت الصرف من السلف املستدمية حسب طبيعة نشاطهاحتدد كله اإلدارة وقس
بصفة عامة تكون هذه اجملاالت يف نطاق املصروفات العاجلة واليت يصعب االنتظار حىت يتم  

 .هلا واملصروفات النثرية الضرورية للتشغيل أو إجراء حواالت بنكية  استخراج شيكات 



 

 ( :29مادة )

السلفة   للمستفيد  تصرف  بنكي  حتويل  منوذج  أو  شيكات  تصرف  سنة  مبوجب  املستدمية 
وصورة أصل  من  يعد  السلف )  والذي  طلب  أصل  به  مرفقا  احلساابت  إىل  يرسل  األصل 

أما التحويل البنكي فاألصل للبنك   ،تبقى لدى الصندوق الغرض املراجعة  : والصورة،  املعتمد
 (وصورة للحساابت 

 ( :30مادة )

ا بناء على سند صرف نقدي من أصل وصورة يعتمد من يتم الصرف من  لسلف املستدمية 
الصورة  و   ، يرفق األصل مع املستندات ويرسل إىل احلساابت للتسوية احملاسبية  ، الشؤون املالية

 .تبقى لدى املوظف ألجل املطابقة مع طلب الصرف

 ( :31مادة )

سجالا  املستدمية  ابلسلفة  إليه  يعهد  من  لتسجيل  ميسك  خاصاا  السلفة   مصروفات  كافة 
 ابلتفصيل، أوالا أبول من واقع أذون الصرف على أن خيضع هذا الدفرت للمراجعة والتدقيق.

 ( : 32مادة )

للسلفة،  واستعاضة  تفريغ  إعداد كشف  يتم  النفاذ  من  املستدمية  السلفة  تقرتب  عندما 
ت املؤيدة للصرف،  أذون الصرف واملستنداالستعاضة ما مت صرفه من السلفة مرفقاا به أصول  

إذن   حيرر  مث  لطبيعتها،  طبقا  ابلدفاتر  وتسجيلها  املراجعة  ألجل  املالية  الشؤون  إىل  وتقدم 
 صرف شيكات أو حتويل بنكي الستعاضتها ابسم الشخص املسؤول.

 :( 33مادة )

من  وذلك فور االنتهاء  ينبغي ختم كافة املستندات املؤيدة للصرف من العهدة خبتم "صرف"  
من قبل آخر شخص أو اعتماد التحويل البنكي  أي بعد أن يتم توقيع الشيك  لدفع  عملية ا



 

الشيكات  مفوض   توقيع  البنكيعلى  التحويل  وقيام أو  دفعها  تكرار  عدم  من  ويتأكد   ،
 احملاسب خبتمها خبتم )روجع(. 

 ( :34مادة )

لنظام اجلرد املفاجئ ختضع السلفة املستدمية لنظام اجلرد الدوري مثل اخلزائن وكذلك ختضع  
بناء على طلب املدير التنفيذي ويعد بنتيجة اجلرد تقريراا يرفع إىل املدير التنفيذي ومدير اٌسم 

 ءات الالزمة لتسوية الفروق. اأو اإلدارة املختصة التابع هلا السلفة مث تتخذ اإلجر 

 ( :35)مادة 

ف آخر إال بعد أن تتم تسويتها  ال جيوز نقلها إىل موظتعترب السلفة املستدمية عهدة شخصية  
استالم وتسلم   بذلك حمضر  يعد  أن  املسؤول عنها، على  املوظف  يعتمد من  وإخالء طرف 

املدير التنفيذي، وال جيوز حبال من األحوال أن يعهد ألحد العاملني يف احلساابت أو الرقابة  
 املالية ابلسلفة املستدمية وذلك للمحافظة على نظام الضبط الداخلي.

 ( :36ادة )م

 تصفى السلفة املستدمية يف احلاالت التالية: 

أهنا   -1 الصندوق، كما  أو  البنك  إىل  منها  املتبقي  ويورد  املالية  السنة  هناية  يف 
 يف بداية السنة املالية اجلديد. تستعاض كاملة 

 عندما تطلب اإلدارة الطالبة هلا تصفيتها النتفاء الغرض منها.  -2

أو  عندما تنتقل من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة   -3
 املرض أو إهناء العمل أو الوفاة. 



 

 ( :37مادة )

الن يف  تسجيلها  ألجل  احلساابت  إىل  حتول  املستدمية  السلفة  مستندات  مراجعة  ظام  بعد 
املست احلساابت  على  وحتمل  حتليلها،  بعد  التأاحملاسيب  مع  طبيعتها.  على فيدة حسب  كيد 

 وإقفاهلا يف حساابت حمملة. احملاسب بعدم تسجيل السلفة بشكل إمجايل 

 ( :38مادة )

سلف   أو  احلوافز  أو  املكافآت  أو  اإلضافية  األجور  أو  واألجور  املرتبات  صرف  جيوز  ال 
 .للعاملني من السلفة املستدمية

 ( :39مادة )

 :يشرتط فيمن يكون مسؤوال عن السلف املستدمية ما يلي

 . أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية -1

 . شؤون املاليةلأال يكون مسؤول مسؤولية حسابية اب -2

   ( :40مادة )
يتوافر يف   املستدمية وجيب أن  السلف  يتطلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من 

 : هذه املستندات ما يلي

 .أن تكون هذه املستندات من الدفاتر املطبوعة أبرقام مسلسلة -1

 . أن تكون معتمدة من صاحب الصالحية حسب الوارد ابلالئحة -2

النقدية -3 تسلم  الذي  الشخص  بواسطة  عليها  التوقيع  يفيد   (املستفيد)  يتم  مبا 
 (. قبضمستند ابالستالم أو سند ) السداد

 .تتم كتابة املبالغ ابألرقام واحلروف -4



 

 .جيب أن حيتوي املستند على وصف كاف ألسباب املصروف -5

 . تندات ابسم اجلمعية وليس ابسم أحد مندوبيهاأن تكون املس  -6

 . أن تكون املستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ تقدميها -7

أصحاب  -8 من  احملدد  املبلغ  عن  املستدمية  السلف  من  يصرف  ما  يزيد  أال 
 . الصالحية

 ( :41مادة )

حال احلصول على مستند    ة يف  نوع  يأت تعذر  يوضح  داخلي  منوذج  استخدام  يتم  للصرف  يد 
املدير  من  ويعتمد  العهدة  مستلمة  إدارة  مدير  أمني  ويوقع  به  والقائم  تفصيليا  املصروف 

 .التنفيذي ويكون ذلك يف حاالت استثنائية ويف أضيق احلدود

 ( :42مادة )

يقصد ابلسلفة املؤقتة يف هذه الالئحة أبهنا املبلغ الذي يسلم ألحد املوظفني يف أي إدارة أو  
أو سداد    ،أو سداد مصروف  ،املعروف بقيمته بدقة مقدما مثل شراءموقع عمل لإلنفاق غري  

 .التزام

 ( :43مادة )

تعتمد السلفة املؤقتة من املدير التنفيذي بناء على طلب من إدارة معينة على أن حيدد يف هذا  
له  الذي ستصرف  واملوظف  الصرف  السلفة وجماالت  مقدار هذه  وحيرر من أصل    ،الطلب 

يرسل  ،وصورة أو   األصل  الشيك  صرف  منوذج  إعداد  ألجل  اعتماده  بعد  احلساابت  إىل 
 . املؤقتة للمراجعة ةوالصورة تبقى مع اإلدارة الطالبة للسلف ،التحويل البنكي



 

 ( :44مادة )

أجله من  طلبت  الذي  الغرض  يف  إال  املؤقتة  السلفة  من  الصرف  جيوز  على   ، ال  وبناء 
 . وعيةمستندات مستوفاة من الناحية الشكلية واملوض

 ( :45مادة )

للمستفيد  بنكي  حتويل  منوذج  أو  الشيكات  صرف  سندات  مبوجب  املؤقتة  السلفة  تصرف 
وصورة أصل  من  يعد  السلفة )  والذي  طلب  أصله  به  مرفقا  احلساابت  إىل  يرسل  األصل 

أما التحويل البنكي فاألصل للبنك وصورة    ،املعتمد والصورة تبقى يف الدفاتر لغرض املراجعة 
 . (ت للحسااب

 ( :46مادة )

من اتريخ انتهاء الغرض الذي صرفت   تتم تسوية السلفة املؤقتة يف مدة ال تتجاوز عشرة أايم 
أجله اعتمادها من صاحب   ،من  بعد  والفحص  للمراجعة  احلساابت  إىل  املستندات  وتقدم 

املشار   التوليد  إجراءات  البنك حسب  أو  الصندوق  إىل  منها  املتبقي  توليد  وبعد  الصالحية 
 . مث تسجل يف الدفاتر وحتمل على احلساابت املستفيدة طبقا لطبيعتها ،إليها يف هذه الالئحة

 : (47مادة )

 : املؤقتة يف احلاالت التالية سلفةالتصفى 

 . سنة املالية ويورد املتبقي منها إىل البنك اليف هناية  -1

 . عندما تطلب اإلدارة الطالبة هلا تصفيتها النتفاء الغرض منها -2

عندما تنتقل من موظف إىل موظف آخر ألي سبب من األسباب كاإلجازة أو   -3
 .املرض أو الوفاء أو إهناء العمل



 

 ( :48مادة )

جيوز أو    عهدة صرف    ال  مؤقتة  أخرى  عهدة  حوزته  يف  إذا كان  األشخاص  ألحد  مؤقتة 
 . مستدمية إال بعد تسويتها

 ( :49مادة )

 :يشرتط فيمن يكون مسؤوال عن السلفة املؤقتة ما أييت

 . أن يكون من العاملني الدائمني يف اجلمعية -1

 . أال يكون مسؤول مسؤولية حسابية ابلشؤون املالية -2

 ( :50مادة )

وجيب أن يتوافر يف هذه  ،  يتطلب األمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من السلفة املؤقتة
 . املستندات نفس الشروط املطلوبة يف مستندات السلفة املستدمية

 ( : 51مادة )

والتجهيزات  واملفروشات  واألاثث  واألدوات  واملعدات  األجهزة  مثل  الشخصية  األصول  إن 
النقل اليت تصرف من مستودع اجلمعية أو تشرتى  احلاسب اآليل ووسائل االتصا ل ووسائل 

وظائفهم   مهام  تنفيذ  لغرض  املوظفني  من  جمموعة  أو  موظف  تصرف  حتت  وتوضع 
الشخصي وإثباهتا كعهدة    الستخدامهم  العينية  العهد  سجل  يف  وتسجيلها  لقيدها  ختضع 

استعم   ،مسلمة وحسن  عليها  واحملافظة  سالمتها  وعن  عنها  مسؤوال  حسب ويكون  اهلا 
 .وعلى الوجه الصحيح وإعادهتا إىل اجلمعية عند الطلب ، األصول املتعارف عليها



 

 ( :52مادة )

ال تسدد تعويضات هناية اخلدمة وال متنح شهادة براءة الذمة ألي موظف تنتهي خدماهتم من 
  ، ينيةعهد نقدية أو ع  اجلمعية ما مل يقم بتسليم وإخالء كافة العهد املسجلة عليه سواء كانت 

 .هاو العهد اليت مل يسلمو أو سداد القيمة املرتتبة عليهم 

 ( :53مادة )

أو خطاابت  اخلدمات مبوجب عقود سنوية  اجلمعية من  احتياجات  التعاقد على أتمني  يتم 
للصالحيات  وطبقا  اجلمعية  يف  الصالحية  صاحب  من  اعتمادها  بعد  الغرض  هلذا  التعميد 

 . املخولة إليه

 ( :54مادة )

تماد عقود اخلدمات يستلزم ابلضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة املستندات النظامية إن اع
ويعترب القسم املعين   ،املتبعة وطبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف األنظمة الداخلية للجمعية

العقود هذه  تنفيذ  صحة  عن  مسؤول  واخلدمات  األعمال  هبذه  املعين  للخدمة   ، الطالب 
لشؤون املالية عند صرف دفعات أو مستحقات اجلهة املقدمة للخدمة ويتطلب ذلك أتكد ا

وذلك من خالل توقيع القسم أو اإلدارة املعنية أبن تنفيذ اخلدمة مت بشكل سليم وعلى الوجه 
 . املطلوب 

 ( : 55مادة )

جيوز جتديد عقود اخلدمات وبذات الشروط املنصوص عليها يف العقود املنتهية إذا توفرت فيه 
 :اآلتية الشروط



 

أن يكون املتعهد قد قام بتنفيذ التزاماهتا على وجه املرضي يف مدة العقد السابقة  -1
 .على التجديد

أال يكون قد طرأ اخنفاض واضح على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد  -2
 . تغيريات عامة يف شكل ومضمون اخلدمة املطلوبةأو أي 

 


