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 ملركز العلن والثقافةالنظام املايل 
 تمهٌد

أن الحفاظ علىى موارهاىا تلك التً ال تسعى لتحقٌقه, تعتبر  أو تحقٌق الربح منها  إلىتعتبر منظمات األعمال, سواء التً تسعى 

تسىتده  فىً المنوطىة بهىاو و األاىهاؾجىل تحقٌىق أمىن  األامٌةفً ؼاٌة  أمرااجبات المتعلقة بها الوالمالٌة وتحهٌه الصالحٌات و

 األمىوالتسىجٌل وسائل عهٌهة ومتنوعة, أامها وجوه نظا  مالً ومحاسبً ٌحىهه يٌفٌىة صىرؾ و ىب  و األمرسبٌل تحقٌق اذا 

 عهاو التعامل م ذوي العال ة فً األشداصواجبات والمحافظة علٌها وصالحٌات و

تدها  المىواره المالٌىة وضىو  طىرق اسىاضىح ال لىبف فٌىه ٌحىهه بيىل صىراحة ووبرز أامٌة وجوه نظا  مىالً سىلٌ  ومن انا تو

محاسىبً ذلىك فىان وجىوه نظىا  مىالً و إلىى إضىافةواجبات يل شدص مدول بالتعامل مى  اىذا المىوارهو للمإسسة وصالحٌات و

ة بمىا المدتلفة هادل المنظمى اإلهارٌةٌه المستوٌات وٌسه  مباشرة فً تز األعمالالشامل لمنظمة  اإلهاريسلٌ  يجزء من النظا  

 األاىهاؾصالحة التداذ القرارات المدتلفة, التً فً ضوئها ٌتحهه مهى  هرة المنظمة على تطبٌىق تحتاجه من معلومات الزمة و

مىىن تدطىىٌط وتنفٌىىذ ومتابعىىة ور ابىىة  األعمىىالفىىً منظمىىة  اإلهارٌىىةٌمتىىه ا ىىر اىىذا المعلومىىات لٌشىىمل جمٌىى  األنشىىطة المحىىههةو و

 تطوٌرو و

الدٌرٌة )الؽٌر ربحٌة( التً تعتمه فً تؽطٌة جزء يبٌىر مىن نفقىات أنشىطتها علىى المىنح سىواء  األعمالأما فٌما ٌتعلق بمنظمات 

عىاٌٌر مالٌىة ممعىه وفىق مىا ٌناسىه اىذا المإسسىات مىن الدارجٌة, فان وجوه نظىا  مىالً ومحاسىبً سىلٌ  وضىح و أو الهادلٌة 

لجهىات المناحىة فىً اىذا زٌىاهة  قىة ا اىو تشرٌعات محلٌة فقه ٌساا  فً تحقٌق اهؾ آدر اا  جها وومحاسبٌة محلٌة وهولٌة و

 المهمات فً اذا المإسساتو الالزمة لتموٌل األنشطة و األموالبالتالً ضمان تهفق المإسسات و

تعلٌمىىات الجهىىات القانونٌىىة المشىىرفة علىىى عمىىل مإسسىىة بمىىا ٌتناسىىه وٌىىة للالمال األعمىىالٌسىىاا  اىىذا النظىىا  فىىً تنظىىٌ  يمىىا و

بالتىالً تسىهٌل أعمالهىا للمإسسىة و اإلهاريالجهىات فىً جىوهة األهاء المىالً و الذي ٌزٌه من  قة اىذا األمرالمنظمات الدٌرٌة, 

 بهال من عر لتهاو 
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 عامة تعرٌفات:  لألواالفصل 
 :(1مادة )

ٌخ إ ىىرارا مىىن  بىىل مجلىىف اإلهارة وٌعمىىل بىىه مىىن تىىار مريىىز العلىى  وال قافىىة الدٌرٌىىةالً لجمعٌىىة ٌسىىمى اىىذا النظىىا ا النظىىا  المىى

 الجمعٌة العمومٌةوو

 :(2مادة )
 المتعلقة بهاو أو  مريز العل  وال قافة الدٌرٌةتسري أحيا  اذا النظا  على األمور المالٌة لجمعٌة 

 :(3مادة )
 رات التالٌة المعانً المدصصة لها أهناا ما ل  تهل القرٌنة على دالؾ ذلكاالعباتطبٌق اذا النظا  ٌيون لليلمات وفً 

  ومريز العل  وال قافة الدٌرٌةالجمعٌةا 

  ومريز العل  وال قافة الدٌرٌةالجمعٌة العمومٌةا الجمعٌة العمومٌة لجمعٌة 

 مجلف اإلهارةا مجلف إهارة جمعٌة مريز العل  وال قافة الدٌرٌةو 

 إهارة جمعٌة مريز العل  وال قافة الدٌرٌةو الرئٌفا رئٌف مجلف 

 نائه الرئٌفا نائه رئٌف جمعٌة مريز العل  وال قافة الدٌرٌةو 

  الشدص الذي ٌشؽل منصه أمٌن الصنهوق من بٌن أعضاء مجلف إهارة جمعٌة مريىز العلى  وال قافىة  او أمٌن الصنهوقا

 الدٌرٌةو

  ووال قافة الدٌرٌة )موظؾ( دزٌنة جمعٌة مريز العل أمٌن  او أمٌن الدزٌنةا 

  بل مجلف اإلهارة إلهارة الجمعٌةوالمهٌر المعٌن من   او المهٌر العا  ا 

  مهٌر الهائرة المالٌة فً الجمعٌةو او المهٌر المالًا  
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 الفصل الثانً: أحكام عامة
 :(4مادة )

 األدٌر من شهر هٌسمبر من يل عا و تنتهً فً الٌو ل من شهر ٌناٌر وو ة فً الٌو  األتبهأ السنة المالٌة للجمعٌ

 :(5مادة )
 القوائ  المالٌة للجمعٌة حسه تعلٌمات وزارة الهادلٌةو إعهاهاالستحقاق النقهي فً ٌطبق مبهأ  -ا

نتٌجىة  تعبٌىرا عىن أي ىر ىوائ  مالٌىة داصىة  إعىهاهذلىك بهىهؾ مبىهأ االسىتحقاق وأو  االسىتحقاق المعىهل  مبهأٌجوز استدها   -ه

 والعر  على وزارة الهادلٌةاو   إعهاهااال ٌيون الههؾ من  أن, على عن المريز المالً الحقٌقً للفترةوة نشاط يل فتر

بمىا ال ٌدىالؾ  الجمعٌىات إهارة متطلباتتتفق و داصة تقارٌر مالٌة وأٌةالقوائ  المالٌة التً تطلبها وزارة الهادلٌة ٌت  إعهاه  -ج

 وأي بنه من بنوه اذا النظا 

 :(6مادة )
ٌىت  معاهلىة عمىالت التعامىل لرسمٌة ألؼرا  اإل بات الهفتري والمحاسبة وإعهاه التقارٌر, والعملة ا او ٌيون الشٌيل الجهٌه  -ا

 جرٌهة(و أو ذلك حسه سعر الصرؾ السائه فً ذلك التارٌخ )بنك ٌها عنه إجراء القٌوه الهفترٌة واألدرى إل

ذلىك باسىتدها  عمىالت أدىرى تقهٌمها لجهىات ممولىة أو متبرعىة ور مالٌة أدرى لأٌة تقارٌٌجوز إعهاه الحسابات الدتامٌة و -ه

 جرٌهة( فً تارٌخ إعهاه التقرٌروأو باستدها  سعر الصرؾ السائه )بنك ه ما ٌراا مجلف اإلهارة مناسبا وحس

  

 (7مادة )
ة مىى  عملىىة الت التعامىىل المدتلفىىدىىالؾ ذلىىك ٌجىىري معاهلىىة عمىىأو سىىنوٌة أو عنىىه إعىىهاه التقىىارٌر المالٌىىة سىىواء يانىىت شىىهرٌة 

قٌىٌ  سىواء يانىت هائنىة أو ٌت  استدراج فىروق التعهاه التقارٌر )بنك أو جرٌهة(, والسائهة فً تارٌخ إ المحاسبة بؤسعار الصرؾ

 المصروفاتومهٌنة وٌت  تسوٌتها فً حساه اإلٌراهات و

 (8مادة )
واالنحرافىىات وتعمىىل علىىى يشىىفها وتصىىوٌبها مىى  السىىرعة  دطىىاءالتعلٌمىىات الر ابٌىىة التىىً تيفىىل تجنىىه األٌىىت  وضىى  الضىىوابط و

االسىتحقا ات والمىهفوعات والمتحصىالت متابعىة االرتباطىات وابة الهادلٌة للىهورة المسىتنهٌة وتشمل الر لفعالٌة فً اإلنجاز, واو

صىهر بهىذا الضىوابط  ىرار ؼٌراىا, وٌوعٌنٌىة أو المستهٌمة )إن وجهت(, سواء يانت نقهٌة والعهه المإ تة والدزٌنة والسلؾ و

 من مجلف اإلهارةو

 (9مادة )
ايتشىاؾ مىا  ىه ٌحىه  مىن وٌت  تحهٌه مها  ووظائؾ العاملٌن بالهائرة المالٌة بما ٌيفل تنفٌذ األعمىال المدتلفىة علىى وجىه سىلٌ  

 تصحٌحها وذلك بقرار ٌصهر عن مجلف اإلهارةووأدطاء 
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 المسئولٌاتوالفصل الثالث: الواجبات 
 :(10مادة )

أو المفىو  بفىىتح حسىىابات وآمىر الصىىرؾ األساسىً فٌهىىا واىىو ل عىن أمىىوال الجمعٌىة, والمسىىئول األاىو رئىٌف مجلىىف اإلهارة 

 تسهٌالت بنيٌة لصالح الجمعٌة إلى جانه أمٌن الصنهوقو أو اعتماهات 

  :(11مادة )
إ بىات المعىامالت وات المالٌىة المترتبىة علٌهىا هفى  االلتزامىوتحصىٌلها والهائرة المالٌة اً الجهة المدولة بقب  أموال الجمعٌة 

التعلٌمىىات والقىىرارات واإلجىىراءات التىىً تقراىىا الجمعٌىىة واللىىوائح والسٌاسىىات واألنظمىىة وذلىىك طبقىىا  للقىىوانٌن والمتعلقىىة بهىىا, 

 الصاهرة بمقتضاااو

 :(12مادة ) 
أمىا  مجلىف اإلهارة عىن ومسئوال أما  المهٌر العىا  ٌيون والمسئول المباشر عن الموظفٌن فً الهائرة المالٌة او المهٌر المالً 

 عن أموال الجمعٌة التً تدض  لمسئولٌة هائرتهووالسجالت الداصة بها ومعامالتها المالٌة وحسابات الجمعٌة 

 :(13مادة )
تقىىو  وإامىىال ارتيبىىه, أو يىىل موظىىؾ فىىً الىىهائرة المالٌىىة مسىىئول شدصىىٌا عىىن أي دسىىارة ماهٌىىة تلحىىق بالجمعٌىىة جىىراء  دطىىؤ 

 الجمعٌة بتحصٌلها منه بالطرٌقة التً ترااا مناسبةو  

 :(14مادة ) 
العملٌىات المتعلقىة بالىهائرة المالٌىة إلىى عملٌىة تىه ٌق حسىابات دارجٌىة, والمستنهات المالٌة والسجالت وتدض  جمٌ  القٌوه  -ا

معلومىات للجهىة المدتصىة وتقىارٌر وتنهات علٌه فان على موظفً الهائرة  المالٌة تقىهٌ  يىل مىا ٌطلىه مىنه  مىن مسىوهادلٌة, و

 القائمة على تنفٌذ عملٌة الته ٌقو 

 :(15مادة )
 المه ق الهادلً ٌعٌن بقرار من مجلف اإلهارةووالمه ق الدارجً تعٌنه الجمعٌة العمومٌة  -أ

 ٌر العا  مباشرةوٌقه  المه ق الهادلً تقرٌرا إلى المهوٌعتبر  س  الته ٌق الهادلً جزءا من الهائرة المالٌة  -ه

 :(16مادة )
يلما ا تضت الضرورة ذلك( عن الوض  المالً للجمعٌة, يما ٌقو  بتقهٌ  ما أو ٌقه  المهٌر المالً للمهٌر العا  تقرٌرا شهرٌا )

 لمجلف اإلهارةو أو ٌلز  من تقارٌر لضمان حسن سٌر العمل بالجمعٌة, سواء يان ذلك للمهٌر العا  

 :(17مادة )
مسترشىها بمىا نىص علٌىه ورفى  التبرعىات حسىه مىا ٌىراا مناسىبا أو الجهة الوحٌهة المدولىة بقبىول او الجمعٌة  مجلف إهارة

  انون الجمعٌات ) وزارة الهادلٌة( فٌما ٌتعلق بهذا الموضوعو

 :(18مادة )
ٌنة فتحفظ فً صنهوق  تحفظ أموال الجمعٌة فً البنوك التً تتعامل معها الجمعٌة, أما السلفة التً فً عههة أمٌن الدز -ا

أشٌاء أدرى ال أو ٌحظر حفظ أٌة أموال وأر ا  سرٌة باإلضافة إلى المفتا ( هادل الجمعٌة,  وذومدصص لذلك) ضه الحرٌق 

 تعوه للجمعٌة فً اذا الصنهوقو

ال وشٌيل,  (4000ٌحهه السقؾ األعلى لألموال المسمو  وجوهاا فً الصنهوق )عههة أمٌن الدزٌنة( بمبلػ أربعة آالؾ ) -ه

 ٌجوز زٌاهة اذا المبلػ إال بقرار من مجلف اإلهارةو 

إٌهاع األموال وٌتدذ أمٌن الدزٌنة يافة اإلجراءات الالزمة لترصٌه حساه الصنهوق ٌومٌا  بل انتهاء فترة الهوا  الرسمً  -ج

ر إٌهاع األموال فً ذلك الٌو  ألي سبه إن تعذوز الٌو  التالً, اوالمحصلة فً البنك الذي تتعامل معه الجمعٌة فً موعه ال ٌتج

 من األسباه فٌت  اإلٌهاع فً الٌو  التالًو

ٌسل  أمٌن الصنهوق وتبقى النسدة األصلٌة م  أمٌن الصنهوق, وأدرى احتٌاطٌة, وٌيون لمفتا  الصنهوق نسدة أصلٌة  -ه

   واحهومن مفتا أي رال ٌجوز ألي موظؾ حٌازة والمفتا  لمن ٌنوه عنه فً حال ؼٌابه, 

 مشموع لهى رئٌف الجمعٌةواألر ا  السرٌة للدزٌنة فً مؽلؾ محي  اإلؼالق وتحفظ النسدة االحتٌاطٌة من المفتا   -ـا

ٌقه  تقرٌرا مفصال بالوا عة وتلؾ المفتا  ٌجه على الموظؾ المسئول أن ٌبلػ مهٌر الهائرة المالٌة فورا بذلك, أو إذا فقه  -و

اتداذ اإلجراءات الالزمة لحفظ موجوهات ور الهائرة المالٌة عنهئذ و ؾ استعمال الصنهوق فورا ٌتعٌن على مهٌوأسبابها, و

 الصنهوقو

 التسلٌ ووإ بات عملٌات االستال  وٌجه مسك سجل داص بالمفاتٌح الداصة بدزٌنة الجمعٌة )الصنهوق(  –ز
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 حضور المهٌر المالً للجمعٌةووقة )دطٌة( ال ٌجوز نقل عههة مفاتٌح دزٌنة الجمعٌة من موظؾ إلى آدر إال بمواف - 

ل  ٌين باإلميان تسل  رصٌه وتعذر وصوله إلى عمله ألي سبه من األسباه أو إذا توفً أي موظؾ مسئول عن الدزٌنة  -ط

جره محتوٌاته وشدصٌن آدرٌن ٌدتاراما الرئٌف لفتح الصنهوق والصنهوق, ٌيلؾ الرئٌف لجنة ميونة من المهٌر المالً 

ال ال ة تحفظ وأدرى ترسل للرئٌف وشهاهة بذلك من  ال ة نسخ, إحهااا تعطى للشدص الذي تولى مسئولٌة الصنهوق  تنظٌ و

 فً محضر الوا عةو

 :(19مادة )
تسىوٌتها, مسترشىها واسىتدهاماتها والمإ تىة والجهة الوحٌهة المدولة بتحهٌه  واعه مىنح السىلؾ المسىتهٌمة او مجلف اإلهارة 

 ون الجمعٌات )إن وجه ما ٌنص على ذلك( فٌما ٌتعلق بهذا الموضوعوبما نص علٌه  ان

 :(20مادة ) 
ٌصىهر أو ميتوبىة أو اإلهارٌىة أن ٌصىهر تعلٌمىات شىفوٌة  هرتبتى أو ال ٌجوز ألي موظؾ فً الجمعٌة مهما يان مسماا الىوظٌفً 

 المسئولٌةو من ٌفعل ذلك ٌيون تحت طائلة وأي جزئٌة منه, أو عنه تصرفات تدالؾ اذا النظا  

 



 مركز العلم والثقافة -النظام المالً 

 6 

 مقبوضاتهاوالفصل الرابع: إٌرادات الجمعٌة 
 :(21مادة )

 تتيون إٌراهات الجمعٌة منا - أ

 اشترايات األعضاء -1

 وانٌن الجمعٌة ون ال تيون مشروطة بما ٌدالؾ أاهاؾ وأالهولٌة, بشرط أن ال تدالؾ أاهاؾ الجمعٌة والتبرعات المحلٌة  -2

 مصلحة فلسطٌنٌةوتضر بأو القانون الفلسطٌنً بشيل عا  أو 

ن ال تيون مشروطة بما ٌدالؾ أاهاؾ وأأٌة إٌراهات أدرى ٌقراا مجلف اإلهارة بشرط أن ال تدالؾ أاهاؾ الجمعٌة  -3

 تضر بمصلحة فلسطٌنٌةوأو القانون الفلسطٌنً بشيل عا  أو  وانٌن الجمعٌة و

 معٌة, ٌراعى فٌها ما نص علٌه اذا النظا وهولٌة( لصالح الجأو مشارٌ  تنفذاا جهات دارجٌة )محلٌة أو تبرعان عٌنٌة  -4

ال ٌجوز بؤي حال من األحوال  ب  أي مبلػ داص بالجمعٌة إال بموجه سنه  ب  ٌنظمه الموظؾ المدتص بالهائرة  -ه

( من اذا الماهة من اذا القانونو جاإلٌضاحات اليافٌة  حسه ما تنص علٌه الفقرة )والبٌانات والمالٌة, متضمنا التفاصٌل 

  بت سنهات القب   فً السجالت وفق تسلسلهاوتو

 ٌشترط أن ٌحتوي على المعلومات التالٌةاوصورتٌن( وٌجه أن ٌصهر سنه القب  من  ال ة نسخ )أصل عنه استال  اإلٌراه  -ج

 اس  الجمعٌة وشعاراا وعنوانها يامالو -

 ر   مسلسلو  -

 تارٌخو -

 الحروؾووالمبلػ باألر ا   -

 نوع العملةو -

 ع اإلٌراه(وسبه الهف  )نو -

 تو ٌعهوواس  المستل   -

 دت  الجمعٌة -

 بحوالة(أو شيل الهف  )نقها, بشٌك   -

 اس  الفرعوواس  المصرؾ  -

 الحوالةو أو ر   الشٌك  -

 الحوالةوأو تارٌخ استحقاق الشٌك  -

, علىى أن تقىٌ  إنما أٌضا فىً حىال اسىتال  تبرعىات عٌنٌىةوٌت  إصهار سنهات القب  لٌف فقط فً حال  ب  األموال النقهٌة  -ه

بىؤي  ٌمىة أدىرى ٌحىههاا مجلىف اإلهارة فىً حىال أو التبرعات العٌنٌة فً اذا الحالة بقٌمة الم ل السو ٌة فىً تىارٌخ التسىجٌل, 

فىً اىذا الحالىة ٌشىترط أن ٌحتىوي سىنه القىب , باإلضىافة إلىى المعلومىات التىً ٌحتوٌهىا سىنه وعه  توفر القٌمة السىو ٌة لهىاو 

 استال  التبرعات بشيل عٌنًو القب  على ما ٌفٌه ب

علىى الموظىؾ المسىئول عىن وتيته علٌها يلمة "الؼىً", وتقٌه أر ا  سنهات القب  الملؽاة بالتسلسل فً السجالت الداصة  -ا

 اإللؽاء رف  تقرٌر للمهٌر المالً عن سبه اإللؽاءو

صاالت مقبوضات فرعٌة متسلسلة األر ا  الستعمال بناءا على تنسٌه المهٌر المالً استعمال إٌوبموافقة المهٌر العا  وٌجوز  -و

 أي موظؾ من موظفً الجمعٌة الذٌن تقتضً ظروؾ عمله  استعمال تلك اإلٌصالو

 :(22مادة )
ٌجري والقب  تسلسلٌا  إٌصاالتتر   وٌت   ب  األموال لصالح الجمعٌة بموجه إٌصاالت  ب  ٌستل  الهاف  نسدة منها 

 كو ٌهاا فً الحساه المدصص لذل

 :(23مادة )
ٌترته على أي موظؾ أنٌطت به صالحٌة  ب  أموال لحساه الجمعٌة أن ٌسل  ٌومٌا ما  بضه منها إلى أمٌن الصنهوق 

 تسلٌ  حسه األصول ووبموجه إٌصاالت رسمٌة ومحضر استال  

  :(24) مادة
لػ المصروفة عن النماذج الوارهة بهذا أي زٌاهة فً المباأو ٌيون أمٌن الدزٌنة ضامنا ألي نقص فً المبالػ المقبوضة  -ا

 الدصوصو

 إن يانت اناك صناهٌق فرعٌة فان أمٌن يل صنهوق فرعً ضامن لألموال التً بحوزتهو -ه 
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 :(25مادة ) 
 ال ٌجوز استدها  أموال الجمعٌة فً ؼٌر أؼراضهاو

 :(26مادة )
رط أن تيىىون جمٌىى  الشىىٌيات مسىىطرة  ابلىىة للقٌىىه فىىً ٌشىىتوال ٌجىىوز  بىىول الشىىٌيات إال إذا يانىىت مسىىتوفٌة للشىىروط القانونٌىىة, 

 حسابات الجمعٌة فقطو
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 مصروفاتهاوالفصل الخامس: نفقات الجمعٌة 
 :(28مادة )

صاحبة وال ٌجوز بؤي حال من األحوال صرؾ أي مبلػ مهما يانت  ٌمته إال بعه الموافقة الدطٌة من الجهة المدولة  -ا

 الصالحٌات بالصرؾو

 إلىا تقس  النفقات -ه

نفقات تصرؾ بعه موافقة المهٌر المالً على صرفها, واً جمٌ  النفقات الناشئة عىن أحيىا   صىاهرة وفىق  ىوانٌن الجمعٌىة  -1

حسىىه نصىىوص العقىىوه, والنفقىىات الناتجىىة عىىن عقىىوه مبرمىىة حسىىه األصىىول مىىن  بىىل الجهىىات المدتصىىة بالجمعٌىىة وأنظمتهىىا, و

 التً تلتز  الجمعٌة بهفعها وفقا للتشرٌعات المعمول بهاووالمالٌة  المستحقاتوالرسو  وباإلضافة إلى الضرائه 

)ا( من اذا  تشمل جمٌ  النفقات ؼٌر المذيورة فً البنه ر  ونفقات تحتاج إلى الموافقة المسبقة لمجلف اإلهارة لصرفها,  -2

 الماهةو

 :(29مادة )
ٌت  تنظٌمه من الموظؾ المدتص وفقا ومبالػ الجمعٌة أي مبلػ من  إلنفاقالو ٌقة المالٌة األساسٌة او سنه الصرؾ  -ا

ٌجه أن تسجل والتفاصٌل اليافٌة الالزمة فقرة )ه( من اذا الماهةو واإلٌضاحات ومشتمال على جمٌ  البٌانات وللنموذج المقرر 

 سنهات الصرؾ فً الهفاتر حسه تسلسلهاو

 ط أن ٌحتوي على المعلومات التالٌةاٌشتروصورتٌن( وٌجه أن ٌصهر سنه الصرؾ من  ال ة نسخ )أصل  -ه

 عنوانها يامالوواس  الجمعٌة  -

 ر   مسلسلو  -

 تارٌخو -

 الحروؾووالمبلػ باألر ا   -

 نوع العملةو -

 سبه الصرؾو -

 تو ٌعهوواس  المستل   -

 دت  الجمعٌة -

ٌحتوٌها سنه حوالة فان سنه الصرؾ فً اذا الحالة, باإلضافة إلى المعلومات التً أو فً حال الصرؾ بواسطة شٌك  –ج 

 الصرؾ النقهي, ٌحتوي على المعلومات التالٌةا

 اس  الفرعوواس  المصرؾ  -

 الحوالةو أو ر   الشٌك  -

 الحوالةوأو تارٌخ استحقاق الشٌك  -

 الحوالةوأو يما ٌجه أن ٌرفق بصورة الشٌك 

العقوه وة الصرؾ, يالمطالبات المستنهات المإٌهة لمشروعٌوفً جمٌ  األحوال ٌجه أن ٌيون سنه الصرؾ مإٌها بالو ائق  -ه 

 ؼٌرااووامر الشراء وأو

ٌت  ته ٌق سنه الصرؾ  بل صرفه من  س  الته ٌق الهادلً بالجمعٌة ٌو   علٌىه إ ىرارا بصىحته مى  مرفقاتىه مىن الجوانىه  -ـا 

 المحاسبٌةووالمالٌة والقانونٌة 

عملٌىة الصىرؾ ٌدىت  سىنه الصىرؾ بدىات  دىاص بعىه إتمىا  وٌصهر سنه صرؾ مستقل ليل عملٌة صرؾ مهما يىان مبلؽهىا,  - 

 يلمة "مهفوع"ووٌتضمن تارٌخ الهف  

تسجٌله, فان ذلك ٌت  من دالل  ٌه محاسبً بعيف العملٌىة ويتابته أو فً حال  الحاجة إلى إلؽاء أي سنه صرؾ بعه إصهارا  -ز

 بدت  "الؼً"و صورتٌن( بعه دتمهاوالمالٌة, يما ٌجه االحتفاظ بالنسخ ال ال ة من السنه )اصل 

 :(30مادة )
أي من الو ائق أو ال ٌجوز فً أٌة حالة من الحاالت االستعاضة بدات  الموظؾ المدتص بهال من تو ٌعه على سنه الصرؾ 

 التً ٌقتضً التو ٌ  علٌها حسه األصول المالٌةو والمرفقة به 

 :(31مادة )
مىىا ٌعاهلهىىا بىىالعمالت األدىىرى إال بشىىٌك مو ىى  مىىن أو ٌيل "  ال مائىىة شىى 300ال ٌجىىوز صىىرؾ أي مبلىىػ ٌزٌىىه مقىىهارا عىىن " -ا

 المدولٌن بالتو ٌ و
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 بل تسلٌمه للمستفٌهو تارٌخ استحقاق الشٌك وباألر ا  والمبلػ يتابة وٌجه أن ٌحمل الشٌك اس  المستفٌه  ال ٌا على األ ل  -ه

تارٌخ الشٌك واس  المستفٌه ومبلػ الشٌك  ٌسجل على يعه يل شٌك صاهر يافة البٌانات األساسٌة الداصة بالشٌك, م ل -ج

 سبه الصرؾ بادتصاروو

 ٌجه أن ٌو   المستفٌه على صورة الشٌك بما ٌفٌه استالمه مصحوبا بر   بطا ته الشدصٌةو -ه

 :(32مادة )
العال ىة  تجهٌز يشؾ الرواته الشهري المدصص لهذا الؽىر  )بعىه اسىتال  جمٌى  المعلومىات ذاتوتقو  الهائرة المالٌة بإعهاه 

ٌرسىل للمىهٌر العىا  العتمىاها للصىرؾ وته ٌقه حسه األصول ٌو عه المهٌر المىالً وبعه مراجعته ومن هائرة شئون الموظفٌن(, 

 حسه طرٌقة الهف  المعتمهة لهى الجمعٌةو

 :(33مادة )
 تقو  الهائرة المالٌة بإصهار  سٌمة راته شهرٌة ليل موظؾ تظهر فٌها البٌانات التالٌةا

 ر مه الوظٌفًوولموظؾ ومسماا اس  ا -

 المربوط الوظٌفًووالهرجة الوظٌفٌة  -

 المرته الشهري األساسًو -

 البهالتووالميافآت و اتوالعالوالزٌاهة السنوٌة  -

 والدصوماتواالستقطاعات  -

 و صافً المرته -
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 الفصل السادس :المعامالت المصرفٌة
 :(33مادة )

 المحلٌة بالعمالت التً ٌرااا مجلف اإلهارة مناسبة حسه حاجات الجمعٌةو للجمعٌة فً المصارؾ أي رأو ٌفتح حساه مصرفً 

 :(34مادة )
 الشٌيات المقبوضة فً حسابات الجمعٌةووٌجه إٌهاع يافة المبالػ النقهٌة 

 :(35مادة )
 إصهار شٌيات إال ألؼرا  الجمعٌةوأو ال ٌجوز صرؾ أي مبالػ نقهٌة 

 :(36مادة )
 أمٌن الصنهوق يتو ٌ   انًوول أو هرة عن الجمعٌة من  بل رئٌف مجلف اإلهارة يتو ٌ  تو   جمٌ  الشٌيات الصا -أ

فىً حىال وفً حال ؼٌاه رئٌف مجلىف اإلهارة ٌنىوه عنىه مباشىرة فىً التو ٌى  علىى الشىٌيات نائىه رئىٌف مجلىف اإلهارة,  -ه

نٌابة عنه لحٌن عوهته, على أن ٌت  إرسىال  ؼٌاه أمٌن الصنهوق ٌدول مجلف اإلهارة الشدص الميلؾ بالقٌا  بؤعماله بالتو ٌ 

 رسالة دطٌة للبنك بذلكو

 إضافة إلى التو ٌعٌن المذيورٌن ٌجه أن ٌوض   دت  الجمعٌة الرسمً على الشٌك حتى ٌصبح  ابل للصرؾو -ج

 :(37مادة )
 المهٌر المالًووفً حال الحاجة إلى فتح اعتماه مستنهي لهى البنوك فان االعتماهات المفتوحة تو   من الرئٌف 

 :(38مادة )
 لمهة سنتٌن على األ ل للرجوع إلٌها عنه الحاجةووتحفظ هفاتر الشٌيات المستعملة فً ميان ٌحهها المهٌر المالً 

 :(39مادة )
إعطاء صاحه االسىتحقاق شىٌيا وإلؽائه وإذا فقه أي شٌك مسحوه على الجمعٌة  بل هف   ٌمته ٌبلػ البنك رسمٌا بإٌقاؾ صرفه 

تجىري القٌىوه الالزمىة لىذلك فىً وبعه استال  إشعار اإلٌقاؾ من البنك والتزامه بعه  صرؾ الشٌك المفقىوه, وبموافقة البنك  آدر

 سجالت الجمعٌةو 

 :(40مادة )
 فً حال إلؽاء أي شٌك ألي سبه من األسباه ٌت  االحتفاظ به بعه دتمه بدت  "الؼً" فً مو عه فً هفتر الشٌياتو

 :(41مادة)
 ما ٌعاهلها بالعمالت األدرىوأو ( ألؾ شٌيل جهٌه 1000سطٌر الشٌيات التً تزٌه  ٌمتها عن )ٌجه ت

 :(42مادة )
 ل فقط" فً الحاالت التالٌةاودتمها بدت  "للمستفٌه األوٌجه تسطٌر الشٌيات 

 ما ٌعاهلها بالعمالت األدرىوأو (  ال ة آالؾ شٌيل جهٌه 3000الشٌيات التً تزٌه  ٌمتها عن ) -

 أنهٌت دهمته وأو شٌيات التً تم ل مستحقات الموظفٌن الذٌن انتهت ال -

 تنفٌذ أعمال معٌنةوأو تورٌه مواه أو الشٌيات الصاهرة لمصلحة المتعا هٌن م  الجمعٌة بتقهٌ  دهمات   -

 :(43مادة )
مو عىة مىن المدىولٌن  فىً اىذا الحالىة ٌىت  إرسىال رسىالة إلىى البنىكوٌجوز التحوٌل من حساه إلى آدىر مىن حسىابات الجمعٌىة, 

 ( من اذا النظا و10بالتو ٌ  على الشٌيات حسه الماهة ر   )

 :(44مادة )
هفىىاتر الشىىٌيات الىىوارهة مىىن المصىىرؾ وؼٌىىر المسىىتعملة تعتبىىر عهىىهة لىىهى أمىىٌن الدزٌنىىة ٌحىىتفظ بهىىا فىىً الصىىنهوق الحهٌىىهي 

 لسل أر امهاوتستده  حسه تسوت بت فً سجل داص عنه وروهاا من المصرؾ وبالجمعٌة, يما 

 :(45مادة ) 
 فً جمٌ  األحوال  ٌا  المدولٌن بالتو ٌ  على شٌك على بٌا ووٌمن  بتاتا 
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 الفصل السابع: األصول الثابتة
 :(46مادة )

  التيلفىىة التارٌدٌىىة فىىً إ بىىات األصىىول ال ابتىىة بحٌىى  ٌىىت   ٌىىه اىىذا األصىىول  بىى من الشىىراء مضىىافا إلٌىىه جمٌىى  هىىوٌسىىتده  مف 

 تعتبر  ٌمة األصول ال ابتة جزء من الفائ  العا وولتً أنفقت على األصل لٌصبح جاازا لالستعمالو يما المصروفات ا

 :(47مادة )
 ٌجه مسك سجل داص باألصول ال ابتة فً الجمعٌة ٌحتوي على البٌانات التالٌةا

 ر   مسلسلو -

 وصؾ األصلو -

 تارٌخ الشراءو -

 عهه الوحهاتو -

 سعر الشراء )تيلفة تارٌدٌة(و  -

 عهه الوحهات(و×  القٌمة )تيلفة األصل   -

 إضافات دالل العا و -

 استبعاه دالل العا و -

 31/12.الرصٌه فً   -
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 القٌود  المحاسبٌةوالسجالت والفصل الثامن: المستندات 
 :(48مادة )

إ بىات وللجمعٌىة  تنظىٌ  وضىبط األمىور المالٌىةوالسىجالت المحاسىبٌة وٌتولى المهٌر المالً بواسطة المحاسبٌن مسك الىهفاتر  -ا

 القٌوه الداصة بالتعامالت المالٌة فٌهاو 

يىذلك ٌجىوز وتسىجٌل العملٌىات المالٌىة الداصىة بالجمعٌىة, والسجالت الٌهوٌة  فً عملٌىات إ بىات وٌمين أن تستده  الهفاتر  -ه

لبىرام  المحاسىبٌة المسىتدهمة اأو فً اىذا الحالىة ٌحىهه مجلىف اإلهارة البرنىام  والقٌا  العملٌات السابقة باستدها  الحاسوه, 

مسترشها بما ٌنص علٌه  انون الجمعٌات حىول اىذا الموضىوع )فىً حىال وجىوه مىا ٌىنص وعلى ضوء ما ٌقترحه المهٌر المالً 

 على ذلك(

 :(49مادة )
تقٌه ومالها, لة أعوانماذج مالٌة أدرى( الالزمة لمزوإٌصاالت وهفاتر والمستنهات )شٌيات وتزوه الهائرة المالٌة بالسجالت  -ا

 ٌو   الموظؾ المدتص باستالمهاو وتفاصٌلها فً هفتر داص, 

المستنهات المحاسبٌة المستلمة فعلى الموظؾ المدتص إبالغ المهٌر المالً بذلك ودطا فً السجالت أو إذا ظهر أي نقص  -ه

 فورا من اجل اتداذ اإلجراءات الالزمةو

 :(50مادة )
التزامات الجمعٌة تجىاا الؽٌىر والتً تبٌن حقوق وت  إلؽاإاا أو استعمالها  أبطلالمالٌة التً  المستنهاتوالقٌوه وتحفظ السجالت 

لمهة دمسة عشرة سنة على األ ل  ى  ٌىت  إتالفهىا بعىه ذلىك بواسىطة لجنىة ٌشىيلها رئىٌف الجمعٌىة لهىذا الؽىر , علىى أن تىنظ  

 اللجنة بٌانا بتفاصٌل السجالت التً ت  إتالفهاو

 :(51مادة )
 ن المستنهات المحاسبٌة التالٌة أساسا للقٌه فً الهفاتر المحاسبٌةاتيو

 مستنهات الصرؾووامر الهف  أو -

 سنهات القب و -

 الشٌيات المسحوبة على الحسابات الجارٌة والوهائ و -

 طلبات التحوٌل بٌن الحسابات المدتلفة للجمعٌةو -

 النقهٌةومستنهات القٌه المحاسبً للعملٌات التً ال تهدل ضمن العملٌات  -

 ٌيون ذلك بقرار من مجلف اإلهارة بعه تنسٌه من المهٌر المالًووأي مستنهات أدرى تقتضً طبٌعة العمل أضافتها  -

 :(52مادة )
إنما ٌجري التصحٌح بموجىه تسىوٌات محاسىبٌة وسجالت, أو التحشٌر فً أٌة حسابات أو المسح أو الشطه أو ال ٌجوز اليشط 

 ٌو   الموظؾ المسئول بجانه التصحٌحووتيته بالحبر األحمر ور ا  تصحح األر ا  الداطئة فً حالة األو ٌوه عيسٌةو أو 

 :(53مادة )
 تتب  الهورة المحاسبٌة فً الجمعٌة األصول المحاسبٌة المتعارؾ علٌها فً اذا المجالو
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 التقارٌر المالٌة والفصل التاسع: المعلومات 
 :(54مادة )

 مسجل بهفتر األستاذ المساعهواو ٌجري مطابقته م  ما واألرصهة وٌزان المراجعة بالمجامٌ  ٌت  فً نهاٌة يل شهر إعهاه م

 :(55مادة )
ا( ٌت  إعهاه  ائمة المريىز المىالً والحسىابات الدتامٌىة للجمعٌىة سىنوٌا, علىى أن ترفى  اىذا التقىارٌر إلىى المىهٌر العىا , والىذي  

لى الجمعٌة العمومٌة دىالل مىهة أ صىااا  ال ىة اشىهر مىن نهاٌىة السىنة المالٌىة, بهورا ٌقو  برفعها إلى مجلف اإلهارة  ومن    إ

ز أربعىة اشىهر واعلى أن تقه  اذا التقارٌر معتمهة من المه ق الدارجً إلى هائرة الجمعٌىات بىوزارة الهادلٌىة فىً موعىه ال ٌتجى

 من تارٌخ إعهاه المٌزانٌةو

المٌزانٌىة( تقرٌىرا سىنوٌا ٌوضىح فٌىه األسىباه التىً وقىا مى  الحسىابات الدتامٌىة ه( ٌرف  المهٌر المالً إلى المهٌر العىا  )مرف  

 يذلك األسباه التً حالت هون تحصٌل يامل اإلٌراهات المقهرة فٌهاوويلٌا, أو حالت هون تنفٌذ أي بنه من بنوه الموازنة جزئٌا 

  المهٌر العا و  أو لبه مجلف اإلهارة ج( تقو  الهائرة المالٌة بإعهاه تقارٌر مالٌة داصة حسه الطله وفق ما ٌط
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 األماناتوالفصل العاشر: السلف المالٌة 
 :(56مادة )

لشراء أو من ٌفوضه الموافقة على إصهار سلفة نفقات ألي موظؾ إلنفا ها على دهمات عامة لمصلحة الجمعٌة أو للرئٌف 

عملٌات وهائرة المالٌة, على أن ٌراعى إدضاعها للته ٌق لواز  لها إن ل  ٌين باإلميان تقهٌ  مستنهات فورٌة بشؤنها إلى ال

 الجره المفاجئ وفقا لألصول الواجبة بشؤنهاو

 :(57مادة )
 تصنؾ السلؾ بالشيل التالًا

بؽىر  وتيىون لمىهة محىهوهة ومىا ٌعاهلهىا بىالعمالت األدىرى, أو ( شىٌيل 5000دمسىة آالؾ ) زاوتتجىسلفة نفقىات مإ تىة ال  -ا

تيىون بقىرار مىن رئىٌف مجلىف اإلهارة وتسهه فور انتهاء عملٌة الشراء م  إ فالها فً نهاٌة العا  باليامىل وشراء لواز  معٌنة 

 من ٌفوضه بذلكو أو 

تيىون لىهف  أ مىان ومىا ٌعاهلهىا بىالعمالت األدىرى, أو دمسىمائة شىٌيل وألفىان  زاوتتجىمإ تة ال أو سلفة نفقات ن رٌة هائمة  -ه

تجىري علٌهىا المحاسىبة مىن و ىت تدىر بتقىهٌ  مسىتنهات المبىالػ التىً وة لمصىلحة الجمعٌىة, مصروفات ن رٌة مدتلفأو دهمات 

أنفقت من اصل السلفة إلى الهائرة المالٌة الستعاضتها بسلفة تعاهل  ٌمة المهفوعات إذا لز  األمر على أن ٌىت  تسىوٌتها باليامىل 

 من ٌفوضه بذلكو أو ة تيون اذا السلفة بقرار من رئٌف مجلف اإلهاروفً نهاٌة العا , 

سلفة سفر, وذلك لتؽطٌة مصارٌؾ السىفر ألي موظىؾ ٌىت  تيلٌفىه بالسىفر إلىى الدىارج إلنجىاز أمىر ٌدىص الجمعٌىة علىى أن  -ج

ٌت  تحهٌه  ٌمة السىلفة فىً حٌنىه بقىرار مىن مجلىف اإلهارة علىى أن تسىوى السىلفة فىور وٌيون ذلك بتيلٌؾ من مجلف اإلهارةو 

 للمستنهات الالزمةو تقهٌمهوعوهة الموظؾ, 

ٌىت  تحهٌىه  ٌمىة وٌيىون ذلىك بموافقىة مجلىف اإلهارة  أنما شابه ذلىك, علىى أو لحضور هورات تهرٌبٌة أو ه( سلفة بع ة علمٌة 

 تقهٌمه للمستنهات الالزمةووالسلفة فً حٌنه بقرار من مجلف اإلهارة على أن تسوى السلفة فور عوهة الموظؾ, 

 :(58مادة )
 إذا انتهت دهمة موظؾ من الجمعٌة  بل ذلك فٌستره منه ما تبقى من السلفةووؾ فً نهاٌة الفترة المالٌة, تقفل جمٌ  السل
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 الفصل الحادي عشر: الموازنة التقدٌرٌة
 :(59مادة )

 رب  سنويو أو ٌجوز أن ٌت  إعهاهاا بشيل نصؾ وٌت  إعهاه موازنة سنوٌة تقهٌرٌة للجمعٌة 

 :(60مادة )
لموازنة السنوٌة للجمعٌة من ادتصاصات لجنة ٌسمٌها مجلف اإلهارة دصٌصا من موظفً الجمعٌة لهذا ٌيون إعهاه ا -أ

 ٌرأسها مهٌر المالٌة بالجمعٌة  والؽر  تسمى " لجنة إعهاه الموازنة(, 

 األ سا و مها  يل  س  من اذاوتشترك جمٌ  أ سا  الجمعٌة فً إعهاه تقهٌرات الموازنة بحٌ  تعيف الموازنة دطة عمل  -ه

 ٌمين لمجلف اإلهارة االستعانة بدبرات من دارج الجمعٌة للمساعهة فً إعهاه الموازنة إذا هعت الضرورة لذلكو -ج

 :(61مادة )
تنقس  واتدر ٌم ل المصروفات المقهرة وتتيون موازنة الجمعٌة من جهولٌن منفصلٌن أحهاما ٌم ل اإلٌراهات المتو عة 

  بنوهو و الموازنة إلى أبواه وفصول

 :(62مادة )
تقىهر اإلٌىراهات هون دصى  أٌىة نفقىات مى  عىه  تدصىٌص مىوره معىٌن والمهنٌىةو وٌتب  فً إعىهاه الموازنىة القواعىه المحاسىبٌة 

حسىه االتفا ىات المو عىة مى  الجهىات المانحىة) فىً حىال ولمواجهة استدها  معىٌن إال فىً الحىاالت التىً ٌقراىا مجلىف اإلهارة, 

 فا ات(ووجوه م ل اذا االت

 :(63مادة )
صرفها إال فً حهوه المدصصات المهرجة فً الموازنة, يما ال ٌجوز استدها  أٌة مدصصات فىً أو ال ٌجوز االلتزا  بؤٌة نفقات 

 ؼٌر األؼرا  التً حههت لها فً الموازنةو

 :(64مادة )
موافقىة مجلىف وبعه تنسٌه مهٌر المالٌة  من فصل إلى آدروٌجوز نقل المدصصات فً الموازنة بعه اعتماهاا من باه إلى آدر 

 اإلهارةو

 :(65مادة )
موافقىىة مجلىىف اإلهارة إذا وٌجىىوز دىىالل السىىنة رصىىه مدصصىىات إضىىافٌة بملحىىق للموازنىىة السىىنوٌة بتنسىىٌه مىىن مىىهٌر المالٌىىة 

 توفرت المواره الالزمة لذلكو

 :(66مادة )
فً بهاٌة شهر نوفمبر من يل عا  على أن تقه  إلى مجلف اإلهارة  ٌبهأ الشروع فً إعهاه الموازنة السنوٌة للجمعٌة  بحه أ صى

 الدامف عشر من هٌسمبر من نفف العا و  زاوتتجللمصاه ة علٌها فً فترة ال 

 :(67مادة )
ة إذا ل  تقر الموازنة  بل بهاٌة السنة المالٌة التً تعوه إلٌهىا الموازنىة ألي سىبه مىن األسىباه ٌسىتمر اإلنفىاق باعتمىاهات شىهرٌ

االلتزامات المالٌة للجمعٌىة, ويل شهر من موازنة السنة السابقة لتؽطٌة النفقات المتيررة   1/12ٌصهراا مجلف اإلهارة بنسبة 

 على أن  تسوي من الموازنة الجهٌهة بعه إ رارااو
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 الفصل الثانً عشر: أحكام ختامٌة
 :(68مادة )

ذلىىك فٌمىىا ال ٌدىىالؾ النظىىا  المىىالً ومناسىىبة لتسىىٌٌر أعمىىال الجمعٌىىة  ٌحىىق لمجلىىف اإلهارة وضىى  السٌاسىىات المالٌىىة التىىً ٌرااىىا

 الموحه للجمعٌات األالٌة ؼٌر الحيومٌة العاملة فً فلسطٌنو

 :(69مادة )
محاسبٌة تصهر عن وزارة الهادلٌة فٌما ٌنظ  عمل الجمعٌات أو تعلٌمات مالٌة أو على إهارة الجمعٌة االلتزا  بؤٌة  وانٌن 

 حيومٌة فً فلسطٌنواألالٌة ؼٌر ال

 :(72مادة )
علىى رأسىها احتىر  سىرٌة وتىه ٌق الحسىابات وعلى يل مىوظفً الىهائرة المالٌىة االلتىزا  بالقواعىه األدال ٌىة لمهنىة المحاسىبة  -ا

 أن واجه السرٌة ٌمته إلى ما بعه انتهاء عال ة الموظؾ بالجمعٌةووالمعلومات التً ٌتعاملون بها, 

 العرفٌةووسلويٌات المهنة ٌعر  نفسه للمسائلة القانونٌة وهاه يل موظؾ ٌدل بقواعه آ -ه

 :(73مادة )
علٌىىه بعىىه تمىىا  الحفىىظ إال بنىىاءا علىىى طلىىه يتىىابً مىىن طالبىىه ٌوافىىق عٌىىه المىىهٌر المىىالً,  اإلطىىالعوال ٌجىىوز سىىحه أي مسىىتنه 

لىك بإٌصىال اسىتال  ٌوضىح علٌىه على المستنهاتو أما فىً حالىة سىحه المسىتنه فٌيىون ذ اإلطالععملٌات  إل باتٌدصص سجل و

 ر ابة المهٌر المالًووتجري اذا العملٌة تحت مسئولٌة وٌ بت فً الهفاتر وسبه السحه 

 :(74مادة )
بقىرار مىن مجلىف اإلهارة تشىيٌل لجنىة للجىره السىنوي مهمتهىا جىره الموجىوهات الفعلٌىة لىهى الجمعٌىة وٌت  فىً نهاٌىة يىل عىا  

لمجلىف اإلهارة الحىق فىً البىت فىً أمىر معالجىة والزٌاهة أو  ات سواء بالعجز وتحهٌه الفرور م بت فً الهفاتاو مطابقتها بما و

 اتداذ ما ٌراا مناسبا بشؤنهاووالفروق فً حال وجوهاا 

 :(75مادة )
 ٌعتبر رئٌف الجمعٌة مسئوال عن تنفٌذ اذا السٌاسةووٌقرر مجلف اإلهارة سٌاسة التامٌن على موجوهات الجمعٌة 

 :(76مادة )
  نظا  المشترٌات جزءا ال ٌتجزأ من اذا القانونووتعتبر المالحق الداصة بهلٌل الحسابات 
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 (1ملحق رقم )
 الفرعٌةودلٌل الحسابات العامة 

 دلٌل الحسابات:

 رقم الحساب اسم الحساب الحساب رقم اسم الحساب
 10000 األصول 20000 الدصو 

 11000 األصول ال ابتة 21000 االحتٌاطات

 11100 األراضً 21100 لفائ  العا ا

 11200 المبانً 21200 احتٌاطً ميافؤة ترك الدهمة

 11300 المعهاتواألجهزة  22000 االلتزامات

 11400 السٌارات 22100 هائنون

 11500 المفروشاتواأل ا   22200 راق هف أو 

 12000 لةأو األصول المته 22300 مصارٌؾ مستحقة

 12100 البنك 22400 اإٌراهات مقبوضة مقهم

 12200 الصنهوق 22500 أرصهة هائنة أدرى

 12300 مهٌنون 40000 مصروفات

 12400 راق  ب أو  40100 مصارٌؾ طبٌة

 12500 المدزون 40200 مستلزمات طبٌةومواه 

 12600 مصارٌؾ مهفوعة مقهما 40300 أهوٌة مستلزمات مدتبرٌة

 12700 إٌراهات مستحقة 40400 مستلزمات أشعة

 12800 أرصهة مهٌنة أدرى 40500 مصروفات طبٌة أدرى

 30000 اإلٌراهات 40600/700 مصارٌؾ إهارٌة

 30100 عٌاهاتإٌراهات  40800 مساعهة متنوعةومصارٌؾ مشارٌ  تؤاٌل 

 30200 اهوٌةوصٌهلٌات إٌراهات  40900 مستلزمات مطبخومواه ؼذائٌة 

 30300 تبرعات 41000 مرتباتوأجور 

 30400 جمعٌة عمومٌة –رسو  عضوٌة  41100 جاراتإٌ

 30500 إٌراهات مشارٌ  مشترية 41200 مصارٌؾ صٌانة

 30600 إٌراهات أدرى 41300 مصارٌؾ سٌارات

 30700 فروق أسعار الصرؾ الموجبة 41400 اباتومساعهات 

 30800 أربا  بٌ  أصول 41500 مصارٌؾ أدرى

   41600 فروق أسعار الصرؾ السالبة

   41700 دسائر بٌ  أصول

 

 مالحظات

أو المرايز التابعة للجمعٌة, على أن ٌظهر اس  األصل و بالعٌاهات الدصو  ٌمين تقسٌمها إلى بنوه فرعٌة داصةوبنوه األصول 

 الدص  الداص بهو أو ٌؤدذ ر ما متفرعا من األصل و العٌاهةأو الدص  م  اس  المريز 

ؼٌر منصوص علٌها ور فً جانه األصول فً المٌزانٌة هوأرصهة جمٌ  البنوه الواجبة الظاألرصهة المهٌنة األدرى تشمل 

 ٌجوز تقسٌمها إلى فروع ٌحمل يل منها ر ما متفرعا من الر   األصلً الداص بهاووصراحة فً اذا الهلٌل 

ؼٌر منصوص علٌها وزانٌة ر فً جانه الدصو  فً المٌهواألرصهة الهائنة األدرى تشمل أرصهة جمٌ  البنوه الواجبة الظ

 ٌجوز تقسٌمها إلى فروع ٌحمل يل منها ر ما   متفرعا من الر   األصلً الداص بهاووصراحة فً اذا الهلٌل 

المرايىز الطبٌىة المىهرة لاٌىراه بحٌى  ٌؤدىذ يىل فىرع ر مىا فرعٌىا و عٌىاهاتٌقسى  فرعٌىا علىى حسىه عىهه ال عٌىاهاتبنىه إٌىراهات 

 وعٌاهاتٌراه المستمها من الر   الرئٌسً إل
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ٌعطى اس  المصروؾ مرفقا مى  والمرايز الطبٌة التابعة للجمعٌة و عٌاهاتيل بنه من بنوه المصارٌؾ الطبٌة ٌقس  حسه عهه ال 

 المريز الطبً ر ما متفرعا من ر   المصروؾو أو  عٌاهةاس  ال

ٌعطى اس  المصروؾ مرفقا مى  اسى  وعة للجمعٌة المرايز الطبٌة التابو عٌاهاتالمرتبات ٌمين تقسٌمه حسه عهه الوبنه األجور 

 المريز الطبً ر ما متفرعا من ر   المصروؾو أو  عٌاهةال

المصىىروفات الداصىىة بالمشىىارٌ  المشىىترية ٌميىىن تقسىىٌمها حسىىه عىىهه اىىذا المشىىارٌ  بحٌىى  تحمىىل إٌىىراهات وبنىىوه اإلٌىىراهات 

 تدصه النفقةو أو   م  ذير اس  المشروع الذي ٌدصه اإلٌراه نفقات مشارٌأو نفقات يل مشروع ر ما متفرعا من بنه إٌراهات و

 بنه إٌراهات أدرى ٌشمل يل اإلٌراهات ؼٌر المنصوص علٌها صراحة فً اذا الهلٌلو

 بنه مصروفات أدرى ٌشمل يل المصروفات ؼٌر المنصوص علٌها فً اذا الهلٌلو 

تقسى  بإعطىاء فروعهىا أر امىا تتفىرع مىن الىر   الرئٌسىً   المصىروفات ؼٌىر المقسىمة صىراحة فىً اىذا الىهلٌلوبنوه اإلٌىراهات 

 المصروؾوأو لاٌراه 

ٌحمل البنىه الفرعىً ر مىا متفرعىا  أنالبنوه األساسٌة الوارهة بهذا الهلٌل على  ألحهٌجوز للمهٌر المالً اعتماه أي تقسٌ  فرعً 

 من الر   الرئٌسً للبنهو

 

 المصروفات األخرى تقسم كما ٌلً:واإلٌرادات 
 30300 تبرعات 41400 مساعهاتوابات 

 30310 تبرعات نقهٌة 41510 مساعهات نقهٌةوابات 

 30320 تبرعان عٌنٌة 41520 مساعهات عٌنٌةوابات 

 30330 اباتومنح   

   40600 مصارٌؾ إهارٌة

 41300 مصارٌؾ صٌانة 40610 مصارٌؾ ضٌافة

 41310 مصارٌؾ صٌانة مبانً 40620 مصارٌؾ بنيٌةوعموالت 

 41320 معهاتومصارٌؾ صٌانة أجهزة  40630 رسو  متنوعة

 41330 مصارٌؾ صٌانة أدرى 40640 يهرباءوماء 

 41300 مصارٌؾ سٌارات 40650 مجالتواشترايات فً صحؾ 

 41410 إصال  سٌاراتوصٌانة   40660 ما شابهواشترايات فً إنترنت 

 41420 محرو ات 40670 إعالنات

 41430 تردٌصوتامٌن  40680 مطبوعاتو رطاسٌة 

 41440 مصارٌؾ أدرى داصة بالسٌارات 40690 مستلزمات نظافةومواه 

   40700 مصارٌؾ إهارٌة أدرى
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 (2ملحق رقم )
 نظام المشترٌات

 :(1مادة )
 ٌههؾ اذا النظا  إلىا

 الر ابة علٌهاووتنظٌ  عملٌة الشراء  -1

 ربط عملٌات الشراء م  النظا  المالً للجمعٌةو -2

 تحقٌق أ صى هرجات اليفاءة اال تصاهٌة  -3

 حماٌة المال العا  للجمعٌة من تؤ ٌر المصالح الشدصٌة على إجراءات الشراءو -4

 ولٌناوالمقوالعمل على توفٌر معاملة عاهلة للمورهٌن   -5

 :(2مادة )
 تتيون مناوابعة تنفٌذاا متوٌت  تشيٌل لجنة مشترٌات بالجمعٌة تيون مهمتها إ رار عملٌات الشراء  الداصة بالجمعٌة   -ا

 رئٌف اللجنة االمهٌر العا  -

 نائه الرئٌف ا المهٌر المالً  -

 عضو االمشترٌاتومهٌر هائرة اللواز   -

 عضو اأمٌن المدازن  -

 عضو امهٌر الهائرة التً ٌدصها موضوع الشراء  -

 ا نٌن من األعضاءوونائبه وتيون اجتماعات لجنة المشترٌات  انونٌة بحضور الرئٌف  -ه

 :(3) ادةم
 تيون  صالحٌات لجنة المشترٌات ما ٌلًا

 عهمهوأو اتداذ القرار النهائً بشان الشراء  -ا

 عملٌات الشراء التً تقو  بها الجهات الداضعة ألحيا  اذا القانونوواألشراؾ على المنا صات  -ه

فىتح المظىارٌؾ وال  عطىاءات المنا صىات اىذا القانونواسىت ألحيىا اعتماه المواصفات الفنٌة التىً تقىهمها الجهىات الداضىعة  -ج

 رف  العطاءو أو البت فً  بول ومراجعتها والتحقق من اشتمالها على المستنهات المطلوبة و

 اتداذ  رار الترسٌة بشان العطاءاتو -ه

 إعاهة طرحهاووإلؽاء المنا صة  -ا

 بالتنسٌق م  الجهات المعنٌةو لٌناوالمقوتؤاٌل المورهٌن  -و

وفقىا لمىا ٌىره إلٌهىا مىن الجهىات المعٌنىة مىن  لٌناوالمقىوزاءات المنصوص علٌها فً اذا القانون علىى المىورهٌن تطبٌق الج -ز

 التقصٌرو وبالؼات عن المدالفات 

 ؼٌراا من أسالٌه التعا هووبإجراءات المنا صة والمتعلقة بالتؤاٌل المسبق  لٌناوالمقوالبت فً تظلمات المورهٌن  - 

 رى ٌصهراا مجلف اإلهارةوأٌة ادتصاصات أد -ط

 :(4مادة )
من ذوي الدبرة من دارج الجمعٌة, أو لمجلف اإلهارة الحق فً تشيٌل ما ٌراا مناسبا من لجان فرعٌة, سواء من بٌن أعضائه 

 لمساعهة لجنة المشترٌاتوأو المشترٌات ولهراسة مسائل معٌنة داصة بالعطاءات 

 :(5مادة )
 اللواز  فٌما ٌلًاو تحهه مسئولٌات إهارة المشترٌات

 لواز  بما ٌيفل تؤهٌتها ألاهافهاوومعهات وآالت ومستلزمات وتوفٌر ما ٌلز  من احتٌاجات الجمعٌة من مواه   -ا

ذلك بمراعاة أن تت  عملٌات الشىراء وفىق األسىف العلمٌىة بمىا ٌضىمن الحصىول وتوفٌر االحتٌاجات وفقا لألسف اال تصاهٌة  -ه

 بؤفضل الشروط المالٌة )و ت, شروط هف , دصومات, وووالخ(ووسعار بؤنسه األوجوهة  أفضلعلى 

 المساامة فً تحهٌه المورهٌن الذٌن تتعامل معه  الجمعٌة بما ٌضمن وجوه مصاهر مناسبة للتورٌهو -ج

 وحه إعاهة الطله(والحه األهنى واالشتراك فً تحهٌه المناسٌه المدزنٌة )الحه األعلى  -ه

 :(6مادة )
لٌة الشراء بإصهار طله شراء )حسه النموذج( من القس  الطاله للشراء ٌحول للهائرة المالٌة, التً بهوراا تنا ش تبهأ عم -ا

 إميانٌة تنفٌذ الطله فً ضوء الموازنة الداصة بالسنةو



 مركز العلم والثقافة -النظام المالً 

 21 

 بعه إ رار  طله الشراء من الهائرة المالٌة ٌت  تحوٌله إلً لجنة المشترٌات بالجمعٌةو -ه

 عملٌة الشراء حسه ما ٌنص علٌه النظا و تبهأالشراء من  بل لجنة المشترٌات بعه إ رار طله  -ج

 :(7مادة )
 تنفذ عملٌات الشراء يما ٌلًا

 شراء مباشرو –شٌيل    1000 – 1 

  استهراج عرو  أسعار ميتوبةو -شٌيل  5000 -  1001

 منا صة هادلٌةو -شٌيل5001 – 10000    

 وةمشٌيل منا صة عا   10000ما زاه عن

 :(8مادة )
الطلىه مىنه  تقىهٌ  و)تحىهها  لجنىة المشىترٌات(  ال ٌقل عن  ال ة ٌت  بعهه محهوه من المورهٌن ٌت   باالتصال األسعارج اراسته

منا صىة الهادلٌىة فهىً التىً ٌعلىن عنهىا علىى لوحىة اإلعالنىات لهون طر  األمر فً شىيل منا صىة, أمىا ا أسعار ميتوبةعرو  

ال تطىىر  عبىىر وسىىائل اإلعىىال , أمىىا المنا صىىة العامىىة فهىىً التىىً ٌىىت  اإلعىىالن عنهىىا فىىً وسىىائل اإلعىىال  و الهادلٌىىة للجمعٌىىة فقىىط

 تلفزٌونووو الخ(وو , إذاعةتومجال )صحؾ

 :(9مادة )
عىه  وعلى جمٌ  العامٌن فٌها مراعاة تلك السىرٌة واللجان الفرعٌة ) فً حال تشيٌلها( سرٌة ولجنة المشترٌات  التاومهجمٌ  

تحفىىظ أعمىىال اللجىىان فىىً سىىجالت داصىىة )سىىجالت وصىىا  عىىن أٌىىة معلومىىات إال بموافقىىة دطٌىىة مىىن الىىرئٌف المباشىىرو اإلف

 المشترٌات(و 

 :(10مادة ) 

أي شىىدص ميلىؾ ٌشىىارك فىً أعمىىال المنا صىات باالمتنىىاع عىن المشىىارية فىً جمٌىى  أو لجنىة أو مجلىىف إهارة  وٌلتىز  أي عضى

ٌقصىىه بالمصىىلحة المباشىىرة أن ٌيىىون ولىىه فٌهىىا مصىىلحة مباشىىرةو  داصىىة بالعملٌىىة التىىًلجنىىة المشىىترٌات ال التاومىىهوإجىىراءات 

ٌملىك أو صىاحه العطىاء اىو ال ال ىة وال انٌىة ولىى وأحىه أ اربىه مىن الىهرجات األأو ابنىه أو زوجه أو الشدص الميلؾ أو  والعض

 يافال لهاوأو عنها  ويٌالأو موظفا فٌها أو مجلف إهارة الجهة مقهمة العطاء  وٌيون عضأو حصة فٌه 

 :(11مادة )

عىرو  للجمعٌىة, يمىا ال ٌجىوز أو بالواسطة بعطىاءات أو الموظفٌن بالجمعٌة التقه  بالذات وٌحظر على أعضاء مجلف اإلهارة 

 بتيلٌفه  بؤٌة أعمال تجارٌة لصالح الجمعٌةو  أو شراء سل  منه  

 :(12مادة )

تحىىت إشىىرافه وٌيىىون فىىً ميتىىه المىىهٌر المىىالً والعطىىاءات ورٌات ٌدصىىص صىىنهوق محيىى  إلٌىىهاع العىىرو  الداصىىة بالمشىىت

 مسئولٌتهوو

 :(13مادة ) 

مىواه الضىٌافة والمحرو ات بؤنواعها والفوايه والشراء المباشر ٌيون ألمور داصة بالمشترٌات الٌومٌة العهٌة م ل الدضروات 

 تت  عملٌة الحاجة هون استهراج عرو  أسعارووما شابهو والتنظٌؾ و
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 :(14ة )ماد

الشىروط التىً والراؼبون فً االشتراك فً المنا صىات بإ بىات مىا ٌىإاله   لىذلك باسىتٌفاء المعىاٌٌر  لوناوالمقوٌلتز  المورهون 

 تحههاا لجنة المشترٌاتو

 :(15مادة ) 

يىذلك و, الدهمىة المىراه شىراإااأو ٌجه على لجنة المشترٌات  بل طر  أٌىة منا صىة أن تقىو  بوضى  مواصىفات ه ٌقىة للسىلعة 

 أٌة إٌضاحات أدرىو وضاع الداصة بالتعهٌالت واألوو ائق المنا صة الواجه تقهٌمه, وتحهٌه مستنهات 

 :(16مادة )

طرٌقىة الحصىول علىى  والجهىة المشىترٌة وٌشمل بوجه داص موضىوع المنا صىة  أنعنها ٌجه  اإلعالنعنه طر  منا صة فان 

ترااىا لجنىة  أدىرىبٌانىات  أٌىةوالموعىه النهىائً للتقىهٌ  وو ائق الواجىه تقىهٌمها الومبلػ الضمان والدهمة المطلوبة أو السلعة 

 المشترٌات ضرورٌة لهذا الؽر و

 :(17مادة )

أو ) شدصٌا , بالبرٌه المسىجل بعلى  الوصىول  بىل المٌعىاه المحىهه  حهه لجنة المشترٌات يٌفٌة استال  العطاءات فً يل منا صةت

 عن طرٌق البرٌه االليترونً(و

 :(18ادة )م

تقهٌ  و اإلهارةم  مجلف  راوالتشٌجوز للجنة ان تمهه اذا المهة بعه والزمة لتقهٌ  العطاءاتو لتحهه لجنة المشترٌات المهة ا

  المبررات الالزمة لذلكو

 :(19مادة )

 العطاءاتو ٌ ء المهة المحههة لتقهااستال  عطاء ٌره بعه انته األحوالحال من  بؤيٌجوز  ال

 :(20مادة )

 تهائً )ضمان العطاء( الواجه تقهٌمه فً يل منا صةوالبمصهر الضمان اوشيل وتحهه لجنة المشترٌات  ٌمة 

 :(21مادة )

 أصىحاهذلىك بحضىور وعن المنا صة,  اإلعالنحههٌن فً مالميان الوتقو  لجنة المشترٌات بفتح مظارٌؾ العطاءات فً الزمان 

تىىهون نتىىائ  فىىتح و ٌمىىة العطىىاء وعنىىوان صىىاحه يىىل عطىىاء ٌفىىتح عطىىاإا و  اسىى إعىىالنٌىىت   أنمنىىهوبٌه  علىىى أو العطىىاءات 

  المظارٌؾ فً محضر ٌسمى "محضر فتح المظارٌؾ" ٌت  التو ٌ  علٌه من  بل أعضاء اللجنة حسه األصولو

  :(22) المادة

ضىمن شىروط  ٌجه أن ٌإهي م  يل عطىاء ضىمان ابتىهائً) ضىمان العطىاء( ٌحىهه المجلىف مبلؽىه ومضىمونه وشىيله ومصىهرا

وضى  جىهول لقٌمىة  اللجنىةاإلعالن, وٌجه أن تتضىمن و ىائق العطىاء شىروط وأحيىا  الضىمان, وأحيىا  المطالبىة بمبلؽىه وعلىى 

هون تو ىؾ علىى  لٌناوالمقىأو المىورهٌن  إلىونسبة الضمان االبتهائً حسه  ٌمة المنا صة ونوعها, وٌجه إعاهة اذا الضمان 

 لشراءومطله منه  عقه انتهاء إجراءات ا

 (:23) المادة

إلىى مجلىف إهارة الجمعٌىة العتمىاه الجهىة المىورهة, ولهىا  البت فٌهىاو بإحالة العطاءات بعه فتح مظارٌفها المشترٌاتتقو  لجنة 

أن تطله من أصحاه العطىاءات بعى  اإلٌضىاحات عىن عطىاءاته  هون أن ٌىإهي ذلىك إلىى  للجنة إعاهة تقٌٌ  العطاءات, وٌجوز

فىً السىعر, يمىا ٌجىوز لتلىك الجهىة أن تصىحح األدطىاء الحسىابٌة التىً تظهىر أ نىاء أو لة جوارٌة فً العطىاء أي تؽٌٌر فً مسا

 فحص العطاءات على أن تقو  بإبالغ مقهمٌها عنهاو 

  

 :(24ة )الماد

فىً الحىاالت تقٌىٌ  العطىاءات وفقىا للمعىاٌٌر الىوارهة فىً و ىائق المنا صىة علىى أن ٌىرف  العطىاء  المشترٌاتٌجه على لجنة  -ا

 التالٌةا

 عه  أالٌة صاحه العطاءو – 1

 ل  ٌين العطاء مإاال للقبولو إذا  -2 

 فً جهة حيومٌة أدرىوأو أٌة إؼراءات لموظؾ فً الجهة المشترٌة أو ذا  ا  صاحه العطاء بتقهٌ  رشوة  - 3
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 بً الواره فً عطائهوتصحٌح الدطؤ الحسا لاوالمقأو ٌجوز استبعاه العطاء فً حالة عه   بول الموره  -ه

زاهت مبالػ العطاء المقهمة من جمٌ  الشريات عن المبلىػ المرصىوه للعطىاء سىواء  إذاٌجوز للجنة المشترٌات إلؽاء العطاء  -ج

 الممولو أو من  بل الجمعٌة 

   :(25مادة )

, علىىى أنىىه ٌجىىوز لىىذوي الشىىؤن بفحىىص العطىىاءات وتقٌٌمهىىا والمقارنىىة بٌنهىىا  بىىل الترسىىٌة ةال ٌجىىوز إفشىىاء المعلومىىات المتعلقىى

 واإلطالع على سجل الشراء فً األحوال المقررة  انوناو

 بشؤن عطاءاو لاومقأو م  أي موره  ضاتاومفللجهة المشترٌة الهدول فً  زوال ٌجو

 :(26مادة )

ت علىى أن تيىون اىذا النظا  الداص بتحهٌه المعاٌٌر التً ٌت  علىى أساسىها إجىراء المقارنىة بىٌن العطىاءا المشترٌاتتض  لجنة 

المعٌىىار األساسىىً فىىً حالىىة اسىىتٌفاء المعىىاٌٌر الفنٌىىة والمعىىاٌٌر اىىو المعىىاٌٌر موضىىوعٌة و ابلىىة للتقىىهٌر اليمىىً, وٌيىىون السىىعر 

األدرى, وٌجه أن تتضمن و ائق المنا صة المعاٌٌر التىً تسىتنه إلٌهىا الجهىة المشىترٌة الدتٌىار العطىاء الفىائز والىوزن النسىبً 

بمىا فىً ذلىك و ىت التنفٌىذ والصىٌانة والتشىؽٌل وشىروط الىهف , وؼٌىر ذلىك مىن الضىمانات األدىرى, وٌجىه إرسىاء  رلتلك المعاٌٌ

 والمنا صة على صاحه العطاء األفضل شروطا واأل ل سعرا بعه توحٌه أسف ومعاٌٌر المقارنة بٌن العطىاءات, وذلىك علىى النحى

رفى   إالوأن ٌطلىه مىن صىاحه العطىاء الفىائز إ بىات أالٌتىه مىن جهٌىه,  للجنة المشىترٌاتالذي تحهها الالئحة التنفٌذٌة وٌجوز 

 عطاإا فً حالة عه  استجابتهو

  (:22) المادة

التقٌىٌ , وٌىت  اإلعىالن  روفقىا لمعىاٌٌ زبإصهار  رار الترسٌة على العطاء الذي تحقىق مىن أنىه العطىاء الفىائ لجنة المشترٌاتٌقو  

ائىه المحلٌىة إذا رأت لجنىة الجريىل أو إحىهى فىً  ٌجوز اإلعالن عنهىاوعالن بالجمعٌة, على لوحة اإلعن جمٌ   رارات الترسٌة 

بإرسىال دطىاه الرؼبىة المبهئٌىة إلىى صىاحه  الممىول(أو )الجمعٌىة  وتقىو  الجهىة المشىترٌة مجلىف اإلهارة ذلىكوأو المشترٌات 

شروط و ىائق المنا صىة, علىى أن تدطىرا بقىرار  علٌه, لٌتسنى له تقهٌ  ضمان التنفٌذ حسه ةالعطاء الذي تقرر إرساء المنا ص

 القرارو صهورالترسٌة دالل  ال ة أٌا  من تارٌخ 

 :(28المادة )

ٌجه على صاحه العطاء الفىائز بالمنا صىة أن ٌىإهي ضىمان التنفٌىذ الىذي ٌحىهه المجلىف مبلؽىه دىالل المىهة وفقىا للقواعىه التىً 

 تحههاا الالئحة التنفٌذٌةو

 :(29المادة )

ان التنفٌذ ضامنا لحسن تنفٌذ العقه وٌجه رها بعه إتما  التنفٌذ طبقا لنصىوص العقىه, وال ٌىإهي ضىمان التنفٌىذ إذا  ىا  ٌيون ضم

صىىاحه العطىىاء الفىىائز بتورٌىىه جمٌىى  السىىل  التىىً رسىىا علٌىىه تورٌىىهاا و بلتهىىا الجهىىة المشىىترٌة دىىالل المىىهة المحىىههة ألهاء اىىذا 

 الضمانو
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 :(30المادة )

لحنىة ذا فور صهور الترسٌة على صاحه العطاء الفائز, وٌجه تحرٌر العقه طبقا للعقوه النموذجٌىة المعتمىهة مىن ناف هٌصبح العق

يلما أمين ذلك, وٌو   العقه بٌن الجهة المشترٌة وبٌن من تمت الترسٌة علٌه, وذلىك فىً مىهة أ صىااا  ال ىون ٌومىا  المشترٌات

 من أي تارٌخ ٌحهها اذا الدطاهوأو قه من تارٌخ إرسال دطاه الترسٌة من تارٌخ صهور  رار الترسٌةو وٌبهأ تنفٌذ الع

 :(31المادة )

فإنه ٌجىوز أن ٌو ى  علٌىه أٌىا مىن الجىزاءات  ةأي حي  من األحيا  المنصوص علٌها فً اذا الالئح لاوالمقأو إذا دالؾ الموره 

 التالٌةا

 رف  العطاءو -

 وبرف  العطاء اإلنذار -

 تدفٌ  الهرجةو -

 بصفة هائمةوأو حذؾ من سجل إجراءات الشراء لمهة معٌنة ال -

 إلؽاء عقه الشراءوأو إٌقاؾ  -

بىىالقرار الصىىاهر ضىىها بموجىىه يتىىاه مسىىجل بعلىى  الوصىىول علىىى عنوانىىه المبىىٌن  لاوالمقىىأو وفىً جمٌىى  األحىىوال ٌدطىىر المىىوره 

 بالعقه بحسه األحوالوأو بعطائه 

 :(32المادة )

ضىرر بسىبه إدىالل الجهىة المشىترٌة أو ربمىا ٌتعىر  لدسىارة أو نفاذ العقه, ٌىهعً أنىه تعىر    بل لاومقأو ٌجوز ألي موره 

بحسىه األحىوال إعىاهة النظىر فىً أي إجىراء مىن  لجنىة المشىترٌاتأو بواجه ٌفرضه القانون, أن ٌطله من الجهة طالبة التعا ىه 

القىىرار بالنسىىبة للمنا صىىات أو ٌخ العلىى  بىىاإلجراء أي  ىىرار ٌتعلىىق بهىىا, وذلىىك دىىالل عشىىرة أٌىىا  مىىن تىىارأو إجىىراءات المنا صىىة 

 الهولٌةو

وتصهر الجهة المقىه  إلٌهىا الطلىه  راراىا فٌىه دىالل  ال ىٌن ٌومىا مىن تىارٌخ تقهٌمىه, وٌجىه أن ٌيىون القىرار الصىاهر بىالرف  

 مسببا, وٌعتبر عه  إصهار القرار فً الطله دالل األجل المشار إلٌه بم ابة رف  ضمنً لهو

 الئحة التنفٌذٌة الحاالت التً ال تدض  إلعاهة النظرووتحهه ال

 :(33المادة )

 فً أي من الحاالت اتتٌةا لجنةالتظل  إلى  لاوالمقأو ٌجوز للموره 

  بوله بسبه نفاذ العقهوأو إذا استحال تقهٌ  طله إعاهة النظر  و1

 ضمناوأو إذا صهر  رار برف  طله إعاهة النظر صراحة  و2

 إال بعه نفاذ العقهو لاوالمقأو جراء بشؤن المنا صة, ول  ٌعل  به الموره إأو إذا صهر أي  رار  و3

أو وٌقه  التظل  دالل عشرة أٌا  بالنسبة للمنا صات المحلٌة وعشرٌن ٌوما بالنسبة للمنا صات الهولٌة من تىارٌخ العلى  بىالقرار 

 اإلجراءو

 :(34المادة )

اتدىاذ قىرر عنىه البىت فىً الىتظل  تأن  ا ال ىٌن ٌومىا مىن تىارٌخ تقهٌمىه, ولهى  رارا مسببا فً التظل  دالل لحنة المشترٌاتصهر ت

أمىا  مجلىف اإلهارة دىالل  ال ىٌن  عىن لجنىة المشىترٌاتأي ر وٌيون للمتظل  الحق فً الطعن فً القرار الصىاهر أو  واحها تهبٌرا

 ٌوما من تارٌخ إدطارا بالقرارو

 :(35) المادة

 حهوهة فً أي من الحاالت اتتٌةاٌجوز التعا ه بطرٌق المنا صة الم

الدىىهمات متىىوفرة بسىىبه طبٌعتهىىا التدصصىىٌة اله ٌقىىة إال لىىهى عىىهه محىىهوه مىىن أو اإلنشىىاءات أو إذا لىى  تيىىن السىىل   و1

 الدبراءوأو الفنٌٌن أو االستشارٌٌن أو  لٌناوالمقأو المورهٌن 

مى  الو ىت والتيلفىة الالزمىٌن لفحىص وتقٌىٌ   الدهمات  لٌلىة القٌمىة بحٌى  ال تتناسىهأو اإلنشاءات أو إذا يانت السل   و2

 عهه يبٌر من العطاءاتو

الدبىراء ضىرورٌا لمصىلحة الجمعٌىة أو الفنٌٌن أو االستشارٌٌن أو  لٌناوالمقأو إذا يان الشراء من عهه من المورهٌن  و3

 يما ٌراا مجلف اإلهارةو

 :(36المادة)
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المشتؽلٌن بنىوع النشىاط الدىاص بموضىوع  لٌناوالمقأو   المورهٌن توجه الهعوة لتقهٌ  العطاءات فً المنا صة المحهوهة لجمٌ

المنا صة والمقٌهٌن بسجالت لجنة المشترٌات تتضمن يافة البٌانات الواجه ذيراا عىن المنا صىة المحىهوهة وذلىك فىً الحىالتٌن 

لحالتٌن المنصىوص علٌهمىا فىً ( من الماهة السابقة, يما توجه الهعوة أليبر عهه منه  فً ا1,2المنصوص علٌهما فً البنهٌن)

(, وٌجوز تسلٌ  الهعوة بؤٌة طرٌقىة أدىرى مناسىبة مى  إ بىات تىارٌخ تسىلٌمها ألصىحاه الشىؤن بعىه تىو ٌعه  باالسىتال , 2البنه )

المحهه لفتح المظارٌؾ بدمسة عشر ٌومىا علىى األ ىل, وذلىك يلىه وفقىا للقواعىه التىً تحىههاا  هعلى أن توجه الهعوة  بل الموع

 مشترٌاتولجنة ال

 :(37) المادة

ٌت  استدها  أسلوه الشراء المباشر فً الحاالت التً ٌت  فٌها اللجوء مباشىرة إلىى أي مصىهر واحىه لشىراء األصىناؾ المطلوبىة 

هون الحاجة إلى االتصال بعهة مورهٌن الستهراج العرو  منه , وٌنهرج تحت اذا األسلوه عهة أسالٌه فرعٌة تقو  بهىا إهارة 

 -من  بل المسئول المعنً وتشملاأو  لواز والالمشترٌات 

 تحوٌل العمالتووووووالخ(و -محرو ات -مشروبات -فوايه–الشراء العاهي الٌومًا ) دضار  و1

 وووو(و-الشراء المستعجلا ) أهوٌة و2

 وووووالخ(-أهوات ومواه التنظٌؾ -الشراء الن ريا ) مواه الضٌافة و3

 :(38) المادة

 مباشر فً يل من الحاالت اتتٌةاٌجوز التعا ه بطرٌق الشراء ال

 معٌن, وال ٌوجه لها بهٌل مقبولو لاومقأو الدهمات إال لهى موره أو  تاإلنشاءاأو إذا ل  تتوافر السل   و1

 الممارسةوأو الحاالت العاجلة التً ال تحتمل إتباع إجراءات المنا صة بجمٌ  أنواعها  و2

الدىهمات والتىً ال ٌحتمىل معهىا إتبىاع إجىراءات أو اإلنشىاءات  أوحالة اليوار  التً تسبه فً حاجة ملحة إلى السىل   و3

 المنا صة العامةو

 التطوٌروأو الهراسة أو التجرٌه أو حاالت الشراء لؽر  البح   و4

معٌن ضرورٌا لتعزٌز مريىز الجمعٌىة وتحقٌىق أاىهاؾ ومصىالح لهىا م ىل الحصىول  لاومقأو إذا يان الشراء من موره  و5

 ً األسعارو على مٌزات معٌنة يتدفٌضات ف

عىىرو  األسىىعار, وذلىىك يلىىه وفقىىا لاجىىراءات التىىً تحىىههاا الئحىىة أو وٌيىىون الشىىراء المباشىىر بطلىىه تقىىهٌ  ا تىىرا   و6

 المشترٌاتو

 إذا يان الو ت وتيلفة الهراسة والتقٌٌ  ال ٌتناسبان م   ٌمة الدهمات المطلوبةو  و7

 شٌيلو  5000إذا يان المبلػ ال ٌزٌه عن   و8

 :(39) المادة

عنه تقهٌ  طله الشراء باستدها  أحه أسالٌه الشراء المباشر التً تستهعً تحضٌر طله شىراء وأن ٌىت  تقىهٌ  األسىباه ٌشترط 

 الشراء بالمنا صةوأو التً تهف  إلى استدها  أسلوه الشراء المباشر ولٌف الشراء بالممارسة 
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 :(40) المادة

لجنىة عتمىهاا ترسة من دالل استهراج العرو  من عىهة مصىاهر تورٌىه ٌت  تنفٌذ عملٌة الشراء باستدها  أسلوه الشراء بالمما

وٌوافق علٌها, وٌت  تحلٌلها والمفاضلة فٌما بٌنهىا وادتٌىار العىر  الىذي ٌتناسىه أي ىر مى  مصىلحة الجمعٌىة, وٌىت   المشترٌات

 إجراءات الشراء بالممارسة لتنفٌذ ؼالبٌة عملٌات الشراء فً الجمعٌةو إتباع

  

 :(41) المادة

 التنافسً فً أي من الحاالت اتتٌةا  اوالتفٌجوز التعا ه بطرٌقة 

 السل  التً ال ٌمين تحهٌهاا بمواصفات ه ٌقةو -1

 دبراء معٌنٌنوأو األعمال الفنٌة التً تقتضً بحسه طبٌعتها تنفٌذاا بمعرفة فنٌٌن أ أدصائٌٌن  -2

مىن الحصىول علٌهىا أن ٌيىون شىراإاا مىن  الؽىر أو الدهمات التً تقتضً بحسىه طبٌعتهىا أو اإلنشاءات أو السل   -3

 أماين إنتاجهاو

 همت عنها عطاءات بؤسىعار ؼٌىر أو التورٌهات واإلنشاءات والدهمات التً ل  تقه  عنها أٌة عطاءات فً المنا صات  -4

 محهوهةوأو مقبولة ويانت الحاجة لها ال تسمح بإعاهة طرحها فً منا صة عامة 

الدىىهمات والتىىً ال أو اإلنشىىاءات أو التىىً تتسىىبه فىً حاجىىة ملحىىة إلىىى السىىل   فىً حالىىة اليىىوار  والضىىرورة العاجلىىة -5

 ٌحتمل معها إتباع إجراءات المنا صة العامةو

 :(42) المادة

 وتوجه الهعوة لتقهٌ  العرو  فً الممارسة إلى أيبىر عىهه مىن المشىتؽلٌن بنىوع النشىاط موضىوع الممارسىة, وذلىك علىى النحى

 بالجمعٌةوالذي تحهها لجنة المشترٌات 

 :(43) المادة

م  أصىحاه  ضاتاومفالمشترٌات واللواز  إلجراء  هائرةمن دالل  -فً حالة إتباع إجراءات الممارسة–تجرى الجهة المشترٌة 

أو توجٌهىات أو منهوبٌه , وعلى الجهة المشترٌة إبالغ أصحاه العرو  المشتريٌن فً الممارسة بؤٌة اشتراطات أو العرو  

 ات ذات صلة بالممارسةومعلومأو و ائق 

 :(44) المادة

مى  أصىحاه العىرو  المقبولىة أن ٌقىهموا  ضىةاوالمفبعه انتهاء  -اللواز ومن دالل هائرة المشترٌات  –تطله الجهة المشترٌة 

فً الموعه الذي تحهها أفضل عرو  نهائٌة لهٌه , وتدتار الجهة أفضل اىذا العىرو , وذلىك يلىه وفقىا للقواعىه التىً تحىههاا 

 جنة المشترٌاتول

 :(45) المادة

بٌن الجهة المشترٌة وأصحاه العىرو , وٌحظىر أن ٌيشىؾ أي مىن الطىرفٌن عىن أٌىة معلومىات  ضاتاوالمفتراعً السرٌة فً 

بىهون موافقىة الطىرؾ اتدىر, مى  مراعىاة األحيىا  الداصىة بىاإلطالع علىى سىجل إجىراءات  ضىاتاوبالمفسىعرٌة تتعلىق أو تقنٌة 

 ها فً اذا الالئحةالشراء المنصوص علٌ
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 ا(46) المادة

 عنه القٌا  بعملٌة الشراء ٌجه إتباع الدطوات التالٌةا

تقو  الجهة الطالبة للشراء بتعبئة طله نمىوذج طلىه الشىراء وتحىهه فٌىه الجهىة المسىتفٌهة للمواصىفات الفنٌىة الىالز   -1

 توفراا فً العٌن موض  الشراء بصورة ه ٌقةو

 ن تطله األمر( المطلوه وٌو   على الطله رئٌف القس  " طاله الشراء"وٌت  تحهٌه اليمٌة والوزن ) إ -2

ٌقىو  مىهٌر الىهائرة و, التورٌىهأو رؼىه فىً الشىراء ٌتبى  لهىا القسى  الىذي ٌ ٌحول طله الشراء إلى مهٌر الهائرة التً  -3

 وبتحوٌل طله الشراء للهائرة المالٌة

 :(47) المادة

طلىه أو طلىه عىرو  األسىعار أو الممارسىة أو المنا صىة المحىهوهة أو ا صة العامة تعلن أسباه القرارات الداصة بإرساء المن

باستبعاه العطاءات, فىً لوحىة تدصىص لهىذا الؽىر  فىً ميىان ظىاار للجمٌى  وذلىك لمىهة أو بإلؽاء أي منها أو تقهٌ  ا تراحات 

ٌنه  الىىوارهة اوالوصىىول علىىى عنىى أسىىبوع واحىىه ليىىل  ىىرار, يمىىا ٌىىت  إدطىىار مقىىهمً العطىىاءات بدطابىىات مسىىجلة مصىىحوبة بعلىى 

 عطاءاته و

 :(48) المادة

 القٌا  بؤي فعل من األفعال اتتٌةا لاوالمقأو ٌحظر على الموره 

واإلؼىىراءات ألي موظىىؾ فىىً  ىاوالرشىى ىىرار الترسىىٌة بهىىهؾ إزالىىة المنافسىىة يتقىىهٌ  أو التىىؤ ٌر علىىى نتىىائ  المنا صىىة  و1

 وأٌة جهة حيومٌةأو المجلف أو الجهة المشترٌة 

 الحصول على معلومات عن المنا صة بطرق ؼٌر مشروعةو و2

 المورهٌن المشاريٌن فً المنا صةوأو  لٌناوالمقالتواطإ م   و3

 القٌا  بؤٌة ممارسات تإهي إلى االحتيارو و4


