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 أوالً:  اختصاصات  
 

 ( 1مـادة )

 ميادين عمل : 

 تعمل  في المجاالت اآلتية: 

•  . ......................... 

 

 ( 2مـادة )

 أنشطة : 

 : وتقوم  بتحقيق هذه المجاالت عن طريقاألنشطة األتية 

1. ....................................... 
2. ....................................... 
3. ....................................... 

 

 ( 3مـادة )

 :   قيد

 لسنـ  .....ـة.   )  ......  (تحت رقم   المؤسسةتم إشهار 

 
 ثانيــاً:  إدارة شئون  

 

 ( 4مـادة )

 : مجلس األمناء

المؤسس أو  (  00مكون من)  أمناءيدير  مجلس   قرارات  المؤسسينيعينهم   المجلس  وتؤخذ 
بأغلبية عدد الحاضرين وفى حالة تساوى األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه  

 فى رئاسة المجلس. 
 

( 5مـادة  )  

الحق في أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس    األمناءلمجلس  
العام وعضوين من  على أال يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن    وأمين الصندوق واألمين  نائبهأو  

خمسة أعضاء وتجتمع مرة على األقل كل شهر لتسير العمل فى  وأستعراض حالة العمل فيه ، ويكون  
  األمناء اجتماعها صحيحاً بحضور ثالثة أعضاء على األقل وتعرض قراراتها على اول أجتماع لمجلس  

 العتمادها. 
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 ( 6مـادة )

ويحدد قرار التعيين أتعابه أو    امن غيرأعضائه  للمؤسسة الحق في تعيين مديراً    أمناء  لمجلس   

 :أجره وتكون إختصاصاته كاألتى

األشراف على أعمال العاملين وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اللوائح والتعليمات   .1

 .األمناء التي يحددها مجلس 

مل وتقييم أعمال العاملين وكتابة التقارير السرية واعتمادها من أمين عام   مراقبة إنتاج وحدات الع .2

 .األمناء قبل عرضها على  مجلس 

توقيع الجزاءات على العاملين بعد إجراء التحقيق بصفة قانونية في حدود أحكام الئحة الجزاءات   .3

 المعتمدة بعد اعتمادها من أمين عام   

في  .4 السلفة  المالي من  الصرف  في    اعتماد  الحق  له  المالية ويكون  الالئحة  به  تقضى  ما  حدود 

وذلك في الحاالت العاجلة بعد    األمناءالشراء بدون ممارسة أو مناقصة في حدود ما يقرره مجلس  

 .الحصول على موافقة رئيس  وأمين الصندوق 

مجلس  ا  منح األجازات العارضة واالعتيادية في حدود اللوائح والقرارات والتعليمات التي يقرره .5

 على ان تعتمد من أمين عام  . األمناء

العمل إلى   .6 الفنية واإلدارية وتقديم تقرير باالقتراحات التي تؤدى إلى حسن سير  بحث المشاكل 

 أمين عام . 

العمل على تنفيذ بنود الميزانية واعتماد المستندات في حدود السلطات المالية المخولة له وتنفيذ   .7

 ون مع أمين الصندوق. بالتعا األمناء قرارات مجلس 

التخاذ    األمناءأعداد الموضوعات المقترحة واعتمادها من أمين عام  قبل عرضها على مجلس   .8

 الالزم نحوها. 

يتولى التحقيق في المسائل والموضوعات التي تمس كيان العمل والمتعلقة باإلدارة العامة بنفسه   .9

 عرض نتائج التحقيقات على أمين عام . أو بمعرفة من ينتدبه لهذا الغرض بمجرد علمه بالواقعة و

 رئاسة االجتماعات الدورية للموظفين واألشراف على تنفيذ ما يتقرر في هذه االجتماعات.  .10

ندب الموظفين للعمل في األقسام األخرى حسب ما تتطلبه مصلحة العمل بشرط موافقة مجلس   .11

 . األمناء

 ترشيح العاملين الالزمين للعمل في حدود ما هو مقرر بالميزانية واللوائح.   .12

 األشراف على أعداد وتقديم المشروعات المستقبلية وتنفيذ التعاقدات التي تتم.  .13

 خطط العمل االستراتيجية وتنفيذها. األشراف على إعداد نظم و  .14

 

 ثالثــــــاً:  الوظائــــــف 

 الهيـكل الوظيفي:   

 ( 7مـادة )
والذي يتحدد وفق التعاقدات التي تتم والذي يتضمن    بيتم تنظيم العمل طبقا للهيكل التنظيمي للوظائف  

ترتيب وظائفها في حدود مستويات جدول األجور المقدرة لكل وظيفة وطبقاً للتوصيف الوظيفي المحدد  
أن يعيد النظر في الهيكل    األمناء لكل وظيفة مع تحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها ولمجلس  

 ( الهيكل الوظيفى .  1كلما اقتضى األمر ذلك.مرفق )  التنظيمي وفى الهيكل الوظيفي

     الهيـــــــــــكل التنظيـــــــــــــمي  للمؤسسة
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 ( 8مـادة )
 

 شغـل الوظائف الدائمـة:  

   األمناءمجلس 

 

   األمناء رئيس مجلس 

 

نائب رئيس مجلس  

   األمناء 

 

 أمين عام  

 

أعضاء المجلس  

التنفيذية واللجان   

 و 

 

 

 

 

 أمين الصندوق  

 

 السكرتارية 

 

 مراقب الحسابات 

 

 المتطوعين 
 الموظفين االداريين والعاملين 

 المدير المالي 

 

 المحاسب 

 

 منسقي البرامج 

 

 الخبراء واالستشاريين 

 المؤسسين 

 مدير  
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أو الترقية أو النقل أو الندب مع  من قبل مجلس األمناء  يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين  
بالنسبة  األمناء  مراعاة استيفاء االشتراطات الالزمة معتمدة من كل من رئيس مجلس   العام  واألمين 

 ويتم التعيين على النحو التالي: . للوظائف الدائمة 

 المباشر من قبل مجلس األمناء.  التعيين 

   إجراء إعالن داخلي بمقر  أو إعالن خارجي في احد الصحف الرسمية عن طلب شغل الوظيفة
 المطلوبة والمواصفات  والشروط المحددة لشغل الوظيفة المعلن عنها. 

  األمناءيتم المفاضلة واالختيـار للسـادة المتقدمين بناءاً على قرار اللجنـة التنفيذية أو مجلس . 
 

 ( 9مـادة )
 التعيين بمكافأة: 

وز التعيين بمكافأة أو بعمولة أو لمدة محددة أو ألعمال مؤقتة بقرار من اللجنة التنفيذية أو مجلس  يج

 . األمناء

 ( 10مـادة )

 : شـروط شـغل الوظـائف
 يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف:

 أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.  ▪
 السيرة وحسن السير والسلوك والسمعة. أن يكون محمود  ▪
أال يكون قد حكم عليه بحكم نهائى في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد   ▪

 إليه اعتباره في الحالتين.
 أن تتوافر فيه الشروط المعلنة لشغل الوظيفة ويجتاز االختبارات المقررة للوظيفة.  ▪
ة أو أعفى منها )بالنسبة للذكور( وبالنسبة لإلناث تكون قد أدت  أن يكون قد أدى الخدمة العسكري ▪

 الخدمة العامة أو حصلت على إعفاء منها. 
 أن يكون كفأ للعمل المرشح له .  ▪
 ال يجوز تعيين عمال أميين بل يجب أن يكونوا حاصلين على المؤهالت المناسبة لشغل الوظيفة.  ▪
 يجوز ان تشترط الوظيفة على االجادة التامة الحدى اللغات األجنبية.  ▪
 ان يتمتع بصحة جيدة .  ▪

 . وفقاً لقرار المجلسالتغاضى عن أى من هذه البنود   المؤسسة ويجوز 
 

 ( 11مـادة )
 

 

 المصوغات اآلتية: على من يقع عليه االختيار للتعيين في إحدى الوظائف الدائمة أن يستوفى 

 طلب استخدام )مطبوع(.  •

 صور فوتوغرافية حديثة.  •

 صورة بطاقة الرقم القومى.  •

 شهادة بالمؤهل العلمي الخاص بشاغل الوظيفة وشهادات الخبرة الحاصل عليها.   •

 شهادة الميالد أو مستخرج مميكن منها.  •
 . صحيفة الحالة الجنائية حديثة •

من الذكور أو اإلعفاء منها بالنسبة لمن أعفى عسكريا وكذلك  شهادة المعاملة العسكرية إذا كان  •
 شهادة تأدية الخدمة العامة بالنسبة لإلناث. 

 ( 12مـادة )

 وغات التعيين:صم
 

 قـرار التعـيـين: 
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ويكون التعيين ألول مره تحت    األمناء يتم التعيين بقرار من اللجنة التنفيذية بعد العرض على مجلس  

يخ استالم العمل. ويعرض أمر العامل قبل نهاية هذه المدة على أمين  االختبار لمدة ثالثة شهور من تار
 عام  إال الدرجات المالية تعرض على أمين الصندوق إلقرار استمراره في العمل من عدمه. 

 ( 13مـادة )
 

تحتفظ   نسخ  ثالث  من  الوظائف  إحدى  لشغل  االختيار  عليه  يقع  الذي  العامل  مع  يحرر عقد عمل 
بنسخه وتسلم النسخة الثانية للعامل وترسل النسخة الثالثة للتأمينات األجتماعية. ويعتبر ما    المؤسسة 

 من قرارات في شأن العاملين متمما لعقد العمل.  األمناء يصدره مجلس 

 
 ( 14مـادة )

 
ينشأ لكل عامل ملف خاص به يتضمن بيان حالته الوظيفية وحالته االجتماعية مع ما يطرأ عليها  

كما يودع بالملف مصوغات التعيين والتقارير    –من تغيرات وجزاءات و أجازات اعتيادية ومرضية  
 السنوية. 

 ( 15مـادة )
 

 
المدير المباشر لكل عامل أو موظف في أول كل سنة مالية التقييم السنوي للعاملين تحت  يحدد  

 .  المجلسعام ثم يعتمد نهائياً من رئيس ال األمين أشرافه المباشر و يعتمد هذا التقييم من 
وتمنح العالوة السنوية للعامل الذي أمضى بالعمل سنه على األقل من تاريخ استالمه العمل وذلك  

وفى حدود اإلمكانيات المالية المتاحة وبما اليقل عن النسبة المقررة   األمناء بالنسبة التي يقرها مجلس 
عمال تخل بواجبات  ويحرم من العالوة السنوية من تصدر عنه أ  2003لسنة   12بقانون العاملين رقم  

   الوظيفة خالل العام السابق لتقرير العالوة ويكون هذا الحرمان بقرار من المدير المباشر وبموافقة مدير 
 وباعتماد االمين العام.  

 
 ( 16مـادة )

تمنح العالوة السنوية في بداية العام المالي بناء على التقرير السنوي ويخضع لنظام التقارير  
ملين المعينين والمنتدبين وتعد هذه التقارير خالل الشهر األخير من كل عام ويمنح  السنوية جميع العا

بمقتضاه مرتبه )ممتاز   للنظم    –متوسط    –جيد    –العامل  التقارير وفقا  أعداد هذه  ( ويكون  ضعيف 
 واإلجراءات التي تضعها . 

 
 ( 17مـادة )

 العالوة السنوية.   يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف أو متوسط من
 
 ( 18مـادة )

 ال يقل الحد األدنى لألجور عن الحد الذي تحدده التشريعات العامة. 
 
 

 
 ( 19مـادة )

 

 عقـد العمـل: 

 ملفـات العاملـين: 
 

 العـالوات السـنوية: 
 

 المـرتبـات:
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 تكون مرتبات العاملين طبقا لهيكل األجور الخاص فى  وما تحدده طبيعة متطلبات كل وظيفة. 
 

 ( 20مـادة )
 

 
اللجنة التنفيذية ان وجدت    أو  بترشيح من مدير  من قبل المجلس أو  يكون تعيين الخبراء والمستشارين  

 .  األمناءوتحدد مدة التعين والتكليفات المحددة لهم والمكافأة على العمل ويتم التعين بعد موافقة مجلس 
 

 ( 21مـادة )
 

خدمات اضافية مثل بدالت تمثيل /طبيعة    مقابل  مدير  تقرر المزايا المالية الممنوحة للعاملين من  
من األجر األساسى وباعتماد االمين العام وامين الصندوق كال فى    %100عمل/ بدل انتقال بما ال يجاوز  

 اختصاصه . 

 
 ( 22مـادة )

 

 
يصرف للعامل مصروفات االنتقال والسفر نظير القيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها من إدارة  وفقا  

مجلس كلما اقتضت الضرورة  اللالئحة البدالت المرفقة .. كما يجوز التعديل فى هذه الالئحة بقرار من  
 ذلك . 

لكل مأمورية وتعتمد من  فيتم تحديدها وفقا    األمناء اما بخصوص بدالت السفرواالقامة ألعضاء مجلس  
 رئيس  وأمين الصندوق. 

 

( 23مـادة )  
 

حوافز ومكافآت تشجيعية للعامل الذي قام بمجهود غير عادى أسهم بها في تحقيق    يجوز إلدارة  صرف 
أهداف . وفى جميع األحوال يجب أال تزيد المكافآت عن قيمة شهرين من المرتب الشامل أو المكافآة  

 الشهرية التي تصرف للعامل وتعتمد من االمين العام وامين الصندوق كال فى اختصاصه. 
 

( 24مـادة )  
 

 

 منح العامل عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية المقررة مع مراعاة ما يأتي:   للمؤسسةيجوز 

 أن يكون كفاءته العامة قد حددت بتقدير ممتاز عن العامين األخيرين.  .1
 األداء بالعمل. أن يكون العامل قد حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى  .2
 أال يمنح العامل هذه العالوة أكثر من مره كل سنتين.  .3
ال تمثل هذه العالوة مانعاً من استحقاق العالوة الدورية في موعدها بشرط سماح الموارد المالية   .4

 . للمؤسسة
العالوة بناء على مقترح من المدير التنفيذى بعد موافقة االمين العام وأمين الصندوق   تمنح هذة  .5

 كال فى اختصاصة. 
 

 

 تعيين الخبراء والمستشارين: 
: 

: المـزايا  

 بدالت السفر:

 صرف حوافـز:

 تشجيعية:العالوات ال
 التشجيعية:مـرتبـات: 

 رابعـًا: مواعيد العمل واألجازات
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 ( 25مـادة )
 

 
ساعة أسبوعياً    42تحدد مواعيد العمل بقرار من األمين العام وال يجوز تشغيل العامل أكثر  

ويجوز تشغيل العامل اثنتي عشر ساعة متقطعة على أن يصرف أجرا إضافيا لما زاد على السبع ساعات.  
ظام األذون  نظام احتساب التأخيرات في الحضور عن المواعيد المحددة، وكذلك ن   مديركما يحدد اللجنة  

 والتصاريح بمغادرة العمل بما يتفق وظروف العمل. 
 

 ( 26مـادة )
 

لكل عامل الحق في راحة أسبوعية قدرها يوما واحدا بأجر كامل وهو يوم الجمعة من كل أسبوع،  
إلدارة  الحق في  وله الحق في أجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة و 

 تشغيل العامل في هذا اليوم بأجر مضاعف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 
ويجوز اضافة يوم تالى أو سابق للراحة االسبوعية بقرار من المدير التنفيذى بحيث ال تقل عدد          

 ساعة.  42ساعات العمل فى االيام الباقية من االسبوع عن 
 

 ( 27مـادة )
 

 
أساسا الحتساب األجازات    يونيو من العام التالى  إلى آخر   يوليو تتخذ السنة الميالدية من أول  

 .التي تمنح للعاملين
 

 ( 28مـادة )
 

  
تغيب العامل بسبب أداء الحق االنتخابي أو مثوله    ال يعتبر انقطاعاً عن العمل أو يحسب من األجازات

 أمام القضاء. 

 
 ( 29مـادة )

 

عارضة لمدة ستة أيام في السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على    يستحق العامل أجازة
أية إجازة أخرى بشرط أال تزيد عن يومين في المرة الواحدة وتعتمد بموافقة المدير المباشر وتخصم  

 من رصيد االجازات السنوية للعامل.  
 

 ( 30مـادة )
 

 اعتيادية سنوية بأجر كامل حسب البيان التالي:  يستحق العامل أجازة 
 يوما في السنة األولى من التعيين وذلك بعد مضى ستة أشهر على استالم العمل.  15 ❑
 يوما لمن أمضى سنة كاملة بالعمل.  21 ❑
 .يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات متصلة أو تجاوز سن الخمسين 30 ❑

 

و يحتفظ العامل برصيد أجازاته االعتيادية على أن يجوز أن يحصل على إجازة من هذا الرصيد  
بما ال يتجاوز ستين يوما في السنة باإلضافة إلى اإلجازة االعتيادية المستحقة عن تلك السنة إذا سمحت  

 بذلك.   المؤسسة واعتماد رئيس  مدير المؤسسة  ظروف العمل بذلك وبعد موافقة  
 

 ساعات العـمل:
 

 الراحة األسبوعية: 
 

 السنة المالية:
 

 الحق االنتخابي:

 األجازات العارضة:

 األجازات االعتيادية:
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 ( 31مـادة )
 

االعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ويجوز تقصيرها أو تأجيلها    تحدد مواعيد األجازات
أو قطعها ألسباب قهرية تقتضيها مصلحة العمل. وفى جميع األحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة  
سنوية مدتها ستة أيام متصلة على األقل. وللعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما  

االم إدارة  ألداء  يخطر  أن  بشرط  التعليم  مراحل  إحدى  في  باإلجازة    المؤسسة تحان  قيامه  قبل  بذلك 
 بأسبوعين على األقل. 

 
 ( 32مـادة )

 

 
أيام عن كل سنة ويستلزم تقديم روشتة الطبيب وفي حالة االنقطاع    7للعامل الحق في أجازه مرضية   ❑

 يلتزم بتقديم شهادة مرضية. بسبب المرض ثالثة أيام متصلة فأكثر
 يوم خالل السنة الواحدة.  15عند بلوغ العامل سن الخمسين يحق للعامل أجازه مرضيه قدرها  ❑
المرضية الحد المسموح    ال يحق ترحيل رصيد األجازات المرضية من عام ألخر, وإذا تعدت األجازات  ❑

به يحق للعامل أن يطلب خصم األجازات المرضية الزائدة من األجازة االعتيادية إذا كان له رصيد  
 منها يسمح بذلك أو تخصم من أجره طبقاً للوائح المنظمة لقانون العمل. 

 
 
 ( 33مـادة )

 

 
من    % 75لطبية الرسمية الحق في أجازة مرضيه بأجر يعادل  للعامل الذي يثبت مرضه من الجهات ا

من أجره عن الثالثة أشهر التالية، وذلك    %85أجره عن الثالثة أشهر األولى تزاد بعدها النسبة إلى  
 خالل السنة الواحدة وتثبت األجازات المرضية من الجهات الرسمية المختصة. 

 

 ( 34مـادة )
  

الحق في أجازة وضع مدتها ثالثة أشهر    المؤسسةللعاملة التي أمضت أكثر من ستة شهور في خدمة  
بأجر كامل وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ  

ال مدة خدمتها،  الذي يرجح حصول الوضع فيه. وال تستحق العاملة هذه األجازة ألكثر من ثالث مرات طو
 وال يجوز تشغيل العاملة خالل األربعين يوماً التالية للوضع . 

التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضالً عن مدة    -في خالل الثمانية عشر شهراً 
الحق في فترتين أخريتين لهذا الغرض ال تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة    -الراحة المقررة  

حق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما  ال
 أي تخفيض في األجر.  

 
 ( 35مـادة )
 

  
 

إذا اضطرت ظروف العمل وبموجب موافقة مسبقة من المدير المباشر للعامل أن يشارك بالعمل خالل  

أيام العطالت الرسمية أو الراحة األسبوعية، فإن للعامل الحق في إضافة هذه األيام إلى رصيد أجازته  

 السنوية أو صرف المقابل النقدى لها بحسب ما تقره إدارة  في هذا الصدد. 

 مواعيد األجازات:
 

 األجازات المرضية:
 

 األجازات المرضية الطويلة: 
 

 أجازات الوضع:

 العمل في األجازات والعطالت الرسمية:
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 ( 36مـادة )

  

يجوز منح العامل أجازة بمرتب لمدة شهر واحد فقط وال تحسب من أجازته ألداء فريضة الحج وذلك  

وتستحق هذه األجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمة    المؤسسة بعد انتهاء ثالث سنوات متصلة بالعمل ب

 العامل.

 
 

 

 

 

 

 ( 37مـادة )

 

يجوز إعادة تعيين )نقل( العامل في وظيفة أخري بذات المزايا المالية بناء على طلبه أو لحاجة العمل،  

 . األمناءويتم ذلك بقرار من مجلس  

 

 ( 38مـادة )

 ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى.  األمناءيجوز بقرار من مجلس  

 

 

 ( 39مـادة )

  

. وتدخل المدة  األمناء يكون إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية أو بعثات تدريبية بقرار من مجلس 

 ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين االجتماعي وفى استحقاق العالوة الدورية والترقية. 

 

 

 

 
 

 

 ( 40مـادة )

 

 ألحد األسباب التالية:  ب تنتهي خدمة العامل 

 زه الحج:أجا
 

والندب واإلعارة والبعثات خامســًا:  النقل  

:النـقل  

:الـندب  

الدراسية:البعثات والمنح:   

 سادســًا: انتهاء الخدمة

 الخدمة:انتهاء 
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 بلوغ السن المقرر لترك الخدمة )المعاش(.  ❑
المرضية واالعتيادية    عدم اللياقة للخدمة صحيا، وال يجوز فصل العامل لهذا السبب قبل نفاذ أجازاته  ❑

 ما لم يطلب إنهاء خدمته قبل ذلك باالستقالة.  
االستقالة ويعتبر في حكمها انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما   ❑

منفصلة خالل السنة الواحدة دون عذر مقبول. ويشترط في حالة االنقطاع أن ينذر العامل كتابة بعد  
أيام في ال العامل على  خمسة  الثانية ويتعين عرض أمر  أيام في الحالة  حالة األولى وغيابه عشرة 

  . األمناءمجلس 
 الفصل من الخدمة بالطريق التأديبي.  ❑
 إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة.  ❑
 )الجنسية المزدوجة( أثناء عمله. فقد الجنسية المصرية أو اكتساب جنسية أخرى معها  ❑
 وفاة العامل حقيقة أو حكما ويكون تقرير الوفاة حكماً بموجب حكم قضائي.  ❑
عجز العامل كلياً عن أداء عمله األصلي أو عجزه جزئياً بصفة مستديمة متى يثبت عدم وجود أي   ❑

 . االجتماعيعمل آخر يمكن تأهليه له طبقا لقوانين التأمينات والعمل والتأهيل 

   .قرار المجلس باإلستغناء عن العامل حال ضعف موارد  المالية ❑

 

 ( 41مـادة )
 

 

لمدة ال   األمناء سن التقاعد بالنسبة للعاملين ستين سنة ميالدية ويجوز استبقاء العامل بموافقة مجلس 
 تزيد على خمس سنوات أخرى بشرط أن يكون قادراً فعالً على أداء العمل بنفس الكفاءة. 

 

 ( 42مـادة )
 

 
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته قبل تاريخ االستقالة بشهرين على األقل، وتكون االستقالة مكتوبة  
وغير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد، وعليه أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته  

ة المذكورة تعتبر االستقالة  خالل الثالثين يوما األولى من تاريخ تقديمها، وفى حالة عدم أخطاره في المد
 مقبولة.  

 

 (  43مـادة )
للمجلس أن   الخدمة  يجوز  تاريخ دخوله  فيها  يثبت  انتهاء خدمته شهادة  لكل عامل مجانا عند  يعطى 

وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة األجور والمرتبات األخرى  
 أن وجدت إذا طلب العامل ذلك. مناء ذلك وأن رأى مجلس األونوع االمتيازات 

 

 ( 44مـادة )
مصاريف الجنازة بحد ادنى ما يعادل   إذا توفى العامل وهو في الخدمة تصرف ألسرته مشاركة من  فى

 .  األمناء مرتب شهرين كاملين وما زاد عن ذلك يقرره مجلس 
 

 (  45مادة )   
 

تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الدائمين سواء المؤمن عليهم أو بالمكافأة الشاملة وتحدد  
قيمتها بشهرين عن كل سنة خدمة فعلية وذلك على أخر مرتب أساسى تقضاه العامل وذلك فى الحاالت  

 االتية : 
 الوفاة اثناء الخدمة.  .1
 بلوغ سن المعاش.   .2

 سن التقاعد:
 

 االستقالة:
 

 مكافئة نهاية الخدمة
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 االستقالة المقبولة.  .3

 
 

 

 

 

( 46مـادة )  

 يجب على العامل مراعاة األحكام اآلتية: 
  .أداء الواجبات المنوطة له بدقة وأمانة 
 في حالة التغيب عن العمل أو      المحافظة على مواعيد العمل وإتباع اإلجراءات التي تحددها إدارة

 التأخير عن المواعيد. 
  .المحافظة على كرامة الوظيفة بالمسلك الالئق بها 
  . المحافظة على ممتلكات وأموال 
 إقامته وحالته االجتماعية وكل تغيير يطرأ عليهما.  إبالغ إدارة  بمحل 
    المعمول بها.  تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم 

 

 ( 47مـادة )
 

 
 : يحظر على العامل بذا ته أو بالوساطة ما يلي

   بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ويظل  إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية
 هذا االلتزام قائما بعد انتهاء العالقة الوظيفية. 

  .ًاالحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من األوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عمال كلف به شخصيا 
 ر. الجمع بين عمله و أي عمل أخر إال بعد حصوله على موافقة مسبقة من إدارة  على العمل األخ 
   االشتراك في أوجه نشاط المشروعات أو المنشآت التي تمارس نشاطا مماثال مرتبطا بالنشاط الذي

 .   األمناء تمارسه  إال بموافقة مجلس 
  هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض من أي نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.  قبول آي 
   ما لم يكون ذلك بحكم عمله أو بتصريح من    المؤسسةالتصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل

 . أمناء  مجلس 
  .مخالفة تعليمات األمن التي تصدر من الجهات المختصة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : واجبات العاملون و األعمال المحظور عليهم سابعــا  
 

 واجبات العاملين:

 محظورات:
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 ( 48مـادة )
  

كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه الالئحة أو يخرج على مقتضى  

الواجب في أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المواد التالية وذلك بما يتناسب  

مل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من  مع وظيفته وظروف المخالفة التي أرتكبها وال يعفى العا

رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم  

 من تنبيهه كتابه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر وحده. 

 

 ( 49مـادة )
   

. ويسأل  المؤسسة كل عامل يقع منه ما يستدعى مؤاخذته يحال إلى التحقيق الذي يتواله من ينتدبه مدير  
 في محضر مكتوب عن المنسوب إليه، كما يسأل الشهود أن وجدوا، ويسجل دفاعه. 

 

 ( 50مـادة )

 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: 

  النظر. لفت 
   .اإلنذار 
  .تأجيل موعد استحقاق العالوة 
  .الخصم من المرتب بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة و لمدة ال تجاوز شهر في السنة 
  .الوقف عن العمل 
   .الحرمان من العالوة الدورية 
  .الفصل من الخدمة مع صرف المكافأة المستحقة أو بدون صرف المكافأة المستحقة 

 
( 51مـادة )  

إذا وقع من العامل خطأ جسيم أو جريمة يجوز إيقافه عن العمل لحين الفصل فيما هو منسوب إليه، و  

. وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ستين يوما. ويجوز  األمناء يكون اإليقاف بقرار من رئيس مجلس  

 اإليقاف. وقف صرف مرتب العامل الموقوف عن العمل طوال مدة 

( 52مـادة )   
 

يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالجدول المرفق بهذه الالئحة وبقرار من اللجنة التنفيذية. وبعد  
 اتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة . 

 

 : التأديبثامنــًا
 

 المخالـفين:

 التحـقيق:

 الجزاءات:

 صرف المرتبات:وقف 

 

 توقـيع الجزاءات:
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( 53مـادة )  
 

  
إذا تسبب العامل في فقد أو أتالف آالت ومهمات تملكها  أو كانت في عهدته وجب أن يتحمل المبلغ  
الالزم نظير إعادة الحالة لما كانت عليه. ويحق إلدارة  العدول عن هذا القرار ألسباب قهرية أو لظروف  

 خاصة يستحيل معها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقاً. 

 

( 54ـادة )م  
  

 .  أمناء يكون التظلم من توقيع الجزاءات إلى مجلس 

 

 

 

 

( 55مـادة  )  
 

تعيين عاملين بمكافآت شاملة لمدة محددة وألعمال مؤقتة للقيام بأعمال تتطلب   لمجلس األمناء يجوز 

مهارة أو تخصصات معينة غير متوفرة أو للقيام بعمل غير مستديم. كما يجوز تعيين عاملين بعمولة  

 للقيام بأعمال البيع أو تحصيل إيرادات ألخ. 
 

( 56مـادة  )  
 

مكافأة أو بعمولة بطريق التكليف وذلك في حدود ما تسمح به ميزانية  ولو  يكون توظيف العاملين ب

جاوز العمر سن الستين سنة. كما يجوز للعامل بنظام العمولة أن يحدد له مرتب محدود مقابل توزيع  

التعامل   قواعد  كافة  العقد  ويتضمن  العمولة  أو  الحوافز  لنظام  يخضع  ذلك  على  زاد  وما  األدنى  الحد 

 ستمرار أو اإلنهاء أو الصرف.  وشروط اال

( 57مـادة  )  

يكون شغل العامل بمكافأة لعمل محدد أو بوظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها واالشتراطات الالزم توافرها  

فيمن يشغلها لكل حالة على حده وتحديد المدير المسئول عنه. كما يتضمن العقد الخاص للعاملين بنظام 

 األعمال التي يقوم بها العامل ونسبة العمولة والحوافز المستحقة وكيفية معاملته مالياً. العمولة بيان 
 

( 58مـادة  )    
 

لمدة ال تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ استالمه  بنظام العمولة  تبرم  عقد أو أمر تكليف مع العامل بمكافأة أو  
 بحيث ال تجاوز مدة التجديد سنة واحدة. العمل ويجوز تجديدها لمدة أو أكثر 

 

 التلفـيات:

 التظلمات:

 

 بعمولةأوأة:نظام التعيين بمكافتاسعــًا
 

 تعيين عاملين بمكافآت أو بعمـولة:

 :التـعاقـدات

 التـجديـد:

 الزيـادات:
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 ( 59مـادة  )
 

يـحدد في العـقد أو أمر التكليف المـكاـفأة الشـــــامـلة للوظيـفة التي يشـــــغلـها الـعاـمل ويجوز زـيادة المـكاـفأة 

 الشاملة المقررة عند تجديد التعاقد.

 

 ( 60مـادة )
 

  

والواردة بالئحة    بالقواعد المطبقة على العاملين  بنظام العمولة  على العامل المعين بمكافأة أو    ال تسرى

 . المؤسسة شئون العاملين ويكون العقد شامال لكافة القواعد ما لم ينص به على سريان قواعد العاملين ب

 

 ( 61مـادة)

  

مقابالً عن الجهود غير العادية واألعمال  بنظام العمولة  يجوز إلدارة  منح العامل المعين بمكافأة شاملة أو  

 يكلف بها وكذلك ما تراه مالئماً لطبيعة الوظيفة من ميزات أخرى. اإلضافية التي  

 

 ( 62مـادة )

 

يجوز صرف    يجوز إلدارة  ألسباب  الحالة  مدته وفي هذه  انتهاء  قبل  التكليف  أو  العقد  فسخ  تقدرها 

تعويضاً للعامل يعادل المكافأة المقررة عن المدة الباقية من العقد أو حسبما تراه إدارة  من أسباب فسخ  

 ـة. 2003لسنـ  12العقد وبما ال يتعارض مع أحكام القانون رقم 

 
 
 
 

 

( 63مـادة )  

ما لم تنص عقود أو اتفاقيات أو قوانين أخرى    بتكون القواعد العامة التالية سارية على كافة العاملين  

 على غير ذلك. 

 يجوز استبدال عقوبة الخصم بعقوبة اإليقاف.  .1

الجزاءات الواردة بالالئحة تمثل الحد األقصى لما يجوز توقيعه وإلدارة  النزول عن هذا الحد حسبما   .2

 راءى لها من الظروف والمالبسات. يت

المخالفات التي يكون الجزاء عنها غرامة أو إيقاف لمدة تزيد عن ثالثة أيام يكون تحقيق المخالفة   .3

بمعرفة من تحدده إدارة  الذي يسمع أقوال المخالف ويحرر محضرا بذلك ويحفظ في ملف العامل  

ثالثة أيام وكذلك عقوبة الفصل من الخدمة  ويكون توقيع عقوبة الغرامة أو اإليقاف لمدة تزيد عن  

 . األمناءبقرار من مجلس 

العقد   .4 في  والمحدد  الشامل  اإلجمالي  األجر  هو  الخصم  عقوبة  الحتساب  أساسا  يتخذ  الذي  األجر 

 والقرارات المكملة له. 

 القواعد المـطبقة:
 

 المكافآت:
 

 فسخ العـقد: 
 

 : قواعد عامةعـاشـرا
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حد  ال يستقطع من أجر العامل وفاءاً للغرامات الموقعة عليه أكثر من اجر عشرة أيام في الشهر الوا .5

 وال يوقف عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد.  

يحظر توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة، كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من اجر   .6

 العامل وبين أي عقوبة أخرى.

عن    .7 وذلك فضالً  التأخير،  سـاعـات  اجر  من  يحـرم  أن  على  العمل  بممارسة  للعامل  السماح  يجوز 

 استمراره بالعمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بما يوازى ساعات التأخير. 

إذا إنصرف العمل قبل الميعاد بمدة ساعة أو أكثر، يجوز حرمان العامل من أجره عن ضعف هذه    .8

 عتبار العقوبة المقررة الغياب بدون إذن. الساعات، أو ا
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 فهرس
 

 25......األول........................................................................................................................الباب 

 25.............أحكام عامة................................................................................................................

 المالية النواحي ثانيًا
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 الباب األول 

 ة ــام عامــأحك

 أو تعديل أو إلغاء أحد أحكامها ةالالئح( سلطة اعتماد 1مادة )

سلطة تعديل أو إلغاء أحد أحكام   األمناءيكون لمجلس ، ومجلس األمناءر من بقرا ة الالئحتصدر هذه 

 إصدار القرارات المتعلقة بذلك. في ، و له الحق ةالالئحهذه 

 ( نطاق التطبيق 2مادة )

 . للمؤسسة التنظيمي تشكل الهيكل   التيعلى كافة الوحدات اإلدارية  ة الالئحتطبق أحكام هذه 

 ة الالئحمراقبة أحكام تنفيذ وئولية ( مس3مادة )

الصندوق ان يقوم   على أمين، و بة المالية  مدير اإلدار على  ةالالئحتنفيذ أحكام هذه  ة مسؤوليتقع  

 بتنفيذ هذه األحكام.  االلتزام بمراقبة مدى 

 مسميات عامة ( تعريفات و 4مادة )

الموضحة أمامها ما لم يرد نص يخالفها   المعانيةالالئحهذه  في المسميات الواردة  تكون للتعريفات و

 أو يدل سياق النص على معنى أخر. 

 : المالية ةالالئح -1

لمنظمة إلجراءات العمل المالية والمحاسبية  الضوابط امن األحكام والقواعد و  ة الالئحتتكون 

تشكل    التيداخل كافة الوحدات اإلدارية  الماليذلك إلحكام كيفية تنفيذ المعامالت ذات األثر و

 . للمؤسسة التنظيمي الهيكل 

2- : 

بشأن تنظيم ممارسة العمل  2019لسنة   149تم تأسيسها طبق ألحكام القانون رقم   التي هى  

 . األهلى

 : األمناء مجلس -3

  والتزامها بالعمل حسن سير عملها    والرقابة على   يختص باإلشراف على إدارة    والذيأمناء  مجلس  

لسنة    149رقم    وطبقا للقانون لها    األساسيعلى تحقيق أغراضها بكفاءة طبق لما ورد بالنظام  

 . بشأن تنظيم ممارسة العمل األهلى  2019

 :  رئيس المجلس -4

االختصاصات طبقا لما ورد    كافة   ه المؤسسين ول من قبل    المعين   األمناء يقصد به رئيس مجلس  
 . تنظيم ممارسة العمل األهلى بشأن   2019لسنة  149رقم  وطبقا للقانونلها   األساسيبالنظام 

 : نائب رئيس المجلس -5

 . المؤسسين من قبل المعين  األمناءقصد به نائب رئيس مجلس ي

 األمين العام )السكرتير العام(: -6

طبق لما ورد    االختصاصاتله كافة  والمؤسسين  من قبل    والمعينأمين عام )سكرتير عام(   هو  
 . تنظيم ممارسة العمل األهلىبشأن  2019لسنة   84قم طبقا للقانون راألساسي لها وبالنظام 

 



26 
 

 : الصندوقأمين  -7

 األساسيطبقا لما ورد بالنظام    االختصاصاتله كافة  والمؤسسين  من قبل    المعينو أمين صندوق   ه

 . بشأن تنظيم ممارسة العمل األهلى  2019لسنة    149رقم وطبقا للقانون لها 

 :  مدير  -8

 بتحديد اختصاصاته.  والذي يقوم من غير أعضائه األمناء من قبل مجلس المعين  هو المدير 

 :السلطةصاحب  -9

العام،  األمناءمجلس    ونائب رئيس،  األمناء  ورئيس مجلس،  األمناءمجلس   )السكرتير    واألمين 

الصندوقالعام(، للحدود    في كل      ومدير ،  وأمين  طبقا  تفويضهم  يتم  من  أو  اختصاصاته  حدود 

 . األمناءمن مجلس   واإلدارية المعتمدة   والصالحيات الماليةالموضحة بالئحة أحكام السطات 

 :والمصروفاتقائمة اإليرادات   -10

ويتم  فترة معينة )شهر/ ربع سنة/ نصف سنة/ سنة(    والمصروفات عن   اإليرادات ئمة تعبر عن  اق

 : كاالتي إعداداها

االستحقاق   ألساس  طبقا  من    الذيالمصروفات:  يخصها  بما  مالية  فترة  كل  بتحميل  يقضى 

 خالل الفترة.  المصروفات سواء سددت أو لم تسدد 

ترة أو تخص  تسجيل اإليرادات عند تحصيلها سواء تخص الف  أي)  النقدياإليرادات: طبقا ألساس  

 فترات أخرى(. 

 :  الماليقائمة المركز  -11

 تاريخ معين.   فيوتعرضه  للمؤسسة  المالي  المركز قائمة تعبر عن  هي 

 : النقديةقائمة التدفقات  -12

الداخلة   النقدية  التدفقات  عن  تعبر  )قائمة  طبقا  والمدفوعاتالمقبوضات  والخارجة  السنوية   )

ها  تم سداد  التي حصلت فعال و المدفوعات    التي يقضى بإظهار المقبوضات    الذى  النقديلألساس  

 فعال خالل السنة أيا كانت سنة استحقاقها. 

 : السنة المالية -13

 .التالى عاماألخر من يونيو من ال وتنتهي فييوليواألول من  في تبدأ 

 : الموازنات التقديرية -14

 ويتم إعدادهاعن سنة مالية مقبلة    ةالتقديرات المالية المخطط  والرقابة وتعبر عنأداء للتخطيط  

الجارية    وتقديرات المصروفاتاإليرادات المتوقع تحققها    وتشمل تقديراتطبقا ألساس االستحقاق  

 األنشطة.  وتكلفة تمويل   والمصروفات الرأسماليةللنشاط 

 : الدائمةاللجان  -15

مجلس    التياللجان   من  بقرار  اختيار  األمناء  تشكل  رئيس    في أعضائها  ويتم  توصيات  ضوء 

لدراسة أو التوصية أو البت    مدير  و،  وأمين الصندوق)السكرتير العام(،    واألمين العامالمجلس،  

لقرار تشكيلها،    وذلك طبقا  تقوم بها    التي األعمال    وتتصل بطبيعة مسائل لها طابع االستمرار    في 

 . األمناءكل لجنة عضو من أعضاء مجلس  ويتولى رئاسة 
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 :  اللجان المؤقتة -16

العام( أو أمين    األمناء لجان يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس   العام )السكرتير  أو األمين 

  وتنفض اللجنة ار تشكيلها.  رق   في لدراسة موضوعات أو مسائل بعينها تحدد    مدير  الصندوق أو  

 بمجرد تقديم تقريرها إلى السلطة المختصة. 

 مقبول الدفع(: الشيك المعتمد ) -17

بالتوقيع عن    ويعتمده المفوضين،  وأمين الصندوقاألمناء  شيك صادر من يوقعه رئيس مجلس  

 البنك بقبول سداد قيمته فور تقديمه للبنك. 

 :  السلفة المستديمة -18

للصرف منه على   األمناءالسلفة بموافقة مجلس يتم صرفه إلى الموظف المسئول عن  نقديمبلغ 

المختصة الموافقة على صرف    ويجوز للسلطة.  ة الالئحأوجه الصرف المعتمدة طبقا ألحكام هذه  

 . بوحدات إدارية   ألي سلفة مستديمة 

 : السلفة المؤقتة -19

رف منه  المختصة )أمين الصندوق( للصيتم صرفه إلى طالب السلفة بموافقة السلطة    نقدي مبلغ  

أو أغراض معينة ولمدة محددة و  قيمته  على غرض  المبين    فيتتحدد  الغرض  في طلب  حدود 

 صرف من أجله.  الذيالغرض  انتهاء يتم تسويته بمجرد السلفة و

 : مسئول عهدة السلفة -20

بعهدته   السلفة  حفظ  عن  المسئول  منها الموظف  للضوابط    والصرف  المالية وفقا    واإلجراءات 

 هذا الشأن.   فيالمقررة 

 : باالعتمادالسلطة المختصة   -21

  المؤسسة )أذون الصرف( للصرف من أموال    باعتماد أمين الصندوق أو من يفوضه هو المفوض  

كام السلطات والصالحيات ضوء الئحة أح  رض من اإلنفاق وفيأو الغ  االحتياجالفعليطبقا لنشأة  

 . األمناءالموازنة التقديرية المعتمدتين من مجلس ، وداريةاإلالمالية و

  األمناء يحددها له مجلس   التيحدود الصالحيات    فيلمدير اإلدارة المالية اعتماد أذون الصرف  و

 اإلدارية. دوق وفقا لالئحة أحكام السلطات والصالحيات المالية ويفوضها له أمين الصن التي أو 

 المالية: ة الالئح( أهداف 5مادة )

 إلى تحقيق األغراض األتية:  ة الالئحتهدف 

 . ومتابعة تحصيلها  إحكام الرقابة على تحقيق اإليرادات المخططة بموازنة  •

المالية المقررة تحقيقا ألهداف  بإتباع اإلجراءات    االلتزام الرقابة المالية قبل الصرف للتحقق من   •

 سياسات . و

أداة للحكم على مدة لتكون مرجعا ألداء المالية ووثيقة معت   في م المالية  اكتنظيم القواعد واألح •

 مدى تحقيق األهداف المطلوبة. 
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ــوابط المالية المتبعة و • ــيلة لتوحيد األحكام والضــ ــتبعاد أثر  توافر وســ   االجتهادتنظيمها الســ

 ألعمال المالية.أداء ا في الشخصي

اتفاقها مع  التي تحقق أهداف  والتأكد من مطابقتها واألحكام المالية االلتزام بالقواعد وتحقيق  •

المنظمات غير الحكومية بجمهورية  التي تحكم عمل الجمعيات والمؤسسات األهلية والقوانين  

 مصر العربية. 

 :  واالختصاصات المالية( المهام 6مادة )

،  بشأن تنظيم ممارسة العمل األهلى    2019لسنة    149رقم  يتعارض مع ما ورد بالقانونبما ال  

من أحكام   المؤسسة  األساسي الئحة النظام   وما وردفيمن تعديالت    وما لحقهما  والئحته التنفيذية

طبقا لما ورد بالئحة    ب   واالختصاصات المالية، تكون المهام    واالختصاصات الماليةبشأن المهام  

 . ب واإلدارية الخاصة والصالحيات المالية م السلطات أحكا

 المستندات االطالع على البيانات والوثائق و( صالحية 7مادة )

أو الحصــول    المؤســســة  والوثائق والمســتندات والســجالت الماليةاالطالع على البيانات    زال يجو

 هذا الشأن.  في  واللوائح المنظمةعليها أو نشرها أو تداولها إال لمن لهم السلطة بموجب القوانين  

 ( تكامل اللوائح8مادة )

الشراء   أحكام  الئحة  مع تعتبر  الخدماتالموردين    والتعاقد  ومقدمي  أحكام ،  والمقاولين    والئحة 

الماالسلطات    والئحة أحكامالمخازن،   وكافة  العاملين    والئحة شئون ،  واإلدارية  ليةوالصالحيات 

بشأن    2019لسنة    149قم  بالقانون ر   وما ورد  المؤسسةب  واإلدارية الخاصة  ةالتنظيمي  اللوائح

الئحة النظام    في ما ورد  والئحته التنفيذية وما لحقها من تعديالت و  تنظيم ممارسة العمل األهلى

 . مجلس األمناء من   هااعتمادبعد  ة الالئحمكملة لهذه   المؤسسة األساسي

 المسميات ( تعديل التعريفات و9مادة )

، فإن مسميات الوظائف الجديدة  ةالالئحمسميات الوظائف الواردة بهذه في حالة تعديل التعريفات، و

 ما كانت معادلة لها. لتحل محل المسميات الملغاة طا

 ة الالئح( مخالفة أحكام 10مادة )

قيع العقوبة  تولفة مالية يسرى فى شأن تحقيقها ومخا  ة الالئححكم من أحكام هذه    أيتعتبر مخالفة  

 . المؤسسةزاءات بعنها أحكام الئحة الج

 ة الالئح( تاريخ سريان 11مادة )

 . مجلس األمناءاعتبارا من تاريخ اعتمادها من   ة الالئحأحكام هذه  تسري

*** 
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 الثانيالباب 

 الموازنات التقديرية 

 ( أسس إعداد الموازنات التقديرية 1مادة )

يصدر قبل بداية السنة    الذيمجلس األمناءار  رضوء ق   في يجب إعداد الموازنات التقديرية لسنة مقبلة  

بوقت   القواعد    متضمنا  ى كافالمالية  الواجبكافة  الموازنة    والضوابط  إتباعها عند إعداد مشروع 

 . المؤسسة وفقا للسياسة العامة    والمطلوب تحقيقهاحدود األهداف المخططة،    فيالمؤسسةالتقديرية  

 : يليداد مشروع الموازنة ما عنإالصادر بشأ  ويتضمن القرار 

 سنة الموازنة.  لاألهداف المطلوب تحقيقيها خال •

 الموازنة.  وافتراضات إعدادأسس  •

مجلس  الجدول الزمنى إلعداد مشروع الموازنة بحيث يتسنى تقديم مشروع الموازنة إلى   •

من   مجلس األمناءيمكن  الذيبالشكل    – الجهة اإلدارية    ثم إرسال صورة منه إلى  – األمناء

 قبل بداية السنة المالية بخمسة عشر يوما على األقل.  اعتماده

و  • المالية  تحديد مهام  اإلدارة  التابعة  ومختلف  مسئوليات  الفروع  و    في المؤسسةاإلدارات 

 إعداد مشروع الموازنة. 

 ( تقسيم الموازنة 2مادة )

ذلك  على حدة، وإدارة أو فرع أو نشاط  خاصة بكل    موازناتإلى   المؤسسة تقسم الموازنة التقديرية  

المقارا خدمة  و نات  بهدف  المسئولية  لمراكز  طبقا  كافة  والمحاسبة  لمشاركة    ت المسؤولياتحقيقا 

التقديرية  عإ  في اإلدارية   الموازنة  األحوال  في و  المؤسسة داد  التقسم  جميع  هذا  يراعى  أن  يجب   ،

 االعتبارات التالية: 

 لفروع التابعة لها. ا، والمؤسسةوالمحاسبية شمول جميع المعامالت المالية  •

 . المؤسسة إعداد موازنة تقديرية مستقلة لكل فرع من الفروع التابعة  •

غير ذلك من اإليرادات المستهدف تحقيقها دون أن يستنزل  واإلعانات وتقدير التبرعات  •

 منها أية مصروفات. 

 اإلنفاق ( انواع بنود اإليراد و3مادة )

 إلى: المؤسسة مصروفات الموازنة التقديرية تقسم إيرادات و 

،  التي تتلقاها من الغير كالهبات األموال    تتضمن إيرادات  و   الجاريإيرادات و مصروفات النشاط   •

و والوصايا،  عليها    التياإلعانات  والتبرعات،  و  المؤسسةتحصل  الحكومية،  اإلعانات  و   ،

، و عائد  المؤسسةتقيمها    التي تراخيص جمع المال، و عائد المشروعات االقتصادية و الخدمية  

تنفقها على أنشطتها،    التيكذلك المصروفات  )أوراق مالية، وودائع بنكية(، و  األموال المستثمرة 

 ر المتكررة. يرادات و المصروفات األخرى و غي و أيضا اإل

أو    إيرادات • شراء  أو  بيع  تخص  رأسمالية  مصروفات  تتضمن    اقتناء و  و  رأسمالية  أصول 

يتم   التيلك المصروفات و النفقات ، و كذالمؤسسةاإليرادات الناتجة من بيع األصول المملوكة 

اآللية، و تجهيزات و أثاث اإلدارات    )الحاسباتسدادها بغرض إنشاء أو اقتناء األصول الثابتة  

  التي .......إلخ( و غير ذلك من تكاليف تمويل األنشطة أو الخدمات  المؤسسة ة  و الفروع التابع 

 بتمويلها.  المؤسسة تقوم 
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 ( اختصاصات لجنة الموازنة 4مادة )

من   بقرار  األمناءيتم  بامجلس  تختص  موازنة  لجنة  إعداد  تشكيل  أسس  تطبيق  سالمة  من  لتحقق 

والمواز المناقشات  إجراء  ذلك  في  بما  النة  بالاالجتماعات  المسئولين  مختلف  مع    المؤسسة زمة 

عرضه  و  المؤسسة زنة  للوصول إلى أفضل التقديرات لعناصر الموازنة، ثم صياغة اإلطار العام لموا 

العام األمين  وعلى  رئيس  )السكرتيرالعام(،  على  لعرضه  تمهيدا  الصندوق  األمناءأمين  و  مجلس   ،

،  مجلس األمناءهذه اللجنة ان يكون رئيسها أحد أعضاء  ويراعى في تشكيل  إلجازته.    اإلدارةمجلس

عضويتها مدير اإلدارة المالية على أن تتناسب خبرة و تخصصات كافة أعضائها مع    فيأن تتضمن  و

 المحددة لها.  ت المسؤولياطبيعة 

 إلعداد الموازنة  تفصيلي( إصدار منشور 5مادة )

مع    باالشتراكيتولى أمين الصندوق    مقبلة، بإعداد الموازنة لسنة    مجلس األمناء فور صدور قرار  

  المؤسسة لمختلف اإلدارات و الفروع التابعة   تفصيليإصدار منشور  ) السكرتير العام (    األمين العام

 إعداد الموازنة على أن يتضمن المنشور كحد أدنى ما يلي:  فيللبدء 

مدى االستناد إلى أرصدة  و  – مجلس األمناءأعتمدها    التي–إعداد الموازنة  وافتراضات  أسس   •

عن  و الخدمات    لألنشطة   األساسي التمويل    أتاحه ، أو  المؤسسةالمصروفات الفعلية ألنشطة  

السنة الحالية و السنوات السابقة، و مدى االستفادة من المقاييس و األنماط الكمية و المالية  

 تؤدى إلى تحقيق األهداف المخططة.  التي  االقتصادية الفنية و و الدراسات و األبحاث 

جتماعات و إعداد ملف  إجراء المناقشات و اال  فيلجنة الموازنة    تمسؤولياتفصيل دور و  •

 الموازنة السنوية. 

و    المؤسسة مختلف إدارات    في المختصين    ت مسؤولياخطوات و مراحل اإلعداد و مهام و   •

 الفروع التابعة لها. 

  التي أسس و كيفية استيفاء النماذج المطلوبة و أسلوب تجميع البيانات مع تحديد الجهة   •

 و الفروع التابعة لها.  المؤسسة إدارات  ترسل إليها البيانات بالنسبة لكل

الزمنى   • والجدول  الموازنة  التفصيلي  إعداد  من  لالنتهاء  فرع  إدارة/  لكل  المحددة  المدة 

بعرض اإلطار العام لموازنة    المؤسسة، و أمين عام  الصندوق  ألمينصة به بشكل يسمح  الخا

إلجازته، مع مراعاة   مجلس األمناءتمهيدا للعرض على  مجلس األمناءعلى رئيس    المؤسسة

 الوقت االزم إلعداد موازنة فرعية لكل نشاط / خدمة مخطط تمويلها على حده. 

إدار  ة مسؤوليتحديد   • أى  استفسارات  لإلجابة عن  المالية  اإلدارة  بخصوص  مدير  فرع  ة/ 

 داد الموازنة. البيانات االزمة الع
 

 ( إعداد الموازنات التقديرية و النقدية 6مادة )

للتنسيق    المؤسسة على اإلدارة المالية إعداد تقديرات الموازنة التقديرية بما فى ذلك الموازنة النقدية  

بين حركة التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة و لتقدير صافى التدفقات النقدية الشهرية سواء كانت  

 كل حالة.  فيتباعها  فائضا و اقتراح التدابير الواجب إعجزا او  

و الفروع    الرئيسيالمركز    فيمراعاة التنسيق و التعاون بين اإلدارة المالية، و بين إدارة العمليات  

 إعداد موازنات األنشطة الجديدة المخطط تمويلها.  في لخاصة ا
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*** 

 ذج المطلوبة تجميع بيانات الموازنة فى النما( تفريغ و7مادة )

تقديرات الموازنة السنوية من مختلف إدارات   تلقيها  المالية عند  الفروع    المؤسسةعلى اإلدارة  و 

التابعة لها القيام بمراجعتها بالتحقق من الدقة الحسابية ألرقامها و من التزامها بأسس اإلعداد و  

على لجنة الموازنة  إجراء التعديالت الضرورية ثم تفريغها و تجميعها فى النماذج المطلوبة و عرضها  

 مشفوعة بمالحظاتها. 

 ( إعداد مشروع الموازنة لمدد مختلفة 8مادة )

ان تعد مشروع موازنة تقديرية لمدد مختلفة    المؤسسةضافة إلى الموازنة التقديرية السنوية يجوز  باإل

 . مجلس األمناء يحددها 

 ( اعتماد مشروع الموازنة  9مادة )

موعد ال يتجاوز    فيلمناقشته و اعتماده إلقراره  مجلس األمناءلى  يعرض مشروع الموازنة التقديرية ع

 شهر قبل بداية السنة المالية. 

 ات عن سنوات مالية مقبلة د( توفير التمويل االزم للتعاق10مادة )

زم لهذه  اليجوز إبرام عقود ترتب التزام على سنوات مالية مقبلة شريطة التأكد من توفير التمويل ال

 االلتزامات. 

 اعتماد الموازنة قبل السنة المالية  تأخر ( 11مادة )

موازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية يجرى العمل بنفس موازنة العام السابق  لحالة تأخر اعتماد ا  في 

 زيادات تعاقدية و ذلك إلى أن ينم اعتمادها.  أيمع مراعاة 

بعد موافقة   المختلفة بالتقديرات المعتمدة للموازنة والفروع ( إخطار اإلدارات التنفيذية، 12مادة )

دارة المالية القيام  تقديرات الموازنة السنوية على اإلالعمومية ل المؤسسة و اعتماد مجلس األمناء

 : باالتي

 التابعة لها بالموازنات المعتمدة لكل منها.  و الفروع  المؤسسةإخطار مختلف إدارات  •

تدوين )يدويا او آليا( التقديرات المعتمدة للسنة المالية الجديدة فى سجالت مراقبة المصروفات و   •

 اإليرادات التقديرية لمراقبة و متابعة النتائج الفعلية بالتقديرات. 

نشاط او خدمة لمتابعة تنفيذها على  إخطار اإلدارات التنفيذية بالموازنات التقديرية الخاصة بكل   •

 إعداد تقارير متابعة التنفيذ و الرقابة.  في مستوى الفروع و المشاركة  

 ( تعديل الموازنة بعد اعتمادها 13مادة )

لمواجهة الصرف على بنود الموازنة الجارية أو    ة إلى تعديل الموازنة بعد اعتمادها إذا ما دعت الحاج

او كانت هذه الحاجة    المؤسسة ب  الجاريات غير واردة بها تتصل بالنشاط  الرأسمالية أو الستحداث نفق 

لمقابلة تنفيذ أنشطة لم تعتمد لها تقديرات مالية أو لمواجهة أحداث غير متوقعة عند إعداد الموازنة؛  

على مدير اإلدارة او مدير الفرع المختص إعداد طلب تعديل الموازنة على أن يوضح فيه األسباب  

إلى التعديل و الغرض منه و حجم المبالغ المقدرة و أسس تقديرها و عرض الطلب على  أدت    التي

المختصة   السلطة  إلى  لرفعه  تمهيدا  المالية  و  اإلدارة  السلطات  أحكام  بالئحة  وارد   هو  لما  طبقا 

 . المؤسسةالصالحيات المالية و اإلدارية المعتمدة ب
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 الباب الثالث 

 التأمينالمصرفية والعمليات 

 أوال: حسابات البنوك 

 بالبنوك المؤسسة( إجراءات فتح حساب 1مادة )

يتعين الحصـول على موافقة السـلطة المختصـة طبقا لالئحة أحكام السـلطات و الصـالحيات المالية و 

ــاب  أيعند فتح    اإلدارية ــةحسـ ــسـ ــاب   فيبنك على أن يبين   بأيأو فروعها    المؤسـ طلب فتح الحسـ

أســـماء المفوضـــين بالتوقيع، و نماذج توقيعاتهم، و حدود التفويض بالنســـبة لســـحب الشـــيكات أو 

ــرفية أو طلب البيانات من   ــهيالت مصـ ــول على أية تسـ ــرفية او الحصـ ــدار اوامر التحويل المصـ إصـ

 البنوك.

 بالبنوك المؤسسةحسابات  في( توافر المبالغ النقدية االزمة 2مادة )

كل من أمين الصـندوق، و مدير اإلدارة المالية مراعاة توافر المبالغ النقدية االزمة فى حسـابات على 

مجلس و فروعها بالبنوك و عليهما اتخاذ كافة اإلجراءات الضــــرورية بالتشــــاور مع    المؤســــســــة

 رسالتها. ألداءالمؤسسةباعتباره مسئوال عن ضمان توافر الموارد المناسبة األمناء

 إلخطار بأرقام حسابات البنوكا (3مادة )

ــامن  مجلس األمناءعلى اإلدارة المالية إخطار كل من   ــة بأرقام    االجتماعي، و مديرية التضـ المختصـ

 و فروعها بالبنوك المختلفة. المؤسسةحسابات البنوك المفتوحة باسم 

 ( تسوية حسابات البنوك4مادة )

الفرع العمل أوال بأول على تســوية حســابات البنوك   /الرئيســيعلى مســئول عهدة الخزينة بالمركز  

  المؤسسةمقيد بدفاتر    وما هو تجرى التسوية بين    الم كشوف الحساب من البنك المختصبمجرد است

( و ما هو وارد بكشـــــوف الحســـــاب من البنك على أن يتم إجراء القيود الرئيســـــي)الفرع /المركز  

كل الحاالت، يجب إعداد مذكرة    فيلمحاســبية االزمة فور إعداد مذكرة تســوية حســابات البنوك. و  ا

 التسوية عن كل شهر و لكل بنك على حدة.
 

 ثانيا: الشيكات الواردة 

 ( التعامل مصرفيا مع الشيكات الواردة 5مادة )

بالفروع بالتعامل مصرفيا مع كافة    الماليالمساعد    / الرئيسييختص مسئول عهدة الخزينة بالمركز  

 . المؤسسةالشيكات الواردة إلى 

 ( إجراءات استالم الشيكات الواردة6مادة )

بالفروع استالم الشيكات الواردة و التحقق من   الماليالمساعد    /الرئيسي على أمين الحزينة بالمركز 

رقان و الحروف و اسم المستفيد.  ألصحة بيانات الشيك من حيث التاريخ و التوقيع و المبلغ المستحق با

المعلومات   نظام  أو من خالل   / تحرير  عليه  البنك    اآلليو  أسم  و  الشيك  استالم  إيصال  استخراج 

 المسحوب عليه و الغرض منه على أن يسلم أصل اإليصال إلى مقدم الشيك. 

 ( الشيكات المؤجلة و إلغاء قابلية الشيك للتظهير 7مادة )

ر اإلدارة المالية و يجب شطب  مؤجلة التاريخ بعد موافقة أمين الصندوق/ مدي يجوز قبول الشيكات ال

"أو ألمر" عند استالم الشيك و يكتب عليه "يصرف للمستفيد األول" للحيلولة دون تظهيره    كلمة 

 للغير. 
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 ( تحرير إذن توريد شيكات8مادة )

بالفروع التحقق من تحرير/ أو من خالل    الماليو المسئول    الرئيسيعلى مدير اإلدارة المالية بالمركز  

أو    المؤسسة إيصال استالم نقدية/ شيكات عن كافة الشيكات الواردة إلى خزينة    اآللينظام المعلومات  

عده أمين الخزينة  الذى ي   اليومي كشف حركة الخزينة    في الفروع، و من تسجيل توريد هذه الشيكات  

بالفروع ، و عليه أيضا التحقق من إيداع الشيكات الواردة بالبنك    الماليالمساعد    / الرئيسيبالمركز  

 ليوم استالمها أو استحقاقها حسب األحوال.  التالييوم العمل   فيالمختص 

 ( ارتداد الشيك من البنك لعدم التحصيل 9مادة )

سبب، تقوم اإلدارة المالية باالتصال بالساحب إلخطاره    ألي من البنك لعدم تحصيله    شيك   أيعند ارتداد  

نفس الوقت، على    في من فروعها و    أي أو    المؤسسةخزينةالوضع بالسداد نقدا إلى    تداركبذلك و  

 المحاسب المختص إجراء القيد االزم إلثبات ارتداد الشيك.

 عانات اإل( تعذر تحصيل شيكات التبرعات و10مادة )

حالة تعذر تحصيل شيكات التبرعات و اإلعانات عند تقديمها للبنك للتحصيل، تتولى اإلدارة المالية    في 

إبالغ   يتم  حيث  البنوك،  من  المرتدة  اإلعانات  و  التبرعات  شيكات  المؤسسة  استالم  أمين    / مدير 

ناقشة رد الشيك إلى جهة  الصندوق التخاذ االزم نحو االتصال بجهة التبرع أو الجهة مقدمة اإلعانة لم

 صورة نقدية أو شيك أخر.  في التبرع او الحصول على تبرع جديد  

 

 ثالثا: الشيكات الصادرة

 ( طلب دفاتر الشيكات من البنوك 11مادة )

بالمركز   المالية  اإلدارة  طبقا    الرئيسي تختص  المختصة  البنوك  من  الشيكات  دفاتر  طلب  بإعداد 

طلب فتح الحساب بتلك البنوك. و يتم الطلب بموجب خطاب او على نموذج    في   المحددةللصالحيات  

عند استالم دفاتر الشيكات مراجعتها للتأكد من صحة تسلسل    ينبغيخاص من مطبوعات البنك. و  

 ، و رقم الحساب على الشيكات.المؤسسة  ترقيمها، و سالمة عددها، و من طباعة اسم

 ( تسجيل دفاتر الشيكات لمراقبتها12مادة )

يجب إثبات عدد دفاتر الشيكات و أرقامها فور اتالمها بسجل يخصص لمراقبة الدفاتر ذات القيمة و  

مكان أمين )بالخزينة(. و تعتبر هذه الدفاتر عهدة المسئول عن الخزينة    في حفظ الشيكات المستلمة  

 . المؤسسةبالفروع ب الماليالمساعد   /الرئيسي المركز ب

 ( صرف دفتر الشيكات لالستعمال 13مادة )

لدفتر لموظف يختص بتحرير  عند الحاجة إلى صرف دفتر الشيكات لالستعمال، يجب أن يتم صرف ا

عدم صرف دفتر شيكات ما لم يتم إعادة الدفتر السابق صرفه    نقدية. و يجب  أيليس بعهدته    الشيكات

 السجل المخصص لذلك.   في لالستعمال. و يجب على الموظف المختص التوقيع باستالم دفتر الشيكات  

 ( التحقق من صحة التوقيعات على المستندات14مادة )

بالمركز   الخزينة  عهدة  مسئول  االح   المالي المساعد    / الرئيسي على  توقيعات  بالفروع  بنماذج  تفاظ 

المفوضين بالصرف و نماذج توقيعات المفوضين بالتوقيع على الشيكات. و على مسئول عهدة الخزينة  

الرجوع إلى هذه النماذج كلما تطلب العمل التحقق من    بالفروع  الماليالمساعد    / الرئيسيبالمركز  

 صحة التوقيعات على أذون الصرف أو الشيكات. 
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 لشيك( تحرير ا15مادة )

على الموظف المختص بتحرير الشيكات التحقق من وجود توقيع سلطة اعتماد الصرف على إذن  

صرف الشيك قبل تحرير الشيك، و عليه أن يحرر بيانات الشيك من واقع بيانات إذن الصرف من حيث  

ب الشيك  اسم المستفيد، و تاريخ الشيك، و كتابة المبلغ باألرقام و الحروف و يجب استيفاء بينات كع

فى نفس الوقت )اسم المستفيد، قيمة الشيك، تاريخ تحرير الشيك،( و على الموظف المختص إيضاح  

كتابة رقم الشيك و تاريخه و اسم البنك المسحوب عليه الشيك على إذن الصرف. و على المسئول  

اإلدارة المالية مراجعة الشيك و التحقق من اتفاق بيانات الشيك مع البيانات    –عن المراجعة المالية  

 . بإذن الصرف، و التوقيع على المستندات بما يفيد إتمام المراجعة   الموضحة

 ( إلغاء قابلية الشيك الصادر للتظهير 16مادة )

عليه   يكتب  و   ، أو ألمر"   " كمة  الشيكات شطب  بتحرير  المختص  الموظف  يصرف  يجب على   "

 للغير.  تظهيره للمستفيد األول" للحيلولة دون 

 ( تسطير الشيك 17مادة )

خطين   بوضع  تحريره  عند  الشيك  بتسطير  القيام  الشيكات  بتحرير  المختص  الموظف  على  يجب 

حالة    فييك قبل التاريخ الموضح به و ذلك  متوازيين على صدر الشيك، و ذك حتى ال يتم صرف الش

 الدفع المؤجل. 

 تحرير الشيك   ىف ( حدوث خطأ 18مادة )

ويتم  تحرير الشيك، يفضل، كقاعدة عامة، إلغاء الشيك و تحرير بدال منه.    فيحالة حدوث خطأ    في 

" أو يكتب عليه بخط كبير ما يفيد اإللغاء على أن يطوى و ال ينزع  الغيإلغاء الشيك بختمه بخاتم " 

سجل حركة البنك أمام رقم    فيمن دفتر الشيكات و يؤشر على الكعب أيضا باإللغاء. و يتم التأشير  

ظف المختص باستالم دفاتر الشيكات المستعملة التحقق من  والم  ملغى باإللغاء، و يجب على الشيك ال

 وجود الشيكات الملغاة بإجراء المطابقة بين دفاتر الشيكات المستعملة و سجل حركة البنك. 

يجوز،   الخطأ    فيو  تصحيح  الضرورة،  التاريخ    في حاالت  كتابة  طريق  عن  الشيك  تاريخ  تحرير 

 لتوقيع بجانب التصحيح من أمين الصندوق و المفوضين بالتوقيع على الشيكات. الصحيح، و ا

 تحرير الشيك بعد توقيعه من المفوضين   في( اكتشاف الخطأ 19مادة )

استالم المستفيد للشيك يجب الغاء الشيك    تحرير الشيك بعد توقيعه و قبل   فيخطأ    أيعند اكتشاف  

" أو كتابة مايفيد اإللغاء عليه بخط واضح على أن يعاد الشيك إلى دفتر الشيكات  الغيبختمه بخاتم "  

بإلغاء الكعب أيضا، و يتم إدخال قيد التصحيح  الكعب الخاص بالشيك بعد التأشير  المختص و يرفق ب

 . المالي االزم بالنظام 

المختص بناء على موافقة أمين الصندوق/ مدير اإلدارة المالية بتحرير شيك بديل و    و يقوم الموظف

 ذن الصرف المختص. التأشير برقم الشيك الصحيح على إ يتم

التوقيع  تحرير الشيك بعد توقيعه من المفوضين ب  فيحالة اكتشاف الخطأ    في و يتم إتباع ذات األحكام  

 تصحيح الخطأ.   و بعد استالم المستفيد للشيك ثم طلبه

 ( التحقق من شخصية المستفيد 20مادة )

  مندوبه على أمين الخزينة المختص بتسليم الشيكات للمستفيدين التحقق من شخصية المستفيد أو  

بموجب خطاب تفويض أو توكيل موثق صادر من المستفيد. و يجب عليه الحصول على توقيع مستلم  

 مه الشيك.الشيك و رقم بطاقة تحقيق شخصيته قبل تسلي
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 ( حفظ كعوب الشيكات21مادة )

بالفروع بكعوب دفاتر الشيكات المنتهية أو    الماليالمساعد    / الرئيسي يحتفظ أمين الخزينة بالمركز  

سبب لديه لمدة خمس سنوات غير سنة االستعمال على أن    ألى المستخدمة جزئيا و بطل استعمالها  

 " بختم  المستعملة  غير  الشيكات  ختم  تحفظ  الغييتم  ثم  ذلك    في"  بعد  و  المخصص،  الحفظ  مكان 

 لحفظ المستندات المالية.  المنظمة يستغنى عنها نهائيا طبقا للقواعد 

 ( إجراءات تجديد صالحية الشيك 22مادة )

تج  لإلدارة يجوز   الشيكات  المالية  تاريخ    التي ديد  من  أشهر  ثالثة  فترة  خالل  للصرف  تقدم  لم 

. و تتم الموافقة على إجراء التجديد من اإلدارة المالية على أن تعتمد من أمين الصندوق    استحقاقالشيك

 رة الثالثة أشهر. إجراء التجديد موضحا أسباب عدم التقدم بصرف الشيك خالل فت  المستفيد بعد طلب 

 الموافقة على تجديد الشيك، يجوز إتباع أحد اإلجراءين التاليين:حالة  في و 

 حالة تعلية قيمته على حساب الدائنين.  فيإلغاء الشيك و إصدار بدال منه   •

ابة تاريخ التجديد مع توقيع المفوضين بالتوقيع   شطب التاريخ الموجود على الشيك و إعادة كت •

 ك بجانب التاريخ الجديد. على الشي

 لم يتم صرفها  التي( إلغاء الشيكات 23مادة )

مضى على إصدارها ستة أشهر و لم يتم صرفها أو    التي على مدير اإلدارة المالية حصر الشيكات  

 تجديدها إللغائها و إجراء القيد المناسب بتعليتها إلى الحسابات الدائنة بأسماء المستفيدين. 

 ( فقد الشيك من المستفيد 24مادة )

المساعد    ارة المالية بالمركز الرئيسي/ دالمستفيد يجب عليه إخطار مدير اإلقد الشيك من  حالة ف  في 

بفقد الشيك و أنه لم    وسيلة على أن يتبع ذلك خطاب من المستفيد يقر فيه   بأيبالفروع فورا    المالي

المستفيد، و على اإلدارة المالية    إسموضحة رقم الشيك و تاريخه و المبلغ المستحق و  تقم بصرفه م

تصال بالبنك للتأكد من  نك المسحوب عليه الشيك و االالتحقق من واقع سجالتها و كشوف حساب الب

بإصدار شيك بديل يتم    مدير المؤسسة  ان الشيك لم يتم صرفه، و بناء على موافقة أمين الصندوق/  

 قود. ك المختصبإيقاف صرف الشيك المفإعداد خطاب إلى البن

و فى حالة فقد الشيك قبل تسليمه للمستفيد، تتم ذات اإلجراءات القانونية الواجبة و التحقيق فورا مع  

 المتسبب و توقيع الجزاء االزم ضده و ذلك مع مراعاة القواعد التالية: 

عدم إعداد شيك بدل فاقد إال بموجب طلب يقدمه المستفيد بعد وصول إخطار البنك بما يفيد عد   •

 حتى تاريخه و أن البنك سيراعى عدم صرف الشيك المفقود مستقبال.  الصرف

 المتسبب.  نفقة إحدى الصحف اليومية على  في عددين متتاليين   في الشيك   بفقد النشر  •

 

 رابعا: التأمين 

 ( رسم سياسة عامة لنشاط التأمين 25مادة )

 على اإلدارة المالية القيام بدراسة بغرض تحديد ما يلى: 

أمانة،    التيينبغي األخطار   • خيانة  أخطار سرقة، حريق، سطو،  كانت  التأمين ضد حدوثها سواء 

 حياة،......الخ. 

التأمين    ينبغي و الفروع، و التى    الرئيسياء بالمركز  سو  المؤسسةو الممتلكات المملوكة    األصول •

 عليها.



36 
 

اإلدارة المالية بالفروع ضد خيانة األمانة،    مساعديالتأمين عليهم مثل    ينبغيالموظفون الذين   •

 السائقين ضد الحوادث،.....الخ.

 ( إبرام عقود التأمين26مادة )

لديها األصل أو الخطر    التياإلدارات و الفروع المختصة )  باقيتص اإلدارة المالية بالتنسيق مع  تخ

ال السلطة  اعتمادها من  و  التأمين  بإبرام عقود  التأمين ضده(  مع  المراد  تنفيذها  متابعة  و  مختصة 

 . ةالالئح مختلف شركات التأمين وفقا ألحكام هذه 

 ( فتح ملف خاص لكل عقد تأمين 27مادة )

يجب فتح ملف خاص لكل عقد تأمين يحتوى على كافة المستندات المتعلقة به، و يشمل ذلك عقد  

المطالبة بالتعويض، و المعاينة، و صور  ، و تجديداته، و المراسالت المتعلقة به من حيث  التأمين

 المطالبة بأقساط التأمين، و اإليصاالت، و غير ذلك من المستندات المتصلة بعقد التأمين. 

 ( سجل متابعة عقود التأمين 28مادة )

لقيد عقود التأمين إلمكان متابعتها، و يجب أن يشمل هذا السجل عن كل    إحصائي يجب إمساك سجل  

عن أسم الشركة المتعاقد معها، و رقم العقد، و نوع الخطر المؤمن ضده، و مبلغ    عقد تأمين بيانات

، و تاريخ المطالبة بالتعويض، و تاريخ المعاينة، و  السنويالتأمين، و تاريخ انتهاء العقد، و القسط  

 تاريخ السداد، و ما إلى ذلك من البيانات الضرورية لتسهيل المتابعة. 

 الخطر المؤمن ضده  ( اإلخطار بحدوث 29مادة )

مدير  حالة حدوث الخطر المؤمن صده، يجب على اإلدارة أو الفرع المختص المبادرة فورا بإخطار    في 

مدير اإلدارة المالية الذى يتولى بدوره إخطار شركة التأمين المؤمن لديها بذلك تفصيال  ، و  المؤسسة  

 تقضى بذلك.   التياألحوال  فيمع طلب ضرورة إجراء المعاينة االزمة 

 ( المطالبة بالتعويض30مادة )

فروع   و  إدارات  مختلف  مع  بالتنسيق  المالية  اإلدارة  إجراءات    المؤسسةتختص  بمباشرة  المعينة 

 المعاينة، و تقدير حجم و قيمة الخسائر، و المطالبة بالتعويض من شركة التأمين المختصة. 

*** 
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 الباب الرابع

 والمصروفات اإليرادات 

 أوال: اإليرادات: 

 المؤسسة ( إيرادات 1مادة )

 من:   المؤسسة تتكون إيرادات  المؤسسة  األساسي( من الئحة النظام 5بما ال يتعارض مع المادة ) 

 اإلعانات من الجهات الحكومية و الهيئات األخرى و األفراد.  •

 أو بتصريح جمع المال.  التلقائيو الوصايا عن طريق التبرع   التبرعات و الهبات •

 . المؤسسة تقيمها  التي أو الخدمية  االقتصاديةإيرادات المشروعات  •

 . غير أوجه المضاربة  فيالمؤسسةاإليرادات الناتجة عن استثمار األموال المملوكة  •

 . األمناء مجلس كرها فيما سبق و يوافق عليها إيرادات أخرى لم يرد ذ ىأ •

 ( طرق تحصيل اإليرادات2مادة )

 آلتية: تحصل اإليرادات بإحدى الطرق ا

 مقابل الحصول على إيصال. وفروعها    المؤسسةالتحصيل نقدا أو بشيكات بخزائن  •

 . المؤسسة قد تقيمها   التيأو بشيكات أثناء حمالت التبرعات  النقديالتحصيل  •

 . المؤسسةتقوم الجهات الدولية و المحلية بتحويلها لصالح   التيالمبالغ  •

 . المؤسسةأحد البنوك المفتوح لديها حساب  في أو بأمر دفع  مصرفياإليداع نقدا أو بشيك   •

 بالبنوك. المؤسسة إضافة الفوائد المستحقة إلى حسابات  •

 ( قواعد جمع و تحصيل التبرعات 3مادة )

ر عن طريق تراخيص جمع المال، أو بطرق أخرى يقرها  جمع تبرعات من الجمهو  المؤسسة يجوز  

كافة األحوال يجب مراعاة القواعد المنظمة لجمع التبرعات و الواردة بنصوص    في ، و  مجلس األمناء

و الئحته التنفيذية و ما لحقها من تعديالت    بشأن تنظيم ممارسة العمل األهلى  2019لسنة    149القانون  

 و غير ذلك من القرارات الحكومية و السيادية المنظمة لجمع التبرعات من الجمهور. 

 ( المبالغ غير المحصلة من اإليرادات حتى نهاية السنة المالية 4مادة )

،  النقديإطار األساس    في لية  يرادات حتى نهاية السنة المامبالغ التي لم يتم تحصيلها من اإلتعالج كافة ال

 . المؤسسة اإليراد الموضحة بالنظام الماليالمحاسبي وفقا لقواعد و سياسات تحقق

 ثانيا: اإلعانات و التبرعات العينية 

 ( الحصول على إعانات و تبرعات عينية 5مادة )

صورة أصول أو    في بات أو مساعدات أو إعانات أو تبرعات عينية  الحصول على ه   المؤسسة يجوز  

 المختلفة.  المؤسسة أداء أنشطة  يف خدمات لمساعدتها 

 ( استالم اإلعانات و التبرعات العينية 6مادة )

  شكيل لجنة و أمين الصندوق بت  المؤسسةبعد التشاور مع أمين عام )سكرتيرعام(    مدير المؤسسة  يقوم  

حيث يتم جردها و إعداد كشف يوضح    المؤسسةالواردة    العينيةتتولى أستالم اإلعانات أو التبرعات  

أوصافها الفنية و حالتها و الجهة المتبرعة، و بناء عليه يتم استالمها و إضافتها إلى عهدة المركز  

 . المؤسسةمقابل إذن إضافة معتمد صادر من   في الفرع  /الرئيسي 
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 ثبات اإلعانات و التبرعات العينية ( قيد و إ 7مادة )

قيد وأثبات اإلعانات و المالية  العادلة لها ، و وفقا للقواعد  تتولى اإلدارة  التبرعات العينية بالقيمة 

 المحاسبية المنظمة لقيد و إثبات تلك اإلعانات. 

 باإلعانات و التبرعات العينية المستلمة مجلس األمناء( إخطار 8مادة )

افة البيانات  التبرعات بكستالم اإلعانات وأول اجتماع الحق لتاريخ ا  في مجلس األمناءيراعى إخطار  

تلمة  مثل الجهة المتبرعة ووصف األصول المس برعات العينية التي تم استالمها  التالخاصة باإلعانات و

أوالكمية و والعدد  الفنية  الحالة  او  بها و  تلك األصول  المخطط استخدام  البرامج  أو  لقيمة  األنشطة 

 . دلة المقدرة لتلك األصول، و تاريخ االستالم، و إثباتها بالسجالت المخزنيةاالع

 

 ثالثا: صرف المستحقات 

 ( الصرف بشيكات 9مادة )

أن يكون الصرف    المؤسسة يجوز إذا دعت حاجة العمل بمع ذلك  ب أن يكون الصرف بشيكات و يج

 . نقدا

 ( وجوب الصرف بإذن صرف 10مادة )

ال يتم صرف المستحقات للغير إال بمقتضى إذن صرف بعد مراجعة المستندات. و يجب عند تقديم إذن  

الصرف أن يرفق به المستندات المؤيدة للصرف و أن يوضح فيه المبلغ الواجب صرفه باألرقام و  

 الحروف و أسم المستفيد. 

 ( حظر توقيع شيكات على بياض أو لحامله 11مادة )

 شيكات لحامله.  أيجاستخراشيكات على بياض، كما يحظر   أيتوقيع و يحظر  ر ال يجو 

 ( المستندات المؤيدة للصرف على التعاقدات 12مادة )

مر شراء او عقود توريد أصناف أو خدمات  مختص بإعداد أذون الصرف سدادا أل على الموظف ال

 التحقق من إرفاق ما يلى حسب األحوال: 

ة المورد موضحا بها  ف موضحا به رقم العقد، أصل فاتورنسخة أمر الشراء المعتمدة للصر •

فحص األصناف الموردة أو    محضر الكميات الموردة، و أسعارها، و المبلغ المطلوب سداده،  

 أو إقرار الجهة المستفيدة بتقديم الخدمات.  تقرير لجنة الفحص المختصة

استفادت    التية بالمخزن، اعتماد السلطة المختصة بإقرار اإلدارة  د إضافة األصناف المورإذن   •

 من الخدمة أن الخدمة أديت طبقا للتعاقد و شروطه. 

الصندوق أو  توقيع إذن الصرف من مدير اإلدارة المالية على أن يتم اعتماد الصرف من أمين  •

 من يفوضه. 

 ( حظر تجزئة المصروف بقصد تفادى حدود تفويض السلطات المالية13مادة )

األحكام المتعلقة    تفادىمستفيد بقصد    أليتجزئة قيمة عقد أو تجزئة صرف القيمة المستحقة    زال يجو 

 بحدود السلطات و الصالحيات المالية و اإلدارية. 

 لصرف ( مراجعة سالمة إجراءات ا14مادة )

 على المسئول عن المراجعة المالية القيام بإجراءاتالمراجعة قبل الصرف عن طريق التحقق مما يلى: 

/ بشيكات( من حيث سالمة الدقة الحسابية و اسم المستفيد و صحة    نقدي مراجعة إذن الصرف ) •

 توقيعات أصحاب الصالحية. 
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  التي على كافة المستندات    طالع االسبيل ذلك    في توافر كافة المستندات المؤيدة للصرف و له   •

 عليها و لو كانت سرية.  االطالعيرى ضرورة 

مراجعة المستندات المؤيدة للصرف من حيث الدقة الحسابية ، و أنها عن عمليات تخص نشاط   •

هذه  المؤسسة ألحكام  طبقا  المتبعة  اإلجراءات  سالمة  من  و  و  ةالالئح،  القرارات  كافة  و   ،

 . المؤسسة المنشورات ذات الصلة و الصادرة عن إدارة 

الخاص بكل فرع بالمراجعة بعد الصرف للتأكد من سالمة إجراءات   الماليو أيضا يقوم المسئول 

 صرف الشيكات. 

 ( إيقاف الصرف لعدم سالمة اإلجراءات15مادة )

ن الصرف غير قانونية أو غير كافية أو غير  مؤيدة إلذ يجوز إيقاف الصرف إذا كانت المستندات ال

قاف الصرف و يجب بيان سبب إيقاف الصرف، و على  يمستوفاة لتأييد الصرف و يجب بيان سبب إ

على   العرض  أو  الوضع  تدارك  الشأن  صاحب  من  يطلب  أن  المالية  المراجعة  عن  مدير  المسئول 

 ت المناسب. / أمين الصندوق إذا لم يتم تدارك الوضع فى الوق  المؤسسة  

 ( الصرف بالمستندات بدل الفاقد16مادة )

/ ألمين الصندوق بناء على    التنفيذيال يجوز الصرف إال بمستندات أصلية، و مع ذلك يجوز للمدير  

ره للظروف الموضوعية لكل  المستندات بدل فاقد و طبقا لتقديطلب المستفيد الموافقة على الصرف ب

كل األحوال يجب التحقق من    في حالة وفقا ألحكام الئحة السلطات و الصالحيات المالية و اإلدارية، و  

 السجالت المحاسبية قبل الموافقة على الصرف فى هذه الحالة من عدم سابقة الصرف. 

 ات المؤيدة للصرف. المطلوب مراعاتها عند اعتماد المستند والضوابط ( األحكام، 17مادة )

 طلبات الشراء أو تمويل برامج األنشطة و الخدمات.  باعتماد التحقق من صحة توقيعات المفوضين  •

التأكد من إرفاق كافة عروض األسعار ، و صورة من التعاقد ، و قار لجنة البت بالشراء أو التعاقد   •

 تمت لتلك العروض.  التيعلى أساس الدراسة 

صل، و معتمدة بخاتم المورد، و يجوز قبول الفواتير الصادرة عن طريق  يجب أن تكون الفاتورة أ •

 الكمبيوتر أ الفاكس كأصل طبقا للنظام المعمول به لدى المورد. 

و أن اسم المورد بالفاتورة مطابقا السم المورد بأمر    المؤسسة إلى    معنونه التحقق من أن الفاتورة   •

 الشراء.

عليه بأمر الشراء، كما يجب التأكد من سالمة    هي بالفاتورة لما    التأكد من مطابقة األصناف و األسعار •

 و صحة العمليات الحسابية بالفاتورة. 

يجب أن يرفق بالفاتورة إذن استالم اإلدارة أو الفرع الطالب و أن األصناف المستلمة مطابقة لألصناف   •

 المطلوبة بأمر الشراء. 

من اإلدارة أو الفرع    باالستالم بقبول األصناف الموردة موقعا من المفوض    االستالم التحقق من أن إذن   •

 الطالب لها و يعتبر اعتماد اإلدارة / الفرع لفواتير الخدمات دليال مؤيدا إلنجاز الخدمة حسب المطلوب. 

تقوم بفحصها و توجيهها ثم تحرير إذن    التيترسل الفواتير و مؤيدات الصرف إلى اإلدارة المالية   •

لمسا المستندات  كافة  ترسل  أن  على  المصروفات،  لسداد  االزمة  الشيكات  إعداد  و  ئول  لصرف، 

 المراجعة المالية. 

المالية مراجعة المستندات و إذن الصرف و كافة الشيكات الصادرة   • يتولى المسئول عن المراجعة 

يفيد المراجعة ثم ترسل  ثبات المعامالت، حيث يتم التوقيع بما  دة إل للسداد، و القيود المحاسبية المع

 لالعتماد من أمين الصندوق أو مدير اإلدارة المالية و المفوضين بالتوقيع على الشيكات. 
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ترسل كافة المستندات و الشيكات بعد توقيعها لإلدارة المالية لتتولى تسليم الشيكات للمستفيدين ، و   •

 فظ المستندات للرجوع إليها عند الحاجة. إثبات القيود المحاسبية بالنظم المالية اليدوية / اآللية و ح

 ( حوالة الحق إلى الغير 18مادة )

يجوز بموافقة أمين الصندوق / مدير اإلدارة المالية و بناء على طلب المستفيد كتابة سداد المستحقات  

 جهة أخرى أو أفراد آخرين بما ال يتعارض مع القوانين و النظم المعمول بها.  أي كليا أو جزئيا إلى 

 ( حجز المبالغ المستحقة للجهات الحكومية  19مادة )

حكم   بها  الصادر  أو  الحكومية  للجهات  المستحقة  المبالغ  حجز  المالية  اإلدارة  من    قضائيتتولى 

نظم المعمول بها  بما ال يتعارض مع  القوانين و ال  المؤسسة مستحقات المستفيدين عن تعاقدات مع  

 هذا الشأن.  في 

 مستندات المؤيدة للصرف ل( ختم كافة ا20مادة )

بالفرع المختص ختم    الماليأو المساعد    الرئيسيعلى الموظف المختص بتحرير الشيكات بالمركز  

"د   بخاتم  للصرف  المؤيدة  المستندات  بنفس  كافة  الصرف  تكرار  لتالفى  الشيك  اعتماد  فور  فع" 

بالفرع المختص مسئوال    الماليأو المساعد    الرئيسيالمستندات. و يعتبر الموظف المختص بالمركز  

قد تترتب على عدم ختم المستندات    التيالمؤسسةبصفة شخصية عن األضرار أو الخسائر فى أموال 

ته إداريا متى رأت ضرورة لذلك  فى مجاز  المؤسسةبحق    الشخصية   ه مسؤوليتو ال تخل    فع" بخاتم "د  

 . المؤسسةطبقا ألحكام الئحة الجزاءات 

 ( تسليم الشيك إلى المستفيد 21مادة )

 على اإلدارة المالية إتباع القواعد ، و الضوابط التالية لتسليم الشيك إلى المستفيد: 

الصرف من أمين الصندوق / مدير اإلدارة المالية و اعتماد    اعتماد مستندات الصرف و إذن •

 الشيك من المفوضين للتوقيع. 

 القيد فى السجالت المالية / اإلدخال بالنظم اآللية.  •

بالفرع المختص لتسليمه    المالئأو المساعد    الرئيسيتسليم الشيك إلى أمين الخزينة بالمركز   •

 إلى المستفيد. 

 الحصول على توقيع مستلم الشيك و بياناته عند استالمه الشيك.  •

 مجلس األمناء تعرض على  التي( التقارير المالية  22مادة )

إيرادات و مصروفات   بيانات  يتضمن  ماليا  تقريرا  إعداد  المالية  اإلدارة  الموقف    المؤسسةعلى  و 

 . مجلس األمناء كل جلسة من جلسات  في أمين الصندوق على أن يتم عرضه   ، و اعتماده من النقدي

كل ثالثة أشهر/ ستة أشهر تقريرا يتضمن بيانات شاملة عن األصول  مجلس األمناءكما يعرض على  

 و االلتزامات و اإليرادات و المصروفات. 

*** 
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 الباب الخامس

 المزايا الرواتب و

 ( اإلذن المنشئ للراتب و بطاقة االستحقاقات 1مادة )

بمقتضاه يتم    المنشئ للراتب أو االستحقاق الذي  يعتبر قرار التعيين أو الندب أو اإلعارة هو اإلذن

آليا( للمو  االستحقاقات إمساك بطاقة   المالية  )يدويا أو  باإلدارة  العاملين، مع    – ظف  مسئول شئون 

. و يجب أن  المؤسسةخدمة    فيتحديد رقم خاص بالبطاقة يستمر التعامل به طالما أستمر الموظف  

هذه البطاقة بكل ما يتأثر به راتب أو استحقاق الموظف كل شهر    فييتم التسجيل )يدويا أو آليا(  

  في يجب تسجيل القرارات اآلتية    . واالستحقاقاتوإلعداد كشوف الرواتب و    يفتضاهلحصر كافة ما  

 بطاقة الموظف: 

 دارة / فرع أخر. عالوة أو النقل من إدارة/ فرع إلبالتعيين أو الترقية أو منح  إداريقرار  •

 قرار بصرف راتب مقطوع لحين إتمام إجراءات التعيين. •

 بمنح مكافأة أو حافز.  إداريقرار  •

 . إضافي باعتماد صرف أجر  إداريقرار  •

 عن جزء من الشهر  س حساب الراتب المستحق ( أسا2مادة )

  األساسيفي يجب حساب الرواتب المستحقة عن جزء من الشهر على أساس حاصل ضرب الراتب  

 الشهر المعنى( / )عدد أيام الشهر(.  في )عدد األيام المستحق عنها األجر 

 ( ضرورة إيضاح اإلستقطاعات3مادة )

كشوف الرواتب    االستحقاقات إيضاح االستقطاعات في على الموظف المختص بإعداد كشوف الرواتب و  

 . الشهريو االستحقاقات، و يجب أن يتسلم كل موظف بيانا بهذه االستقطاعات لدى استالمه لراتبه 

 الرواتب للمراجعة قبل الصرف ( تقديم كشف 4مادة )

وظف المختص بإعداد كشوف  شهري، و على المى أساس تصرف المرتبات و األجور و المكافأت عل

بإجراءات   للقيام  المالية  المراجعة  المسئول عن  إلى  الكشوف  الرواتب و االستحقاقات، إرسال هذه 

المراجعة قبل الصرف عن طريق التحقق من أن كافة البيانات الواردة بالكشوف مؤيدة باإلذن المنشئ  

ن سلطة مختصة، و من صحة الدقة الحسابية لألرقام الخاصة  للراتب أو االستحقاق، و أنه صادر م

باالستحقاقات و االستقطاعات بهذه الكشوف. و على المسئول عن المراجعة المالية أن ي ذيل الكشوف  

 بتوقيعه بما يفيد قيامه بالمراجعة مع كتابة التاريخ. 

 ( تحويل الراتب إلى البنوك 5مادة )

  المؤسسة حالة سداد    فيلى حساب الموظفين لدى البنوك إال أنه  تحويل المرتبات إ  المؤسسةيجوز  

إلى البنك إال بناًء على طلب    المؤسسة موظفيللمرتبات نقدا فإنه ال يجوز تحويل راتب أو استحقاق أحد  

 الموظف كتابةً. 

 ( إعداد أذون صرف الرواتب و االستحقاقات 6مادة )

المالية إعداد أذون الصرف و الشيكات، و أوامر التحويل البنكية بقيمة صافى الرواتب و    اإلدارة على  

االستحقاقات المطلوب صرفها نقدا من الخزينة أو باسم البنك المختص بالنسبة للموظفين المحولة  

من أمين    استحقاقاتهم إلى البنوك، على أن يتم اعتماد تلك األذون و الشيكات و أوامر التحويل البنكية 

 الصندوق، و المفوضين بالتوقيع على الشيكات. 
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 ( توفير السيولة النقدية الكافية 7مادة )

  التي بالبنوك    المؤسسة حسابات    في على مدير اإلدارة المالية التحقق من توافر السيولة النقدية الكافية  

الب هذه  طريق  عن  للموظفين  لصرفها  االستحقاقات  و  الرواتب  كشوف  إرسال  إرسال  يتم  قبل  نوك 

بالبنوك    المؤسسة حسابات    في الكشوف، كما يجب عليه أيضا التحقق من توافر السيولة النقدية الكافية  

 يتم سحب شيكات الرواتب عليها لصرفها نقدا.  التي

 

 قبض الراتب  في( التوكيل  8مادة )

ترط لقبول أمين  راتبه نقدا أن يوكل شخص آخر فى قبض راتبه، و يش  باستالميجوز ألى موظف يقوم  

التوكيل تحديد اسم الوكيل  التوكيل من    الخزينة  يعتمد  و رقم بطاقته أو ما يثبت شخصيته على أن 

يجوز    كشف الرواتب و االستحقاقات. و ال   في  باسمه رئيس الموظف المباشر، و على الوكيل أن يوقع  

 أن يكون التوكيل الواحد عن أكثر من راتب أو استحقاق شهر واحد. 

 ( إقرار بصرف الرواتب نقدا9مادة )

على أمين الخزينة بعد انتهاء صرف الرواتب و االستحقاقات نقدا إلى مستحقيها أن ي ذيل كشف الرواتب  

رفت لهم رواتبهم و استحقاقاتهم  ت بإقرار منه أن الموظفين الواردة أسماؤهم بالكشف قد ص  قاو االستحقا

يتقدموا لصرف   لم  الذين  فيما عدا  ذلك  بالكشف و  أمامه قرين أسماؤهم  تم توقيعهم  بمعرفته و  نقدا 

رواتبهم و استحقاقاتهم خالل فترة أسبوع من تاريخ بدء صرف الرواتب نقدا و تقديم الكشف إلى اإلدارة  

 تم صرفها بأسماء مستحقيها ضمن األرصدة الدائنة. لم ي التيتقوم بتعلية الرواتب  التي المالية 

 الميعاد  في لم تصرف   التي( طاب صرف الرواتب 10مادة )

إلى اإلدارة المالية لصرف راتبه، تقوم اإلدارة    كتابيلم تصرف بطب    التي عند تقد أحد أصحاب الرواتب  

تعلية و  الصرف،  عد  من  التحقق  بعد  المستحق  الراتب  باعتماد صرف  إلى    المالية  المستحق  المبلغ 

 . المحاسبياألرصدة الدائنة ، مع بيان رقم و تاريخ القيد 

 ( سداد االستقطاعات إلى الجهة المختصة 11مادة )

المواعيد   فى  المختصة  الجهات  إلى  المستحقة  الرواتب  من  االستقطاعات  سداد  المالية  اإلدارة  على 

 .ا الشأنهذ فيالمقررة طبقا للقوانين و اللوائح المعمول بها  

*** 
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 الباب السادس 

 السلف الخزائن والنقدية و

 النقدية ال: الخزائن وأو

 ( اختصاصات الخزينة  1مادة )

 تختص الخزينة بما يلى: 

 مواجهة الطلبات العاجلة بالصرف من السلفة المستديمة للخزينة.  •

 الواردة و توريدها للبنوك.  اتالم النقدية و الشيكات •

 استالم دفاتر الشيكات و إيصاالت التحصيل و المحافظة عليها.  •

 اتالم الطوابع المالية و األوراق ذات القيمة و المحافظة عليها.  •

كعوب   • الشيكاحفظ  خال  ت دفاتر  ذلك  او  للقواعد  طبقاً  لحفظها  االزمة  المدة  بحفظ  ل  لخاصة 

 . ة الالئحالمستندات حسبما هو وارد بهذه 

 ( عهدة الخزينة 2مادة )

بالفرع هو رئيسها المباشر، و جميع    المالي أو المساعد    الرئيسي المسئول عن عهدة الخزينة بالمركز  

محتويات الخزينة من نقود و شيكات و دفاتر ذات قيمة تكون عهدته شخصيا، و يكون مسئوالً عن  

 ته األصلية. درعية يسلمها من عهكل عهدة ف 

 بإجازة ( قام المسئول عن الخزينة 3مادة )

بالفرع،    الماليأو المساعد    الرئيسي حالة قيام المسئول عن الخزينة بإجازة سواء كان بالمركز    في 

باإلدارة للقيام بمهامه لحين عودته من اإلجازة،    العاملينيجب على مدير اإلدارة المالية انتداب أحد  

ى أن يتم إعداد محضر تسليم و تسلم و جرد للخزينة بعتمد من مدير اإلدارة المالية مع إيضاح  عل

 سجل الخزينة و يتم ذلك عند القيام باإلجازة و عند العودة منها.  فينتيجة الجرد  

 ( وفاة المسئول عن الخزينة أو اختفائه أو إيقافه عن العمل 4مادة )

أو انقطاعه    فجائيأو إيقافه عن العمل أو وقوع طارئ    اختفائهأو    حالة وفاة المسئول عن الخزينة  في 

عن العمل بسبب المرض مما يتعذر معه مباشرة أعمال الخزينة؛ يجب على مدير اإلدارة المالية تشكيل  

لجنة لفتح وجود محتويات الخزينة و بحضور أحد ورثة المتوفى، مع مطابقة نتائج الجرد مع سجل  

م و التسلم، داد محضر التسليينة على أن يتم إعالخزينة، و انتداب من يراه مناسبا ليتولى أعمال الخز

 سجل الخزينة.  في و وقع عليه من لجنة الجرد و المسئول عن الخزينة المنتدب و يسجل ذلك  

 ( مفاتيح الخزينة 5مادة )

بالفرع، بينما    الماليأو المساعد    الرئيسيعهدة أمين الخزينة بالمركز    األصليفييكون مفتاح الخزينة  

نة بحضور كل من المسئول عن الخزينة و مدير اإلدارة المالية أو من  تحفظ المفاتيح االحتياطية للخزي

م تفويضه داخل مظروف يوقع عليه كل منهما و يذكر بظاهره بيان الخزينة، و تاريخ وضع المفتاح  يت

المالية حيث  يتوى حفظ المظروف في خزانة خاصة بذلك.  بالمظروف، و يتم تسليمه إلى مدير اإلدارة  

دام الخزائن ذات األرقام السرية يعامل الرقم السرى للخزينة معاملة المفتاح. كما  حالة استخو في  

 يمكن االحتفاظ بالمفاتيح االحتياطية أو األرقام السرية فى صندوق أمانات بالبنك. 

 ( تلف قفل الخزينة الحديدية 6مادة )

الخ  في عن  المسئول  يكون  لجنة  تشكيل  يتم  الحديدية،  الخزينة  قفل  تلف  أعضحالة  أحد  ائها  زينة 

صالح القفل و تقرير صالحية الخزينة بعد اإلصالح. و بعد فتح الخزينة  لإلشراف على فتح الخزينة و إ
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سجل الخزينة و التوقيع    في يجب جرد محتوياتها و مطابقتها على سجل الخزينة و إثبات نتيجة الجرد  

 عليها من المسئول عن الخزينة و أعضاء اللجنة. 

 ( استخدام المفاتيح االحتياطية للخزينة 7مادة )

  في ( من هذا الباب، أو  4نصت عليها المادة رقم )  التي األحوال  في المفاتيح االحتياطية إال  م ال تستخد

األمر تشكيل لجنة يكون المسئول عن الخزينة  هذه الحالة، يستلزم    في حالة فقد مفاتيح الخزينة. و  

االحتياطية    حالمفاتيأحد أعضائها تتولى فتح المظروف المحتفظ بداخله المفاتيح االحتياطية و استخدام  

 بعد إعداد محضر بذلك. 

 ( مواعيد العمل بالخزينة 8مادة )

 يعة و نظام العمل بالفروع. المالية مواعيد العمل بخزائن الفروع بما يتناسب مع طب  اإلدارة يضع مدير  

 ( توريد المتحصالت إلى البنوك 9مادة )

البنك    إلى  الواردة  الشيكات  و  النقدية  من  العمل  يوم  متحصالت  توريد  الخزينة  عن  المسئول  على 

 المحدد الستالم تلك المتحصالت و ذلك فى نهاية كل يوم عمل. 

 ( كشف حركة الخزينة 10مادة )

أمين الخزينة يوميا بإعداد كشف بحركة الخزينة    /الرئيسي زينة بالمركز  يقوم المسئول عن عهدة الخ

)وارد و صادر( عن أعمال اليوم و يرسله إلى المحاسب المختص مرفقا به صور إيصاالت التحصيل  

 و حافظة إيداع البنك و أذون الصرف إلجراء المراجعة الحسابية و إعداد أذون القيد االزمة. 

 صحة أذون الصرف ( التحقق من 11مادة )

بالفرع أن يفحص بعناية خاصة جميع    الماليأو المساعد    الرئيسيعلى مسئول عهدة الخزينة بالمركز  

قبل الصرف، و أن يتأكد من أن التوقيعات على إذن الصرف    أذون الصرف مهما مانت قيمتها و ذلك

 صحيحة، و أنه ليس فى اإلذن تصحيح أو إضافة أو شطب غير موقع عليه من معتمد إذن الصرف. 

 ( توقيع صاحب الحق باالستالم12مادة )

  بالفرع إلجراء الصرف ألصحاب   الماليأو المساعد    الرئيسيخزينة بالمركز  ليلتزم مسئول عهدة ا

الحق دون غيرهم، و عليه أن يتحقق من شخصية طالب الصرف بأية وسيلة من الوسائل، و أن يطلب  

 إذن الصرف مع إيضاح تاريخ الصرف.   فيالخانة المعدة لذلك    في منهم التوقيع بإمضائهم أو بختمهم  

 ( ترصيد كشف حركة الخزينة يوميا13مادة )

بالفرع حساب قيمة    الماليأو المساعد  الرئيسينهاية اليوم، على مسئول عهدة الخزينة بالمركز   في

للخزينة مع الرصيد    الفعليرصيد النقدية و الشيكات من واقع كشف حركة الخزينة و مطابقة الرصيد  

 . الدفتري

 ( سجل عهدة الخزينة 14مادة )

بالفرع إمساك سجل ع هدة الخزينة    الماليلمساعد  أو ا  الرئيسيعلى مسئول عهدة الخزينة بالمركز  

وقت على أن يتطابق ذلك مع الرصيد بكشف حركة الخزينة.    فيأي الذى يوضح رصيد عهدة الخزينة  

 قد تكون بالخزينة من مستندات أو أوراق ذات قيمة.   التيكما يتضمن هذا السجل بيان األمانات 

 

 لمحتويات الخزينة  الدوري ( الجرد 15ة )دما

تواريخ غير محددة، أحد العاملين باإلدارة    فييكلف مدير اإلدارة المالية، مرة كل شهر على األقل و  

بالفرع المختص و ذلك    المالي، و المسئول    الرئيسيالمالية للقيام بجرد محتويات الخزينة بالمركز  
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الخزينة المختص و اثبات ذلك بسجل    / أمين  الرئيسيز  حضور المسئول عن عهدة الخزينة بالمرك   في 

 أمين الصندوق.  /مدير المؤسسة  عهدة الخزينة، على أن تعتمد نتائج الجرد من 

 ( اكتشاف أمين الخزينة وجود عجز أو زيادة فى عهدته  16مادة )

وجود عجز أو    اليومي إذا تبين للمسئول عن عهدة الخزينة/ ألمين الخزينة عند عد رصيد الخزينة  

أو المساعد    الرئيسي للخزينة، يجب عليه إبالغ مدير اإلدارة المالية بالمركز    الدفتري ن الرصيد  زيادة ع

جميع األحوال. على    في سجل عهدة الخزينة. و    فيبالفرع المختص و ذلك كتابةً مع إثبات ذلك    المالي

رصيد الخزينة فوراً ، و أن يورد الزيادة    في مسئول عهدة الخزينة/ أمين الخزينة أن يسدد العجز  

تنفيذى و أمين الصندوق التخاذ  لمدير البإيصال توريد نقدى، و على مدير اإلدارة المالية إبالغ كل من ا

 هذا الشأن.  فيما يراه مناسباً من إجراءات 

 سوية عجز أو زيادة في رصيد الخزينة نتيجة للجرد ( ت17مادة )

إذا ما ظهرت نتائج الجرد وجود زيادة أو عجز يتم إعداد محضر بنتائج الجرد مع تحليل أسباب الزيادة  

أو العجز، ورفع هذا المحضر إلى مدير اإلدارة المالية الذي عليه أن يكلف أحد العاملين بدراسة أسباب  

لم يتم التعرف على سبب الزيادة أو العجز وثبت أن العجز / الزيادة ليس بسبب    العجز أو الزيادة، فإذا

وأمين    مدير المؤسسة  قصور أو إهمال المسئول عن عهدة الخزينة/ أمين الخزينة؛ يتم العرض على  

 الصندوق مع التوصية باتخاذ اإلجراءات التالية: 

بعد مرور علم بقيده بحساب اإليرادات    تعلية قيمة الزيادة في حساب أرصدة دائنة، على أن يسوى •

 المتنوعة. 

 . المؤسسة تسوية قيمة العجز طبقا  ألحكام الئحة السلطات والصالحيات المالية واإلدارية ب •

 وجود عجز أو زيادة في رصيد الخزينة بسبب قصور أو إهمال أمين الخزينة  ( 18مادة )

إذا ثبت أن العجز أو الزيادة كالنت بسبب قصور أو إهمال مسئول عهدة الخزينة؟ أمين الخزينة، على  

عهدة    ل بما يرى اتخاذه من إجراءات تجاه مسؤو  مدير المؤسسة  مدير اإلدارة المالية التوصية لدى  

 الخزينة / أمين الخزينة بما في ذلك الجزاء اإلداري. 

 

 المؤقتة ثانيا: السلفة المستديمة و

 ( الترخيص بصرف السلفة 19مادة )

تحدد قيمة السلف المستديمة / المؤقتة للمركز الرئيسي والفروع بناًء على اقتراح كل من مدير الفرع  

.  وفي جميع األحوال يجب أن يبن في الطلب الغرض من  مدير المؤسسة  اإلدارة المختصة واعتماد    / 

فة( ونموذج  السلفة وأسباب طلبها واسم ووظيفة الشخص الذي سوف يعهد إليه بالسلفة )حامل السل

 توقيع المسؤول المفوض باإلنفاق من السلفة. 

العاجلة و احتياجاتها  الفرع الطالب/ اإلدارة الطالبة وويجب دراسة ظروف   مدى مواجهتها للطلبات 

استخدام السلفة في غير    وتحديد قيمتهاوال يجبالترخيص بالسلفة    يقتضيللشراء أو اإلصالح مما  

منها وسيلة لعدم االلتزام باألحكام العامة للصرف  يتخذ الصرف    خصصت من أجله أو أن  الذيالغرض  

 الواردة في لوائح أو نظم أو قرارات أخرى. 

 

 ( إثبات السلفة المستديمة بالدفاتر 20مادة )

لمستديمة ضمن الحسابات المدينة  يتم إثبات/ اإلدخال بقيمة السلفة المستديمة على حساب السلفة ا

 شخصي باسم حاملها. يفتح لكل سلفة حساب و
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 ( حدود وحاالت الصرف من السلفة المستديمة 21مادة )

 يكون الصرف من السلفة المستديمة لدى )المركز الرئيسي/ الفرع( على الحاالت اآلتية: 

 المشتريات النثرية لمواجهة حاجة عاجلة.  •

 اإلصالحات وأعمال الصيانة البسيطة والعاجلة.  •

 والغاز. سداد فواتير المياه، والكهرباء  •

 مصاريف االنتقال أو النقل أو الضيافة.  •

 أي مصاريف أخرى طارئة يتطلبها العمل.  •

و المشتريات،  تجزئة  يجوز  واوال  الشراء،  بغرض  الخدمات  على  السلفة  لحصول  من  الصرف 

 المستديمة. 

 إذن الصرف بختم "د فع" ( ختم 22مادة )

 صرف قيمتها بخاتم "د فع".  ت ختم أذون الصرف وكافة مستندات الصرف من السلفة بمجرد 

 ( استعاضة السلفة المستديمة 23مادة )

، وذلك بإعداد كشقف تفريغ المنصرف  %75يتم استعاضة قيمة السلفة، متى بلغ المنصرف منها نسبة  

تقديمه مع كافة المستندات المؤيدة إلى المسئول عن  المصروفات و مع تحليله على مستوى حسابات  

المالية   ا  الذيالمراجعة  تنفيذ أعمال  الزمة، ويتولى  اتخاذ اإلجراءات نحو استصدار شيك  لمراجعة 

 بقيمة المنصرف من تلك السلفة مقابل الخصم على حسابات المصروفات المختصة. 

 ( رد رصيد السلف المستديمة في نهاية كل سنة مالية 24مادة )

نهاية كل سنة مالية على أن تجدد السلف  ت رد المبالغ المتبقية من السلف المستديمة بدون صرف في  

  المالي على المسئول  القيمة دون حاجة لترخيص جديد. و  في أول السنة المالية التالية تلقائياً بنفس 

بالفرع مراجعة قيم السلف المستديمة من وقت    الماليعن المراجعة المالية باإلدارة المالية / المسئول  

مع األغراض المخصصة لها، والتوصية بتخفيض قيمة السلفة    للتأكد من مدى مالءمة قيمتها  آلخر

طبقاً ألحكام الئحة السلطات    –إذا ما رأى أن قيمتها تزيد عن االحتياجات الفعلية، وللسلطة المختصة  

تخفيض أو زيادة قيمة السلفة المستديمة بما يتناسب مع متطلبات    –والصالحيات المالية واإلدارية  

 العمل. 

 جيل أذون الصرف ( تس25مادة )

يجب تسجيل كافة أذون الصرف من السلف المستديمة بسجل السلفة المستديمة بما يسمح باستخراج  

 رصيد السلفة أوال بأول. 

 ( الجرد المفاجئ على رصيد السلفة المستديمة 26مادة )

أرصدة  االختصاص بالرقابة على حسابات و  تلتزم اإلدارة المالية/ المسئول المالي بالفرع كل في حدود

من  السلف المستديمة، عن طريق تكليف أحد العاملين بها بإجراء الجرد المفاجئ على رصيد السلفة  

التوقيع على السجل بما يفيد إجراء الجرد. وإذا ظهر عجز في السلفة  واقع سجل السلفة المستديمة، و

لتقرير بذلك إلى مدير اإلدارة المالية الذي يقوم برفع األمر  المستديمة، فعلى من قام بالجرد أن يتولى ا

 أو أمين الصندوق التخاذ الالزم.  مدير المؤسسة إلى 

يتم  ختالس، يسوى رصيد السلفة فوراً و إذا تبين أن هذا العجز راجع إلى اإلهمال أو التقصير أو االو

 سلفة. تسليمها لشخص آخر، فضالً عن اتخاذ االزم نحو مجازاة حامل ال

 ( دواعي صرف سلفة مؤقتة 27مادة )
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ال تمنح السلفة المؤقتة إال في الحاالت التي يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادي ولمواجهة  

 متطلبات ذات طبيعة معينة، وال تصرف إال عن أعمال مقدر إنجازها في فترة محددة. 

 ( الترخيص بصرف سلفة مؤقتة 28مادة )

ؤقتة للصرف منها على غرض أو أغراض معينة ولمدة محددة بناًء على  يجوز الترخيص بسلفة م

واعتماد أمين    مدير المؤسسة  طلب مدير اإلدارة/ الفرع المختص، وتتم الموافقة على هذا الطلب من  

المالية واإلدارية، وتتحد قيمة السلفة المؤقتة في   الصندوق أو طبقا لالئحة السلطات والصالحيات 

 . حدود الغرض منها

 ( ميعاد تسوية السلفة المؤقتة 29مادة )

ؤقتة بمجرد انتهاء الغرض  تصرف السلفة المؤقتة دفعة واحدة لحاملها على أن يتم تسوية السلفة الم

على اإلدارة المالية/ المسئول  باالعتماد. وذلك مقابل مستندات الصرف المعتمدة من المفوض  منها، و

 . مطالبة حامل السلفة بسرعة تسويتهاومراقبة تسوية السلفة المؤقتة و  متابعة عالماليبالفر

*** 
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 الباب السابع

 الرقابية العمليات المحاسبية و

 الً: أحكام عامة أو

 متطلبات الجهات المانحة/ المتبرعة/ الواهبة تزام بمعايير المحاسبة المصرية و ( االل1مادة )

السنوية  المؤسسة ت عد   معايير    كذلكو  موازناتها  أساس  الفعلية على  الختامية  والحسابات  المواقف 

أخذاً  المصرية  ألالمحاسبة  وفقا  الواهبة   / المتبرعة   / المانحة  الجهات  متطلبات  االعتبار  في  حكام   

رقم   التنفيذية  و  2002لسنة    84القانون  و  توالقراراالئحته  له.  المنفذة  ت عد  الوزارية  أن  يجب 

و   المؤسسة  لمقبوضاتها  أخرى  وقائمة  ومصروفاتها،  إليراداتها  سنوية  )قائمة    مدفوعاتهاقائمة 

و  النقدي  لألساس  طبًق  والمدفوعات(  تاريخ    مالي مركز  المقبوضات  المالية    ءاالنتهافي  السنة 

 . المؤسسة

 المحاسبية ( المجموعة الدفترية 2مادة )

يجب توثيقها من الجهة    الذيمجموعة من السجالت المالية اإلجمالية    المؤسسةيتضمن النظام المالي  

لسنة    149لبات القانون رقم  مجموعة السجالت اإلحصائية طبقاً لمتط  إلى  اإلدارية المختصة باإلضافة 

 أسلوب التطبيق يدوياً أو ألياً. الئحته التنفيذية سواء كان  و  بشأن تنظيم ممارسة العمل األهلى  2019

 ( مكونات النظام المحاسبي 3مادة )

 ما يلي:   المؤسسة يجب أن يتضمن النظام المحاسبي 

 الثابتة. قواعد إهالك األصول الواجب إتباعها، بما فيها نسب و  السياسات المحاسبية •

 . تلك النماذجكيفية استيفاء و المؤسسة نماذج المستندات المستخدمة فيالدورات المستندية و  •

 إجراءات العمل المالية الواجب إتباعها في استيفاء البيانات، وتداول المستندات.  •

 نظام إعداد الحسابات والقوائم المالية.  •

 سجيل العمليات المالية( ت4مادة )

المؤيدة  سبية يدوًي أو إدخالها على الحاسب اآللي من واقع المستندات  يتم تسجيل كافة العمليات المحا

بعدة اعتمادها من السلطة المختصة، ومن ثم تتوافر كافة بيانات الحسابات الفرعية، وحسابات العهد  

األعمال   ملخص  قيد  يتم  حيث  يدوياً  العامة  اليومية  إمساك  يتم  ذلك  وبجانب  آلياً  المخزن  وسجالت 

الحاسب اآللي( و الحاسب اآللي بها )في حالة استخدام  المستخرج من  البنك  الشهرية  يومية  كذلك 

 والصندوق لمتابعة حسابات البنوك والنقدية. 

 ( تصويب أخطاء القيود المحاسبية 5مادة )

الممسوكة   المالية  السجالت  الحشر في  أو  الطمس  أو  المسح  أو  التصويب الكشط  بغرض  ال يجوز 

 يدويا، على أن يتم التصويب بإجراء القيود المحاسبية التصحيحية االزمة. 

 يزان المراجعة الشهري( م6مادة )

التحليلية وميزان    المؤسسةيجب أن يتم شهرياً استخراج ميزان مراجعة لكل مجموعة من حسابات  

مراجعة إجمالي عام، مع التحقق من تطابق مجموع موازين المراجعة التحليلية مع ميزان المراجعة  

 اإلجمالي. 
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 ( مواعيد إقفال الحسابات7مادة )

السنوية  هاء من إقفال الحسابات الشهرية ومواعيد االنت  المؤسسةالمحاسبي  المالي ويوضح النظام  

ألحكام القوانين    طبقاأو الجهات الخارجية    المؤسسة وكذا مواعيد تقديم مختلف التقارير المالية إلدارة  

 والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

 ثانياً: إصدار وحفظ السجالت والمستندات المالية 

 ( سلطة اعتماد النظام المالي8دة )ما

السجالت المالية التي يجب  ذلك نماذج المستندات و  باعتماد النظام المالي بما في مجلس األمناءيختص  

 كما يختص باعتماد تعديلها إذا تطلب األمر ذلك.  المؤسسةأن تستخدمها كافة إدارات/ فروع 

 غير مالية ( صالحية اعتماد استخدام سجالت أو مستندات 9مادة )

يجوز لمديري اإلدارات أو مديري الفروع اعتماد استخدام مستندات أو سجالت غير مالية ألغراض  

 بيانية أو إحصائية حسب مقتضيات العمل في اإلدارات او الفروع التابعة لهم. 

 االستعمال المستندات المالية بعد ( حفظ السجالت و10مادة )

بطريقة منظمة تكف ل حمايتها  المالية بعد استعمالها بصورة آمنة والسجالت  يجب حفظ المستندات و

السجالت  ا في مكان مخصص لحفظ المستندات ويجب ترتيبهليها عند الحاجة. وسهولة الرجوع إو

 المالية. 

 المستندات المالية ( مكان حفظ السجالت و11مادة )

)المركز   بكل من  المالية تخصيص موظف  يكون مسئوالً عن حفظ  روع(  الف  /الرئيسي على اإلدارة 

عهدو تكون  بحيث  المالية  المستندات  و  السجالت  وتداول  الشخصية.  من  ته  آياً  تسليم  يجوز  ال 

 المستندات أو السجالت إال بعد القيد في السجالت المنظمة ألسلوب تداول المستندات. 

 ( حفظ السجالت و المستندات المالية 12دة )ما

السنة   و  الجارية  المالية  بالسنة  الخاصة  المالية  السجالت  و  المستندات  حفظ  المالية  اإلدارة  على 

السابقة عليها، و أن تودع في مكان الحفظ كافة المستندات و السجالت المالية التي يجب االحتفاظ  

 بها للرجوع إليها عند الحاجة. 

 لية ( فقد أو ضياع السجالت أو المستندات الما13مادة )

فور علم أحد الموظفين بفقد أو ضياع أي سجل أو مستند مالي سواء أثناء االستخدام أو الحفظ، يجب  

المباشر بم  إلى رئيسه  ذلك  إبالغ  الواقعة. وعليه  المباشر  قتضى مذكرة تحدد ظروف  الرئيس  على 

المالية لرفعه إلى كل من   ق إلحالة  وأمين الصندو  مدير المؤسسة  عرض األمر على مدير اإلدارة 

والمسئول عن المراجعة    الداخليالموضوع إلى سلطة التحقيق المختصة مع ضرورة إخطار المراجع  

 . المؤسسةالمالية ب

 ( لجنة التخلص من السجالت أو المستندات المالية 14مادة )

  و بناًء على توصية مدير اإلدارة المالية،   مجلس األمناء تشكل بقرار من أمين الصندوق بعد موافقة  

من   التخلص  إجراءات  على  اإلشراف  تتولى  و  المالية  المستندات  أو  السجالت  من  للتخلص  لجنة 

المستندات و السجالت المالية التي انتهت الحاجة إليها و يجب أن يكون من بين أعضائها المسئول  

على    المختصة. و   االجتماعي عن المراجعة المالية، و المراجع الداخلى ، و مندوب مديرية التضامن  

 هذه اللجنة مراعاة الضوابط التالية: 

 تسلم قوائم السجالت و المستندات المعدة للتخلص منها من المسئول عن حفظ المستندات.  •
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 التحقق من انقضاء المدة المقررة لحفظها قانوناً و كذا انتفاء الحاجة إليها.  •

ضرورة الحفاظ    المؤسسة التحقق من إتمام تخزين صور السجالت و المستندات التي ترى إدارة   •

 على البيانات و المعلومات الواردة بها. 

 اإلشراف على عملية التخلص من المستندات طبقاً للطريقة التي يحددها قرار تشكيل اللجنة.  •

 و كافة أعضائها.  إعداد محضر باإلجراءات المتبعة و توقيعه من رئيس اللجنة •

 اعتماد المحضر من أمين الصندوق.  •

 ق متنازع عليهااستثناء المستندات المتعلقة بحقو  ( 15مادة )

و    ىيستثن  السجالت  كافة  السابقة  المادة  في  إليها  المشار  المستندات  من  التخلص  إجراءات  من 

أو الشركات أو المؤسسات  و األفراد    المؤسسةالمستندات المالية المتعلقة بحقوق متنازع عليها بين  

 الخاصة أو غيرها لحين إتمام تسوية النزاع نهائيا أو سقوط الحق بالتقادم. 

 المؤسسة ( حفظ السجالت و المستندات الرسمية 16) مادة

و    المؤسسةبوضع نظام حفظ السجالت الرسمية    المؤسسةيقوم كل من أمين الصندوق و أمين عم  

والتقارير المالية والسجالت الرسمية األخرى  مجلس األمناءومحاضر    المؤسسةيجب حفظ مستندات  

 . المؤسسة طوال فترة عمل 

 

 رابعا: الدفاتر ذات القيمة 

 ( ماهية الدفاتر ذات القيمة 17مادة )

 الدفاتر ذات القيمة هي: 

 دفاتر الشيكات وكعوبها.  •

 دفاتر طوابع جمع التبرعات.  •

 استالم التبرعات واالعانات. دفاتر قيد و •

 دفاتر توريد نقدية وايصاالت استالم الشيكات.  •

 الطوابع والنماذج المدموغة.  •

 ( الرقابة على الدفاتر ذات القيمة  18مادة )

 تتم الرقابة على الدفاتر ذات القيمة على النحو التالي: 

باعتماد مدير اإلدارة المالية  الرقابة على طلب دفاتر الشيكات من البنوك بحيث ال يتم طلبها إال   •

 والمفوضين بالتوقيع. 

 الرقابة على استالم دفاتر الشيكات من البنوك بحيث تكون عهدة شخص مسئول.  •

التأكد من تسجيل ما تم استالمه من دفاتر الشيكات بسجالت الرقابة على حركتها، مع التوقيع   •

 من المستلم بما يفيد ذلك. 

بعد التأكد من استخدام الشيكات بالدفتر السابق وتسجيل الدفتر    ال يجوز صرف دفتر الشيكات إال •

 المرتد بالسجالت المعدة لذلك.

ال يجوز صرف دفاتر إيصاالت استالم النقدية / شيكات إال بعد التأكد من استخدام إيصاالت الدفتر   •

 السابق ورده متضمناً الصورة التي تبقى بالدفتر. 

اتر ذات القيمة لدى أمين الخزينة المختص مرة كل ستة  يجب إجراء الجرد الدوري على الدف •

دفاتر   التوقيع على  اللجنة  أعضاء  الغرض، وعلى  لهذا  ت شكل  لجنة  بمعرفة  األقل  أشهر على 

 الرقابة بما يفيد إتمام الجرد، وعليهم التقرير الفوري عن أيه مالحظات قد تظهر لهم. 
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 يحظر قطعيا إقراض الدفاتر ذات القيمة.  •

نقل أو تغيب الموظف المكلف باستعمال دفتر ذو قيمة، على الموظف الذي يخلفه في  في حالة  •

 العمل أن يوضح حالة الدفتر علي ظهر أول قسيمة ثابتة لم تستخدم صورها المعدة للنز. 

 استالمها( مراجعة الدفاتر ذات القيمة قبل 19مادة )

دقيقة  قوم بمراجعة صفحاتها مراجعة  ات القيمة أن يأي من الدفاتر ذ  باستالمكل موظف مكلف    على

كل  اختصاصهبشأن تداول هذه الدفاتر. وعد مسئوالً عما يكون في مرحلة  قبل التوقيع باستالمها، و   

علي أجزائها يعرضه فضالً عن اإلجراءات التأديبية إلي  على تلك الدفاتر أو  إهمال منه في المحافظة  

 من خسارة بسبب الفقد.   المؤسسةتعويض ما قد يلحق 

 ( اكتشاف خطأ في الطباعة أو تسلسل أرقام الدفتر 20مادة )

نقص في الصور لم يتم اكتشافها عند    أوفي حالة اكتشاف خطأ في طباعة أو تسلسل أرقام أحد الدفاتر

كافة   التوقف عن استخدامه مع شطب  أو  الدفتر،  استالمها من مصادرها؛ يجب عدم استعمال هذا 

المدير المختص على  بذلك يوقع عليه من صاحب العهدة وإعداد محضر  وختمها بخاتم الغ والصفحات  

 أن يودع ذلك الدفتر بالخزينة مع الدفاتر المستعملة. 

 للدفتر  الجزئي ( الفقد الكلى أو 21ة )ماد

على من بعهدته أحد الدفاتر ذات القيمة في حالة فقده أو فقد جزء منه أن يرفع األمر إلى رئيسه  

اتر أو أجزاء الدفتر المفقودة،  المباشر الذي يتوجب عليه اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع استعمال الدف

من بين أعضائها لتحديد سبب الفقد، ومدى الضرر الناتج  ة  سرعة تشكيل لجنة ال يكون صاحب العهدو

اإلجراءات   التخاذ  المالية  اإلدارة  مدير  إلى  أعمالها  بنتائج  تقريرا  ترفع  أن  اللجنة  وعلى  عنه. 

لكل من   األمر  رفع  عليه  يجب  اختالس،  أو  نتيجة سرقة  كان  الفقد  أن  ثبت  وإذا  مدير  الضرورية. 

 . المؤسسةوصياته في هذا الشأن ضمانا للمحافظة على حقوق ، و أمين الصندوق مع تالمؤسسة 

 

 خامساً: المراجعة المالية والمراجعة الداخلية ومراقب الحسابات 

 المؤسسة ( مراقب حسابات 22مادة )

،  مجلس األمناءمراقباً للحسابات من المحاسبين المقيدين بالجدول من غير أعضاء    المؤسسة يكون  

شارك البسمة بتعيينه وتقدير أتعابه، ويتولى مهمته من تاريخ تعيينه إلى    إدارةجمعية يقوم مجلس  

 . مجلس األمناءتاريخ اجتماع 

 التعاون مع المراجعين ( 23مادة )

التعاون مع كل من المسئول عن المراجعة المالية أو المراجع    المؤسسة على كافة إدارات، وفروع  

ومراجع   للمحاسبات،  المركزي  الجهاز  مراجع  و  الخارجي  المراجع  و  اإلدارية الداخلي،    الجهة 

المختصة، وتقديم المعلومات، والبيانات، والسجالت، والكشوف، والمستندات االزمة إلنجاز مهامهم  

 . ل يانات أداء عملهم على الوجه األكموعدم إخفاء أيه معلومات أو ب 
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 سادسا: المخالفات المالية

 ( ماهية المخالفة المالية24مادة )

، والوحدات التابعة لها  المؤسسةتشمل المخالفة المالية كل عمل أو تصرف يقوم به أحد العاملين ب

في أداء األعمال المسندة    يوكذا اإلهمال أو التقصير العمد  المؤسسةيترتب عليه ضياع أو فقد أموال  

 بأعباء مالية إضافية أو صرف مبالغ دون وجه حق أو مبرر.  المؤسسةإليه بما يؤدي إلى تحميل 

 ( صور المخالفات المالية 25مادة )

 ما يلي:   ةيعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذه الالئح 

القوانين، واللوائح المعمول بها  مخالفة القواعد واإلجراءات المالية المنصوص عليها في  •

 . المؤسسة ب

أو صرف    المؤسسةأموال  لتصرفات التي يترتب عليها ضياع  سوء االستعمال وااإلهمال والتقصير و •

 . المؤسسة مبالغ دون وجه حق أو عدم القيام بإجراءات تحصيل اإليرادات وتوريدها إلى خزينة 

مديرية   • مراجع  أو  الخارجي  أو  الداخلي  المراجع  أو  المالية  المراجعة  عن  المسئول  تمكين  عدم 

التي  التضامن االجتماعي أو الجهاز المركزي للمحاسبات من االطالع على المستندات والسجالت  

 يتطلبها أداء أعماله وإنجاز مهمته. 

عد الرد على تقارير المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي أو مراجع مديرية التضام االجتماعي   •

 المختصة أو الجهاز المركزي للمحاسبات في الموعد المحدد. 

س أو سرقة  عدم إبالغ المسئول عن المراجعة المالية والمراجع الداخلي بما يقع من حوادث اختال •

 أو حريق أو تزوير. 

 . المؤسسة إفشاء أسرار العمل المالية التي يطلع عليها الموظفون بحكم ممارسة وظائفهم وأعمالهم ب •

 استغالل الوظيفة بصفة عامة أو الحصول على منفعة خاصة للموظف أو استفادة بسبب الوظيفة.  •

 المؤسسة ( مسئولية الخسارة في أموال 26مادة )

يجب   المؤسسةأي حادث من حوادث االختالس أو أي حادث يترتب عليه خسارة مالية  بمجرد وقوع  

أمين الصندوق بالموضوع واتخاذ اإلجراءات القانونية قبل المسئولين    /مدير المؤسسة  إخطار كل من  

تلك األموال، و    عالوة على  تحديد مسئول عن    إذا تحصيل  المالية عن  المخالفة  التحقيق في  أسفر 

، علي اإلدارة المالية قيدها علي المسئول و تحصيلها منه طبقا  المؤسسةالخسارة التي لحقت أموال  

 ألحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

*** 
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 الصفحةرقم 

 الفهرس

 المحتويات 

 3..................األول........................................................................................................................الباب 

 3.................عامة.........................................................................................................................أحكام  

 3.............................أو تعديل أو إلغاء أحد أحكامها................................................. ة ( سلطة اعتماد الالئح1مادة )     

 3.........( مطاق التطبيق...............................................................................................................2مادة )     

 3......................................................................( تعريفات........................................................3مادة )     

 5.......( سلطات الشراء والتعاقد......................................................................................................4مادة )     

 6االحتياجات الضرورية.................................................................................( التعاقد والشراء في حدود 5مادة )     

 6......( االستعانة ببيوت الخبرة اإلستشارية..........................................................................................6مادة )     

 6( حظر تجزئة المشتريات والخدمات بقصد تفادي االلتزام بأحكام الالئحة.........................................................7) مادة     

 6................( طرق الشراء والتعاقد................................................................................................8مادة )     

 6..........( مخالفة أحكام الالئحة.......................................................................................................9مادة )     

 6........................................................( تاريخ سريان الالئحة....................................................... 10مادة )     

 7..........................الباب الثاني.................................................................................................................

 7..................................................................................................شراء االحتياجات والتعاقدات والخدمات..........

      7.........( البيان السنوي لالحتياجات...................................................................................................1مادة )     

 7تحديد المواصفات التفصيلية............................................................................................... ة( مسؤولي2مادة )     

 7..........................( كراسة شروط المناقصة العامة............................................................................3مادة )     

 8....... ( مدة تقديم وسريان العطاءات..................................................................................................4مادة )     

 8..........................................................( إقرار مقدم العطاء بقبول الشروط العامة للعطاءات......................5مادة )     

 8.......( اإلعالن عن المناقصة العامة.................................................................................................6مادة )     

 9................................................................................................( أحكام تقديم العطاءات................7مادة )     

 9.........( استيفاء بيانات العطاءات....................................................................................................8مادة )     

 10........( سريان أسعار العطاء.........................................................................................................9)مادة      

 10............................ ( التامين االبتدائي )المؤقت(.............................................................................10مادة )     

 10.......( مصادرة التأمين االبتدائي...................................................................................................11مادة )     

 11...................................................................( استكمال التأمين االبتدائي إلى قيمة التأمين النهائي............ 12مادة )     

 11......( عدم تقديم التأمين النهائي في المدة المحددة.................................................................................13مادة )     

 11..............................( التغاضي عن طلب التأمين النهائي واإلعفاء منه...................................................14مادة )     

 11....... ( مصادرة التأمين النهائي.....................................................................................................15مادة )     

 12.. ( أحكام عمل لجنة المناقصات والمزايدات........................................................................................16مادة )     

 12..............................( تأخر وصول العطاء.................................................................................. 17مادة )     

 12........( تفريغ العطاءات.............................................................................................................18مادة )     

 12........................................................................( الدراسة الفنية للعطاءات....................................19مادة )     

 13.....( المراجعة الحسابية للعطاءات وتفريغها........................................................................................20مادة )    

 13.........................................................................................................( محضر البت في العطاءات.21مادة )    

 13......... ( أسباب استبعاد العطاء.......................................................................................................22مادة )    

 14........... ( إلغاء المناقصة.............................................................................................................23مادة )    

 14................................. ( إرساء المناقصة وإخطار أصحاب العطاءات......................................................24مادة )    
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 14............ ( توقيع العقد................................................................................................................25مادة )    

 15.............................................................................( التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة......................26مادة )    

 

 56........................الباب األول..................................................................................................................

 56.............................................................................................................................أحكام عامة.............

 56.............أو تعديل أو إلغاء أحد أحكامها.................................................................  ة ( سلطة اعتماد الالئح1مادة )     

 56.........( مطاق التطبيق...............................................................................................................2مادة )     

 56........................................................( تعريفات......................................................................3مادة )     

 58.......( سلطات الشراء والتعاقد......................................................................................................4مادة )     

 58لضرورية.................................................................................( التعاقد والشراء في حدود االحتياجات ا 5مادة )     

 58......( االستعانة ببيوت الخبرة اإلستشارية..........................................................................................6مادة )     

 58جزئة المشتريات والخدمات بقصد تفادي االلتزام بأحكام الالئحة.........................................................( حظر ت7مادة )     

 58........( طرق الشراء والتعاقد........................................................................................................8مادة )     

 58.......................................( مخالفة أحكام الالئحة..........................................................................9مادة )     

 58.......( تاريخ سريان الالئحة........................................................................................................10مادة )     

 59...........................................الباب الثاني................................................................................................ 

 59..................شراء االحتياجات والتعاقدات والخدمات..........................................................................................

      59..................................................................................( البيان السنوي لالحتياجات..........................1مادة )     

 59تحديد المواصفات التفصيلية............................................................................................... ة( مسؤولي2مادة )     

 59وط المناقصة العامة......................................................................................................( كراسة شر 3مادة )     

 60...........( مدة تقديم وسريان العطاءات..............................................................................................4مادة )     

 60...( إقرار مقدم العطاء بقبول الشروط العامة للعطاءات.............................................................................5مادة )     

 60.............................................( اإلعالن عن المناقصة العامة...........................................................6مادة )     

 61.........( أحكام تقديم العطاءات.......................................................................................................7مادة )     

 61.......................................................................................( استيفاء بيانات العطاءات......................8مادة )     

 61........( سريان أسعار العطاء.........................................................................................................9مادة )     

 61...امين االبتدائي )المؤقت(......................................................................................................( الت10مادة )     

 62....................( مصادرة التأمين االبتدائي......................................................................................11مادة )     

 62......( استكمال التأمين االبتدائي إلى قيمة التأمين النهائي.........................................................................12مادة )     

 62..........................................................( عدم تقديم التأمين النهائي في المدة المحددة.............................13مادة )     

 62.( التغاضي عن طلب التأمين النهائي واإلعفاء منه................................................................................ 14مادة )     

 63............................................................................................( مصادرة التأمين النهائي................15مادة )     

 63..( أحكام عمل لجنة المناقصات والمزايدات........................................................................................16مادة )     

 63ر وصول العطاء................................................................................................................( تأخ17مادة )     

 63..................( تفريغ العطاءات...................................................................................................18مادة )     

 63........( الدراسة الفنية للعطاءات....................................................................................................19مادة )     

 64........................................................( المراجعة الحسابية للعطاءات وتفريغها.....................................20مادة )    

 64....( محضر البت في العطاءات......................................................................................................21مادة )    

 64.............................................................................................( أسباب استبعاد العطاء...................22مادة )    

 65...........( إلغاء المناقصة.............................................................................................................23مادة )    

 65................................( إرساء المناقصة وإخطار أصحاب العطاءات.......................................................24مادة )    

 65............( توقيع العقد................................................................................................................25مادة )    
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 66............................................................................( التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة....................... 26مادة )    

 

 

 66........( الدعوة إلى المناقصة المحدودة...............................................................................................27مادة ) 

 66ناقصات العامة في المناقصات المحدودة........................................................................( االلتزام بأحكام الم28مادة ) 

 66.........( استخدام نموذج العطاء.......................................................................................................29مادة ) 

 67..( فتح مظاريف عطاءات المناقصة المحدودة........................................................................................30مادة ) 

 67.........................( حاالت الشراء أو التعاقد بالممارسة.........................................................................31مادة ) 

 67...( الدعوة إلى تقديم عروض في ممارسة............................................................................................32مادة ) 

 68.......( فتح مظاريف الممارسة........................................................................................................33مادة ) 

 68..........................( توصيات لجنة المناقصات والمزايدات.....................................................................34مادة ) 

 68.........( شروط التعاقد بالممارسة.....................................................................................................35مادة ) 

 68...............................................................( حاالت التعاقد باألمر المباشر..........................................36مادة ) 

 69.......( التعاقد باألمر المباشر مع مقدمي الخدمات....................................................................................37مادة ) 

 69شر..............................................................................................( أحكام وإجراءات التعاقد باألمر المبا38مادة ) 

 69......( ضرورة تحديد الفئة والكمية عند التعاقد باألمر المباشر....................................................................... 39مادة ) 

 70........................................................................................................................................ الباب الثالث..

 70.................................أحكام تنفيذ التعاقدات................................................................................................

 70...............( إعداد العقد................................................................................................................1مادة )   

 70................................................................................. ( المدة المحددة للتوريد أو التنفيذ.......................2مادة )   

 70......... ( التأخير واإلخالل بشروط التعاقد.............................................................................................3مادة )   

 71غرامة التأخير............................................................................................................. ( اإلعفاء من 4مادة )   

 71.................. ( وفاة المتعاقد معه.....................................................................................................5مادة )   

 72..........................الباب الرابع.................................................................................................................

 72)المخردة(........................................................................................................... أحكام بيع األًصول والمنقوالت 

 72...... ( طلب بيع األصول أو المقوالت المستعملة...................................................................................... 1مادة )     

 72....... ( دراسة إمكانية االستفادة من المنقوالت قبل إقرار بيعها.......................................................................2مادة )     

 72............................................... ( تقدير أثمان المنقوالت المعروضة للبيع................................................3مادة )     

 72.............. ( البيع باالتفاق المباشر.....................................................................................................4مادة )     

 73................................................................................................. ( أحكام إجراءات البيع باالتفاق المباشر 5مادة )     

   73( لجنة تسليم األصول والمنقوالت المباعة.......................................................................................6مادة )    
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 الباب األول 

 أحكـام عامـة

 ( سلطة اعتماد الالئحة أو تعديل أو إلغاء أحد أحكامها1مادة )

سلطة تعديل أو إلغاء أحد أحكام  مجلس األمناء، ويكون ل مجلس األمناءتصدر هذه الالئحة بقرار من  

 المتعلقة بذلك. تهذه الالئحة، وله الحق في إصدار القرارا

 ( نطاق التطبيق 2مادة )

ب احتياجات  يعمل  جميع  وتوفير  شراء  عمليات  تنظيم  شأن  في  الالئحة  هذه  من    المؤسسةأحكام 

مستلزمات ممارسة النشاط اإلداري والتشغيلي لها )أصول ثابتة، األثاث وتجهيزات المكاتب، أدوات  

والمواصفات   بالجودة  المناسبة  األوقات  وفي  المطلوبة  بالكميات  إلخ(   ........ مطبوعات  كتابية  

 لوبة وبأنسب األسعار. المط

 ( تعريفات 3مادة )

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يرد نص يخالفها أو يدل سياق  

 النص على غيرها: 

 :ةالالئح .1

تسمي هذه الالئحة بالئحة أحكام الشراء والتعاقد مع الموردين ومقدمي الخدمات، وتطبق على  

، وتسري أحكام هذه الالئحة  المؤسسةاإلدارات والفروع، وجميع الوحدات اإلدارية المختلفة بكافة  

على كافة عقود المشتريات والتوريدات )محلية أو خارجية( وعقود الخدمات المتكاملة أو الجزئية  

 أو التخصصية. 

 : األصناف .2

ا في حكمها المراد شراؤها أو  جميع المواد و المهمات و السلع و األجهزة و المعدات المكتبية و م

 بيعها. 

 :الخدمات .3

 القيام بجميع الخدمات بما في ذلك الخدامات االستشارية و الفنية و النقل و النظافة.........إلخ. 

 لجنة المناقصات والمزايدات: .4

و البت في    أو من يفوضه تختص باستالم و فتحمجلس األمناءهي لجنة دائمة تشكل بقرار من  

 و تكون جميع أعمال اللجنة و إجراءاتها سرية.   المؤسسةعروض المناقصات و المزايدات المقدمة  

 طلب شراء أصناف/ تنفيذ خدمات:  .5

النموذج الذي تستخدمه أي إدارة أو أي وحدة أو فرع تطلب بمقتضاه شراء ما يلزمها من األصناف  

 للوفاء باحتياجاتها.أو تنفيذ الخدمات وتوقيت التوريد أو التنفيذ 

 طلب عرض األسعار  .6

النموذج الذي يستخدمه مسئول المشتريات للحصول على عروض أسعار لتنفيذ الخدمات وتوريد  

 بالتعاقد.  المؤسسة األصناف دون التزام من جانب 

 :التعاقد .7
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طرف  اتفاق يترجم تالقى إرادة طرفين على تنفيذ عمل معين بمقابل ويتضمن تحديداً لاللتزامات كل  

فيه. ويجوز أن يكون االتفاق في صورة عقد أو أمر توريد أو أمر إسناد خدمات يتم توقيعه من  

 طبقاً لالئحة أحكام السلطات والصالحيات المالية واإلدارية.  المؤسسةالسلطة المختصة ب

 المناقصة العامة:  .8

القواعد إلى أصلح عطاء في ظل    مجموعة من األحكام و  الوصول  الالئحة بقصد  لهذه  المحددة 

منافية عامة و عالنية تامة في اإلجراءات، و يتم اإلعالن عنها محلياً أو خارجياً باألسلوب الذي  

مناسباً حسب أهمية موضوع المناقصة، بهدف توسيع نطاق المتقدمين بالعطاءات،    المؤسسة تراه  

 ، و األصل في تنفيذ المشتريات، األخذ بهذا األسلوب. لمؤسسةاو بما يحقق المصلحة العامة 

 المناقصة المحدودة:   .9

نوع من المناقصات يقتصر االشتراك فيها علي موردين أو مقدمي خدمات أو شركات أو مؤسسات  

معينة يتم دعوتهم للمشاركة في المناقصة بموجب خطابات مسجلة أو خطابات تم تسليمها باليد أو  

اكس. و تسرى علي المناقصات المحدودة سائر األحكام المنظمة للمناقصات العامة  عن طريق الف

فيما عدا النشر، و تطرح المناقصة المحدودة عن خدمات ذات طبيعة تخصصية دقيقة تتطلب دعوة  

الشركات ذات السمعة في هذا المجال. و يتم اختيار الموردين و مقدمي الخدمات و الشركات و  

قوائم الموردين و مقدمي الخدمات المسجلين في سجل الموردين و مقدمي    المؤسسات من بين

عم تلك الخدمات. و يكون األخذ بهذه المناقصة بديالً عن المناقصة العامة بعد    المؤسسةالخدمات ب

 . مدير المؤسسة موافقة  

 :  الممارسة .10

  ة ليها في هذه الالئحمجموعة من األحكام و القواعد المحددة يتم إتباعها في الحاالت المنصوص ع

بقصد الحصول على أصلح العروض و أنسب األسعار، و يتم فيها التفاوض مع و االختيار بين عدد  

، و ال يقل عددهم عن ثالثة  المؤسسةمن الموردين المسجلين بسجل الموردين و مقدمي الخدمات ب

 ة. ممن تتوافر لديهم األصناف المطلوبة أو إمكانية تنفيذ الخدمات المطلوب

 التعاقد أو الشراء باألمر المباشر:  .11

خدمات   تقديم  أو  األصناف  لتوريد  المختصة  السلطة  تختاره  معين  مورد  إلي  توريد  أمر  إصدار 

مباشرة أو التعاقد مباشرة مع مقدمي الخدمات لتنفيذ خدمات و يستخدم التعاقد/ االمر المباشر في  

 الحاالت المنصوص عليها في هذه الالئحة. 

 يد: أمر التور .12

أداء خدمات   أو  أصناف  بتوريد  المورد  لتكليف  المشتريات  مسئول  يستخدمه  ،  المؤسسة نموذج 

 . ةويكون ذلك تنفيذاً ألي من طرق الشراء الواردة في هذه الالئح

 سجل المردين ومقدمي الخدمات:  .13

لحصر وتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات الذين قد تتعامل معهم لتنفيذ    المؤسسة سجل تستخدمه  

 الخدمات أو لتوفير االحتياجات من األصناف في المجاالت المختلفة. 

 : المورد .14

في عقود توريد األصناف سواء كان فرداً أو شركة، مورداً    المؤسسة الطرف الثاني في التعاقد مع  

 محلياً أو خارجيا. 

 مقدم الخدمة:  .15
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في عقود الخدمات سواء في خدمات التصميم أو التنفيذ أو   المؤسسة الطرف الثاني في التعاقد مع 

 اإلشراف على التنفيذ أو خدمات االستشارات أو أي خدمات أخري وسواء كان فرداً أو شركة. 

 

 

 

 ( سلطات الشراء والتعاقد4مادة )
اإلدارية   و  المالية  الصالحيات  و  السلطات  لالئحة  طبقاً  التعاقد  و  والبت  الشراء  سلطات  تكون 

 . المؤسسة المعتمدة 
 ( التعاقد و الشراء في حدود االحتياجات الضرورية 5مادة )

يتم التعاقد علي الخدمات و التوريدات في حدود تقديرات الموازنة و خطة االحتياجات و في الحدود  
قيام    يتفق    المؤسسةاالزمة لضمان  أن  ينبغي  األحوال  في جميع  و  أهدافها.  تحقيق  بأنشطتها و 

 . المؤسسةالجدول الزمنى للتنفيذ أو للتوريد مع احتياجات أنشطة  

 يوت الخبرة االستشارية ( االستعانة بب 6مادة )

يجوز االستعانة ببيوت الخبرة االستشارية لوضع المواصفات الفنية الدقيقة في المجاالت و الخبرات  
، و يتم ذلك بإحدى طرق الشراء المختلفة ) مناقصة عامة  المؤسسةالتي قد ال تتوافر لدى العاملين ب

 ممارسة، أمر مباشر(.  – أو محدودة 

 ( حظر تجزئة المشتريات و الخدمات بقصد تفادى االلتزام بأحكام الالئحة 7مادة )

ال يجوز اللجوء إلى تجزئة المشتريات أو االحتياجات و الخدمات بقصد تفادى االلتزام باإلجراءات أو  
، و الئحة أحكام  ة الضوابط أو الضمانات أو الشروط أو الصالحيات المقررة في أحكام هذه الالئح

 . المؤسسةسلطات و الصالحيات المالية و اإلدارية المعتمد ال

 ( طرق الشراء أو التعاقد8مادة )

بصفة عامة يكون التعاقد على إسناد المشتريات و الخدمات من خالل المفاضلة بين عروص الموردين  
. و يكون التعاقد  المؤسسةو مقدمي الخدمات المسجلين بسجل الموردين و مقدمي الخدمات لدى  

 على إلسناد الخدمات و الشراء بإحدى الطرق التالية: 

 المناقصة العامة.  •
 المناقصة المحدودة.  •
 الممارسة.  •
 األمر المباشر.  •

الخدمات   أو  للتوريدات  التقديرية  القيمة  بتحديد  يخصه  فيما  كل  المعينة  الفروع  اإلدارات/  تقوم  و 
شروط و األوضاع المنصوص عليها في  المطلوبة لتحديد أسلوب التعاقد، و ذلك في الحدود ووفقاً لل

 هذه الالئحة و بما يتفق مع الئحة أحكام السلطات و الصالحيات المالية و اإلدارية. 

 ( مخالفة أحكام الالئحة 9مادة )

تعتبر مخالفة أي حكم من أحكام هذه الالئحة مخالفة مالية يسرى في شأن تحقيقها و توقيع العقوبة  
أو غير ذلك من القوانين و اللوائح    المؤسسةردة بالئحة شئون العاملين ب بشأنها أحكام الجزاءات الوا

بصفته من قرارت في شأن المخالفة    مدير المؤسسة  األخرى ذات الصلة باإلضافة إلى ما قد يتخذه  
 بوجه خاص. 
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 ة ( تاريخ سريان الالئح10مادة )

الئحة أحكام الشراء ة التعاقد مع الموردين و مقدمي الخدمات اعتباراً من تاريخ اعتمادها من    تسرى
 . مجلس األمناء

*** 

 الباب الثاني

 شراء االحتياجات والتعاقدات والخدمات 

 ( البيان السنوي لالحتياجات1مادة )

بإرسال بياناً سنويا إلى إدارة المشتريات باحتياجاتها    المؤسسةتقوم اإلدارات/ الفروع المختصة ب

حتى    المؤسسةمن األصناف و الخدمات و توقيت هذه االحتياجات طبقاً للخطط المعتمدة ألنشطة  

لتدبيير   تمهيدا  متجانسة  في مجموعات  المطلوبة  الخدمات  ة  االحتياجات  توحيد و تجميع  يتسنى 

 أو الشراء المنصوص عليها في هذه الالئحة.  التعاقد و توفيرها بإحدى طرق التعاقد

 ( مسئولية تحديد المواصفات التفصيلية 2مادة )

من األصناف و عند الضرورة   اعلى اإلدارات / الفروع الطالبة وضع المواصفات الفنية الحتياجاته

من   بقرار  الغرض  لذلك  لجنة  المؤسسة  تشكل  المواصفات    المؤسسة   مدير  هذه  تكون  أن  على 

وضع   أو  معينة  تجارية  عالمات  ذكر  دون  المطلوبة  الخدمات  أو  األصناف  عن  وافية  تفصيلية 

مواصفات تنطبق فقط على أنواع أو عالمات تجارية محدودة وعند الحاجة ألصناف ذات مواصفات  

 منها. تفصيلية فنية دقيقة يجوز أن يطلب من المتقدمين للمناقصة تقديم عينات  

 

 أوالً: المناقصة العامة 

 ( كراسة شروط المناقصة العامة 3مادة )

تقوم إدارات المشتريات قبل اإلعالن عن المناقصات أو الدعوة إليها بطباعة كراسة خاصة بشروط  

العطاءات و المواصفات الفنية و قوائم األصناف أو الخدمات و الرسوم الفنية و الهندسية و ملحقاتها  

رة المشتريات بطبع كراسات الشروط و تسليمها لمن يطلبها وفقاً للقواعد و بالثمن الذى  و تقوم إدا

و يتم تسليمها إلى المورد أو مقدم الخدمة بعد    المؤسسة، على أن يتم ختمها بخاتم  المؤسسةتحدده  

 توريد قيمتها بإيصاالت توريد نقدية و يجب أن تتضمن الشروط التالية: 

فاق على صرف دفعة مقدمة تحت الحساب، في الحصول من المتعاقد  ، عند االت المؤسسةحق   •

أو معلق على شرط   قيد  بنكي مقبول من بنك محلى و غير مقترن  بأي  على خطاب ضمان 

وصادر بنفس قيمة الدفعة المقدمة و عملتها و ساري المفعول طوال القترة المقررة لتنفيذ العقد  

ها على سنة، فإنه يجوز تخفيض قيمة خطاب الضمان بما  و بالنسبة للعقود التي تزيد فترة تنفيذ

 تم تسويته من الدفعة المقدمة خصماً من قيمة الخدمات التي تصرف دورياً. 

، كله أو  المؤسسةعدم جواز تنازل المورد أو مقدم الخدمة للغير عن العقد المبرم بينه و بين   •

بعضه، أو إسناد التنفيذ، كله أو بعضه، إلى الموردين أو مقدمي خدمات من الباطن إال بموافقة  

 . المؤسسة كتابية مسبقة من 

في حالة الموافقة للمتعاقد األًلى بالتنازل عن العقد، كله أو بعضه، يبقى المتعاقد األصلي ضامناً   •

مناً مع في ذلك. و يعتبر إسناد التنفيذ من الباطن في  لحين تنفيذ المتنازل إليه اللتزاماته و متضا

 حكم التنازل عن العقد. 
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في فسخ العقد و مصادرة التأمين بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى تنبيه أو    المؤسسةحق   •

 إنذار، مع عدم اإلخالل بحقها في التعويض عن األضرار التي تنشأ. 

وريدات ذات مواصفات فنية متخصصة، يجوز أن  إذا كان موضوع المناقصة تقديم خدمات أو ت  •

 يَطلب تقديم العطاء من مظروفين أحدهما للعرض الفني و الثاني للعرض المالي. 

(  CDيجوز أن يشترط في المناقصة تقديم بيانات العطاءات الفنية و المالية على أقراص مدمجة ) •

تمدة من العطاء موقع على  أو أي وسيلة إليكترونية أخرى على أن يرفق بها نسخة مطبوعة مع

 كل صفحة منها. 

 ( مدة تقديم و سريان العطاءات4مادة )

تحديد مدة كافية لتقديم العطاءات في المناقصات العامة و ذلك من تاريخ أول إعالن عن المناقصة.  

كما جي تحديد مدة لسريان صالحية العطاءات المقدمة تكون كافية لالنتهاء من إجراءات دراسة  

 ت و المفاضلة بينها و اتخاذ قرار البت في المناقصة. العطاءا

 ( إقرار مقدم العطاء بقبول الشروط العامة للعطاءات5مادة )

يجب النص في شروط المناقصة على أن يتضمن العطاء إقراراً من مقدمه بأنه اطلع على كافة  

شروط المناقصة و مخططات الخدمات و مواصفات و جداول الكميات المطلوبة و الخاصة بها و  

أنه علم بطبيعة الموقع و مكانه و جميع األمور التي تتعلق بتنفيذ العطاء و إتمامه و تسليمه طبقاً  

 ألحكام العقد و الشروط و المواصفات الفنية. 

 ( اإلعالن عن المناقصة العامة 6مادة )

يجب اإلعالن عن المناقصة العامة للتوريدات و الخدمات الالزمة قبل الحاجة إليها بوقت كاف يمح  

ياً  بإعداد المناقصة إذا ما أقتضى األمر، و يكون اعالن عن المناقصة العامة بالنشر محلياً أو خارج

تقديرات   أهميتها و في ضوء  أو مرتين بحسب  يومية مرة  اقتضى األمر( في جريدة  مدير  )إذا 

 . المؤسسة  

 و يجب أن يتضمن اإلعالن عن المناقصة العامة ما يلى:

 رقم المناقصة و موضوعها.  •

 بيان موجز باألصناف و الخدمات المطلوب توريدها أو تنفيذها.  •

 وثائق المناقصة. الجهة التي تطلب منها  •

 مقدار المقابل النقدي، الذى يجب دفعه مقابل الحصول على وثائق المناقصة.  •

تاريخ آخر موعد تقديم العروض )العطاءات( و يراعى أن تكون الدة المحددة لتقديمها كافية   •

لتمكين الموردين و مقدمي الخدمات من تقديم عطاءاتهم بصورة مدروسة و مستوفاة، و  

 مدة تقديم العطاءات عن خمسة عشر يوماً من تاريخ أول إعالن. بحيث ال تقل 

مدة سريان العطاءات بعد انقضاء موعد تقديمها، و التي يبقى العطاء نافذاً خاللها و غير   •

 جائز الرجوع فيه، بحيث ال تقل هذه المدة عن شهر من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. 

المن • التأمين المؤقت، في الحاالت  المتقدمين بعطاءاتهم  مقدار  تقديمه من  اسبة، و الواجب 

 للمناقصة و فترة سريانه. 

 مقدار التأمين النهائي و الواجب تقديمه ممن ترسو عليه المناقصة و فترة سريانه.  •

 مكان تسليم العطاءات. •

، أثناء تنفيذ العقد، في زيادة أو خفض مقادير األصناف أو الخدمات بما ال  المؤسسةحق   •

 من قيمة العقد، وفقاً لشروطه و أسعاره.   %25يزيد على  
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في تجزئة الكميات أو بنود الخدمات الواردة بالمناقصة بين أكثر من مورد أو    المؤسسةحق   •

 مقدم خدمة دون إبداء األسباب.

 في إلغاء المناقصة أو استبعد أي عطاء دون إبداء األسباب.  المؤسسة حق  •

 تاريخ فتح المظاريف.  •

 يم العطاءات( أحكام تقد 7مادة )

تقدم العطاءات إلى الجهة المختصة بتلقي العطاءات مختومة و موقعة من أصحابها على النموذج  

المعد للعطاءات و ترسل داخل مظروف مغلق يكتب عليه رقم و موضوع المناقصة و يكون أرساله  

 لوضع العطاءات. المؤسسة بالبريد المسجل أو يوضع داخل الصندوق المخصص ب

على العنوان و في الموعد المحدد في اإلعالن عن المناقصة،    المؤسسة تصل العطاءات إلى  و يجب أن  

وال يعتد بالعطاءات المقدمة على غير العنوان المحدد أو بعد هذا الميعاد أياً كانت أسباب التأخير،  

يجوز  و أهدافها، فإنه    المؤسسةفيما عدا الحاالت التي يتسبب عن ذلك اإلجراء اإلضرار بمصلحة  

قبوله بشرط أن يصدر القرار بإجماع أعضاء لجنة المناقصات و المزايدات و أن يتم ذلك قبل فتح  

 المظاريف. 

 ( استيفاء بيانات العطاءات8مادة )

 على مقدم العطاء مراعاة ما يلى عند إعداده لقائمة أسعار البنود )جدول الفئات(: 

تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة، و بالجنيه المصري رقماً و حروفاً ما   .1

لم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك، و يجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى إذا رأت  

بشرط تحديد سعر التحويل    المؤسسة لجنة المناقصات و المزايدات ذلك ألسباب تتعلق بمصلحة  

الجنيه المصري و ثباته طوال فترة سريان العقد. ويكون سعر الوحدة في كل صنف أو بند    إلى

من بنود الخدمات بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عداّ أو وزناً أو قياساً أو غير ذلك دون  

 تغيير أو تعديل في الوحدة. 

 ال يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات .  .2

 ي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو تعديلها. ال يجوز لمقدم العطاء شطب أ .3

ال تقبل العطاءات إال إذا اشتملت على أسعار إجمالية، وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف   .4

 عن المبلغ المكتوب باألرقام أ عتد بالمبلغ المكتوب بالحروف. 

زامات التي يتحملها أياً كان  تشمل القيمة التي حددها مقدم العطاء جميع المصروفات و االلت .5

نوعها، كما تشمل القيام بإتمام جميع الخدمات و تسليمها و المحافظة عليها أثناء مدة الضمان  

 طبقا لشروط العقد. 

 بيان سابقة الخدمات و الخبرة في حالة طلبها.  .6

أي  ال يجوز لمقدمي العطاءات إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة مهما كان نوعه و يستبعد   .7

عطاء يخالف ذلك، فإذا رغب مقدم العطاء في وضع تحفظات أو تعديالت أو شروط خاصة،  

فعليه ان يذكر ذلك في كتاب منفصل يرفق بالعطاء و أن يشار إلى هذا الكتاب في العطاء، و  

 يجب إثبات ذلك في محضر الجلسة.

 ( سريان أسعار العطاء9مادة )

ية مدة سريان العطاء. و مع ذلك، يسرى أي خفض على  تسرى األسعار الواردة بالعطاء حتى نها

 األسعار الواردة بالعطاء بناًء على طلب مقدم العطاء متى وصلت قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف. 

 ( التأمين االبتدائي )المؤقت( 10مادة )
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وجب خطاب ضمان  يجب أن يطلب تقديم تأمين ابتدائي مع كل عطاء نقداً أو بشيك بنكي مقبول الدفع أو بم

من مجموع قيمة العطاء بالنسبة لتنفيذ    %1بنكي غير مشروط من أحد البنوك، و أال يقل هذا التأمين عن  

من مجموع قيمة العطاء بالنسبة للتوريدات، و ال يلتفت إلى العطاءات غير    % 2الخدمات و أال يقل عن  

 المصحوبة بالتأمين االبتدائي. 

المزايدات استبعاد أي عطاء غير مصحوب بهذا التأمين و ال يجوز لمقدم  و يجب على لجنة المناقصات و  

العطاء الرجوع فيه أو سحبه أثناء مدة سريانه و يجب أن يكون خطاب الضمان صالحاً لألداء بأكمله و  

، كما يجب أال تقل مدته عن ثالثين يوماً بعد المدة المحددة لسريان  المؤسسةقابل للتجديد بناًء على طلب  

 لعطاء.ا

ويرد التأمين االبتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء  

 أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين. 

 ( مصادرة التأمين االبتدائي 11مادة )

 يصادر التأمين االبتدائي في الحاالت اآلتية: 

 المورد/ مقدم الخدمات عرضه خالل مدة سريان عطائه. إذا سحب  •

  المؤسسة إذا لم يم صاحب العطاء المقبول بسداد التأمين النهائي خالل لمدة المحددة إال إذا رأت إدارة   •

 أنه من المصلحة منحه مهلة أخرى. 

 ( استكمال التأمين االبتدائي إلى قيمة التأمين النهائي 12مادة )

بول أن يستكمل التأمين االبتدائي إلى النسبة المقررة للتأمين النهائي بحد أدنى  على صاحب العطاء المق

التالي الستالمه    % 5قدره   من إجمالي قيمة العطاء الذى رسي عليه و ذلك خالل أسبوعين من اليوم 

 بقبول عطائه و يكون التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ العقد.  المؤسسة إخطار 

بتدائي و النهائي نقداً أو بشيك مصرفي أو بشيك مقبول الدفع أو بشيكات بريدية  يجب أن يكون التأمين اال 

 أو خطاب ضمان غير مقترن بأي قيد أو شروط. 

برأي مدير المشتريات، و   و يجوز للمدير التنفيذي بناًء على طلب المورد أو مقدم الخدمات مشفوعاً 

لمطلوب من المورد أو مقدم الخدمات على دفعات  المدير المالي الموافقة على تقسيط التأمين النهائي ا

متساوية أو غير متساوية أقصاها ثالثة أقساط تخصم من مستحقاته الجارية وبشرط أن يكون من مقدمي  

الخدمات أو الموردين الملتزمين بالتنفيذ و لم توقع عليه أيه غرامات تأخير و لم تسجل ضده أيه مخالفات  

قيمة  أخرى، و في حالة الموافقة ع التأمين االبتدائي إال بعد استقطاع  التقسيط ال يتم اإلفراج عن  لى 

 التأمين النهائي بالكامل. 

 ( عدم تقديم التأمين النهائي في المدة المحددة 13مادة )

إذا صاحب العطاء المقبول بتقديم التأمين النهائي خالل المدة المحددة من تاريخ اإلخطار بالترسية جاز  

بموجب إخطار بكتاب مسجل و دون الحاجة إلى أيه إجراءات أخرى إلغاء الترسية و مصادرة   المؤسسة 

 التأمين االبتدائي و اتخاذ اإلجراءات الزمة إلسناد العملية لمورد أو مقدم خدمات آخر. 

 ( التغاضي عن طلب التأمين النهائي و االعفاء منه 14مادة )

ضي عن الحصول على تأمين نهائي إذا ما كانت األصناف أو  يجوز للجنة المناقصات و المزايدات التغا

السلع المشتراة جاهزة لالستالم الفوري و ال يتوقع أن يستغرق توريدها فترة زمنية طويلة، و حال قيام  
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اللجنة بمعاينة تلك األصناف و المستلزمات معاينة دقيقة ونافية للجهالة و التأكد من مطابقتها للمواصفات  

 حددة مسبقاً، و في هذه الحالة ال يرد الـتأمين االبتدائي إال بعد تمام التوريد. الفنية الم

 

 ( مصادرة التأمين النهائي 15مادة )

 يصادر التأمين النهائي في الحاالت اآلتية: 

 . المؤسسة إذا أستعمل المورد أو مقدم الخدمات الغش أو التالعب في معامالته مع  •

إذا ثبت على المورد أو مقدم الخدمات أنه شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير   •

 أو التواطؤ معه.  المؤسسة مباشر في رشوة أحد العاملين ب

 إذا أفلس المورد أو مقدم الخدمات.  •

مورد أو مقدم الخدمات عن التوريد أو إنجاز الخدمات و ال تخل مصادرة التأمين  إذا ثبت عجز ال •

 في الرجوع عليه بالتعويضات الالزمة.  المؤسسة بحث 

 ( أحكام عمل لجنة المناقصات والمزايدات 16مادة )

ت فتح  تجتمع لجنة المناقصات والمزايدات في الميعاد و المكان المحددين بإعالن المناقصة لتنفيذ إجراءا

 المظاريف الفنية و المالية و البت فيها. 

 ( تأخر وصول العطاء17مادة )

ال يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل في العطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف. و مع ذلك يجوز  

يف  لرئيس لجنة المناقصات و المزايدات في الحاالت التي ترد فيها العطاءات قبل انتهاء جلسة فتح المظار

 . المؤسسةمن عملها النظر في التجاوز عن التأخير إذا كان العرض المتأخر في صالح 

 ( تفريغ العطاءات18مادة )

بتفريغ   أكثر تحت إشرافه  أو  أن يكلف موظفاً  ينيبه  أو من  المزايدات  و  المناقصات  لجنة  على رئيس 

اطات مقدمي العطاءات التي  العطاءات على كشف التفريغ المعد لذلك و تدوين جميع مالحظات و اشتر

أقصاه   موعد  في  العملية  هذه  تتم  أن  يجب  و  المناقصة،  شروط  فتح    6تخالف  ليوم  تالية  عمل  أيام 

 المظاريف. 

وال يجوز بعد فتح المظاريف وقبل البت في المناقصة االتصال بمقدمي العطاءات ألى سبب إال من خالل  

منها و ال يجوز للجنة ذاتها التفاوض مع المناقصين بشأن  لجنة المناقصات و المزايدات أو بتكليف كتابي  

 تعديل عطاءاتهم إال في الحاالت اآلتية: 

 إذا كانت جميع العطاءات مصحوبة بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة.  .1

 إذا انتهت مدة سريان العطاءات لظروف استثنائية.  .2

 الفنية. إذا كانت هناك حاجة ماسة للتأكد من مطابقة األمور  .3

 ( الدراسة الفنية للعطاءات 19مادة )
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على أن تمثل فيها الجهة الطالبة وعضو فني و    مدير المؤسسة  تشكل لجنة الدراسة الفنية بقرار من  

تسند رئاستها إلى أحد العاملين الذين يتناسب عملهم و خبرتهم مع موضوع المناقصة و يمكن االستعانة  

 . المؤسسةرج بخبراء أو فنيين استشاريين من خا 

تختص لجنة الدراسة الفنية بدراسة المظاريف الفنية للعطاءات ومراجعتها وتوحيدها فنياً ولها أن  

 . مدير المؤسسة  تستعين بمن تراه إلنجاز خدماتها على أن يعتمد تقرير اللجنة من 

تقوم لجنة الدراسة بإعداد تقريرها موضحاً المقارنات والدراسات الفنية التي قامت بها وتوصياتها  

وترفع تقاريرها وملف العملية من خالل إدارة المشتريات إلى لجنة المناقصات والمزايدات على أن  

 تخطر لجنة المناقصات والمزايدات بالعطاءات المقبولة فنيا لفتح المظاريف المالية الخاصة بها. 

أسباب ذلك في    وال تكون توصيات للجنة الفنية ملزمة للجنة البت، فإذا لم تأخذ بها وجب عليها بيان

 تقريرها. 

 ( المراجعة الحسابية للعطاءات وتفريغها 20مادة )

بعد اعتماد التقرير الفني للعطاءات يتم فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً عن طريق لجنة  

 المناقصات والمزايدات ويتم مراجعتها حسابياً. 

 ( محضر البت في العطاءات21مادة )

قصات والمزايدات بمراجعة ملف العطاء من الناحية اإلجرائية ومراجعة العطاءات  تختص لجنة المنا

ذاتها   العروض  مع  ومراجعتها  المالي  التفريغ  وكشوف  الفني  التقرير  بفحص  وذلك  فنياً  المقبولة 

العطاء   بإرساء  والتوصية  بالبت  اللجنة  وتقوم  والضمانات.  الدفع  وشروط  التوريد  مدة  ومراجعة 

ومالياً وتبين بالتفصيل على كشف تفريغ العطاءات أوجه النقص والمخالفة للشروط أو   األفضل فنياً 

المواصفات في العطاءات التي رأت استعبادها، وللجنة أن تستعين بمن تراه إلنجاز عملها، وعليها  

تدوين مناقشتها في محضر تمهيداً العتماد توصياتها من سلطة التعاقد أو الشراء المختصة طبقاً  

 . المؤسسة الئحة أحكام السلطات والصالحيات المالية واإلدارية بل

أحد من   مفاوضة مع  الدخول في  االعتماد  موافقة سلطة  وبعد  المالية  المظاريف  فتح  بعد  ويجوز 

 مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه ويكون البت في نتيجة المفاوضات للجنة. 

ب التوصية  والمزايدات  المناقصات  للجنة  األسعار  ويجوز  الرتفاع  طرحها  وإعادة  المناقصة  إلغاء 

وعليها أن تبين في المحضر ما اتخذته من إجراء على أن يعتمد قرارها في هذا الشأن من السلطة  

المختصة باعتماد التعاقد. وعلى اللجنة، في حالة إجراء مناقصة جديدة أن ترفق مستندات المناقصة  

 محضر اللجنة.  الملغاة بعد البت في ملف الخدمات مع  

وإذا تساوت األسعار بين عطاءين أو أكثر في مناقصات توريد األصناف، جاز تجزئة المقادير المعلن  

 عنها بين مقدمي هذه العطاءات بشرط عدم اإلخالل بالمواصفات والمواعيد المحددة للتوريد. 

 ( أسباب استبعاد العطاء 22مادة )

دون إيضاح أسباب االستبعاد أو االعادة    –اد أي عطاء  يجوز للجنة المناقصات والمزايدات استبع

 في الحاالت التالية: -  المؤسسةلمقدمي العطاءات مع تبرير ذلك للمدير التنفيذي 
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 ذلك  المؤسسةإذا اقتضت مصلحة  •

 إذا اتضح عدم التزام مقدم العطاء بشروط تقديم العطاءات المنصوص عليها في هذه الالئحة.  •

 مقدم العطاء سبق له االخالل بشروط تعاقد سابق أو نفذ خدمته بشكل معيب. إذا تحقق للجنة أن   •

 نزاع معلق حول عقد سابق.  المؤسسةإذا كان بين مقدم العطاء و •

 إذا وردت معلومات إلى لجنة المناقصات والمزايدات تفيد بإفالس أو إعسار مقدم العطاء. •

 ير مختومة من مقدمها. إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غ •

 إذا لم يرفق بالعطاء ما يفيد سداد التأمين المؤقت.  •

من القيمة التقديرية للخدمات المقدم عنها العطاءات، % 25إذا كان إجمالي قيمة العطاء تقل عن   •

 ما لم تكن هناك مبررات مقبولة لدي لجنة البت بقبول هذه العطاءات.

 ( إلغاء المناقصة 23مادة )

في الحاالت    مدير المؤسسة  ت لغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إيها وقبل البت فيها بقرار من  

 اآلتية: 

 إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاًء واحداً.  •

 إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.  •

 على القيمة التقديرية للخدمات أو التوريدات موضوع المناقصة. إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد   •

إذا كانت قيمة أقل العطاءات المطابقة مغالى فيها عن أسعار السوق وينتظر الحصول على أسعار   •

 أفضل في حالة إعادة الطرح. 

 إذا تباعدت أسعار العطاءات المقدمة تباعداً كثيراً.  •

بب بناًء على توصية لجنة المناقصات والمزايدات. ويجوز  ويكون اإللغاء في هذه الحاالت بقار مس

للجنة المناقصات والمزايدات قبول العطاء الوحيد بعد موافقة السلطة المختصة إذا كان سعر العطاء  

بإعادة طرح المناقصة أو ال تكون ثمة فائدة ترجى من إعادة    ح مناسباً وكانت حاجة العمل ال تسم

طرحها. ويجوز للجنة أن تسترشد بآخر األسعار التي تم التعامل بها محليا وخارجيا وبأسعار الصرف،  

فإذا كانت توصياتها بإلغاء المناقصة الرتفاع األسعار وجب عليها أن تثبت ذلك في محضر الجلسة  

 جدية تكفل الوقوف على مستوي أسعار السوق.  وما اتخذته من إجراءات

 ( إرساء المناقصة وإخطار أصحاب العطاءات24مادة )

توصي لجنة المناقصات والمزايدات بإرساء المناقصة على صاحب العطاء الذي قدم أقل سعر إجمالي  

محضر  إذا كان عطاؤه مستوفياً لجميع الشروط، ومع ذلك يجوز للجنة، وبشرط إثبات مبرراتها في  

بإرساء   قرارها  السلطات والصالحيات، إصدار  المختصة وفقا لحدود  السلطة  للعرض على  الجلسة 

 المناقصة على عطاء ذو سعر أعلى. 

 ( توقيع العقد 25مادة )

)رئيس    المؤسسة يجب توقيع العقد بين صاحب العطاء المقبول والمفوض بالتوقيع على العقد من  

يلحق به صورة من كراسة شروط المناقصة والعطاء. ويعتبر   أو من يفوضه( على أنمجلس األمناء

 صدور أمر اإلسناد أو التوريد بمثابة تعاقد لتالقى إرادة الطرفين. 
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وإذا تخلف صاحب العطاء المقبول عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب ألي سبب آخر دون  

از لرئيس اللجنة توقيع كل أو بعض  عذر جوهري تقبله لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، ج

 الجزاءات التالية:

قبل   • من  المعتمد  الخدمات  ومقدمي  الموردين  سجالت  من  المقبول  العطاء  صاحب  أسم  حذف 

 وإيقاف التعامل معه لمدة محددة أو بصفة دائمة.   المؤسسة

 مصادرة التأمين المؤقت أو النهائي إذا كان قد تم إيداعه.  •

 اً عليه في شروط المناقصة. أي جزاء آخر يكون منصوص •

 

 ثانياً: المناقصة المحدودة 

 ( التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة 26مادة )

السلطات  أحكام  لالئحة  المختصة طبقاً  السلطة  بقرار من  المحدودة  المنتقصة  بطريقة  التعاقد  يكون 

تستلزم سرعة   التي  األحوال  في  وذلك  واإلدارية  المالية  الخدمات  والصالحيات  أو  التوريدات  تنفيذ 

والتي يتعذر معها طرحها في مناقصة عامة أو إذا كانت هذه التوريدات أو الخدمات تقتصر على عدد  

محدود من الموردين أو مقدمي الخدمات، وتجري الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة  

ن عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه  بموجب خطاب يتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في االعال

للتقدم   الخدمات  ولمقدمي  للموردين  الدعوة  خطابات  بتوجيه  المشتريات  إدارة  وتختص  الالئحة. 

 بعطاءاتهم. 

 ( الدعوة إلى المناقصة المحدودة 27مادة )

أو   الشركات  من  ثالثة  يقل عن  ال  بحيث  ممكن  عدد  أكبر  إلى  المحدودة  المناقصة  في  الدعوة  تتم 

مؤسسات أو األفراد المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة و المسجلة أسماؤهم في  ال

سجل الموردين ومقدمي الخدمات المختص والذين ثبتت كفايتهم الفنية و المالية و أن تتوافر بشأنهم  

  شروط حسن السمعة، وطيقاً لدرجات القيد و التصنيف بسجل الموردين ومقدمي الخدمات، ويكون 

اختيار من يتم دعوتهم للمناقصة المحدودة بترشيح من إدارة المشتريات والجهة الطالبة أو الجهة  

الفنية المختصة وباعتماد السلطة المختصة في ضوء القيمة التقديرية للتوريدات أو الخدمات المطلوب  

 طرحها في المناقصة المحدودة. 

 المناقصات المحدودة ( االلتزام بأحكام المناقصات العامة في 28مادة )

فيما عدا ما تقدم، تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد واألحكام واإلجراءات والشروط المنصوص  

 عليها بهذه الالئحة بالنسبة إلى المناقصات العامة. 

 ( استخدام نموذج العطاء 29مادة )

ريات أن ترفق نموذج العطاء  عند الشراء أو التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة يجوز إلدارة المشت 

مع خطاب الموردين أو مقدمي الخدمات إلى تقديم عطاءاتهم حتى يتسنى لهم ملء بياناته وتحديد  

 أسعرهم. 

كما يجوز تقصير مدة تقديم العطاءات إلى المدة التي تراها مناسبة من تاريخ استالم طلب الدعوة إلى  

طلب   إرسال  االستعجال  حالة  في  ويجوز  تسليمه  المناقصة  ويتم  مراسل  مع  المناقصة  إلى  الدعوة 

 بموجب إيصال مؤرخ. 
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 ( فتح مظاريف عطاءات المناقصة المحدودة 30مادة )

في الميعاد المحدد لفتح مظاريف العطاءات المقدمة في مناقصة محدودة، يقوم رئيس لجنة المناقصات  

مقارنة   كشف  في  العطاءات  تفريغ  ويتم  العطاءات  مظاريف  بفتح  أعضائها  وبحضور  والمزايدات 

العروض ويحول إلى اللجنة الفنية المختصة إلجراء الدراسة ومطابقة العروض لشروط ومواصفات  

لمناقصة. وتقوم اللجنة بدراسة العطاءات والتوصية بالشراء على أن تكون قراراتها مسببة تمهيداً  ا

المالية   والصالحيات  السلطات  أحكام  لالئحة  طبقاً  التعاقد  باعتماد  المفوضة  السلطة  من  العتمادها 

 واإلدارية 

 

 ثالثاً: الممارسة 

 ( حاالت الشراء أو التعاقد بالممارسة 31مادة )

التعاقد أو االتفاق على شراء األصناف/ تنفيذ الخدمات عن طريق الممارسة )التفاوض( بموافقة    يجوز 

 السلطة المختصة طبقاً ألحكام السلطات والصالحيات المالية واإلدارية في األحوال التالية:

 األصناف أو الخدمات المحتكر تنفيذها أو صنعها أو استيرادها  •

االستشارية أو الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها إجراؤها بمعرفة غنيين أو أخصائيين  الخدمات   •

 أو خبراء معينين. 

عدم   • المنظورة  غير  الظروف  أو  الطارئة  االستعجال  حاجة  تقضى  التي  والخدمات  التوريدات 

 جدوى إجراء مناقصة عامة أو محدودة. 

في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات  التوريدات والخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات   •

 بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها ال تسمح بإعادة طرحها في مناقصة. 

 أتن تتم بطريقة سرية.  المؤسسة الخدمات التي تقتضي مصلحة  •

 المشتريات أو الخدمات التي ال يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.  •

 يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.  األصناف التي تقضى طبيعتها أو الغرض منها أن •

 ( الدعوة إلى تقديم عروض في ممارسة 32مادة )

توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات بأي من وسائل االتصال المتعارف عليها )فاكس / بريد  

الكتروني /.... الخ( تتضمن البيانات الواجب ذكرها في الدعوة لالشتراك في المناقصات مع تحديد  

تماع للجنة المناقصات والمزايدات ليحضره الموردون ومقدمي الخدمات أو مندوبيهم. ويجب  أول اج

أن توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين بسجل  

الموردين ومقدمي الخدمات والحصول على أكبر عدد من عروض الموردين ومقدمي الخدمات )بما  

يق  تقديم  ال  وفترة  المطلوبة  باألصناف  موجز  بيان  الدعوة  تشمل  أن  ويجب  ثالثة عروض(.  ل عن 

 العاجلة، ومدة التنفيذ.  تالعروض التي يجب أال تقل عن خمسة أيام إال في الحاال

 ( فتح مظاريف الممارسة 33مادة )

حضورياً أو بالتمرير بعد أن  تجتمع لجنة المناقصات والمزايدات بناًء على دعوة من رئيسها سواء  

يقوم أمين السر بحضور أحد أعضائها بفتح مظاريف الممارية وترقيم العروض بالتسلسل، ويوقع  

الرئيس واألعضاء على األوراق األصلية. وبعد التأكد من مطابقة العروض لشروط الدعوة يتم دعوة  

 مقدمي العروض للتفاوض معهم حول الشروط واألسعار. 
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 ( توصيات لجنة المناقصات والمزايدات 43مادة )

تكون توصيات لجنة المناقصات والمزايدات مسببة ويجب عليها أن تحرر محضراً توضح فيه ما قامت  

به من إجراءات، وعليها أن تحصل على توقيعات على محضر الممارسة ممن تم ممارستهم مبيناً بها  

منفصل مع المحضر واإلقرارات إلى السلطة    أسعارهم وشروطهم وترفع اللجنة توصياتها في تقرير 

المختصة لالعتماد. وتقوم اللجنة بإرساء الممارسة على صاحب العرض األقل متى كان عرضه مطابقاً  

 للمواصفات بشرط تساوى الجودة. 

 ( شروط التعاقد بالممارسة 35مادة )

 يرد فيه نص خاص. تخضع التعاقدات بطريقة الممارسة للشروط العامة للمناقصات فيما لم 

وإذا لم يقدم أي عرض للممارسة أو كانت كل العروض المقدمة غير مطابقة للمواصفات أو كانت  

أسعرها أعلى من القيمة التقديرية لألصناف أو الخدمات المطلوبة جاز للجنة المناقصات والمزايدات  

 اتباع أحد اإلجراءين التاليين:

أنسب العروض والحصول على إقرار مذيالً بتوقيعه    التفاوض مع كل ممارس على حدة الختيار  •

 يتضمن االسم والعنوان والسعر النهائي وأي شروط خاصة.  

إلى   • باإلضافة  آخرين  خدمات  مقدمي  أو  موردين  بدعوة  الممارسة  طرح  بإعادة  التوصية 

 المتقدمين. 

 رابعاً: الشراء باألمر المباشر 

 ( حاالت التعاقد باألمر المباشر  36مادة )

بغرض  يك التعاقدات  أو  الخدمات  تجزئة  يجوز  وال  عاجلة.  لحاجة  تلبية  المباشر  باألمر  التعاقد  ون 

 االلتجاء إلى التعاقد باألمر المباشر. ويجوز التعاقد باألمر المباشر في الحاالت التالية: 

 األثاث واألجهزة والمعدات.  •

 المطبوعات واألدوات المكتبية وقطع الغيار.  •

 الصحف والمجالت.  اإلعالن والنشر في  •

 االشتراك في الصحف والمجالت.  •

 . المؤسسة شراء الكتب والمراجع العمية والثقافية الالزمة لمكتبة  •

 الحاسبات اآللية واألجهزة القابلة للتطوير التكنولوجي.  •

 المشتريات والخدمات المرغوب تنفيذها بمعرفة فني أو أخصائي أو استشاري أو خبير معين.  •

األصناف المحتكرة أو التي تطلب علي وجه السرعة أو النثرية البسيطة التي ال تبرر قيمتها   •

 إجراءات المناقصة أو الممارسة. 

 المستلزمات أو المواد التي ال توجد إال لدى مورد معين بذاته.  •
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 األصناف المحدد سعرها بمعرفة الجهات الرسمية.  •

  المؤسسة ارئة والضرورية لصالح العمل ولتحقيق أهداف  في الحاالت الط  مجلس األمناءويجوز لرئيس  

 ، التعاقد مباشرة دون النظر لقيمة التعاقد. المؤسسةومراعاة لخصوصية العمل ب

 ( التعاقد باألمر المباشر مع مقدمي الخدمات37مادة )

 :يجوز للجنة المناقصات والمزايدات التعاقد مباشرة مع مقدمي الخدمات في الحالتين اآلتيتين

مع مقدم خدمات محلى أو أكثر ممن سبق إرساء خدمات مثيلة أو مشابهة للخدمات المطلوبة   .1

عليهم أو تنفيذها من قبلهم في الماضي القريب، وإذا تطابقت مواصفات وأسعار وشروط مقدم  

الخدمات محل التعاقد المباشر مع مواصفات وأسعار وشروط الخدمة المثيلة أو المشابهة التي  

قد عليها مع نفس مقدم الخدمات او عندما تكون فوائد توحيد مقاييس ومعايير الشراء  سبق التعا

 ذات أهمية قصوى. 

مع مورد أو أكثر وذلك في الحاالت االستثنائية التي تعقيب إرساء مناقصة سابقة وتحتم عمليات   .2

دات جديدة  ألسباب فنية أو تكميلية أن تلجأ اللجنة لنفس المنهج أو المورد لشراء مع  المؤسسة

تتعلق ببرامج ونظم وأجهزة ومشروعات ذات طبيعة تنافسية تحتم إجراء المنافسة في سرية  

تامة، أو معدات ال توجد لمورديها المحليين تصنيف رسمي من قبل اإلدارة المعنية أو ال يوجد  

  لها موردون محليون ويشترط إلتباع هذه الطريقة في التعاقد موافقة مسبقة من رئيس مجلس 

 أو من يفوضه.  المؤسسة أمناء 

 ( أحكام وإجراءات التعاقد باألمر المباشر 38مادة )

يجب قبل البدء في إجراءات التعاقد باألمر المباشر إعداد مذكرة يبين بها أسباب التعاقد بهذه الطريقة  

المختصة   السلطة  على  وتعرض  التعاقد،  محل  لألصناف  بالنسبة  الفنية  للمواصفات  دقيق  وتحديد 

 لحصول على موافقتها. ل

 ( ضرورة تحديد الفئة ولكمية عند التعاقد أو الشراء باألمر المباشر 39مادة )

إسناد الخدمات والتوريدات باألمر المباشر يستلزم أن يشمل األمر الصادر به تحديد الفئة والكمية لكل  

 بند من بنود التوريدات او الخدمات. 

*** 
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 الباب الثالث 

 أحكام تنفيذ التعاقدات

 ( إعداد العقد 1مادة )

يتم إعداد العقد من نسختين على أن يتضمن العقد األحكام المنظمة لعالقة الطرفين وبرنامجاً زمنياً  

  المؤسسة لمواعيد بدء وانتهاء الخدمات والتوريدات، وتتم مراجعة العقد بمعرفة المستشار القانوني  

 ً  من طرفي التعاقد ويعاد لجهة إعداده ليوزع على النحو التالي:   ويوقع ممن يملك توقيعه قانونا

 نسخة للمورد/ لمقدم الخدمات.  •

 صورة للجهة الفنية الطالبة.  •

 نسخة للحفظ بملف العملية المختصة بإدارة المشتريات.  •

 ( المدة المحددة للتوريد أو التنفيذ  2مادة )

التالي إلخطار المورد أو مقدم الخدمات بقبول العرض  تبدأ المدة المحددة للتوريد والتنفيذ من اليوم  

أو العطاء المقدم منه إال إذا اتفق على خالف ذلك. ويجب أن يتضمن اإلخطار مواعيد بدء التوريد أو  

 التنفيذ وانتهائه. 

 ( التأخير واإلخالل بشروط التعاقد3مادة )

المواعيد المحددة للتوريدات، يجوز للسلطة    في حالة عدم التزام المتعاقد بالتوريد أو بتنفيذ الخدمات في 

المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن تطبق غرامات  

 تأخير يتم تحديدها بالعقد كما يلي: 

دة من إجمالي قيمة التعاقد إذا كان التأخير أدى إلى عدم استفا  %3التوريدات بما ال يجاوز مجموعها   •

الخدمات    المؤسسة  أو  األصناف  على  النسب  نفس  تطبق  ان  ويجوز  التعاقد،  محل  الموضوع  من 

 . المؤسسة المتبقية فقط إذا رأت اإلدارة أن الجزء المتأخر ال يسبب ضرراً بصالح 

 من إجمالي قيمة الخدمات المتأخرة فقط.   % 10الخدمات بما ال يجاوز مجموعها  •

الخدمات بأي شرط من شروط التعاقد أو أهمل أو في توريده أو تنفيذه خالل  وإذا أخل المورد أو مقدم  

خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، فإذا لم يقم بإجراء اإلصالح خالل القترة المذكورة أو إذا ما  

التأخير   قيمة غرامات  التوالي، كان    % 10،  %3بلغت  التوريدات والخدمات على  قيمة  من إجمالي 

 : المؤسسةمصلحة   ه الحق في اتخاذ أحد اإلجراءات التالية وفقاً لما تقتضي لسلطة االعتماد

من    المؤسسةفسخ العقد مع تجميد صرف مستحقاته وقت الفسخ للحصول على جميع ما تستحقه   •

 غرامات أو تعويضات. 
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وقف التعامل مع المورد أو سحب العمل من مقدم الخدمات وتنفيذه علي حسابه بطريق المناقصة   •

مع    المؤسسةة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو االتفاق المباشر وفقاً لما يحقق مصلحة العام

من فروق أسعار وغرامات تأخير وأية    المؤسسةمصادرة التأمين النهائي و مطالبته بكافة مستحقات  

بالنسبة لمقدمي الخدمات، يكون    المؤسسة تعويضات أخرى عما يلحق ب   المؤسسة من أضرار. و 

حق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية ومعدات وأدوات ومواد وخالفه  ال

مسئولة قبل الخدمات أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص ألى    المؤسسة دون ان تكون  

الحق أيضاً في االحتفاظ بها حتة بعد انتهاء    المؤسسة سبب كان أو دفع أي أجر عنها، كما يكون  

 ولها أن تبيعها استيفاًء لحقوقها تجاه مقدم الخدمات.   المؤسسةعمل ضماناً لحقوق ال

 ( اإلعفاء من غرامة التأخير 4مادة )

من غرامة التأخير بناًء على طلب منه واعتماده    المؤسسة يجوز للسلطة المختصة إعفاء المتعاقد مع  

من السلطة المختصة مشفوعاّ بالمبررات التي تؤكد أن تأخير التنفيذ كان خارجاً عن إرادته وعلى أال  

أو تحميلها بأعباء إضافية    المؤسسة يكون تأخير مقدم الخدمات في التنفيذ سبباً في توقيع غرامة على  

 أو ي سئ إليها أدبياً. 

 ( وفاة المتعاقد معه 5مادة )

فسخ العقد مع رد التامين إذا لم يكن لها مطالبات    المؤسسةجاز    تإذا توفى المورد او مقدم الخدما

قبله أو السماح للورثة باالستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيالً بتوكيل مصدق على  

ان العقد مبرماً مع أكثر من مورد او مقدم خدمات  . وإذا كمدير المؤسسة  التوقيعات فيه ويوافق عليه  

فيكون   أحدهم  المتعاقدين    المؤسسةوتوفى  باقي  مطالبة  او  التأمين  رد  مع  العقد  إنهاء  في  الحق 

 باالستمرار في تنفيذ العقد. 

*** 
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 الباب الرابع

 أحكام بيع األصول والمنقوالت )المخردة( 

 األصول أو المقوالت المستعملة ( طلب بيع 1مادة )

 طلب أو بيع بعض األصول والمنقوالت التي في حوزتها إذا كانت:    المؤسسةيجوز للوحدات المختلفة ب

 غير صالحة لالستعمال أو ب طل استخدامها.  •

 زائدة عن حاجة العمل ويخشى عليها من التلف إذا استمر وجودها.  •

 من قبيل الفوارغ والمخلفات.  •

لب البيع موضحاً به بيان األصول والمنقوالت المطلوب بيعها واألسباب التي دعت إلى  ويتم تقديم ط

 موقعاً من مسئول الجهة المختص.   مدير المؤسسة ذلك إلى 

 ( دراسة إمكانية االستفادة من المقوالت قبل إقرار بيعها 2مادة )

ية االستفادة من هذه المقوالت  قبل الموافقة على إجراء بيع المقوالت دراسة إمكان  مدير المؤسسة  على  

ب المناسبة.  المؤسسةفي وحدات أخري  أو اإلصالحات  التعديالت  إمكانية إجراء  . وتشمل االستفادة 

ويتولى أمين المخزن تصنيف المقوالت المطلوب بيعها في مجموعات متجانسة مع تحديد مواصفات  

 تفصيلية لكل مجموعة على حدة . 

 الت المعروضة للبيع ( تقدير أثمان المنقو3مادة )

تقوم لجنة المناقصات و المزايدات بإعداد تقدير أولى بأثمان األصول و المنقوالت المعروضة للبيع.  

و يجوز للجنة االستعانة بالخبرات و التخصصات النوعية الالزمة إذا تطلب األمر ذلك. و على اللجنة  

ة حالة المنقوالت المعروضة للبيع والقيمة  أن تسترشد بأثمان البيع السابقة وبأحوال السوق مع مراعا

السوقية للمنقوالت المشابهة لها و عمرها االفتراضي وغير ذلك من العناصر أو العوامل التي تؤثر  

و يعتبر التقدير الذى أجرته    المؤسسة في تقدير أثمان المنقوالت وبما يكف ل تحقيق المصلحة المالية  

مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن األساسي الذى تقدره اللجنة  اللجنة ثمناً أساسياً للبيع، ويجب  

بحيث توضع المستندات او التقارير أو غيرها من األوراق المتضمنة هذا التقدير داخل مظروف مغلق  

 يسلم عند بدء فتح المظاريف لرئيس لجنة المناقصات و المزايدات لفتحه بحضور أعضائها. 

 المباشر ( البيع باالتفاق 4مادة )

ببيع األصناف التي    مدير المؤسسة  يجوز بموافقة األمين العام / أمين الصندوق وبناًء على اقتراح  

 يتم االستغناء عنها عن طريق االتفاق المباشر مهما كانت القيمة التقديرية ألثمانها في الحاالت اآلتية: 

التلف أو التي من الممكن أن تلحق الضرر بمنشآت ومكاتب   .1 األصناف التي يخشى عليها من 

 أو العاملين بها نتيجة تخزينها.  المؤسسة
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األصناف التي لم تقدم عنها أيه عروض في المزايدات أو التي لم يصل الثمن المعروض لها إلى   .2

 الثمن األساسي. 

 إجراءات المزايدة.  ل تحتمحاالت االستعجال الطارئة التي ال   .3

على ان يتم بصفة عامة عرض نتائج االتفاق بالبيع المباشر على السلطة المختصة العتماده طبقاً  

 ألحكام الئحة السلطات والصالحيات المالية واإلدارية. 

 ( أحكام إجراءات البيع باالتفاق المباشر 5مادة )

مدير المؤسسة  الشراء طلبه خالل الموعد المحدد إلى  في حالة البيع باالتفاق المباشر، يقدم الراغب في  

. ويتم إخطار مقدم الطلب في حالة قبول طليه لسداد ثمن البيع بالكامل خالل ثالثة أيام على األكثر من  

  – . ويراعى  ةتاريخ إخطاره على أال يقل ثمن البيع عن الثمن األساسي المقدر وفقاً ألحكام هذه الالئح

إتمام االتفاق مع مقدم أعلي سعر مستوف للشروط، وعند التساوي يحدد    –ات  في حالة تعدد الطلب

 أو من يفوضه من الذي يتم التعاقد معه وفقاً لألسس التي يتم إقرارها.  مدير المؤسسة  

 ( لجنة تسليم األصول والمنقوالت المباعة 6مادة )

المؤسسة  يشكل   أعض  مدير  بين  من  يكون  المباعة  األصناف  لتسليم  إدارة  لجنة  من  مندوب  ائها 

الكمية   حيث  من  المباعة  لألصناف  مطابقاً  التسليم  يكون  أن  مراعاة  اللجنة  وعلى  المشتريات، 

نظير    المؤسسةوالمواصفات، وبعد الحصول على ما يفيد قيام المشترى بسداد كافة المبالغ المستحقة  

 بيع تلك األصول والمنقوالت. 

****** 
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 الباب األول 

 امةأحكام ع

 ( سلطة اعتماد الالئحة أو تعديل أو إلغاء أحد أحكامها1مادة )

سلطة تعديل أو إلغاء أحد أحكام مجلس األمناء، ويكون ل مجلس األمناءتصدر هذه الالئحة بقرار من  

 ، و له الحق في إصدار القرارات المتعلقة بذلك.ةهذه الالئح

 ( نطاق التطبيق ومسئولية التنفيذ  2مادة )

  المؤسسةتطبق أحكام هذه الالئحة على كافة الوحدات اإلدارية والفروع التي تشكل الهيكل التنظيمي 

 . المؤسسةعلى عاتق مدير المخازن ب ة، وتقع مسئولية تنفيذ ومراقبة أحكام هذه الالئح

 ( تعريفات 2مادة )

المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد نص يخالفها   ة دة في هذه الالئحتكون للمسميات والعبارات الوار

 أو يدل سياق النص على معنى آخر:  

 :ةالالئح .1

من أحكام وقواعد    ة . وتتكون الالئحمجلس األمناء إحدى اللوائح التنفيذية الصادرة بقرار من  

 . المؤسسة خاصة تنظم إجراءات وأساليب العمل في مخزن/ مخازن 

 : األصناف .2

د بها كافة األصناف المستديمة أو المستهلكة سواء أكانت أصول ثابتة أو غير ذلك من المواد  يقص

بالمخزن/ المخازن التابع لها وذلك ألداء أنشطة كافة    المؤسسة والمستلزمات التي تحتفظ بها  

 ، وسواًء كانت تلك األصناف مشتراه أو مهداة. المؤسسةاإلدارات والوحدات ب

 : المراجعة .3

والوحدات اإلدارية التابعة    المؤسسة الجهة المكلفة بأعمال المراجعة على كل أو بعض أنشطة  

ال المراجع  من  أياً  المراجعة  جهة  وتشمل  الجهة  لها،  مراجع  أو  الخارجي  المراجع  أو  داخلي 

 اإلدارية ومراجع الجهات المانحة والممولة المحلية/ األجنبية. 

 : أمين المخزن .4

أمين   ويعتبر  المخزن،  من  األصناف  وصرف  على  والمحافظة  وتخزين  استالم  عن  المسئول 

 المخزن مسئول مسؤولية شخصية عن األصناف الموجودة بعهدته. 

 : الفحصلجنة  .5

 .  المؤسسةلفحص األصناف الواردة إلى  مدير المؤسسة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من  

 : موجودات المخزن .6

 . المؤسسةجميع األصناف من األصول وغير ذلك من األصناف الموجودة بالمخزن التابع 

 :الجرد .7
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األرصدة    نظام يتضمن عدة إجراءات تستهدف التحقق من مطابقة األرصدة الدفترية لألصناف مع

 الفعلية للجرد الدوري أو المفاجئ أو السنوي في نهاية السنة المالية. 

 

 

 : لجنة جرد األصناف .8

لجرد جميع األصناف بالمخزن بحضور أمين    مدير المؤسسة  لجنة يصدر بتشكيلها قرار من  

المخزن/ العهدة المختص وقت الجرد ويجب أن يكون أحد أعضائها موظفاً فنيا ذا صلة بنوعية  

األجهزة والمواد المخزنة إذا ما تطلبت طبيعة األصناف ذلك وتلتزم اللجنة بإتباع إجراءات الجرد  

 المنصوص عليها في هذه الالئحة. 

 المؤسسة ( الرقابة على األصول الثابتة المملوكة 3مادة )

يقتضي   عامة  عهدة  الفنية  واللوحات  والثقافية  العلمية  والمراجع  والكتب  الثابتة  األصول  تعتبر 

من   بقرار  عنها  المسئول  تحديد  ويتم  استخدامها  إساءة  وعدم  عليها  المؤسسة  المحافظة    مدير 

 . المؤسسة

 ( السجالت والنماذج المستخدمة 4مادة )

سو والنماذج  السجالت  من  مجموعة  استخدام  إدخال  يتم  أو  المخزن  بسجالت  التسجيل  بغرض  اًء 

التقارير المخزنية، ويوضح   يتيح استخراج  الحاس اآللي، والذي  بالبيانات في  وتخزين واالحتفاظ 

 نظام مراقبة المخزون النماذج المستخدمة. 

 ة ( تاريخ سريان الالئح5مادة )

 . مناءمجلس األ يسرى تطبيق الئحة أحكام المخازن من تاريخ اعتماداها من  

*** 
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 الباب الثاني

 تنظيم المخزن 

 ( الشروط الواجب توافرها في المخزن  1مادة )

الشروط الفنية االزمة وبصفة خاصة ما يتعلق بموقع المخزن    المؤسسة يجب أن تتوافر في مخزن  

ومساحته وتصميمه وسهولة ترتيب األصناف ونقلها وتداولها ورقابتها والمحافظة عليها وإجراءات  

السالمة االزمة كما يجب توافر وسائل مقاومة الحرائق في مكان يسه ل الوصول إليه وتدريب العاملين  

لحفظها بالمخزن لحساب الغير    المؤسسة وم ويحظر قبول أصناف ال تخص  على استخدامها عند اللز

 . المؤسسة  مدير المؤسسة  إال بموافقة  

 ( طريقة تخزين األصناف والعناية بها 2مادة )

 يشترط في تخزين األصناف ما يلي: 

أن ترتب األصناف داخل المخزن مع ترك مسافات داخلية تسهل حركة المرور االزمة لتسلم   •

 وصرف تلك األصناف. 

 أن ترتب األصناف بحيث يسهل حصرها وعدها والرقابة عليها.  •

 اتباع اإلجراءات والخطوات الفنية الالزمة للمحافظة على المخزون بصورة جيدة.  •

اإلضافة   • وحركة  الصنف  ورقم  اسم  يتضمن  بعهدته  صنف  لكل  كارت  المخزن  أمين  يمسك 

عملية، بحيث يسهل مطابقة الرصيد الدفتري مع  والصرف والرصيد، ويتم التسجيل به بعد كل  

 الرصيد الفعلي للصنف بالمخزن. 

ضرورة الفصل التام بين األصناف الصالحة للتداول عن تلك التالفة والراكدة ويفضل وضع كل   •

 منها في مكان مستقل إذا أمكن ذلك. 

 ( األصناف المرتجعة للمخزن 3مادة )

ن بسبب عدم إمكانية االستفادة مها أياً كان سبب االرتجاع.  تشمل األصناف التي يتم ارتجاعها للمخز

وتلك   استخدامها  إمكانية  وعدم  بها  الفنية  العيوب  بسبب  المرتجعة  األصناف  بين  الفصل  ويراعى 

 . المؤسسةالمرتجعة لتحويلها إلى إدارات أو فروع أو وحدات أخري ب

ل إعادتها  مؤقتة يجب  التي تصرف ألغراض  المستديمة  الذي األصناف  الغرض  انتهاء  فور  لمخزن 

صرفت من أجله. ويجب علي أمين المخزن تحرير سند ارتجاع بهذه المواد يوضح فيه حالة الصنف  

 عند إرجاعه للمخزن. 

*** 
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 الباب الثالث 

 العاملون بالمخزن وواجباتهم

 ( تعيين أمين المخزن1مادة )

، وال يجوز تسليم  المؤسسةالمخزن( من الموظفين الدائمين بيتم تعيين أمين المخزن )أو المسئول عن  

عهدة المخزن لموظف مؤقت أو بأجر يومي، ما لم يقدم ضمانا ً مالياً أو شخصياً يتناسب مع قيمة  

. ويراعى في اختياره أن يكون من المشهود  مدير المؤسسة  العهدة التي ستوكل إليه ويوافق عليه  

 لهم باألمانة وحسن الخلق. 

 ( مسئولية أمين المخزن ومسئولياته 2مادة )

أمين المخزن مسئول شخصياً عن سالمة األصناف التي في عهدته وعن حفظها واالعتناء بها، وعن  

سالمة عددها ونوعها ونظافتها وحمايتها من ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد كما يعتبر مسئوالً  

قرير دوري لرئيسه المباشر عن تلك األصناف، واالحتفاظ  عن المواد ذات الصالحية المحددة ورفع ت

، وال تخلى مسئولية  ةبكافة السجالت والنماذج والمستندات الواجب إمساكها تطبيقاً ألحكام هذه الالئح

عن فقد أو تلف األصناف التي بعهدته إال إذا ثبت لمدير الشئون المالية واإلدارية أن الفقد أو التلف قد  

قهرية أو ظروف خارجة عن اإلرادة كما يقوم أمين المخزن باإلخطار عن األصناف  نشأ عن أسباب  

 التي وصلت إلى حد إعادة الطلب أو األصناف الراكدة التي بطل استخدامها . 

 ( عدم جواز إنابة أمين المخزن أي شخص في القيام بأعماله )ندب/ إجازة/ تغيب أمين المخزن( 3مادة )

ينيب عنه شخص ألداء عمله، وعند ندبه أو نقله أو انتهاء خدمته يتم تعيين  ال يجوز ألمين الخزن أن  

 أمين مخزن آخر ويقوم مدير المخازن أو من يكلفه بمراقبة عملية التسليم واالستالم لعهدة المخزن. 

لهذا   يندب  آخر  العهدة لموظف  المخزن إجازة حيث تسلم  امين  منح  اتخاذ نفس االجراء عند  ويتم 

يشكل  الغرض وعند   الوفاة  أو  العمل  االنقطاع عن  او  المؤسسة  التغيب  المخزن    مدير  لجرد  لجنة 

 وتسليمه لمن يكلف مكانه. 

 ( فتح المخزن 4مادة )

إال في حضور أمين المخزن المختص وفي الحاالت التي    المؤسسةال يجوز فتح أي مخزن خاص ب

 ( عاليه. 3حددتها المادة رقم )

*** 
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 الرابعالباب 
 تنظيم العمل بالمخزن  

 ( استالم األصناف والمستلزمات الواردة إلى المخزن 1مادة )
تقوم لجنة الفحص واالستالم بفحص األصناف الواردة إلى المخزن طبقاً لما هو وارد في أوامر التوريد  
الم  الصادرة للمورد، وتسليم األصناف المقبولة منها إلى أمين المخزن بموجب محضر فحص واست

وتقوم اللجنة بتحرير محضر اثبات حالة في حالة مخالفة الكميات أو المواصفات الخاصة باألصناف  
الواردة لما هو متعاقد عليه ويتم عرضها علي مدير الشئون المالية واإلدارية الذي يقوم بدوره بعرض  

 للتوجيه بما يلزم.   مدير المؤسسة األمر علي  

 ناف الواردة ( التسليم النهائي لألص2مادة )
يختص امين المخزن باستالم األصناف وذلك طبقاّ لمحضر الفحص واالستالم ويقوم بإعداد سند إضافة  

 أصناف يعتمد من دير المخازن

 ( فقد او تلف مفتاح المخزن  3مادة )
بتعيينه   يكون للمخزن مفتاح احتياطي يحفظ داخل مظروف يغلق بحضور أمين المخزن ومن يقوم 

المخازن لتلك المهمة ويوقع المظروف بتوقيع هذا الشخص ويحفظ لدى مدير المخازن أو من  مدير  
 يفوضه في مكان آمن. 

وفي حالة تلف أو فقد أحد المفاتيح يتولى أمين المخزن إخطار مدير المخازن بالفقد أو التلف، ويتم  
أي حال استبدال مفتاح  إعداد محضر بذلك ويراعى ضرورة تغيير القفل بآخر من نوعه، وال يجوز ب

آخر بدل المفقود أو إصالح المفتاح التالف وفي كلتا الحالتين يكون أمين المخزن مسئوالً عما بعهدته  
 من األصناف. 

 ( طلب صرف األصناف من المخزن4مادة )
يتم صرف األصناف من المخزن بموجب طلب صرف معتمد من المسئول المختص بالجهة الطالبة،  

تطلب صرف أصناف من المخزن أن تخطر مدير المخازن مرة واحدة على   لمؤسسة اوعلي كل جهة ب
تغيير في   بأسماء ونماذج توقيعات المسئولين عن اعتماد طلبات الصرف، وكما حدث  األقل سنوياً 

 هؤالء المسئولين، ويعتمد هذا اإلخطار من مدير المخازن قبل سريانه. 
 ت صرف بها  ( حظر صرف أصناف دون استخراج سندا5مادة )

يحظر صرف أصناف من المخزن دون استخراج سند صرف مخزني معتمد من مدير المخازن ويتم  
حفظ جميع سندات صرف األصناف حسب تسلسلها الرقمي في ملفات خاصة يوضح على كل ملف  

 منها أرقام السندات والفترة التي تشملها تسهيالً للرجوع إليها. 

 ألغراض مؤقتة  ( صرف األصناف المستديمة 6مادة )
في األحوال التي يتم فيها صرف بعض األصناف المستديمة من المخزن ألغراض مؤقتة، فغنه ينك  
إمساك سجل لحصر هذه األصناف يسجل به تاريخ صرفها والجهة المنصرف إليها ورقم سند الصرف،  

 وتاريخ إرجاع هذه األصناف بعد انتهاء الغرض منها. 

 مخزن( ارتجاع األصناف لل7مادة )
ت رتجع األصناف إلى المخزن إذا أصبحت غير صالحة للتداول أو االستخدام سواء لعيوب بها أو تقادمها  
أو ألي سبب آخر، ويحظر قبول ارتجاع األصناف ما لم يحدد سند ارتجاع موقع من مسئول الوحدة  
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مدير المخازن. كما يتم إعادة  اإلدارية المعنية. كذلك ال يتم تعويض أو استبدال المرتجع إال بموافقة  
 األصناف المستديمة ذات االستخدام المؤقت بمستند ارتجاع لتضاف إلى عهدة المخزن. 

*** 

 

 

 الباب الخامس

 فقد أو تلف األصناف بالمخزن

 ( التحريات عن فقد أو تلف األصناف 1مادة )

لمدير المخازن الذي يتولى بدوره  إذا فقدت أصناف أو تلفت بالمخزن، على أمين المخزن إبالغ األمر 

انتداب شخص مسئول لبحث أسباب الفقد أو التلف مع تحديد المسئولية ثم يحرر تقريراً بذلك مشفوعاً  

وعلى ضوء قراره يتم تسوية موقف    المؤسسة   مدير المؤسسة  ، للعرض على  نبرأيه إلى مدير المخاز

 هذه األصناف. 

د أو تلف األصناف إثناء وجودها باإلدارات والوحدات، على أن  ويراعى إتباع نفس األحكام في حالة فق

ت عاد األصناف التالفة أو غير الصالحة إلى المخزن بسند ارتجاع أو يتم التصرف بشأنها طبقاً لقرار  

 ، وتخصم األصناف المفقودة أو التالفة من عهدة المخزن. مدير المؤسسة 

 سرقة أو حريق ( األحكام الواجب إتباعها عند حدوث 2مادة )

إذا كان الفقد أو التلف بسبب سرقة أو سطو أو حريق أو اختالس أو بسبب أي حادث آخر، مهما كانت  

 قيمة الصنف يتبع ما يلي: 

إبالغ الحادث للمدير المالي لمتابعة الحصول عي تعويضات من شركة التامين في حالة تغطية   •

 بوالص التأمين الخسائر المحققة. 

التخاذ ما يلزم نحو تشكيل لجنة تحقيق    مدير المؤسسة  يقوم مدير المخازن بإبالغ الحادث إلى   •

بمعرفة الجهات المعنية من غير موظفي اإلدارة التي وقع فيها الحادث للتحري عن أسباب الفقد  

 أو التلف. 

 ة أو التالفة. جرد األصناف في مكان الحادث وذلك إلمكان حصر مقدار الخسائر أو األصناف الفاقد •

االزم نحو مطالبة    التخاذ   مدير المؤسسة  تقديم تقرير لجنة التحقيق وأوراقه وقوائم الجرد إلى   •

الشخص المسئول بقيمة تلك الخسائر أو الموافقة على تحمل تلك الخسائر في حالة عدم تحديد  

 المسئولة أو عدم توافر التغطية التأمينية. 

 ( خصم األصناف المفقودة أو التالفة3مادة )

ان تحمل قيمة   ت خصم األصناف المفقودة أو التالفة من عهدة أمين المخزن أو صاحب العهدة، على

في حالة عدم    المؤسسةتلك األصناف المفقودة أو التالفة إما على حساب المتسبب أو على حساب 

 تحديد المسئولية عن األصناف المفقودة أو التالفة. 

*** 
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 الباب السادس 

 جرد األصناف والتفتيش على المخازن 

 ( تعليمات الجرد السنوي1مادة )

المخازن عملية جرد المخازن وتصدر التعليمات المنظمة لذلك مراعية أهمية استمرارية  تتولي إدارة  

 الصرف من المخزن. 

 ( محضر الجرد السنوي للمخزن 2مادة )

يتم جرد المخازن / المخازن في نهاية كل سنة مالية، ويوقع جميع أعضاء لجنة الجرد على كشوف  

 . المؤسسة مؤسسة  مدير الومحاضر الجرد ويعتمد محضر الجرد من 

 ( التفتيش على المخازن3مادة )

يقوم المراجع الداخلي في مواعيد غير محددة وبغير إعالن سابق بالتفتيش وله سلطة القيام بجرد  

 األصناف الموجودة باإلدارات أو الفروع أو الوحدات اإلدارية األخرى. 

***** 
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 مدونة السلوك الوظيفي 
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 مقدمة 
 

هلية ( بمايكفل  أمؤسسات    - ) جمعيات    ستجابة للدور الذى تلعبه المنظمات األهلية إتأتى هذه المدونة  
 لى : إوتهدف هذه المدونة  المنظمات  تلك  وشفافية  كفاءة أخالقية  تحقق  مرجعية   لها وجود

 .   دور الجمعيات والمؤسسات األهلية فيالعمليةالتنموية تعزيز .1

  المؤسسات األهلية والعاملين فيها وعهدا لمجالس إدارات الجمعيات و  المهني  للسلوك  دليال   تكون  أن .2

وسلوكا فيما بينهم من ناحية وفيما    وتوجها  وروحا   نصا  به  المهني    لتزاملإل  أنفسهم   على   يقطعونه

 خرى أبينهم وبين المجتمعات المحلية المستهدفة وكافة األطراف الشريكة من ناحية 

 .التعامل تسهل ومقبولة  معقولة  أخالقية  بقواعد تنموية حمايةالعملية ال .3

المؤسسات األهلية وكافة األطراف  الجمعيات و    تهدف هذه المدونة الى تعزيز و تطوير العالقة بين .4

 فئات المجتمع / القطاع الحكومي / القطاع الخاص / المنظمات التنموية ( )

رتقاء بها بحيث يكون لها دورا  وتأتى هذه المدونة لتحسين بيئة العمل الداخلية للمنظمات األهلية واإل 
آليات   كأحد  المدونة  تأتى هذه  كما  المستهدفة  المحلية  المجتمعات  داخل  تنمية حقيقيه  فيإحداث  فاعال 

أساس ديمقراطي يجب أن  نطالقا من أهمية تأسيس المنظمات األهلية على إمواجهة الفساد الداخلي ، و
 تعمل المنظمات األهلية وفقا لعدد من األسس منها ما يلى : 

 " .  2030"مصر   الرؤية االستراتيجية   .1

لى تحقيق  إلتزام بأهداف األلفية للتنمية وتوجيه الجهود لمحاربة الفقر وتعزيز البرامج التي تهدف  اإل .2

 العدالة االجتماعية لصالح الفئات المهمشة  

أجل  لتزام  اإل .3 من  والمحاسبة  الشفافية  على  إبمبدأ  والحرص  المالية  للموارد  دارة  إستخدامأفضل 

 واللوائح المنظمة للعمل األهلي  في تطبيق القوانين اجهزتها المؤسسات األهلية من قبل الجمعيات /
 

يجب على كافة  ووسوف نورد في هذه المدونة مجموعة من المبادئ والقيم واألخالقيات الحاكمة لها  
 جهزة إدارة ( . أو أجهزةحكم ألتزام بها) سواء المنظمات األهلية اإل جهزة أ
 

 ملحوظة هامة : * 

 األهلية و األهلية "  المؤسسةعند ذكر كلمة " المنظمة األهلية " في المدونة فإنها تعنى كال من " 
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 تعريفات هامة 
 

 :  مدونة سلوك  .1

العمل  وسلوكيات  ألخالقيات  معيار  األهلية  هي  بالمنظمات  والعاملين  عملهم  إ  في  لألعضاء    مع   طار 
المجتمعات المحلية في نطاق عملهم وتقديم خدماتهم ،متضمنة مجموعة من السلوكيات والقيم الواجب  

 مراعاتها أثناء أدائهم للمهام واألعمال المكلفين بها. 

 :  المنظمات األهلية بالمدونة وتعنى  .2

 هلية : األ  المؤسسة) أ ( 

ة   ةأتعتبر جمعـي ألف من    هلـي ة تـت ة أو غير معيـن دة معيـن اعـة ذات تنظيم مســـــتمر لـم ل جـم : ـك
ــخاص اعتباريين ، أو منهما معاً ، ال يقل عددهم في جميع األحوال   ــخاص طبيعيين، أو أشـ أشـ

  المؤســســة  إدارة  ويتولى لغرض غير الحصــول على ربح مادي ،  شــخاص وذلكأعن عشــرة  
 أعضاءو  وـسكرتير  ونائب   ـصندوق  وأمين  رئيس  يتكون من  فردى عدد  من  مكون إدارة  مجلس
القانون ،   ما ينظمه  وفق أو  المؤســـســـين  لجماعة  العمومية  المؤســـســـة أمام  مســـئولون  وهم

أن يكون لها نظام أسـاسـي مكتوب وموقع عليه من المؤسـسـين    المؤسـسـةويشـترط في إنشـاء  
 العربية. وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً مالئماً في جمهورية مصر

 ) ب (  األهلية : 

بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويكون    تنشأ  األهلية 
إنشاء  األهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من األشخاص الطبيعيين أو  

  األشخاص االعتباريين أو منهما معاً ، ويضع المؤسسين نظاماً أساسياً للمؤسسة.

 المشاركة :  .3

دارة تدخل تنموي معين ،  إو  أاخل المجتمع ذات العالقة بعملية صنع القرار  مشاركة كافة االطراف د
 تخاذ القرار. إسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 

 التشبيك والتنسيق :  .4

هدار  إهداف المشتركة بما يخدم المصلحة العامة وعدم  مبدأ التشبيك والتنسيق قائم على الرؤي واأل
 . ة الموارد المتاحالموارد أو الجهود وتعظيم اثر 

 الشفافية :  .5

تخاذ قرارات سليمة مبنية على تبادل  إإتاحة وتبادل المعلومات بطريقة سلسة وواضحة من شأنها  
المعرفة بين العاملين بالمنظمة األهلية من ناحية و بين المنظمات االهلية التي نعمل على تنميتها  

 خرى. أمن ناحية 

 

 :  تضارب المصالح .6
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في موقع مسئولية من  داخل المنظمة االهلية  العامل أو مجموعة من العاملين  يقصد بها بأن يصبح  
أخري له / لهم عالقة    منظماتشأنها إستغالل ذلك من أجل منفعة شخصية أو عائلته أو ألصدقائه أو  

 بها. 

 :  التأثير و الفاعلية .7

أو   للمستفيدين  المقدمة  التنموية  والتدخالت  العمليات  تسفر  أن  تلبي    المنظماتينبغي  نتائج  عن 
 االحتياجات الخاصة بهم. 

 :   النزاهة .8

لتزام  بمبدأ تضارب المصالح مجموعة من القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص في العمل واإل
 هتمام بالمصلحة العامة. واإل

 :   دارة الرشيدة اإل .9

هي عملية يتم من خاللها التأكد من أن المنظمة األهلية تعمل بفاعلية وتدار بشكل مناسب ، وتلتزم  
 بالقوانين المعمول بها في الدولة لتحقيق أهدافها و غاياتها الواردة في نظامها  االساسي. 

 :    المساءلة .10

حول   التقارير  لتقديم  آليات  تحملإوجود  و  األهلية  المنظمة  موارد  قبل    ستخدام  من  المسئولية 
 هداف ورؤية المنظمة األهلية . أالمسؤولين عن قراراتهم أو عن االخفاق في تحقيق 
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 مصر في نبذة تاريخية عن قطاع العمل األهلي 
 

تعبئة جهود األفراد والجماعات   ترتكز جهود الجمعيات األهلية في مصر على محور أساسي هو 

إلحداث التنمية في المجتمع لصالح الفئات والمجموعات المستحقة وحل مشكالتهم ، وكذلك اإلسهام في  

واالجتما اإلنسانية  االحتياجات  مثل   ( المتنوعة  االحتياجات  تلبية  في  الدولة  جهود  عية  مؤازرة 

وقد مرت الجمعيات االهلية المصرية بمراحل تاريخية يمكن اإلشارة  واالقتصادية للمجتمع وغيرها (  

 إليها بصورة إجمالية فى التالى:

 

عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"،   •

تمارس أنشطة    2018في    ؤسسة اهلية ألف جمعية وم  55يتعدىويضم العمل األهلي في مصر ما

متباينة في كافة المجاالت ) مثل التعليم والثقافة واألعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي  

 الحياة (. 

تعد الجمعيات األهلية شريك هام ال يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة   •

كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر  مجاال كبيرا لظهورها، كما قدمت لها  

 عملها بكل حرية. 

رتقاء بشخصية الفرد عن  تلعب الجمعيات األهلية دورا وسيطا بين الفرد والدولة فهي كفيلة باإل  •

طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من  

االجتم التضامن  التنمية  مفهوم  وتعميق  العامة  السياسات  في  والتأثير  واالقتصادية  اعية 

 االجتماعي. 

تعود بدايات ظهور المنظمات األهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية   •

وبعدها توالي تأسيس    "   اليونانية باإلسكندرية   المؤسسة   "   سمإب  1821أهلية في مصر عام  

جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية  "  يات ذات طابع ثقافي مثل  الجمعياتفهناك جمع 

، وهناك  "    1875الجغرافية عام    المؤسسة"   و  " 1868جمعية المعارف عام  "   و "  1859عام  

جمعية المساعي  "    و"    1878الخيرية اإلسالمية عام    المؤسسة "  جمعيات ذات طابع ديني مثل  

 . " 1881الخيرية القبطية عام 

(  30في مادته رقم )   1923عتراف دستور  إزدهرت الجمعيات األهلية في مصر وزاد عددها مع  إ •

جمعية في الفترة ما بين    159بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من  

 . 1944و  1925جمعية في الفترة ما بين   633إلى  1924و  1900عامي  

تعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات األهلية  نإمنذ منتصف السبعينيات بدأت حركة   •

 ألف جمعية ومؤسسة اهلية .  50خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب  

قامت الجمعيات األهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين   •

 ميدان. 17العمل التي تعمل بها الجمعيات األهلية في مصر  

كذلك أكد القانون حق الجمعيات األهلية في ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق   •

المرأة والطفل، كما قرر عدداً من المزايا واإلعفاءات الالزمة لتشجيع نشاطها، وقنن فكرة الوقف  

الخيرية   األنشطة  لتمويل  آلية  باعتبارها  األهلية  المؤسسات  تأسيس  بتيسيره  اإلسالمي 

 ستخدام المواردإواالجتماعية التي تستند إلى الكفاءة في 
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 القيم والمبادئ والقواعد الحاكمة للمدونة

 

 

  

القيم والمبادئ والقواعد الحاكمة للمدونة

(1)
اإللتزام بالمواثيق 

الدولية  
والقوانين 

المحلية
(2)

دةتعزيز اإلدارة الرشي

نزاهة المنظمة( 3)

(4)
ليةالشفافية والمسئو

(5)
المساءلة  

تعزيز حق (6)
الوصول الي 

المعلومات

التركيز على (7)
أولويات التنمية

يةالتأثير والفاعل(8)

المساواة وعدم (9)
التمييز

الشراكة (10)
والمشاركة والعمل 

ضمن شبكات 
ومنظمات
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 والقوانين المحلية : الدولية لتزام بالمواثيقاإل .1
 

والمواثيق بالمبادئ  تلتزم  أن  األهلية  المنظمات  على  وكافة  الدولية    يجب  المحلية  والقوانين 

عتمادها من الحكومة المصرية والتي تعتبر أحد مرجعيات  إتفاقيات الدولية والتي تم  البروتوكوالت واإل

كذلك اإللتزام بالقوانين المحلية المنظمة لعمل المنظمات األهلية    حداث التنمية المستدامة و خطط الدولة إل

 واالتفاقيات ما يلى : من أهم تلك القوانين والمواثيق في مصر و
 

 .  "  2030ستراتيجية مصر للتنمية المستدامة " رؤية مصر إ •

 .   2022-2019اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  •

 . عالن العالمي لحقوق االنسان اإل •

 . تفاقية حقوق الطفل إ •

 . شكال التمييز ضد المرأة أ تفاقية القضاء على جميع إ •

 . ) أو ذوى االحتياجات الخاصة (  الميثاق العالمي لحقوق المعاقين •

 .  نمائية لأللفية الثالثةهداف اإلاأل •

 القوانين ذات الصلة بالعمل االهلي وخاصة المنظمة لعمل المنظمات االهلية .  •

تقدمها المنظمة األهلية صحيحة دوما سواء أكانت هذه المعلومات    التيينبغي أن تكون المعلومات  كما  

لتزاماتها  إالوفاء ب  باإلضافةإليفرد أو مشروع أو نشاط تقوم به ،    بأيمتعلقة بمواردها أو مشاريعها أو  

مثل هذه    فيال تكون طرفا فاعال  أعمال الفساد والرشوة وأبموجب قوانين الدولة وتقاوم بشدة كافة  

 مشبوهة .  األمور ال

 دارة الرشيدة :  تعزيز اإل .2
  أي فئوية أو تعصب حزبي أو طائفي   قراراتها عن   إتخاذ أن تبقى المنظمة األهلية مستقلة تماما في  

 في مجالي تقديم الخدمة و التوظيف وبشكل خاص فإنها تلتزم بما يلى : 

 القرار .  وإتخاذصنع   فيمشاركة األطراف المعنية  •

 . وجود نظم وسياسات داخلية للعمل تتوافق مع قوانين الدولة والقوانين الدولية   •

 . لخ (  إ...........   -  همالي  -  ه دارة الرشيدة للموارد المتاحة ) سواء موارد بشرياإل •

دارة بالمشاركة تطوير شعور الموظفين و المستفيدين بالملكية و تشجيع  أن يعزز مفهوم اإل •

 . بروز قيادات جديدة و رفع كفاءة وتطوير قدرات القيادات الحالية 

 . أن تشرك العاملين في المنظمة في عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة  •

ستدامة  تع بعنصر اإللحاجة  المجتمع و تتم  إستجابةأن تتأكد من أن البرامج التي تطورها   •

 .  و أن تكون مجدية اقتصاديا

 :  المنظمة نزاهة   .3
من الصفات األساسية التي ينبغي أن تتحلى بها المنظمات األهلية أن تكون غير ربحية وغير حكومية  

ن تتمتع بنزاهة فى الخدمات المقدمة للمجتمعات  أومنظمة ومنضبطة وتطوعية وأن تكون مستقلة و

دلة  أم المنظمات األهلية بحماية حقوق العاملين بها ، ولذلك يجب أن تكون هناك  المستهدفة كما تلتز

و لوائح داخلية تضمن وجود إجراءات و تعليمات واضحة تشمل كافة حقوق  أجراءات  إلللسياسات وا

 العاملين و بشكل خاص : 

 وجود سلم وظيفي وفئات رواتب واضحة ونظام ترقيات واضح و معلوم للجميع .  •

 . القوتنين المنظمة للعمل ود عمل للموظفين بما يتوافق مع وجود عق  •
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 وجود نظام تقييم عادل وواضح لجميع الموظفين باإلضافة الى نظام عقوبات معلن .  •

وجود نظام يمنع تضارب المصالح التي من شأنها أن تخول لمالك السلطة إستغالل المنظمة من   •

 ائه أو منظمات أخري لها عالقة به. أجل المنفعة الشخصية أو  منفعة عائلية أو أصدق

 الشفافية والمسئولية :   .4
ذلك    فيكما يتعين على المنظمة األهلية أن تعمل على تكامل التطور الذاتي وخدمة اآلخرين مراعية  

العامة والتركيز على تقديم خدمات عامة واسعة النطاق    هتمامات هتمامات الفردية واإلالتوازن بين اإل 

تشمل كافة نطاقها الجغرافي بكافة الفئات المستهدفة ، كما تعني توفير المعلومات الموثوقة وذات  

 و زيادة مخلة وبدون تأخير الي جميع أصحاب المصالح وضمان وصولهم إليها. أالصلة وبدون نقص  

 ة : ومن المتطلبات األساسية للشفافي

 هتمام بتعزيز الشفافية ومكافحة االحتيال. اإل •

 مانة بشكل يسمح بمساءلة جادة للمنظمة وللعاملين فيها. نفتاح ، و األ لتزام باإلاإل •

 لتزام بسياسة واضحة للنشر. اإل •

 لي جميع أصحاب المصالح.إتعهد اإلدارة بتوفير المعلومات الصحيحة  •

 يف وحفظ السجالت والمعلومات. تخاذ اإلجراءات التي تضمن حسن توثيق وتصن إ •

الحق   • المعني عن هذا  الشخص  يتنازل  لم  الخاصة ما  المعلومات  بالمحافظة على سرية  و  أالتعهد 

 يتطلب القانون كشف هذه المعلومات. 

تبني إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمي الموارد البشرية في المنظمة من الممارسات غير المهنية عندما   •

 .   مر بالشفافيةيتعلق األ 

 التقيد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة بالشفافية.  •

 وجود رقابة مستقلة وموضوعية.  •

ها  ت تعامال  في ويتعين أيضا على المنظمة األهلية أن تعمل بشفافية ومصداقية سواء داخل المنظمة أو  

كافة    يف ن تحرص على ضمان الشفافية  أفراد المجتمعات المستهدفة كما ينبغي  أمع الجهات المانحة و

الحكومة   مع  سواء  المصلحة  أمعامالتها  ذات  األخرى  األطراف  او  الشركاء  أو  المستهدفة  الفئات  و 

ما يتعلق بشئون األفراد والمعلومات الخاصة كما يجب على المنظمة األهلية أن تبذل قصارى    بإستثناء

تقوم بها ومصادر مواردها وأوجه الصرف لتلك الموارد ، كما    التيجهدها إلحاطة الجمهور باألعمال  

لى  إرة الفقر  تلتزم المنظمة األهلية بمسئوليتها عن تقديم خدمات بجودة عالية تخرج المستفيدين من دائ

 نسانية . دائرة الحياة الكريمة تعزيزا للكرامة اإل

 :    المساءلة .5
حول   التقارير  لتقديم  آليات  قبل    إستخداموجود  من  المسئولية   تحمل  و  األهلية  المنظمة  موارد 

خفاق في تحقيق أهداف ورؤية المنظمة األهلية  و بشكل خاص  إلالمسؤولين عن قراراتهم  أو عن ا

 ظمة على : تعمل كل من

 إيجاد نظام للشكاوى .  •

 وسائل محاسبية و تدقيقية مقبولة و معتمدة .  إستخدام •

 موال والتمويالت ) بأنواعها ( في المجاالت المخصصة لها و المعلنة . األ إستخدام •

 المسئوليات .  في دارية  و مراعاة الفصل  تحديد صالحيات الصرف و فقا للمستويات اإل •

 

 

 تعزيز حق الوصول إلى المعلومات :  .6
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السبب والغرض من وجودها وهى ما تأمل في تحقيقه ويتوجب    فيإن مهمة المنظمات االهلية تكمن  

كما تلتزم المنظمات األهلية بسياسة  الشفافية المطلقة والقائمة    ها أن تحدد سياستها بوضوح ، يعل

الحق   مبدأ  والمستفيدين    في على  العالقة   أصحاب  إلى  المعلومات  بإيصال  يتعلق  فيما  المعرفة 

والمانحين   العالقة  ذات  الرسمية  والجهات  والجمهور  المستفيدين  وصول  وضمان  والمانحين  

المسموعة   /سواء أكان ذلك بالوسائل المرئية  ) ألساسية  التالية للمعلومات وأن توفر المعلومات ا

 :  ( و غيرها أ  المطبوعة أو اإللكترونية  /

 . المبادئ ، الرسالة ، األهداف ، القيم   •

 .   الهيكل التنظيمي واإلداري للمنظمة األهلية موضحا به األدوار والمسئوليات المختلفة •

 . لجهات المختلفة ئتالفات والتعاقدات مع االشراكات واإل •

 . تعمل أو ستعمل عليها المنظمة األهلية   التياألنشطة الحالية والمستقبلية  •

 . للعمل   الجغرافي النطاق  •

 التركيز على أولويات التنمية : 

مع   منسجمة  التنموية  أنشطتها ومشاريعها  تكون  أن  األهلية  المنظمات  وأتلتزم  هتمامات  إولويات 

للتنمية المستدامة " رؤية مصر  إو  المجتمع  فيما يحقق ويعضد  أ" ، و  2030ستراتيجية مصر  يضا 

نظمة  أتحسين مستوى  الجهلوالعمل على  نسانية ومحاربة الفقروالمرضوالهوية المصرية والكرامة اإل

الحكم الداخليالرشيدداخل المجتمعات المحلية وتنمية روح التطوع والمشاركة المجتمعية وحماية تنفيذ  

 ستقاللية المنظمة األهلية داخل المجتمع. إالقوانين فيما ال يتعارض مع 

الت الموجهة  كما يجب على تلك المنظماتاألهلية الموقعة على تلك المدونة التعامل بحرص مع التموي

والتي قد تتعارض مع األهداف العليا    التي تحقق األجندات الدولية لبعض من الجهات المانحة والممولة

المصرية للهوية  الثقافية  الثوابت  لها    للمجتمع ومع  وليس  آثارا  أ،  المجتمعات  إية  حياة  يجابية على 

 قتصاديا. إمجدية  ستدامة وأن تكون المحلية وأن تتمتع البرامج التنموية بعنصر اإل

 التأثير و الفاعلية :  .7
تفاق  ستراتيجيات التي تم اإلتلتزم إدارة المنظمة األهلية برؤيتها و تعمل على تحقيق رسالتها حسب اإل

 خرى .  عليها من قبل أجهزة الحكم الداخلي بها و الهيئات المرجعية األ

 و عدم التمييز : أالمساواة  .8
كافة األفراد ) مستفيدين من خدماتها / عاملين بها ( على أساس    تلتزم المنظمة األهلية بأن تعامل 

ىأساس ) سواء النوع أو الطائفية  أأنهم سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص وعدم التمييز إطالقا على

إختيار  فيشكال التمييز ( كما تلتزم بوضع وتطوير إجراءاتها لمنع كافة أشكال التمييز  أو غيرها من أ

 ئات المستهدفة من خدماتها . العاملين أو الف

 والعمل ضمن شبكات منظمات :   المشاركة الشراكة وتعزيز  .9
المجتمعات   داخل  المشاركة  مبدأ  بتطبيق  األهلية  المنظمات  لإل  التي تلتزم  كافة  تخدمها  من  ستفادة 

مكانيات المتاحة من أجل تشجيع المساهمات المجتمعية ولتسهيل عملية نقل المعلومات  الموارد واإل

والخبرات بين المنظمات األهلية ومختلف األطراف ذات العالقة ، وتسعى المنظمات األهلية للتشبيك  

 .......  الخ ( .   -حكومية   - هليه أتتم )  التيمع كافة األطراف لتعظيم الجهود 

تؤثر عليهم من أجل خلق    التي األمور    في تجرى مشاورات مستمرة مع المستفيدين  كما تلتزم بأن  

داخل   التشاور  الخاص   المنظمة ثقافة  والقطاع  والحكومات  المستفيدين  من  العالقة  أصحاب  ومع 

التواصل والشفافية معهم ولضمان مشاركة أصحاب   تثبيت عملية  والمنظمات األخرى وصوال إلى 

الم أطراف  من  وتلتزم  العالقة  العالقة  ذوي  المجتمعات    المنظماتجتمع  من  المستفيدين  بمشاركة 

عملية تصميم ومراقبة وتقييم المشاريع من أجل تسريع تحقيق أهدافها ويتيح التعاون    فيالمحلية  
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العامة للشراكة والتعاون    ،   تكاتف الجهود والموارد المختلفة والمتنوعة  المبادئ  وهناك عددا من 

المثال ) توافق المهام ، القيم واألهداف المشتركة ، شفافية المنظمة وقابليتها للتغيير  منها على سبيل  

 . ) 

 ==================================================== 
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 بمدونة السلوك المهنى هلية المنظمات األ إلتزامآلية متابعة 

 يتم ذلك من خالل مرحلتين :

 المرحلة االولى : 

  ة نظمأبالمدونة والعمل على دمجها ضمن  نموذج التعهد واإللتزام  التوقيع على  المنظمة االهلية بتقوم   -1

 . ها وسياسات عمل

 منح المنظمات األهلية مهلة مدتها عام لتفعيل دمج محتوى المدونة بنظم العمل الخاصة بها.  -2

الحصول على دعم فنى لتنفيذ عملية الدمج يمكنها مراجعة برنامج    : للمنظمات التى ترغب فى  ملحوظة*

 الجمعيات األهلية بمؤسسة مصر الخير . 

 المرحلة الثانية : 

التابعة   -1 الفساد  لمكافحة  العمل االهلى  لمنظمات  العليا  اللجنة  يتم تشكيل مجموعة عمل من  وفيها 

مع   وبالتعاون  االهلية  والمؤسسات  للجمعيات  العام  تختص  لالتحاد  االجتماعى  التضامن  وزارة 

 ة فى الحصول على شهادة اإللتزام  بمراجعة أعمال المنظمات التى وقعت على التعهد ولديها الرغب

تتولى مجموعة العمل السابق اإلشارة إليها إصدار شهادة تفيد توافق عمل نظم اإلدارة بالمنظمات   -2

 األهلية مع محتوى مدونة السلوك . 

تلك المراجعة بديلة للمراجعة التى تقوم بها الجهات الرقابية المختصة على المنظمات  : التعتبر    ملحوظة*

األهلية حيث أنها التشتمل على المراجعة المالية الدقيقية ولكن إلى أى مدى تم تضمين القواعد السلوكية  

 للمدونة ضمن نظم عمل المنظمة األهليةوتطبيقها لها . 

  



95 
 

 شهادة اإللتزام بتطبيق المدونةمراحل وإجراءات الحصول على 
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  التطوع
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 األنظمة واالستمارات 

 تطوعين وتشغيلهم وتقييم أعمالهمفي قبول الم

 تطوعين.تعيين الم .1

 ما ينبغي أن يعرفه المشرفون في المقابلة.   .2

 وتكوينهم.  تطوعينمتطلبات تعيين الم  .3

 .التطوعيالغرض من توصيف العمل  و معالم توصيف العمل   .4

 الغرض من مواصفات األشخاص.  .5

 . تطوعينالجانب األمني في انتقاء وتسيير الم  .6

 .تطوعيناستمارة تسجيل الم  .7

 .تطوعيننموذج اتفاقية  الم  .8

 اإلشراف.  .9

 التدريب.  .10

 أجهزة المساندة.  .11

 المراقبة والتقييم.  .12

 جمعيتك. تطوعي االستبيان حول م  .13

 االستنتاج .  .14

 تقديرات المشرفين . .15

 .تطوعيناستمارة تقييم الم .16

 .تقييم اإلدارة ألعمال المتطوعين   .17

 تطوعينتكريم الم .18
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 تطوعينتعيين الم

 المؤهالت المطلوبة في كيفية تعيين المتطوعين

 المطلوب 

ــة أو جمعـية ـعامـلة في الحقول    أو  تطوع؛عين الجـهة التي تطـلب الم • اـبة عن مؤســـــســـ النـي تقوم ـب
 اإلنسانية مثل المستشفيات أو دور العجزة أو حقول التعليم وغيرها .

 . تطوععين مواصفات الم •

ــه الم • ــوف يمارسـ ــر المقابلة    تطوع،عليك أن تعرف طبيعة وأجواء العمل الذي سـ ويمكن أن يحضـ
 . متطوعخر من طرف الجهة التي تطلب الآشخص 

 األغراض لتمكين المعنيين من :

 . متطوعينفهم متطلبات عملية اختيار ال •

 .تطوعينفهم كيفية تنفيذ طرق تعيين الم •

 في ختام هذا الطرح سيتمكن المشرفون من : األهداف والغايات

 المناسبين لمؤسساتهم.  تطوعينمقابلة واختيار الم •

 .متطوعينفهم أهمية ومحتويات اتفاقية ال •

 .تطوعينأهمية وكيفية انتقاء المفهم  •
 وبأسلوب مالئم.  للمتطوعين غير المناسبين معرفة كيفية االعتذار  •

 

 ما ينبغي أن يعرفه المشرفون  في المقابلة

 

 النصائح :

 حدد ما تبتغيه من المقابلة •

 حدد المجاالت التي تريد تغطيتها أثناء المقابلة . •

 التحضيرات:

 د مكان المقابلة ومن سيحضرها .يحدت •

 إعداد تنظيم أثاث المكتب أو الموقع الذي تستقبل فيه . •

 

 المقابلة:  

 اجعل الشخص الذي تقابله يشعر بالراحة. •

 تجنب طريقة تحين الفرص . •

 ال تستبق األحداث بافتراضات شخصية معينه للذي تقابله .  •

 اشرح نمط المقابلة . •

 الشخص للمقابلة.سبب دعوة  –اشرح الغرض  •

 مع الشخص. ومنفتحا كن مبسطا •

 األسئلة:

 .ة ومبسطة احرص أن تكون أسئلتك موجز •

 كثر .أ شجع على اإلجابة المطولة إذ كلما تكلم الشخص أكثر تعلمت منه •

 استخدم األسئلة المبتدئة بإحدى الكلمات التالية: 
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 كيف…………………….………….؟  .

 متى…………………..…………….؟  .

 لماذا………………………..……….؟  .

 أين…………………………..……..؟  .

 ماذا …………………………..……؟  .

 من………………………………….؟  .

 أين……………………………..…..؟  .
 ……………………………..…..؟  .أي  

 احرص على سالسة األسئلة. •

 رص على هذه النسبة في االستعمال وعليك أن تح وأذنينتذكر عندك فم واحد  –أصغ إلى اإلجابة  •

 

 أسئلة المتابعة 

 قدم أسئلة متابعة إن كانت أسئلتك غير واضحة أو كانت اإلجابة بحاجة إلى إيضاح اكثر . •

 التدقيق

 دقق في اإلجابات بمزيد من األسئلة. •

 مثالكالخبرة الوظيفية  ،لخص النقاط •

 إدامة االتصال •

 دع الكالم له  . •

 المتبادل.الحوار أدم  •

 ركز على سؤال واحد . •

 ركز على نقطة واحدة في السؤال.  •

 شجع على التكلم بما هو مفيد. •

 الموقف

 احرص أن يكون موقفك حياديا. •

 الختام

 أسال الشخص إن كانت لديه أسئلة أو يود أن يخبرك بمعلومات إضافية . •

 ما بعد المقابلة

 رك مباشرة فور انتهاء المقابلة.دون المعلومات مباشرة أثناء المقابلة وأنجز تقري •

 معلومات أخرى يطلب الحصول عليها في المقابلة

 كم من الوقت لدى الشخص. •

 دور الشخص. -وصف العمل –المهمات المتوقعة  •

 الخبرة الحياتية. •

 المساعدة البيتية. –االلتزامات الشخصية  •

 الهوايات. •

 فترة التجربة . •

 المصروفات. •

 االستعدادية  للعمل. -التدريب •

 متى يستطيع مباشرة العمل. •
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 السلوك والعادات. •

 دوافع العمل التطوعي. •

 

 معرفته من خالل المقابلة تطوعماذا يود الم

 ما هو المتوقع منه. •

 مواعيد العمل والدوام. •

 المساندة / اإلشراف. •

 المصروفات. •

 التنظيم. •

 المناطق والضواحي واالتجاهات. •

 المسؤولية.حجم  •

 الفرص التدريبية. •

 اجتماعات المساندة. •

 أنواع المراجع. •

 النشاطات االجتماعية. •

 مداخل مكان العمل ومخارجه. •

 مين.أالت •

 العمل الفردي والجماعي. •

 إمكانية المشاركة العائلية / رعاية األطفال. •

 ؟هل  العمل موقت أم دائم •

 اآلخرين. تطوعين/ الم  ستفيدينصلة القربى مع المشرفين / الم •

 تطوعين.ما هي أسباب الحاجة إلى الم •

 همو تكوينتطوعين ن الميمتطلبات تعي

 األغراض

 بعد استيعاب ما جاء في ورقة المؤهالت المطلوبة في كيفية تعيين المتطوعين.   •

ــالحة في • ــات الصـ لوفاء بمتطلبات  ل  تطوعينتكوين المتعيين و  تمكين المعنيين من تنمية الممارسـ
 .يهمالمؤسسات التي تحتاج إل

 األهداف والغايات

بعد انتهاء هذا الفـصل ـسيتمكن المعنيون في المركز و / أو في الجمعيات المرتبطة به، من تعيين   •
ــرات    تطوعينالم ــتخدام مؤشـ ــراف عليهم باسـ ــاندتهم واإلشـ وتقليدهم الوظائف  وتدريبهم ومسـ

 وجيدة. حديثة

 ويشمل ذلك ما يلي:

 التعيين-1

 الشاغرالعمل  اإلعالن عن  •

 توصيف العمل ومواصفات األشخاص •

 استمارات طلب التعيين •

 المقابلة •

 المصادر والمراجع •
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 التقدير/فترة التجربة)ما تحت االختبار( •

 تقليد الوظائف.-2

 المساندة -3

 اإلشراف والتقييم -4

 التدريب -5

 اإلجازات -6

 معلومات عامة -7

 المصاريف  •

 مينتأال •

 اإلشعار بالغياب •

 الغرض من توصيف العمل

 توصيف العمل  ضروري لألسباب التالية:

حيث إن توصـيف العمل يمكن أن يسـاعد في توضـيح   وحدود أدوارهم ؛  تطوعينللمالمهام توضـيح   -1
 على حد سواء. المؤسسةو أو  تطوعينتلك القضايا للم

ــاـعدة في    -2 ومن ثم منع تـبادل    ؛الموظفين الـعاملين ـبأجوردور و تطوعينبين دور الم  التمييزالمســـ
 األعمال.

ـصوف . وإذا كان ألـشغال العمل الموتطوع  يعطي مجرى المقابلة اإلطار الواـضح بمدى ـصالحية الم -3
 .غير مناسب لذلك فباإلمكان استخدام توصيف العمل لبيان سبب عدم الصالحية تطوعالم

إن تـقدير كـفاءة الفرد ألداء الواجـبات الواردة في توصـــــيف العـمل يكون أكثر ـعدال من تـقديرـها من   -4
ــات "تكمثلاال تطوعخالل الفكرة الذاتية عن "الم افؤ الفرص  " ، ويعتبر ذلك أحد متطلبات ممارسـ

 " لتقليل احتمالية إصدار أحكام مجحفة.

بالتأمين في حالة عملهم ضــمن العمل الموصــوف . ومن اليســير في تلك الحالة   تطوعشــمول الم -5
 كتابة . االعمل ضمن حدود واجباتهم إن كان توصيف العمل مثبتبإثبات التزامهم 

هو ـما يطـلب مـنه أداؤه ، أو إن  أو ـبأن ـهذا العـمل    تطوعر الموالتوصـــــيف المكتوب يمكن أن ين  -  6
 التي يود العمل فيها لديها أعمال مناسبة لتطلعاته.  المؤسسة

 .تطوعالتوصيف يعطي "الصفة" لدور الم - 7

بناء على عدة أمور، ومن المؤكد أن توصيف العمل يساعده   تطوعيقراره بالعمل ال  تطوعيتخذ الم  -  8

 تطوعيمعالم توصيف العمل ال المناسب له تطوعياختيار العمل ال القرار في التخاذ ذلك

 أو المنصب المعروض. عملال نوعما              عنوان العمل 

 تطوعين(لتحفيز الم النتيجة التي يهدف إليها العمل ) مهم                   الهدف

 . له من عمل للمتطوعينيطمح  ما  النشاطات المقترحة       أمثلة لما سيتم عمله أو

 الخالمهارات المطلوبة       المهارات ، السلوك ، المعرفة ، 

 األوقات                  وتشمل االلتزامات وغيرها

 اإلشراف                  من ؟    ماذا ؟

 الخ ،التدريب ،وجبات الغذاء ؛المكاسب                  كالمصروفات

 تطوع.للم المهم هو تغطية تلك النقاط وهذا ما يفي بالغرض بالنسبة بلإن الكيفية  غير مهمة 

 الغرض من مواصفات األشخاص

 مواصفات األشخاص ضروري لألسباب التالية:

 وما هو مطلوب منه. هو مطلوب لتنفيذ مهمات العمل نلإليضاح الدقيق لم -1
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 في تقدير امتالكهم للخصائص المطلوبة في مرحلة المقابلة.  تطوعينلمساعدة الم -2

للخصائص المطلوبة في مرحلة    تطوعينفي تقدير امتالك الم  تطوعينلمساعدة منسقي أعمال الم -3
 المقابلة .

ــلوب ال ت  تطوعينتهيئة األجواء الختيار الم -4 ــية ، وهذا مما يعزز  بأسـ ــخصـ دخل فيه األهواء الشـ
 دعائم مبدأ تكافؤ الفرص .

ــتلزمات العمل المطلوب    -5 ــخاص " تظهر بأنك قد فكرت بمسـ ــفات األشـ ــتخدامك " مواصـ إن اسـ
 وقابليتهم بطريقة عادلة وغير منحازة.  تطوعينوالتزامك بتقدير مهارات الم

ـضح لمـساندة قرارك )أي إنه ال يفي بمتطلبات  فعندك الدليل الوا  تطوعاإذا رفـضت م أنكيعني ذلك  -6
 العمل المدرج في مواصفات األشخاص (.

لتأييد صـالحية    وأيضـالتقمص ذلك الدور، وليس هذا فحسـب بل    تطوعيسـاعد لتأييد صـالحية الم -7
 .تطوع()تسليط الضوء على حقيقة إن الدور ال يتعارض مع صالحيات الم متطوعذلك الدور  لل

 األشخاص مواصفات 

 المعرفة أو الخبرة المحددة المطلوبة أدرج -1

 أدرج المهارات المحددة المطلوبة . -2
 أدرج السلوكيات والمواقف المحددة المطلوبة. -3
 أدرج المتطلبات ذات عالقة بالصحة والقدرة الفيزيائية الضرورية لهذا العمل. -4
 هل تقبل ساعات العمل المنتظمة أم غير المنتظمة؟ -5
 في وسائل تنقله الخاصة؟ هل يرغب المتطوع -6
 هل يفضل المتطوع العمل ضمن مجموعة؟ -7
 ماذا سيكسبه المتطوع)مثل أصدقاء جدد، مهارات جديدة، وما شابه ذلك(؟  -8

 تطوعينير المياألمني في انتقاء وتس الجانب

نهم في موقع  ييوتع  تطوعينمن التطرق إلى وجوب الـتأكد من أن انتـقاء الم  البدنـهاية هذا الفصـــــل   في
ــليما و خاليا من مخاطر تعي  المتفقالعمل   ــوابق  يعليه ما بين الطرفين؛ يجب أن يكون ســ ن ذوي الســ

ــة األطفال منهم    اإلجرامية ــتفيدين  )المنتفعين ( وخاصــ ــببون األذى للمســ أو المعتوهين الذين قد يســ
    .وكبار السن الذين أوكلت رعايتهم لهم زةوالعجوالمرضى 

 في تدبيرها. واإلساءةالخاصة  ألغراضهمالمؤسسات   وإمكانياتالتصرف بأموال  -1

مع الدوائر الرسـمية التي تعتني بشـؤون الجمعيات والمؤسـسـات الخيرية   الجيدةتنظيم العالقات   –2
 وأعضائها.

من العنـايـة بـه    وحيـدا، بـل البـد  يترك    أالفي موقع عملـه يجـب  تعيينـه  و  تطوععنـد قبول الم  –3
فردي و /أو عن طريق عقد ندوات مخصــصــة مركزة لبحث تفاصــيل    بشــكلوبأعماله وإنجازاته  

، أي الـبد من اتـباع أســـــالـيب متطورة في التعيين  عـمل التطوعيال  حقولاألعـمال في ـكل حـقل من  
 االجتماعية واألمنية. ،دوائر الدولةوكذلك في العالقات مع  واإلسنادواالختيار 

ة أن تطور    –4 دوـل اوعلى اـل ل مع    دوائرـه اـم ل التطوعيلتتـع اع العـم دير وتكون    قـط ل احترام وتـق بـك
 معرقلة أو مستغلة له ألغراضها السياسية. تكونعونا له وأال 

ــة لرـعاـية  ود  اـلدوـلةوهـنا نقترح ـبأن تؤســـــس    –5   لعـمل  بحوث وتطوير ا  مركز«ائر متخصـــــصـــ
ـسن القوانين و نـشر التعليمات    علىوالجمعيات التي تنتمي له، والعمل    والمؤـسـسات  »التطوعي

ا للتعاون والتعامل ما بين   اـس المنخرطين    تطوع من المتطوعينوكل م الدولةالواضـحة لتكون أـس
الـبد  و،   انـيةاإلنســـــفي الجمعـيات   والـعاملين   »هوتطويرعـمل التطوعي بحوث ال  مركز«في لواء 

يـجب    تطوعـيةال  الحرـكةمن تخـتاره اـلدوـلة من الموظفين المخولين لرـعاـية    على أنهـنا أن نؤـكد  
الذين تطوعوا للعمل    معأن تتمثل فيه الكفاءة واإليمان والصــــدق واألمانة ليكون مؤهال للتعامل 
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ه  خيريال انهم ـب ابع من إيـم ا في تنظيم    ،الـن اتوليكون عوـن ة   العالـق دوـل ا بين اـل اءة ـم الخيرة البـن
 في كل موقع من مواقع عملهم.  تطوعينوفرق الم

 الجهاد بالنفس،نفوسنا وتتحقق بعض معاني تسمون أنأمل جميعا ب وبهذا

 تطوعيناستمارات تسجيل الم
 ---------------------العنوان :    -----------: المتطوع اسم

 ---------------------المدينة  :  ---------------:      البلد

 -----------------الرمز البريدي : -------المحافظة أو المقاطعة : 

  -----------------الرمز البريدي :  --------العنوان اإللكتروني : 

 ------------------هاتف المكتب :  -----------هاتف المنزل : 

ــم:  -----------:   رقم الفاكس    ــال ب االســ   --------------رقم التلفون:    --------في الطوارئ االتصــ
 الموقع االلكتروني......................

 البريد االلكتروني...............................................

 المهارات و االهتمامات
 ---------------------------------------الدراسي:المؤهل 

     --------------------------------------الوظيفة الحالية : 

 ---------------------------المهارات  و االهتمامات والهوايات:

 ----------------------------:في العمل التطوعي الخبرة السابقة

 < Xبعالمة  ما ينطبق على شرأك ؟ >معين يثير اهتمام طوعيعمل 
 العمل مع منتفع واحد                  أفضلية لعمل معين  هل هناك  

 تقديم الخدمة إلى عدة منتفعين       ال توجد أفضلية  

 التخاطب الجماهيري    العمل مباشرة مع أحد الموظفين كمساعد 

 تحرير صحيفة أو نشرة    المساعدة في الواجبات اإلدارية العامة  

 يرهاغ       جباية األموال  

 العمل في األبحاث ،التعليم ،أو في مشروع منفرد   

 تفضل العمل معها       ستفيدينهل هناك مستفيد ) زبون (أو مجموعة معينة من الم
 األطفال     اليافعين     كبار السن    البالغين   

 ال مفاضلة      اإلناث       الذكور   المعوقين   

 ال أرغب في العمل مع المنتفعين .    غيرهم     

 هل هناك  مجموعة معينة ال تشعر بالميل للعمل معها ؟
 نعم                                                            كال    
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 التواجد 

 فيها ؟ تطوعيالتي تفضل العمل الما هي األوقات 

 أفضل العمل النهاري أفضل العطل األسبوعية   أفضل أيام األسبوع  مرن 

 هناك أوقات ال أستطيع العمل بها خالل األسبوع غيرها   أفضل العمل المسائي 

 ؟   تطوعيهل عندك أفضلية جغرافية في العمل ال

 نعم  كال                 
 ؟ تطوعيهل لديك سيارة بإمكانك استخدامها في العمل ال

 أحيانا نعم        كال                  
 مصادر معرفتك بنا؟

 كيف سمعت عنا؟

  ين أحد المتطوع    تطوعيمكتب   توصية صديق   

 غيرها     المؤسسةستفيدين من أحد الم  إعالنات         

 اسم وهاتف اثنين ممن يعرفونك

  ----------------رقم الهاتف:   ---------------- االسم :

  ---------------رقم الهاتف :    ----------------االسم :

يرجى إعــادة هــذه                                                       -------------------------االستمارة  إلى : 

---------------------------------------------- 

               ----------- -----------------------تاريخ اإلرسال  : 

 متطوعيننموذج اتفاقية مع ال

 

ة مع الم اقـي ذا النموذج من االتـف ات   تطوعينإن الغرض من ـه دة للجمعـي ة مفـي داـي ة ـب هو أن يكون نقـط

التي ترغب بكتابة اتفاقياتها الخاصــة وبصــورة تالئم احتياجاتها الخاصــة . لقد ســطرت هذه االتفاقية  

  تطوعينبحيث تأخذ بنظر االعتبار الممارسات السليمة ورغبة معظم الجمعيات بتقليل فرص اعتبار الم

لجمعيات اعتماد اتفاقية أبسط أو ربما أعقد من هذا النموذج  نظر القانون . يمكن لفي  كموظفين    عندها

 حسب رغبتها.

[وبينك. نود أن المؤسـسـة« يوضـح العالقة بين   اسـم   تطوعينإن هذا النموذج من» االتفاقية مع الم

ــتك    تطوعينؤكد لك تقديرنا العالي لعملك ال ــتطيع من جهد لجعل ممارســ معنا وإننا نبذل غاية ما نســ

 نا إيجابية ومثمرة .مع تطوعيةال

إن دورك    .ل  اسم[ اعتبارا من   تاريخ [  تطوعية[ تقبل الخدمات الالمؤـسـسةالقـسم األول: نحن  اـسم  

هو  اذكر طبيـعة ومفردات العـمل[ إن ـغاـية ـهذا العـمل هو أذكر الغرض من العـمل مـقارـنة مع    تطوعكم

 [. المؤسسةالفوائد التي تجنيها 
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 نلتزم بما يلي:

 ب والتدريبتقليد المنص -1

والتدريب الذي سـيحصـل عليه    تطوعي[ وموظفيها ودوره ال  المؤسـسـةعرفه من خالل ذلك بأعمال    

ام بـهذا اـلدور . إن »كراس الم القـي ه ـب ــاـعدـت « يزودك بـكل المعلوـمات التفصـــــيلـية عن تطوعينلمســـ

 .المؤسسة

 اإلشراف والمساندة والمرونة  -2

 ولغرض تشجيعك ومساندتك على تحقيقها وإدامتها.لتوضيح الثوابت األساسية لخدماتنا  -

 لتسمية شخص محدد يتصل بك بانتظام ليتدارس معك النجاحات واإلخفاقات. -

 معنا. تطوعيلبذل غاية ما تستطيعه لغرض مساعدتك لتطوير دورك ال -

  المصروفات-3

 « تطوعينتدفع هذه المصروفات بموجب الطرق واألساليب الواردة في» كراس الم

راجع »كراس ) اـسم الدائرة[ وخالل أوقات الدوام الرـسمي  إلى مخـصـصات النقل من والى المـسكن   

 (« للضوابط المتبعة لصرف مخصصات النقل ومخصصات عداد السيارةتطوعينالم

لغرض شــمولك    .ون وصــلكحد أعلى بد).....(   كحد أعلى بوصــل أو  ).....(مخصــصــات الطعام   

ــاـعات في  4ـبذـلك علـيك العـمل في فترتي ـما قـبل وبـعد فترة تـناول الطـعام أو بـما ال يـقل عن   [ ســـ

 من قبلك. - أن تطلب ذلك -اليوم الواحد . تجهيز المالبس التخصصية 

 .تطوعيولألشخاص المعتمدين عليكم والمصروفة لغرض أداء العمل اللكم المصروفات الفعلية  

 .).....(مخصصات جيب بمبلغ   

 لسالمة الصحة وا -4

ــالمة الواردة في»    تطوعينتزويد الم ــاتنا الخاصــة بالصــحة والس ــياس ــب بموجب س بالتدريب المناس

 .«متطوعينكراس ال

 التأمين -5

 طيلة فترة أعمالهم المكلفين بها والمخولين بتأديتها. متطوعينضمان التأمين المناسب لل

 تكافؤ الفرص   -6

بموـجب مـبدأ »تـكافؤ الفرص« المعمول ـبه عـندـنا تـجدـها في كراس   تطوعينضــــــمان مـعامـلة جميع الم

 تطوعين.الم

 المعوقات -7

معنا وبكل    تطوعيبذل الجهد لحل كافة المشـاكل والشـكاوى والصـعوبات التي تواجهك أثناء عملك ال -

  .عدالة

تعطى لك الفرصــة لبحثها حســب الطرق واألســاليب الواردة في »كراس  عند عدم حل مشــكلة ما ، -

 .«تطوعينالم
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 تطوعالم -القسم الثاني:

تعهد  وا  -[  المؤســـســـةمع  اســـم   تطوعاإني أنا الموقع أســـفله   االســـم الكامل [   أوافق أن أعمل م

 م بما يلي:اتزلالبا

 لتنفيذ خدماتها .  [ المؤسسةأساعد   اسم  -1

 بأقصى إمكانياتي المتاحة. تطوعيةأقوم بواجباتي ال -2

وثوابتها األساسية ويشمل ذلك الصحة والسالمة وتكافؤ    المؤسسةاتبع أساليب العمل المطبقة في    -3

 .تطوعين والمستفيدينالفرص للموظفين والم

 ستفيدين.والم المؤسسةأحافظ على سرية المعلومات الخاصة ب -4

والتي    طارئةإال في الحاالت ال  المؤسـسـةالدوام وأحترم المواعيد والثوابت األسـاسـية  في    أواظب -5

 الترتيبات الالزمة.التخاذ  المؤسسةالمجال  لفسحتوجب إعطاء إشعار معقول مسبق 

أعطي أســــماء ومراجع التزكية حســــب ما هو متفق عليه لغرض االتصــــال بهم، كما أوافق على  -6

 لما دعت الضرورة إلى ذلك ك الزمةتحريات الالإجراء 

                                           ----------------المتفق عليه وهي  :  تطوعيألتزم بأوقات العمل ال

ــرف وال تعتبر بأي حال من األحوال اتفاقية قانونية ملزمة   هذه االتفاقية تربطنا برباط اإليمان ، والشــ

دية ألي من الطرفين على اآلخر ويمكن فســخها بكل حرية في أي مســؤوليات ما  ةوال يترتب عليها أي

ــ ــاء أحد الطرفين وليسـ نية من أي من الطرفين في إقامة ارتباط وظيفي أو عمل    ةهناك أي  توقت يشـ

 بأجر ال اآلن وال في المستقبل. 

 على ما جاء أعاله تم االتفاق والتوقيع .  وبناء

 -----------التاريخ :-------------------الطرفان المتفقان :

 (  أو من ينوب عنها  المؤسسةتوقيع )                   تطوعتوقيع الم 

---------                  -------------------------- 

ــم المنتفع الوارد أعاله، الجهة التي يتعامل معها ال ــة  متطوعإن اس ــس أو   أي، أي شــخص أو أي  مؤس

 جمعية   يقدم لها العون والمساعدة

 اإلشراف

 أكثر فاعلية في أعمالهم : تطوعينالم جعلالغرض من اإلشراف هو 

ذوو   تطوعيـنا. حـيث إن معظم متطوعمـقدار اإلشـــــراف مالئـما لطبيـعة العـمل وخبرة الم  يـجب أن يكون

 مهارات مناسبة وهم بحاجة فقط إلى استشارات دورية.

 يزداد عمقا بمرور الزمن، وهو يقترب من مبدأ المســـاندة   تطوعينفردي على المإن مبدأ اإلشـــراف ال

 العمل بكفاءة أعلى . على تطوعينالم تسهيل مهمة مع 
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ــران بارزان يجب أن يؤخذا بعين االعتبار وهما احتياجات   أو   ــةهناك عنصــ ــســ واحتياجات    المؤســ

 األفراد. 

اإلشــــراف  لبيان ما  يقومون به من عمل وما هي    يثمنون عاليا دور –من وجهة نظرهم    تطوعونالم

أهمية  مشـاعرهم حولها  لغرض اكتسـابهم الخبرات وتعرفهم  على مجاالت التطور.أما من وجهة نظر   

ــةأو   ــس ــات     المؤس ــومة والممارس ــات المرس ــياس فإن  الفاعلية يجب أن ترتبط بتحقيق األهداف والس

 المتبعة

 التدريب

 :  المتطوعينضرورة تدريب 

ــية ، كأعمال تقديم   • ــرورة ملحة لبعض الواجبات التي تحتاج إلى مهارات تخصــص يكون التدريب ض

 النصح واالستشارات ، وذلك لغرض إنجاز تلك األعمال بالكفاءة العالية.

 .من خالل تزويده بالمهارات الجديدة والمعرفة واألفكار تطوعارتباط التدريب بزيادة كفاءة الم •

 الجيدة. جمعيات التي تقدم لهم الفرص التدريبيةمؤسسات واللل تطوعينانجذاب الم •

يةذوي ا  متطوعينإن توفير التدريب لل • اـس اركة   الضـعيفة  لمهارات األـس في بداية المـشروع يعني مـش

 وهذا مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص. قطاعات أوسع من الناس،

  تطوعيهامنها وم  ـستفيدينالم  ـضمن برنامجها الخاص برعاية    المؤـسـسةالتدريب هو أحد واجبات   •

 ألداء العمل الموصوف ون بما فيه الكفاية مدرب تطوعينوذلك لضمان أن  الم

 وأسلوب تقديم خدماتها . المؤسسةتثبيت معايير   •

 تطوعينلزيادة ثقة المواالحتفاظ  بالموجودين منهم  المؤسسةجدد إلى  تطوعينلجذب م •

تقرير وتوضيح خطة التدريب األساسي المطلوبة، أي ماذا يحتاج  في بداية كل مشروع من الضروري  

ــاعد   تطوعالم ــروع وما هي االختيارات في التدريب. إن ذلك يمكن أن يس ــاهمة في المش معرفته للمس

على تدريب عالي المـستوى من خالل  إلى الحـصولحيث إن معظمهم يطمحون    تطوعينفي اجتذاب الم

ــافيعند القيام بالتد  تطوعيعملهم ال تحت لواء التدريب من    تطوعونوحالما ينضـــوي الم ،ريب اإلضـ

و يمكن    ،المفضــل أخذ رأيهم في التدريب الذي يفضــلونه وليس أن يكون ذلك مبنيا على الفرضــيات

.و من  تطوعينتحقيق ذلــك من خالل عمليــة اإلشـــــراف وذلــك بتحــديــد االحتيــاجــات التــدريبيــة للم

ية إدراج موضـوع تدر اـس يولة    تطوعينيب المالضـروريات األـس في الميزانيات العامة عند حـساب الـس

ــيل ــجيل تفاص ــنوية بتس ــلية والس ــية بل    النقدية الفص ــخص التدريب المطلوب ليس فقط لألغراض الش

 ومستلزمات بحوث العمل. تطوعينلتدريب وتطوير الم

 خطة التدريب:

 يلي: عمالغرض تحديد التدريب هناك حاجة لإلجابة 

 للقيام بالعمل؟  تطوعونما هي المعلومات التي يحتاجها الم -1

 للقيام بالعمل؟ تطوعونما هي المهارات التي يحتاجها الم -2

 للقيام  بالعمل؟  تطوعونوالطرق  التي يسلكها الم األساليبما هي  -3
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المعلومات وتطوير المهارات وترقية التصرفات يمكن إجراؤه بثالثة  إن التدريب الذي يؤدي إلى زيادة  

 :هيطرق ، 

  ..الطريق الرسمي 1

 .. الطريق الخصوصي 2

 .. طريق االستشارات3

 تحديد مستلزمات التدريب 

 . تطوعينقارن بين توصيف العمل ومهارات الم -

 تطوعينقارن بين توصيف العمل وسجل تقدير الم -

 .الطلبات والمعوقات من قسم اإلشرافأصغ إلى  -

 .جدد المعارف بعد صدور األنظمة الجديدة -

 .ستفيدينمتغيرة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى الم ،أدخل نظما جديدة -

 أسبقية التدريب 

  .التكليف بالعمل أو المهام المتفق عليها -

 .التدريب العملي التمهيدي -

 .التدريب المستمر -

   تطوعين.ير الشخصي للملتطوا -

 أجهزة المساندة

شــعور بان   تطوعينلدى بعض الم؛ إذ طلب المســاعدة  تطوعمن المهم خلق الجو المالئم الذي يتيح للم

  تقديم مكافأةعليهم أن يؤدوها عن طيب خاطر دون توقع  تطوعية  على األشــخاص الذين يؤدون أعماال  

خدمة اآلخرين .يجب وضــع عروض المســاندة في قالب ن جل تفكيرهم يجب أن ينصــب في  إعليها ، و

كحق من حقوـقه دون أدنى شـــــعور ـباـلذـنب عـند المـطالـبة بمن المهم أن  تطوعـخاص بحـيث يتوقعـها الم

  ،بأوقات وأماكن مناسـبة   تطوعينللم   المسـاعدةيجب إعطاء  ؛ لذاتكون عروض المسـاندة سـهلة المنال

بشــروطهم الخاصــة حتى ولو تطلب ذلك زيادة    تطوعينلموهذا يعني بأن تمنح المســاعدة والمســاندة ل

العبء على كاهل مؤســســتك . إن عبارة  بابي مفتوح لك في أي وقت تشــاء" غير كافية .عليك تحديد  

   متطوعمن المهم أن تكون أجهزة المساندة  مرنة وتغطي احتياجات كل  أوقات تواجدك لتقديم المساعدة وبكل وضوح

ت بحـاجـة إلى إ ا كـن ل ميجراء تغربـم دة لتالئم ـك ــاـن من المهم أن تكون    تطوعيرات في أجهزة المســـ

 مساندتك مناسبة: 

 وأن تكون معينا له. تطوعيجب أن تكون المساندة ذات عالقة بطبيعة عمل الم
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في إنجاز مهماتها بتقديم الخدمة من    المؤســســةيجب الموازنة بين الحاجة األســاســية للمؤســســة أو  

ليس عالجا بحد ذاته ولو أن   تطوعي.إن العمل ال  أخرىمن جهة    تطوعجهة والحاجة الشــخصــية للم

 .تطوعينمعظمه يعتبر عمال عالجيا بالنسبة للم

 جلسات المساندة وجها لوجه:

اكل أو اهتمامات    المؤـسـسةوممثل  أو    تطوعإن هذه الجلـسات تعطي الفرصـة للم للتحدث عن أية مـش

أو مـقابـلة  مثال التـحدث عن مشـــــكـلة المنتفع ، زـيارة  طرحـها    تطوعـلدى الطرفين والتي ربـما يود الم

 صعبة لحد ما.

لمعرفة أحدهما اآلخر عن  المؤسـسـةوممثل    تطوعإن هذه الجلسـات تكون بمثابة الفرصـة لكل من الم

الذي تبدو عليه آثار االكتئاب بـسبب المرض مثال    تطوعالمبواعيا    المؤـسـسةقرب بحيث  يكون ممثل  

تعاطفا مع االحتياجات   المؤســســةممثل    فيه  في الوقت الذي يبديوأو أية مشــاكل عائلية : أو الظرف  

يجب أن ال يغفل عن البال أن هناك حدوداً لمقدار الوقت المبذول والمـساعدة التي    تطوعالـشخـصية  للم

قديمها . ربما يكون من المالئم التوصــية و اقتراح مصــادر أخرى لتقديم  ت  المؤســســةيســتطيع ممثل  

 المساعدة والدعم .

 جلسات المساندة الجماعية

إن  في هذه الجلســــات الجماعية تعتمد على الطريقة التي أعدت لها ،  تطوعهإن قوة ونوعية العون للم

طرح المـشاكل وبحث المتغيرات وتبادل األفكار واالـسترخاء    تطوعينالجلـسات الجماعية والتي تتيح للم

 تولد قاعدة يمكن االعتماد عليها عند الحاجة

 المراقبة والتقييم

على المراقبة والتقييم والتي تشــمل األنظمة المعلوماتية التي تمكن    تطوعيةيجب أن تحوي البرامج ال

والمدراء على حد سواء من معرفة الكيفية التي يسير بها البرنامج وهل هناك   تطوعينوالمالموظفين  

 مجال للتحسين أو يجب تغييرها.

 الغرض من التقييم:

 الكشف عن المشاكل والصعوبات •

ــافي، ـعدم اعتـماد   تطوعين، ـحاـجة الم تطوعين: األجور المـتدنـية للم  كمـثال على ذـلك إلى ـتدرـيب إضـــ

 .وما شابه ذلكمبدأ تكافؤ الفرص ، 

 المكافأة على المبادرات •

 إن جميع المؤسسات تود معرفة ما إذا كانت ناجحة أم ال . 

 يضمن لك النجاح تطوعيإن مراقبة وتقييم البرنامج ال

 -أسال نفسك ما يلي: •

 ( وما شابه ذلك المسؤوليات ، دورهم ، ساعات العمل ،  معرفته ) مثل تطوعماذا يود الم -1

ة الم -2 املون بمعـي اذا يود الموظفون الـع ل ـعدد الم  تطوعينـم ه ) مـث دينمعرفـت اـمل    ســـــتفـي ذي يتـع اـل

 ( وما شابه ذلكالعاملين سوية،   تطوعينمعهم ، عدد الم تطوعونالم
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، مالك  تطوعينأين وكيف ســـــيتم تعيين الم معرفـته ) مـثل  تطوعينـماذا يود منســـــقو أعـمال الم -3

 ( وما شابهومعدل استبدالهم،  تطوعينالم

،  تطوعين ، قيمة وقت الم  تطوعينمن الم  نتفع او يســـتفيدن الذي يماذا تود اإلدارة معرفته ) مثل مَ 

 (وما شابه

 جمعيتك تطوعياالستبيان حول م

ان في   د    المظروفالرـجاء إـعادة االســـــتبـي الســــــي ــل ـب الـجاهز المرفق ـبأســـــرع ـما يمكن ، أو اتصـــ

 عنه.…………………… الموظف المسؤول هاتفيا 

 وعدد مرات التقائك به  تطوعاشرح بإيجاز في المجال أدناه األعمال التي قمت بها مع الم •

 كال   نعم                              تطوع؟المبهل كنت سعيدا  •

 في المجال أدناه تطوعإذا أجبت ب كال ، يرجى تبيان المشاكل التي واجهتك مع الم •

 ؟ تطوعماذا كانت حصيلة عملك مع الم إذا أجبت ب نعم ، •

 جديد ؟ متطوعمعك ، هل تود الحصول على إسناد  تطوعواآلن وبعد أن انتهى دور الم •

 كال   نعم                 

 أسئلة عن  " كيفية سير األمور" 

 وعدد مرات التقائك به  متطوعالرجاء استخدام المجال أدناه لتبيان كيفية تعاملك مع ال •

 كال نعم             ؟             تطوعهل أنت سعيد مع الم •

 إذا كانت إجابتك كال يرجى بيان ماهية المشكلة في المجال أدناه: •

 )الرجاء سردها في المجال أدناه( ؟تطوع عليها مع الم هل هناك المزيد من القضايا تود العمل •

 .تطوعيرجى استخدام المجال أدناه لطرح األشياء التي تود إخبارنا عنها حول نفسك والم •

 شكرا جزيال لتعاونك معنا

 االستنتاج

 تطوعيةللبرامج ال تطوعينتقديرات الم

، نود الحصـــول على أجوبتك عن األســـئلة    تطوعيةكجزء من جهودنا المســـتمرة لتحســـين البرامج ال

 . ( ال توقع االستمارة إال إذا رغبت بذلك )التالية .

 ------------------معنا  ؟  تطوعيعملك الفي كم أمضيت  -1

 ------ما هي أحسن خبرة حصلت عليها من خالل عملك معنا ؟ -2

 ؟اعتقادكحسب  متطوعينما مدى تقبل مشرفينا لل ------------------------- ؟خبرةما هي أسوأ  -3

ال تقبل  مع بعض االـستثناءات    تقبل مختلط       ـستثناءات  التقبل مع بعض ا    تقبل جيد        

 التقبل بالمرة   

 في اتخاذ القرارات     تطوعونإلى أي حد يشارك الم -4

  ةغير جيد مشاركة في بعض األحيان     مشاركة       ةتام مشاركة 
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 ؟      تطوعينالم  ستفيدون) المنتفعون(إلى أي حد يتقبل الم -5

 قبول غير جيد قبول وسط                قبول تام         

 ؟بالراحة في األعمال المناطة بهم تطوعونلي أي حد يشعر المإ  -6

 ال أعلم  تماما              غير مريحمريح           عمل  

و أعمالها عند مباشــرتهم    المؤســســةيحصــلون على تعريف كاف عن   تطوعينهل تشــعر بأن الم -7

 ؟ تطوعيلعملهم ال

 ال أعلمكال                         نعم              

 كيفية أداء أعمالهم؟عن يحصلون على التدريب الكافي  تطوعينهل تشعر بأن الم -8

 ال أعلم  كال                        نعم               

 حسب خبرتك هل   يطابق عملك وصف العمل الذي أوكل إليك عندما جرت مقابلتك ؟  -9

 كال  تقريبا                         نعم            

 مشوقا  ومثمرا ؟ تطوعيهل ترى عملك ال -10

 كال  تقريبا                         نعم            

 إذا كان جوابك ,, كال ,, هل تستطيع تعليل ذلك؟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يحصلون على االستجابة الكاملة من العاملين معهم؟ تطوعينهل تعتقد بأن الم -11

 ال أعلم كال     تقريبا    نعم       

 ؟ المؤسسةيمنحون الفرصة الكافية لزيادة مسؤولياتهم في هذه   تطوعينهل تعتقد بأن الم  -12

 ال أعلم كال     تقريبا    نعم      

 في جمعيتك ؟ تطوعينهل تستطيع إيجاد مجاالت جديدة لالستفادة من الم -13

 الجدد ؟ تطوعينهل بإمكانك اقتراح طرق أخرى لتعيين الم  -14

 = جيد( 7= سيء الرقم  1عندنا )ضع دائرة حول الرقم  تطوعينبصورة عامة كيف يقيم برنامج الم -15

1           2         3      4     5      6      7 

في جمعيتنا أو أية إضـافات   تطوعيناـستخدم المجال أدناه ألية مالحظات لديك بخصـوص تـشغيل الم -16

 تود ذكرها عن األسئلة أعاله :

                                      ------استلم بتاريخ : ------------الرجاء إعادة هذا االستبيان إلى

 تطوعينتقديرات المشرفين في االستفادة من قدرات وطاقات الم

وطاقاتهم  في جمعيتنا ." تحفظ كل    تطوعينتساعد هذه االستمارة لتبيان مدى االستفادة من قدرات  الم

 اإلجابات بسرية تامة" 
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 ليتك المباشرة أوفي قسمك ؟ؤوتحت مس  تطوعونهل يعمل الم -1

 ال أعلم كال      نعم      

 التأهيل الكافي للعمل المكلفين بإنجازه؟  ،حسب اعتقادك تطوعينا،هل  لم -2

 ال أعلم كال      نعم      

 ؟ تطوعينكيف تصف قدرات اإلدارة في االستفادة من قدرات وطاقات الم -3

 ستثناءاتاالاستفادة جيدة مع بعض  استفادة كاملة        

 ال أعلم  غير مستغلين        

 مدربون تدريبا كافيا لتحمل مسؤولياتهم  ؟  تطوعينهل ترى أن الم -4

 ال أعلمكال      نعم      

 ؟تطوعينهل تعتقد أن مشرفينا مدربون جيدا للعمل مع الم -5

 ال أعلمكال      نعم      

 ؟متطوعينما الذي يجب عمله لمساعدة مشرفينا للعمل بكفاءة أعلى مع ال -6

 ؟ تطوعيناتجاه م ن(المنتفعين) المستفيديكيف تصف ردود فعل  -7

 ال اعلم     غير مالئم            خليط         مالئم        

 ؟ تطوعينامن استخدام  مناجمة ما هي الفوائد ال -8

----------------------------------------------- 

 ؟ تطوعينخالل عملية تشغيل الم اعترضتكما هي المشكالت التي  -9

----------------------------------------------- 

 ؟ لمتطوعينكيف تغير زخم العمل عندك نتيجة لتشغيل ا -10

 تغير بنوع العمل المنفذ       لم يتغير  ازداد         قل              

 ؟ تطوعينكيف تصف المساعدة التي حصلت عليها من مسؤول الم -11

 ال أعلم غير مفيدة     مفيدة          

وأية    تطوعينخدم المجال أدناه لبيان أية مالحظات أخرى لديك بخصـــــوص تشـــــغيل الماســـــت -12

 :  تطوعين لألسئلة أعاله، أو أية مقترحات لديك حول التشغيل األمثل للم  ألجوبتكإضافات تود ذكرها  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -----------بتاريخ :------------الرجاء إعادة االستبيان إلى 

 تطوعينالم ألعمال المشرفين م يتقي

االســـتبيان التالية ،   نطلب منك تعبئة  اســـتمارة  تطوعينكجزء من خطتنا في تشـــجيع مســـاعدة الم

وماذا يمكن عمله لـضمان   تطوعينونعلمك أن  هدف هذا المـسح هو بيان مدى اـستعدادنا الـستيعاب الم

 .ستفيديناستمرارية تدفق الخدمات العالية للم

 كافة المعلومات التي يتم الحصول عليها  سوف تتصف بالسرية التامة.

 تطوعينخبرتك العملية مع الم

 ؟  تطوعينهل سبق لك العمل في مؤسسة أو جمعية  تتعامل مع الم -1

 كال نعم                     

 ؟  تطوعينهل سبق لك اإلشراف على الم  -2

 كال                     نعم                  

 بنفسك ؟  تطوعيةم بأعمال وهل تق -3

 نعم كنت في السابق  كال     نعم                

 تطوعيةتقدير المشاركة ال

 في الوقت الحاضر؟ تطوعينما هو تقديرك العام لحاجة جمعيتنا لالستفادة من الم -1

 هناك حاجة ماسة  حاجة عالية                 

 إلى حد ماحاجة   غير متأكد                 

 ؟تطوعينما هو تقديرك العام إلمكانية جمعيتنا الحالية الستيعاب الم        – 2            -2

 إمكانية إلى حد ما    إمكانية عالية                

 ال إمكانية مطلقا  غير متأكد                  

 ؟ تطوعينهل في جمعيتنا مجاالت أو أنواع من األعمال تعتقد بإمكانها استيعاب الم -3

    ؟العمل به تطوعينهل تعتقد بان هناك مجاالت أو أعمال معينة ال يلزم الم -4

 ؟ تطوعيندرس قبل استخدام المأية مواضيع أو اهتمامات تود أن ت -5

 ؟تطوعينما هو التدريب أو المساعدة التي تود الحصول عليها قبل تكليفك بالعمل مع الم -6

في    تطوعينهل لديك أية مالحظات  أخرى أو اهتمامات أو أســـئلة تود عرضـــها حول إشـــراك الم -7

 جمعيتنا ؟

 استمارة تقييم عن كل متطوع في جمعيتنا. ترفق مع هذه ،  -8

 ----------بتاريخ --------مالحظة , يرجى تسليم هذا االستبيان إلى
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 تطوعيناستمارة تقييم الم

 -------------فترة التقييم   ---------------   تطوعاسم الم

 ------------تاريخ التقييم   ----------------نوع العمل    

 متحققة      مرضية          غير متحققة                           أهداف العمل   

1 -   ------                  1               2    3          4      5  

2-    -------                   1               2    3          4      5  

3-    ------                    1                2    3          4      5 

4-    ------                    1                2    3          4      5 

5-    ------                    1                2    3          4      5 

 ممتازة      مرضية      ضعيفة     عالقات العمل

  5        4        3     2                1      تطوعينالعالقات مع زمالئه من الم -1

  5        4        3     2                1          العالقات مع المشرفين          – 2

 5       4        3     2                1     ) المستفيدين(العالقات مع المنتفعين – 3

              5       4        3     2                1      االلتزام باالجتماعات ، مواظبة ومواعيد – 4

                    5       4        3     2                1                 المبادرات الشخصية             -5

                          5       4       3     2                 1                          المرونة               -6 

 مالحظات المشرفين حول ما جاء أعاله

--------------------------------------------------------------------------------------          

 في هذا المنصب ؟ في العملحول االستمرار  تطوعما هو شعور المعموما ، 

----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                             

 في منصبه الحالي أو لنقله إلى منصب جديد ؟ تطوعماذا باإلمكان عمله لمساندة الم

---------------------------------------------- 

                    ------------------------التوقيع 

  -------)اختياري( متطوعال     --------------------المشرف

 -------------التاريخ     ----------------------التاريخ 

       --------------------------التاريخ المخطط  للتقييم القادم 
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 تطوعينتثمين عمل الم

الذي وضـــع األســـس التي يجب اتباعها في كيفية    تطوعينالخوض في تفاصـــيل قواعد تكوين المبعد  

 و الذي يشمل المواضيع التالية : تطوعيناختيار الم

 ما ينبغي أن يعرفه المشرفون  – 1

 توصيف العمل – 2

 توصيف األشخاص – 3

 تطوعينممارسات اختيار وتكوين الم -4

  االهتمام بالجانب األمني  - 5

 تطوعيناستمارات تسجيل الم – 6

 في العمل  تطوعيناتفاقية انخراط الم -7

 اإلشراف  

 التدريب – 8

 الدعم -9

 المراقبة  – 10

 االستنتاج 

 تطوعيةللبرامج ال تطوعينتقديرات الم -11

 تطوعينتقديرات المشرفين لالستفادة من قدرات و طاقات الم -12

ا الجزاء الحســـــن ، ولثواب اآلخرة    تطوعيناآلن دور تثمين أعـمال المـجاء   عظم أ، ليجزوا في اـلدنـي

 .كبرأو

 البد لكل عمل و/ أو جهد من ثمن ؟

لنهـتدي  تلو األمـثال في اآلـيات الكريـمة اـلدروس تلو اـلدروس وضـــــرب لـنا األمـثال  لـقد أعـطاـنا   

 و منها اآليات الكثيرة التي وردت في أبواب الجزاء والثواب واإلكرام ونلخص منها : بهداها

1-   ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم   

 ( 4، اآلية : سبأ  سورة )        

2-    فأتاهم   ثواب الدنيا وحسـن ثواب اآلخرة و  يحب المحسـنين    (اآلية : آل عمران    سـورة ،

148 ) 
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3-   قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين     (  ــورة ســ

 .(  27-26يس، اآليتان  : 

هم وأنفســـــهم في األعـمال الخيرـية أن تثمن  اـلذين يـبذلون جهود  تطوعيـناال يحق لمألـكل ـما ـجاء أعاله 

أعمالهم و أن يجازوا، ويثابوا، ويكرموا ، من قبل المجتمع ولو بالمقاييس البشـرية الدنيوية الضـئيلة  

ــ ــحيحة و هي تقييمات معنوية وليسـ لماذا يعز على كثير من الناس في أيامنا هذه أن ف  .مادية  توالشـ

                   !موالهم وأنفسهمبأ تطوعينيثمنوا و يكرموا إخوانهم الم

  تطوعية:هذه الورقة الموجزة حول تثمين األعمال ال نطرحلكل ما جاء أعاله 

 تثمين األعمال المنجزة بصورة نوعية أو كمية. -1

 تثمين األعمال التي تتم على أساس الوحدات أو الكميات أو المبالغ. -2

 تثمين األعمال على أساس الساعات اإلنتاجية.  -3

 أي صيغة أخرى يرتئيها المبرمجون أو المشرفون.تثمين األعمال انطالقا من   -4

لألعـمال   حقـها  خر ـما توصــــــلت إلـيه علوم التقييم و التثمينآإن التثمين الـبد أن يكون على غرار  -5

النظم المتطورة تتبناها المؤـسـسات في  المادية أي اإلنتاجية و الخدمية وهناك الكثير من البحوث و  

 الغرب علينا أن نأخذ بأبسطها و التي ال تتعارض مع تشريعاتنا اإلسالمية.

البد أن يكون تثمين ســاعات الجهد اإلنســاني على أســاس األجور و الرواتب المتعارف عليها في   -6

بتثمين   خذ  أن  الألخدمية، وافي الشـركات اإلنتاجية و أوالبلد، و التي يتقاضـاها العاملون في الدولة  

ال الحرة   هال  غيراألعـم الغ فـي ائمين    ؛منضـــــبطـة في التثمين أو رقم مـب يكونوا    أنويجـب على الـق

 .ةحتى ال تكون العملية مبتذل حقهما إعطاء التقييم والتثمينعلى حريصين 

ل ال  نلكي ال تختلط تقييـمات و تثمي -7 د من أن نضـــــع رمز  تطوعيالعـم ادي فالـب ل الـم العـم  اموـحد  اـب

ة ال ا للعمـل ار تطوعيعلمـي ديـن ، ـبدال من الرموز المتـعارف عليـها للعمالت في الـعالم ) فيكون مثال اـل

 عملة رمزية كما يرد أدناه: تطوعوبذلك نجعل لل ؛لى غير ذلك (إو تطوعيأو الدرهم ال تطوعيال

 باقي األعمال. قيمة وتثمين رمزي خاص يتميز بقدسيته عن تطوعيتكون للعمل ال -أ

،  نســانية تتصــاعد وتتزايد مع تزايد أعمالهم االرة  إنســانية خي  تطوعيةبأرصــدة    تطوعونيتمتع الم -ب

ــنون على األموال التي  ــب ما قدم من وقت وجهد وإنجاز، كما يكرم المحسـ ليكرموا عليها كال حسـ

دمو ة لونيـق ة حقوقهم الشـــــرعـي أدـي ا لـت ه  ،  ـه ك ال يبخس المجتمع الوـج ذـل حقهم في    متطوعينـب

 من حيث التقييم والتثمين والتكريم الذي يستحقونه في هذه الدنيا. الجهود التي يؤدونها

 . تطوعينتكريم الم

 صالحة .العمال األ ذيلقد وردت آيات كثيرة في تكريم اإلنسان المؤمن المحسن 

ــجيعهو ال  ملفإن جوهر ما جاء في هذا ال ــالح الذي هو الجهاد بالنفس ومن ثم  تشــ على العمل الصــ

اـلذين ـنذروا أنفســـــهم للعـمل في نفع الفقراء   ) المتطوعين(  أو المـجاـهدين  )المتطوع(  تكريم المـجاـهد

 ».خير الناس من نفع الناس والمحتاجين وهم عيال   
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 ؟! فسهمبأموالهم وأن تطوعينالمهم  من هم خير الناس إن لم يكونواف

ــوف يكرم من   في اآلخرة   ــتحقه  لهذا ينبغي تكريم كل متطوع في دنيانا هذه، وس ، التكريم الذي يس

ه،  في زخم الحياة المعاصـرة وضـجيج اإلعالم، توجب وضـع    متبرعوال يضـيع جهد كل   بماله أو بنفـس

ــتمارات التي وردت في هذا ال لية للتقييم والتكريم  لتكون آ  ملفالمقاييس الزمنية وهي األنظمة واالســ

ــتنتاج دقيق ألعمال ومنجزات  إذ    )وهي طرحت كمثال وليس كنصــــوص(. ــجيل وتحليل واســ بعد تســ

ــوء ذلك البد أن يتعذر في بداية األمر من  ودرجة جهاده النوعي والكمي يتم    تطوعالم تكريمه على ضـ

ســــات المنظورة في هذا نوع من التكريم ألي نوع من الجهاد اإلنســــاني لعدم وجود الممارتقديم أي   

ويمكن   ،ولكننا ندرج مجموعة من آليات ووـسائل التكريم المعاـصرة  ،المجال لدى مؤـسـساتنا اإلـسالمية

 ا أي نوع من أنواع التكريم المناسبة التي تفي بالغرض: إليهأن يضاف 

المركز  اعتراف ورعاية المراجع الفقهية والتشــريعية اإلســالمية للمبادرات الخيرة في تأســيس  -1

 اإلنسانية ومواكبة أعمال المركز وحضور احتفاالته التكريمية . تطوعيةوبرامجه ال

 تطوعيناعتراف ورعاية الحكومات وحضور كبار رجال الدولة احتفاالت تكريم الم -2

نويا على نطاق  أو   -3 ةإقامة احتفاالت التكريم ـس ـس  على نطاق الدولة وأأو على نطاق المدينة    المؤـس
 وندرج أدناه أنواعها :  .لتقدم الجوائز و النياشين والهدايا لمستحقيها أو غير ذلك؛

ــهادات تدرج فيها النقاط التي حاز عليها الم -أ نتيجة للجهود التي بذلها نوعا وكما، كما   تطوعشــ
 تمنح الشهادات الدراسية، وتكون هي األساس والمدخل للفقرات التكريمية التالية : 

في كل مؤسـسـة أو جمعية مع بيان أعماله وإنجازاته    تطوعفي سـجل الم  تطوعلما اسـمإدخال    -ب
 .خدميةال
نياشين تعلق على الصدر بأشكال مختلفة تتكون من الشرائط   إضافة إلى ماجاء في فقرة ) أ (     - ج

المنسـوجة خصـيصـا إلى المداليات البالسـتيكية أو المعدنية التي تحمل شـعارات إسـالمية وهنا  
 في هذه المجاالت. مبدعينات فنانين يتطلب مساهم

ار الم   -د دم لكـب ة تـق ة ثميـن ا رمزـي داـي ل الكؤوس والصـــــحون   تطوعينـه أموالهم وأنفســـــهم مـث ـب
ــجاد  ــنعة حتى الســ واللوحات الجدارية بأي نوع من أنواع الفنون وبأي مادة من المواد المصــ

 وأموالهم . بعقولهم تطوعوناإلسالمية لتزين بيوت ومكاتب الذين ي المزركش بالنقوش
ــات أو الجمعيات الخيرية تنقش عليها    هـ ــسـ ــع لوحات رخامية أو معدنية في مداخل المؤسـ وضـ

أو الكيان   حبأنفســــهم في ســــبيل إقامة هذا الصــــر  تطوعينبأموالهم والم  تطوعينأســــماء الم
 الخيري ورعايته.

ـسياحية للمعالم اإلـسالمية وللمؤـسـسات اإلنـسانية  في داخل البلد   برامج  رحالتو  منح دعوات   وـ
 تطوع.بالحفاوة التي تليق بالم ،ف السفر والمصاريفيلاكتأو خارجه وتحمل 

منح زماالت المـشاركة في دورات دراـسية للبحث والتطوير في عوالم العبادات المالية والجهاد    زـ
 اإلنساني في داخل القطر أو في خارجه .

ــد    -  ح ــاني من مختلف ال  تطوعينحاجات المسـ ــهم للجهاد اإلنسـ ــتلزمات  الذين نذروا أنفسـ مسـ
ةال اتـي ك البيوت أو قطع    حـي أـكل وملبس وأـثاث وأجهزة ومســـــتلزـمات البيوت وحتى تملـي من ـم

ذلك حســب قدرات وإمكانيات لجنة التكريم    ؛ويتماألرض لبناء المســاكن وأية هدية عينية أخرى
وـكذـلك على ـقدر المنجزات التي أتى بـها   ،تـها وإمـكانـياتـها الـمالـيةواالحتـفاالت على ضـــــوء ـقدرا

  من  تـقدم ـكاـفة الجوائز والـهداـيا في احتـفاالت تكريمـية الئـقة إكراـما لطرفي الجـهادون، والمـجاـهد
 المحسنين المجاهدين بأموالهم والمجاهدين بأنفسهم. 
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االهتمام بزواجهم وخاـصة الـشباب منهم    تطوعينمن جملة أمور التكريم واالهتمام بالم -  ط
عن طريق تشـجيع وتسـهيل األمور لهم وإزالة الصـعوبات من أمامهم وتتويجها بإقامة  

 حفالت الزفاف الفردية منها والجماعية .
رموز مفـاخرة نفتخر ونتفـاخر بهـا في حيـاتنـا    تطوعينـاولنجعـل من آليـات تكريم م -  ي

 مةألوالدنا وأجيالنا القادا ونتركها تراث

 


