
 

 

 

 سياساث الصسف للبرامج وألانشطت واملصسوفاث إلادازيت والعموميت
 اللجنت التنفيريت

 يز رل ل متراول   حعخبر اللجنت الخنفيظيت، هي معخمضة الصغف وآمرغ الرض، ، وتعخبرر جىكيععرى مسرن متردنضاث الصرغف ا  خ فرت
 
 هاىييرى

 
مر  خفر   جىكيعرى

 ص،  النلىص ؤو جدغيغ الشييىث ؤو امخمىص ؤلاشعىعاث البنىيت ؤو شغاء الاخخيىظىث. -ول بدتب ازخصىصه-ألامىاٌ 

ت اإلاتخعم ت لضي ب  امخمىص اللجنت الخنفيظيت ألي جصغف ينشإ منه نفلت مىليت، يتخ ؼم بىلظغوعة جنفيظهى بشيل س يم بىاسؼت اإلاتدنضاث النظىمي

 م  صحت جنفيظ هظه ؤلاظغاءاث.
 
 لإلظغاءاث ا حىسبيت اإلاعخمضة، وتعخبر مضيغ الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت متاوال

 
 الجمعيت وػبلى

 سند الصسف

ىث اإلاسحىبت مسن يعخبر سنض الصغف هى اإلاتدنض النظىمي الظي يز ل ألمنىء الصنىصيم ص،  النلىص، ؤو يز ل سحب النلىص م  البنً بمىظب الشيي

 الجمعيت وبدتب ؤلاظغاءاث اإلاعخمضة.

 بمىظب سنضاث صغف، بةخضي الؼغق الخىليت: -سىاء  ل برامج وألانشؼت ؤو ل مصىعيف العىمت وؤلاصاعيت-يخم سضاص مصىعيف الجمعيت  - ؤ

 م  معضة النشىغ ؤو م  معضة اإلاصغو،ىث النثريت، مسن ؤال يخزىوػ التلف ا حضص ل صغف 
 
 عيىٌ. 01.111النلضي نلضا

 عيىٌ. 01.111بشيً مسن بخضي البنىن اإلاخعىمل مععى ألهثر م  

 خىالت بنىيت.

  ، يخم الخإهض م  اسخىمىٌ اإلاعىم ت لجمي  متىغىث الصغف، وإع،ىق اإلاتدنضاث الضالت مسن طلً، وإهمىٌ الخىكيعىث م ياى م  اإلاىظف   ا  خص

 لإلظغاءاث اإلاعخمضة.وامخمىص الصغف م  اللجنت الخنفيظيت ػبل
 
 ى

 الصسف على البرامج وألانشطت

مىطط جخم مم يت الصغف مسن البرامج وألانشؼت في الجمعيت في طىء مخؼ بىث ال ؼت الدشغي يت ومىاػنتاى، ؤو لغغبت م  اإلاىنذ، م  زالٌ حعبئت ن

 ػ ب الصغف مسن النشىغ، وينبغي ؤ  يدخىي نمىطط ػ ب الصغف مسن ألاظؼاء الخىليت:

 يىنىث ؤلاصاعة ؤو اللتم اإلاعني بؼ ب الصغف.ب .0

 بيىنىث البرنىمج ؤو النشىغ ؤو البنض اإلاغاص الصغف له. .2

 جدضيض عكم البنض ؤو البرنىمج في مىاػنت العىم في خىٌ جم امخمىصه ،ياى والغصيض اإلاعخمض. .3

 جىكي  ؤلاصاعة الؼىلبت ل صغف. .4

 امخمىص صىخب الصالخيت. .5

 ؤلاصاعيت بمى يفيض جى،غ الغصيض م  زالٌ اإلاىاػنت ؤو م  زالٌ وظىص جبرع وصمم ل برنىمج.جىكي  مضيغ الشاو  اإلاىليت و  .6

ىلنتبت جخم اإلانىك ت م  بنض آلزغ بمىا،لت زؼيت م  ؤلاصاعة اإلاىليت )وج تلم ؤلاصاعة بخىطيذ ألاسبىب ومضي الحىظت الن حعىيع مب غ اإلانىك ت ب .7

 ترجب م ياى عجؼ مىلي ،يمى بعض(.الن ؤلاصاعة التي سحب مناى اإلاب غ ختى ال ي

يت، في خىٌ مضم جى،غ عصيض ل صغف مسن بغنىمج ؤو نشىغ مى، يخم بمضاص نمىطط ػ ب منىك ت ب   بنىص اإلاىاػنت وامخمىصه م  كبل ا  ٌى بىلصالخ

 وبعض بجمىم مم يت اإلانىك ت يخم بظغاء مم يت الصغف بمىظب سنض الصغف.

 ىص اإلاىاػنت مسن البيىنىث الخىليت:يدخىي نمىطط ػ ب اإلانىك ت ب   بن

 البنض / البرنىمج اإلاغاص النلل بليه. .0

 البنض / البرنىمج اإلاغاص النلل منه.  .2

 مىا،لت مز س ؤلاصاعة مسن بظغاء اإلانىك ت بعض جإهيض بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت مسن جى،غ عصيض في البنض اإلاغاص النلل منه. .3



 

 

 

 نلل هاىئي ؤم نلل ماكذ لح   وصٌى منذ له.جدضيض نىميت اإلانىك ت هل هي 

 سنداث الصسف

يخم جدغيغ سنض صغف منض سضاص اإلاصغو،ىث بمىظب شييىث مسحىبت م  كبل الجمعيت مسن ؤخض البنىن التي يزغي الخعىمل مععى، ويدخىي سنض 

 الصغف مسن البيىنىث الخىليت:

 اسم اإلاتخفيض

 اسم البنً اإلاسحىب م يه وعكم الحتىب

 بىألعكىم والحغوف اإلابىلغ

 عكم الشيً اإلاسحىب

 ؤسبىب الصغف

 الخىظيه ا حىسبي لعم يت الصغف

 جىكي  وى،ت ألاػغاف التي اشترهذ في بمضاص ومغاظعت سنض الصغف )ؤمضه، عاظعه، مضيغ الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت(

 جىكي  ؤصحىب الصالخيت وفي خضوص الصالخيىث اإلاىليت ا  ىلت لعم

 الشيكاث

 هى الصً واإلاتدنض اللىنىني الظي يخم بمىظبه ص،  النلىص م  كبل البنً ل متخفيض، ويغاعن ،يه مى يسي:الشيً  - ؤ

 طهغ الاسم الصغيذ للجعت اإلاتخفيضة

 حسجيل اإلاب غ اإلاض،ىع بىألعكىم والحغوف

 الامخمىص م  صىخب الصالخيت 

 ىث ؤ  يلىم بةمضاصه.يدظغ بصضاع ؤي شيً بضو  سنض صغف شيً، همى يدظغ مسن غ ر كتم الحتىب

يغ،م م  ؤصل سنض صغف الشييىث وى،ت الىزىيم اإلابرعة ل صغف بمى في طلً شغوغ الخعىكض والض، ، ويخإلف سنض صغف الشييىث م  ؤصل للتم 

لحىسىبي اإلاىلي الحتىبىث ألغغاض بزبىث الليض، ونس ت زىبخت في ص،تر سنض صغف الشييىث ألغغاض اإلاغاظعت، ؤو م  زالٌ نمىطط آلي م  النظىم ا

 بعض الخإهض م  اسديفىء النظىم الحىسىبي ل مخؼ بىث الغكىبيت اإلاخع لت بةصضاع التنضاث آلاليت.

غص يزب زخم متدنضاث الصغف ؤو الخإش ر م ياى بمى يفيض اإلاغاظعت، كبل امخمىص سنض الصغف، همى يزب الخإش ر م ياى ؤيظى بمى يفيض الصغف بمز

 ت هاىييت.بصضاع ؤلاط  ؤو الشيً بصف

 في خىلت جدغيغ الشيً إلاىعص زضمت ؤو ؤصٌى زىبخت ؤو مخضاولت ؤو حتضيض بيزىعاث ومى شىبه طلً ي ؼم الحصٌى مسن سنض جدصيل )كبع( بىلشيً.

ختى يصبذ سنض صغف الشييىث صليل بزبىث مسن ببغاء طمت الجمعيت جزىه الغ ر يزب ؤ  يىك  متخ م الشيً مسن مت  التنض م  طهغ الاسم 

 الغبىعي بمى يفيض اسخالمه الشيً م  الحصٌى مسن سنض كبع في الحىالث اإلاىظبت لظلً.

ص بدنفيظ ألاصل ؤ  جخم اإلاض،ىمىث بعض اسخالم ألاصنىف اإلاىعصة وإصزىلعى ل متخىصمىث، ؤو بعض حت يمعى للجعت الؼىلبت ل شغاء، ؤو بعض كيىم اإلاىع 

 بطا اكخظذ الظغوعة طلً بشغغ الحصٌى مسن الظمىنىث ملضه م  الجمعيت، ويزىػ ل مضيغ العىم ؤلايعىػ 
 
بصغف الليمت ؤو ؤظؼاء  مناى ملضمى

 اليى،يت كبل ألامغ بىلصغف.

ؼ ىب كبل مىا،لت اللجنت الخنفيظيت مسن صغف ؤيت مبىلغ نديزت حعىكضاث ؤو مشتريىث يزب ؤ  يلىم كتم الشاو  اإلاىليت بىلخدلم م  ؤ  اإلاب غ اإلا

 اعص بشغوغ الخعىكض، وؤ  يغاعن مى يسي:صغ،ه يؼىبم مى هى و 

 ؤ  جيى  الفىاج ر ؤص يت ومسن نمىطط مؼبىع بىسم اإلاىعص ومسخىمت منه.



 

 

 

 ؤ  جيى  هظه اإلاتدنضاث بىسم الجمعيت وليس بىسم ؤخض منتىبياى. .0

 بط  ؤلاطى،ت ل مسىػ  م  ألاصنىف التي جم شغائهى. .2

عيىٌ بخىكي  مضيغ ؤلاصاعة الؼىلبت لعى وؤم   الصنضوق، ،ة  ك ذ م   0111  بمضاص مدظغ ،دص لألصنىف اإلاىعصة بطا ػاصث كيمتاى م .3

 طلً يىخفى بخىكي  مضيغ ؤلاصاعة مسن الفىجىعة بمى يفيض بمؼىبلتاى ل عينىث واإلاىاصفىث اإلاؼ ىبت.

 نس ت ؤمغ الخىعيض )الشغاء(. .4

مىصاث اإلاغجبؼت باى م  ظعىث ؤلاشغاف وؤلاصاعة اإلاعنيت متخس صىث ألاممىٌ ؤو الترميمىث ومدىطغ اسخالمعى، م  اسديفىء وى،ت الامخ .5

 بىإلاخىبعت والخنفيظ والخإهض م  مؼىبلتاى إلاى جم الاجفىق م يه.

( ،ىع سضاص الشم . .6
َ
 الخإهض بإ  الفىجىعة ؤو اإلاتخس صىث لم يتبم صغ،عى وؤ  جسخم اإلاتدنضاث بسخم )ُصِغف

 سنداث الصسف امللغاة

 م  نس خه م  جىطيذ سبب ؤلالغىء والاسم الشالسي إلاعض التنض )م  بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت( وجىكيعه.يغ،م ؤصل سنض الصغف اإلا غن 

 الوثائق املؤيدة للصسف

زب ؤ  الىزىيم اإلاايضة ل صغف هي الىزىيم والبيىنىث والفىاج ر والىشىف وغ رهى م  اإلاتدنضاث اإلابرعة واإلاايضة لعم يىث صغف النفلىث والتي ي - ؤ

 جغ،م م  متدنضاث الصغف اإلاظوىعة في هظه الاليدت، بمى يفيض ؤهاى جمذ مسن الىظه الصحيذ، وبإ  اإلاشتريىث ؤو اإلاتخ ؼمىث ؤو ألاشغىٌ ؤو

ال ضمىث كض جمذ لصىلح الجمعيت وؤنه كض جم اسخالمعى، ويزب ؤ  جيى  هظه الىزىيم والبيىنىث والفىاج ر بىسم الجمعيت وليس بىسم ؤخض 

 ، وبخىاعيش خضيشت ملىعبت ل خىعيش اإلالضمت ،يه.منتىبياى

بطا ،لضث اإلاتدنضاث اإلاايضة السخدلىق مب غ مع   كبل الصغف ظىػ ؤ  يخم الصغف بمىا،لت اللجنت الخنفيظيت بعض الخإهض م  مضم  - ب

اع الصغف، وتشترغ ؤ  يلضم ػىلب سىبلت الصغف وبشغغ ؤ  يإزظ الخععض الالػم مسن ػىلب الصغف بخدمل ظمي  النخىيج التي كض جترجب مسن جىغ 

يزت الصغف بضٌ ،ىكض ل متدنضاث، وطلً بعض بظغاء الخدليم الالػم واجسىط ؤلاظغاءاث الالػمت إلان  اسخسضام اإلاتدنض ألاصسي م  وظىب بع،ىق ند

ظغي في هظا الشإ  م  متدنضاث الصغف.
ُ
 الخدليم الظي ؤ

 املسجباث وألاجوز 

 و،م الدت تل الخىلي:  جخم مم يت صغف اإلاغجبىث وألاظىع 

يلىم كتم اإلاىاعص البشغيت بخزع ل هشف اسخدلىكىث اإلاىظف   وامخمىصه م  اإلاضيغ ؤلاصاعي وم  زم يغسل بلن بصاعة الشاو  اإلاىليت  .0

 وؤلاصاعيت.

 جلىم بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت بمغاظعت هشىف الغواجب والخإهض م  مم يىث الاخدتىب الىاعصة في الىشف. .2

ض اإلاغاظعت والخضكيم وؤزظ اإلاىا،لت والخعميض م  اللجنت الخنفيظيت مسن هشف الغواجب جلىم بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت بؼبىمت بع .3

اللجنت صاعيت، و كىايم بإسمىء اإلاىظف   واإلابىلغ التي سخض،  لعم وؤعكىم ختىبىتام البنىيت ويىك  م  كبل اإلاىاعص البشغيت، وإصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلا 

 الخنفيظيت بىالمخمىص.

 يخم جىكي  ال ؼىب م  كبل صىخب الصالخيت في الجمعيت وإعسىله ل بنً ل صغف. .4

 يمى  صغف الغواجب وألاظىع كبل الخىعيش ا حضص في الحىالث الخىليت:

 ف الغواجب اإلاعخمضة.اإلاىاسم وألاميىص الغسميت ومى مسن شىو تاى، بشغغ مىا،لت اللجنت الخنفيظيت، وبىجبىع نفس بظغاءاث صغ  .0

 إلاىظف في معمت زىعط الجمعيت وتتخ ؼم وظىصه بلن مى بعض خ ٌى اإلاىمض ا حضص لصغف الغواجب. .2

 إلاىظف منض اسخدلىق بظىػجه التنىيت الامخيىصيت ؤو ؤي بظىػة اسخصنىييت ؤزغي. .3



 

 

 

 ل لىامض ا حضصة في هظه الاليدت م  زالٌ ألاصل في الصغف ؤ  يخم بشييىث لخدليم الظبؽ الضازسي وم  طلً يزىػ ؤ  يخم الصغف  - ؤ
 
 ػبلى

 
نلضا

 الععض اإلاتخضيمت والععض اإلااكخت.

جدضص ول بصاعة وكتم مزىالث الصغف م  الععضة اإلاتخضيمت ب  وظضث لضياى بدتب ػبيعت نشىػعى، ولى  بصفت مىمت جيى  هظه  - ب

 سخسغاط شييىث لعى واإلاصغو،ىث النثريت الظغوعيت ل دشغيل.ا جىالث في نؼىق اإلاصغو،ىث العىظ ت والتي يصعب الانخظىع ختى يخم ا

يخم الفصل في الععض سىاء وىنذ ماكخت ؤو متخضيمت ب   الععض ا  صصت ل برامج وألانشؼت، والععض ا  صصت إلاىاظعت اإلاصغو،ىث  - ث

 النثريت ؤو مصىعيف الدشغيل العىمت.

 عى بل هععضة ش صيت حتخسضم م  كبل مىظف مع   وحسجل م يه.ال حسجل ؤي معضه مسن ؤكتىم الجمعيت ؤو ؤي ظعت متخسضمت ل - ر

 يزب الفصل ب   الععضة الضايمت واإلااكخت وال يزىػ الضمج بينامى في ختىب واخض ختى ولى صغ،ذ لنفس الص ص. - ط

 ت.ال يزىػ صغف اإلاغجبىث وألاظىع ؤو ألاظىع ؤلاطى،يت ؤو اإلايى،أث ؤو الحىا،ؼ ؤو س ف اإلاىظف   م  الععض اإلاتخضيم - ح

 ال يزىػ صغف معضة مىليت إلاىظف مى م  مسصصىث معضة مىليت معؼىة إلاىظف آزغ. - ر

بظلً  حعخبر الععض اإلاتخضيمت معضة ش صيت ال يزىػ نل عى بلن مىظف آزغ بال بعض ؤ  جخم حتىيتاى وإزالء ػغف اإلاىظف اإلاتاوٌ مناى، مسن ؤ  يعض- ص

ػ بإي خىٌ م  ألاخىاٌ ؤ  يععض ألخض العىم    في كتم الحتىبىث ؤو الغكىبت اإلاىليت مدظغ اسخالم وحت م يعخمض م  اللجنت الخنفيظيت، وال يزى 

 بىلععض اإلاتخضيمت وطلً ل مدى،ظت مسن نظىم الظبؽ الضازسي.

 الُعهد املستديمت

يت والعىظ ت و،م اخخيىظىث العمل الُععضة اإلاتخضيمت هي اإلاب غ الظي يت م ألخض اإلاىظف   ؤو اإلاخعىون   م  الجمعيت ل صغف منه مسن اإلاض،ىمىث النثر 

ب غ سىاء  ؤوىنذ لنشىػىث وبغامج الجمعيت ؤو ل مصىعيف والاخخيىظىث العىمت وؤلاصاعيت، مسن ؤ  يخم حعىيع اإلابىلغ اإلاصغو،ت منضمى يشىعف اإلا

 الىسي ا  صص م  النفىط.

 

ً، بشيل هخىبي يدضص ،ياى الحض ألاكص ى ل ععضة ومزىالث يدم إلاضيغي ؤلاصاعاث ػ ب معض ش صيت إلاىظفيام بطا اكخظذ اخخيىظىث العمل طل - ؤ

 الصغف، يلضم بلن اللجنت الخنفيظيت ل مغاظعت والامخمىص.

 يدغع ػ ب الععضة اإلاىليت م  ؤصل ونس ت مسن الندى الخىلي: - ب

 الليمت.ألاصل: يغسل للتم الحتىبىث بعض امخمىصه م  كبل اللجنت الخنفيظيت، ألظل جدغيغ سنض صغف الشيً ؤو جدىيل  .0

 النس ت الىخيضة: جبلى م  الجعت الؼىلبت ل ععضة اإلاتخضيمت. .2

، وجخسظ اللجنت الخنفيظيت - ث
 
 يخم بمىصة النظغ في الحض ألاكص ى ل ععضة اإلاىليت ول زالزت ؤشعغ هدض ؤكص ى، مسن طىء اإلابىلغ اإلاصغو،ت ،ع يى

 اللغاع بىلؼيىصة ؤو النلصى .

 م  الععضة  - ر
 
 اإلاتخضيمت مى يسي:يشترغ ،يم  ييى  متاوال

 ؤ  ييى  م  العىم    الضايم   في الجمعيت. .0

 في كتم الحتىبىث الخىب  إلصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت. .2
 
 ؤال ييى  مىمال

 ألي لجنت ؤو كتم مسخص بىإلاغاكبت والخضكيم اإلاىلي. .3
 
 ؤال ييى  جىبعى

صغف الععضة اإلاتخضيمت بمىظب سنض صغف شييىث ؤو نمىطط جدىيل بني
ُ
 ي ل مىظف اإلاتاوٌ مناى، والظي يعض م  ؤصل ونس ت همى يسي:ج

 

 



 

 

 

 النسخت الوحيدة ألاصل 

  سند صسف شيك
ً
يسسل لقسم الحساباث مسفقا

بطلب العهدة املاليت املوقع من 

 اللجنت التنفيريت

جبقى لدى الصندوق لغسض 

 املساجعت

  يسلم للبنك نموذج جحويل بنكي
ً
يسسل لقسم الحساباث مسفقا

العهدة املاليت املوقع من بطلب 

 اللجنت التنفيريت

 

 بإٌو م  واك  ؤطو  الصغف، مسن  - ط
 
 لدسجيل وى،ت مصغو،ىث الععضة بىلخفصيل ؤوال

 
 زىصى

 
يمتً م  يععض بليه بىلععضة اإلاتخضيمت سجال

 ؤ  يسظ  هظا الض،تر ل مغاظعت والخضكيم.

ؤصل ونس ت، ُيعخمض م  بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت، بديض يغ،م يخم الصغف م  الععضة اإلاتخضيمت بنىء مسن سنض صغف نلضي م   - ح

 ألاصل م  اإلاتدنضاث، ويغسل بلن الحتىبىث ل دتىيت ا حىسبيت، وجبلى النس ت لضي اإلاىظف م  ؤظل اإلاؼىبلت م  ػ ب الصغف.

 به ؤصٌى ؤطو  منضمى جلترب الععضة اإلاتخضيمت م  النفىط يخم بمضاص هشف جفغتغ واسخعىطت لعى، لخعىيع م - ر
 
ى جم صغ،ه مناى، مغ،لى

 لؼبيعتاى، زم ي
 
دغع بط  الصغف واإلاتدنضاث اإلاايضة ل صغف، وجلضم بلن بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت ألظل اإلاغاظعت وحسجي عى بىلض،ىجغ ػبلى

 صغف شيً ؤو يخم الخدىيل البنيي ل ص ص اإلاتاوٌ مناى.

" وطلً ،ىع الانتاىء م  مم يت الض،  ؤي بعض ؤ  يخم جىكي  الشيً م  كبل آزغ ينبغي زخم وى،ت اإلاتدنضاث اإلاايضة ل صغ 
َ
ف م  الععضة بسخم "ُصِغف

 ش ص مفىض مسن جىكي  الشييىث، ويخإهض م  مضم جىغاع ص،ععى وكيىم ا حىسب بسخمعى بسخم )عوِظَ (.

 يغ،  بلن اللجنت جسظ  الععضة اإلاتخضيمت لنظىمي الجغص الضوعي واإلافىجئ، بنىء مسن ػ ب ال ؤ.
 
لجنت الخنفيظيت، وُتعض بنديزت الجغص جلغيغا

 الخنفيظيت ومضيغ اللتم ؤو ؤلاصاعة اإلاتخفيضة م  الععضة، زم جخسظ ؤلاظغاءاث الالػمت لدتىيت الفغوق ب  وظضث.

د ي عى، وجدمل مسن الحتىبىث بعض مغاظعت متدنضاث الععضة اإلاتخضيمت جدٌى بلن الحتىبىث ألظل حسجي عى في النظىم ا حىسبي بعض ج ب.

 اإلاتخفيضة ختب ػبيعتاى، م  اندبىه ا حىسب بلن مضم حسجيل الععضة بشيل بظمىلي وإكفىلعى في ختىبىث مزم ت.

 جصفى الععض اإلاتخضيمت في الحىالث الخىليت:

 في بضايت التنت اإلاىليت الجضيضة. في هاىيت التنت اإلاىليت ويىعص اإلاخبلي مناى بلن البنً ؤو الصنضوق، همى ؤهاى حتخعىض وىم ت .0

 منضمى جؼ ب ؤلاصاعة الؼىلبت لعى جصفيتاى النخفىء الغغض مناى. .2

 منض الحىظت لنل عى م  مىظف بلن مىظف آزغ ألي سبب م  ألاسبىب وىإلظىػة ؤو اإلاغض ؤو الى،ىة ؤو بهاىء العمل. .3

 جخؼ ب مم يت الصغف م  الععض اإلاىليت اإلاتخضيمت مى يسي: ؤ.

 اسخسضام سنضاث صغف م  ص،ىجغ مؼبىمت بإعكىم مت ت ت. .0

 ؤ  جيى  سنضاث الصغف مصىصكت م  كبل صىخب الصالخيت. .2

 يخم الخىكي  م ياى بىاسؼت الص ص اإلاتاوٌ م  الععضة بمى يفيض التضاص )متدنض بىالسخالم ؤو سنض كبع(. .3

 جخم هخىبت اإلابىلغ بىألعكىم والحغوف. .4

 سنض الصغف مسن وصف وىٍف ألسبىب اإلاصغوف. يزب ؤ  يدخىي  .5

 ؤ  جيى  اإلاتدنضاث بىسم الجمعيت وليس بىسم ؤخض مىظفياى. .6



 

 

 

 ؤ  جيى  اإلاتدنضاث بخىاعيش ملىعبت لخىعيش جلضيمعى. .7

 ؤال يؼيض مى يصغف م  الععضة اإلاتخضيمت م  اإلاب غ ا حضص لعى م  كبل صىخب الصالخيت. .8

 واللىيم به، ويىك  م  مضيغ في خىلت حعظع الحصٌى م ب.
 
سن متدنض مايض ل صغف يخم اسخسضام نمىطط صازسي يىضح نىع اإلاصغوف جفصي يى

،لؽ  –عيىٌ  0111بصاعة متخ م الععضة، وتعخمض م  اللجنت الخنفيظيت وييى  طلً في خىالث اسخصنىييت وفي ؤطيم الحضوص، وبمى ال يخزىوػ مب غ 

 ؤلف عيىٌ سعىصي ال غ ر.

 ملؤقتتالعهدة ا

 إلجمىم مم يت ش
 
غاء مبىشغ م  الععضة اإلااكخت هي اإلاب غ الظي يت م ألخض اإلاىظف   في ؤي بصاعة ؤو مىك  ممل لإلنفىق غ ر اإلاعغوف كيمخه بضكت ملضمى

 التىق.

هظه الععضة ومزىالث حعخمض الععضة اإلااكخت م  اللجنت الخنفيظيت بنىء مسن ػ ب م  بصاعة معينت مسن ؤ  يدضص في هظا الؼ ب ملضاع  ؤ.

 الصغف واإلاىظف الظي سخصغف له، ويدغع م  ؤصل ونس ت، همى يسي:

 ألاصل: ويغسل بلن كتم الحتىبىث بعض امخمىصه، م  ؤظل بمضاص نمىطط صغف الشيً ؤو الخدىيل البنيي .0

 النس ت الىخيضة: وجبلى م  ؤلاصاعة الؼىلبت ل ععضة اإلااكخت ألغغاض اإلاغاظعت. .2

الصغف م  الععضة اإلااكخت بال ل غغض الظي ػ بذ م  ؤظ ه، وبنىء مسن متدنضاث مايضة ل صغف حتخىفي النىاحي الشي يت  ال يزىػ  ب.

 واإلاىطىميت، همى ينؼبم مسن الععض اإلاتخضيمت.

 ال يزىػ صغف معضة ماكخت ألخض ألاش ىص بطا وى  في خىػجه معضة ؤزغي ماكخت ؤو متخضيمت بال بعض حتىيتاى. ط.

 م  الععضة اإلااكخت مى يسي:يشت ص.
 
 رغ ،يم  ييى  متاوال

 ؤ  ييى  م  العىم    الضايم   في الجمعيت. .0

 في كتم الحتىبىث الخىب  إلصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت. .2
 
 ؤال ييى  مىمال

 ألي لجنت ؤو كتم مسخص بىإلاغاكبت والخضكيم اإلاىلي. .3
 
 ؤال ييى  جىبعى

 ظب سنض صغف شييىث ؤو نمىطط جدىيل بنيي ل متاوٌ مناى، مسن ؤ  والظي يعض م  ؤصل ونس ت همى يسي:جصغف الععضة اإلااكخت بمى 

 النسخت الوحيدة ألاصل 

  سند صسف شيك
ً
يسسل لقسم الحساباث مسفقا

بطلب العهدة املاليت املوقع من 

 اللجنت التنفيريت

 جبقى في الدفتر لغسض املساجعت

  يسلم للبنك نموذج جحويل بنكي
ً
يسسل لقسم الحساباث مسفقا

بطلب العهدة املاليت املوقع من 

 اللجنت التنفيريت

 

 

 

  



 

 

 

غاظعت جخم حتىيت الععضة اإلااكخت في مضة ال جخزىوػ مشغة ؤيىم م  جىعيش انتاىء الغغض الظي صغ،ذ م  ؤظ ه، وجلضم اإلاتدنضاث بلن الحتىبىث ل م

يض اإلاخبلي مناى بلن الصنضوق ؤو البنً بدتب بظغاءاث الخىعيض اإلاعخمضة، زم حسجل في والفدص بعض امخمىصهى م  صىخب الصالخيت، وبعض جىع 

 لؼبيعتاى.
 
 الض،ىجغ وجدمل مسن الحتىبىث اإلاتخفيضة ػبلى

 جصفى الععض اإلااكخت في الحىالث الخىليت:

 في هاىيت التنت اإلاىليت ويىعص اإلاخبلي مناى بلن البنً. .0

 لعى جصفيتاى النخفىء الغغض مناى. منضمى جؼ ب ؤلاصاعة الؼىلبت .2

 منض الحىظت لنل عى م  مىظف بلن مىظف آزغ ألي سبب م  ألاسبىب وىإلظىػة ؤو اإلاغض ؤو الى،ىة ؤو بهاىء العمل. .3

لتي جصغف م  ب  ألاصٌى الص صيت مشل ألاظعؼة واإلاعضاث وألاصواث وألازىر واإلافغوشىث وجزع لاث الحىسب آلالي ووسىيل الاجصىٌ ووسىيل النلل ا

متخىصع الجمعيت، ؤو يخم شغائهى ووطععى جدذ جصغف مىظف ؤو مزمىمت م  اإلاىظف   لغغض جنفيظ معىم وظىيفعم، جسظ  لليضهى وحسجي عى 

 مناى وم  سالمتاى وا حى،ظت م ياى وخت  اسخعمىلعى ختب ألاصٌى اإلاخعىع 
 
ف في )سجل الععض العينيت( وإزبىتاى هععضة مت مت، وييى  متاوال

 م ياى، ومسن الىظه الصحيذ وإمىصتاى بلن الجمعيت منض الؼ ب.

سج ت ال حتضص حعىيظىث هاىيت ال ضمت وال جمنذ شعىصة بغاءة الظمت ألي مىظف جنخهي زضمىجه م  الجمعيت مىلم يلم بدت يم وإزالء وى،ت الععض اإلا

 نلضيت ؤو مينيت، ؤو سضاص الليم اإلاترجبت م يه 
 
 م  الععض التي لم يت معى.م يه سىاء  وىنذ معضا

يخم الخعىكض مسن جإم   اخخيىظىث الجمعيت م  ال ضمىث بمىظب ملىص سنىيت ؤو زؼىبىث حعميض لعظا الغغض بعض امخمىصهى م  صىخب الصالخيت 

 ل صالخيىث ا  ىلت بليه.
 
 في الجمعيت وػبلى

 لإلظغاءاث اإلانصىص م ياى في ب  امخمىص ملىص ال ضمىث يتخ ؼم بىلظغوعة جنفيظهى بشيل س يم بىاسؼت ا
 
إلاتدنضاث النظىميت اإلاخبعت وػبلى

ألانظمت الضاز يت للجمعيت وتعخبر اللتم الؼىلب لل ضمت اإلاعني باظه ألاممىٌ وال ضمىث ومتاوٌ م  صحت جنفيظ هظه العلىص، ويخؼ ب طلً 

مت لل ضمت، م  زالٌ جىكي  اللتم ؤو ؤلاصاعة اإلاعنيت بإ  جنفيظ جإهض بصاعة الشاو  اإلاىليت وؤلاصاعيت منض صغف ص،عىث ؤو متخدلىث الجعت اإلالض

 ال ضمت جم بىلشيل الت يم ومسن الىظه اإلاؼ ىب.

 يزىػ جزضيض ملىص ال ضمىث وبظاث الشغوغ اإلانصىص م ياى في العلىص اإلانتايت بطا جى،غث ،ياى الشغوغ آلاجيت:

غض ي في مضة العلض التىبلت، و،م جلغيغ مىخىب م  كبل الجعت اإلاشغ،ت، ومعخمض م  ؤ  ييى  اإلاخععض كض كىم بدنفيظ التلامىجه مسن وظه م .0

 كبل اللجنت الخنفيظيت.

 ؤ  ال ييى  كض ػغؤ انسفىض واضح مسن ،ئىث ألاسعىع ؤو ألاظىع مىطىع العلض، ؤو ؤي حغ راث مىمت في شيل ومظمى  ال ضمت اإلاؼ ىبت. .2

 

 


