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علد  مسدتنداا الصدرف المفتلفدة تو يعدا   يعهداالصرف وآمر الددع،، ويعتبدر تو  ةمعتمد ي، هتعتبر اللجنة التنفيذية

دعدد، الندددود حو تاريددر الشدديكاا حو اعتمدداد  -كدد  باسددت افتصاصدد -نهائيددا  يجيددز للمسددعوليف عددف افدد  ا مددوا  
 اإلشعاراا البنكية حو شراء االاتياجاا.

 
سليم بواسطة  ي تصرف ينشأ عن  نفدة مالية، يستلزم بالضرورة تنفيذها بشك  اللجنة التنفيذية إف اعتماد 

المستنداا الن امية المستعملة لدى الجمعية وطبدا  لإلجراءاا المااسبية المعتمدة، ويعتبر مدير الشعوف المالية 
 واإلدارية مسعوال  عف صاة تنفيذ هذه اإلجراءاا.

 
مف البنك يعتبر سند الصرف هو المستند الن امي الذي يجيز  مناء الصناديق دع، الندود، حو يجيز سات الندود 

 بموجت الشيكاا المساوبة عل  الجمعية وباست اإلجراءاا المعتمدة.
 

بموجت سنداا  -سواء  للبرامج وا نشطة حو للمصاريف العامة واإلدارية-يتم سداد مصاريف الجمعية  .ح 
 صرف، بإادى الطرق التالية:

دف المادد للصرف النددي نددا  مف عهدة النشاط حو مف عهدة المصروعاا النثرية، عل  حال يتجاوز الس .1
 لاير. 10.000

 لاير. 10.000بشيك عل  إادى البنوك المتعام  معها  كثر مف  .2

 اوالة بنكية. .3

يتم التأكد مف استكما  المعاملة لجمي، مسوغاا الصرف، وإرعاق المستنداا الدالة عل  ذلك، وإكما   .ت 
 طبدا  لإلجراءاا المعتمدة. اللجنة التنفيذيةالتو يعاا عليها مف المو فيف المفتصيف، واعتماد الصرف مف 

 
تتم عملية الصرف عل  البرامج وا نشطة عي الجمعية عي ضوء متطلباا الفطة التشغيلية وموازنتها، حو لرغبة 
مف المانح، مف فال  تعبئة نموذج طلت الصرف عل  النشاط، وينبغي حف ياتوي نموذج طلت الصرف عل  

 ا جزاء التالية:

 اإلدارة حو الدسم المعني بطلت الصرف.بياناا  .1

 بياناا البرنامج حو النشاط حو البند المراد الصرف ل . .2

 تاديد ر م البند حو البرنامج عي موازنة العام عي اا  تم اعتماده عيها والرصيد المعتمد. .3

 تو ي، اإلدارة الطالبة للصرف. .4

 اعتماد صاات الصالاية. .5

ية بما يفيد توعر الرصيد مف فال  الموازنة حو مف فال  وجود تبرع ودعم تو ي، مدير الشعوف المالية واإلدار .6
 للبرنامج.

تتم المنا لة مف بند آلفر بمواعدة فطية مف اإلدارة المالية ) وتلتزم اإلدارة بتوضيح ا سبات ومدى الااجة  .7
 ( عليها عجز مالي عيما بعدال  تعويض مبلغ المنا لة بالنسبة ال  اإلدارة التي سات منها المبلغ ات  ال يترتت 
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عي اا  عدم توعر رصيد للصرف عل  برنامج حو نشاط ما، يتم إعداد نموذج طلت منا لة بيف بنود الموازنة  .ح 
واعتماده مف  ب  المفو  بالصالاية، وبعد إتمام عملية المنا لة يتم إجراء عملية الصرف بموجت سند 

 الصرف.

 الموازنة عل  البياناا التالية: ياتوي نموذج طلت المنا لة بيف بنود .ت 

 البند / البرنامج المراد الند  إلي . .1

 البند / البرنامج المراد الند  من .  .2

مواعدة مجلس اإلدارة عل  إجراء المنا لة بعد تأكيد إدارة الشعوف المالية واإلدارية عل  توعر رصيد  .3
 عي البند المراد الند  من .

 نهائي حم ند  مع ا لايف وصو  منح ل .تاديد نوعية المنا لة ه  هي ند   .4
 

يتم تارير سند صرف عند سداد المصروعاا بموجت شيكاا مساوبة مف  ب  الجمعية عل  حاد البنوك التي 
 يجري التعام  معها، وياتوي سند الصرف عل  البياناا التالية:

 اسم المستفيد .1

 اسم البنك المساوت علي  ور م الاسات .2

 وفالمبالغ با ر ام والار .3

 ر م الشيك المساوت .4

 حسبات الصرف .5

 التوجي  المااسبي لعملية الصرف .6

تو ي، كاعة ا طراف التي اشتركا عي إعداد ومراجعة سند الصرف )حعده، راجع ، مدير الشعوف المالية  .7
 واإلدارية(

 تو ي، حصاات الصالاية وعي ادود الصالاياا المالية المفولة لهم .8
 

 الدانوني الذي يتم بموجب  دع، الندود مف  ب  البنك للمستفيد، ويراع  عي  ما يلي:الشيك هو الصك والمستند  .ح 

 ذكر االسم الصريح للجهة المستفيدة .1

 تسجي  المبلغ المدعوع با ر ام والاروف .2
 االعتماد مف صاات الصالاية  .3

 ه.يا ر إصدار حي شيك بدوف سند صرف شيك، كما يا ر عل  غير  سم الاساباا حف يدوم بإعداد .ت 
يرعق م، حص  سند صرف الشيكاا كاعة الوثائق المبررة للصرف بما عي ذلك شروط التعا د والدع،، ويتألف  .ج 

سند صرف الشيكاا مف حص  لدسم الاساباا  غراض إثباا الديد، ونسفة ثابتة عي دعتر سند صرف 
بعد التأكد مف استيفاء الشيكاا  غراض المراجعة، حو مف فال  نموذج آلي مف الن ام الااسوبي المالي 

 الن ام الااسوبي للمتطلباا الر ابية المتعلدة بإصدار السنداا اآللية.
يجت فتم مستنداا الصرف حو التأشير عليها بما يفيد المراجعة،  ب  اعتماد سند الصرف، كما يجت التأشير  .د 

 عليها حيضا بما يفيد الصرف بمجرد إصدار اإلذف حو الشيك بصفة نهائية.

الة تارير الشيك لمورد فدمة حو حصو  ثابتة حو متداولة حو تسديد إيجاراا وما شاب  ذلك يلزم الاصو  عي ا .ح 
 عل  سند تاصي  ) بض( بالشيك.
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ات  يصبح سند صرف الشيكاا دلي  إثباا عل  إبراء ذمة الجمعية تجاه الغير يجت حف يو ، مستلم الشيك  .ت 
يد استالم  الشيك م، الاصو  عل  سند  بض عي الااالا عل  متف السند م، ذكر االسم الرباعي بما يف

 الموجبة لذلك.
ا ص  حف تتم المدعوعاا بعد استالم ا صناف الموردة وإدفالها للمستودعاا، حو بعد تسليمها للجهة الطالبة 

حو حجزاء  منها للشراء، حو بعد  يام المورد بتنفيذ عدده م، الجمعية، ويجوز للمدير العام اإليعاز بصرف الديمة 
 مددما  إذا ا تضا الضرورة ذلك بشرط الاصو  عل  الضماناا الكاعية  ب  ا مر بالصرف.

 
عل  صرف حية مبالغ نتيجة تعا داا حو مشترياا يجت حف يدوم  سم الشعوف المالية  اللجنة التنفيذية ب  مواعدة 

 لتعا د، وحف يراع  ما يلي:بالتادق مف حف المبلغ المطلوت صرع  يطابق ما هو وارد بشروط ا
 

 حف تكوف الفواتير حصلية وعل  نموذج مطبوع باسم المورد ومفتومة من . .1

 حف تكوف هذه المستنداا باسم الجمعية وليس باسم حاد منسوبيها. .2

 إذف اإلضاعة للمفازف عف ا صناف التي تم شراعها. .3

بتو ي، مدير اإلدارة الطالبة لها  لاير 1000إعداد ماضر عاص لألصناف الموردة إذا زادا  يمتها عف  .4
وحميف الصندوق، عإف  لا عف ذلك يكتف  بتو ي، مدير اإلدارة عل  الفاتورة بما يفيد بمطابدتها للعيناا 

 والمواصفاا المطلوبة.

 نسفة حمر التوريد )الشراء(. .5

بطة بها مف جهاا مستفلصاا ا عما  حو الترميماا ومااضر استالمها، م، استيفاء كاعة االعتماداا المرت .6
 اإلشراف واإلدارة المعنية بالمتابعة والتنفيذ والتأكد مف مطابدتها لما تم اإلتفاق علي .

 التأكد بأف الفاتورة حو المستفلصاا لم يسبق صرعها وحف تفتم المستنداا بفتم )ُصِرَف( عور سداد الثمف. .7
 

 سندات الصرف الملغاة:
، توضيح سبت اإللغاء واالسم الثالثي لمعد السند )مف إدارة الشعوف يرعق حص  سند الصرف الملغ  م، نسفت  م

 المالية واإلدارية( وتو يع .
 

 الوثائق المؤيدة للصرف:

الوثائق المعيدة للصرف هي الوثائق والبياناا والفواتير والكشوف وغيرها مف المستنداا المبررة والمعيدة  .ح 
مستنداا الصرف المذكورة عي هذه الالئاة، بما يفيد حنها لعملياا صرف النفداا والتي يجت حف ترعق م، 

تما عل  الوج  الصايح، وبأف المشترياا حو المستلزماا حو ا شغا  حو الفدماا  د تما لصالح الجمعية 
وحن   د تم استالمها، ويجت حف تكوف هذه الوثائق والبياناا والفواتير باسم الجمعية وليس باسم حاد منسوبيها، 

 يخ اديثة مداربة للتاريخ المددمة عي .وبتوار

 اللجنة التنفيذيةإذا عددا المستنداا المعيدة الستاداق مبلغ معيف  ب  الصرف جاز حف يتم الصرف بمواعدة  .ت 
بعد التأكد مف عدم سابدة الصرف وبشرط حف يأفذ التعهد الالزم عل  طالت الصرف بتام  جمي، النتائج التي 

، ويشترط حف يددم طالت الصرف بد  عا د للمستنداا، وذلك بعد إجراء  د تترتت عل  تكرار الصرف
التاديق الالزم واتفاذ اإلجراءاا الالزمة لمن، استفدام المستند ا صلي م، وجوت إرعاق نتيجة التاديق الذي 

 حُجري عي هذا الشأف م، مستنداا الصرف.
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 تتم عملية صرف المرتباا وا جور وعق التسلس  التالي: 
 

وم  سم الموارد البشرية بتجهيز كشف استادا اا المو فيف واعتماده مف المدير اإلداري ومف ثم يرس  إل  يد .1
 إدارة الشعوف المالية واإلدارية.

تدوم إدارة الشعوف المالية واإلدارية بمراجعة كشوف الرواتت والتأكد مف عملياا االاتسات الواردة عي  .2
 الكشف.

عل  كشف الرواتت تدوم إدارة الشعوف  اللجنة التنفيذيةالمواعدة والتعميد مف  بعد المراجعة والتد يق وحفذ .3
المالية واإلدارية بطباعة  وائم باسماء المو فيف والمبالغ التي ستدع، لهم وحر ام اساباتهم البنكية ويو ، مف 

 باالعتماد. اللجنة التنفيذية ب  الموارد البشرية، وإدارة الشعوف المالية واإلدارية، و

 يتم تو ي، الفطات مف  ب  صاات الصالاية عي الجمعية وإرسال  للبنك للصرف. .4
 

 يمكف صرف الرواتت وا جور  ب  التاريخ المادد عي الااالا التالية:
 

، وباتباع نفس إجراءاا صرف  اللجنة التنفيذيةالمواسم وا عياد الرسمية وما عل  شاكلتها، بشرط مواعدة  .1
 الرواتت المعتمدة.

 لمو ف عي مهمة فارج الجمعية ويستلزم وجوده إل  ما بعد الو  الموعد المادد لصرف الرواتت. .2
 لمو ف عند استاداق إجازت  السنوية االعتيادية حو حي إجازة استثنائية حفرى. .3

ذلك يجوز حف يتم الصرف نددا  طبدا  للدواعد  ا ص  عي الصرف حف يتم بشيكاا لتاديق الضبط الدافلي وم، .ح 
 الماددة عي هذه الالئاة مف فال  العهد المستديمة والعهد المع تة.

تادد ك  إدارة و سم مجاالا الصرف مف العهدة المستديمة إف وجدا لديها باست طبيعة نشاطها، ولكف  .ت 
يصعت االنت ار ات  يتم استفراج بصفة عامة تكوف هذه المجاالا عي نطاق المصروعاا العاجلة والتي 

 شيكاا لها والمصروعاا النثرية الضرورية للتشغي .
يتم الفص  عي العهد سواء كانا مع تة حو مستديمة بيف العهد المفصصة للبرامج وا نشطة، والعهد  .ج 

 المفصصة لمواجهة المصروعاا النثرية حو مصاريف التشغي  العامة.
عية حو حي جهة مستفدمة لها ب  كعهدة شفصية تستفدم مف  ب  مو ف ال تسج  حي عهده عل  ح سام الجم .د 

 معيف وتسج  علي .
يجت الفص  بيف العهدة الدائمة والمع تة وال يجوز الدمج بينهما عي اسات وااد ات  ولو صرعا لنفس  .ه 

 الشفص.
و فيف مف العهد ال يجوز صرف المرتباا وا جور حو ا جور اإلضاعية حو المكاعآا حو الاواعز حو سلف الم .و 

 المستديمة.
 ال يجوز صرف عهدة مالية لمو ف ما مف مفصصاا عهدة مالية معطاة لمو ف آفر. .ز 
تعتبر العهد المستديمة عهدة شفصية ال يجوز ندلها إل  مو ف آفر إال بعد حف تتم تسويتها وإفالء طرف  .ح 

، وال يجوز بأي لجنة التنفيذيةالالمو ف المسعو  عنها، عل  حف يعد بذلك ماضر استالم وتسلم يعتمد مف 
اا  مف ا اوا  حف يعهد  اد العامليف عي  سم الاساباا حو الر ابة المالية بالعهد المستديمة وذلك للمااع ة 

 عل  ن ام الضبط الدافلي.
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 العُهد المستديمة:
 

للصرف من  عل  المدعوعاا العُهدة المستديمة هي المبلغ الذي يسلم  اد المو فيف حو المتعاونيف م، الجمعية 
النثرية والعاجلة وعق ااتياجاا العم  سواء  حكانا لنشاطاا وبرامج الجمعية حو للمصاريف واالاتياجاا العامة 

 واإلدارية، عل  حف يتم تعويض المبالغ المصروعة عندما يشارف المبلغ الكلي المفصص مف النفاذ.

م إذا ا تضا ااتياجاا العم  ذلك، بشك  كتابي يادد عيها ياق لمديري اإلداراا طلت عهد شفصية لمو فيه .ح 
 للمراجعة واالعتماد. اللجنة التنفيذيةالاد ا  ص  للعهدة ومجاالا الصرف، يددم إل  

 يارر طلت العهدة المالية مف حص  ونسفة عل  الناو التالي: .ت 

تارير سند صرف الشيك ،  ج  اللجنة التنفيذيةا ص : يرس  لدسم الاساباا بعد اعتماده مف  ب   .1
 حو تاوي  الديمة.

 النسفة الوايدة: تبد  م، الجهة الطالبة للعهدة المستديمة. .2

يتم إعادة الن ر عي الاد ا  ص  للعهدة المالية ك  ثالثة حشهر كاد ح ص ، عل  ضوء المبالغ المصروعة  .ج 
 الدرار بالزيادة حو الندصاف. اللجنة التنفيذية وتتفذععليا ، 
 عيمف يكوف مسعوال  عف العهدة المستديمة ما يلي:يشترط 

 حف يكوف مف العامليف الدائميف عي الجمعية. .1

 حال يكوف عامال  عي  سم الاساباا التاب، إلدارة الشعوف المالية واإلدارية. .2
 حال يكوف تابعا   ي لجنة حو  سم مفتص بالمرا بة والتد يق المالي. .3

صرف شيكاا حو نموذج تاوي  بنكي للمو ف المسعو  عنها، والذي يعد  تُصرف العهدة المستديمة بموجت سند
 مف حص  ونسفة كما يلي:

 

 النسخة الوحيدة األصل 

يرس  لدسم الاساباا  سند صرف شيك
مرعدا  بطلت العهدة 

اللجنة المالية المو ، مف 
 التنفيذية

تبد  لدى الصندوق 
 لغرض المراجعة

يرس  لدسم الاساباا  يسلم للبنك نموذج تاوي  بنكي
مرعدا  بطلت العهدة 

اللجنة المالية المو ، مف 
 التنفيذية

  

يمسك مف يعهد إلي  بالعهدة المستديمة سجال  فاصا  لتسجي  كاعة مصروعاا العهدة بالتفصي  حوال  بأو  مف  .ح 
 وا ، حذوف الصرف، عل  حف يفض، هذا الدعتر للمراجعة والتد يق.

المستديمة بناء عل  سند صرف نددي مف حص  ونسفة، يُعتمد مف إدارة الشعوف يتم الصرف مف العهدة  .ت 
المالية واإلدارية، بايث يرعق ا ص  م، المستنداا، ويرس  إل  الاساباا للتسوية المااسبية، وتبد  النسفة 

 لدى المو ف مف حج  المطابدة م، طلت الصرف.
إعداد كشف تفريغ واستعاضة لها، لتعويض ما تم صرع  منها، مرعدا  عندما تدترت العهدة المستديمة مف النفاذ يتم 
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ب  حصو  حذوف الصرف والمستنداا المعيدة للصرف، وتددم إل  إدارة الشعوف المالية واإلدارية  ج  المراجعة 
 وتسجيلها بالدعاتر طبدا  لطبيعتها، ثم يارر إذف صرف شيك حو يتم التاوي  البنكي للشفص المسعو  عنها.

ينبغي فتم كاعة المستنداا المعيدة للصرف مف العهدة بفتم "ُصِرَف" وذلك عور االنتهاء مف عملية الدع، حي بعد 
حف يتم تو ي، الشيك مف  ب  آفر شفص مفوض عل  تو ي، الشيكاا، ويتأكد مف عدم تكرار دععها و يام المااست 

 بفتمها بفتم )روِجَ،(.

، ويُعد بنتيجة الجرد اللجنة التنفيذيةلجرد الدوري والمفاجئ، بناء عل  طلت تفض، العهدة المستديمة لن امي ا .ح 
ومدير الدسم حو اإلدارة المستفيدة مف العهدة، ثم تتفذ اإلجراءاا الالزمة  اللجنة التنفيذيةتدريرا  يرع، إل  

 لتسوية الفروق إف وجدا.

  تسجيلها عي الن ام المااسبي بعد تاليلها، بعد مراجعة مستنداا العهدة المستديمة تاو  إل  الاساباا  ج .ت 
وتام  عل  الاساباا المستفيدة است طبيعتها، م، انتباه المااست إل  عدم تسجي  العهدة بشك  إجمالي 

 وإ فالها عي اساباا مجملة.
 تصف  العهد المستديمة عي الااالا التالية:

حو الصندوق، كما حنها تستعاض كاملة عي بداية السنة عي نهاية السنة المالية ويورد المتبدي منها إل  البنك  .1
 المالية الجديدة.

 عندما تطلت اإلدارة الطالبة لها تصفيتها النتفاء الغرض منها. .2

عند الااجة لندلها مف مو ف إل  مو ف آفر  ي سبت مف ا سبات كاإلجازة حو المرض حو الوعاة حو إنهاء  .3
 العم .

 لمالية المستديمة ما يلي:تتطلت عملية الصرف مف العهد ا .ح 

 استفدام سنداا صرف مف دعاتر مطبوعة بأر ام مسلسلة. .1

 حف تكوف سنداا الصرف مصاد ة مف  ب  صاات الصالاية. .2

يتم التو ي، عليها بواسطة الشفص المسعو  عف العهدة بما يفيد السداد )مستند باالستالم حو سند  .3
  بض(.

 تتم كتابة المبالغ با ر ام والاروف. .4

 ت حف ياتوي سند الصرف عل  وصف كاٍف  سبات المصروف.يج .5

 حف تكوف المستنداا باسم الجمعية وليس باسم حاد مو فيها. .6

 حف تكوف المستنداا بتواريخ مداربة لتاريخ تدديمها. .7

 حال يزيد ما يصرف مف العهدة المستديمة عف المبلغ المادد لها مف  ب  صاات الصالاية. .8
عي االة تعذر الاصو  عل  مستند معيد للصرف يتم استفدام نموذج دافلي يوضح نوع المصروف تفصيليا   .ت 

ويكوف ذلك عي ااالا استثنائية  اللجنة التنفيذيةوالدائم ب ، ويو ، مف مدير إدارة مستلم العهدة، ويعتمد مف 
 عودي ال غير .عدط حلف لاير س –لاير  1000، وبما ال يتجاوز مبلغ وعي حضيق الادود

 
 العهدة المؤقتة:

 
العهدة المع تة هي المبلغ الذي يسلم  اد المو فيف عي حي إدارة حو مو ، عم  لإلنفاق غير المعروف  يمت  بد ة 

 مددما  إلتمام عملية شراء مباشر مف السوق.

بناء عل  طلت مف إدارة معينة عل  حف يادد عي هذا الطلت مددار  اللجنة التنفيذيةتعتمد العهدة المع تة مف  .ح 
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 هذه العهدة ومجاالا الصرف والمو ف الذي ستصرف ل ، ويارر مف حص  ونسفة، كما يلي:

ا ص : ويرس  إل   سم الاساباا بعد اعتماده، مف حج  إعداد نموذج صرف الشيك حو التاوي   .1
 البنكي

 ارة الطالبة للعهدة المع تة  غراض المراجعة.النسفة الوايدة: وتبد  م، اإلد .2
ال يجوز الصرف مف العهدة المع تة إال للغرض الذي طلبا مف حجل ، وبناء عل  مستنداا معيدة للصرف  .ت 

 تستوعي النوااي الشكلية والموضوعية، كما ينطبق عل  العهد المستديمة.
دة حفرى مع تة حو مستديمة إال بعد ال يجوز صرف عهدة مع تة  اد ا شفاص إذا كاف عي اوزت  عه .ج 

 تسويتها.
 يشترط عيمف يكوف مسعوال  عف العهدة المع تة ما يلي: .د 

 حف يكوف مف العامليف الدائميف عي الجمعية. .1

 حال يكوف عامال  عي  سم الاساباا التاب، إلدارة الشعوف المالية واإلدارية. .2

 والتد يق المالي.حال يكوف تابعا   ي لجنة حو  سم مفتص بالمرا بة  .3
تصرف العهدة المع تة بموجت سند صرف شيكاا حو نموذج تاوي  بنكي للمسعو  عنها، عل  حف  والذي يعد 

 مف حص  ونسفة كما يلي:
 

 النسخة الوحيدة األصل 

يرس  لدسم الاساباا  سند صرف شيك
مرعدا  بطلت العهدة 

اللجنة المالية المو ، مف 
 التنفيذية

لغرض تبد  عي الدعتر 
 المراجعة

يرس  لدسم الاساباا  يسلم للبنك نموذج تاوي  بنكي
مرعدا  بطلت العهدة 

اللجنة المالية المو ، مف 
 التنفيذية

  
تتم تسوية العهدة المع تة عي مدة ال تتجاوز عشرة حيام مف تاريخ انتهاء الغرض الذي صرعا مف حجل ، وتددم 

ص بعد اعتمادها مف صاات الصالاية، وبعد توريد المتبدي منها إل  المستنداا إل  الاساباا للمراجعة والفا
الصندوق حو البنك باست إجراءاا التوريد المعتمدة، ثم تسج  عي الدعاتر وتام  عل  الاساباا المستفيدة طبدا  

 لطبيعتها.
 تصف  العهد المع تة عي الااالا التالية:

 إل  البنك.عي نهاية السنة المالية ويورد المتبدي منها  .1

 عندما تطلت اإلدارة الطالبة لها تصفيتها النتفاء الغرض منها. .2
عند الااجة لندلها مف مو ف إل  مو ف آفر  ي سبت مف ا سبات كاإلجازة حو المرض حو الوعاة حو إنهاء  .3

 العم .
اآللي ووسائ  إف ا صو  الشفصية مث  ا جهزة والمعداا وا دواا وا ثاث والمفروشاا وتجهيزاا الااست 

االتصا  ووسائ  الند  التي تصرف مف مستودع الجمعية، حو يتم شراعها وووضعها تاا تصرف مو ف حو 
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مجموعة مف المو فيف لغرض تنفيذ مهام و ائفهم، تفض، لديدها وتسجيلها عي )سج  العهد العينية( وإثباتها 
ها واسف استعمالها است ا صو  المتعارف كعهدة مسلمة، ويكوف مسعوال  عنها وعف سالمتها والمااع ة علي

 عليها، وعل  الوج  الصايح وإعادتها إل  الجمعية عند الطلت.
ال تسدد تعويضاا نهاية الفدمة وال تمنح شهادة براءة الذمة  ي مو ف تنتهي فدمات  مف الجمعية مالم يدم 

و عينية، حو سداد الديم المترتبة علي  مف العهد بتسليم وإفالء كاعة العهد المسجلة علي  سواء  كانا عهدا  نددية ح
 التي لم يسلمها.

يتم التعا د عل  تأميف ااتياجاا الجمعية مف الفدماا بموجت عدود سنوية حو فطاباا تعميد لهذا الغرض بعد 
 اعتمادها مف صاات الصالاية عي الجمعية وطبدا  للصالاياا المفولة إلي .

لزم بالضرورة تنفيذها بشك  سليم بواسطة المستنداا الن امية المتبعة وطبدا  إف اعتماد عدود الفدماا يست
لإلجراءاا المنصوص عليها عي ا ن مة الدافلية للجمعية ويعتبر الدسم الطالت للفدمة المعني بهذه ا عما  

ية عند صرف والفدماا ومسعو  عف صاة تنفيذ هذه العدود، ويتطلت ذلك تأكد إدارة الشعوف المالية واإلدار
دععاا حو مستاداا الجهة المددمة للفدمة، مف فال  تو ي، الدسم حو اإلدارة المعنية بأف تنفيذ الفدمة تم بالشك  

 السليم وعل  الوج  المطلوت.
 يجوز تجديد عدود الفدماا وبذاا الشروط المنصوص عليها عي العدود المنتهية إذا توعرا عيها الشروط اآلتية:

حف يكوف المتعهد  د  ام بتنفيذ التزامات  عل  وج  مرضي عي مدة العدد السابدة، وعق تدرير مكتوت مف  ب   .1
 .اللجنة التنفيذيةالجهة المشرعة، ومعتمد مف  ب  

حف ال يكوف  د طرح انففاض واضح عل  عئاا ا سعار حو ا جور موضوع العدد، حو حي تغيراا عامة عي  .2
 مطلوبة.شك  ومضموف الفدمة ال

 

 اعتماد جملس االدارة 

( 1يف اجتمرا  جملرس اادارة سلهرتق ر)ر         سياسة الصرف  للرما و الاالطةروة الاوصرفالااع اليم  يرة الاالدار رة      مت اعتماد ** 
 .م 31/1/2021 االحد ( او ااق  اونيقدة

 رئيس مجلس االدارة          نائت الرئيس             المسعو  المالي        
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