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  ) ١المادة ( 

ـــــام  ــام ( النظــــــ ــــــــذا النظـــــــــ ـــــــــمى هـــ ــــالي یســ ـــــب المـــــــ ـــــــــة بموجــــــ ــ ـــــر ربحی ــــــ ــــــــــركة غی ـــــــــدود)  شـ ــــــال حــ ـــــ ـــامون ب لمحــــــــ
ـــركات ت ـــــــــ ــة الشــ ــــــــــ ــــرة مراقبـــ ـــــــــ ــــن دائـ ـــــــــ ـــــــــادرة عــ ــــ ــــــــــجیل الصـ ـــــــــهادة تســـــ ـــــــــم شـــــ ـــــــــت رقـــــ ــــــاریخ  ٥٧٦حــــــ ـــم بتـــــــــ ـــــــــ رقـــ

  .م٢٤/٦/٢٠١٤

 

  )٢المادة (

 التعریفات

ــا  ــــــــــة لهـــــــــ ــاني المخصصـ ــــــــام المعـــــــــ ـــــذا النظـــ ـــي هــــــ ــــــــ ــــــــا وردت ف ــــة حیثمـــ ــــــارات التالیـــــــ ــــــــات و العبـــــ ـــــــون للكلمـــ یكــــ
  أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:

ـــــة: ـــــــت رقـــــــــم  المؤسســـ ــجیل تحــ ـــــــهادة تســــــ ــــب شــ ــه بموجــــ ــــــدریب المرخصـــــــ ــــــدود للتــ ـــــال حـــ ــــامون بــــ شـــــــــركة محــــ
ــــــاریخ  ٥٦٧ ـــــــــ ـــــركات بتـــــــ ـــــــــ ـــــــة الشـــــــ ـــــــــ ــــــــــــرة مراقبــــــ ــــــــ ــــــارة /دائـ ـــــــــ ـــــــناعة و التجــــــ ــــــــــ ــــــــن وزارة الصـــــ ــــــادرة عـــــــــــــ ــــــــــ الصـــــ
٢٤/٦/٢٠١٤.  

  . محامون بال حدود: رئیس الهیئة االداریة في  رئیس مجلس االمناء

  .مؤسسة محامون بال حدود أمناء  مجلس المجلس:

ـــــــة ــــــة العامـــــ ــــــــــة   :األمانــــــ ــــــــل التنظیمیــ ـــــة والهیاكــــ ــــــــة و الوظیفیـــــــ ــة واالداریــــ ـــــــــدات التنظیمیــــــــــ ـــام و الوحـــ االقســـــــــ
  المقرة من قبل المجلس. 

  .  المعین بقرار من المدیر العام بناء على تنسیب الرئیس التنفیذيأمین الصندوق: 

ـــــــالي ـــــ ــف الم ــــــ ــــــــب الت: الموظــــ ـــــاط بموجــــ ــــــــف ینـــــــ ـــل موظــــ ـــةكـــــــــ ـــــــات واالنظمـــــــــ ــــــي  علیمـــــ ــا فــــــ ـــــــــ ـــــــــــول بهـ المعمـ
ـــدود ـــــــــد محـــــــــامون بـــــــــال حــــــ ـــــــبض األمـــــــــوال العائ ــــدودل ةقــ ـــال حـــــ ــا  محـــــــــامون بــــــ ــــــــا ومراقبتهـــــــ نفاقهـ ٕ ــــــا. وا وحفظهـــ

ـــــــــــات  ــــجالت والبطاقـ ــــــــا للســــــــ ــــبیة أو ترحیلهــــ ـــود المحاســــــــ ــــــــة وأداء القیـــــــــ ــــ ـــــــــــتندات المالی ــــیم المسـ ـــــــام بتنظــــــــ ـــــ والقی
 .والنماذج المقرره لذلك

ــــــة ــــنه المالیـــ ــاني :  الســـــ ـــــــانون الثـــــــ ــــهر كــ ــــن شـــــ ـــوم األول مـــــ ــــدأ فـــــــــي الیــــــ ــــي تبـــــ ــــــنة المـــــــــدة التـــــ ــــــل ســـ مـــــــــن كـــ
  .  وتنتهي في الیوم الحادي والثالثین من شهر كانون األول من السنة ذاتها
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  .  لمحامون بال حدودالموازنة العامة : الموازنة

  .وفقًا ألحكام القانون ؤسسةأي مبالغ ترد للم: اإلیرادات

ــــات ــــــ ــة :النفقــ ـــــــــ ــــي موازن ـــــــة فــــــــ ــــــــــالغ المخصصـــــ ــــــدودالمبـ ـــال حـــــ ـــــــــامون بـــــــــ ــات  محـــ ـــــــع االلتزامــــــــــ ــــــة جمیـــــ لتغطیــــــ
ـــــــــي أوجـــــــــــه  ـــــــم صــــــــــرفها فـ ـــــــــي تـــ ــــك التـ ـــــــروع أو تلــــــ ــــــــــد أو مشـــ ــریع أو عق ــــــب أي تشــــــــ ــه بموجــــ ــــــة علیــــــــ المترتبــــ

  .االنشطه المختلفه

ــدي ــــــ ـــــز النقــــ ــــــ ــــــدي : المرك ــــــــع النقـــــ ــــــان الوضــــ ــــدودلبیــــــ ـــــــــال حــــــــ ــــــامون بــ ـــــــــة  محــــــ ــــــــــنة المالیـــ ـــة الســ ــــــــــي نهایــــــــ فــ
ــــــودا ـــــب الموجـــ ــمن جانــــ ـــــــان مـــــــــا ویتضـــــــ ــن هـــــــــذا البیــ ــــــــدودتمتلكـــــــــه ت مـــــــ ــــــال حـ ـــــامون بـــ ـــــــن  ومـــــــــا محــــ لـــــــــه مــ

ــــــا ــــر كمــ ــــ ــــــاه الغی ـــــــوق تجــ ـــــى یت حقـ ـــ ـــــــا عل ــــات مـ ــــــب المطلوبــــ ــ ـــمن جان ـــدودضـــــ ــال حـــــ ــــــ ــامون ب ـــــــن حقــــــــوق  محــــــ مـ
  .والتزامات

ــروع ـــــــن :المشـــــــ ــــول مــ ــــــاط ممـــــ ـــــــة المركـــــــــز أو أي نشـــ ــي موازنــ ـــــــدت لـــــــــه مخصصـــــــــات فـــــــ ــــین رصــ ـــــاط معـــــ نشــــ
  .جهة أو جهات محددة بموجب اتفاقیة

  

  )٣المادة (

ـــ .١ ـــــــ ـــــــدود قتطب ــــال حـــ ــــــ ــامون ب ـــــــــ محــــــــ ــــــات عملیاتهـ ـــــــــزدوج فــــــــــي إثبــــ ــــــد المـ ــــــي  اطریقــــــــــة القیــــ المالیــــــــــة فــــ
ـــ ـــــــــ ـــــــبض إیراداتهــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــة بق ــــــــجالت المتعلقـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــدفاتر والسـ ـــــــاته االـــــــ ــــــــــ ــ اومقبوضـ ــــــــــ ــــــرف نفقاتهــــــ ــــــــــ  اوصــ

 .اومدفوعاته
ـــــة ال .٢ ـــة ویقصـــــــــد بطریقــــ ــــــة مالیــــــ ـــ ــــل عملی ــأن كـــــ ـــــــ ــزدوج ب ـــــا تقیـــــــــد المـــــــ ـــــــامون بـــــــــال حـــــــــدودقـــــــــوم بهــــ  محــ

 .تتكون من طرفین متساویین في القیمة أحدهما مدین، واآلخر دائن
ــــــى  .٣ ــــدودعلــ ـــال حــــ ـــامون بــــــ ـــــتخدام  محـــــ ــد اســــ ــي قیــــــ ـــــتحقاق فـــــــ ــــــاس االســـ ـــــث إأســ ــــــه ونفقاتــــــــه بحیــــ یراداتـــ

ـــــــــبض أو  ــــم تق ــت أم لـــــ ــــواء قبضـــــــ ـــــرادات ســـــ ــــــا یخصـــــــــها مـــــــــن االیــــ ـــــــة بمـــ ــــل الســـــــــنة المالیــ یـــــــــتم تحمیـــــ
 .  المصروفات سواء دفعت أم لم تدفع

 

  )٤المادة (

ــــل .١ ــــــــ ــــــــــن قب ــوال مــ ـــــــــ ــــــبض االمـ ــــــ ـــــــندوق تق ــــــــین الصـــــ ــــــــــه  امــــ ــــوب عنــ ــــــــ ــن ین ـــــــــ ـــــــة أو مـ ـــــ ــــفته الوظیفی بصــــــــ
  .ذات أرقام متسلسلة عتمدةبموجب وصول مقبوضات أو قسائم مالیة م
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ـــــال .٢ ــــبض المبـــــ ــنظم بتقـــــ ـــــات) تـــــــ ـــــول مقبوضـــــ ــــــب (وصـــــ ــــــط  إســــــــــمغ بموجـــ ــــــامًال وتكتــــــــــب بخــــ ــــــدافع كـــ الــــ
ــخة  ــلم النســــــ ـــــــا وتســــــ ــــــن أجلهـ ــــــبض المبلــــــــغ مــ ــــم قــ ــــ ـــــــي ت ــــــــة التـ ـــــــن الغای ــــــــان كــــــــاف عـ ـــع بی ـــــح مـــــ واضـــ
ــــــذه  ــــــف خــــــــــاص لهــــ ــــ ــي مل ــــــــ ـــــــة ف ـــ ـــــــخة الثانی ــتفظ بالنســـ ـــ ـــــــــى الــــــــــدافع ویحـــــ ـــــول إلـ ـــــــن الوصـــــ ــــــى مـــ األولــــ

 .الغایة
ــــــي  .٣ ــــ ـــــواردة ف ـــــ ــــك ال ــــــ ــــن تل ـــــــة مــــــ ـــــــــالغ المقبوضـــ ـــوع المبـ ــــ ـــــة مجمـــ ـــــ ـــوم مطابق ــــــل یـــــــ ـــــــــة كــــ ــــــــي نهایـ ــ ـــــــــتم ف یـ

ــــ ــــــــات والقســـــــــ ــــــــول المقبوضـــــ ــــــى وصـــــ ـــــــ ــــــــالمبلغ فعل ـــــــــــتالف بـــــ ــــــــــود اخــ ــــة وجـــ ــي حالـــــــــ ـــ ــــــ ــــــــة وفــ ـــــ ائم المالی
ـــــــر و  ــــــن األمـــ ـــــــــد مــــ ـــــــر التأكـ ـــ ـــــــــى األخی ـــــًا وعلـ ـــــ ــــــر خطی ــه المباشــــ ـــــــــعار رئیســــــــ ـــي اشـ ـــــــ ــــف المعن الموظــــــ

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة
 

 )٥المادة (

ـــــــالتوقیع  ــــوض بــــ ــــــــــودللمفـــــــ ـــــــــتندات والقیـ ـــــــــدقیق المســ ــــــبة لتـــ ــــا مناســـــ ــــــة یراهـــــــ ــــف أي جهــــــ ـــــــجالت  أن یكلـــــــ والســـــ
ـــة  ــامون لالمالیـــــــــــة الخاصــــــــ ـــــــدودمحـــــــــ ــــال حــــ ــــــریطة ان  بـــــــ ـــــــاب شـــــ ـــــــــف االتعــــ ـــــرار التكلیــ ــمن قــــــ ـــــــى أن یتضـــــــــ علــــ

  .  بموافقة الطرفین ال تزید مدة التكلیف سنة واحدة قابلة للتجدید

 

 )6المادة (
ـــــــــ .١ ــــــــوال ت ــــــدودورد أمـ ــــال حـــ ـــامون بـــــ ـــــ محــــــ ـــــــدى البنــــــــــالمقبوضــــ ــــــا لــ ــاص بهـــ ــــــــاب الخـــــــ ــى الحسـ  وكة إلـــــــ

 .ةالمعتمد
ــــــــوز  .٢ ـــــــن یجـ ـــرار مــ ــــــالتوقیع بقــــــ ــــــوض بـــ ــــــــاب أالمفـــ ـــــتح حسـ ــــر فـــــــــي فــــ ـــــك و و اكثـــــ ـــــن بنــــ ـــــــر مــــ ــا أكثــ فقـــــــ

 وتحقیقًا الهدافها. للمشاریع التي تنفذها 
ــــــــب  .٣ ـــــــــاذ اإیجــ ــــــل تخـ ـــــة لفصــــ ـــــــة الالزمـــــ ـــ ــراءات المالی ــــــــوال الجــــــــ ــــــــدودامــ ـــــال حــ ــــامون بـــــ ـــي ال  محــــــ ـــــــ والت

ــا علــــــــــى  ـــــــــرف بهــــــــ ــــــــوز التصـ ـــداف یجــ ـــــــــا ألهـــــــ ــــــص ریعهـ ــــــــدودان یخصــــ ــــــال حــ ـــامون بــــ ــــــــ محـــــــ ن ، عــ
 .  محامون بال حدودلاالموال المتبرع بها 

ــوز .٤ ــــندوق ال یجـــــــــ ــــــین الصـــــــ ـــأي  المـــــ ــــــــا بـــــــــ ـــــرف بهـــ ـــــة أو التصــــــ ـــــوال المقبوضــــــ ـــــد األمــــــ ــــ ــــــــأخیر توریـــ تـــ
 .صورة كانت وتحت طائلة المسؤولیة الجزائیة

ــــوز .٥ ـــــــــندوق ال یجـــــــــ ــــــــــین الصــــ ــــــــن  المـــ ــــــــا عـــــ ـــــــــــد قیمتهـــــ ــ ــــــات تزی ـــــــــاظ بمقبوضـــــــ ــــ ــــــــي (االحتف ـــــ  )٢٠٠مئت
ـــــــــة  ــــــوال إال بموافقـــ ـــــــــــن األحــــــ ــــــال مـ ــــــــأي حــــــ ـــــــــي بــــ ـــــــــد األجنبـــ ــــــــــا بالنقـــ ـــا یعادلهــ ــــــي أو مـــــــــ ــــــــــار أردنــــــ دینــ

 .الخطیة المفوض بالتوقیع
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ـــــــــقرد تـــــــــــ .٦ ـــــــــه حــ ــــا، أو دون وجــ ـــتوفیت خطـــــــ ــــة إذا اســــــــ ـــوال المقبوضـــــــ ـــــــرار االمــــــــ ــــن ، بقــــ ــــوض مـــــــ المفـــــــ
 .  محامون بال حدود الى حسابات امین الصندوقمن بتنسیب بالتوقیع 

ـــــرد اإل .٧ ــــيال تــــــ ـــات التـــــــ ـــــاالت المقبوضــــــــ ــــــــالف ایصـــــــ ـــــــــد اتـــ ــــــرادات بعــ ــــــا إال  یـــــ ــــــبض بموجبهــــــ ــــم القـــــ تـــــــ
 .المفوض بالتوقیع بقرار من

ـــاليی .٨ ــــــــــف المـــــــــ ـــــــى الموظــ ــــــــب علـــــ ـــــــــن  توجــــ ــــــؤول عـــ ــــــاالمســــــ ـــــــاظ بهــــــ ــرادات واالحتفـــــ ـــــــــ ـــــــــبض االیـ أن  قـــ
 .  یقدم كفالة عدلیة مصدقة

 

   )٧المادة (  

ـــــات الممنوحـــــــــة یـــــــــتم قیـــــــــد المســـــــــاعدات و  ـــــــات والتبرعــــ ــ ــــــــال حـــــــــدودلالهب ـــــــامون بـ ـــــــرادًا  محــ ــ ــــــال لای ـــــامون بـــ محــــ
ــــدود ــــــــع  حـــــ ــــات مـ ـــــ ــــــب اتفاقی ـــــات بموجـــ ـــــــات والتبرعــــ ــ ـــــــى المســـــــــاعدات والهب ــ ــــــــول عل ــــــال الحصـ ــــي حـــ ـــــ ـــا ف ، أمــــــ

ـــــــات  ــــــــات أو جهــــ ــــات أو مؤسســـ ـــــــــاب حكومـــــــ ـــــــي حســ ــــ ــــــــودع ف ــــــــــرى فتـــ ــــــــاصأخـ ـــــــــة  خـــ ــي طریقــ ـــــع فـــــــــ وتخضــــــ
  .واجراءات قبضها وقیدها وصرفها ألحكام هذه التعلیمات

  

 )٨المادة (

ـــــــى ــ ـــــندوق عل ـــــي  امـــــــــین الصــــ ــــ ـــوال المقبوضـــــــــة ف ــودع األمــــــ ـــا خـــــــــالل أن یـــــــ ــــــــاص بهــــــ ــاب البنكـــــــــي الخـ الحســـــــ
  المفوض بالتوقیع.إال في الحاالت التي یوافق علیها  ساعة٤٨خالل 

  

 )٩المادة (

ــــــرخص  .١ ــــول والــــــــ ـــــــــة والوصـــــــــ ــــــــــاذج المالیــــ ـــــــــة النمــــ ــــــــد كتابــــ ــــــوح عنـــــ ــة والوضــــــــ ـــــــــ ـــــوخي الدقــ ــب تــــــــ ــــــــــ یجـ
ــون  ــــــــا ویكــــــــ ــــــــة مبالغهــ ــــــــي كتابــ ـــــأ فــ ــة الخطـــــ ـــي حالــــــــ ــ ــــا إال فـــــ ــــى الغائهــــــ ــوء إلــــــ ــــــــدم اللجــــــــ ــــــــائم وعــ والقســ
ـــــــخ  ــــن نســ ـــــــل نســــــــخة مـــــ ــــــــى كــ ـــین عل ــع خطـــــــــین متعارضــــــ ـــ ــــاتم (ملغـــــــــي) ووضـــ ـــــاء بوضـــــــــوح خــــ اإللغـــ

ـــــــاء وتوقـــــــــع  ـــخة ســــــــبب االلغــ ـــــب علــــــــى كـــــــــل نســــــ ــــف الوصــــــــول أو القســـــــــائم ویكتــــ ـــــل الموظـــــ ــــــن قبــــ مــ
 .شریطة االحتفاظ بجمیع النسخ الملغاة و الموظف المالي الذي قام باإللغاء 

ــات  .٢ ـــــــــ ـــــــــیم بیانــ ـــــي تنظــــ ــــــــ ـــــــــاله ف ــــرة (أ) أعــــ ـــــــــــي الفقـــــــــ ــ ــوارد ف ـــــــــ ــ ـــــــــر ال ـــــأ غیــــ ــــــاف أي خطــــــــ ـــــــــد اكتشـــــــ ــ ــ عن
ـــــــن  ـــأ مـــ ــــــذا الخطـــــــ ـــــــوب هــــ ـــــــات) یصـــ ـــــة باســــــــــتثناء (وصــــــــــول المقبوضـــ ـــــــــاذج المالیـــــ ـــــــتندات والنمـ المســـ



 

6 
 

ـــطب ـــــــك بشـــــــ ـــ ــــتم ذل ــــــا ویــــــ ــــنظم لهــــ ــــف المــــــ ــــل الموظــــــ ــــ ـــــــــة  قبــ ــــــــاد كتابـ ــــالحبر األحمــــــــــر ویعــ ــأ بــــــ الخطــــــــ
 .البیانات الصحیحة بالحبر األزرق ویوقع بجانبه من قبل من أجرى التصویب

 

 )١٠المادة (

ـــدر .١ ــــــــالتوقیع یصـــــــ ــ ـــــــوض ب ـــ ــأذن بموجبــــــــــه  المف ــــــــ ــة وی ـــــــــل ســــــــــنة مالیــــــــ ــة كـ ــي بدایــــــــ ـــــ ـــ ـــــــالي ف ــر المـــ األمــــــــ
 ها. المرصودة في موازنت محامون بال حدودبالصرف من مخصصات 

ــــ .٢ ــــــن ال یجــــــــ ـــــغ مــــــ ـــــــ ـــــاق أي مبل ـــــــ ـــــــــــوال وز انف ـــــــدودأمـ ــال حـــــ ــــــــامون بــــــــــ ــــــریع محــــ ـــــــــب التشــــــ  اتإال بموجـــ
 .وتوفر المخصصات

ـــــــــائق  .٣ ـــــــزز بوثــ ـــرف معــــ ــتند صـــــــ ــتص بموجــــــــــب مســـــــــ ــــــــع المخـــــــــ ـــــــــن المرجــ ـــرار مــ ــــة بقـــــــ ــــرف النفقـــــــ تصــــــ
 .  تصفیة النفقة حسب نوعها

 

 )١١المادة (

ـــــــــ .١ ــــــــتند ایـ ــي األنظم مســ ـــــرف فــــــــ ـــــــي  دارةلصـــــ ــــــــال حــــــــــدودالمالیــــــــــة فـــ ــــــامون بــ ــــــــخ  محــــ ــــع نســ ــــــ ــــــــن أرب مــ
ـــــــززاً  ـــــط واضـــــــــح المبلـــــــــغ  معــ ـــه بخــــ ــــت علیــــــ ـــــد تصـــــــــدیقها ویثبـــــ ـــــــات بعــــ ــفیة النفقــ ـــــــات تصـــــــ ــــــائق اثبــ بوثـــ

ــًا  ــــح وملخصــــــــ ــــــه الواضـــــ ـــــاطع وعنوانـــ ـــــة مقــــ ـــــن ثالثــــ ــــــتحقاق مـــــ ـــــــم صـــــــــاحب االســـ رقمـــــــــًا وكتابـــــــــة واســ
ــــــاطع  ــــــة مقــــ ــــــن ثالثــــ ــــــــرف مــــ ــتند الصــ ــــنظم مســــــــ ــــــــم مــــــ ــــــة اســ ـــــا وكتابــــ ــــــــة وماهیتهـــــ ــــوع النفقــ ــــــــح نــــــ یوضــ

 .الرابعة وتوقیعه والتاریخ على أن یحتفظ منظم المستند بالنسخة
 .ان یتم تدوین قیمة االقتطاعات المتحققه على متن المستند وباللون األحمر .٢
ــــــــــه  .٣ ــــــــــتم ادخالــ ـــــــات) أو یـ ــــــــات (التادیــــ ـــــــــة المخصصـــ ــــــجل مراقبــ ـــي ســـــ ـــــرف فــــــــ ـــــــتند الصــــــ ـــــــــجل مســــ یســ

ــا  ـــــــزم بهــــــــ ـــ ـــات وأنهــــــــــا غیــــــــــر ملت ــــوفر المخصصـــــــ ــــــ ـــــن ت ــ ــــــــوب بعــــــــــد التأكــــــــــد مـــ ــــــاز الحاســ ـــــــى جهــــ ـــ عل
ــــل  ــــم متسلســــــ ــــجیل تحـــــــــت رقـــــ ــتم التســــــ ــــــــى أن یـــــــ ــــرى، علــ ــ ــة أخـــ ــــة) لغایـــــــ ـــــــمى (رقــــــــــم التأدیـــــ ــــــــل یســ لكــ

 .  من امین الصندوق بند في الموازنة ویوقع
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 )١٢المادة (

ـــــن ی .١ ـــتند الصـــــــــرف مــــ ـــالتوقیع وقـــــــــع مســــــ ـــوض بــــــ ـــــوزالمفــــــ ــویض ویجــــ ـــــه تفـــــــ ـــــندوق  لــــ ـــــــي  امـــــــــین الصــــ فــ
 ذلك.

ــــــــــع محتویـــــــــــات  .٢ ــــدقیق جمیـ ــــــــه تـــــــ ـــذي علیـــ ــــــــــدقق الـــــــــــداخلي الــــــــ ـــى المـ ــــــــرف علــــــــ ــــــــــتند الصـــ ـــــــــال مسـ یحــ
ـــززات  ـــــتندمومعــــــ ــــدى موافقتـــــــــه الصـــــــــر  ســــ ـــــع ف ومـــــ ــــــة المالیـــــــــة مــــ ـــات األنظمـــ ــــــ ـــــــن والتعلمی ویوقـــــــــع مــ

ــــــاطع  ــــة مقـــــ ــــن ثالثـــــــ ـــــــة اســـــــــــمه مـــــــ ـــــــع كتابــــ ـــــة مــــ ــــ ـــــــــروط المطلوبــ ـــــــال الشــ ـــه باكتمــــ ـــــــه اشـــــــــــعارا منــــــــ قبلــــ
  .والتاریخ

  )١٣المادة (

 :في حالة اكتشاف خطأ في مستند الصرف من قبل المدقق یصوب على النحو التالي

 .  من قبل المدقق إذا كان الخطأ في العملیات الحسابیة .١
 .  مفوض باالنفاق بموجب الئحة تدقیقالمستند إالى الإلعادة  .٢

 

  )١٤المادة (

ــــرف ی ــــــــتند الصـــــ ـــــــال مســ ـــــــتكمال حــ ــــــد اســ ــــــــىإجــــــــــراءات إبعــــ ـــرفه إلــ ــــازة صــــــ ــــــندوق جــــــ ــــه أن  امـــــــــین الصــــ وعلیــــــ
 :یقوم بما یلي

ـــــــــــات  .١ ــــــــــتكمال متطلبـ ـــات واســ ــــة المخصصـــــــــ ــــــــ ــــــــــجل مراقب ــــــي ســ ــــــ ــتند ف ـــــــــ ــــجیل المسـ ـــــــن تســــــــ ــــــــد مـــــ التأكــــ
 .تدقیقه واجازته

ــــافي قیمــــــــة  .٢ ــیك بصــــ ـــــبض إالمســــــــتند بتنظــــــــیم شــــــ ــــــد مــــــــن تنظــــــــیم أمــــــــر قـــ ســــــــم المســــــــتفید بعــــــــد التأكــ
ــات (أو  ــــــــیم وصــــــــــول مقبوضــــــــ ــــــــتم تنظــ ــــى أن یــ ــــــ ــــا عل ــــــب نوعهــــــ ــــــــة حســــ ــ ـــــــــات مبوب ــــــــع االقتطاعـ بجمیــ

 .شیك) بقیمتها
ــــــالط .٣ ـــــــوز الـــــــــدفع بــــ ــــیجــ ـــدة لـــــــــدى البنــــــ ــــة المعتمـــــــ ـــي تتعامــــــــــل معهـــــــــا رق االلكترونیـــــ ـــامون وك التــــــ محـــــــ

 . بال حدود
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  )١٥المادة (

 :والشیكات منتم توقیع مستندات الصرف 

 .بالنسبة الى النفقات الجاریة المتكررةوامین الصندوق المفوض بالتوقیع  .١
 .بالنسبة الى النفقات الرأسمالیة غیر المتكررة امین الصندوق والمفوض بالتوقیع  .٢
 .  تفویض صالحیاته المالیة للمفوض بالتوقیع یجوز .٣
  .یتم تسلیم الشیك إلى المستفید أو من یفوضه خطیاً  .٤

  

  )١٦المادة (

 :بفرز مستند الصرف كما یلي امین الصندوق جراءات الصرف یقومإعد استكمال ب

ــــــى أن ال .١ ـــه علـــــ ـــــرف ومعززاتــــــــ ــــــتند الصــــــ ـــــــن مســـــ ــــــى مــــ ـــــخة األولـــــ ـــــــــتفظ بالنســــــ ــــــا إال  یحــ ــــتم اتالفهـــــ ـــــــ ی
ـــــــن  ـــرار مــ ــــــ ــــــــیس المبق ـــس رئـ ــــــ ــــــرةجل ـــ ـــــرور فت ــــــا  بعـــــــــد مــــ ـــــن خمســـــــــة علـــــــــى اإلحتفـــــــــاظ بهـــ ـــــل عــــ ــــ ال تق

 سنوات. 
ــــــات .٢ ـــــدفوعات الفعلیــــــــــة  اثبـــ ـــــــود المــــ ـــــــات فـــــــــي عمـــ ـــــــي ســـــــــجل مراقبــــــــــة المخصصــ ـــة فــ ـــخة الثانیـــــــ النســــــ

 .وتسویة أي فرقات ان وجدت
 .الثالثة مع الشیك لصاحب العالقة ةالنسخ  .٣

  

  )١٧المادة (

 :دفع الرواتب واألجور لمستحقیها بإحدى الطرق التالیةت

 .  لصاحب االستحقاق مباشرة بشیك .١
 صاحب العالقة. عن طریق البنك بطلب خطي من  .٢
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  )١٨المادة (

 :صرف الرواتب واألجور أن یقوم بما یلي امین الصندوقعلى 

ــــــى  .١ ــــذلك علـــ ــــــدد لــــ ــــــع فــــــــي المكـــــــــان المحــ ـــل مقابـــــــــل التوقیــ ـــــف أو عامـــــ ـــل موظـــ ـــــتحقاقات كــــــ ــــع اســـ دفــــ
 .مستند الصرف بعد التثبت من شخصیته

ــــــدة اســــــــبوعین  .٢ ــه خــــــــالل مــ ــــــ ـــــــتالم راتب ـــتم اسـ ــــــــم یـــــ ــتحقاقات كــــــــل موظــــــــف أو عامــــــــل ل ــد اســــــ بعــــــــد قیــــــ
ـــول المقبوضــــــــــــات  ـــــــاریخ وصــــــــ ــــــم وتـــــ ـــــــــب رقـــــ ـــــتحقاق ویكتـــ ــــــاحب االســــــ ــم صــــــ ــــــهر باســـــــــ ــــاء الشــــــ انتهـــــــ

 .الذي یتم قید المبلغ بموجبه أمانات بدًال من توقیع على مستند الصرف
ــــتند بعـــــــــ .٣ ــن المســـــ ـــى مـــــــ ــــخة األولــــــ ــال النســـــ ـــــــى إرســـــــ ـــب إالــ ــــــالتوقیع د دفـــــــــع الرواتــــــ ــــــوض بـــ للتأكـــــــــد المفـــ

ـــذه  ــــظ هــــ ـــــن ثـــــــم یــــــــتم حفــــ ـــــتحقیه ومـــ ــــدفع إلـــــــى مســـ ـــًا مـــــــن أن تــــــــم الــــ ـــــین وفقـــــ ـــخ فــــــــي مكـــــــان أمـــ النســـــ
 .  لتصنیف محدد لسهولة الرجوع إالیه عند الضرورة

 
  )١٩المادة (

ــوى  .١ ـــــــترد او تســــــــ ـــــة محـــــــــددة وتســـ ــــــــة لغایـــــ ــــلحة العامـ ـــــــــدمًا للمصــــــ ـــــــرف مق ـــًا یصـــ ــــــلفة مبلغــــــ ـــــــــل الســــ تمث
ــــــا ــــى حســـــ ـــــــــرف علـــــــ ــــة وتصــ ــــــــذه الغایـــــــ ـــــــن هـــ ــــاء مــــ ـــــــد االنتهـــــــ ـــــــي بعــــ ــودة فــــ ــــــات مرصـــــــــ ب مخصصـــــ

 .المشروعأو  محامون بال حدودموازنة 
 .  یجوز استعمال السلفة لغیر الغایة التي صرفت من أجلهاال  .٢
 

  )٢٠المادة (

 :صالحیة صرف السلفة

 .اذا كان مقدار السفلة ال یتجاوز الفي دینار امین الصندوقافقة بمو  .١
 .  الفي دیناراذا كان مقدارها یزید على مجلس الرئیس بموافقة  .٢
 .  مسؤوًال شخصیًا عن قیمتها فةلالس یكون الشخص الذي تصرف له .٣
ــدى ی .٤ ـــــــ ـــتح ل ــــــــدودفــــــ ــــــال حـ ـــ ـــــامون ب ـــــع  محــــ ــــ ـــــــه جمی ــــاص تقیـــــــــد فیــ ـــــاعد خـــــ ــــتاذ مســــ  الســـــــــلفدفتـــــــــر اســـــ

 .  كل سلفةالمصروفة بحیث یفتح صفحة أو أكثر ل
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  )٢١المادة (

ــى  ـــــــــ ــــاملین او  علـــ ــــــــوظفین او العــــــــــ ــــتخدمینالمــــــ ـــــــــ ــي  المسـ ــــــــــ ــــــــدودفــ ــــــــــال حــــــ ـــــامون بــــ ـــذین  محـــــــــ ـــــــــ ــــــي اللــ تنتهــــــــ
  مالیة. اءة ذمة الحصول على بر خدماتهم أو قبول استقاالتهم وجوب 

  

  )٢٢المادة (

  ا النظام. فظها وصرفها ألحكام هذخضع األمانات من حیث قبضها وحت

  

  )٢٣المادة (

 :أو من یفوضه ما یلي مین الصندوقیتولى ا

ــة لم .١ ـــة كافیـــــــــ ــــــــ ــیولة مالی ــــــوفیر ســـــــــ ـــــ ــــــــــة ت ــــــــات متابعـ ـــ ـــــــى متطلب ــــ ـــــــاق عل ــــ ــــــة االنف ــــــال واجهـــــ ـــــ ــــامون ب محـــــــ
 .حدود

 .  محامون بال حدودحدید سقف مالي شهري لنفقات القیام بت .٢
ــبمتا .٣ ــــــــــاعدات النقدیــــــــــ ـــــــنح والمســ ـــواردة للمعــــــــــــة المـــــ ــــة الـــــــــ ـــــــة العینیــــــــ ــــــةة والفنیـــــ ـــــــــــات  ؤسســــــ ـــــن الجهـ مـــــــ

 .  المختلفة
 .متابعة سحوبات القروض وتسدیدها .٤
 .التأكد من إعداد مذكرة تسویة البنك عند ورود كشف البنك في نهایة كل شهر .٥
٦.  

  )٢٤المادة (

ـــــــىع ــین  لـــ ــــــندوقامــــــــ ــــوال  الصــــ ـــــــــبض أمــــــ ـــــین بقـ ــــدودوالمفوضـــــ ــال حــــــ ـــــــــامون بــــــــ ــــــــل  محـ ــ ــــــــدقیق الشــــــــــیكات قب تــ
ـــاحب  ـــــوان الســــــــــ ــــت عنــــــــ ــا وتثبیـــــــــ ـــــــا فیهـــــــــــ ـــب توافرهــــــ ــروط الواجـــــــــ ــــــــتیفاءها للشـــــــــــ ــــــــــن اســـــ ـــــــــــد مـــ ـــــــــها والتأكــ قبضـــ

  .كإجراء احترازي لمطالبته عند الضرورة
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  )٢٥المادة (

ـــــه أو .١ ــــ ـــة ل ـــــة كافیــــــ ـــــــود قیمــــ ـــــــك لعـــــــــدم وجــ ـــان ذلــ ــــــــواء كــــــ ــــــاء سـ ــــــدم الوفـــ ـــــــد الشـــــــــیك بســـــــــبب عـــ  إذا أعیــ
ـــــــى ال ــــ ـــــــــه وعل ـــذي دفعــ ــــــــف الــــــــ ـــ ــــــــــى المكل ـــــــة علـ ـــد ذمــــ ــ ــــــ ـــــان یقی ــــــــبب كــــــ ـــــة ألي ســـ ـــــن دفعــــــ ـــــــــاع عــــــ متنــ

ـــــب  محــــــــامون بــــــــال حــــــــدود ــــــــدفع فیتوجـــ ـــتم ال ــــــــم یـــــ ذا ل ٕ ـــــــه وا ــــــــدفع قیمتـ ـــــــه ب ـــــاحب وتكلیفـ اســــــــتدعاء الســـ
 المرعیة. تحصیله بموجب التشریعات  محامون بال حدودعلى 

ـــــة  .٢ ــــ ــــــة المعلومـــــــــات المدون ـــ ــــكل یظهـــــــــر كاف ــة بشـــــ ــــــــیكات المرتجعـــــــ ـــــاص بالشـ ـــــــجل خــــ ـــتح ســ ـــــــى یفــــــ ــ عل
ـــبق  ــــــــــي ســــــــ ـــــــة التـ ــــ ـــــحوب علیـــــــــــه والغای ـــــــــك المســــــ ــ ــــــــه والبن ــــــه وتاریخـــ ــــه ورقمـــــ ـــــــ ـــل قیمت ــیكات مثــــــــ الشـــــــــ

 .وقبض من أجلها
ـــــــــابقة ع .٣ ـــــــود الســ ــــــــي للقیــــ ـــــد عكســـ ـــــــــجالت بقیــــــ ـــــــــي الســ ــــد فــ ــیك المرتجـــــــــــع یقیـــــــ ــــــة الشـــــــــ ـــــــــع قیمـــــ ـــــــــد دفــ نــ

 .لیظهر ابراء ذمة المكلف

  )٢٦المادة (

ــن  .١ ــــوال مــــــــ ــــع األمــــــ ــــــــــتم دفــــــ ــــدودی ــال حــــــ ـــــــــامون بــــــــ ــــــك  محـ ــــــــى البنــــ ــــــــحوبة علــ ــــیكات مســ ـــــــــب شــــــ بموجـ
 .المعتمد وفق القواعد التي تحددها اجراءات الصرف

ـــیك  .٢ ــلیم الشــــــ ــــاص یوضـــــــــح كیفیـــــــــة تســـــــ ـــــجل خـــــ ــــي ســــ ـــــ ــك ف ــــ ـــ ــیك المســـــــــحوب علـــــــــى البن ـــــــجل الشـــــــ یســ
ـــتلم  ـــتفید واســـــــــم مســــــ ـــم المســــــ ــــــــه واســــــ ـــــه وقیمتـ ــــیك وتاریخــــ ـــــم الشـــــ ــــــه رقــــ ــــین فیـــ ـــــــى أن یبـــــ ـــــتفید علــ للمســــ

 .الشیك من ثالثة مقاطع ووسیلة اثبات الشخصیة للمستلم
  

  )٢٧المادة (

 :لى المستفید بإحدى الوسائل التالیةتسلیم الشیك المسحوب إیتم 

 .تسلیمه إلى المستفید أو من یفوضه خطیًا باالستالم .١
ـــي  .٢ ـــــویض خطــــــ ـــب تفــــ ـــــــتالم بموجــــــ ـــــــوض باالســ ــ ـــــــى المف ـــــــلیمه إلــ ـــیك تســ ــــتم الشــــــ ــــــتفید ویخـــــ ـــن المســـ مــــــ

 ).  یصرف للمستفید االول(بعبارة 
ـــــی .٣ ــــتم الشـــــــ ــع خــــــــ ــتفید مــــــــــ ـــــــــ ــــــــوان المسـ ــــ ــــــــــى عن ـــــــــــجل إلــ ـــــــد المسـ ـــــاله بالبریـــــ ـــــــــرف ارســـــــ ـــــــــارة (یصـــ ك بعبـــ

 ).  للمستفید األول
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  )٢٨المادة (

 

ــــــوم  ــــــ ــندوقیق ــــین الصــــــــــ ــــــــــة  امــــــــ ــــــــــزان مراجعــ ـــــل میــ ـــــــ ـــــي تمث ـــهریة والتـــــــ ـــــــة الحســــــــــــابیة الشـــــــــ ــــیم الخالصـــــ بتنظــــــــ
ــــة الشــــــــــــهریة ـــى  للحركــــــــ ــل إلـــــــــ ـــدة وترســــــــــ ــــــــیس واألرصـــــــــ ــــس الرئــــ ـــــــالل مجلــــــــ ــــــه خـــــ ـــــن یفوضــــــ ــــف أو مـــــــ النصــــــــ

 :من الشهر الالحق معززة بما یلي االول

ـــــــــي .١ ــــات والتــ ـــــــ ــــــــاب األمان ـــــــــة حســـ ــــــــة حركــ ـــهر  خالصـــ ـــــــــــى أول الشــــــــ ـــــــــدورة ال ــــــــــدة المــ ـــــــح االرصـ توضــــ
ــــــــن  ــــــوع مــ ـــهر لكـــــــــل نـــ ـــــــة الشـــــــ ـــــــي نهایــ ـــــــالي المــــــــــدفوعات والرصـــــــــید فــ ـــــــات واجمــ ــــــــالي المقبوضــ واجمـ

 .أنواع االمانات
 .بیان السلف المصروفة والمستردة خالل الشهر .٢
ــات  .٣ ـــــــــ ــــــــا البیانــ ــــــًا بهـــــ ـــــــ ـــــرر مرفق ــــــــــوذج المقــــــــ ـــــــق النمـــ ــــــــة) وفــــــ ـــــان المطابقـــــ ــــــــ ــــــویة البنك(بی ــــــذكرة تســـــــ مـــــــ

 .لقهالخاصة بالشیكات المع
 

  )٢٩المادة (

ــ ــــــندوقنظم ایــــــــــ ـــــــین الصــــــ ــــــن و  مـــــ ــــــه مــــــ ــــــهري بنفقاتــــــ ـــــالي شــــــ ــــر مـــــــ ــــــــــة تقریــــــــ ــــــجل مراقبــ ـــــات ســــــ ـــع محتویـــــــ اقـــــــــ
  .  یرفعة الى المفوض بالتوقیع المخصصات

  

  )٣٠المادة (

ـــوم ــــــ ـــندوق یق ــــــــین الصــــــ ـــــــس إیراداتـــــــــه   امـ ــــــــي تعكــ ــــــــة البیانـــــــــات التـ ـــــــمنا كافـ ــــــابه الختـــــــــامي متضــ بإعـــــــــداد حســـ
ــــــه  ــــة كاملــــــ ــنه مالیـــــــ ـــــــــالل ســــــــــ ــــــــة خـــ ـــه الفعلیــــ ـــــــــه ونفقاتــــــــ ــــین موجوداتـــ ـــــذي یبــــــــ ــــــدي الـــــــ ــــــــز النقـــــ ـــــذلك المركــــ ـــــ وكــ

  .ومطلوباته

  

  )٣١المادة (

  احكام هذا النظام. تنفیذ في مؤسسة محامون بال حدود  والعاملین في  جلس مالعلى 
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  )٣٢المادة (

 ه من المجلس. اعتبارا من تاریخ الموافقة علی النظام ایعمل بهذ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


