
 



  

  تقدیم

العربیة خالل على تأسیس جمعیة كلیات وأقسام ومعاھد التربیة الریاضیة لقد بدأ العمل       

المؤتمر العام الذي عقد أثناء انعقاد المؤتمر العلمي الدولي في جمھوریة مصر العربیة في الفترة ما 

  عمان –إلى أن تم تأسیس الجمعیة في الممكلة االردنیة الھاشمیة  12/1995/ 29 – 27بین 

ً لألمانة العامة. وھناك  18/12/1996بتاریخ  واعتماد كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة االردنیة مقرا

نظام أساسي تم اعتماده من قبل األعضاء المنتسبین یھدف إلى تنسیق الجھود فیما بینھم لتحقیق 

ھداف األمة العربیة في مجال التربیة الریاضیة والتعاون على رفع مستوى التعلیم الجامعي في ھذا أ

المجال وتشجیع البحوث المشتركة وإصدار المجالت وتبادلھا بین األعضاء، إضافة إلى تبادل 

لتعاون أعضاء ھیئة التدریس والخبرات الجامعیة وعقد الندوات والمؤتمرات العلمیة، وكذلك توثیق ا

  مع المؤسسات المماثلة في العالم وتنسیق جھود األعضاء في الھیئات والمؤتمرات الدولیة. 

لقد تم تحقیق الطموح الذي كانت تسعى إلیھ الجمعیة بإصدار ھذا الدلیل الذي یشتمل على      

عاون العلمي معلومات قیمة عن ھذه الكلیات واألقسام والمعاھد، راجین من العلي القدیر أن یكون الت

ً، وكلنا أمل من األخوة الذین لم  ً ومتبادال والثقافي ما بین ھذه المؤسسات العلمیة والتربویة متواصال

ینتسبو أن یبادروا وبكل جدیة لالنتساب إلى ھذه الجمعیة والمشاركة الفعالة في تعزیز قوتھا من 

  ي المشترك. أجل تحقیق األھداف التي أسست علیھا ومن أجل تفعیل العمل العرب

      ً ونحن على استعداد لتقبل أي نقد بناء أو إضافات جدیدة یستوجب ذكرھا في ھذا الدلیل، علما

بأن ترتیب ھذه الكلیات واألقسام والمعاھد تم تنظیمھا حسب الحروف األبجدیة. شاكرین كل من قدم 

  لنا ید العون والمساعدة في إخراج ھذا الدلیل
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  انظمة جمعیة كلیات ومعاھد وأقسام

  التربیة الریاضیة العربیة

  م28/12/1995یوم  توالتي اعتمد

  العام بكلیة التربیة الریاضیة للبنینبالمؤتمر 

  بالھرم جامعة حلوان بالقاھرة
   



  

  

  

  

  الـنـظـام األسـاسـي 
   



  

  

  ـةـــة الـتحـضـیـریــداد اللـجنـاعـ

  المنبثقة عن قرارات وتوصیات المؤتمر الریاضي الثالث

  بالجامعة االردنیة –لكلیة التربیة الریاضیة 

  26/4/1995 – 25في الفترة ما بین 

  

  القاھرة –عمید كلیة التربیة الریاضیة   األستاذ الدكتور/ كمال دوریش

  مقرر اللجنة –جامعة حلوان 

  بغداد –عمید كلیة التربیة الریاضیة   األستاذ الدكتور/ علي تركي

  عضو اللجنة –جامعة بغداد 

  عمان –عمید كلیة التربیة الریاضیة   األستاذ الدكتور/ ھاشم ابراھیم

  األردنیة/ أمین اللجنةالجامعة 

  األستاذ بكلیة التربیة الریاضیة  األستاذ الدكتور/ ساري احمد حمدان

  أمین مساعد اللجنة –الجامعة االردنیة 

  القاھرة –األستاذ بكلیة التربیة الریاضیة   االستاذ الدكتور/ محمد حسن عالوي

  مستشار اللجنة –جامعة حلوان 

  

  بكلیة التربیة 23/7/1995 – 19وذلك في اجتماعھا في الفترة من 

  عمان   –الریاضیة بالجامعة األردنیة  

   



  النظام األساسي

  لجمعیة كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة 

  ): 1المادة (

تؤلف كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة فیما بینھا جمعیة تسمى جمعیة كلیات ومعاھد 

وأقسام التربیة الریاضیة العربیة تكون لھا شخصیة اعتباریة ومقرھا ھو اتحاد الجامعات 

  العربیة. 

  ): 2المادة (

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام واللوائح المنبثقة عنھ المعاني 

  المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك: 

  : جمعیة كلیات ومعاھد واقسام التربیة الریاضیة. الجمعیة

  : مجلس االتحاد. الجمعیة مقر

  : األمانة العامة للجمعیة. العامة األمانة

  : كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة في الجمعیة.الجمعیة اعضاء

  : رئیس مجلس الجمعیة. المجلس رئیس

  : األمین العام للجمعیة العام األمین

 : األمین العام المساعد للجمعیة. المساعد العام األمین

  ): 3المادة رقم (

لجمعیة ھو دعم كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة في إعداد األساسي لإن الھدف 
  اإلنسان القادر على خدمة امتھ العربیة وتحقیق تطلعاتھا وذلك من خالل مایلي: 

تنسیق التعاون بین اعضاء الجمعیة وتنسیق جھودھا في تحقیق أھداف األمة العربیة  1 – 3
  في مجاالت التربیة الریاضیة. 

  التعاون على رفع مستوى التعلیم الجامعي في مجاالت التربیة الریاضیة.  2 – 3



  تشجیع البحوث العلمیة المشتركة وإصدار المجالت العلمیة وتبادلھا بین األعضاء  3 – 3

  تبادل أعضاء ھیئة التدریس والخبرات الجامعیة.  4 – 3

  عقد الندوات والمؤتمرات العلمیة المتخصصة.  5 – 3

  توثیق التعاون بین أعضاء االتحاد والمؤسسات المماثلة في مختلف دول العالم.  6 – 3

  التنسیق بین جھود األعضاء في الھیئات والمؤتمرات الدولیة التي تشارك فیھا.  7 – 3

  دعم وتشجیع األنشطة الطالبیة المشتركة بین اعضاء الجمعیة.  8 – 3

  ): 4المادة (

ً في االتحاد ما یلي:    یشترط لقبول كلیة أو معھد أو قسم التربیة الریاضیة عضوا

ً لاللتحاق  1 – 4 أن یكون الحصول على شھادة إتمام الدراسة الثانویة أو ما یعادلھا شرطا
ببرامجھا التي تؤدي إلى الدرجة الجامعیة األولى وأن یكون الحصول على الدرجة 

ً لاللتحاق ببرامج الدراسات العلیا.  الجامعیة األولى (اللیسانس   أو البكالوریوس) شرطا

ً بھا أو بالدرجات الجامعیة التي تمنحھا من الجھة المسؤولة عن  2 – 4 أن یكون معترفا
  التعلیم العالي في البلد الذي انشئت فیھ. 

  أن تكون عربیة في إدارتھا ومصادر تمویلھا.  3 – 4

  ):5المادة رقم (

  تتكون الجمعیة من الھیئات اآلتیة: 

ً: مجلس االتحاد.    أوال

ً: األمانة العامة.    ثانیا

  ): 6المادة رقم (

المجلس ھو الھیئة العلیا للجمعیة ویتألف من ممثلي اعضاء الجمعیة، ویمثل كل عضو من 
كل أعضاء الجمعیة عمید أو مدیر أو رئیس أو من ینوب عنھ من أعضاء ھیئة التدریس ویكون ل

  عضو في الجمعیة صوت واحد. 

  ): 7المادة رقم (

ً لھ من بین األعضاء وتكون مدة رئاستھ لعامین یجوز تجدیدھا.    یختار المجلس رئیسا

  



  

  

  ): 8المادة رقم (

  یمارس المجلس االختصاصات واإلجراءات التالیة: 

  النظر بما تعرضھ األمانة من موضوعات ومشروعات.   1 – 8

تشكیل لجان لدراسة موضوعات معینة مما تدخل في اختصاصھ أو للقیام بمھام یكلفھا   2 – 8
  بھا. 

  قبول التبرعات والھبات والمنح بما ال یتعارض مع أھداف الجمعیة.   3 – 8

إعداد مشروعات األنظمة الداخلیة والمالیة واإلداریة للجمعیة واقتراح تعدیلھا   4 – 8
  وعرضھا على المجلس. 

  إقرار إصدار الدوریات والمطبوعات باسم الجمعیة.   5 – 8

  الموافقة على تعیین مراقب للحسابات بناء على اقتراح األمین العام وتحدید مكافأتھ.   6 – 8

  إصدار األنظمة الداخلیة المالیة واإلداریة أو تعدیلھا.   7 – 8

) من ھذا 4فق أحكام المادة (النظر في طلبات اإلنضمام إلى الجمعیة والبت فیھا و  8 – 8
  النظام. 

  مناقشة الموازنة العامة للجمعیة وإقرارھا والمصادقة على الحساب الختامي.   9 – 8

  تحدید عالقة الجمعیة بالھیئات االقلیمیة والعربیة والدولیة بما یحقق أھداف االتحاد. 10 – 8

  ): 9المادة (

  ینعقد المجلس مرة كل عام في المكان والزمان اللذین یحددھما في اجتماعھ السابق. 

  ): 10المادة (

یجوز الدعوة إلى حضور اجتماعات المجلس أعضاء مراقبون من المنظمات العربیة والدولیة 
وكما یجوز لألمانة العامة أن تدعو مراقبین من المھتمین بشؤون التربیة الریاضیة بصفتھم 

  رسمیة. ال

  ): 11المادة (

ً بحضور األغلبیة المطلقة لألعضاء.    یكون اجتماع المجلس قانونیا



  ): 12المادة (

تتألف األمانة العامة من أمین عام ویمثلھ عمید أقدم كلیة تربیة ریاضیة في بلد المقر وأمین عام 
  (أستاذ مساعد).  مساعد یختاره األمین العام على أن ال تقل رتبتھ العلمیة عن أستاذ مشارك

  

  ):13المادة (

  تختص االمانة العامة باألمور التالیة: 

توجیھ الدعوة لحضور اجتماعات المجلس واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك ووضع  1 – 13
  مشروع جدول األعمال والعمل على تنفیذ قرارات مجلس الجمعیة. 

  إعداد مشروع موازنة الجمعیة والحساب الختامي.  2 – 13

  بحث طلبات العضویة وعرضھا على المجلس.  3 – 13

عرض اقتراحات األعضاء على مجلس الجمعیة بعقد المؤتمرات والندوات وتشكیل  4 – 13
  اللجان وتحدید موضوعات بحثھا وغیر ذلك من یحقق أھداف الجمعیة.

ارھا اصدار الدوریات واقتراح المطبوعات التي ترى نشرھا باسم الجمعیة بعد إقر 5 – 13
  من مجلس الجمعیة. 

  جمع ونشر المعلومات والبیانات االحصائیة الخاصة بجمیع شؤون اعضاء الجمعیة.  6 – 13

  القیام بأمانة سر المجلس.  7 – 13

  .القیام بأي مھام یكلفھ بھا مجلس الجمعیة 8 – 13

  ): 14المادة (

ً عن أعمالھا إلى مجلس الجمعیة.  ً وافیا ً سنویا   تقدم األمانة العامة تقریرا

   ):15المادة (

یجوز لمجلس الجمعیة اختیار مستشار للجمعیة من قدامى األساتذة بكلیات أو معاھد أو أقسام 
التربیة الریاضیة األعضاء بالجمعیة ومن الذین شغلو منصب عمید أو رئیس لمدة ثالث سنوات 

  األقل ولھ الحق في حضور اجتماعات مجلس الجمعیة.  على

  ):16المادة ( 

  تتكون مالیة الجمعیة من: 



ً ورسوم االنتساب البالغة مدوالر أ 500اشتراكات األعضاء والبالغة  1 – 16  500ریكي سنویا
  % من االشتراكات. 25أمریكي وبزیادة قدرھا دوالر 

  ما تخصصھ دولة المقر.   2 – 16

  رى یقبلھا مجلس الجمعیة. خالتبرعات والھبات واألمانات والمنح وأي مواد أ 3 – 16

  ):17المادة (

نودع أموال الجمعیة في مصارف عربیة یوافق علیھا مجلس الجمعیة وتبین الالئحة المالیة 
  طریقة اإلیداع والسحب وجھات االختصاص. 

  ):18المادة (

من مجلس الجمعیة ویصدر التعدیل أو الوقف بأغلبیة  یعدل ھذا النظام أو یوقف العمل بھ بقرار
ثلثي أعضاء الجمعیة شریطة أن یسبق ذلك إدراج اقتراح التعدیل أو الوقف في جدول أعمال 

  المجلس.

   



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الـنـظـام الـداخـلـي  
   



  النظـام الداخـلـي 

  لجمعیة كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة

  أوالً: مجلس الجمعیة  

  

  ): 1المادة (

یتألف مجلس الجمعیة من ممثلي أعضاء الجمعیة، یمثل كل عضو من أعضاء الجمعیة عمید أو 
  مدیر أو رئیس أو من ینوب عنھ من أعضاء ھیئة التدریس ویكون لكل عضو صوت واحد. 

  ): 2المادة (

  ینعقد المجلس كل عام في المكان والزمان اللذین یحددھما في اجتماعھ السابق. 

  ): 3المادة (

یدعى أعضاء الجمعیة كما تدعى المنظمات والھیئات ذات العالقة والتي یحددثھا المجلس وإلیفاد 
  مراقبین عنھا لحضور اجتماعات المجلس. 

  ): 4المادة (

ر األغلبیة المطلقة لألعضاء وال تعد في النصاب تكون اجتماعات المجلس قانونیة بحضو
  األعضاء التي لم تسدد اشتراكھا لتلك الفترة. 

  ): 15المادة (

تعد األمانة العامة مشروع جدول أعمال المجلس وتبلغھ لألعضاء مع الدعوة لالجتماع قبل 
) 15عن (الموعد بشھرین على األقل ولكل عضو أن یقترح قبل انعقاد المجلس بمدة ال تقل 

ً إدراج موضوعات جدیدة وتقوم األمانة العام بتنظیم  مشروع جدول األعمال مع خمسة عشر یوما
  التقاریر والوثائق الخاصة بھ ویبلغ األعضاء قبل انعقاد المجلس مباشرة. 

  ): 6المادة (

  یشمل جدول األعمال ما یأتي: 

  المصادقة على محضر االجتماع األخیر.  -أ

  تقریر األمین العام عن اعمال األمانة العامة منذ دورة المجلس األخیرة.  -ب



  تقریر المتابعة عن تنفیذ قرارات المجلس في دورتھ األخیرة.  -ج

  الموازنة العامة والحسابات الختامیة والموضوعات المتعلقة بھا.  -د

  الموضوعات التي یقرر المجلس إدراجھا.  - ھـ

  الموضوعات التي یقترحھا أي عضو.  - و

  الموضوعات التي یقترحھا األمین العام.  -ز

الموضوعات التي تطلب المشورة فیھا إحدى الھیئات أو المنظمات المرتبطة بمجاالت نشاط  -ح
  الجمعیة. 

  ): 7المادة (

افتتاح  یقدم رئیس المجلس مشروع جدول األعمال إلى المجلس إلقراره أو تعدیلھ بعد 7 – 1
  الدورة مباشرة.

یصادق المجلس في بدایة كل اجتماع على مشروع جدول أعمالھ ولھ أن یعدلھ أو أن  7 – 2
  یضیف إلیھ مواد جدیدة.  

  ): 8المادة (

ً لھ وفق أحكام المادة (   ) من النظام األساسي للجمعیة. 10یختار المجلس رئیسا

  ): 9المادة (

  تكون لرئیس المجلس الصالحیات التالیة: 

اعالن افتتاح الجلسات واختتامھا ورفعھا وإدارة أعمال المجلس ومناقشاتھ ومراعاة النظام 
وتطبیق احكامھ وإعالن اغالق باب المناقشة، وطرح االقتراح ألخذ الرأي فیھ، وإعطاء حق 

عالن القرارات. وحق الكالم، وعرض الموضوعات للتصویت والحكم في نقط النظام وإ
المشاركة في المناقشات وحق التصویت بصوت مرجح عند تساوي األصوات وممارسة جمیع 

  المھام التي یسندھا المجلس إلیھ. 

  ): 10المادة (

یدعو الرئیس المتكلمین وفق ترتیب طلبھم للكالم، ویجوز أن تعطى األسبقیة في الكالم   1 – 10
  لمقرر لجنة فرعیة ما لتقدیم تقریر اللجنة أو الدفاع عنھا. 

  للرئیس أن یحدد المدة التي یسمح بھا لكل متكلم.   2 – 10



بموافقتھ المجلس اختتام القائمة، للرئیس خالل المناقشة أن یعلن قائمة المتكلمین وأن یعلن  3 – 10
  ولھ أن یعطي حق الرد ألحد األعضاء بعد اختتام القائمة إذا تطلب األمر ذلك. 

للرئیس أن یوقف المناقشة في أي موضوع أو مشروع قرار إذا طلب ذلك عضو وأیده  4 – 10
  عضو آخر. 

للعضو أن یقترح قفل باب المناقشة، ویكون لالقتراح األولویة، فإذا قدمت طلبات للكالم  5 – 10
فیھ فال یسمح إال الثنین، أحدھما للدفاع عنھ واآلخر لمعراضتھ، وبعدئذ یعرض الرئیس 

  اقتراح القفل للتصویت، فإذا وافق علیھ المجلس یعلن الرئیس غلق باب المناقشة. 

  ): 11المادة (

  عرض اقتراح للتصویت ما لم یكن قد ثني علیھ. ال ی

  ): 12المادة (

ال یجوز النظر في اقتراح أقر أو رفض في نفس دورة المجلس ما لم یقرر المجلس غیر ذلك 
إعادة النظر لمتكلمین اثنین  بأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین ویعطي اإلذن بالكالم في موضوع

ً للتصویت   في دوره المجلس نفسھا.  وبعد ذلك یعرض الرأي فورا

  ): 13المادة (

یتخذ المجلس قراراتھ باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین المقترعین عدا ما ورد في المادة 
  ) من النظام االساسي. 18(

  ): 14المادة (

لرئیس المجلس أو لألمین العام أن یطلب من األعضاء الموافقة على قرار بالتمریر (بالمراسلة) 
ة استثنائیة حینما ال یكون المجلس وكانت موافقة المجلس مطلوبة إلجراءات عاجلة بصرإذا 

ً، وتنفیذ القرارات المقترحة إذا وافق علیھا بالتمریر ثلثي أعضاء المجلس.    منعقدا

  ): 15المادة (

توزع مشروعات المحاضر على األعضاء لمراجتھا قبل االجتماع التالي للمجلس بوقت كاف، 
  المجلس عند بدایة كل اجتماع على محضر االجتماع األخیر. ویصادق 

  ): 16المادة (

یصادق المجلس في نھایة كل اجتماع على مجموعة القرارات التي تتخذ اثناءه وتوزع ھذه 
  القرارات على األعضاء والمراقبین خالل مدة ال تزید عن شھر من تاریخ انتھاء االجتماع. 

   



  ثانیاً: األمانة العامة  

  ): 17المادة (

تتكون األمانة العامة من أمین عام ویمثلھ عمید أقدم كلیة تربیة ریاضیة في دولة المقر  1 – 17
ال تقل رتبتھ العلمیة عن استاذ مشارك  مساعد یختاره األمین العام على أنوأمین عام 

  (استاذ مساعد). 

  ): 18المادة (

تشرف األمانة العامة للجمعیة على أعمال أمانة سر المجلس وتدوین القرارات والمحاضر 
وتوزیعھا وتوزیع الوثائق والتقاریر على األعضاء، كما تكون مسؤولة عن االحتفاظ بوثائق 

  المجلس وسجالتھ. 

  ): 19المادة (

  األمور التالیة:انة العامة على أن یتولى ماألمین العام ھو المسؤول عن أعمال األ

اإلشراف على حسن سیر أعمال األمانة العامة وتوزیع العمل بین الموظفین ومتابعة  1 – 19
  أعمالھم والبت في شؤونھم. 

االشراف على تنفیذ اللوائح التي تصدر بشأن ادارة أعمال الجمعیة وإصدار كل ما یلزم  2 – 19
  من قرارات وتعلیمات لضمان سیر األعمال بكفایة. 

  ): 20المادة (

یعاون األمین العام المساعد األمین العام في الشؤون المتعلقة بالجمعیة، ولألمین العام  1 – 20
  یفوض األمین المساعد في بعض األعمال الخاصة بإدارة األمانة العامة.  نأ

  في القیام بمھامھ أثناء غیابھ.  المساعدیفوض األمین العام األمین  2 – 20

  في حالة عدم استطاعتھ القیام بالتفویض یحل محلھ األمین العام المساعد.  3 – 20

  ): 21المادة (

تعدیل ھذا النظام أو وقف العمل بھ یكون بقرار من مجلس الجمعیة بناء على اقتراح من األمانة 
العامة أو أحد األعضاء، ویصدر التعدیل أو الوقف بأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین وبشرط 

  ن یسبق ذلك تضمین جدول األعمال اقتراح التعدیل أو الوقف. أ

   



  
  
  
  
  

  الـنـظـام الـداخـلـي
 
 
  



  النظـام المالي 

  لجمعیة كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة

  

  ): 1المادة (

تعد األمانة العامة للجمعیة مشروع الموازنة التقدیریة عن سنتین متتالیتین مستقلین تتضمن 
  تقدیرات الوارد حسب مصادرھا وتقدیر النفقات حسب أوجھ االستخدام.

  ):2المادة (

  دیسمبر (كانون اول).  21تبدأ السنة المالیة للجمعیة من أول ینایر (كانون الثاني) وتنتھي في 

  ): 3المادة (

 وإلىتقسم الموازنة إلى أبواب وبنود یقرھا مجلس االتحاد، وتكون صالحیة المناقلة من 
  الموازنة لمجلس الجمعیة ویجوز للمجلس تفویض األمانة العامة في إجراء المناقلة. 

  ): 4المادة (

  تقسم الموارد على أساس المصادر الوارده في النظام األساسي للجمعیة إلى: 

  االشتراكات ورسوم االنتساب.  1 – 4

  اإلعانات والھبات.  2 – 4

  إیرادات المبیعات.  3 – 4

  الموارد األخرى.  4 – 4

  ): 5المادة (

  تقیم أوجھ االنفاق إلى ثالثة بنود: 

  األجور والرواتب والمكافآت.  1 – 5

  المصروفات العامة والمشتریات السلعیة والنفقات األخرى.  2 – 5

  المشروعات االستثماریة.  3 – 5

  



  ): 6المادة (

ً للقواعد التالیة:    یكون التصرف في االعتمادات المالیة بعد إقرار الموازنة من المجلس طبقا

  یكون الصرف في حدود االعتمادات المقررة بالموازنة.  1 – 6

  ال یجوز االرتباط بأي مصروف غیر وارد بالموازنة إال بموافقة الرئیس واألمین العام.  2 – 6

  ): 7المادة (

ً على السنوات المالیة المقبلة ومع ذلك یجوز  ال یجوز إبرام أي عقد من شأنھ أن یرتب التزاما
إبرام عقود تتعلق بالنفقات االستثماریة لمدة تتجاوز السنتین المالیتین بشرط أن ال یترتب علیھا 

التعاقد ثالث زیادة في اعتمادات البنود الخاصة بالسنوات المالیة التالیة على أن ال تتجاوز مدة 
  سنوات إال بقرار من مجلس الجمعیة. 

  ): 8المادة (

االعتماد االصلي للبند المنقول لھ تجاوز ییجوز لألمین العام النقل بین بنود الباب الواحد بما ال 
  والمرصود لھ بالموازنة. 

  ): 9المادة (

ار من األمین العام للعمل إقرار الموازنة قبل بدء السنة المالیة الجدیدة یصدر قرفي حالة تأخیر 
ً لالصول اآلتیة:    بمقتضى موازنة السنة السابقة وفقا

یستمر صرف اعتمادات الباب األول الخاص باألجور والرواتب على اختالف أنواعھا  1 – 9
ً، وال یجوز التعدیل فیھا دون وجود قرار خاص بھ.  ً لألصول المقررة شھریا   وفقا

یستمر الصرف على اعتمادات بنود الباب الثاني في حدود اعتمادات السنة السابقة  2 – 9
 .ً   وبنسبة ما كان تم صرفھ منھا شھریا

األعمال الجدیدة المقترحة ألول مرة، ال یجوز االنفاق علیھا أو االرتباط بھا إال بعد  3 – 9
  اعتماد الموازنة الجدیدة. 

  أو خفضھا، تعتبر كأنھ قد تم حذفھا أو خفضھا.  االعتمادات المقترح حذفھا 4 – 9

  ):10المادة (

یبطل العمل باالعتمادات المدرجة في موازنة الجمعیة التي لم تصرف إلى آخر السنة المالیة، 
ً ولم یتسنى صرفھا بسبب عدم تقدیم المطالبات  أما المبالغ التي ارتبطت األمانة العامة فعال

الشروط المقررة لصرفھا، فیجوز تعلیقھا أمانات على أساس أنھا الخاصة بھا أو لعدم استیفاء 
  مستحقة الصرف وتتعلق بالسنة المالیة ذاتھا. 



  ): 11المادة (

تودع أموال الجمعیة باسمھا المصارف المرخص لھا في دولة المقر، ویجوز إیداعھا في 
  مصارف عربیة خارج دولة المقر بقرار من المجلس. 

  ): 12المادة (

األمریكي، ویتم الصرف والتحصیل  العملة المعمول بھا في حسابات الجمعیة بالدوالر تكون
واإلیداع بھذه العملة، وفي حالة الصرف بعملة اخرى فتتم المحاسبة بالدوالر، فإذا نتج عن ذلك 
فرق بالتحویل، ففي حالة النقص تتحمل الجمعیة فرق العملة، وفي حالة الزیادة تضاف إلى 

  عیة. موارد الجم

  ): 13المادة (

یكون الصرف على المصاریف بموجب شیكات أو خطابات موقعة من األمین العام واألمین 
  العام المساعد. 

  ): 14المادة (

تحدد سلفة نقدیة مستدیمة لألمانة العامة بما یعادل خمسمائة دوالر یصرف منھا على النثریات 
والمصروفات العاجلة والتي ال تتجاوز ما یعادل مائة دوالر في المرة الواحدة، وال یجوز أن 
یصرف من ھذه السلفة أي مبلغ على حساب األجور والرواتب، ویعھد بالسلفة المستدیمة إلى 

مختص بالشؤون المالیة وتقید المبالغ علیھ (سلفة مستدیمة) على أن یتم الصرف منھا  موظف
ً للتعلیمات المالیة التي یصدرھا األمین العام.    وفقا

  ): 15المادة (

یجوز لألمین العام أو من ینیبھ اإلذن بصرف مبلغ كسلفة مؤقتة لمقابلة النفقات الدوریة الخاصة 
صاریف السفریة لمندوبي الجمعیة في حدود استحقاقاتھم التقدیریة، بأعمال األمانة وكذلك الم

  على أن یستوي في مدة اقصاھا ثالثة أشھر. 

  ): 16المادة (

ً لنظام یصدر بھ قرار من األمین العام  یتم القید والتحلیل والتلخیص وعرض النتائج المالیة طبقا
ر والنماذج المستعملة في النظام أو للجمعیة، وال یجوز إحداث أي تغییر أو تعدیل في الدفات

استعمالھا في غیر الغرض المقرر استعمالھا لھ قبل الحصول على موافقة األمین العام أو من 
  یفوضھ. 

  

  



  

  ): 17المادة (

 ً یتم إعداد الحساب الختامي للجمعیة في مدة ال تتجاوز ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة تمھیدا
 ً للعرض على مجلس الجمعیة، ویعین مجلس الجمعیة بناًء على توصیة األمانة العامة محاسبا
ً لمراجعة حسابات الجمعیة وتقدیم تقریر عنھا قبل عرض الحساب الختامي على مجلس  قانونیا

  الجمعیة، ویحدد مجلس الجمعیة أتعاب المحاسب. 

  ): 18المادة (

یكون شراء المھمات بوجھ عام بقصد توفیر احتیاجات الجمعیة في حدود االعتمادات التي 
تخصص لھذا الغرض، على أن تفضل المنتجات العربیة على غیرھا إذا تساوت معھا في 

  الجودة.

   ):19المادة (

  ناف التالیة: تشمل عھدة الجمعیة االص

  األصناف المستدیمة: وھي التي تزید مدة االنتفاع بھا على سنة مالیة.  1 – 19

  األصناف المستھلكة: وھي التي تستھلك باالستعمال خالل سنة مالیة.  2 – 19

وفي حالة وجود أصناف سواء كانت مستھلكة أو غیر مستھلكة استغنت عنھا الجمعیة، فلألمین 
  العام اإلذن ببیعھا من خالل لجنة یشكلھا لھذا الغرض وإدخال ثمنھا ضمن ایرادات الجمعیة. 

  ): 20المادة (

ً تحدد االحتیاجات من االصناف الالزمة ومراكز المخزون منھا بمعرفة األمین العام  طبقا
لالستھالك الفعلي واالحتیاجات المتوقعة في حدود السیاسة الخاصة بالشراء والتخزین 

   والتمویل.

  ):21المادة (

یكون شراء األصناف عن طریق المناقصة العامة، كما یجوز الشراء بالممارسة إذا لم تتجاوز 
اوز خمسمائة دوالر، القیمة ألف دوالر، كما أنھ یجوز الشراء بالطریق المباشر فیما ال یتج

ویكون البت في الشراء من سلطة األمین العام أو من یفوضھ، وفي حالتي المناقصة 
والممارسة، بتوصیة من لجنة تشكل بقرار من األمین العام أو من یفوضھ لھذا الغرض، وفي 

ً في حدود  ً أو مصرفیا ً نقدیا   % من قیمة العرض. 5ھاتین الحالتین یقدم صاحب العرض ضمانا

  



  

  ):22المادة (

العام القواعد اإلداریة والمالیة والقواعد التفصیلیة التي تكفل تحقیق أحسن یضع األمین 
اقتصادیات الشراء والتخزین والصرف والتسویق والتأمین والبیع، وینظم عملیات الجرد 
ً یرفقھ بالحسابات  الدوري والسنوي بما یكفل الرقابة على المخزون ویقدم بنتائج ذلك تقریرا

  الختامیة للجمعیة. 

 


