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 تعاريف ومصطلحات وقواعد: ولال  الباب

 الفصل الول: تعريف ومصطلحات عامة

 تعاريف  1 المادة
 .الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الجمعية: -
 .للمعلوماتيةلسورية علمية اعية الالهيئة العامة للجمالهيئة العامة:  -
 .مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةة: مجلس اإلدار  -
 .رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةرئيس الجمعية:  -
 .لمجلساالمقر من قبل التي تتبع اإلدارة التنفيذية وفق الهيكل التنظيمي  والبرامج والمشاريع اإلداراتاإلدارة المركزية:  -
 .معية في المحافظاتإدارية للجة لجن أياللجنة اإلدارية:  -
تدرج إلدارية و اضمن اإلدارة المركزية أو ضمن اللجان  التي تديرها الجمعية المشاريعالبرامج و : غير المستقلة المشاريعالبرامج و  -

 .ميزانياتها ضمن ميزانية الجمعية
 لةبارية مستقها ذات شخصية اعتخاللها ولكنها من عية أنشطتمالتي تنفذ الجلمشاريع وهي البرامج واالبرامج والمشاريع المستقلة:  -

 .التي ال تدرج ضمن ميزانيات وموازنات الجمعيةتها وموازنتها المستقلة يولها ميزان
 .موازنة الجمعية التقديريةالموازنة:  -
 .الميزانية العمومية الختاميةالميزانية:  -
 .موال حسب الفعاليات واألنظمة واألنشطةوالفرعية التي تبين األت الرئيسة هي الحسابادليل الحسابات:  -
 .من قبل مجلس اإلدارة فوضص المرئيس الجمعية أو الشخ لصرف:آمر ا -
 .شراف على عمل اإلدارة الماليةمكلف باإلالعضو مجلس اإلدارة : صندوق أمين  -
من و ، والمشاريع محاسبين في البرامجمن  الهيكل التنظيمي وما يرتبط بها اإلدارة المالية المحدثة في الجمعية ضمن اإلدارة المالية: -

، يتنفيذالدير تتبع الم ،ظاتففي المحا اإلدارية اناللجفي ق يداصنال ناءراف أمالذين يعملون بإش داريةن اإلاللجا ماليين في مسؤولين
   .وق الجمعيةدن صني، تعمل بإشراف أموب عنه رئيس حساباتنويمكن أن يترأسها مدير مالي وي

بغية تجهيز  يم سير العمل داخل الجمعية،ف إلى تنظالجراءات التي تهداألسس والقواعد واهو مجموعة هذا النظام، و  لي:النظام الما -
ا لدى هية حقوقالبيانات وتوفير المعلومات التي تحتاجها الجمعية ممثلة في إدارتها، لتقوم بواجباتها في الحفاظ على موجوداتها وحما

التي  اءات والسياساتة لكل منها مجموعة من اإلجر مارسة الرقابة على األداء، ويشمل عدة نظم فرعيالغير، والتخطيط المالي وم
 م الفرعية بعضها ببعض وبالنظام المتكامل.توصل إلى تحقيق أهدافه مع مراعاة ربط هذه النظ

 داف النظامأه  2 المادة
 :يما يلالسورية للمعلوماتية إلى يهدف النظام المالي في الجمعية العلمية 
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وفر إمكانية ي مابلفة، وجه النشاط المختالراهن وسير العمليات في أ بالوضع الماليق ية فيما يتعلإلدارة الجمعزمة توفير البيانات المالية الال -
 .المقارنة بين نتائج الفترات المختلفة، ويعطي مؤشرات تفيد في التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة

وتسمح  يةرد للجمعتلقروض أو اإليرادات التي ت أو المنح أو اانات أو التبرعالمالية للجمعية سواء كانت اإلعالرقابة المالية على الموارد ا -
 بها القوانين واألنظمة.

 ة.أهداف الجمعيالرقابة المالية على العمليات المحاسبية قبل الصرف وبعده للتحقق من االلتزام بأحكام هذا النظام وسياسات و  -
ى قبض ومدالللعمليات المحاسبية وللرقابة على عمليات الصرف و  يالا تسه د،المحاسبية في نظام معتمألحكام المالية و تنظيم القواعد وا -

 مطابقتها ألهداف وسياسات الجمعية.
 مسك حسابات الجمعية. ومبادئأسس تحديد  -

 الفصل الثاني: أموال الجمعية

 نوع الموال  3 المادة
 .المخصصة األموال الخاصة من ،ن واألنظمةينفي معرض تطبيق القواالجمعية ال أمو تعتبر 

 در الموالمصا  4 المادة
 تتكون أموال الجمعية من:

 رسوم االنتساب. -أ
 رسوم االشتراك. -ب
 بات والوصايا.اإلعانات والتبرعات واله -ج
 الشؤون االجتماعية والعمل.عائدات االستثمارات من المشاريع والنشاطات التي تقوم بها الجمعية بعد موافقة وزارة  -د
 األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.د ر االمو  -ه
 انات الخاصة التي توافق عليها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.عاإل -و

 إيداع الموال  5 المادة
 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية(.مصارف المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة باسم )تودع أموال الجمعية في ال

 
 فصل الثالث: أسس النظام الماليلا

 السنة المالية  6 المادة
 كانون األول من كل عام. 31ألول من شهر كانون الثاني وتنتهي في ا فيللجمعية تبدأ السنة المالية  -أ

 يخصها من إيرادات. ا جميع مايخصها من نفقات وأعباء، ويسجل فيه ُتحمل السنة المالية بجميع ما -ب



 

 العلمية السورية للمعلوماتية ي في الجمعيةالنظام المالي والمحاسب                 6

 

 

 

 

إدارة  ل مجلسمن قب والمعدالت المعتمدة تة وفقاا للقواعد والنسبباستهالك عن عناصر الموجودات الثُتحّمل السنة المالية بأعباء اال -ج
 :الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية على الشكل التالي

 %2بنسبة أبنية  .1
 .سيارات على خمس سنوات .2
 .سنوات أثاث ومعدات مكتبية على خمس .3
 .مس سنواتخأدوات وتركيبات على  .4
 .على ثالث سنواتحاسوبية تجهيزات  .5

 .ولوجيالتطور التكنالعناصر التي تهتلك بالتقادم و ، مع مراعاة نفيذلتا قيدالمشاريع  لعناصر ستهالكبأعباء االية لاملسنة الل اُتحمّ ال  -د

 تنظيم العمليات المحاسبية  7 المادة
 1958ام عل 93السورية وفقاا للقرار رقم  ُتمسك السجالت والدفاتر المالية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة -أ

 ته.يالوتعد
لذي الشكل الف مستوياتها وبمد، حيث ُتفتح هذه الحسابات في مختحّدد والمعتتفتح الحسابات وترقم وتسمى وفقاا لدليل الحسابات الم -ب

 الجمعية ونشاطاتها. بنيةيراعي 
قة القيد أو طري –المحاسبة ي ة المزدوجة فعلى أساسها واستناداا للطريق نفقُتنظم العمليات المحاسبية في الجمعية وفقاا للطريقة التي ت -ج

 ب.وتدار بواسطة الحاسو  –المزدوج 
اسبي قيد المحالذي يعتبر أساساا إلجراء الحاسبية مرفقاا به جميع الثبوتيات الالزمة، ُينّظم سند قيد تسجل فيه جميع العمليات الم -د

 وترحيله إلى الحسابات.
 خالل عشرين يوماا من الشهر التالي.شهري و  كلبشللحسابات عة ميزان المراجبإعداد المالية ارة اإلدقوم ت -ه

 دةاسبية المعتمالمبادئ المح  8 المادة
حاسبة ت والنفقات وفق معايير المحاسبة الدولية، وألغراض المحقاق المحاسبي إلثبات اإليراداتتبع الجمعية سياسة أساس االست -أ

 يجري اعتماد:حيث  لداخليةوإعداد التقارير ااإلدارية 
  .د تحصيلهايتم تسجيل اإليرادات إال بع حيث ال اإليرادباف تر ي لالعالنقد األساس -
 ستحقاقها وليس عند دفعها.أساس االستحقاق حيث يتم تسجيل النفقات عند ا -

 غيرالبرامج برامج و بما فيها الزية كر مع ميزانية اإلدارة المتجمع الحقاا ة بشكل مستقل في اللجان اإلداريات الميزانييجري إعداد  -ب
 الية والمحاسبية.في تسجيل العمليات المسبة المركزية اتباع نظام المحامع األخذ بالحسبان ، المستقلة

ؤثر تة، والتي عند إثبات كافة العمليات التي لها تأثير على األرباح والخسائر المتوقع مبدأ الحيطة والحذربتأخذ الجمعية بالحسبان  -ج
 المركز المالي للجمعية. على

 تلموجوداإدارة ا  9 المادة
  .ةالمعني ارةوبالتنسيق مع اإلد وتنظيم المستودعات الموجودات والتحقق والتدقيق في إدارةالضبط مسؤولة عن ية ارة المالاإلد برتعت -أ
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ات الموجود لكل نوع من أنواعاألصل وتكلفة الشراء واألرقام التسلسلية  ُيفتح سجل خاص بالموجودات الثابتة موضحاا به تاريخ شراء -ب
 ا أو تخزينها.أماكن استخدامهو  بتة إن وجدت،الثا

 ستهالك المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية ومجّمعودات الثابتة موضحاا فيه نسب االُيفتح سجل خاص باستهالكات الموج -ج
 ت الختامية.االستهالكات والذي يرفق مع الحسابا

 ية.جمعة لكل عامل من العاملين في الُيفتح سجل خاص بالعهدة الشخصي -د
 رة.عرضها على مجلس اإلداات الجردية الالزمة لية كل عام وُتقترح التسوينها السنوي في رديجري الج -ه

 الحسابات الختامية  10 المادة
هاية الشهر نقبل  يةُتعد الحسابات الختامية التي تبين حقيقة المركز المالي للجمعية خالل المدة المحددة قانوناا لتقديم البيانات المال -أ

المصادقة فعها و ر ل المعتمد في الجمعية قب ا من قبل مدقق الحساباتجلس اإلدارة بعد تدقيقه من ملية وتقرّ ماسنة الاية الالرابع، بعد نه
 عليها من قبل الهيئة العامة للجمعية.

ع م تعارضي عايير المحاسبة الدولية، وبما التجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية وفقاا لم -ب
 األنظمة النافذة.ات المتبعة القوانين و والسياسجراءات إلا

 .قبلهمد ميزانية ختامية تعتمد من قبل المحاسب القانوني المعتم (خصية اعتباريةشله مستقل ) مشروع ، وكلة إداريةكل لجنُتصدر  -ج
في  اميةالختحسابات ثّم تعتمد ال ،لمستقلةر اغي المشاريعج و البراممتضمنة زية واإلدارة المركتجّمع الميزانيات الختامية للجان اإلدارية  -د

قبل  يقر من ريراا بالوضع المالي للجمعية، الذيلقانوني المعتمد من الهيئة العامة ويضع تقنهاية السنة المالية من قبل المحاسب ا
 وتصادق عليه الهيئة العامة.مجلس اإلدارة 
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 مسؤولياتالواجبات وال: الباب الثاني
 والواجبات الماليةل: المهام الو صلالف

 الجمعية مجلس إدارة مهام رئيس  11 المادة
للجان اورؤساء ه أن يفوض ببعض صالحياته إلى مر الصرف والتصفية لجميع نفقات الجمعية، ولرئيس مجلس إدارة الجمعية هو عاقد النفقة وآ

 نظمة الجمعية.أ مشاريع ووفقلاالبرامج و ومديري ر التنفيذي مديوالات اإلدارية في المحافظ

 مهام أمين صندوق الجمعية  12 المادة
 ة:المهام التاليب للقيامي ة بالتنسيق مع المدير التنفيذشراف على عمل اإلدارة الماليباإلإلدارة يقوم أمين الصندوق في مجلس ا

 .همنمعية وموقعة بموجب إيصاالت مختومة بخاتم الج بايتهااإلشراف على تحصيل الرسوم التي ترد إلى الجمعية وج .1
 .موقعة منه ومن رئيس مجلس إدارة الجمعية أصوليةبموجب أوامر صرف  على تأدية النفقات اإلشراف .2
 .وفق األصول النظاميةدة لمعتمرف المصان ال مواألمب اسحعلى  شرافاإل .3
 واد.ذه المقيمة هوإدخال المواد وأوامر صرف  لشراءا على طلبات شرافاإل .4
من لمالية تتضايجري إعدادها من قبل اإلدارة  ةهريش وفوتقديم كش لقة بالشؤون الماليةارة المتعدمجلس اإلارات شراف على تنفيذ قر اإل .5

 .للمجلس العتمادهاوالنفقات  اإليرادات
ن عشر تقل ع يسي، لمدة الية الرئي مقر الجمعوالسجالت والمستندات المالية الورقية وااللكترونية ف دفاترشراف على حفظ الاإل .6

 لعامة للجمعية.اقرارها من الهيئة ا بعدسنوات 
 عمل لة واددلمحاها دعيوافي م لمختصةت الجهاالى ذة، إلنافامة ظألنن وانيوالقاجبها ولتي توم اسرلوا رائبلضد ايدعلى تس شرافاإل .7
 .ديدلتسافي ر لتأخء القا غراماتية لجمعف اتكليدم لى عع
 .واللجان اإلدارية يعرلمشااالبرامج و و  مركزيةال ةدار اإل في الصرف قواعدى عمليات التدقيق و لع اإلشراف .8

 داريةاإل مهام أمين صندوق اللجنة  13 المادة
 :لتاليةم ابالمهاقيام لمالي في اللجنة للشراف على المسؤول اباإلة ظلمحافاية في دارإلاجنة للافي دوق لصنن اميم أقو ي

 .اسجيلهتووم سرلال على تحصي اإلشراف .1
ك في ه ومن رئيس اللجنة اإلدارية أو نائبه في حال غيابه، وذلمن ةصرف نظامية موقع رمواب أجوبمت النفقاية دعلى تأ رافإلشا .2

 .العتمادها ،حة إلى اللجنة اإلداريةحدود التفويضات الممنو 
 وذلك في حدود؛ هذه المواد ف قيمةوأوامر صر  ،داريةإلى مستودعات اللجنة اإل الشراء وإدخال الموادت لباطعلى  رافإلشا .3

 .دارةمجلس اإلن م للجنة اإلدارية الممنوحة يضاتالتفو 
ن ع سجلللم تلنفقاوا باإليرادات شهري ف كشم يدتقولمحافظة والتي تخص المالية ؤون المتعلقة بالشدارة اإلس امجل قراراتذ تنفي .4

 .العتمادها يةدارإلاللجنة ق ايطر
 .ةظلمحافاية في دارإلاة للجنا رلمالية في مّقدات المستنت واسجاللر وافاتدلظ اعلى حف اإلشراف .5
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 .ةظلمحافاية في دارإلاللجنة اي فرف لصت اعلى عمليا اإلشراف .6

 مهام المدير التنفيذي  14 المادة
حيات صاللا ويمتلك ،مهامهاللية أداء اإلدارة الماكفاءة ارتها عن ية ومجلس إدصندوق الجمعلتنفيذي هو المسؤول أمام أمين لمدير ايعتبر ا

 :يةالتال المهامب للقياماإلدارية 
 .إلى مجلس اإلدارة الدوريةتقارير الإعداد الموازنات التقديرية واإلشراف على تنفيذها ورفع  .1
 بكافة أحكامه. وااللتزامام ذا النظتطبيق هضمان حسن  .2
 .دارتهاصندوق الجمعية ومجلس إ إلى أمين قبل رفعها تأشيرهاوالتقارير المالية المعدة في اإلدارة المالية و ات البيان مناقشة .3
 ا.صندوق الجمعية ومجلس إدارتهلمالية قبل رفعها إلى أمين المعدة في اإلدارية االوثائق والمعامالت المالية ر شيتأ .4
ل عية والعماؤون االجتمالمعتمدة من قبل وزارة الشوالمعايير جراءات قواعد واإلال وفقالموافقة على تنفيذ عمليات الشراء المباشر  .5

 .لس اإلدارةومج
 .قرة من قبل مجلس اإلدارةالموفق القواعد واإلجراءات والسقوف وتصفيتها  لسلفرف الى صع افقةالمو  .6
 .لهمنوحة ويضات المفوذلك في حدود الت ،همن ةصرف نظامية موقع أوامرب جوبمت لنفقااية دتأ .7

 الماليمهام المدير   15 المادة
 لية:م التابالمهايقوم المدير المالي  -أ

 الختامية.إعداد الحسابات  .1
 .عن طريق المدير التنفيذي دارةإلس الى مجلإفعها ور ا وتحليلهاالمالية ودراستهنات االبي إعداد .2
 ماثلة.نات التحليلية للفعاليات المتت التي تكفل االستفادة القصوى من اإلمكانات المتاحة وإجراء المقار لمقترحاتقديم ا .3
ي حاسبلمم ااظلنق افوصحيح ق وقيدبشكل ت سجلوت مظن لمحاسبيةود القين أن ام دكلتأوا ،ميوليابي لمحاسالعمل امتابعة  .4

 .دلمعتما
 .رةمستمورة ية بصرلشهت اياولتسا راءجإو تها دصوأركتها رحرف ولمصات اعلى حسابا رافإلشا .5
 .يعيةرلت اساباحف ولتكاليت احساباداد عإ .6
 .ددةلمحا هادعياو في م ماتاز اللتد ايدتسوارد ولماعلى تحصيل  اإلشراف .7
 .معينة ضار ألغ مةزلالات ناؤولمص اتخصي .8
 .تعاودلمستاعمال ألمالي على ا اإلشراف .9

 .لماليةور اباألم لمتعلقةق اقيدلتاعمال أعلى  اإلشراف .10
  في حال غيابه. ماليبمهام المدير السابات في اإلدارة المالية رئيس الحيقوم  -ب
مكلف لمهام المستندات الالزمة إلنجاز اوال لوثائقجميع األوراق الثبوتية وا لع علىأن يط امههميحق للمدير المالي في مجال ممارسة  -ج

 يما يتعلق بمهامه.مشاريع الجمعية وذلك فبرامج و ى اللجان اإلدارية و على جميع األوراق والمستندات لد واالطالعبها، 

 المدقق الداخلي مهام  16 المادة
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لك ، وذالماليةقابة والر الموثوقية يحقق و  ،اتمليالع هذهية فعالبما يضمن في الجمعية لمالية على العمليات ا بإجراء التدقيقالمدقق الداخلي يقوم 
أمين  ترفع لمجلس اإلدارة عن طريقتقارير إعداد لوثائق المحاسبية و لتحليل وتقييم يجري من خاللها سنوية رقابة وضع الخطط عن طريق 

 :التالية مهامال ذلك نفيذة، ويمارس في معرض تصندوق الجمعي
 .الرقابة على فعالية العمليات الماليةبما في ذلك إدارة المخاطر و  املةيق الكمراقبة أداء دورة التدق .1
 .رصد ومتابعة االمتثال لجميع التوجيهات واللوائح القانونية والمحاسبية .2
 .لعملية التدقيق المالي ةالسنويتحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط  .3
 .قعكس نتائج التدقيي تالت اريرتقالد موضوعة وإعداوفق الخطط الحاسبية الوثائق الم تحليل وتقييم .4
 .تحقيق األهدافلضمان جلس اإلدارة المالية لمتقديم المشورة والتوصيات  .5
 .في مجال التدقيق المالياالطالع الدائم على متغيرات المجال وأفضل الممارسات واألدوات والتقنيات  .6

 (المحاسب القانونيجي )مهام المدقق الخار   17 المادة
 اليةلقوائم الماة مراجعيعمل على و ، الخاصة بالجمعية تدقيق البيانات الماليةعامة بيه الهيئة التسم الذيي رجسابات الخاالح مدققيقوم  -أ

 يةفي الجمع ليلألداء الماقيمه م المالية وتبالقوائيبين فيه رأيه  الذيمالي ال هتقرير ، وإعداد المصادقة على الحسابات الختاميةو 
 لشأن.في هذا اوتوصياته 

  .بالتنسيق مع المدقق الداخلي ية التدقيق الخارجيعية على عملالجمصندوق  يشرف أمين -ب
 .مدقق الخارجيبتقديم كافة التسهيالت لعمل الارة المالية مع اإلدعمل المدير التنفيذي ي -ج

 ةلجمعيا في (العاملين في الوظائف المالية) ليينالمسؤولين الما عيينت  18 المادة
ت تح يعملو ،يذيللمدير التنفياا إداريتبع و ،وباقتراح المدير التنفيذيدارة، إلاس جلمن م بقرارية زكرلمدارة اإلالمالي في ر ايدلما يعين -أ

 .ةالجمعيدوق صنن ميأ إشراف
 تحت عية ويعمل ألمين صندوق الجممتبعة في نظام العاملين المقّر في الجمعية، ويتبع إدارياا وفق أحكام التعّين اليعين المدقق الداخلي  -ب

 إشرافه.
 .في الجمعية رّ لين المقة في نظام العامبعن المتأحكام التعيّ  وفقلمالية في اإلدارة اوالمحاسبين ت سابايس الحيعين رئ -ج
 اللجنة  لرئيسارياا تبع إدوي، في الجمعية لين المقرّ ة في نظام العامبعن المتأحكام التعيّ  وفقاإلدارية  جانفي اللليين ن المامسؤوليال يعين -د

  .بالتنسيق مع المدير المالي ةالصندوق في اللجنة اإلداريمين شراف أويعمل تحت إارية اإلد
ويعمل  نامجالبر لمدير  ، ويتبع إدارياا لين المقرّ ة في نظام العامبعن المتأحكام التعيّ  وفقفي الجمعية اريع مج والمشين للبرامحاسبن يمكن تعيي -ه

 .يالالمدير المتحت إشراف 
سليم بين يجري إعداد محضر استالم وت ،نة اإلداريةفي اللج محاسب/ المسؤول الماليال ات/باسحال رئيسدير المالي/ في حال تبديل الم -و

 من قبل هذا المحضر يوقعو  ،من أموال وقيم والتاريخ الذي وصلت إليه القيود في السجالت المحاسبية هما بعهدتالخلف والسلف يتناول 
 ق.الصندو وأمين إلدارة س امجلويصادق عليه  اشرالرئيس المب
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 تزامات العاملين الماليةلا  19 المادة
ادم، ها بالتقسقوط الجمعية واستيفائها في مواعيدها والعمل على الحيلولة دون على المسؤول المالي المكلف بمتابعة تحصيل الديون وأموال  -أ

 مع مسك السجالت بمتابعتها أول بأول.
ع لضيااف و لتلن امل وامن أمم تهدعه ة لحماية ما فيسبنالما ءاتار إلجذ اتخات اعاودلمستوالمالية ا اراتاإلدفي ن لعاملياعلى جميع  -ب

 .ألمانةوء اسو
 .المعتمدةتسليم الو  االستالمبإجراءات  دوالتقيّ عهدتهم الشخصية  يما فللحفاظ على  مما يلز ن اتخاذ على جميع العاملي -ج
  .يةعمل في الجمعم العند تركهعهدتهم  يما فة ستعادالواتخاذ ما يلزم ملين للعاالذمة  لموارد البشرية بتطبيق إجراءات براءةإدارة اتلتزم  -د

 الفصل الثاني: قطع الحسابات

   20 المادة
على  ،يةالمال الدورة عند نهايةالنفقات التي عقدت ونفذت وفق مفهوم تحقق النفقة في معايير المحاسبة الدولية ولم تدفع أو تسدد  تسجل

 مبدأ االستحقاق المحاسبي.وذلك وفقا ل ،المدفوعةات المستحقة غير ساب النفقاعتماداتها كنفقات مصروفة ولح

 ؤوناتالم  21 المادة
ء رها كالماوالمؤسسات الحكومية وغيات المعقودة حكماا والعائدة لإلدارات مؤونات كافية لمواجهة النفق تشكل في نهاية كل دورة مالية -أ

 الهاتف لتأدية قيمتها عند ورود وثائقها،هرباء و والك
  .من اعتمادات السنة الجاريةصرف تالنفقات المعقودة  جهةلموالم تكن كافية  المشكلة المؤوناتتبين أن  إذا -ب
از حتجانة تجري إعادته إلى حساب األرباح والخسائر للسنة التي تم الصرف خاللها وليس في س في المؤونات المشكلة في حال ظهور وفر -ج

 المؤونة.
 وادالموبيع  تأمين االحتياجات الفصل الثالث:

 جمعياتنظام عقود ال  22 المادة
 جراءاتهوإ ن قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعملمعيات المقر معقود الجنظام حكام أل وبيع المواد فيها ياجات الجمعيةيجري تأمين احت

 .بالغات الوزارة المتعلقة بهذا الشأنو 
 

 لجان الشراء  23 المادة
 .عيةة في الجممقرّ ال تشكيل اللجانوإجراءات وفق قواعد ة ي اللجان اإلداريكزية أو فكيل لجان الشراء في الجمعية في اإلدارة المر يجري تش -أ

رة غات وزاوبالالعقود الخاص بالجمعيات حكام نظام تطبيق أبها في معرض تنفيذ مهام لتزمت، و مصلحة الجمعية تتوخى لجان الشراء -ب
 العمل، وباإلجراءات المقّرة في الجمعية.ماعية و الشؤون االجت

 ةجان الفنيالل  24 المادة
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ل إجراءات تشكيو ووفق قواعد  ،ةراءات المتبعوفق االحتياجات واإلجلتنفيذ عمليات التعاقد  الالزمة االختصاصيةجان الفنية شكيل الليجري ت -أ
 اللجان المقرة في الجمعية.

 مدىو  المقدمة روضدراسة العو  ،لتنفيذ األعمالالقيم التقديرية  وضعص و خصوجه ال دد مهام هذه اللجان في قرارات تشكيلها وعلىتح -ب
      .جمعيةحقيقها مصلحة الالمطلوبة، وتمالءمتها لالحتياجات 

 ملجان االستال  25 المادة
   قبل من، أو لكالوظيفة التي يشغلونها ذتخولهم أشخاص ت أو األشغال في الحاالت التي تتطلب ذلك من قبل يجري استالم المواد والخدما

 .ن المقّرة في الجمعيةاءات تشكيل اللجاواعد وإجر فق قاستالم تشكل لهذا الغرض و لجان 

 لعينية لألصول الثابتة: المنح والمعونات والوصايا والتبرعات ارابعالفصل ال

   26 المادة
 :يما يلاتخاذ ي يجر رة، ، وبعد أخذ الموافقة عليها من مجلس اإلدامن جهة ما أو تبرعع ر معونة أو تبأو ة منحعند ورود 

 تعاودستلمالى إخالها دإو لعامة لها ا لحالةاضح ويف كشداد عإو لعينية ت ااعرلتبرد اهمتها جم، لعينةات عارللتبم ستالاتشكيل لجنة  -أ
 .لثابتةال وألصاتسجيلها بسجل والا وصأ

سجل خاص بة السوقية الرائجة وتسجيلها بالقيم المستلمة تقييم للمواديجري  في حال عدم إرسال كشف باألسعار من قبل الجهة المتبرعة -ب
 .المعني بالصنف

جراءات غيل وتسري عليها كافة اإلبي وتحمل على دفعات متساوية منتظمة على حساب منحة التشبموجب سند قيد محاسة العملييتم إثبات  -ج
 ول.الخاصة باألص
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 عقد النفقة وصرفها وتصفيتها وإجراءات القبض: الثالث الباب
 : أصول عقد النفقةل الولالفص

 عقد النفقة  27 المادة
 يشترط لعقدها:ام في ذمة الجمعية، و االلتز  تنشئالتي الواقعة  عقد النفقة هو

 أن تكون معقودة من قبل السلطة المختصة. .1
 .لمتطلبات عقدهاون لمضموالشكل ث احين ابقة مطمون تكأن  .2
 .رةس اإلداوفي حدودها، وخالف ذلك يحتاج إلى موافقة مجلقديرية تكون معقودة على االعتمادات المخصصة لها في الموازنة الت أن .3
 .نفااورة آكذلمروط الشر افولمالية بتدارة اإلا رةتحمل تأشيأن  .4
 .ماظلنا ذاهن م /30التالية رقم /دة لمااأحكام في الحقاا رد سيما ء مقبلة باستثنامالية وات لسنعية الجمعلى التزاماا  رتبتال أن  .5

 حكما   النفقة المعقودة  28 المادة
 :ةفي الحاالت التاليتعّد النفقة معقودة حكماا 

 اتها(.)رواتب وأجور ومتممام العاملين في الجمعية بمجرد صدور هذه القرارات مثال رارات الصادرة وفق نظت الناشئة عن القالنفقا .1
 محروقات(. –تصاالت ا –باء كهر  –ماء النفقات العائدة للمواد المقدمة من قبل الجهات العامة والمتعلقة بخدمات محددة ) .2
 عقود الخبراء واالستشاريين(. –انة عقود الصي –اإليجار  عقوديها أصوالا )موافقة علال ى التي جر  العقود قيمة .3
 .ت من قبل مجلس اإلدارةقر  لمكتسبة الدرجة القطعية، والنفقات التي أُ األحكام القضائية ا .4

 ة النفقات وصرفهاالفصل الثاني: تصفي

 نفقةتصفية ال   29 المادة
ر دار األمبالتقادم أو بأي سبب آخر وإصاستحقاقه وعدم سقوطه وتحديد مقداره و  ة الجمعيةفية النفقة وصرفها هي ثبوت ترتب الدين في ذمتص

 بصرفه.

 ية النفقةشروط تصف  30 المادة

 :لتاليةروط الشالنفقة رف اصولتصفية د اعنر فوتتأن  يجب -أ

 .ماظلنذا اهم حكاق أفم وتد لنفقة قد اعقون يكن أ -
 .ذتنف دألشغال قت واسلم دقواد لما، و فعالات يد أدجلها قن أمدت لتي عقامة دلخا ون تكأن  -

مر آبموافقة  من أجلها النفقة قبل استالمها أو تقديمها تي عقدتاستثنائية صرف النفقة لقاء قيمة المواد أو الخدمات ال جوز في حاالتي -ب
 استكمال إجراءات االستالم وثبوتيات الصرف. بعد الصرف وذلك كسلفة بموجب أمر دفع، وتجري تصفيتها أصوالا 

 فيةملية الصرف والتصلتحضير لعا  31 المادة
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 لقيام بما يلي:لنفقات يجب الضمان سهولة معامالت الصرف وتصفية ا
ت مادلخامي دمقن ويوردلما ملحاجة لقيادون اعليها ق لمتفايخها وارلمستحقيها بتت فعادلر اتحضيوفع دلالمستحقة ابالغ لمر احص -

 .لجمعية بشأنهاا راجعةمب
يق شركات دوق أو عن طر واالت مصرفية أو بريدية أو عن طريق الصنلى المصارف أو بحبشيكات ع تحديد وسيلة الصرف وذلك إما -

 بناءا على طلب المستفيد. تحويل األموال

 تنفيذ عملية الصرف والتصفية  32 المادة
 .دارةتوّقع الشيكات والحواالت من قبل آمر الصرف وأمين الصندوق في مجلس اإل -أ

 .ضاا عنه للقببدومن أوكيالا ن وعيو لومة دخلدم امقورة أو اتلفدر امص قالستحقاب اصاحم باسرف لصا أوامرظم تن -ب
ن يجب أن يوقع صاحب االستحقاق على أمر الصرف إشعاراا بالقبض أو تنظيم إيصال قبض بالمبلغ أصوالا وتحتفظ الجمعية بصورة ع -ج

 هوية المستفيد.
من تاريخ  األكثرل مدة خمسة أيام على ينبغي إتمامها خالو  ،للنفقةلعائدة اق الثبوتية اوالصرف على أساس األور  التصفيةعملية  بنىتُ  -د

 استالم هذه المستندات الخاصة بها.
لتأشير بالمالي ادة للصرف، ويقوم من يكلف بالتدقيق تصرف النفقة بموجب أمر صرف تنظمه اإلدارة المالية استناداا لألوراق الثبوتية المؤي -ه

، أو من ق صرف من قبل آمر الصرف وأمين الصندو مالية، ثم يوقع أمر الية القانونية والمن الناح النفقةبما يفيد صحة على أمر الصرف 
 .همود الصالحيات الممنوحة لدقبل المفوضين في ح

 ل الرقابةمن أجوذلك لصرف رقم...تاريخ...(، بأمر الصرف بختم )صرفت بموجب أمر ا ُتمهر جميع الفواتير والمستندات والوثائق المرفقة -و
  .التأكد من هذه العمليةاإلدارة المالية ويقع على عاتق رة أخرى، فها متكرار صر منعاا لو قات، صرف وتصفية النف على عملية

   33 المادة
 لنفقة وآمرا للتصفية والصرف.أن يكون المدير المالي عاقداا ل زال يجو  -أ

 ا.ة أو عدمهألمور التقديرية وخاصة البحث في ضرورة النفقفي صالحية المدقق المالي ا لال تدخ -ب

 قوالصنادي الموالقبض  الفصل الثالث:

 قبض الموال  34 المادة
 .ين بذلك حصراا مخولن قبل المو  ،بشكل أصولي األموال العائدة للجمعية تقبض -أ

 والة ومصدرها.إذا تم تحصيل أي مبلغ لحساب الجمعية بموجب حوالة بريدية يدون على وجه أمر القبض رقم الح -ب
 ة.ممهوراا بخاتم الجمعي لصندوق إيصال قبضعن طريق اي تم قبضها ينظم بالمبالغ الت -ج
لة وموقع بتنظيم إيصال قبض ممهور بخاتم الجمعية ويحمل أرقام متسلسأمين الصندوق في اإلدارة المالية يقوم في حالة القبض النقدي  -د

 من قبله وعلى ثالث نسخ:
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 الجهة المسددة.لمبلغ من لى استالم اال القبض موقع من أمين الصندوق عالنسخة األصلية من إيص -
 جراء القيد المحاسبي الالزم على أساسها.لى الحسابات إلسلم إسخة بعد إتمام القبض تن -
 نسخة ُيحتفظ بها )األرومة(. -

 تخصيص الصناديق  35 المادة
 للجان اإلدارية ومشاريع الجمعيةل من اإلدارة المركزية وامدفوعات النقدية في كيخصص صندوق للمقبوضات وال -أ

 للصندوق في المشروع إن وجد. أميناا شروع ا، ومحاسب المية أميناا للصندوق فيهفي اللجان اإلدار ل المالي المسؤو  يكلف -ب
ات سابحفي  ريعلمشافي اللجان اإلدارية واأمناء الصناديق ، و دارة الماليةفي اإل ق من قبل أمين الصندو المبالغ المقبوضة يومياا يجري تسديد  -ج

 .ةرف المعتمداى المصلد الجمعية
دوق أمين الصن ها عند الحاجة ضمن السقوف المحددة سلفاا بطلب خطي ينظم من قبلف النفقات الموافق عليلصر  اديقويل الصنري تميج -د

 يك مسحوب على المصرف المعتمد.المختص ويرفع إلى المسؤول المالي ويسدد المبلغ المطلوب بموجب ش

 صناديقضبط ال  36 المادة
تجاوز رصيد الصندوق الحد األقصى ، وذلك للتأكد من عدم ندات المرفقة معهوق والمستتجري المراجعة اليومية على كشف الصند -أ

 مسموح االحتفاظ به.ال
 يتم، و أو من يكلفونه بذلك المدير المالي أو رئيس الحساباتد مع بحضور لجنة جر  للصندوق  المفاجئيجري بشكل دوري إجراء الجرد  -ب

 .انالزيادة أو النقصء أكانت باكتشاف فروقات سوا عندإبالغ اإلدارة فوراا 
 ة.يصدر في بداية كل سنة مالية قرار من مجلس اإلدارة يحدد فيه السقوف المسموح االحتفاظ وفقها باألموال في صناديق الجمعي -ج

 لف وتصفيتهاالفصل الرابع: الس

 أنواع السلف  37 المادة
 :يما يلوفق  التي يتطلبها العمل ُتمنح السلف لتأمين االحتياجات

 لة.ية والمستعجالنفقات النثرية والمشتريات ونفقات األعمال الضرور الصرف لتأدية  يعتمدهم آمرتمنح للعاملين الذين ئمة التي السلف الدا -أ
 زوال الغاية التي منحت من أجلها.لغايات معينة وتصفى ب لمؤقتة التي تمنحاالسلف  -ب
 إذن أو أمر المهمة هورية السورية وداخلها تثبت علىراضي الجمنقل ونفقات السفر خارج أت االنتقال وأجور الالسلف على حساب تعويضا -ج

 سفر.
ن إجمالي مفية هذه السلف هم، ويجري استرداد وتصلعقود الجارية معلومؤدي الخدمات تنفيذاا سلف الموردين والمتعهدين ومؤدي الخدمات  -د

 بة.طلو مواد المال عند انتهاء مدة التعاقد وتسليم لخدمات أواالنتهاء من تنفيذ هذه اومؤدي الخدمات عند  استحقاقات الموردين والمتعهدين
سم هذه نفقة وُتحأو عاقد الآمر الصرف  ا ووفقاا لموافقةهسلف شخصية للعاملين في الجمعية تسدد على أقساط خالل سنة من تاريخ منح -ه

 ويضات.األقساط من حساب الرواتب واألجور والتع
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 منح السلف  38 المادة
رض لفة والغلنظام، الذي يحدد مقدار السة لهم في هذا انفقة أو آمر الصرف وفق الصالحيات المحددة عاقد الالمؤقتة بموافق تمنح السلف -أ

 سديدها.تالذي منحت ألجله مع تاريخ 
، جلهاألغراض التي منحت السلف من أع ضمن حدود االعتمادات المخصصة في الموازنة التقديرية لالسلف بموجب أوامر دف هذه تصرف -ب

 .مفاجئلسلف دورياا وبشكل اقب هذه اعلى أن تر 
نحها يشترط لمة، و دار من قبل مجلس اإل اة والموافق عليهالمحددة من قبل إدارة الموارد البشري خصية للعاملين وفق الشروطشالسلف تمنح ال -ج

 التالية: لى وجه الخصوص النقاطع
 مة تجاه الجمعية بتاريخ منح السلفة.أن يكون العامل بريء الذ -
 .نات االجتماعيةة الممنوحة للعامل راتب شهرين بضمانة تعويضات العامل من التأميلفاوز السأال تتج -
ف أو للمدة المحددة من قبل آمر الصر قسطاا ووفقاا  12جاوز يت شهرية بما ال تأن يجري تقسيط السلفة الممنوحة على دفعا -

 عاقد النفقة.

 السلفتصفية   39 المادة
 ا حكماا من أوامر الصرف المنظمة لهذه الغاية.باقتطاعه من أجلها تسدد السلف عند تصفية النفقة الممنوحة -أ

 ف النفقة.دة المحددة في صر ممن رواتبهم الشهرية ووفقاا لل لعاملين الشخصيةُتحسم أقساط سلف ا -ب
 جلها.رد باقي السلف عند تصفية النفقة الممنوحة ألى السلف الدائمة حتماا في نهاية السنة المالية، كما تستٌتسترد وتصف -ج
صية خمة شذالمحددة لتسديدها تعتبر  قبول خالل المدةد السلفة في األجل المحدد لها أو في حال عدم تسديدها بدون عذر متأخر تسديإن  -د

 اا للقوانين واألنظمة النافذة.إليه السلفة وتحصل وفقعلى من منحت 
 ديدها فورة هذه السلف دورياا ومالحقة تساقبة أرصدوكذلك لمر حسابات مستقلة لهذه السلف لمتابعة تحصيلها  على اإلدارة المالية مسك -ه

راءات تخاذ االجأخير في تسديدها، مع ارف خطياا عن كل تصجله، والعمل على إعالم آمر السبب الذي منحت ألتحقق الغاية أو زوال ال
 ة.قد النفقصرف أو عاجمعية وذلك بعد أخذ موافقة آمر الفظ حقوق الاسترداد السلف لح حال تعذرالقانونية في 

 لضمانات والكفاالتالتأمينات واالفصل السادس: 

 ات والكفاالتأنواع التأمينات والضمان  40 المادة
 دة إلى قسمين:والكفاالت الوار  تسم التأمينات والضماناتق
ع ممتعاملين المقدمة من في حكمها مثل االقتطاعات والكفاالت ال ة وماوكفاالت وضمانات واردة من الغير: وتشمل المبالغ النقدي تأمينات -أ

 نفيذ التزاماتهم.جهات أخرى ضماناا لت عية واالقتطاعات الجارية على استحقاقاتهم لصالحها أو لصالحالجم
لى عالجارية  لجمعية واالقتطاعاتفي حكمها والكفاالت الصادرة من ا ل المبالغ النقدية وماالت لصالح الغير: وتشمنات وضمانات وكفايتأم -ب

 ى الغير.لجمعية لداستحقاقات ا

 تسوية التأمينات  41 المادة
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دمت من الذي ق ل السببمستحقيها إذا زا وا أد إلى أصحابهر  ها، كما تُ أمينات المودعة من الغير وفق األحكام التعاقدية الخاصة بتسوى الت -أ
 أجله.

 ت من أجله.الذي قدم ألحكام التعاقدية الخاصة بها أو بزوال السببتسترد التأمينات لدى الغير كلياا أو جزئياا وفق ا -ب
 ناتالكفاالت والضماط ضب  42 المادة

 تها.متابعلص لدى الجمعية ان قبلها في سجل خمغير لكفاالت والضمانات الواردة من الغير أو الصادرة لصالح التسجل اإلدارة المالية ا .أ
 مة.ية الالز لقيود المحاسبتسويات وابغية التأكد من استمرار صالحيتها وإجراء ال تفحص اإلدارة المالية الكفاالت المقدمة لها دورياا  .ب

 
 لدى المصارف والودائعابات الحسإدارة تحريك : الرابع الباب

 فتح الحسابات  43 المادة

دى لجنبية الت األصرفية المفتوحة لصالح الجمعية بالعملة السورية أو بالعمارف ونوع الحسابات المالجمعية في المص لتحدد جهة إيداع أموا
 .اإلدارة الماليةاقتراح  ء علىجمعية بناالمصارف، بقرار من رئيس ال

 مطابقة الحسابات  44 المادة
على صحة  المصرف لقبول االعتراضالمحددة في كشوف  الكشوف المرسلة من المصارف وخالل المدة تجري مطابقة الحسابات شهرياا مع

 الحسابات.

 سابات وتحريهاالح صالحيات فتح  45 المادة
 ة رئيس الجمعية.لخارجية باسم الجمعية بعد موافقالمحلية وا ى المصارفة للجمعية بجميع أنواعها لدالحسابات الجاري فتحتُ  -أ

جمعية ها من قبل رئيس المصارف ألغراض السحب منالمفتوحة لدى ال ةيجري تحريك الودائع أو الحسابات الجارية في اإلدارة المركزي -ب
يكات سواء عن طريق سحب الشدارة، وذلك مجلس اإل مالية الممنوحة من قبل رئيسوفق الصالحيات الوأمين الصندوق في مجلس اإلدارة 

رية لجاامعية من حساباتها فقات العائدة للجنلك عمليات صرف الذتحويالت المصرفية أو عن طريق فتح االعتمادات المستندية، وكأو ال
 لدى المصارف.

دوق لصنصرف وأمين ابتوقيع كل من آمر ال شاريعج والمرامأو للبدارة التنفيذية لإلو للجان اإلدارية أيجري تحريك الحسابات الجارية العائدة  -ج
 بل مجلس اإلدارة.وفقا للصالحيات الممنوحة من ق

 التفويض والصالحيات  46 المادة
مجلس  لممنوحة من قبلالنفقات وصرفها ضمن أحكام هذا النظام وفقاا للتفويضات الية للمسؤولين في عقد ف الصالحيات الماو تحدد سق -أ

 اإلدارة.
 ظائف.لو هذه افي ن رسمياا نيياألشخاص المعيمكن استعمالها إال من قبل  باشر بالوظائف، والة بشكل مطلق ومات الماليترتبط الصالحي -ب
 ت أو تفويضها ألشخاص آخرين من تلقاء نفسه.التصرف بهذه الصالحيا ع بصالحيات ماليةتيحق لشخص يتم ال -ج
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بق تتعلق بمنصبه، إال بإذن مس ل اللصالحيات لصالح أعماحدى هذه اض بصالحيات مالية وخالل وظيفته، أن يستعمل إيحق للمفو  ال -د
 الصالحية. ممن منحه هذه

ـــم ع باالسقيولترن ايقتــب أن يجر ولتأشياس ليوقيع ول بالتولمخص الشخلكامل لا قيعولتا قين طرحة عولممنا ةلماليت الصالحيارس اتما -ه
 .سة صالحياتهرضح خالل مماوابشكل ولصاحبه لكامل ا

 توقيع.ين بالى للصالحيات الممنوحة ألحد المفوضيؤدي إلى تجاوز الحد األقص بماو تقديم الخدمة زأ عمليات الشراء أجُتأن وز يجال  -و
 ارة.ع للتدقيق وذلك وفق أحكام هذا النظام وقرارات مجلس اإلدلبعض المفوضين بالتوقيالحيات الممنوحة صتخضع ال -ز

 
 الموازنة التقديرية: الخامس الباب

 موازنة التقديريةاد الإعد بدء  47 المادة
ينسجم مع  بما ،نويةستقديرية الها التموازنو للجمعية السنوية  ةخطاإلدارة التنفيذية بالتنسيق مع اللجان اإلدارية والبرامج والمشاريع التضع  -أ

 .ةل مجلس إدارة الجمعيالموضوعة من قبتوجهات االستراتيجية ال
إلى  جلهان أم ضعولتي تا لماليةالسنة اية دابن مر قبل شه فعرُت، ومن السنة الماليةع األخير في الربالتقديرية لموازنة لعداد اإليبدأ  -ب

 .اإلدارة إلقرارهامجلس 
م اقر أرتعتبو ،ابقةلسالمالية اية للسنة ريدلتقا تناوازلمدات اعتماا ون عمل بمضمُي يةريدلتقا ةنوازلما تصدر دون أن لماليةاة سنلدأت ابإذا  -ج

رد والمامجال ن ضموالمالي  ماظلناعليه  صا نمق فوال إه وزتجا وزقصى اليجد أحت لنفقاافي مجال درة صالاية ريدقلتت اناوازلما
 .لجمعيةس إدارة افقة مجلوام ل علىولحصم ايتو وزلتجاب اسباأ نبيية ترتفسيرة كذم كلذفع بريو ،لمتاحةا

 لتقديريةإعداد الموازنة ا  48 المادة
 .دلمعتما لمحاسبيم ااظلناعليه في وص لمنصت الحسابااليل دمع ب ناسية بشكل يتريدلتقانة وازلموب اُتّب -أ

رسة النشاط وفق لناجمة عن ممااالنفقات( واإليرادات  ستخدامات )جه االأو تتضمن  ثبحي لمقبلةاللسنة  )لماليةا) يةريدلتقانة وازلماضع وت -ب
 لدليل الية وفقاا العجز الناجم عن ممارسة النشاط أو الفعلفائض أو وتشمل هذه الموازنة جدولين يبين تفاضلهما ا مبدأ االستحقاق المحاسبي،

 النظام المحاسبي المعتمد. الحسابات المنصوص عنه في
 .ربعيلى أساس ار السنة وعتقديراا للمقبوضات والمدفوعات النقدية على مد نتتضم ثيحب لمقبلةاللسنة  )اليةالم) يةريدلتقاة نزوالماضع وت -ج

 يةة التقدير تنفيذ الموازن ضبط  49 المادة
 إلدارة صرفه وفقاه تقرر فيبطاقة لكل بند  فتحوب سلدام أباستخ )تلنفقاا) يةولسناية ريدلتقانة وازلمالمسبقة على اقابة رلوب اسلأٌيعتمد  -أ

 لمعتمد.ت ادليل الحسابا
نة المواز  ة لكل بند فيات المخصصة حيث يجري إعداد تقرير شهري يتضمن االعتمادة على الموازنة التقديريٌيعتمد أسلوب الرقابة الالحق -ب

 دارة.اإل نة يرفع إلى مجلساز ود المو التقديرية واإلنفاق الفعلي لتاريخه والرصيد المتبقي، مع إظهار االنحرافات لكل بند من بن
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وفير بعد تك رة، وذلة التقديرية إال بموافقة خاصة من مجلس اإلدايراعى عند الصرف واإلنفاق عدم تجاوز االعتمادات المقررة في الموازن -ج
 ل إجراء المناقالت من باقي بنود الموازنة.االعتماد الالزم من خال

 التقديرية يل الموازنةتعد  50 المادة
دارة وفقاا مجلس اإللها، ويجوز الموازنات التقديرية ويشترط لهذه اإلضافات توفير الموارد المقابلة ل في إقراراألسلوب المتبع  فقاإلضافة و تجري  

ل ة من قبيقر ذلك بصورة الحق لخدمية على أنلتشغيل الموافقة على تجاوز تقديرات اإلنفاق للمستلزمات السلعية واستثمار والمقتضيات اال
 ة.ار مجلس اإلد

 
 

 م ختاميةأحكا: الباب السادس

   51 المادة
الته، وتعدي 1958لعام  93رقم نون الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية في كل مالم يرد عليه نص في هذا النظام يجري العمل بأحكام قا

 معايير المحاسبية الدولية.وال

   52 المادة
 والعمل عليه. شؤون االجتماعيةلا ن وزارةوتصديقه م ،ره من الهيئة العامةُيعّد هذا النظام نافذاا بعد إقرا

   53 المادة
  طبيق هذا النظام.تالمرتبط ب نظام اإلجراءاتتعليمات العمل و مجلس اإلدارة يصدر 
 

 
 


