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الباب األول
أوال  :مجاالت و أنشطة الجمعٌة
مادة ()1

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مٌدان عمل الجمعٌة
مٌدان الخدمات الثقافٌة و العلمٌة و الدٌنٌة
حماٌة البٌبة.
التوعٌة التكنولوجٌة للمجتمع.
تنمٌة الموارد البشرٌة وخدمات التدرٌب فى المجاالت التكنولوجٌة المتقدمة
مٌدان تنمٌة المجتمع
مٌدان التنمٌة االقتصادٌة

وتعمل الجمعٌة على تحقٌق أغراضها فى هذه المٌادٌن عن طرٌق األنشطة التالٌة :
دعم و تنمٌة الجوانب التقنٌة واالقتصادٌة والنهوض باالنشطة التكنولوجٌة الخاصة بصناعة المعلومات واالتصاالت
.1
وااللكترونٌات بمصر.
عقد الندوات والمإتمرات العلمٌة المتعلقة بالنشاط بعد موافقة الجهات المختصة.
.2
العمل على تعمٌق العالقات بٌن االعضاء والمعاونة على خلق تعاون تقنى واقتصادى بٌنهم للحفاظ على المصالح
.3
واالهتمامات التخصصٌة للقطاعات المختلفة وكذا التعاون مع الكٌانات المتخصصة فى نفس المجال.
إصدار مجلة علمٌة متخصصة بعد موافقة الجهات االدارٌة المتخصصة.
.4
إجراء البحوث والدراسات الفنٌة والتسوٌقٌة ودراسات الجدوى مع إنشاء مكتبة مركزٌة للبٌانات المتعلقة بتكنولوجٌا
.5
المعلومات واالتصاالت وااللكترونٌات لخدمة المجتمع المصرى.
إنشاء مراكز تدرٌبٌة وعقد دورات تدرٌبٌة لرفع المستوى المهارى بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
.6
إنشاء المإسسات التعلٌمٌة المتخصصة بمختلؾ مراحلها بعد موافقة الجهات المختصة.
.7
إنشاء قواعد البٌانات للعاملٌن فى مجال صناعة المعلومات واالتصاالت وااللكترونٌات للتعارؾ وتدبٌر فرص العمل.
.8
تشجٌع التصدٌر والتسوٌق للمنتجات المصرٌة محلٌا ً ودولٌا ً بما فى ذلك فتح المكاتب التسوٌقٌة المتخصصة بعد موافقة
.9
الجهات المختصة .
التنظٌم واالشتراك فى المعارض المحلٌة والدولٌة المتعلقة بؤنشطة الجمعٌة بعد موافقة الجهات المختصة .
.11
تشجٌع تكوٌن تجمعات من االعضاء للتقدم فى مناقصات وعملٌات فى مجال أنشطة االعضاء .
.11
التوفٌق بٌن االعضاء فى حالة حدوث نزاعات أو خالفات.
.12
تقدٌم والتعاقد على تقدٌم الخدمات االستشارٌة للجهات العامة الراؼبة فى ذلك وذلك فى مجاالت أنشطة الجمعٌة.
.13
االشتراك وفتح قنوات االتصال مع المنظمات واالتحادات والجهات الدولٌة والمحلٌة المماثلة والداعمة لألنشطة
.14
التكنولوجٌة بعد موافقة الجهات المختصة وكذا االنضمام لإلتحادات النوعٌة التى تتفق و أنشطة الجمعٌة.
جمع المعلومات والدراسات ذات الفابدة والخاصة بصناعة المعلومات واالتصاالت وااللكترونٌات المصرٌة ونشرها عن
.15
طرٌق نشرات دورٌة ومجالت ومطبوعات متخصصة وشبكات المعلومات المتاحة بعد موافقة الجهات المختصة.
العمل على خلق وعى عام على أهمٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة وخطورة نسخ ؼٌر المشروع للبرامج والتصمٌمات.
.16
رعاٌة االعضاء اجتماعٌا ً و صحٌا ً واقتصادٌا ً والحصول لهم على مزاٌا عٌنٌة بعد موافقة الجهات المختصة .
.17
العمل على حماٌة مصالح االعضاء بما ٌتفق مع أهداؾ الجمعٌة.
.18
معاونة االعضاء فى التعرؾ على برامج التموٌل المتاحة من الجهات المانحة.
.19
.21
.21

إنشاء المشروعات االنتاجٌة والخدمٌة التى تدر عابد للجمعٌة وتخدم أعضابها وذلك بعد موافقة الجمعٌة العمومٌة
والجهات المختصة.
تٌسٌر الحج والعمرة ألعضاء الجمعٌة وأسرهم
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ثانٌا  :إدارة شئون الجمعٌة
مجلس اإلدارة
مادة ()2
ٌدٌر الجمعٌة مجلس إدارة مكون من ( )15خمسة عشر عضوا منتخبٌن من الجمعٌة العمومٌة وٌلزم لصحة انعقاد المجلس
حضور عدد ( )3ثمانٌة أعضاء وتإخذ قراراته بؤؼلبٌة عدد الحاضرٌن وفً حالة تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي فٌه
الربٌس أو من ٌنوب عنه فً رباسة المجلس.
مادة ()3
ٌتم اسقاط ثلث أعضاء المجلس واستكمال المجلس باالنتخاب وفقا للقانون
مادة ()4
ٌتم انتخاب ربٌس مجلس اإلدارة وناببه واألمٌن العام وأمٌن الصندوق كل عامٌن ما لم تقتضى ظروؾ الجمعٌة ؼٌر ذلك.
مادة ()5
اللجنة التنفٌذٌة
لمجلس اإلدارة الحق فً أن ٌفوض فً بعض اختصاصاته لجنة تنفٌذٌة تشكل من خمسة أعضاء برباسة ربٌس مجلس اإلدارة
أو ناببه وعضوٌة أمٌن الصندوق واألمٌن العام وإثنٌن ٌنتخبهما المجلس من بٌن أعضابه  ،وتجتمع مرة علً األقل كل شهر
الستعراض حالة العمل بالجمعٌة  ،وٌكون اجتماعها صحٌحا بحضور ثالثة أعضاء علً األقل وتدون قرارات اللجنة التنفٌذٌة
فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس االدارة أول بؤول وتختص اللجنة بما جاء تحدٌدا بالمادة  33بالنظام
األساسً للجمعٌة  ،باالضافة إلى ما ٌفوضه مجلس اإلدارة لها فٌه
مادة ()6
إختصاصات شاغلى الوظائف الرئٌسٌة
أوال  -المدٌرالتنفٌذى
* ٌحدد مجلس األدارة فى قرار التعٌٌن المرتب وبدل األنتقال الذى ٌمنح له مع ربط الحوافز التى ٌقررها بمدى تحقٌقه
للمستهدف.
* إذا خلت وظٌفة المدٌرالتنفٌذى فٌقوم مجلس االدارة بتكلٌف أحد أعضائه لالشراف على ادارة الجمعٌة لحٌن تعٌٌن المدٌر
الجدٌد وٌختص عمل المدٌر التنفٌذى على :
 -1أدارة كافة شإون الجمعٌة والتنسٌق بٌن األعضاء ومجلس األدارة واللجان الفنٌة.
 -2تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة واإللتزام بالسٌاسات التى ٌضعها المجلس
 -3تنمٌة عضوٌة الجمعٌة وتنمٌة إٌراداتها بما ٌحقق -على المدى البعٌد  -التوازن المالى بٌن اإلٌرادات
والمصروفات وله فى سبٌل ذلك أن ٌحصل على التبرعات والمنح من الجهات المختلفة وعرضها على
مجلس اإلدارة قبل قبولها نهابٌاً.
 -4إقتراح العالوات ومكافآت الموظفٌن فً حدود النسب الكلٌة المعتمدة من قبل اللجنة التنفٌذٌة.
 -5دراسة العقود واإلتفاقات لعرضها على مجلس اإلدارة إلعتمادها قبل توقٌعها.
ٌ -6قوم باالطالع على جمٌع المكاتبات الواردة للجمعٌـــــة و العرض على مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفٌذٌة أو
الربٌس بما ٌدخل فى اختصاص كل منهم.
 -7التنسٌق مع األمٌن العام فٌما ٌخص عالقة الجمعٌة بالجهة اإلدارٌة.
ً
 -3اقتراح أى تعدٌالت فى اللوابح الداخلٌة لعرضها على مجلس االدارة تمهٌدا للتصدٌق علٌها من الجمعٌة
العمومٌة.
ً
ٌ -3عرض تقرٌرا كل ( )3أشهر عن أنشطة الجمعٌة ومدى تحقٌقه للموازنة التقدٌرٌة وأوجه القصور ان وجدت
ومقترح معالجتها.
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 -10االشراؾ علً اعداد وتقدٌم المشروعات المستقبلٌة وتنفٌذ التعاقدات التً تتم.
ٌحضراجتماعات مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة دون أن ٌكون له صوت معدود.
ثانٌا – ألمدٌرالمالى واإلدارى
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االشراؾ علً جمٌع االنشطة المالٌة واالدارٌة فً الجمعٌة ووٌكون ربٌسة المباشر هو المدٌر التنفٌذى للجمعٌة
ضبط التدفقات النقدٌة بما ٌضمن توافر السٌولة النقدٌة للجمعٌة ونزاهة وشفافٌة المعامالت المالٌة
الرقابة علً كل المعامالت المحاسبٌة والدفترٌة مع تقدٌم التقارٌر المالٌة والتحلٌلٌة الدورٌة التى تطلب منه.
التنسٌق مع المدٌر التنفٌذي العداد الموازانات التقدٌرٌة
التاكد من تطبٌق كل االجراءات واالسالٌب المالٌة السلٌمة والمتعارؾ علٌها
االشراؾ علً كل السٌاسات واللوابح المنظمة لعمل الموارد البشرٌة بالجمعٌة.
التاكد من ان القواعد الحاكمة للمشترٌات وبدالت االنتقاالت والسفر طبقا ألحكام الالبحة اللداخلٌة للجمعٌة

ثانثا :مذير انتسىيق وانعالقاث انعامت
 .1االتصاه ٍع األعضاء ٍِ خاله االدواث اىَْاسبت ٍِ ٍطبىعاث وٍْشىراث وتقارَز صحفُت
 .2حيقت اىىصو بُِ اىجَعُت ووسائو اإلعالً اىَختيفت
 .3اىتخطُط ىتَُْت عضىَت اىجَعُت واقتزاح األّشطت اىالسٍت ىذىل
 .4إدارة مافت ٍطبىعاث اىجَعُت وإرساىها ىألعضاء واىشزماث ومافت اىَتعاٍيُِ ٍع جَعُت اتصاه
 .5تْظٌُ وإدارة مافت اىيقاءاث واىْذواث
 .6االتصاه باىَْظَاث واىجَعُاث اىََاثيت ىذعٌ اىيقاءاث واىتعاوُ اىَشتزك
 .7إصذار اىذىُو اىسْىٌ ألعضاء اىجَعُت
رابعا :مذير انمشروعاث انخذماث
 .1تخطُط وإدارة اىَشزوعاث اىتٍ تقىً بها اىجَعُت وتحذَذ ٍؤشزاث اِداء وٍذي ٍطابقتها ىيَستهذف .وىه أُ َستعُِ
باىَىارد اىَتاحت داخو وخارج اىجَعُت
ٍ .2زاجعت األعضاء اىَستفُذَِ ووضع اىضىابط اىتٍ تنفو قُاس ٍذي رضائهٌ عِ اىخذٍاث اىَقذٍت ىهٌ
 .3اىتْسُق ٍع ىجْت اىَىارد اىبشزَت ىتحذَذ اىبزاٍج اىتذرَبُت اىتٍ َحتاجها األعضاء
 .4اإلشزاف عيً عَو ٍْسقٍ اىَشزوعاث واىتأمذ ٍِ ٍتابعتهٌ ىَشزوعاتهٌ
أُ تنىُ ىذَه ٍهاراث اتصاه ٍع األعضاء واىَقذرة عيً اىتىاصو ٍعهٌ ىتيبُت ٍطاىبهٌ واحتُاجاتهٌ.
.

ثالثا  :الوظائف
مادة ( )7مستحذثت
ادارة انشعب وانهجان
 .1اللجان القطاعية التخصصية :
يشكل بقرار من جملس اإلدارة اللجان القطاعية التخصصية يف اجملاالت الىت هتم االعضاء وختتص ىذه اللجان بدراسة االحتياجات التسويقية مع
القطاعات املناظرة يف الدولة وخترج بالدراسات واألفكار اليت تتبناىا اجلمعية خلدمة أعضائها يف ىذه اجملاالت.

 .1إدارة الشعب الرئيسية :

يشكل إلدارة الشعب الرئيسية جمموعة عمل من  5-3أعضاء تكون مسؤولة عن ادارة نشاط الشعبة واقًتاح األنشطة واملشروعات اليت ختدم الشعبة.
وتشكل جمموعة العمل من رئيس ونائب رئيس وعضو واحد للشعب اليت ال يزيد عدد أعضاءىا عن  25عضو  ،و 3أعضاء للشعب اليت تزيد عن 25
عضو.

 .2تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية :
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تشكل جلنة تنمية املوارد البشرية من شركات التدريب ومديري املوارد البشرية يف الشركات األعضاء وختتص مبساعدة صناعة تكنولوجيا املعلومات على
حتقيق التميز من خالل توفري منتدى اللتقاء املختصني ىف تنمية املوارد البشرية للنظر يف القضايا االسًتاتيجية ،وتيسري تبادل املعلومات بصورة منتظمة،
وتبادل أفضل اخلربات يف جمال إدارة وتنمية املوارد البشرية ،من أجل خلق قوى عاملة أكثر قوة وتعزيز بيئة العمل بوجو عام.
على أن تركز على تطوير سياسات تنمية املوارد البشرية والربامج اليت من شأهنا تشجيع جمال عمل صحي وأكثر انتاجية للشركات العاملة يف قطاع
املعلومات واالتصاالت من خالل :
 رعاٌة المبادرات لتجمٌع وتوزٌع المعلومات ذات االهتمام المشترك (مثل أسالٌب ومناهج نظم االدارة ،وتقنٌات
وأسالٌب متطورة إلدارة الموارد البشرٌة).
 رعاٌة ورش العمل والندوات وؼٌرها من المإتمرات لتلبٌة وتحدٌد احتٌاجات التطوٌر المهنً.
 الحفاظ على التواصل مع اللجان األخرى ومجموعات وطنٌة للقٌام بمشارٌع مشتركة.
 طرح مناهج وبرامج ،و/أو أنشطة لخدمة برامج العضوٌة التً اعتمدتها "اتصال"
 .3مجلس الحكماء :
أ.

تشكٌل المجلس
ٌ تكون المجلس من  7أعضاء ٌتم اختٌارهم بواسطة مجلس إدارة "اتصال" من الخبراء فً مجال نظم
المعلومات واالتصاالت وااللكترونٌات وٌمكن أن ٌكون االعضاء المختارٌن رإساء مجالس ادارة شركات
لنظم المعلومات أو رإساء سابقٌن لجمعٌة اتصال أو أفراد عادٌٌن أو مسإولٌن حكومٌٌن حالٌٌن أو سابقٌن.
ٌ جتمع مجلس الحكماء برباسة أكبر األعضاء سنا وٌنتخب من بٌن أعضابه ربٌسا ومقررا (ٌقوم بعمل نابب
الربٌس عند ؼٌابه)

ب .دورة المجلس
تتطابق دورة مجلس الحكماء مع دورة مجلس إدارة "اتصال" ،وٌعاد تشكٌل المجلس مع كل تشكٌل جدٌد لمجلس
اإلدارة.
ج .اجتماعات المجلس
ٌجتمع المجلس أربع مرات سنوٌا على األقل وٌرأس االجتماعات ربٌس المجلس وفً حالة عدم وجوده ٌرأسها النابب
(المقرر) وفً حالة عدم وجوده ٌرأسها أكبر األعضاء سنا .وٌقوم المقرر بإعداد محضر االجتماع وفً حالة عدم
وجوده ٌقرر ربٌس الجلسة من ٌقوم بإعداد المحضر.

د .اختصاصات المجلس
 اقتراح استراتٌجٌة "اتصال" تقدٌم اقتراحات باألنشطة التً ٌقترح المجلس أن تقوم بها جمعٌة اتصال. فض المنازعات التً تنشؤ بٌن األعضاء أو مجلس اإلدارة والتوفٌق بٌن اآلراء المختلفة بما ٌعود بالنفع علىمجتمع تكنولوجٌا المعلومات.
 مساعدة "اتصال" فً اقتراح وتنسٌق برامج تنمٌة الموارد المالٌة للجمعٌة. تقدٌم اقتراحات بخصوص التعدٌالت واالضافات للقوانٌن المختلفة والتً تساعد على نمو السوق المصري لنظمالمعلومات.
ه .ما ال ٌختص المجلس به
 إدارة اتصال وضع استراتٌجٌة "اتصال" متابعة المشارٌع واألنشطة المختلفة ما لم ٌكلؾ من مجلس اإلدارة رسمٌا. تمثٌل "اتصال" أمام الجهات الرسمٌة ما لم ٌطلب من المجلس ذلك صراحة. تعٌٌن مدٌر الجمعٌة أو أي من أعضاء هٌبة تشؽٌل الجمعٌة6

مادة ()8
شغل الوظائف الدائمة
ٌكون شؽل الوظابؾ الدابمة عن طرٌق التعٌٌن أو الترقٌة أو النقل أو الندب مع مراعاة استٌفاء االشتراطات الالزمة معتمدة من
كل من ربٌس مجلس إدارة الجمعٌة والمدٌر التنفٌذي بالنسبة للوظابؾ الدابمة  ،وٌتم التعٌٌن على النحو التالً :
ٌ تم اجراء اعالن داخلً بمقر الجمعٌة أو اعالن خارجً فى أحد الصحؾ الرسمٌة عن طلب شؽل الوظٌفة المطلوبة
والمواصفات والشروط المحددة لشؽل الوظٌفة المعلن عنها  ،بعد موافقة مجلس اإلدارة على االعالن وصٌؽته.
ٌ تم المفاضلة و االختٌار للسادة المتقدمٌن بناء علً قرار لجنة فنٌة ٌشكلها ربٌس مجلس اإلدارة مكونة من أعضاء
ممثلٌن لكل من مجلس إدارة الجمعٌة والمدٌر التنفٌذي ومدٌر المشروع (أو المدٌر المباشر) والمدٌر المالً واإلداري ،
وفً حالة تعٌٌن مدٌري المشروعات أو الوظابؾ اإلدارٌة ٌتم تكوٌن اللجنة من عضو من مجلس اإلدارة والمدٌر
التنفٌذي والمدٌر المالً واإلداري  ،وتعتمد النتٌجة من ربٌس الجمعٌة ثم من مجلس اإلدارة.
مادة ()9
التعٌٌن بمكافؤة
ٌجوز التعٌٌن بمكافؤة أو بعمولة أو لمدة محددة أو ألعمال مإقتة بقرار من مجلس إدارة الجمعٌة  ،بناء على مذكرة ٌقدمها
المدٌر التنفٌذي إلى اللجنة التنفٌذٌة للجمعٌة.
مادة ()11
شروط شغل الوظائف
ٌشترط فٌمن ٌشؽل إحدى الوظابؾ بالجمعٌة :
 أن ٌكون متمتعا بالجنسٌة المصرٌة.
 أن ٌكون محمود السٌرة وحسن السٌر والسلوك والسمعة.
 أال ٌكون قد حكم علٌه فً جناٌة أو جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة ما لم ٌكن قد رد إلٌه اعتباره فً الحالتٌن.
 أن تتوافر فٌه الشروط المعلنة لشؽل الوظٌفة وٌجتاز االختبارات المقررة للوظٌفة.
 أن ٌكون قد أدي الخدمة العسكرٌة أو أعفً منها (بالنسبة للذكور) وفً حالة اإلعفاء ٌكون قد أدي الخدمة العامة أو
أعفً منها  ،وبالنسبة لإلناث تكون قد أدت الخدمة العامة أو حصلت على إعفاء منها.
 أن ٌثبت لٌاقته للعمل المرشح له.
 أن ٌكون حاصل على المإهالت الالزمة لشؽل الوظٌفة.
 ال ٌجوز تعٌٌن عمال أمٌٌن  ،بل ٌجب أن ٌكونوا حاصلٌن على الشهادة اإلعدادٌة أو ما ٌعادلها.
مادة ()11
مسوغات التعٌٌن
على من ٌقع علٌه االختٌار للتعٌٌن فى إحدى الوظابؾ الدابمة أن ٌستوفً المسوؼات اآلتٌة :
 طلب استخدام (مطبوع)
 صور فوتوؼرافٌة حدٌثة
 صورة البطاقة الشخصٌة
 شهادة بالمإهل العلمً الخاص بشاؼل الوظٌفة وشهادات الخبرة الحاصل علٌها  ،وشهادة محو األمٌة علً األقل
بالنسبة للعمال.
 شهادة المٌالد أو مستخرج رسمً منها.
 صحٌفة الحالة الجنابٌة.
 شهادة المعاملة العسكرٌة إذا كان من الذكور أو شهادة تؤدٌة الخدمة العامة أو اإلعفاء منها بالنسبة لمنن أعفنً عسنكرٌا
وكذلك اإلناث.
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مادة ()12
قرار التعٌٌن
ٌتم التعٌٌن بقرار من ربٌس مجلس إدارة الجمعٌة بعد موافقة اللجنة الفنٌة  ،وٌكون التعٌٌن ألول منرة تحنت االختبنار لمندة ثالثنة
شهور من تارٌخ استالم العمل  ،وٌجوز مد فترة االختبار إلى ثالثة شنهور أخنرى  ،وٌعنرض أمنر العامنل قبنل نهاٌنة هنذه المندة
على المدٌر األعلى إلقرار استمراره فى العمل من عدمه  ،وفى حالة إعادة التعٌٌن ألحد الموظفٌن ٌعفى من شرط االختبنار فنى
حالة ما إذا كانت خدمته السابقة بالجمعٌة خدمة حسنة.
مادة ()13

عقد العمل
ٌحرر عقد عمل مع العامل الذي ٌقع علٌه االختٌار لشؽل إحدى الوظابؾ والممثل القانونً للجمعٌة من نسنختٌن تحنتفظ الجمعٌنة
بنسخة وتسلم النسخة الثانٌة للعامل  ،وٌعتبر ما ٌصدره مجلس اإلدارة أو اللجننة التنفٌذٌنة منن قنرارات فنى شنؤن العناملٌن متممنا
لعقد العمل.
مادة ()14

ملفات العاملٌن
ٌنشننا لكننل عامننل ملننؾ خنناص بننه ٌتضننمن بٌننان حالتننه الوظٌفٌننة وحالتننه االجتماعٌننة مننع مننا ٌطننرأ علٌهننا مننن تؽٌننرات وجننزاءات
وإجنازات اعتٌادٌننة ومرضننٌة – كمننا ٌننودع بنالملؾ مسننوؼات التعٌننٌن والتقننارٌر السنننوٌة وأي تكلٌنؾ بمهننام للجمعٌننة وكننذلك مننا
ٌحصل علٌه العامل من شهادات تقدٌر – وٌكون إٌداع أي مستندات صادرة عن جهات خارجٌة بموجب موافقة المدٌر التنفٌذي.
مادة ()15
العالوات السنوٌة :
ٌحدد المدٌر المباشر لكل عامل أو موظؾ فى أول سنة مالٌة التقٌٌم السنوى للعاملٌن تحت إشرافه المباشنر ولنه أن ٌعنرض هنذا
التقٌٌم علً اإلدارة األعلى منه تدرجا حتى ٌنتهنً األمنر بالمندٌر التنفٌنذي ثنم ٌعتمند نهابٌنا منن ربنٌس الجمعٌنة  ،وتمننح العنالوة
السنوٌة للعامل الذي أمضى بالعم ل سنة على األقل من تارٌخ استالمه العمنل  ،وذلنك بالنسنبة التنى ٌقرهنا مجلنس إدارة الجمعٌنة
بناء على ما تعرضه اللجنة التنفٌذٌة وفى حدود اإلمكانٌات المالٌة المتاحة  ،وٌحرم من العنالوة السننوٌة منن تصندر عننه أعمنال
تخننل بواجبننات الوظٌفننة خننالل العننام السننابق لتقرٌننر العننالوة وٌكنون هننذا الحرمننان بقننرار مننن المنندٌر المباشننر والمنندٌر التنفٌننذي
ومعتمدا من ربٌس الجمعٌة.

مادة ()16
تمنح العنالوة السننوٌة فنى بداٌنة العنام المنالً بنناء علنى التقرٌنر السننوى النذي ٌصندر منن المندٌر المباشنر والمعتمند منن المندٌر
التنفٌذي وربٌس الجمعٌة عن العامل  ،وٌخضع لنظام التقارٌر السنوٌة جمٌع العناملٌن المعٌننٌن والمنتندبٌن  ،وتعند هنذه التقنارٌر
خالل الشهر األخٌر من كل عام وٌمنح العامل بمقتضاه تقدٌر ( ممتاز – جٌد – متوسط – دون المتوسط – ضعٌؾ )  ،وٌكنون
اعداد هذه التقارٌر وفقا للنظم واإلجراءات والنماذج التً تضعها الجمعٌة( .مرفق )2

مادة ()11
ٌحرم العامل المقدم عنه تقرٌر سنوي بدرجة ضعٌؾ أو دون المتوسط من العالوة السنوٌة.

مادة ()18
ال ٌقل الحد األدنى لألجور عن الحد الذي تحدده التشرٌعات العامة.

مادة ()19
المرتبات
تكون مرتبات العاملٌن بالجمعٌة طبقا لهٌكل األجور الخاص بالجمعٌة وما تحدده طبٌعة متطلبات كنل وظٌفنة (مرفنق  )3وتكنون
مرتبات العاملٌن بالمشروعات طبقا لما تحدده المنحة المقدمة من السادة الممولٌن.
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مادة ()21
تعٌٌن الخبراء والمستشارٌن
ٌكون تعٌٌن الخبراء والمستشارٌن بقرار من مجلس اإلدارة مع التوضٌح لنوعٌة هإالء الخبراء والمستشارون  ،وٌكنون التعٌنٌن
بتكلٌفات محددة المدة والمكافؤة وال ٌعتبرون من العاملٌن الدابمٌن بالجمعٌة.

مادة ()21
المزاٌا
ٌحدد بطلب من المدٌر التنفٌذي معتمدا من اللجنة التنفٌذٌة وبموافقة مجلس اإلدارة منح بدالت تمثٌل  /طبٌعة عمنل  /بندل انتقنال
مع الراتب بشرط سماح الموارد المالٌة.

مادة ()22
مصروفات االنتقال والسفر
أ – ٌصرؾ للعامل مصروفات االنتقال والسفر نظٌر القٌام بمؤمورٌة أو مهمة ٌكلؾ بها من إدارة الجمعٌة  ،كما ٌصرؾ ذلك
أٌضا ألعضاء مجلس اإلد ارة أو أعضاء الجمعٌة طبقا للوابح المالٌة و اإلدارٌة التى ٌقترحها مجلس اإلدارة وٌقرها الجمعٌة
العمومٌة ،وعلً القابم بالمؤمورٌة تقدٌم تقرٌر عن هذه المؤمورٌة.
ب – ٌتعٌن فً حالة السفر للخارج صدور قرار من مجلس اإلدارة بالؽرض من السفر ومدة المؤمورٌة.
ج – ٌتعٌن فً حالة السفر فً الداخل ألعضاء الجمعٌة أو المدٌر التنفٌذي صدور قرار من ربٌس مجلس اإلدارة ٌحدد الؽرض
من السفر ومدة المؤمورٌة.
د – ٌتعٌن فً حالة السفر للداخل للجهاز اإلداري صدور قرار من المدٌر التنفٌذي ٌحدد الؽرض من السفر ومدة المؤمورٌة.

مادة ()23
صرف حوافز
ٌجوز للمدٌر التنفٌذي صرؾ حوافز ومكافآت تشجٌعٌة للعامل الذي قام بمجهود ؼٌر عادى أسهم به فى تحقٌنق أهنداؾ الجمعٌنة
 ،وفً جمٌع األحوال ٌجب أال تزٌد المكافآت عن قٌمة شهرٌن من المرتنب أو المكافنآت الشنهرٌة التنً تصنرؾ للعامنل  ،وذلنك
باعتماد ربٌس الجمعٌة  ،وما زاد على ذلك ٌكون بموافقة مجلس اإلدارة.

مادة ()24
العالوات التشجٌعٌة
ٌجوز للمدٌر التنفٌذي اقتراح منح العامنل عنالوة تشنجٌعٌة علنً أال تزٌند عنن العنالوة الدورٌنة المقنررة وذلنك بقنرار منن ربنٌس
مجلس اإلدارة مع مراعاة ما ٌؤتً :
 .1أن تكون كفاءته العامة قد حددت بالتقارٌر السنوٌة بتقدٌر ممتاز عن العامٌن األخٌرٌن.
 .2أن ٌكون العامل قد حقق اقتصادا فً النفقات أو رفعا لمستوي األداء بالعمل.
 .3أال ٌمنح العامل هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتٌن.
 .4ال تمثل هذه العالوة مانعا من استحقاق العالوة الدورٌة فى موعدها بشرط سماح الموارد المالٌة للجمعٌة.

رابعا  :مواعٌد العمل واالجازات
مادة ()25
ساعات العمل
تحدد مواعٌد العمل بقرار من مجلنس إدارة الجمعٌنة أو اللجننة التنفٌذٌنة وال ٌجنوز تشنؽٌل العامنل أكثنر منن ثمنان سناعات ٌومٌنا
متصلة أو  43ساعة أسبوعٌا وٌجوز تشؽٌل العامل اثنتً عشر ساعة متقطعة علً أن ٌصرؾ أجرا إضافٌا لما زاد علً السنبع
سنناعات أو ٌمنننح إجننازة بنندل السنناعات اإلضننافٌة  ،كمننا ٌحنندد مجلننس إدارة الجمعٌننة نظننام احتسنناب التننؤخٌر فننً الحضننور عننن
المواعٌد المحددة  ،وكذلك نظام التصارٌح بمؽادرة العمل بما ٌتفق وظروؾ العمل.
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مادة ()26
الراحة األسبوعٌة
لكل عامل الحق فى راحة أسبوعٌة قدرها ٌومٌن بؤجر كامل وهو ٌوم الجمعة والسبت من كل أسبوع  ،وله الحق فى إجازة
بؤجر كامل فى األعٌاد والمناسبات الرسمٌة التً تقررها الدولة  ،والدارة الجمعٌة الحق فى تشؽٌل العامل فى هذا الٌوم بؤجر
مضاعؾ أو مقابل إجازة مضاعفة لهذا الٌوم إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة ()21
السنة المالٌة
تتخذ السنة المٌالدٌة من أول ٌناٌر إلى آخر دٌسمبر أساسا الحتساب اإلجازات التى تمنح للعاملٌن.

مادة ()28
الحق االنتخابً والتقاضً
ال ٌعتبر انقطاعا عن العمل أو ٌحسب من اإلجازات تؽٌب العامل بسبب أداء الحق االنتخابً أو مثوله أمام القضاء.

مادة ()29
اإلجازات العارضة
ٌستحق العامل اجازة عارضة لمدة سبعة أٌام فى السنة لسبب طارئ ٌتعذر معه الحصول على أٌة اجازة أخرى بشرط أال تزٌد
عن ٌومٌن فى المرة الواحدة وتعتمد بموافقة المدٌر المباشر  ،وتخصم اإلجازات العارضة من رصٌد اإلجازات السنوٌة.

مادة ()31
اإلجازات االعتٌادٌة
ٌستحق العامل اجازة اعتٌادٌة سنوٌة بؤجر كامل حسب البٌان التالً :
ٌ 15 وما فى السنة األولً من التعٌٌن وذلك بعد مضى ستة أشهر على استالم العمل.
ٌ 21 وما لمن أمضى سنة كاملة بالعمل.
ٌ 30 وما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات متصلة أو تجاوز سن الخمسٌن.
وٌحتفظ العامل برصٌد اجازاته االعتٌادٌة التى تعذر حصوله علٌها بسبب ظروؾ العمل والمثبت ذلك كتابة  ،على أن ٌجوز أن
ٌحصل على اجازة من هذا الرصٌد بما ال ٌتجاوز ستٌن ٌوما فى السنة باإلضافة إلى االجازة االعتٌادٌة المستحقة عن تلك السنة
إذا سمحت ظروؾ العمل بذلك وبعد موافقة المدٌر التنفٌذي.

مادة ()31
مواعٌد اإلجازات
تحنندد مواعٌنند اإلجننازات االعتٌادٌننة حسننب مقتضننٌات العمننل وظروفننه وٌجننوز تقصننٌرها أو تؤجٌلهننا أو قطعهننا ألسننباب قهرٌننة
تقتضٌها مصلحة العمل  ،وفى جمٌع األحوال ٌجب أن ٌحصل العامل علنى إجنازة سننوٌة مندتها خمسنة أٌنام متصنلة علنى األقنل
نظرا ألن أٌام العمل خمسة أٌام فً األسبوع.

مادة ()32
اإلجازات المرضٌة
للعامل الحق فى اجازة مرضٌة  7أٌام عن كل سنة وٌستلزم تقدٌم شنهادة مرضنٌة فنى حالنة االنقطناع بسنبب المنرض ثالثنة أٌنام
متصلة فؤكثر.
عند بلوغ العامل سن الخمسٌن ٌحق للعامل اجازة مرضٌة قدرها ٌ 15وما خالل السنة الواحدة.
ال ٌحق ترحٌل رصٌد اإلجنازات المرضنٌة منن عنام آلخنر  ،إذا تعندت اإلجنازات المرضنٌة الحند المسنموح بنه ٌحنق للعامنل أن
ٌطلب خصم اإلجازات المرضٌة الزابندة منن اإلجنازة االعتٌادٌنة إذا كنان لنه رصنٌد مننه ٌسنمح بنذلك أو تخصنم منن اجنره طبقنا
للوابح المنظمة لقانون العمل.
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مادة ()33
اإلجازات المرضٌة الطوٌلة
للعامل الذي ٌثبت مرضه من الجهات الطبٌة الرسمٌة الحق فً اجازة مرضٌة بنؤجر ٌعنادل  %75منن أجنره عنن الثالثنة أشنهر
األولى تزاد بعدها النسبة إلى  %35من أجره عن الثالثة اشهر التالٌة  ،وذلك خالل السنة الواحدة  ،وتثبت اإلجازات المرضنٌة
من الجهات الرسمٌة المختصة.

مادة ()34
إجازات الوضع
للعاملة التى أمضت أكثر من عشرة شهور فى خدمة الجمعٌة الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون ٌوما بؤجر كامل وتشمل المندة
التى تسبق الوضع والتً تلٌها بشرط أن تقدم شهادة طبٌة مبٌنا بها التارٌخ الذى ٌرجح حصول الوضع فٌه  ،وال تستحق العاملنة
هذه اإلجازة ألكثر من مرتان طوال مدة خدمنها  ،وال ٌجوز تشؽٌل العاملة خالل الخمسة وأربعٌن ٌوما التالٌة للوضع.
فى خالل األربع وعشرون شهرا التالٌة لتارٌخ الوضع ٌكون للعاملة التى تضع طفلها – فضنال عنن مندة الراحنة المقنررة بنظنام
العمل الٌومً بالجمعٌة – الحق فى فترتٌن أخرتٌن لهذا الؽرض ال تقل كنل منهمنا عنن نصنؾ سناعة  ،وللعاملنة الحنق فنى ضنم
هاتٌن الفترتٌن  ،وتحسب هاتان الفترتان اإلضافٌتان من ساعات العمل وال ٌترتب علٌهما أي تخفٌض فى األجر.

مادة ()35
العمل فى اإلجازات والعطالت الرسمٌة
إذا اضطرت ظروؾ العمل وبموجب موافقة مسبقة من المدٌر المباشر للعامل أن ٌشنارك بالعمنل خنالل أٌنام العطنالت الرسنمٌة
أو الراحة األسبوعٌة  ،وللعامل الحق فى إضافة هذه األٌام إلى رصٌد إجازته السنوٌة أو صنرؾ المقابنل النقندي لهنا بحسنب منا
تقرره إدارة الجمعٌة فى هذا الصدد.

مادة ()36
الحج
ٌجوز منح العامل إجازة بمرتب لمدة شهر واحد فقط وال تحسب من إجازته ألداء فرٌضة الحج وذلك بعند انتهناء خمنس سننوات
متصلة بالعمل بالجمعٌة وتستحق هذه اإلجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمة العامل.

خامسا  :النقل والندب واإلعارة والبعثات
مادة ()31
النقل
ٌجوز إعادة تعٌٌن (نقل ) العامل فى وظٌفة أخرى بذات المزاٌا المالٌة بنناء علنى طلبنه أو لحاجنة العمنل  ،وٌنتم ذلنك بقنرار منن
مجلس إدارة الجمعٌة أو اللجنة التنفٌذٌة.

مادة ()38
الندب
ٌجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعٌة أو اللجنة التنفٌذٌة ندب العامل للقٌام مإقتا بعمل وظٌفة أخرى.

سادسا  :انتهاء الخدمة
مادة ()39
انتهاء الخدمة
تنتهً خدمة العامل بالجمعٌة ألحد األسباب التالٌة :
 بلوغ السن المقرر لترك الخدمة (المعاش) – .انظر مادة  40أدناه –
 عدم اللٌاقة للخدمنة صنحٌا  ،وال ٌجنوز فصنل العامنل لهنذا السنبب قبنل نفناذ إجازاتنه المرضنٌة واالعتٌادٌنة منا لنم
ٌطلب إنهاء خدمته قبل ذلك باالستقالة.
 االستقالة  ،وٌعتبر فى حكمها انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أٌام متصلة أو عشرٌن ٌوما منفصلة خالل
السنة الواحندة دون عنذر مقبنول  ،وٌشنترط فنى حالنة االنقطناع أن ٌننذر العامنل كتابنة بعند خمسنة أٌنام فنى الحالنة
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األولى وؼٌابه عشنرة أٌنام فنى الحالنة الثانٌنة  ،وٌتعنٌن عنرض أمنر العامنل علنى مجلنس إدارة الجمعٌنة أو اللجننة
التنفٌذٌة.
 الفصل من الخدمة بالطرٌق التؤدٌبً
 إذا حكم علٌه نهابٌا فى جناٌة أو فى جنحة ماسة بالشرؾ أو األمانة أو اآلداب العامة.
 وفاة العامل حقٌقة أو حكما وٌكون تقرٌر الوفاة حكما بموجب حكم قضابً.
عجز العامل كلٌا عن أداء عمله األصلً أو عجزه جزبٌا بصفة مستدٌمة متى ٌثبت عدم وجنود أي عمنل آخنر ٌمكنن تؤهٌلنه
له طبقا لقوانٌن التؤمٌنات والعمل والتؤهٌل االجتماعً.

مادة ()41
سن التقاعد
سن التعاقد بالنسبة للعاملٌن ستٌن سنة مٌالدٌة وٌجوز استبقاء العامنل لمندة ال تزٌند علنى خمنس سننوات أخنرى بشنرط أن ٌكنون
قادرا فعال على أداء العمل بنفس الكفاءة وبموافقة مجلس اإلدارة.

مادة ()41
االستقالة
للعامل أن ٌقدم استقالته من وظٌفته قبل تارٌخ االستقالة بشهرٌن على األقل  ،وتكون االستقالة مكتوبة وؼٌر معلقة على شرط أو
مقترنة بقٌد  ،وعلٌه أن ٌستمر فى عمله إلى أن ٌبلػ بقرار قبول استقالته خنالل الثالثنٌن ٌومنا األولنى منن تنارٌخ تقندٌمها  ،وفنى
حالة عدم إخطاره فى المدة المذكورة تعتبر االستقالة مقبولة.

مادة ()42
ٌعطى لكل عامل مجانا عند انتهاء خدمته شهادة ٌثبت فٌهنا تنارٌخ دخولنه الخدمنة وتنارٌخ خروجنه منهنا وننوع العمنل النذي كنان
ٌإدٌه وٌبٌن فٌها أٌضا قٌمة األجور والمرتبات األخرى ونوع االمتٌازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك.

مادة ()43
إذا توفى العامل وهو فى الخدمة ٌصرؾ ألسرته ما ٌعادل مرتب شهرٌن شناملٌن كناملٌن لمواجهنة نفقنات الجننازة حسنبما ٌقنرر
مجلس إدارة الجمعٌة أو اللجنة التنفٌذٌة  ،وبحد أدنى ثالثمابة جنٌها وحد أقصى ألؾ جنٌنه مصنري  ،كمنا تصنرؾ منحنة تعنادل
اجر العامل كامال عن الشهر الذي توفى فٌه باإلضافة إلى ما ٌوازي أجر شهرٌن من الراتب الشامل وبحند أقصنى  3000جنٌنه
كمكافؤة نهاٌة خدمة  ،وذلك بقرار من مجلس اإلدارة فى حالة سماح الموارد المالٌة للجمعٌة.

سابعا  :مصروفات االنتقال وبدل السفر
مادة ()44
سفر العاملٌن
للعامل الحق فى استرداد المصروفات الفعلٌة التى ٌتكبدها فى االنتقال أو السنفرداخل وخنارج النبالد لتؤدٌنة مهمنة ٌكلنؾ بهنا منن
قبننل إدارة الجمعٌننة وذلننك وفننق الحنندود المالٌننة الصننادر بهننا قننرار التكلٌننؾ  ،ولننه الحننق فننى صننرؾ بنندل سننفر مقابننل النفقننات
الضرورٌة التى ٌتحملها بسبب المبٌت ألداء تلك المهمة  ،ولمجلس إدارة الجمعٌة أن ٌقرر فى هنذا الشنؤن منا ٌنراه مناسنبا سنواء
كان بداخل أو خارج الجمهورٌة وفقا لالبحة بدل السفر الصادرة من مجلس اإلدارة والمعتمدة من الجمعٌة العمومٌة.

مادة ()45
سفر أعضاء الجمعٌة أو المدٌر التنفٌذي
لعضو الجمعٌة أو المدٌر التنفٌذي الحق فى السفر لتؤدٌة مهمة ٌكلؾ بها من قبل ربٌس مجلس اإلدارة  ،باإلضافة إلى بدل السفر
المقرر بالمادة  44بعالٌه فى حالة المبٌت خارج بلد اإلقامة بالفبات التى تقررها الجمعٌة العمومٌة (علً أال ٌنتم الجمنع بنٌن بندل
االنتقال وبدل حضور جلسات) وذلك طبقا للقوانٌن واللوابح الحكومٌة المنظمة للسفر مع مراعاة سماح المنوارد المالٌنة للجمعٌنة
بذلك.
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ثامنا  :واجبات العاملٌن واألعمال المحظورة علٌهم
مادة ()46
ٌجب على العامل مراعاة األحكام اآلتٌة :
 أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة.
 المحافظة على مواعٌد العمل واتباع اإلجراءات التى تحددها إدارة الجمعٌة فى حالة التؽٌب عنن العمنل أو التنؤخٌر عنن
المواعٌد.
 المحافظة على كرامة الوظٌفة بالمسلك الالبق بها.
 المحافظة على ممتلكات وأموال الجمعٌة.
 إبالغ إدارة الجمعٌة بمحل إقامته وحالته االجتماعٌة وكل تؽٌٌر ٌطرأ علٌها فى خالل أسبوع من حندوث التؽٌٌنر (انظنر
مادة .)20-65
 أن ٌنفذ ما ٌصدر إلٌه من أوامر وذلك فى حدود القوانٌن واللوابح والنظم المعمول بها.

مادة ()41
ٌحظر على العامل بذاته أو بالوساطة ما ٌلً :
 إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرٌة بطبٌعتهنا أو بمقتضنى تعلٌمنات تصندر بنذلك وٌظنل هنذا االلتنزام قابمنا
بعد انتهاء العالقة الوظٌفٌة.
 االحتفاظ لنفسه بؤصل أو صورة أي ورقة من األوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عمال كلؾ به شخصٌا.
 الجمننع بننٌن عملننه وأي عمننل آخننر إذا كننان مننن شننؤن ذلننك اإلخننالل بواجبننات وظٌفتننه أو ال ٌتفننق مننع كرامننة الوظٌفننة
ومقتضٌاتها والبد من حصوله على موافقة كتابٌة مسبقة من إدارة الجمعٌة على العمل اآلخنر إذا كنان ال ٌتعنارض منع
عمله بالجمعٌة.
 االشتراك فى اوجه نشاط المشروعات أو المنشآت التى تمارس نشاطا مماثال مرتبطا بالنشاط الذي تمارسه الجمعٌنة إال
بموافقة مجلس إدارة الجمعٌة.
 قبول أي هداٌا أو مكافؤة أو عمولنة أو قنرض منن أي ننوع بمناسنبة قٌامنه بواجبنات وظٌفتنه  ،إال إذا كاننت صنادرة منن
إدارة الجمعٌة أو بموافقتها.
 التصرٌح بمعلومات أو بٌانات تتصل بعمل الجمعٌة ما لم ٌكن ذلك بحكم عمله أو بتصرٌح من مجلس إدارة الجمعٌة.
 مخالفة تعلٌمات األمن التى تصدر من الجهات المختصة.

تاسعا  :التؤدٌب
مادة ()48
المخالفٌن
كل من ٌخالؾ الواجبات أو ٌرتكب المحظورات المنصوص علٌها فى هذه الالبحنة أو ٌخنرج علنى مقتضنى الواجنب فنى أعمنال
وظٌفتنه ٌجنازى بإحندى الجنزاءات المنصننوص علٌهنا فنى المنواد التالٌننة وذلنك بمنا ٌتناسنب مننع وظٌفتنه وظنروؾ المخالفنة التننى
ارتكبها وال ٌعفى العامل من الجزاء اسنتنادا إلنى أمنر صنادر إلٌنه منن ربٌسنه إال إذا ثبنت أن ارتكناب المخالفنة كنان تنفٌنذا ألمنر
مكتوب بذلك صادر إلٌه من هذا النربٌس بنالرؼم منن تنبٌهنه كتابنة إلنى المخالفنة وفنى هنذه الحالنة تكنون المسنبولٌة علنى مصندر
األمر وحده.

مادة ()49
التحقٌق
كل عامل ٌقنع مننه منا ٌسنتدعى مإاخذتنه ٌحنال إلنى التحقٌنق النذي ٌتنواله منن ٌنتدبنه مجلنس إدارة الجمعٌنة أو اللجننة التنفٌذٌنة ،
وٌسؤل فى محضر مكتوب عن المنسوب إلٌه  ،كما ٌسؤل الشهود إن وجدوا  ،وٌسجل دفاعه.

مادة ()51
الجزاءات
الجزاءات التؤدٌبٌة التى ٌجوز توقٌعها على العاملٌن هً :
 لفت النظر.
 اإلنذار.
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 تؤجٌل موعد استحقاق العالوة.
 الخصم من المرتب بحد أقصى خمسة أٌام فى المرة الواحدة ولمدة ال تجاوز شهر فى السنة.
 الوقؾ عن العمل.
 الحرمان من العالوة الدورٌة.
 الفصل من الخدمة مع صرؾ المكافؤة المستحقة أو بدون صرؾ المكافؤة المستحقة.

مادة ()51
وقف صرف المرتبات
إذا وقع من العامل خطؤ جسٌم أو جرٌمة ٌجوز إٌقافه عن العمل لحٌن الفصل فٌما هو منسوب إلٌه  ،وٌكنون اإلٌقناؾ بقنرار منن
مجلس إدارة الجمعٌة أو اللجنة التنفٌذٌة  ،وال ٌجوز أن تزٌد مدة اإلٌقاؾ عن ستٌن ٌومنا  ،وٌجنوز وقنؾ صنرؾ مرتنب العامنل
الموقوؾ عن العمل طوال مدة اإلٌقاؾ.

مادة ()52
توقٌع الجزاءات
ٌكون توقٌع الجزاءات المنصوص علٌها بالجندول المرفنق بهنذه الالبحنة وبقنرار منن مجلنس إدارة الجمعٌنة أو اللجننة التنفٌذٌنة ،
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونٌة المقررة.

مادة ()53
التلفٌات
إذا تسبب العامل فى فقد أو إتالؾ آالت ومهمات تملكها الجمعٌة أو كانت فى عهدته وجب أن ٌتحمنل المبلنػ النالزم نظٌنر إعنادة
الحالة لما كانت علٌه  ،وٌحق الدارة الجمعٌة العدول عن هذا القرار إذا كانت أسباب التلؾ قهرٌة واسنتحالة تجنبهنا  ،حتنى ولنو
تعذر إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه سابقا  ،وذلك بموجب تقرٌر فنً عن الحادث.

مادة ()54
التظلمات
ٌكون التظلم من توقٌع الجزاءات إلى مجلس إدارة الجمعٌة.

عاشرا  :نظام التعٌٌن بمكافآت أو بعمولة
مادة ()55
ٌكنون شننؽل العامنل بمكافننؤة أو بعمولننة لعمنل محنندد أو بوظٌفنة تحنندد واجباتهننا ومسنبولٌاتها واالشننتراطات النالزم توافرهننا فننٌمن
ٌشؽلها لكل حالة على حدة.

مادة ()56
تعٌٌن عاملٌن بمكافآت أو بعمولة
ٌجوز الدارة الجمعٌة تعٌٌن عاملٌن بمكافآت شاملة لمدة محددة وألعمال مإقتة للقٌام بؤعمال تتطلب مهارة أو تخصصات معٌننة
ؼٌر متوفرة أو للقٌام بعمل ؼٌر مستدٌم  ،كما ٌجوز تعٌٌن عاملٌن بعمولة للقٌام بؤعمنال البٌنع أو تحصنٌل إٌنرادات وٌراعنى فنى
ذلك المادة ( )3من هذه الالبحة.

مادة ()51
التعاقدات
ٌكون توظٌؾ العاملٌن بمكافؤة أو بعمولة بطرٌق التكلٌؾ وذلك فنى حندود منا تسنمح بنه مٌزانٌنة الجمعٌنة ولنو جناوز العمنر سنن
الستٌن سنة  ،كما ٌجوز للعامل بنظام العمولة أن ٌحدد له مرتب محدود مقابل تنفٌذ الحند األدننى منن العمنل المكلنؾ بنه ومنا زاد
على ذلك ٌخضع لنظام الحوافز أو العمولة وٌتضمن العقد كافة قواعد التعامل وشروط االستمرار أو اإلنهاء وقواعد الصرؾ.
14

مادة ()58
التجدٌد
تبرم الجمعٌة عقدا أو أمر تكلٌؾ مع العامل بمكافؤة أو بنظام العمولة لمدة ال تزٌد عن سنة تبدأ من تارٌخ استالمه العمل وٌجنوز
تجدٌدها لمدة أو أكثر بحٌث ال تجاوز مدة التجدٌد سنة واحدة  ،وما جاوز ذلنك ٌكنون بمبنرر ٌعنرض علنى مجلنس اإلدارة ألخنذ
موافقته.

مادة ()59
الزٌادات
ٌحدد فى العقد أو أمر التكلٌؾ المكافؤة الشاملة للوظٌفة التى ٌشؽلها العامل  ،وٌجوز زٌنادة المكافنؤة الشناملة المقنررة عنند تجدٌند
التعاقد.

مادة ()61
القواعد المطبقة
ال تسري على العامل المعٌن بمكافؤة أو بنظام العمولة القواعد المطبقة على العناملٌن بالجمعٌنة والنواردة بالبحنة شنبون العناملٌن
وٌكون العقد شامال لكافة القواعد ما لم ٌنص به على سرٌان قواعد العاملٌن بالجمعٌة.

مادة ()61
المكافآت
ٌجوز إلدارة الجمعٌة منح العامل المعٌن بمكافؤة شاملة أو بنظام العمولة مقابال عن الجهود ؼٌر العادٌة واألعمال اإلضافٌة التى
ٌكلؾ بها وكذلك ما تراه مالبما لطبٌعة الوظٌفة من مٌزات أخري.

حادي عشر  :قواعد عامة
مادة ()62
تكون القواعد العامة التالٌة سارٌة على كافة العاملٌن بالجمعٌة ما لم تنص عقود أو اتفاقٌات أو قوانٌن أخرى على ؼٌر ذلك.
ٌ .1جوز استبدال عقوبة الخصم بعقوبة اإلٌقاؾ.
 .2الجزاءات الواردة بالالبحة تمثل الحد األقصى لما ٌجوز توقٌعه وإلدارة الجمعٌة النزول عنن هنذا الحند حسنبما ٌتنراءى
لها من الظروؾ والمالبسات.
 .3المخالفات التى ٌكو ن الجزاء عنها ؼرامة أو إٌقاؾ لمدة تزٌد عنن ثالثنة أٌنام ٌكنون تحقٌنق المخالفنة بمعرفنة منن تحندده
إدارة الجمعٌة الذي ٌسمع أقوال المخالؾ وٌحرر محضرا بذلك وٌحفظ فى ملؾ العامل  ،وٌكون توقٌع عقوبة الؽرامنة
أو اإلٌقاؾ لمدة تزٌد عن ثالثة أٌام وكذلك عقوبة الفصل من الخدمة بقرار من مجلس اإلدارة.
 .4األجر الذي ٌتخذ أساسا الحتساب عقوبة الخصم هو األجر األساسً والمحدد فى العقد والقرارات المكملة له.
 .5ال ٌستقطع من أجر العامل وفاءا للؽرامات الموقعة علٌه أكثر من ألجر عشرة أٌام فى الشهر الواحد.
 .6إذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة أشهر من تارٌخ المخالفة السابقة علٌها والتى منن نوعهنا اعتبنرت كؤنمنا تحندث ألول
مرة.
ٌ .7حظر توقٌع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة  ،كما ٌحظر الجمع بٌن اقتطاع جزء من اجر العامل وبنٌن أي
عقوبة أخري.
 .3بالنسبة للمخالفة الواردة بنرقم  6منن المنادة رقنم (ٌ )65جنوز السنماح للعامنل بممارسنة العمنل علنى أن ٌحنرم منن أجنر
ساعات التؤخٌر  ،وذلك فضال عن توقٌع العقوبة المقررة للؽٌاب بدون إذن.
 .3بالنسبة للمخالفة الواردة برقم  3من المادة رقم ( )65إذا كان ترك العمل أو االنصنراؾ مننه قبنل المٌعناد مندة سناعة أو
أكثر ٌ ،جوز حرمان العامل من أجره عن هذه الساعات  ،وذلك فضال عن توقٌع العقوبة المقررة للؽٌاب بدون إذن.

15

ثانً عشر  :الئحة الجزاءات
مادة ( ) 63
ً
ٌطبق على العاملٌن بالجمعٌة البحة الجزاءات النموذجٌة الصادرة من وزارة القوى العاملة تطبٌقا للقانون رقم  137لسنة
 1331حسب البٌان التالى:

م

1

2

3

4

5

6

7

3
3
10
11
12

نوع المخالفة
أوالً  :مخالفات تتعلق بمواعٌد العمل
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور لؽاٌة
 15دقٌقة بدون إذن أو عذر مقبول(
إذا ترتب على التؤخٌر تعطٌل عمال
أخرٌن) .
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور لمدة
أكثر من  15دقٌقة لؽاٌة  30دقٌقة
دون إذن أو عذر مقبول( إذا ترتب
على التؤخٌر تعطٌل عمال أخرٌن) .
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور لمدة
أكثر  30دقٌقة دون عذر مقبول( إذا
لم ترتب على التؤخٌر تعطٌل عمال
أخرٌن) .
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور لمدة
أكثر  30دقٌقة دون إذن أو عذر
مقبول( إذا ترتب على التؤخٌر تعطٌل
عمال أخرٌن) .
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور لمدة
أكثر من  45دقٌقة دون عذر مقبول
سواء ترتب على التؤخٌر تعطٌل عمال
أخرٌن أم ال .
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور لمدة
ساعة أو أكثر دون إذن أو عذر مقبول
سواء ترتب على التؤخٌر تعطٌل عمال
أخرٌن أم ال .

درجة الجزاء
أول مرة

ثانى مرة

ثالث مرة

رابع مرة

إنذار كتابى

% 10

ربع ٌوم

نصؾ ٌوم

% 10

ربع ٌوم

نصؾ ٌوم

ٌوم

ربع ٌوم

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

ثالثة أٌام

ٌ 3/4وم

ٌوم و نصؾ

ٌومان

ثالثة أٌام

( منع العامل من الدخول و ٌعتبر ؼاببا ً بدون إذن )
= أنظر مادة = 3 – 64

ٌوم أجر
كامل مع
ربع ٌوم مع نصؾ ٌوم مع
حرمان العامل حرمان العامل حرمان العامل
الؽٌاب دون إذن أو عذر مقبول
من أجره عن من أجره عن من االجر عن
كل ٌوم
أٌام الؽٌاب
أٌام الؽٌاب
الؽٌاب
نصؾ ٌوم
ترك العمل أو االنصراؾ قبل المٌعاد ربع ٌوم =
ٌوم
-3-64
انظر المادة
بدون إذن أو عذر مقبول
البقاء فى المنشؤة أو العودة إلٌها بعد
ٌومان
ٌوم
نصؾ ٌوم
إنتهاء مواعٌد العمل دون مبرر
ثانٌا  :مخالفات تتعلق بنظام العمل :
ٌوم
نصؾ ٌوم
ربع ٌوم
الخروج من ؼٌر المكان المحدد
للخروج
إستقبال الزابرٌن من ؼٌر عمال
ٌوم
نصؾ ٌوم
ربع ٌوم
المنشؤة فى أماكن العمل دون إذن من
اإلدارة
القراءة أثناء العمل

نصؾ ٌوم

ربع ٌوم
16

ٌوم

ٌومان أجر مع
حرمان العامل من
أجر كل ٌوم من أٌام
الؽٌاب
ٌومان
 3أٌام
ٌومان
ٌومان
ٌومان

13

األكل فى ؼٌر المكان أو المٌعاد
المحدد لذلك

14

النوم أثناء العمل

15
16
17
13
13
20
21
22
23

التسكع أو تواجد العامل فى ؼٌر محله
أثناء ساعات العمل دون إذن .
إدخال منشورات أو مطبوعات
ونشرها أو توزٌعها بدون إذن .
إدخال منشورات أو مطبوعات تضر
بؤمن المنشؤة .
جمع نقود أو إعانات أو توقٌعات بدون
إذن .
استعمال تلٌفونات المنشؤة ألؼراض
شخصٌة بدون إذن .
عدم اإلخطار عن تؽٌٌر الحاله
االحتماعٌة ومحل األقامة فى مٌعاد
ؼاٌته إسبوع
كتابة بٌانات أو عبارات أو لصق
إعالنات على الجدران أو ؼٌرها .
تسلم العامل سركى أحد زمالبه
االدعاء كذبا على الرإساء وعلى
الزمالء مما ٌإدى إلى تعطٌل العمل
.
عدم ختم سركً العمل (التوقٌع بدفتر
الحضور واالنصراؾ ) عند الدخول
أو الخروج .
التالعب فى طرٌقة إثبات الحضور
واالنصراؾ .

ربع ٌوم

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

ٌوم

ٌومان

ٌ 3وم

ٌ 4وم

ربع ٌوم

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

ٌوم

ٌومان

ٌ 3وم

ٌ 4وم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

نصؾ ٌوم

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

 3أٌام

 5أٌام

الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها.

الفصل بعد العرض
على اللجنة الثالثٌة

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

23

عدم تنفٌذ التعلٌمات الخاصة بالعمل
بشرط أن تكون التعلٌمات بالكتابة
العربٌة ومعلقة فى مكان ظاهر .

ٌومان

 3أٌام

الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها

الفصل بعد العرض
على اللجنة الثالثٌة

30

التحرٌض على مخالفة االوامر أو
التعلٌمات الخاصة بالعمل .

 3أٌام

الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها

24
25

26

27
23

تعمد إنقاص االنتاج أو االهمال الذى
ٌإدى إلى عدم جودتة .
مخالفة أو عدم إطاعة األوامر الخاصة
بالعمل .
اإلسراؾ فى استهالك الخامات بدون
عذر مقبول .

17

الفصل بعد العرض على اللجنة
الثالثٌة

31

32
33
34
35
36

37

33

33
40
41
42
43
44
45
46
47
43

النوم أثناء العمل فى الحاالت التً
تستدعى الٌقظة المستمرة .
رفض العامل بدون مبرر العمل
الموكل إلٌه بشرط أال ٌختلؾ جوهرٌا
عن عمله األصلً .
استعمال الخامات أو اآلالت فى
األؼراض الخاصة .
االهمال أو التهاون الجسٌم فى العمل
الذى قد ٌنشؤ عنه ضر بالػ لالرواح
أو الممتلكات .
العبث أو اتالؾ ماكٌنات المنشؤة أو
آالتها أو مهماتها .
التدخٌن فى األماكن الممنوع التدخٌن
فٌها محافظة على سالمة العمال أو
المنشؤة .
ثالثا  :مخالفة تتعلق بسلوك العامل :
إدخال أشٌاء ؼٌر مصرح بها أو
إجراء معامالت تجارٌة داخل مكان
العمل .
إدخال مشروبات روحٌة فى أماكن
العمل .
التدخٌن أثناء العمل أو فى أماكن
العمل إذا كان للتدخٌن ال ٌترتب
الخطورة .
التدخٌن أثناء العمل أو فى أماكن
العمل إذا كان للتدخٌن خطورة على
المنشؤة .
التشاجر مع الزمالء أو إحداث
مشاؼبات فى محل العمل .
االعتداء البسٌط على الرإساء أو
وكالء الرإساء .
التفوه بؤلفاظ تخدش الحٌاء أو القٌام
بؤٌة تصرفات ؼٌر البقة .
االمتناع عن توقٌع الكشؾ الطبى عند
طلب طبٌب المنشؤة .
التمارض .
االخالل بالنظام أو األداب أثناء
التواجد بالعٌادة أو مستشفى لعالج
عمال المنشؤة
تصرؾ العامل للؽٌر فى االدوٌة و
وسابل العالج المخصصة له شخصٌا ً
مخالفة التعلٌمات الصحٌة المعلقة فى
أماكن العمل أو تعلٌمات االمن
الصناعى

الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها

 3أٌام

الفصل بعد العرض على اللجنة
الثالثٌة

ٌثبت االمتناع فى محضر وٌعرض أمر العامل على اللجنة الثالثٌة .
إنذار كتابً
بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة .

إنذار كتابً
بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة .

إنذار كتابً
بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة .

إنذار كتابً
بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة .

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها

الفصل بعد العرض
على اللجنة الثالثٌة

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

إنذار كتابً بالفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة
ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌومان

 3أٌام

4أٌام

 5أٌام

ٌوم

ٌومان

 3أٌام

 5أٌام

18

43

رفض التفتٌش عند االنصراؾ من
العمل

 3أٌام

50

عدم تورٌد النقود المحصلة لحساب
المنشؤة فى المواعٌد المقررة دون
مبرر

إنذار كتابى
بالفصل

51

52

53

قبول نقود أو هداٌا من شخص بقصد
التؤثٌر على المرتشى للقٌام بؤى عمل
ٌتعلق باألعمال المنشؤة
إعطاء نقود أو هداٌا ألحد زمالبه من
العاملٌن بالمنشؤة بهدؾ التؤثٌر على
المرتشى
تفوه العامل بما ال ٌتفق و االحترام
الواجب لدٌن ألو عقٌدة االخرٌن أثناء
العمل

 5أٌام

الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها

الفصل بعد العرض
على اللجنة الثالثٌة

الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة

الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة
الفصل بعد العرض على اللجنة الثالثٌة
الحرمان من
كل العالوة
الدورٌة
السنوٌة أو
جزء منها

ثالثة أٌام

19

الفصل بعد العرض على اللجنة
الثالثٌة

الباب الثانى

21

الباب الثانى
ثالث عشر  :النظام المالى و الحسابات
مادة ( (64
تتكون موارد الجمعٌة من :
 .1االعانات التى توافق علٌها الجمعٌة من أى جهة.
 .2التبرعات و الهبات.
 .3رسوم مقابل الخدمات و االنشطة.
 .4اشتراكات االعضاء.
 .5المنح و العقود المبرمة من مصادر التموٌل المختلفة لممارسة أنشطة الجمعٌة.
مادة ( ) 65

حسابات البنوك
تودع أموال الجمعٌة فى حساب جارى بؤحد البنوك المحلٌة و ال ٌتم الصرؾ إال بموجب شٌكات موقع علٌها من الربٌس و أمٌن
الصندوق.

مادة ( ) 66
الحساب الختامى
فى نهاٌة كل سنة مالٌة تقوم الجمعٌة بعمل مٌزانٌنة عمومٌنة وحسنابات ختامٌنة تضنم حسناب إٌنرادات ومصنروفات ومقبوضنات
ومدفوعات ونتٌجة أعمال الجمعٌة خالل السنة المالٌة المشار إلٌها..
مادة ( ) 61
ٌعرض على مجلس االدارة كل ثالثة شهور المركز المالى للجمعٌة و ٌتضمن بٌانات شاملة عن المنوارد المالٌنة و المصنروفات
و ٌوضح فٌها الموارد المالٌة التى ٌتم تحصٌلها و المصرفات عن المدة السابقة النعقناده و االحتٌاجنات المقندرة للفتنرة القادمنة و
مدى التؽٌرات التى طرأت على الموازنة المالٌة إذا ما كانت تؽٌٌرات تستدعى طلب التعدٌل فى أنشطة الجمعٌة.

مادة ( ) 68
الدفاتر الحسابٌة
تمسك الجمعٌة دفاتر حسابٌة منتظمة تتمشى مع أؼراضها و ٌبٌن فٌها بالتفصٌل الموارد المالٌة و المصنرفات و مركنز الجمعٌنة
المالى على أن تسلسل تلك السجالت و تختم بخاتم الجمعٌنة و الجهنة االدارٌنةو كنذلك دفناتر مسناعدة إلمكنان اسنتخراج البٌاننات
التى تطلب باالضافى الى برنامج حاسب آلى للنظام المالى ٌتم اعتماده من السٌد المحاسب القانونىللجمعٌة بماٌضمن تحقٌق كافنة
االؼراض المحاسبٌة و القانونٌة و المالٌة للجمعٌة.

مادة ( ) 69
السلف الشخصٌة
ال ٌجوز منح أي سلؾ شخصٌة او قروض للعاملٌن بالجمعٌة

مادة ( ) 11
الصرف من اموال الجمعٌة:

ٌتم الصرؾ من أموال الجمعٌة بموجب شٌكات تسحب على البنك المودع به اموالها بنإذن صنرؾ و ذلنك طبقنا ً للقواعند النواردة
بتلك الالبحة.

مادة ( ) 11
السلف المستدٌمة و المإقتة
 .1تخصص سلفة مسنتدٌمة للصنرؾ منهنا علنى المصنرفات الضنرورٌة و العاجلنة فنى حندود المنوارد المالٌنة المعتمندة و
تحدد قٌمة السلفة بقرار من مجلس االدارة على أساس متوسط الصرؾ لمدة ستة أشهر.
21

 .2فى حالة قٌام الجمعٌة بؤعمال طاربة تحتاج لصرؾ مباشر تخصص سلفة مإقتة محددة الؽرض ٌتم الموافقة علٌها من
أمٌن الصندوق (مجلس االدارة ) بما ال ٌجاوز مبلػ  500جنٌه (خمسمابة جنٌهاً).
 .3ال ٌجوز استخراج أكثر من سلفة مإقتة لؽرض واحد.

مادة ( ) 12
الصرف من السلف المستدٌمة:
ٌجب مراعاة االتى عند الصرؾ من السلفة المستدٌمة.:
 .1تصرؾ من السلفة المستدٌمة جمٌع المصرفات الٌومٌة و العادٌة التى تبلػ قٌمتها أقل من مابتٌن جنٌه.
ٌ .2صرؾ من السلفة المستدٌمة الكهرباء و االنتقاالت و البرٌند و التمؽنات و أجنور التلؽنراؾ و المصنروفات النثرٌنة و
بدل االنتقال و مصروفات النظافة.
ٌ .3صرؾ من السلفة المستدٌمة ثمن االصناؾ الؽذابٌة و مصروفات الضٌافة الٌومٌة التى تشترى فى الحال.
 .4ال ٌجوز صرؾ االجور و المرتبات أو البدالت بؤنواعها من السلفة المستدٌمة.
ٌ .5جب أن تكون مستندات الصرؾ معتمدة من المدٌر التنفٌذى أو المدٌر المالى واإلدارى قبل تقدٌمها للخزٌنة.

مادة ( ) 13
بمجرد وقوع أى حادث للجمعٌة من حوادث االختالس أو أى حادث ٌترتب علٌه خسارة مالٌنة للجمعٌنة ٌجنب إخطنار أمنٌن عنام
الجمعٌة كتابة بالموضوع التخاذ االجراءات القانونٌة قبنل المسنبولٌن عنالوة علنى تحدٌند مندى إمكانٌنة اسنترداد تلنك االمنوال أو
تعوٌض الخسابر.

مادة ( ) 14
الصرف من االعتمادات المخصصة
ٌراعى االتى.:
ٌ .1تقنندم الموظننؾ المخننتص بطلننب الننى منندٌر البننرامج مبٌنننا فٌننه مننا ٌحتاجننه العمننل الننذى ٌشننرؾ علٌننه مننن أدوات أو
مستلزمات و ٌقوم المدٌر باعتماد هذا الطلب أو رفضه فى حدود االعتمادات المقررة.
 .2قبل شراء أى أصناؾ ٌقوم المدٌر المالى أو من ٌنوب عنه بالرجوع الى المخازن لمعرفة ما هو موجنود منهنا  ،و فنى
حالة عدم وجود الصنؾ تعد مذكرة بمعرفة المندٌر المنالى إلبنداء النرأى ثنم تعنرض علنى مندٌر الجمعٌنة العتمادهنا و
إبداء الرأى فٌما ٌراه.
ٌ .3عهد باالمر بالشراء الى الموظؾ المختص بالشراء و عند ورود االصناؾ تسلم الى أمٌن المخزن الذى ٌقنوم بإضنافة
االصناؾ للمخزن و ٌحرر بذلك إذن إضافة و ترصد فى دفاتر العهد و ترفنق صنورة إذن االضنافة بؤصنل الفناتورة و
تقدم ضمن مستندات الصرؾ و ال تحرر أذون إضافة للمشترٌات التى قٌمتها تقل عن جنٌه واحد إذا كانت لالسنتهالك
أما االصناؾ المستدٌمة فٌحرر لها إذن إضافة مهما كانت قٌمتها.
 .4فى حالة الحاجة الى اجراء اصالحات ألدوات أو مهمات أو منشآت الجمعٌة البد أن تكون بموافقة مسبقة منن النربٌس
أو مدٌر البرامج و أمٌن الصندوق فنى حندود الموازننات المعتمندة و إذا احتناج االمنر النى تجناوز الموازننة فنان االمنر
ٌعرض على مجلس االدارة مع تشكٌل لجنة تضم أحد الفنٌٌن.
ٌ .5جب مراعاة االشراؾ على االصالحات و التوقٌع على مستند الصنرؾ منن المسنبولٌن فنى الجهناز االدارى و المنالى
بما ٌفٌد إتمامها طبقا ً للشروط المحددة من المختص أو المشرؾ على العملٌة و ٌعتمد من مندٌر الجمعٌنة و منن اللجننة
التى تضم أحد الفنٌٌن.
 .6تصرؾ المرتبات و االجور و المكافآت فى الٌوم االخٌر من الشهر أو فى المواعٌد التى تحددها الدولة فنى المناسنبات
الخاصة قبل هذا الموعد.
ً
ٌ .7راعى عند صرؾ االجور و المرتبات و المكافآت أن ٌتم خصم الضرابب المقررة و التؤمٌنات و المعاشات أوال بؤول
و تورٌدها فى المدد القانونٌة.
ٌ .3جوز بموافقة مجلس االدارة منح أجور إضافٌة أو مكافآت أو تشؽٌل العاملٌن ساعات عمل إضافٌة و ذلك تبعا لحاجنة
العمل لذلك و فى حدود ما ٌدرج لذلك من اعتمادات وإتباع القواعد المنظمة لذلك.
ٌ .3راعى عدم صرؾ أى مستند إال بعد مراجعته من الحسابات و اعتماده من المدٌر المالى واالدارى.
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مادة ( ) 15
الدفاتر ذات القٌمة
الستعمال هذه الدفاتر ٌراعى االتى.:
 .1جمٌع الدفاتر ذات القٌمة ٌجب أن تكون مختومة بخاتم الجمعٌة المخصص لذلك.
 .2ال تستعمل الدفاتر ذات القٌمنة الخاصنة بؤوجنه النشناط المختلفنة إال إذا كاننت مختمومنة بالخناتم الخناص بنذلك علنى أن
ٌثبت جمٌع الدفاتر فى سجل خاص بها و قٌد حركة الصرؾ طبقا ً للنظم المخزنٌة.
 .3كل شخص ٌتسلم دفتر أو أكثنر ٌعتبنر مسنبوالً عننه و عنن عندد أوراقنه و كنل إهمنال مننه فنى المحافظنة علٌنه ٌعنرض
المستلم فضالً عن الجزاءات التؤدٌبٌة الى تحمٌله بفٌمته.
 .4فى حالة فقدان أى دفتر ٌرفع االمر الى أمنٌن الصنندوق إلتخناذ االحتٌاطنات الالزمنة لمننع اسنتعمل الندفتر المفقنود منع
تحمٌل المسبول بتورٌد أعلى قٌمة لدفتر تحصٌل خالل العام.

رابع عشر :النظم المخزنٌة
مادة ( ) 16
تسرى القواعد الواردة فى هذه الالبحة على جمٌع مخازن الجمعٌة.

مادة ( ) 11
مسئولٌة أمٌن المخزن:
ٌكون لكل مخزن أمٌن ٌتولى مسبولٌة االشراؾ على تخزٌن االصناؾ و المهمات التى بعهدته و صٌانتها و صرفها ،و اذا تعدد
االمناء وجب تعٌٌن ربٌس لهم ٌكون مسبوال عن أعمال أقسام المخازن التى تحت اشرافه و تكون مسبولٌة أمناء المخازن و
مساعدٌهم تضامنٌة  ،و تباشر الجمعٌة إجراءات التؤمٌن علٌهم.

مادة ( ) 18
فتح المخازن
ال ٌجوز فتح أى مخزن بدون حضور أمٌن المخزن المختص  ،و مع ذلك ٌجوز عند االقتضاء إجراء الفتح بمعرفة و تحت
مسبولٌة لجنة تشكل بقرار أمٌن الصندوق.

مادة ( ) 19
ال ٌجوز ألمٌن المخزن أن ٌنٌب عنه ؼٌره فى أى عمل من أعماله دون الحصول على ترخٌص كتابى من المدٌر المالى  ،و
ٌظل أمٌن الصندوق مسبوال مسبولٌة كاملة عن عهدة المخزن رؼم صدور الترخٌص.

مادة ( ) 81
فى حالة تسلم العهدة بسبب النقل من الوظٌفة أو إنهاء الخدمة تتولى لجنة مختصة تشكل بقرار من أمٌن الصندوق عملٌة التسلٌم
و التسلم و تثبت جمٌع أعمالها فى محضر و تعتمد النتٌجة منه و فى حالة الوفاة ٌجوز حضور أحد ورثة صاحب العهدة أو
وكٌل عنهم  ،و ال ٌمنع ؼٌابهم استمرار الجمعٌة فى إجراءاتها و ال ٌجوز لهم فى هذه الحالة االعتراض أو الطعن فى
االجراءات

مادة ( ) 81
مشتمالت المخازن
 -1األصناؾ المستدٌمة:
و هى االصناؾ التى لها مدة استعمال مقررة  ،و ال تفنى باالستعمال بل ٌجوز إصالحها إلعنادة االسنتعمال  ،و ٌجنب قٌند
هذه االصناؾ عند صرفها عهدة لدى مستلمها ثم تعاد الى المخزن إذا تقرر عدم صالحٌتها لالسنتعمال أو االسنتؽناء عنهنا
أو الستنفاذ عمرها االفتراضى.
 -2االصناؾ المستهلكة:
ً
و هى االصناؾ التى تفنى من االستعمال و تتخلؾ عنها بقاٌا من نوعها  ،و ٌتم صرؾ هذه االصناؾ وفقا لحاجة العمل.
 -3االصناؾ ؼٌر الصالحة لالستعمال:
( الكهنة و الخردة و الكسر  .....و ؼٌرها ) و هى االصنناؾ التنى تقنرر لجننة فحنص االصنناؾ المرتجعنة للمخنازن أنهنا
تالفة و ؼٌر صالحة لالستعمال و ال ٌمكن إصالحها.
و تشكل اللجنة المشار إلٌها بقرار منن أمنٌن الصنندوق و ٌجنب الوقنوؾ علنى االسنباب الحقٌقٌنة للتلنؾ أو عندم صنالحٌتها
باالضافة الى التؤكٌد من أن المنقوالت المرتجعة هى ذاتها السابق صرفها.
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مادة ( ) 82
ال ٌجوز أن تحتفظ المخازن بؤصناؾ ال تخص الجمعٌة إال بإذن خاص من الربٌس و فى هذه الحالة ٌجنب إثباتهنا بسنجالت
خاصة بها بالمخازن.

مادة ( ) 83
ٌجب أن تحتفظ المخازن بالحد المناسب من االصناؾ المخزنٌة الصالحة لالستعمال و الالزمة لتحقٌق أؼراض الجمعٌة.

مادة ( ) 84
ٌتم تخزٌن االصناؾ وفق طبٌعتها و بما ٌكفل سهولة تداولها و التحفظ علٌها من التلؾ أو الضٌاع و سهولة جردها.

مادة ( ) 85
ٌحتفظ المخزن بسجالت أو بطاقات ٌثبت فٌها:
 .1رقم الصنؾ و مواصفاته.
 .2الكمٌات الواردة و تارٌخ الورود و رقم المستند.
 .3الكمٌات المنصرفة و تارٌخ الصرؾ و رقم المستند.
 .4الرصٌد لكل صنؾ.
 .5كافة السجالت الخاصة بالعهد و شطب المخازن.

مادة ( ) 86
االضافة
تضاؾ االصناؾ الواردة الى المخازن بعد انتهاء اجراءات الفحص و توافر شروط القبول بموجنب إذن اضنافة للمخنازن ٌعتمند
من المدٌر المالى.
مادة ( ) 81
ٌجب التؤمٌن الشامل على موجودات المخازن ضد السرقة و الحرٌنق و التنؾ الخنارج عنن االرادة ( الرشنح – التفاعنل ...... -
الخ)

مادة ( ) 88
الصرف من المخازن
ٌكون صرؾ االصناؾ من الخازن الستعمال الجمعٌة بموجب إذن صرؾ من المخازن ٌعتمد من المندٌر المنالى بموجنب طلنب
الصرؾ المعتمد من مدٌر البرامج.

مادة ( ) 89
فقد أو تلف االصناف المخزونة
ٌقوم المدٌر المالى بإبالغ الربٌس و أمٌن الصندوق و مدٌر البرامج كل حسب اختصاصه عند فقد أصناؾ أو تلؾ أو كسر أثناء
وجودها فى المخازن أو فى عهدة أحد العاملٌن أو أثناء الشحن و النقنل  ،و علٌنه اتخناذ االجنراءات الالزمنة لتحقٌنق فنى أسنباب
الفقد أو التلؾ أو الكسر و تحدٌد المسبولٌة أن وجدت مع إخطار الجهة المإمن لدٌها بالواقعة إذا كانت االصناؾ مإمن عٌهنا ،
وتقدٌم تقرٌر لمجلس االدارة بما تم من إجراءات.

مادة ( ) 91
ٌتحمل المتسبب فى الفقد أو الكسر بفٌمة االصناؾ المفقودة  ،و ٌتم حساب القٌمة علنى اسناس القٌمنة الدفترٌنة أو السنوقٌة وقنت
الفقد أو التؾ أٌهما أكبر منع إضنافة  % 10كمصنارٌؾ إدارٌنة  ،و ال ٌخنل ذلنك بحنق الجمعٌنة فنى توقٌنع الجنزاء التنؤدٌبى علنى
المسبولٌن و ٌجوز للجمعٌة الموافقة على خصم نسبة معٌنة من النثمن مقابنل اسنتهالك الصننؾ المفقنود أو التنالؾ كمنا ٌجنوز لنه
إقرار تحصٌل مصارٌؾ االصالح من المتسبب إذا أمكن إصالح التلؾ.

مادة ( ) 91
تتحمل الجمعٌة بقٌمة االصناؾ المفقودة أو التالفة إذا ثبت من التحقٌق أن فقد أو تلؾ الصنؾ قد نشؤ عن أسباب قهرٌنة خارجنة
عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة أو أمٌن المخزن وفقا ً للنظام التؤمٌنى الذى تقرره الجمعٌة .
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و ٌصدر القرار بتحمل الجمعٌة للقٌمة و استنزال االصناؾ من المخازن أو العهد من مدٌر الجمعٌة إذا لم ٌتجاوز قٌمتهنا عشنرة
جنٌهات.

مادة ( ) 92
الرقابة على المخازن
ٌتم الرقابة على المخازن بالطرق التالٌة:
 .1المراجعة الداخلٌة.
 .2لجان الجرد السنوى.
 .3الجرد المفاجا.

مادة ( ) 93
المراجعة الداخلٌة
تتمثل صور المراجعة الداخلٌة فى :
 .1مراجعة ؼٌر شاملة فى فتالات معٌنة للقٌود المدونة فى بطاقات العهد فٌما ٌختص بالوارد و المنصرؾ و مطابقتها مع
المستندات المتعلقة بهذه القٌود ( الجشنى )
 .2مراجعة ؼٌر شاملة فى فترات معٌنة لألرصدة الفعلٌة و مطابقتها مع الرصٌد بطرٌق الجشنى.
 .3التؤكد من أن القواعد و النظم المعتمدة ٌجرى تطبٌقها بدقة و أن االشراؾ الداخلى دقٌق و مطابق للنظم الموضوعة.
 .4التؤكد من أن نظام مراجعة االرصدة مطبق بدقة و أن مواعٌده تراعى بانتظام.

مادة ( ) 94
جرد االصناف

ٌتم جرد االصناؾ بانتظام على مدار السنة وفقا ً لبرامج موضوعة مقدما و ٌجب أن تكون محتوٌات تلك البرامج سرٌة.

مادة ( ) 95
الجرد المستمر
ٌجب أن تؽطنى طرٌقنة الجنرد المسنتمر بننود المخنزن منرة واحندة فنى العنام علنى االقنل  ،علنى أن البننود السنرٌعة الحركنة فنى
االصناؾ الهامة ٌجب جردها عدة مرات خالل العام حسبما ٌقتضى صالح العمل.

مادة ( ) 96

ٌجب جرد االصناؾ سنوٌا ً فى نهاٌة السنة المالٌة بواسطة لجان ٌصدر بتشكٌلها قرار من أمٌن الصندوؾ.

مادة ( ) 91
إذا أقتضت طبٌعة العمل فى المخازن إٌقاؾ الحركة فٌها بؽرض القٌام بالجرد الفعلى  ،فٌجوز فى هده الحالنة إجنراء الجنرد فنى
توارٌخ سابقة على انتهاء السنة المالٌة  ،على أن تضاؾ أو تخصم الحركة منذ تارٌخ الجرد الفعلى و حتى نهاٌة العام منن واقنع
البطاٌقات أو الدفاتر الى قوابم الجرد و بجرد مافٌها من زٌادة أو عجز و كذلك إذا كان حجم العمنل كبٌنر و االصنناؾ متعنددة و
كبٌرة.

مادة ( ) 98
ٌقوم ربٌس لجنة الجرد بعد اتمام عملٌة الجرد مباشرة بتسجٌل العجز أو الزٌادة ( الفرق بنٌن الجنرد الفعلنى و الجنرد الندفترى )
لدٌه  ،و تسجٌل الجرد الفعلى فى دفتر أو بطاقة المهمات الخاص بالمخزن و اعتباره رصٌد أول المدة التالٌة.

مادة ( ) 99
ٌجب أن ٌوقع جمٌع أعضاء لجنة الجرد على الكشوؾ و محاضر الجرد و ٌلزم توقٌع أمٌن المخزن بإثبات موافقتة علنى صنحة
الجرد و استالم المخزن طبقا له

مادة ( ) 111
ٌعتمد أمٌن الصندوق محاضر الجرد و خاصة فى الحاالت االتٌة:
 .1مطابقة الجرد الفعلى للرصٌد الدفترى.
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 .2تسوٌة العجز فى مقابل زٌادة إذا كان نتٌجة خطؤ فى صرؾ أصناؾ بدال منن أصنناؾ متشنابهة ٌتعنذر التفرقنة بٌنهنا و
كانت متقاربة فى السعر أو نتٌجة زٌادة مقابلة فى جرد سابق خطؤ أو نتٌجة خطؤ فى القٌد.
 .3تسننوٌة العجننز الننناتج عننن تجزبننة الصننرؾ أو فابلٌننة البضننابع للحجننز أو الجفنناؾ أو مننا شننبه ذلننك فننى حنندود النسننب و
المعدالت الموضوعة فى هذا الشؤن.

مادة ( ) 111
ٌتحمل المسبول عن المخزن بقٌمة العجز و ٌسرى على ذلك األحكام الخاصة بالفقد أو التلؾ الواردة فى هذه الالبحة.

خامس عشر  :العقود و المعامالت
مادة ( ) 112
ٌفضل عند الشراء االصناؾ أو المهمات المتوافرة فى السوق المحلى و كذلك المنتجات المصنوعة فى جمهورٌة مصر العربٌنة
 ،و أن تكون أولوٌة الشراء أو التكلٌؾ باالعمال ألى شركة لها سابق خبرة و تلتزم بالشروط و المواصفات و االسعار.

مادة ( ) 113
ال ٌجوز ألعضاء الجمعٌة أو العناملٌن بنه التقندم بعطناءات فنى مناقصنات أو ممارسنات سنواء كنان ذلنك بصنفة مباشنرة أو ؼٌنر
مباشرة كما ال ٌجوز شراء أصناؾ منهم أو تكلٌؾ بتنفٌذ أعمال أو خدمات.

مادة ( ) 114
ال ٌجوز تجزبة العملٌة الواحدة بؽرض اعتمادها من سلطة أقل.

مادة ( ) 115
ٌكون التعاقد بإتباع إحدى الطرق االتٌة:
 .1المناقصة العامة.
 .2المناقصة المحددة.
 .3الممارسة.
 .4األمر الباشر.
القواعد التالٌة قواعد عامة و ٌترك لمجلس االدارة تقرٌر االسترشاد بها كلها أو بعضها بقرار منه لكنل حالنة علنى حنده و تكنون
لالعمال أو التورٌدات أو الخدمات التى تزٌد قٌمتها عن خمسٌن ألؾ جنٌه.

( مادة ( ) 116
المناقصة العامة
أوال ٌ :راعى أن تتضمن شروط المناقصة العامة البٌانات التالٌة:
 .1موضوع المناقصة و المواصفات المطلوبة محددة تحدٌدا دقٌقا نافعاً.
 .2المدة المحددة لقبول العطاءات و أخر موعد لقبولها.
 .3نسبة التؤمٌن المطلوبة و كٌفٌة دفعه.
 .4المدة المحددة للتورٌد.
 .5شروط الدفع.
 .6مدة التزام المورد بعطابه.
 .7الجزاءات عند االخالل بشروط التعاقد .
 .3حق الجمعٌة فى تجزبة العطاء.
 .3حق الجمعٌة فى قبول أو رفض أى عطاء بدون إبداء االسباب.
ثانٌا ٌ :ختص مجلس اإلدارة باإلذن بإجراء المناقصة العامة وإعتماد نتابجها
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مادة ( ) 111
النشر عن المناقصة العامة
ٌعلن عنها بإحدى الجرابد الواسعة االنتشار وؼٌرها منن وسنابل النشنر االخنرى التنى ٌقررهنا مجلنس االدارة أو اللجننة التنفٌذٌنة
مما ٌفسح المجال للمنافسة فى وقت مناسب بحٌنث ٌكنون هنناك وقنت كناؾ إلعنادة المنافصنة إذا لنزم االمنر  ،و ٌكنون النشنر أو
االعالن بؤى أسلوب تراه الجمعٌة حسب أهمٌة العملٌة و ٌجب أن تتضنمن النشنرة وصنفا ً منوجزاً لموضنوع المناقصنة و طرٌقنة
الحصول على الشروط و المواصفات و أخر موعد لقبول العطناءات كمنا ٌجنب أن ٌنتم النشنر قبنل أخنر موعند لتقندٌم العطناءات
بعشرٌن ٌوم على االقل و ٌمكن تقصٌر هذه المدة بحٌث ال تقل عن عشرة أٌام بقرار من الجمعٌة.

مادة ( ) 118
شروط العطاءات
ٌجب إعداد شروط ا لعطاءات و قوابم االصنناؾ أو االعمنال و ملحقاتهنا قبنل نشنر االعنالن منع ختمهنا بخناتم الجمعٌنة و التوقٌنع
علٌها من ربٌس مجلس االدارة.

مادة ( ) 119
كراسة الشروط
ٌحرر محضر ببٌان عدد نسخ كراسة الشروط و قوابم االصناؾ أو االعمال و ملحقاتها التى تعد للبٌع  ،ثم تقٌد بدفاتر المخازن
و تصرؾ بعد تورٌد الثمن الذى ٌحدد بمعرفة الجمعٌة بموجب إذن صرؾ و ٌإشر علٌه بما ٌفٌد السداد؟

مادة ( ) 111
البت فى المناقصة
ٌجب البت فى المناقصة و االخطار فى حالة القبول قبل انتهاء المندة المحنددة لسنرٌان مفعنول العطناءات  ،فنإذا طنرأت طنروؾ
تسنتدعى تؤ جٌنل البنت فٌهننا النى منا بعند الموعنند لمنذكورفٌطلب فنى الوقننت المناسنب منن مقندمى العطنناءات قبنول سنرٌان مفعننول
عطاءاتهم للمدة الالزمة

مادة ( ) 111
إلغاء المناقصة
إذا رإى إلؽاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظارٌؾ ٌرد ثمن كراسة الشنروط لمنن اشنتراها عنن الطلنب بشنرط أن ٌعٌند
جمٌع المستندات التى بٌعت إلٌه  ،أما إذا إلؽٌت بعد انتهاء المٌعاد المذكور فال ٌرد الثمن إال لمن تقدموا فٌها  ،و إذا كان االلؽناء
بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فال ٌرد الثمن.

مادة ( ) 112
استالم العطاءات
ٌتسلم مسبول المخزن بالجمعٌة جمٌع ا لعطاءات النواردة بالبرٌند الموصنى علٌنه و ٌثبنت علٌهنا سناعة و تنارٌخ االسنتالم و تبقنى
مؽلقة حتى الوقت المحدد لفتح المظارٌؾ  ،و اذا كان العطاء مصحوبا ً بعٌنات تسجل هذه العٌنات فى سجل أو كشؾ و تسلم مع
العطاءات الواردة الى لجنة فتح المظارٌؾ.

مادة ( ) 113
فحص العطاءات
تتولى فحص العطاءات لجنتان  ،تقوم أحدهما بفتح المظارٌؾ و تقوم الثانٌنة بالبنت فنى هنذه العطناءات و ٌصندر بتشنكٌلها قنرار
من أمٌن الصندوق و تكون له سلطة اعتماد القرار و ٌعرض االمر على مجلس إدارة الجمعٌة.

مادة ( ) 114
فتح المظارٌف
ٌجب فتح مظارٌؾ العطاءات فى الساعة المحددة لفتحهنا  ،و كنل منا ٌنرد منن عطناءات بعند هنذه السناعة ٌقندم فنورا النى ربنٌس
الجمعٌة الخاصة بفتح المظارؾ لفتحها و التؤشٌر علٌها بمنا ٌبفٌند ورودهنا بعند الموعند المحندد ثنم تندرج فنى كشنوؾ العطناءات
المتؤخرة و ال ٌلتفت الً أى عطاء أو تعدٌل فٌه ٌرد بعد الموعد المحدد لفتح المظارٌؾ ما لم ٌكن صنادرا منن مقندم العطناء فنى
تارٌخ سابق و قبل انتهناء لجننة فنتح المظنارٌؾ منن عملهنا و ٌشنترط موافقنة الجمعٌنة أمنا إذا ورد العطناء بعند انعقناد لجننة فنتح
المظارٌؾ فال ٌجوز قبوله.
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مادة ( ) 115
مسئولٌة لجنة فتح المظارٌف
تتولى لجنة فتح المظارٌؾ ماٌلى :
 .1تحرٌر محضر ٌثبت فٌه عدد العطاءات الواردة و ذلك بعد فحص المظارٌؾ و التؤكد من سالمتها و سالمة أختامها.
ٌ .2فتح ربٌس اللجنة المظارٌؾ الواردة وٌوضع على كل منها و على العطاء الموجنود بنداخلها رقمنا مسلسنال علنى هٌبنة
كسر اعتٌادى بسطه رقم العطاء و مقامه عدد العطاءات المقدمة  ،و إثبات عدد االوراق المكون منها العطاء.
ٌ .3قرأ ربٌس اللجنة أسم مقدم العطاء و االسعار و جملة العطاء لٌسمعها الحاضرون من مقدمى العطناءات أو منندوبٌهم
 ،ثم ٌثبت على العطاء جملته بالتفقٌط و قٌمة التؤمٌن االبتدابى المقدم و ٌوقع مع باقى أعضناء الجمعٌنة علنى العطناء و
مظروفه و كل ورقة من أوراقه.
ٌ .4إشر ربٌس اللجنة بدابرة حمراء حول كل كشط أو تصحٌح و ٌضنع خطنا أفقٌنا قنرٌن كنل صننؾ لنم ٌوضنع لنه سنعر
بالعطنناء و ٌكتننب بخطننه بالمننداد االحمننر الفبننات المكتوبننة باالرقننام فقننط و ٌوقننع مننع بنناقى أعضنناء الجمعٌننة علننى هننذه
التؤشٌرات.
 .5تسلٌم التؤمٌنت لمندوب الحسابات على أن ٌوقع على محضر فتح المظارٌؾ بالتسلم .
 .6مراجعة العٌنات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشؾ الذى دونت به هذه العٌننات عنند ورودهنا بعند التؤكند منن
سالمة أختامها و ٌوقع علٌها ربٌس و أعضاء الجمعٌة.

مادة ( ) 116
التؤمٌن االبتدائى
ٌجب أن ٌقم مع كل عطاء تؤمٌن ابتدابى ال ٌقل عن  % 1من مجموع قٌمة العطاء فى مقاوالت االعمال و ال ٌقل عن  % 2من
قٌمة العطاء فٌما عدا ذلك.

مادة ( ) 111
ٌسنتبعد العطناء ؼٌنر المصننحوب بالتنؤمٌن االبتندابى كننامال و تعفنى منن تقنندٌم هنذا التنؤمٌن الجمعٌننات التعاونٌنة بجمهورٌنة مصننر
العربٌةالجمعٌة طبقا ً للقانون إذا كانت مقدمة من تورٌدات و مقاوالت تدخل دابة االعمال المرخص لها بمزاولتها قانونٌاً.

مادة ( ) 118
ٌتولى ربٌس اللجنة تكلٌؾ موظؾ أو أكثنر تحنت اشنرافه بتفرٌنػ العطناءات بعند مراجعتهنا مراجعنة حسنابٌة تفصنٌلٌة و التوقٌنع
علٌها بما ٌفٌد ذلك  ،و ٌتسلم ربٌس الجمعٌة محضر لجنة فتح المظارٌؾ و كافة أوراقها  ،و اذا وجد اختالؾ بنٌن سنعر الوحندة
و اجمالى سعر الوحدات ٌعود علنى سنعر الوحندة  ،و تكنون هنذه المراجعنة هلنى االسناس النذى ٌعنول علٌنه فنى تقٌنٌم العطناء و
ترتٌبه.

مادة ( ) 119

تفرغ العطاءات فى كشوؾ خاصة من ثالث صور بعد مراجعتها حسابٌا ً منن جمٌنع وجوههنا  ،و ٌجنب أن تنتم هنذه العملٌنة فنى
أقل وقت ممكن حتى ٌتسنى البت فى المناقصة قبل نفاذ مدة سرٌان العطاءات و تدون جمٌع مالحظات و اشتراطات و تحفظات
مقدمى العطاءات و ٌراعى دابما التحفظ على العطاءات و وضعها فى مكان أمٌن لحٌن االنتهاء من عملٌة التفرٌػ.

مادة ( ) 121

ٌسلم الى لجنة البت محضر فتح المظارٌؾ مصحوبا ً بكشوؾ التفرٌػ.

مادة ( ) 121
تراعى لجنة البت فى العطاءات اال ٌكون السعر بمفرده هو العنصر الحاسم فى التوصٌة بقبنول العطناء  ،و علٌهنا أن تندخل فنى
اعتبارها باالضافة الى االسعار المقدمة ما ٌلى:
 .1شروط الدفع و مدى مالبتها.
 .2مدة التورٌد و مدى حاجة الجمعٌة الى سرعة التورٌد و موازنة الفوابد التى قند تحنرم الجمعٌنة منهنا فنى حالنة التنؤخٌر
مع فروق االسعار.
 .3كفاءة المورد و قدرته و خبرته السابقة باالعمال موضوع المناقصة و سمعته.
 .4جودة االصناؾ و الخامات و مطابفتها للمواصفات.
 .5االسترشاد باالسعار االخٌرة السابق التعامل بها و كذلك أسعار السوق.
 .6توفٌر خدمات ما بعد البٌع من صٌانة و قطع ؼٌار .
 .7انتهاء انتاج الصنؾ و أن وجد بالسوق بقاٌا مما ال ٌوفر الصٌانة و قطع الؽٌار الالزمة.
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مادة ( ) 122
ال ٌجوز بعد فتح المظارٌؾ الدخول فى مفاوضة مع أحد مقدمى العطاءات بشؤن تعدٌل عطابه و مع ذلك إذا كنان العطناء االقنل
مقرونا بتحفظ أو تحفظنات جناز للجننة البن ت فنى التفناوض منع مقندمى أقنل عطناء مقتنرن بتحفظنات لٌننزل عنن كنل تحفظاتنه أو
بعضها مما ٌجعل عطابه متفقا مع شروط المناقصة بقدر االمكان و بما ال ٌدع مجاالً للشك فى انه أصلح من العطاء االقنل ؼٌنر
المقترن بؤى تحفظ  ،فإذا رفض جاز التفاوض مع الذى ٌلٌه بحث ال تجرى المفاوضنة فنى التعندٌل علنى صناحب العطناء اال اذا
رفض هذا التعدٌل جمٌع مقدمى العطاءات االقل منه  ،و ٌسرى الحكنم المتقندم و لنو كاننت العطناءات كلهنا مقترننه بتحفظنات أو
كانت كلها ؼٌر مقترنة بشا منها و كان العطاء االقل ٌزٌد عن القٌم السوقٌة و لم ٌتقرر إلؽاء المناقصة لهذا السبب.

مادة ( ) 123
محضر لجنة البت
تثبت لجنة البت اجراءاتها فى محضر ٌرفنق بنؤوراق المناقصنة و ٌرفنع الجمعٌنة توصنٌاته مسنببة و موقعنا علٌهنا منن ربٌسنها و
جمٌع أعضابها لألعتماد من مجلس االدارة.

مادة ( ) 124
إذا اختلؾ أعضاء لجنة البت فى الرأى فٌجب اثبات اوجه الخالؾ فى الخضر لٌكون تحت نظر السلطة المختصة باعتماد نتٌجة
المناقصة و اذا كان االختالؾ فى الرأى مع المندوب الفنى جاز لربٌس الجمعٌة أن ٌطلنب منندوبا أخنر لالنضنمام النى المنندوب
االول لالسترشاد برأٌه ،فإذا اتفق رأٌهما ٌإخذ به و اذا اختلفا ٌعرض االمر على رباستهما الفنٌة لترجٌح أى الرأٌٌن.

مادة ( ) 125
اذا اختلؾ رأى لجنة البت أو رأى أؼلبها مع السلطة صاحبة االعتماد حول اسنتبعاد بعنض العطناءات أو اعتبنار أحند العطناءات
أصنلح العطناءات إلرسنناء المناقصنة علنى مقدمننه  ،أو عندم إجننراء المفاوضنة أو ؼٌنر ذلننك ٌ ،عنرض االمنر علننى جهنه صنناحبة
االعتماد االعلى سلطة للبت فٌه نهابٌا أما بمعرفتها أو بعد عرضها على لجنة فنٌة برباستها إذا رإى ذلك.

مادة ( ) 126
إلغاء المناقصة
تلؽى المناقصة بعد النشر عنها و قبل البت فٌها اذا استؽنى عنها و ٌكون ذلنك بقنرار مسنبب منن مجلنس االدارة و ٌكنون االلؽناء
بناء على توصٌة لجنة البت فى الحاالت التالٌة:
 .1إذا تقدم عطاء وحٌد أو لم ٌتبق بعد العطاءات المستبعدة اال عطاء واحد.
 .2إذا أقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات .
 .3إذا كانت قٌمة العطاء االقل تزٌد كثٌر عن القٌمة السوقٌة.

مادة ( ) 121
العطاء
إذا ورد عطاء وحٌد عن بعض أو كل االصناؾ و االعمنال ٌعناد طنرح هنذا النبعض أو الكنل فنى مناقصنة أو ممارسنة أخنرى و
ٌعتبر العطاء وحٌدا و لو وردت منه عطاءات أخرى اذا كانت مخالفة للشروط و المواصفات مخالفة تجعلها ؼٌر صالحة للنظنر
 ،و ٌجوز قبول العطاء الوحٌد اذا رإى أنه ال فابة من إعادة المناقصة و أن حاجة العمل ال تسمح بإعادتها و ان العطناء الوحٌند
مطابق للشروط و ٌعتمد هذا القبول من مجلس االدارة.

مادة ( ) 128
اذا تساوت االثمان بٌن عطاءٌن أو أكثر ٌجوز تجزبة المقادٌر المعلن عن شرابها بنٌن مقندمٌها منا لنم ٌكنن ذلنك فنى ؼٌنر صنالح
العمل  .و اذا اشترط العطاء االقل سعراً مددا بعٌدة للتورٌد تخل بصالح العمل جاز بقنرار مجلنس االدارة الشنراء منن مقندم أقنل
العطاءات التؤكٌد أقل كمٌة تلزم لتموٌل المخنازن فنى الفتنرة الواقعنة بنٌن تنارٌخى التورٌند  ،و علنى الجمعٌنة فنى هنذه الحالنة أن
تثبت فى تقرٌرها الكمٌات الموجودة بالخازن من الصنؾ و متوسط االستهالك.

مادة ( ) 129
ٌجننب أن تحسننب جمٌننع االسننعار علننى قاعنندة واحنندة و هننى قاعنندة تسننلٌم االصننناؾ مخننازن الجمعٌننة خالصننة مننن المصننارٌؾ و
الرسوم مع مراعاة أسعار النقد االجنبى و ؼٌرها  ،و حتى ٌمكن عمنل مقارننة دقٌقنة بنٌن العطناءات التنى تقندم منن شنركات فنى
الخنارج و العطنناءات التنى تقنندم منن شننركات محلٌنة عننن أصنناؾ محلٌننة  ،فنإذا اشننترط مقندم العطنناء أن ٌكنون تسننلٌم االصننناؾ
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خالصة االجرة على ظهر المركب فى مٌناء الشحن ( فنوب ) أو خالصنة النولنون فنى أحند منوانى الجمهورٌنة ( سنٌؾ ) فٌنبؽنى
إضافة الرسوم و المصارٌؾ.

مادة ( ) 131
إخطار المقاول:
ٌخطر المورد أو المقاول الذى قبل عطاءه بخطاب موصى علٌه بعلم الوصول بإرساء العطاء علٌه بعد اعتمناد نتٌجنة المناقصنة
و ٌطلب الٌه فى االخطار ذاته إٌداع تؤمٌن نهابى قدره  %5من قٌمة العطاء خالل فتنرة ال تتجناوز عشنرة أٌنام منن تنارٌخ الٌنوم
التالى لإلخطار  ،و الحضور لتوقٌع العقد  ،و تسرى مدة التورٌد من تارٌخ الٌوم التالى إلخطار المتعهد بقبول عطاءه  ،أما مدة
التنفٌذ فتبدأ من تارٌخ تسلٌم الموقع للمتعهد.

مادة ( ) 131
تحرر عقود لكافة أعمال المناقصات والممارسات وخالفه على أن ٌتضمن هذه العقنود منا ٌضنمن حقنوق الجمعٌنة وٌحفظهنا منن
الضٌاع باالضافة لوضع شروط جزابٌ ة تطبق فنى حالنة عندم إلتنزام المتعاقندٌن بالوفناء بإلتزامناتهم تجناه الجمعٌنة وٌحصنل مننه
التؤمٌن النهابى خالل المدة المحددة إال إذا قام بتورٌد االصناؾ أو تنفٌذ االعمنال المطلوبنة فنى هنذه الفتنرة و قبلنت فنإذا جناوزت
القٌمة هذها المبلنػ فٌحنرر عقنود منن أبنع نسنخ علنى االقنل تسنلم أحنداها للحسنابات و معهنا صنورة منن كشنؾ تفرٌنػ العطناءات
للمراجعة علٌها و تسلم نسخة للمتعهد أو المقاول  ،و تسلم النسخة الثالثة للجهة المختصة بالتنفٌذ و ٌجب أن ٌبٌن على كل نسخة
قٌمة التؤمٌن النهابى و تارٌخ و جهة تورٌده و ٌقوم المتعهد و ربنٌس قسنم التورٌندات بنالتوقٌع علنى العٌناتالنموذجٌنة و العٌننات
المقبولة أو ختمها بالشمع االحمر  ،على أن ال ٌكون وضع االختام بطرٌقة ال ٌمكن معها تؽٌر العٌنات.

مادة ( ) 132
تقٌد العقود فى دفتر خاص لمراقبة تنفٌذها.

مادة ( ) 133
رد التؤمٌن االبتدابى:ترد التؤمٌنات االبتدابٌة النى أصنحاب العطناءات ؼٌنر المقبولنة فنور اعتمناد نتٌجنة المناقصنة و بؽٌنر توقنؾ
على طلب منهم  ،و ذلك بعد سحب إٌصاالت التورٌد إذا كان التؤمٌن مدفوعا نقداً.

مادة ( ) 134
توقٌع غرامة تؤخٌر
إذا تظلنم المننورد أو المقناول مننن توقٌننع ؼرامنة التننؤخٌر علٌننه و قندم المسننتندات واالدلننة المقنعنة التننى تثبننت أن التنؤخٌر نشننؤ عننن
ظرفقهرى  ،فٌجوز لمجلس االدارة رفعها كلها أو جزء منها.

مادة ( ) 135
المناقصة المحدودة
 -1المناقصة المحدودة تكون لألعمال أو الخدمات التى تزٌند عنن  20000جنٌنه و تقنل عنن  50000وهنى التنى ٌقتصنر
االشتراك فٌهنا علنى عندد محندود منن المنشنؤت أو الشنركات المحلٌنة أو الخارجٌنة المتخصصنة أو االفنراد المعنروفٌن
بحسننن السننمعة و االمتٌنناز و الكفنناءة فننى النننواحى الفنٌننة و المقنندرة المالٌننة و مدرجننة أسننمابهم فننى سننجالت و كشننوؾ
ٌعتمدها أمٌن الصندوق  ،و تسرى علٌها األحكنام المنظمنة للمناقصنة العامنة فٌمنا عندا الندعوة النى االشنتراك فٌهنا  ،و
التى تتم فى هذه الحالة بموجب خطاب موصى علٌها أو بؤى وسٌلة أخرى تثبت وصول الدعوة الى الجهات المشتركة
.
ٌ -2كون اإلذن بالشنراء وإعتمناد نتنابج المناقصنة المحندودة منن اللجننة التنفٌذٌنة علنى أن تعنرض فنى أول جلسنه لمجلنس
االدارة
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مادة ( ) 136
الممارسة
و تكون لألعمال أو التورٌدات أو الخدمات التى تزٌد عن  5000جنٌه (خمسة آالؾ جنٌه) و تقنل عنن  20000جنٌنه (عشنرٌن
ألؾ جنٌه) وٌكون االذن بإجراء الممارسات و اعتماد نتٌجتها من اللجنة التنفٌذٌة على أن تعرض فى أول جلسه لمجلس االدارة

مادة ( ) 131
ٌكون تشكٌل لجنة الممارسات من موظفٌن مسبولٌن تتناسب و وظابفهم و درجاتهم و خبراتهم الفنٌة مع أهمٌة لعملٌة و نوعها.

مادة ( ) 138
تكنون توصنٌات لجننة الممارسنة مسنببة و ٌجنب علٌهنا أن تحنرر محضنر ثنم تفصنل فنى منا قامنت بنه منن إجنراءات و علٌهنا أن
تحصل على إقرارات موقعة من الموردٌن أو المقاولٌن الذٌن ممارستهم مبٌنا بهنا أسنعارهم و شنروطهم  ،و ترفنع الجمعٌنة قبنل
التعاقنند الننى السننلطة المختصننة باالعتمنناد المحضننر و االقننرارات مشننفوعة بتوصننٌتها  .و ٌجننوز عننند الضننرورة تفننوٌض لجنننة
الممارسة بالتعاقد مباشرة دون الرجنوع النى السنلطة المختصنة باالعتمناد  ،و فنى هنذه الحالنة ٌجنب أن ٌكنون التفنوٌض كتابنة و
صادرا من السلطة المختصة و أن ٌرفق التفوٌض بالمحضر مع مستندات الشراء و المخالصات.

مادة ( ) 139
إذا كان تسلٌم االصناؾ أو االعمال التى تتم بالممارسة تستؽرق فترة من الوقت تزٌد على عشرة أٌام و ٌجب أن ٌحرر عقند منع
الممول أو المقاول إذا كان من القطاع الخاص متضمنا جمٌنع االشنتراطات التنى تحفنظ حقنوق الجمعٌنة و أن ٌحصنل مننه تنؤمٌن
نهابى.
و أما اذا كانت الفترة تقل عن عشرة أٌام وجب أخذ تعهد على المتعهد أو المقاول ٌضمن فٌه تنفٌذ التزاماته فى الوقنت المحندد ،
و تحتفظ الجمعٌة فٌه بحقها فى الرجوع بالتعوٌضات عما ٌلحقها من ضرر.

مادة ( ) 141
األمر المباشر
و ٌكون فى الحاالت العاجلة والضرورٌة التى ٌتعذر فٌها الحصول على عروض االسعار لألعمال و التورٌندات و الخندمات أو
اذا اقتضت حاجة العمل وذلك فٌما ال ٌزٌد عن خمسة أالؾ جنٌه فقط ( 5000جنٌه) و ٌكون التنرخٌص بالتعاقند بطرٌقنة االمنر
المباشر من السلطات التالٌة:
 .1المدٌر التنفٌذى  2500جنٌه ( ألفى وخمسمابة جنٌه )
 .2أمٌن الصندوق ما زاد على  2500جنٌه ( ألفٌن وخمسمابة جنٌ ًه ) وحتى  5000جنٌه (خمسة االؾ جنٌه )
 .على أن تحاط اللجنة التنفٌذٌة فى أول اجتماع لها بما ٌتم وما زاد على ذلك ٌعرض على مجلس االدارة.

مادة ( ) 141
ٌجوز االعفاء من التؤمٌن بقرار من الجمعٌة و االكتفاء بإصدار أوامنر التورٌند أو التشنؽٌل و اسنتالم منا ٌفٌند قبولهنا مهمنا كاننت
قٌمة العملٌة.
مادة ( ) 142
تعفى االصناؾ المشتراه بطرٌقة الممارسة من التحلٌل الكٌمٌابى و ٌكتفى بما تقرره لجنة الفحص فى أمنر قبولهنا أو رفضنها إذا
رأت الجمعٌة ذلك.

مادة ( ) 143
إذا تؤخر المتعهد عن التورٌد عن الموعد المحدد لذلك جاز توقٌع ؼرامة تؤخٌر علٌه بحٌث ال تتجناوز  % 15منن قٌمنة العقند و
ٌمكن تجزبة الؽرامة بواقع نسبة كل شهر تؤخٌر.
مادة ( ) 144
ال ٌجوز تجزبة العملٌات بهدؾ اعتمادها من سلطة أقل.
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سادس عشر :المبٌعات
مادة ( ) 145
تشكل لجنة من المدٌر التنفٌذى وأمٌن المخزن ومندوب عن الحسابات والمشرؾ المختص وللجنة ان ٌوافق على بٌع االصناؾ
ؼٌر الصالحة لالستعمال أو التى ٌخشى علٌها من التلؾ أو التى بطل استعمالها و كذا االصناؾ الزابدة عن الحاجة.

مادة ( ) 146

ٌصدر المدٌر قراراً بتشكٌل لجنة تقوم بتصنٌؾ المراد بٌعها فى مجموعات متناسقة.

مادة ( ) 141
تقوم اللجنة المشار إلٌها بالمادة  145بوضع االسعار للبٌع بمقتضاها علنى ان تندون هنذه االسنعار فنى قابمنة و بطرٌقنة سنرٌة و
تعتمد من مجلس االدارة و توضع فى مظروؾ مؽلق تسلم للجنة البٌع بمقتضناها و البٌنع بهنا  ،وال ٌجنوز للجننة فنض مظنروؾ
االسعار اال بموجب البٌع بمحضر رسمى .

سابع عشر  :التعاقد على المشروعات
مادة ( ) 148
اذا تعاقدت الجمعٌة على أحد المشروعات فٌراعى ما ٌلى:
 .1أن ٌكننون المشننروع مننن المشننروعات التننى تنندخل ضننمن أؼننراض الجمعٌننة و ان ٌوافننق مجلننس اإلدارة علننى قبننول
المشروع بعد دراسة دقٌقة للمشروع و شروط التعاقد و امكانٌة الجمعٌة للتنفٌذ.
 .2تشكٌل لجنة لالشراؾ على المشروع.
 .3أن بفتح حساب مستقل للمشروع ٌقٌد به اٌراداته و مصروفاته كما ٌتم تصوٌر مٌزانٌة عمومٌة مستقلة تراجنع بمعرفنة
مراقب حسابات الجمعٌة.
ٌ .4فتح سجالت مستقلة لموجودات المشروع و ٌتم جردها فى نهاٌة كل سنة مالٌة.
ٌ .5سرى على المشروع المسند كافة النظم و اللوابح المالٌة و االدارٌة النواردة بهنذه الالبحنة اال اذا تضنمنت االتفاقٌنة أو
التعاقد شروطا ً أخرى .

ثامن عشر  :أحكام عامة
مادة ( ) 149
للجمعٌة استصدار التعلٌمات الالزمة لحسن سٌر العمل بما ال ٌتعارض مع ما جاء بهذه الالبحة.

مادة ( ) 151
للجمعٌة الحق فى إضافة ما تراه من قواعد أخرى تتضمها مصلحة العمل بعد الرجوع الى الجهة االدارٌة.

مادة ( ) 151
لوائح السفرواإلنتقال داخل الجمهورية
 .1الترخيص بالسفر

تصدر ق اررات السفر من رئيس مجمس اإلدارة بناء عمى ترشيح :
أ-

المكتب التنفيذى ألعضاء مجمس األدارة والمدير التنفيذي

ب -المدير التنفيذي لموظفي الجمعية
ويوضح فى القرارجية السفر وتاريخو ومدة السفروالميام التى سيقوم بيا المسافر.
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 -2نفقات السفر

بالنسبة لرحمة العمل التي تستغرق يوم واحد وتنتيي بعد الساعة السابعة مساء يتم سداد مبمغ ثابت عمى أساس  022جنييا عن اليوم

أ.

لالستشاريين والمدير التنفيذي ومبمغ  052جنيو لموظفي الجمعية
وال يسري ىذا البند عمى أعضاء مجمس اإلدارة.
ب .بالنسبة لرحمة العمل التي تستغرق أكثر من يوم عمل أو إذا زادت المسافة عن  052كم (مائو وخمسون كيمو متر من المقر الرئيسي
لمجمعية فإنو يتم سداد نفقات الفندق (اإلقامة واإلعاشة) طبقا لمفاتورة الفعمية باإلضافة إلى مصروف الجيب  .ويراعى استبعاد
مصاريف المكالمات التميفونية و الغسيل و المشروبات من فاتورة الفندق.
ج .يتم حجز الفنادق لممبيت قبل السفر من خالل إحدى المكاتب السياحية وبما يتناسب مع وظيفة المسافر وطبيعة المأمورية.
يحدد مصروف الجيب عمى أساس  022جنييا لالستشاريين والخبراء والمدير التنفيذي ومبمغ  052جنييا لموظفي الجمعية.

د.

وال يسري ىذا البند عمى أعضاء مجمس اإلدارة.
-2

إجراءات السفر
قبل السفر ألي ميمة البد من ترخيص مسبق من رئيس مجمس األدارة.

أ.

ب .بعد العودة البد من أن يقدم تقرير عن الرحمة موضحا فيو األعمال التي تم إنجازىا ويرفع لمجمس األدارة ألعضاء مجمس األدارة والمديـر
التنفيذي واألستشارين ويقدم التقرير لممكتب التنفيذي بالنسبة لموظفي الجمعية .
ج .عند ال عودة من المأمورية يقدم تقرير بالمنصرف موضحا فيو ساعة المغادرة وساعةالعودة
 -4مصاريف االنتقال
يجوز استخدام الطائرة في المحافظات التى تبعد مسافة أكبر من  022كم عن القاىرة بالدرجة السياحية ألعضاء مجمس األدارة

أ.

واألستشاريين والخبراء وموظفي الجمعية
تقدر نفقات مصاريف االنتقال ألعضاء مجمس األدارة واألستشارين والمدير التنفيذي بالدرجة األولى الممتازة لمقطارات او األوتوبيسات

ب.

الفاخرة .
تقدر نفقات مصاريف االنتقال من القاىرة إلى المحافظات بالنسبة لموظفي الجمعية عمى أساس أسعار تذاكر الييئة القومية لسكك حديد مصر ما

ج.

لم ينص قرار السفر عمى بدل نقدى محدد  .وتتم التسوية عمى األساس.
 -5مصروفات االنتقاالت داخل القاهرة بالنسبة لموظفي الجمعية
أ-

تستخدم س يارات التاكسى الميموزين داخل القاىرة وتتم تسوية النفقات طبقا لقسيمة السداد.

ب -وبصفة عامة فانو يجوز أن يصرف مبمغ جنيو واحد عن كل كيمومتر لمن يستخدم سيارتو الخاصة فى التحركات داخل القاىرة الكبرى .
 -6تأجير السيارات
يجوز استئجار سيارات من شركات متخصصة إلنتقال الوفود أوالمجان وتحدد التعريفة طبقا لمتعريفة السائدة عمى أن يرفق بالمستند الدال عمى
الصرف طمب التأجير – فاتورة – ( إيصال استالم ) كشف بأسماء أعضاء المجنة والغرض من الميمة وتاريخ المأمورية وساعة البدء
واالنتياء ويجب الحصول عمى موافقة مسبقة من المدير التنفيذي .
 -7إعتماد نفقات السفر للجهاز االدارى
أ-

تعتمد مصاريف االنتقال والسفر وخالفو من السيد المدير التنفيذى لمجياز االدارى لمجمعية.

ب -تعتمد مصاريف االنتقال والسفر وخالفو من المكتب التنفيذى بالنسبة لسيد المدير التنفيذى والسادة أعضاء مجمس االدارة.

 -1إجراءات السفرللخارج
أ.

نىائح انسفر نهخارج

قبل السفر ألى ميمو البد من ترخيص مسبق من مجمس األداره وبناء عمى دعوة موجيو لمجمعيو

ب .بعد العودة البد من أن يقدم تقرير عن الرحمة موضحا فيو األعمال التي تم إنجازىا ويرفع لمجمس األدارة.
ج .عند العوده من المأموريو يقدم تقرير بالمنصرف موضحا فيو ساعة المغادره وساعة العوده.
د.

تعتمد كافة نفقات المأمورية من مجمس اإلدارة.
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 -2مصاريف السفر واإلنتقال

أ .تستخدام الخطوط الجوية العضاء مجمس االدارة والمدير التنفيذى بالدرجو السياحيو.
وبالنسبة لموظفي الجمعية فإن السفر يتم بالدرجة السياحية.
ب .تسدد مصاريف االنتقاالت الداخمية حسب الفواتير الفعميو وبناء عمى المستندات المقدمو.
ج .يتم حجز الفنادق لممبيت قبل السفر من خالل إحدى المكاتب السياحية وبما يتناسب مع وظيفة المسافر وطبيعة المأمورية.
د .يتم سداد نفقات الفندق (المبيت واإلفطارفقط) طبقا لمفاتورة الفعمية باإلضافة إلى مصروف الجيب والغذاء .ويراعى استبعاد مصاريف
المكالمات التميفونية و الغسيل و المكواة و المشروبات من فاتورة اإلقامة.

 -3بدالت السفر:

أ .يحدد بدل السفر لمجيات الخارجيو عمى أساس:
 022 دوالر أمريكى (مائة دوالر امريكى) لميمو العضاء مجمس االداره والمدير التنفيذى.
 52 دوالر امريكى (خمسون دوالر أمريكى) لميمو لموظفى الجمعيو
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 بالنسبو ليومى السفروالعودة يتم المحاسبو عمى اساس نصف بدل السفر فقط.
بدل الغذاء :

يصرف بدل غذاء بواقع  22جنيهات مصرية للموظف الذي يستمر في العمل بعد مواعيد العمل الرسمية لمده تزيد عن ساعتين وبتكليف من رئيسو واعتماده لهذا المصروف .
ويسـرى ىـذا ايضـا ألعضـاء مجمـس األدارة واألستشـارين والمـدير التنفيـذي ومـوظفي الجمعيــة المـذين يجتمعـون فـي لجـان تسـتمر لمـا بعـد مواعيـد العمــل
الرسمية



ٌتم مراجعة هذه الالئحة سنوٌا بعد اعداد المٌزانٌة السنوٌة لتتناسب مع الموارد المالٌة للجمعٌة.

رئٌس مجلس االدارة

أمٌن الصندوق

د .حازط الطحاوى

م .طارق العسٌلى
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المالحـــــــق
النماذج االدارٌة
نموذج رقم  1أداري :
نموذج رقم  2أداري :
نموذج رقم  3أداري :
نموذج رقم  4أداري :
نموذج رقم  5أداري :
نموذج رقم  6أداري :
نموذج رقم  7أداري :
نموذج رقم  3أداري :
نموذج رقم  3أداري :
نموذج رقم  10أداري :
نموذج رقم  11أداري :

عقد العمل
اقرار استالم العمل
الحضور واالنصراؾ
طلب القٌام بمؤمورٌة داخلٌة
طلب القٌام بسفرٌة عمل
طلب القٌام باجازة سنوٌة
طلب استرداد مصروفات انتقال
تسوٌة مصروفات السفر
توقٌع جزاء بالخصم
شهادة خبرة
اخالء طرؾ

النماذج المالٌة
نموذج رقم  1مالً  :اذن تورٌد
نموذج رقم  2مالً  :اذن صرؾ نقدي
نموذج رقم  3مالً  :اذن صرؾ شٌكات
نموذج رقم  4مالً  :نموذج تحلٌلً للمصروفات النثرٌة
نموذج رقم  5مالً  :نموذج التقرٌر الفنً الختٌار احد العروض
نموذج رقم  6مالً  :نموذج التقٌٌم المالً الختٌار احد العروض
نموذج رقم  7مالً  :محضر فض مظارٌؾ عملٌة مشترٌات
نموذج رقم  3مالً  :محضر (لجنة البت)اثبات الترسٌة لعملٌة المشترٌات
نموذج رقم  3مالً  :محضر فحص بضاعة مشتراة
نموذج رقم  10مالً  :اذن استالم بضاعة داخلً
نموذج رقم  11مالً :اذن اضافة بضاعة داخلً
نموذج رقم  12مالً  :اذن صرؾ بضاعة داخلً
نموذج رقم  13مالً  :نموذج طلب عروض اسعار وكراسة الشروط والمواصفات الفنٌة
نموذج رقم  14مالً  :نموذج عقد تورٌد
نموذج رقم 15مالً  :نموذج امر شراء مباشر
نموذج رقم  16مالً  :نموذج تقرٌر المصروفات
نموذج رقم  17مالً  :نموذج تسوٌة كشؾ حساب البنك
نموذج رقم  13مالً  :نموذج قابمة االصول الثابتة
نموذج رقم  13مالً  :نموذج قٌد ٌومٌة
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نموذج رقم  20مالً  :نموذج دلٌل الحسابات
نموذج رقم  21مالً  :نموذج قابمة االجور الشهرٌة
نموذج رقم  22مالً  :نموذج قابمة المكافؤت والبدالت
نموذج رقم  23مالً  :نموذج استمارة ئءصرؾ اتعاب االستشارٌٌن
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