ديسمبر 2020

مقترح الالئحة المالية لنادي دبا الحصن
الرياضي الثقايف

الباب األول
تعاريف  -أحكام عامة
التعاريف
مادة ( ) 1
يكون للعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام المعاين المحددة لها وفقا لما يلي :
 -النادي

نادي دبا الحصن الرياضي الثقايف

 -مجلس اإلدارة

مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقايف

 -الرئيس

رئيس مجلس إدارة النادي

 -نائب الرئيس

نائب رئيس مجلس إدارة النادي

 -أمين السر

أمين السر العام للنادي

 -المدير المايل

المدير المايل يف النادي

 -مدير النادي

مدير عام النادي

 -المحاسب

محاسب النادي " موظف "

 -الميزانية

هي قااائمااة المرلز المااايل اللعلي للنااادي يف اليوم األلير من لااي سا ا ا ا انااة مي ديااة
وتتضمن لافة الحقوق والذمم المتعلقة بالنادي والتزاماته .
مالية النادي
مادة ()2

تكون للنادي عن لي سنة مالية ،موازنة سنوية وحساب لتامي وتبدأ السنة المالية للنادي مع بداية الموسم
الرياضي وتنتهي بنهايته.
األحكام العامة
مادة ()3
تتكون مالية النادي من الموارد المالية التالية :
 -1اإلعانات الحكومية.
 -2رسوم االنتساب واالشتراك ألعضاء النادي.
 -3إيجار المباين واإلع نات .
 -5التبرعات والهبات التي يقبلها ويوافق عليها مجلس اإلدارة .
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 – 6المكرمات من أصحاب السمو الحكام أو الدعم الذي تقدمة الجهة التابع لها النادي ( .مجلس الشارقة الرياضي )
واتحادات دولة اإلمارات العربية المتحدة لأللعاب الرياضية.
 -7رسوم العضوية واالشترا لات السنوية التي يسددها األعضاء ( إن وجدت) .
 -8اإلعانات والهبات والوصايا  ،بشرط أال تكون مقيدة بقيود تتناىف مع األغراض التي أنشئ النادي من أجلها وأن
يقرها مجلس اإلدارة .
 -9إيرادات األنشطة الداللية للنادي.
 -10إيرادات المشروعات واألنشطة االستثمارية ومقابي استغ ل مرافق النادي وممتلكاته التي يقرها مجلس
اإلدارة .
 -11حصيلة إيرادات المباريات واإلع نات والمهرجانات والبث التليلزيوين للمباريات واألنشطة الرياضية .والحل ت
أو البرامج الترويحية التي يقيمها النادي وعقود الرعاية ومقابي انتقال وإعارة ال عبين وتسويق اسم وشعار النادي
والزي الخاص به.
 -12أية إيرادات ألرى يرلص بها مجلس الشارقة الرياضي أو يقرها مجلس اإلدارة – أو أية إيرادات ألرى من
مصادر مختللة يقرها مجلس اإلدارة ..
المادة ()4
درهما وبحد
يجوز للنادي مستقب ا فرض رسوم قبول واشترا لات العضوية السنوية باألندية الرياضية بحد أدىن 200
ا
درهما إمارات ايا .ويكون زيادة قيمة االشتراك السنوي ألنواع العضوية وغيرها من األمور المتعلقة
أقصى 2000
ا
باشترا لات العضوية والمبالغ التي تحصي من األعضاء بنا اء على قرار يصدره مجلس اإلدارة.
المادة ()5
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرلص بها يف دولة
اإلمارات العربية المتحدة  ،بما يتلق والمعمول به بمجلس الشارقة الرياضي على أن يتم إلطاره بذلك وبأي تغيير
يف المصرف أو البنك المودع فيه األموال ل ل أسبوع من تاريخ التغيير.
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المادة ()6
يكون االحتلاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالنادي وصرفها طبقا لما تقرره تلك ال ئحة وذلك لمواجهة
المصروفات العاجلة.
المادة ()7
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات واإلعانات وغيرها تعتبر ملكا ا للنادي،
وليس لألعضاء أي حق فيها .وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو سقطت عنه أو لورثته أي حق يف
المطالبة بهذه األموال.
المادة ()8
يجوز للنادي تأسيس شرلات تجارية أو استثمارية أو المساهمة يف تأسيسها وفقا ألحكام النظام وحسب الضوابط
التي يقررها مجلس اإلدارة ،وذلك لخدمة نشاط أو أ لثر من األنشطة التي يقوم بها النادي دالي النادي ولارجه .
المادة ()9
ال يجوز للنادي أن ينلق أمواله يف غير األغراض التي أنشئ من أجلها ،لما ال يجوز له الدلول يف أية مراهنات أو
مضاربات مالية ،ويجوز استغ ل فائض اإليرادات أو استثمار جزء من أمواله لضمان مورد ثابت للنادي على أال يؤثر
ذلك يف نشاطه.
المادة ()10
تخضع االستثمارات ألحكام النظام واإلجراءات الواردة باللوائح والضوابط التي يقرها مجلس اإلدارة .
المادة ()11
ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يقترض من أحد البنوك أو المؤسسات المالية للوفاء بمتطلبات النادي .وال االقتراض من
رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضائه أو غيرهم.
المادة ()12
يكون مجلس إدارة النادي مسؤوال مسؤولية تضامنية ،عن الوفاء بجميع االلتزامات المالية المترتبة على أنشطة
النادي ،بما يف ذلك تسوية الحقوق وااللتزامات المترتبة على مخاللته أحكام القوانين والنظم السائدة بدولة االمارات
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والنظام األساسي للنادي ،أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة ،وما يلحق بها من اعتمادات إضافية ،ل ل فترة توليه
إدارة النادي ،وذلك مع عدم اإلل ل بالمسؤولية التضامنية لمجالس اإلدارات المنتهية دورتها أو األعضاء المستقيلين
أو المجمدة عضويتهم  ،عن تسوية أي التزامات أو مديونيات ل ل فترة عملهم عن األعمال المشار إليها.
المادة ()13
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوين مقيد بسجي مراقبي الحسابات النظاميين ،يحدده مجلس اإلدارة
ويحدد مكا فآته السنوية ،ولمراقب الحسابات حق االط ع على جميع دفاتر النادي وسج ته ومستنداته وطلب
البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء واجبه.
المادة ()14
يختص مدقق الحسابات بما يلي:
)(1مراجعة حسابات النادي وفحص مستنداته ومطابقتها ل ئحة المالية.
)(2مراجعة تطبيق بنود الميزانية ،ورفع ما يراه من م حظات بشأنها إىل مجلس اإلدارة.
)(3مراجعة الحساب الختامي مع المدير المايل  ،وعرضه على مجلس اإلدارة مشلوعا ا بتقرير مدعما ا بالمستندات
المؤيدة.
)(4رفع تقرير سنوي واف إىل مجلس اإلدارة عن الحالة المالية للنادي ،ويوافيه بنسخة من هذا التقرير.
)(5إبداء م حظاته على شؤون النادي المالية ورفع ما يراه من م حظات لمجلس اإلدارة .للعمي على ت فيها.
المادة ()15
إذا ل مرلز مراقب الحسابات ،أو امتنع عن مباشرة التصاصاته ،يختار مجلس اإلدارة بقرار منه ،من يحي محله.
المادة ()16
تشمي ممتلكات النادي أمواله النقدية والعينية المنقولة وغير المنقولة ،وليس لألعضاء أي حق فيها
المادة ()17
رئيس وأعض ا اااء مجلس اإلدارة مس ا ااؤولون بالتض ا ااامن عن الحلاظ على أموال النادي واإلنلاق منها لألغراض
المحددة.
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مادة ()18
تودع أموال النادي النقدية بالت فها لدى أحد المصا ا ا ا ااارف الوطنية يف الدولة  ،والذي يتم التياره بقرار من
مجلس اإلدارة .
مادة ()19
ال يجوز اإلنلاق من أموال النادي يف غير األغراض التي أنشئ من أجلها  ،لما ال يجوز الدلول يف مضاربات مالية .
مادة ()20
ال يجوز التصا اارف بأي من ممتلكات النادي سا ااواء بالبيع أو الرهن أو التنازل أو اإلعارة أو االسا ااتبدال أو اإليجار
 ....إىل غير ذلك من أنواع التصرف  ،إال بقرار من مجلس اإلدارة .
مادة ()21
لي من يتس اابب يف ض ااياع أو إت ف أي ش اايء من ممتلكات النادي يكون ملزما بدفع نلقات االس ااتعاض ااة أو
اإلص ح ،حسب ما يقرره مجلس اإلدارة.
مادة ()22
تثبت جميع ممتلكات النادي حسب تصنيلها وترقيمها يف دفاتر وسج ت معتمدة ،وذات أرقام متسلسلة.
مادة ()23
تؤول أموال وممتلكات النادي بعد حله إىل حكومة الشارقة.
مادة ()24
تعتبر أموال النادي من األموال العامة ،وتخض ا ا ااع للرقابة الداللية يف النادي والحص ا ا اار وف اقا لما يقرره مجلس
اإلدارة ،لما تخضا ااع للرقابة الخارجية من قبي اإلدارة العامة لشا ااؤون المنشا ااآت الرياضا ااية واالجتماعية بالشا ااارقة ،ومن
قبي ديوان المحاسبة.
مادة ()25
ال يجوز ألي من أعضا اااء مجلس اإلدارة أو العاملين فيه المشا ااارلة بشا ااكي مباشا اار أو غير مباشا اار يف مختلف
أنواع العقود والمشتريات واالرتباطات المالية المتعلقة بالنادي.
مادة ()26
تحدد رسا ااوم العضا ااوية وفراتها بقرار من مجلس اإلدارة ،اسا ااتنادا ألحكام النظام األسا اااسا ااي ،ويجوز للمجلس
اإلعلاء من هذه الرسوم وفق مقتضيات المصلحة العامة للنادي.
مادة ()27
يؤدى رسم العضوية سنويا ،ويبلغ العضو لتابة عند تألره عن السداد.
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الباب الثاين
الميزانية السنوية
مادة ( ) 28
تقع مسؤولية إعداد مشروع الميزانية التقديرية على نائب الرئيس والمدير المايل  ،ويتعين عرضه على مجلس اإلدارة
قبي شهرين على األقي من انتهاء السنة  ،ويعد نافذ الملعول بعد إقراره من المجلس .
مادة ( ) 29
تقسم الميزانية إىل قسمين :
 القسم األول  :اإليرادات القسم الثاين  :النلقاتمادة ( ) 30
يتم تبويب قسم اإليرادات من الميزانية حسب البنود المذلورة يف المادة ( . ) 3
مادة ( ) 31
يتم تبويب قسم اإلنلاق من الميزانية حسب التعليمات الصادرة عن الهيرة العامة لرعاية الشباب والرياضة
مادة ( ) 32
يتلرع لي باب من أبواب الميزانية إىل بنود وفقا لما يقتضيه تنظيم اعتماد الميزانية
مادة ( )33
يجوز عند الضرورة إجراء مناقلة مالية بين أبواب وبنود الميزانية السنوية على النحو التايل :
 -1النقي من باب آللر بقرار من مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من المدير المايل .
 -2النقي من بند إىل آلر ضمن الباب ذاته  ،بقرار من المدير المايل .
 -3يبلغ مجلس اإلدارة بجميع المناق ت الحاصلة يف أول تقرير مايل يعرض بعد إجراء المناقلة .
 -4تدرج جميع المناق ت التي يتم تنليذها ل ل السنة المالية يف التقرير المايل السنوي .
مادة ( ) 34
ال يجوز االرتباط بأية نلقات ليس لها اعتمادات يف الميزانية أو إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تتجاوز
االعتمادات المالية المدرجة يف الميزانية إال بقرار من مجلس اإلدارة
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الباب الثالث
إدارة األموال
مادة ( ) 35
تحدد االلتصا اااصا ااات والص ا ا حيات المالية لمجلس اإلدارة وللرئيس والمدير المايل وفقا لألحكام المنصا ااوص
عليها يف النظام األساسي وهذه ال ئحة .
مادة ( ) 36
تودع لافة اإليرادات يف الحس ا ا ا اااب المص ا ا ا ااريف الوطني للنادي المش ا ا ا ااار إليه يف المادة ( )18من هذه
ال ئحة تحت االسام المشاتهر به النادي وتساحب لافة الساحوبات بموجب شايك مصاريف للمصاروفات  ،وال يجوز فتح
حساب آلر إال بقرار من مجلس اإلدارة .
مادة ( ) 37
تقوم إدارة النادي بإرس ااال نماذج توقيع لي من رئيس النادي واألعض اااء المخولين إىل المص اارف المحدد بعد
اعتمادها من مجلس اإلدارة .
مادة ( ) 39
تودع لافة اإليرادات يف الحساب المصريف للنادي وتسحب لافة السحوبات بموجب شيك مصريف للمصروفات

تعليمات القبض والتوريد
مادة ( ) 38
تقبااي جميع التبرعااات والهبااات العينيااة بقرار من مجلس اإلدارة ويعطى ص ا ا ا ا اااحااب التبرع أو الهبااة سا ا ا ا اناادا
باست مها مرفقا برسالة شكر على ما قدمه .
مادة ( ) 39
ال يجوز قبض أي مبلغ إال بموجب س ا ا ا ااند قبض رس ا ا ا اامي باس ا ا ا اام النادي موقع أص ا ا ا ااوال من المدير المايل أو
المخولين بالتوقيع  ،ويجب أن يتم إيداع المبالغ المحصلة يف البنك المحدد ل ل ث ثة أيام من تاريخ االست م .
مادة ( ) 40
سند القيد هو المستند األساسي الذي يتم بمقتضاه تحصيي أي مبالغ لحساب النادي  ،ويجب أن يتضمن
لافة المعلومات ال زمة  ،ويحرره المحاسب ويوقع عليه المدير المايل .
مادة ( ) 41
يجب أن تكون سندات القبض ذات أرقام متسلسلة  ،وتحرر من أصي يعطى لدافع النقد ( إن وجد ) إضافة
إىل نسختين  ،ترفق إحداها مع سند القيد  ،وتبقى األلرى بالدفتر  ،وذلك بإشراف وتوقيع المدير المايل .
مادة ( ) 42
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تكون تذا لر الحل ت والمباريات من دفاتر ذات أرقام متسا ا االسا ا االة  ،وتجرد عقب لي حللة أو مباراة من قبي
الجهة المخولة بذلك  ،تحت إشراف المدير المايل وبعد إعداد الكشوفات وسندات القبض ال زمة .
تعليمات اإلنفاق والصرف
مادة ( ) 43
يتم اإلنلاق من الميزانية بموجب سا ا ا ااندات صا ا ا اارف مرفقة بالمسا ا ا ااتندات األصا ا ا االية  ،وذلك على مسا ا ا ااؤولية
المحاسب والمدير المايل .
مادة ( ) 44
يتم التوقيع على الشيكات من قبي رئيس النادي ومن يخولهم مجلس اإلدارة .
مادة ( ) 45
ال يجوز صرف أي مبلغ يزيد عن (  ) 50 000لمسين ألف درهم إال بموافقة مجلس اإلدارة .
مادة ( )46
يسااتثنى من المادة الس ااابقة صاارف رواتب العاملين  .ويوقع على س ااجي ص اارف الرواتب لي من المحاسااب
والمدير المايل ورئيس النادي .
مادة ( ) 47
ال يجوز صرف أية مبالغ تزيد عن (  ) 3000ث ثة آالف درهم إال بموجب شيكات على المصرف المعتمد .
مادة ( ) 48
ال يجوز ص ا ا اارف أية مبالغ إال بموجب مس ا ا ااتند ص ا ا اارف يوقعه المدير المايل ورئيس النادي .ويجب أن ترفق به
المستندات ال زمة والمستوفية التواقيع .
مادة ( ) 49
يرفق مع سند الصرف المستندات المؤيدة له وهي :
 اللاتورة األصلية موقعة من البائع  .ومعتمدة من الرئيس أو من يخوله . سند است م المواد ودلولها المخازن .مادة ( ) 50
يمس ااك س ااجي ل رتباط لكي بند من بنود المص ااروفات  ،ويجب أن يتض ااح منه أوال بأول رص اايد البند بعد لي
ارتباط  ،ويتم ذلك بإشراف المدير المايل .
مادة ( ) 51
يتم إعداد اسااتمارة الصاارف من قبي المحاسااب الذي يعتبر مسااؤوال عن صااحتها ويوقع عليها ويختم األصااي
بختم المدفوع لعدم تكرار الدفع .
مادة ( ) 52
ال يجوز ص ا اارف أية مبالغ لم يدرج لها اعتماد يف الميزانية  ،إال بقرار من الجهة المختصاا ااة وبعد إجراء المناقلة
ال زمة .
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مادة ( ) 53
لمجلس اإلدارة أن يأمر بالص ا ا ا اارف مؤقتا على حسا ا ا ا اااب الميزانية يف حالة تألر صا ا ا ا اادورها  ،وذلك يف حدود
المنصرف اللعلي يف الشهر ذاته من العام الماضي  ،ويحق للمجلس اتخاذ اإلجراءات ال زمة لضمان استمرار العمي
بالنادي .
مادة ( ) 54
إذا انتهت الس ا اانة المالية ولانت هنالك مص ا ااروفات تم االرتباط بها ولم تس ا اادد بعد ،يتم تعليقها يف حس ا اااب
مص ااروفات س اانوات س ااابقة مس ااتحقة ،وإذا انقض اات على أحد الديون ث ن س اانوات من تاريخ اس ااتحقاقه ولم يتقدم
صاااحبه لصاارفه يسااقط الحق فيه بالتقادم (باسااتثناء مصااروفات الباب األول بالميزانية)  ،وتنقطع فترة التقادم بساابب
الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام القضاء  ،وتعود للسريان بزوال السبب الموجب النقطاعها .
مادة ( )55
يحق للمدير المايل ورئيس النادي الترليص بتسوية مبالغ بدون فواتير تصي قيمتهاا إل ااى ( ) 10.000عشرة
آالف درهم  ،وما زاد على ذلك فلمجلس اإلدارة حق الترليص به .

الباب الرابع
النظام المحاسبي والسجالت المالية
مادة ( ) 56
يمسك النادي السج ت األساسية والسج ت اللرعية حسب األصول المحاسبية المتعارف عليها .
مادة ( ) 57
تنظم مستندات محاسبية أصولية لكي عملية صرف وفق القواعد واألصول المحاسبية المتعارف عليها .
مادة ( ) 58
تنظم مستندات باإليرادات المتحصلة وموثقة بإشعارات البنك وأية مستندات ألرى .
مادة ( ) 59
يتم قيد جميع العمليات المالية يف السا ا ااج ت وفق نظام القيد المزدوج أوال بأول يف السا ا ااج ت المخص ا ا اصا ا ااة لذلك ،
وتستخر ج المجاميع واألرصدة بميزان مراجعة شهري موقع عليه من المحاسب ومعتمد من المدير المايل .
مادة ( ) 60
تكون السااج ت المالية يف عهدة المحاسااب وعليه القيام بتسااجيي جميع اإليرادات والمصااروفات مسااتكملة
اإلجراءات القانونية والمالية  ،وحلظ المس ا ا ااتندات يف لزائن مخصا ا ا اص ا ا ااة لهذا الغرض  ،وال يجوز بأي حال من األحوال
إت فها إال بعد الحصول على موافقة لطية مستندة إىل نظام إت ف الوثائق المعتمد يف النادي .
مادة ( ) 61
يتم مسا ااك الساااج ت المالية التي يجري القيد فيها بشاااكي منتظم لتوضا اايح الموقف المايل ،وبالتخصااايص
السج ت التالية:
9

 سجي االرتباطات  :وتسجي فيه جميع االرتباطات والعقود وأوامر الشراء والتكليف . سجي اليومية العامة  :وتسجي فيه الحرلة اليومية للمقبوضات والمدفوعات حسب األبواب والبنود الخاصة به . سجي تلصيي اإليرادات  :وتسجي فيه حرلة المقبوضات حسب تواريخها وإيداعها يف البنك . سجي تحليي المصروفات  :ويشمي قيد المصروفات لكي باب موزعة على بنود الصرف المختللة يف النادي . سا ا ااجي البدالت والمكافآت  :ويشا ا ااتمي على تلصا ا اايي البدالت والمكافآت المالية المخصاا ا اصا ا ااة ل عبين والمدربينوالعاملين ومن يف حكمهم .
 سجي المصروفات النثرية :وتسجي فيه أصي السللة النثرية والمبالغ المصروفة منها وتسويتها أو استعاضتها . سجي المستودعات  :وتسجي فيه جميع المواد الموردة بأنواعها ولمياتها واألوجه التي صرفت بها . س ا ااجي األص ا ااول الثابتة  :وتس ا ااجي فيه لافة األص ا ااول الثابتة المملولة للنادي  ،واس ا ااته لها يف نهاية لي س ا اانة  ،معبيانات لافية عنها تشااامي تاريخ الشاااراء وسا ااعر الشاااراء ولذلك اسااام من بعهدته لي أصا ااي من هذه األصا ااول ومكان
التواجد .
 سجي الجرد السنوي  :وتسجي فيه جميع األصناف الموجودة يف النادي .هذا ويجوز إضافة سج ت ألرى إذا اقتضى صالح العمي ذلك .
مادة ( ) 62
تحلظ لافة المساتندات المالية يف مللات لاصاة وترقم بأرقام متسالسالة لما يثبت على مللاته رقم وتاريخ أول وآلر
مستند ،ويجب االحتلاظ بكافة المستندات المالية لمدة أقلها عشر سنوات ،ويجوز إت ف هذه المستندات بعد مضي
تلك المدة وبقرار من مجلس اإلدارة.
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الباب الخامس
البدالت والمخصصات المالية والمكافآت
مادة ( ) 63
يستحق العاملون يف النادي ومن يف حكمهم المخصصات والبدالت المالية التي تنص عليها العقود المبرمة مع لي
منهم .
مادة ( ) 64
يسا ا ا ااتحق ال عبون البدالت والمخص ا ا ا اصا ا ا ااات المالية التي يقررها مجلس اإلدارة لي عام يف ضا ا ا ااوء االعتمادات المالية
المدرجة يف الميزانية ،والسيولة المالية المتوفرة.
مادة ( ) 65
يسا ا ااتحق المكللون بأعمال ومهام لارج الدولة بدال نقديا يحدد بقرار من مجلس اإلدارة ،ويشا ا ااترط لذلك
ما يلي:
 أن يكون التكليف بالمهمة لطيا وصا ا ااادرا عن الجهة المختصا ا ااة متضا ا اامنا طبيعة المهمة ومكان أدائها وتاريخ بدئهاوانتهائها .
 أن يقدم المكلف بعد إنجاز مهمته بيانا يوض ا ا ااح فيه المدة اللعلية التي اس ا ا ااتغرقتها المهمة  ،ومدعما بما أمكن منالثبوتيات .
مادة ( ) 66
يجوز لمجلس اإلدارة منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية لمن يقدر استحقاقهم لذلك ويكون المنح وفق أسس
يقررها مجلس اإلدارة يف حدود االعتمادات المدرجة والسيولة المالية المتوفرة.
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الباب السادس
اإليفاد خارج الدولة
مادة ( ) 67
يتم اإليلاد لارج الدولة لحض ا ا ااور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات أو دورات دراس ا ا ااية أو تدريبية أو أداء مهمات أو
أعمال محددة (مرافقة العبين للع ج ،التحض ااير لمعس ااكرات  ) ....أو المش ااارلة يف نش اااطات رس اامية أو ودية  ،وذلك
وفقا للشرطين التاليين :
 ص ا ا ا اادور قرار من مجلس اإلدارة بالموافقة على موض ا ا ا ااوع اإليلاد وأس ا ا ا ااماء الموفدين  ،والدولة الموفد إليها  ،والمدةالمحددة لإليلاد ومشتم ت مهمة اإليلاد .
 توفر االعتماد المايل للصرف .مادة ( )68
يتعين على الموفد تقديم إقرار بالعودة ل ل فترة ال تتجاوز عشا ا اارة أيام من تاريخ العودة ،ويتم بموجب هذا
اإلقرار صرف بدل السلر.
مادة ( ) 69
يجوز ص اارف س االلة على حس اااب بدل الس االر ال تتجاوز  % 50من البدل المس ااتحق تقديرا قبي الس االر ،ويتم
تسوية هذه السللة وفقا إلقرار العودة.
مادة ( ) 70
يتم تح ا ااديد بدالت ومخصص ا ااات الموفدين إىل الخا ا ا ا ااارج بقا ا ا ا اارار من مجل ا ااس اإلدارة يتضم ا اان (مجاالت اإليلاد وفرات
الموفدين وبدالت ومستحقات لي فرة) .
ويراعى يف تحديد المبالغ االعتمادات المتوفرة يف الميزانية.
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الباب السابع
السلف
السلفة ألغراض محددة ( مؤقتة )
مادة ( ) 71
يجوز بقرار من مجلس اإلدارة تخصيص سللة مالية مؤقتة للصرف منها على أغراض محددة تقتضيها طبيعة
العمي مثي  :الرح ت والمعسكرات والدورات التدريبية وغيرها على أن ال تتجاوز يف مجموعها االعتماد المخصص يف
الميزانية لهذا البند وشريطة تسوية حساب السللة فور انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله  .ويحدد يف قرار منح
السللة اسم المسؤول عنها واألغراض المحددة لها وطرق صرفها وتعتبر السللة عهدة شخصية على مستلمها لحين
تسويتها حال انتهاء الغرض منها على أن ال تتجاوز نهاية السنة المالية
مادة ( ) 72
ال تصاارف سااللة مؤقتة لذات الغرض السااابق صاارفه لها أو للشااخص ذاته قبي تسااوية السااللة األوىل وإثباتها بالدفاتر،
ويلغى اإليصال عند تقديم المستندات وتسوية حساب السللة.

السلفة المستديمة
مادة ( ) 73
يخصا ا ااص بقرار من مجلس اإلدارة سا ا االلة مسا ا ااتديمة لتدارك النلقات النثرية العاجلة ،تحلظ السا ا االلة يف الصا ا ااندوق
بإشراف المدير المايل وتصرف بقرار من رئيس النادي أو نائبه لاآليت
 يحدد مبلغ السللة بقرار من مجلس اإلدارة أن تكون الحاجة المشتراة أو الخدمات المطلوبة عاجلة . أن تكون األصناف المشتراة غير متوفرة يف المخازن . أن يتم الشراء بناء على تعليمات لطية من الجهة المخولة وتسدد بلواتير نقدية أصلية وأن تكون األسعار مناسبةوبما ال يتجاوز (  ) 2000أللي درهم يف المرة الواحدة .
 يتم تغطية مصاريف اللرق الرياضية أثناء تأدية المباريات . أن يقوم المدير المايل بمراجعة اللواتير  ،ويتم اعتمادها وتوقيعها من قبي الرئيس أو نائبه . يمكن أن تستعاض عندما يبلغ رصيدها إىل  % 50من قيمتها .مادة () 74
تس ااوى حس ااابات جميع الس االف قبي نهاية الس اانة المالية ويودع الرص اايد يف البنك ،وللمدير المايل حق الجرد
الملاجئ للسللة يف أي وقت.
مادة ( ) 75
تصرف المبالغ التي ال تزيد عن (  ) 1000ألف درهم بموجب سند صرف نثرية يف حال تعذر الحصول على مستندات
تؤيد صرفها  ،و يتم اعتمادها وتوقيعها من قبي الرئيس أو نائبه .
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الباب الثامن
المشتريات  -المستودع  -اللجان المالية
مادة ( ) 76
تسري القواعد التالية على لي ما يتم شراؤه أو أداؤه من لدمات أو القيام به من إنشاءات تتعلق بالنادي.
المشتريات :
مادة ( ) 77
يتم توفير المواد واألدوات وإساااناد األعمال عن طريق المناقصاااة العامة أو المناقصا ااة المحدودة أو الممارساااة أو األمر
المباشر يف ضوء الص حيات التالية:
 لجنة برئاسة المدير المايل وعضوية مدير النادي وأحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،لمعالجة الحاالت الطارئة والمستعجلة ،وذلك يف حدود (  ) 20000عشرين ألف درهم .
 لجنة المشتريات وفتح المظاريف  ،يف حدود (  ) 50000لمسين ألف درهم . مجلس اإلدارة يقرر المبالغ التي تزيد عما ذلر آنلا .وتسري هذه الص حيات على التعاقد واالعتماد واإللغاء .
مادة ( ) 78
يتم توفير االحتياجات باألمر المباشر يف حدود الص حيات المالية وفق الحاالت التالية:
 إذا لانت األصااناف المطلوبة ال تنتجها أو توردها إال جهة واحدة معينة  ،مما يتعذر معه إجراء الممارسااة أو المناقصااةيف شأنها .
 إذا لانت األصناف تحكمها أسعار جبرية أو بورصات عالمية . إذا لانت المواد أو الخدمات المطلوبة يتطلبها العمي بصورة عاجلة  ،حينرذ يقتصر الشراء على أقي لمية ممكنةريثما يتم توريد الكميات الباقية بطرق الشراء األلرى .
مادة ( ) 79
يكون اإلع ن عن المناقصااات العامة بالنش اار يف إحدى وسااائي اإلع م ،أما المناقص ااات المحدودة فترسااي إىل لمسااة
موردين على األقي مع الحصول على إقرارات موقعة منهم بااللتزام بالشروط والمواصلات واألسعار.
مادة ( ) 80
يرفق بكي عطاء تأمين مؤقت تقدره لجنة المشاا ا ااتريات وبالطريقة التي تحددها يف اإلع ن أو يف الكتاب المرساا ا ااي إىل
المتناقص ااين ،ويقدم المتناقص الذي يرس ااو عليه العطاء تأمينا قدره  % 10من قيمة العطاء وترد تأمينات العطاءات
غير المقبولة إىل أصحابها ل ل عشرة أيام على األلثر من تاريخ البت يف العطاءات.
مادة ( ) 81
يجوز للجنة إلغاء المناقصة يف الحاالت التالية:
 يف حالة وجود عطاء وحيد صالح . إذا زادت قيمة أقي عطاء عن قيمة المواد بالسوق .14

 إذا اقترناات العطاااءات بتحلظااات لم يتنااازل عنهااا أصا ا ا ا احااابهااا  ،ورأت اللجنااة أن العطاااء الوحيااد مناااسا ا ا ا ااب ومطااابقللمواصلات وال فائدة من إعادة المناقصة فلها الحق يف إلغائها .
مادة ( ) 82
يراعى يف طلب الشراء بالنسبة لطرق الشراء الواردة يف المادة (  ) 65أن يوضح بيان األصناف المطلوبة بدقة
لاملة من حيث العدد والنوع والمواصلات والوزن ومواعيد التوريد .
مادة ( ) 83
يتوىل مدير النادي إصدار أوامر التوريد أو التشغيي بعد اعتماد الجهة المختصة لذلك .
مادة ( ) 84
يتم فحص واساات م األصااناف لدى وصااولها بواسااطة لجنة االساات م ويجوز إضااافة لبير فني حسااب الحاجة ،
وعلى اللجنة التألد مما يلي :
 مطابقة األصناف من حيث الكمية والمواصلات مع أوامر التوريد . مطابقة األصناف مع فاتورة المورد للتألد من عدم إدراج أصناف أو لميات لم يوردها . مطابقة فاتورة المورد مع أمر التوريد للتألد من األسعار المتلق عليها وشروط التوريد . التألد من س مة التوريد وعدم التألر أو اإلل ل بأحد شروط التعاقد .مادة ( ) 85
يف حالة التألير يف التوريد فإن للنادي الحق يف إعطاء مهلة للمورد بدون غرامة تألير أو بغرامة تألير حسا ااب األحوال،
لما يحق للنادي فس ااخ العقد وش ااراء األص ااناف وتحميي المورد بلروق األس ااعار اللعلية عن أس ااعار التعاقد معه زائدا
 % 20مصروفات إدارية ،لما يحق للنادي مصادرة التأمين النهايئ  ،ويختص بتحديد اإلجراء الواجب مجلس اإلدارة أو
رئيس النادي أو نائبه أو مدير النادي .
مادة ( ) 86
بالنسبة لمقاوالت األعمال واإلنشاءات والتشييد فإنه باإلضافة إىل الشروط السابقة يتعين على مدير النادي
والمدير المايل إعداد بيان بالشا ااروط والقواعد التي تتم على أس ا اااس ا ااها المناقص ا ااة  ،وذلك وفقا لألحكام العامة يف هذا
الصدد .
مادة ( ) 87
تحسب غرامة التألير من اليوم التايل لحلول موعد االست م  ،وتكون بنسبة  % 2من قيمة الصنف لألسبوع
األول وتضاعف لألسبوع الثاين  ،وذلك بحد أقصى  % 8من قيمة األصناف أو قيمة المقاولة .
المستودع :
مادة ( ) 88
ال يجوز صاارف أية أصااناف من المسااتودعات إال بناء على أمر الصاارف الذي تحرره الجهة المختصااة بالصاارف ،
ويعتمده مسؤول المستودعات  ،ويوقع عليه طالب الصرف بما يليد است مه األصناف ودلولها يف عهدته .
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مادة ( ) 89
يمسك أمين المستودع دفترا للصنف  ،فيه صلحة لكي صنف على حدة تشمي الوارد والمنصرف  ،ورصيد
الصنف أوال بأول ،وذلك بالكمية  ،ويوضح أمام حرلة الصنف رقم مستند اإلضافة أو السحب .
مادة ( ) 90
يقوم أمين المستودع بتقديم نسخة من سند اإلدلال واإللراج إىل قسم حسابات النادي .
مادة ( ) 91
أمين المسااتودع مسااؤول مسااؤولية لاملة عن االحتلاظ باألصااناف بطريقة تمنع تللها أو ضااياعها أو ه لها ،
ويسااهي الحصااول عليها  ،وعدم صاارفها إال ألغراض النادي بعد إنجاز اإلجراءات المسااتودعية بصاارف هذه الموجودات ،
ولاصة موافقة الجهة المختصة بالصرف .
مادة ( ) 92
يتم تنظيم سا ا ااندات اسا ا اات م المواد والمهمات والمشا ا ااتريات المتعاقد عليها وقيدها يف السا ا ااج ت حسا ا ااب
تس االس االها  ،بمعرفة أمين المس ااتودع الذي س اايتوىل حلظها والقيام بإجراءات قيدها يف الس ااج ت والبطاقات  ،ولذلك
صاارفها للجهات الطالبة بناء على تعليمات لطية من المسااؤولين  ،وتخضااع حرلة المواد والمهمات وقيودها إلشااراف
المحاسبة .
مادة ( ) 93
ال يجوز ص ا ا ا اارف قيمة المش ا ا ا ااتريات وإنجاز المهمات المتعاقد عليها إال بعد إنجاز اإلجراءات المس ا ا ا ااتودعية
باالست م النهايئ لها .
مادة ( ) 94
يكلف مجلس اإلدارة من يراه بمسااك دفتر المطابقة لحرلة األصااناف بالمسااتودع للتألد من صااحة األرصاادة التي يتم
جردها يف آلر العام .

اللج ــان
مادة ( ) 95
يشكي مجلس اإلدارة اللجان المالية التالية:
أ – لجنة المشتريات :
وتتوىل تأمين االحتياجات وفق اإلجراءات التالية :
 -1است م طلبات تأمين االحتياجات من الجهات الطالبة عن طريق أمانة السر .
 -2التألد من عدم توفر المطلوب  ،ومن الحاجة إليه .
 -3توفر االعتماد يف الميزانية  ،وتوفر السيولة المالية .
 -4الحصول على نماذج أو مواصلات واضحة ل حتياجات المطلوبة .
 -5استدراج عروض أسعار ال تقي عن ث ثة وفق النموذج المعتمد .
 -6فتح العروض يف جلسة لاصة وتلريغها يف استمارة تلريغ لألسعار ودراس ا ااتها ورفع
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تقرير إىل مجلس اإلدارة يتضمن اإلجراءات المتخذة والتوصية بشراء االحتياجات واألسعار .
 -7اتخاذ قرار من مجلس اإلدارة بشأن الشراء .
ب – لجنة االست م :
وتتوىل اسا ا اات م المواد والمهمات ومعاينة الخدمات المتعاقد عليها وفقا لشا ا ااروط التعاقد والتي تزيد قيمتها يف المرة
الواحدة عن (  ) 5000لمس ا ا ا ااة آالف درهم للعقد الواحد بالت ف الص ا ا ا ااورة التي يتم فيها التعاقد ( أمر ش ا ا ا ااراء  ،أمر
تكليف  ،اعتماد مستندي  ،عقد  .....الخ ) .
جا  -لجنة الجرد :
وتتوىل حصا اار موجودات النادي من األموال النقدية والعينية الثابتة والمنقولة وتحديد الموجودات المسا ااتهلكة  .ويتم
إجراء الجرد سنويا إضافة إىل إجراء جرد استثنايئ شامي أو محدود بناء على قرار مجلس اإلدارة .
الباب التاسع
التدقيق
مادة ( ) 96
أ – يتم إعداد الحساااب الختامي يف نهاية لي ساانة مالية معتمدا من قبي مجلس اإلدارة ل ل فترة ال تتجاوز
شهرين من انتهاء السنة المالية على أن تشتمي ما يلي :
 -1اإليرادات مقسمة حسب أنواعها .
 -2المصروفات حسب األبواب والبنود العائدة لها .
 -3األرصدة النقدية يف الصندوق والبنوك المتعامي معها .
 -4المبالغ المرتبط بها والتي لم يتسنى صرفها أو تسديدها حتى نهاية السنة المالية .
 -5األمانات والسلف غير المسددة حتى تاريخ إعداد الحساب الختامي .
ب – ترفق بالحساب الختامي السنوي المستندات التالية :
 -1قوائم الجرد السنوي ومحاضرها .
 -2شهادة من البنك بالرصيد يف تاريخ انتهاء السنة المالية .
 -3لشف بالممتلكات واألصول الثابتة .
 -4م حظات اإلدارة العامة لشؤون المنشآت الرياضية أو ديوان المحاسبة ( إن وجدت ) .
 -5محضر قرار مجلس اإلدارة باعتماد ميزان المراجعة .
مادة ( ) 97
تعد الحسابات الختامية التي توضح حجم اإليرادات والنلقات ومقدار العجز أو الوفر يف نهاية السنة .
مادة ( ) 98
تخض ا ا ا ااع جميع المعام ت المالية وإجراءاتها وطرق قيدها ومراجعتها للتدقيق والمراقبة الدورية والملاجرة
من قبي اإلدارة العامة لشؤون المنشآت الرياضية أو مراقب الحسابات الذي تنتدبه اإلدارة .
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مادة ( ) 99
يقدم مراجع الحسااابات الخارجي تقريرا عن مدى صااحة السااج ت ومدى االلتزام بالتعليمات المالية وسا مة
اسا ا ا ااتخدام وإدارة أموال النادي  ،لما يقوم بمراجعة الحسا ا ا ااابات الختامية السا ا ا اانوية للنادي ويقدم تقريرا إىل مجلس
اإلدارة .
الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة ( ) 100
يحق لمجلس اإلدارة اتخاذ القرار المناسا ااب يف جميع الحاالت المسا ااتجدة التي لم يرد ذلرها يف هذه ال ئحة ،
دون التعارض مع أحكام النظام األساسي .
مادة ( ) 101
مجلس اإلدارة هو صاحب االلتصاص يف تلسير أحكام هذه ال ئحة .
مادة ( ) 102
تلغى جميع األحكام المخاللة لهذه ال ئحة .
مادة ( ) 103
أقرت هذه ال ئحة بجلسة مجلس اإلدارة رقم (

) بتاريخ … ...... … /.. …/...

ويعمي بها اعتبارا من تاريخ … ........ …/.... …/....
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المحتويات
الباب األول

تعاريف – أحكام عامة

الباب الثاين

مشروع الميزانية السنوية التقديرية ( إعدادها وإقرارها وتنليذها )

الباب الثالث

إدارة األموال

الباب الرابع

النظام المحاسبي  -السج ت المالية

الباب الخامس

البدالت  -المخصصات المالية  -المكافآت

الباب السادس

اإليلاد لارج الدولة

الباب السابع

السلف

الباب الثامن

المشتريات  -المستودع  -اللجان المالية

الباب التاسع

التدقيق

الباب العاشر

أحكام لتامية
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