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 اجلمهورية العربية السورية 
 وزارة الثقافــة       

 

 القرار رقم /       /و
 إن وزير الثقافـــة
 4/3/2018تاريخ /7بناء على أحكام القانون رقم /
 م6/12/2004/تاريخ 50يف الدولة رقم/ وعلى أحكام القانون األساسي للعاملني

 يقرر ما يلي :
 

املورص   للملتقيوا  والوروابا الاقاةيوة ويور الاقاةوةاالسرتشواي  ذجي نموو ال نظامال: يعتمد  المادة األولى
 هبا من قبل وزارة الاقاةة.

 : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه . المادة الثانية
 2018يمشق يف   /   /  

 معاون الوزير             املستشار القانوين      ة العالقا  الاقاةية مدير    
 توةيق اإلمام           أ.بشري عزالدين         احلسيين      م. ندى      

 وزير الثقافة                                                                                         
 محمدمحمد األ                                                                                       

 
 
 

 صورة إىل : 
 برجاء النشر –وزارة املالية  -
 مكتب السيد الوزير. -
 مكتيب السيدين املعاونني -
 مديريا  اإليارة املركزية.  -  
 املصنف العام/اخلاص  -  
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 النظام النموذجي االسرتشادي
 للملتقيات والروابط الثقافية ودور الثقافة 

 

 الفصل األول
   الثقافية أو دار الثقافة ومقرها وغايتها الملتقى أو الرابطة اسم

 -أو رابطة ثقاةية  -... / ملتقى -مدينة -ُتؤسس يف   اجلمهورية العربية السورية / حماةظة -1مادة  
أو يار ثقاةة/    باسم ................    وتتمتع بالشخصية االعتبارية وتكون هلا ذمة 

املنقولة والتصرف هبا يف حدوي حتقيق  وال املنقولة وغريمالية مستقلة وهلا احلقَّ يف متلك األم
 أهداةها.

 : ما يلي  امللتقى أو الرابطة الاقاةية أو يار الاقاةة/أغراض / – 2مادة 
  ..تعميم املعرةة والاقاةة بني اجلماهري  -على سبيل املاال:)                  

 .. العمل على تنمية الوعي الوطين يف اجملتمع -
يع الفنون واآلياب، وتوجيهها ملا تقتضيه مصلحة الوطن، وبعث نشاطها، وتأمني تشج  -

 .. مستقبلها، واكتشاف املواهب األيبية والفنية ةيها
 ...إحياء الرتاث الوطين القدمي يف العلوم واآلياب والفنون وتطويره وإغناؤه ونشره  -
اليبها، وتوسيع نطاقها، تيسري سبل الاقاةة الشعبية يف أوساط اجلماهري، وتنويع أس  -

     ...(وإغناؤها باملبتكرا  احلدياة، وإةاية أكرب عدٍي ممكن منها

أن يتدصل يف العقائد الدينية  أو يار الاقاةة/  -أو الرابطة الاقاةية -امللتقىال جيوز هلذا  /  -
 .واألمور السياسية، ويقدم صدماته إىل مجيع املواطنني يون متييز

 الفصل الثاني
 ويةالعض

 (وموطنه ومهنته وجنسيته وسنه ولقبه امسه) املؤسسني األعضاء  - أ – 3 مادة
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 :املؤسس العضو يف يشرتط               

 .حكمه يف من أو سوريا   عربيا   يكون أن -1 

 النقابا  أو االحتايا  من أ  يف عضويته أو يعايهلا، ما أو جامعية لشهاية حيازته - 2 
 نقابة -التشكيليني الفنانني احتاي -العرب الكتاب حتايا) التخصصية الاقاةية
 (.الفنانني

 :العضوية شروط -ب

 أو -امللتقى/إىل ينتسب أن عمره من عشر الاامنة أكمل مواطنة أو مواطن لكل حيق -
 : التالية الشروط على حيوز أن على كعضو/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة

 . كاملة  دنيةامل حبقوقه متمتعا   يكون أن – 1

 . والسلوك السرية وحسن محيدة بأصالق يتمتع أن -2

 . اإليارة جملس أصوا  أغلبية على حصل قد يكون أن - 3

/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ نظام على واةق   قد يكون أن -4
 االثيال امسه ةيه يبني االيراة جملس إىل صطي طلبب متقد   أ  ،صطيا   األساسي
 الرابطة أو -امللتقى/ يف عضوا   قبوله ةيه ويطلب املفصل وعنوانه تولده وتاريخ
 .الداصلي نظامها على االطالع بعد /الاقاةة يار أو -الاقاةية

 -امللتقى/ أهداف مع عملها يتعارض منظمة أو مجعية أ  إىل منتسبا   يكون ال أن - 5
 /.الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو

 يتجاوز ال أن على التحقيق حلني رةضه أو الطلب قبول يف الرتيث اإليارة جمللس حيق    -
 , شهرين من أكار ذلك

 من أسبوع أقصاها مدة صالل وذلك طلبه بنتيجة الطلب مقدم بتبليغ السر أمني يقوم -
 .بالطلب البت تاريخ
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 زوال بعد إال جديد انتساب بطلب التقدم انتسابه طلب رُةض   الذ  للعضو حيق ال -
  طلبه اجله من رُةض   الذ  السبب

 : التالية احلاال  يف العضوية تزول: العضوية زوال -أ- 4 مادة

 املرتتبة االلتزاما  تصفية بعد اإليارة جمللس يُقدم صطي بطلب وذلك االنسحاب – 1
 . عليه

 . الرابعة املاية من العضوية شروط من شرطا   ةقد إذا – 2

 . الوةاة – 3

 باستحقاق إصطاره بعد متتالية أشهر ثالثة ملدة كاشرت اال رسم تسديد عن تأصر   إذا – 4
 جملس ويصدر أياها يةعة ألصر التايل الشهر صالل مسجل بكتاب االشرتاك
 . العضوية بزوال قراره األصوا  بأغلبية اإليارة

 :تيةاآل احلاال  يف اإليارة سجمل أعضاء أغلبية يتخذهُ  بقرارٍ  العضو يُفصل: األعضاء فصل -ب        

 يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقىب/يُلحق   أن شانه من عمال   العضو أيى إذا -1
 أصحاب هم اإليارة جملس وأعضاء، معنويا   أو كان  ماييا   جسيما   ضررا   /الاقاةة

 إجراء بعد وذلك وجسامته الضرر هذا لتقدير األصوا  بأغلبية بالفصل الصالحية
 . اإليارة جملس يشكلها جلنة قبل من وايف قيقحت

 ألغراض/  الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ إىل انضمامه استغل   إذا -2
 . شخصية

 أو -امللتقى/  أهداف مع عملها يتعارض منظمة أو مجعية أ  إىل انتسب   إذا -3
 /.الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة

 يوما   عشر مخسة مدة صالل وذلك عنه العضوية صفة بزوال اإليارة جملس قرار عضوال يُبلغ – 5 مادة
 . القرار هذا صدور تاريخ من
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 يةعهم عدم بسبب الصفة هذه عنهم زالت الذين األعضاء إىل، العضوية صفة إعاية جيوز – 6 مادة
 . اليةالت السنة صالل عليهم املستحقة الرسوم أيوا إذا ،ما سنة يف االشرتاك رسوم

 رسم اسرتياي املتوىف العضو لورثة أو العضوية صفة عنه زالت ملن أو للعضو جيوز ال – 7 مادة
 الرابطة أو -للملتقى/ قدمها اليت التربعا  أو اهلبا  أو ،االشرتاك رسوم أو ،نتساباال

     ./الاقاةة يار أو -الاقاةية

 

 الثالث الفصل
 /الثقافة دار أو -ةالثقافي الرابطة أو -الملتقى/  هيكلية

 اإلدارة( مجلس - العامة الهيئة )
   العامة الهيئة

  لنظام وةقا   عليهم املرتتبة بااللتزاما  قاموا الذين األعضاء مجيع من العامة اهليئة تتألف –8 مادة
 على أشهر ثالثة مدة ةيه عضويتهم على ومضى/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/

 . األقل

 املالية السنة انتهاء تاريخ من واحد شهر صالل سنة كل  مرة لالنعقاي العامة اهليئة يعوة جيب – 9 مادة
 كلما  عايية غري الجتماعا  يعوهتا وجيوز/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -للملتقى/

 . ذلك/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ مصلحة اقتضت

 يوجهها صطية بدعوة اإليارة جملس يقرره الذ  املكان يف العامة اهليئة اجتماعا  تُعقد –10 مادة
 على بأسبوع االنعقاي موعد قبل وذلك احلضور هلم حيق   الذين األعضاء مجيع إىل اإليارة جملس
 حضور حق هلم الذين األعضاء بأمساء وكشف االجتماع أعمال جدول بالدعوة ويُرةق ،األقل
/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  مقر يف وتُلصق,  العامة اهليئة عا اجتما
 . املدعوين األعضاء بأمساء وقائمة األعمال وجدول الدعوة عن صورة ومنشأهتا
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 إىل كتابة    يطلبوا أن العامة اهليئة اجتماعا  حضور هلم حيق الذين األعضاء لالاي جيوز –11 مادة
 مل ةإذا ،ذلك من الغرض طلبهم يف يبينوا أن على لالنعقاي العامة اهليئة يعوة رةاإليا جملس
 االجتماع عقد األعضاء لالاي ةيحق يوما   عشر مخسة صالل الطلب هلذا اجمللس يستجب
 العمل جدول ومناقشة جديد إيارة جملس أعضاء وانتخاب يراةاإل جملس عن الاقة وحجب
  . االجتماع تَّ  اجله من الذ 

 أكرب ويرأسها غيابه حالة يف نائبه أو اإليارة جملس رئيس العامة اهليئة اجتماعا  يرأس – 12مادة
  . أيضا الرئيس نائب غاب إذا سنا   اإليارة جملس أعضاء

 جمموع نصف من أكار احلاضرين األعضاء عدي بلغ   إذا قانونيا   العامة اهليئة اجتماع يُعترب - 13 مادة
 بعد يُعقد ثانٍ  الجتماع العامة اهليئة تُدعى النصاب هذا يتوةر مل وإذا ،املدعوين األعضاء
 إذا قانونيا   الااين االجتماع ويُعترب ،الساعة نفس ويف األول االجتماع تاريخ من أسبوع مضي
 . األعضاء جمموع ربع من أكار احلاضرين األعضاء عدي بلغ  

 االجتماع كان  إذا األعمال جدول يف املدرجة األمور يف إال تبحث أن العامة للهيئة جيوز ال -14 مادة
  . استانائي

  :اآلتية األمور يف السنو  اجتماعها يف العامة اهليئة تنظر: العامة الهيئة صالمحيات -15 مادة

 . املنتهية املالية للسنة اخلتامي احلساب على التصديق – 1

 . احلسابا  مراقب تقرير -2

 . اجلديدة املالية للسنة امليزانية مشروع إقرار -3

 وحالته/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ أعمال عن اإليارة جملس تقرير - 4
  :التقرير هذا يتضمن أن وجيب املنصرم العام صالل

 .العضوية حالة استعراض -5

 صفة زالت أو عضويتهم مدة انتهت الذين من بدال   اإليارة جملس أعضاء انتخاب و 6
 .السر  االقرتاع بطريقة عنهم العضوية
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 .متتاليتني يورتني من أكار واإليارة اهليئة نفس إىل الرتشح اإليارة جملس ألعضاء حيق ال - 7

 .احلاضرين عضاءبني األ من حسابا  مدقق تعيني و 8

ام النظام وةق أحك/الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  ةروع أو ةرع إنشاء إقرار -9
 .ذلك تطلب إذا الداصلي،

 يعترب أال على/  الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -لملتقىل/ الداصلي النظام تعديل -10
 .الوزارة من مصايقته بعد إال ناةذا  

 .احلاضرين لألعضاء(  1+  50)  النسبية باألكارية العامة اهليئة قرارا  تُتخذ ــ 16 مادة

 كان  إذا بالتصويت االشرتاك/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  لعضو وزجي ال ـــ17 مادة
 املطروح القرار يف شخصية مصلحة له تكون عندما وكذلك وع التصويت يتعلق به،موض

بعمل  املتصلة اللجان أو اهليئا  من وغريها اإليارة جملس انتخاب عدا ما يف ،للتصويت
 /.الاقاةة يار أو -الاقاةية طةالراب أو -امللتقى/

 ويُذكر، السر وأمني الرئيس عليها ويوقع ،اجللسا  حماضر يةرت يف العامة اهليئة قرارا  ُتدون ــ18 مادة
 حق هلم الذين /الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  أعضاء أمساء اجللسة حمضر يف

 وعدي الصايرة والقرارا  السر وأمني لرئيسا اسم يُذكر كما  ،احلاضرين وأمساء ،احلضور
 .حازهتا اليت األصوا 

 
  اإلدارة مجلس  

 احد عن يزيد ال) امم مؤلف إيارة جملس /الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/يدير -19مادة
 هذا أحكام وةق ،عضويتهم جتديد وجيوز سنة ملدة العامة اهليئة من منتخبني ،(عضوا   عشر
 .نظامال

 من هلا ةيما القضاء أمام/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ ميال اإليارة جملس – 20 مادة
 .واجبا  من عليها وما حقوق
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 األعضاء بني من يعني   أن اجمللس ةلهذا اإليارة جملس يف األعضاء أحد مكان شغر   إذا –21 مادة
 الرابطة أو -لملتقىل/ إجتماع صرآ يف املنتخبني األعضاء بعد األصوا  أكار على احلائزين
 العامة اهليئة تنعقد رياما ،مؤقتة بصورة الشاغر املكان يشغل من/ الاقاةة يار أو -الاقاةية
 ُتدعى ،احتياط مرشحون يوجد مل وإذا، لسلفه الباقية املدة يتم من أعضائها بني من وتنتخب
 املكان يسد من النتخاب املكان شغور يختار  من شهر صالل استانائي الجتماع اهليئة
 .الشاغر

 قبل من لالجتماع العامة اهليئة ُتدعى ،اإليارة جملس أعضاء نصف من أكار انسحب   إذا –22 مادة
 . املنسحبني األعضاء حمل حيلون لإليارة أعضاء النتخاب الباقني األعضاء

 بدون متتالية اجتماعا  ثالثة اجمللس هذا اجتماعا  عن انقطع   اإليارة جملس يف عضو كل  -23 مادة
 .منسحبا   يعترب مشروع عذر

 يقوم كما/  الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ شؤون بإيارة اإليارة جملس يقوم -24 مادة
 : اآلتية باألمور صاصة بصورة

 بصورة ورةعها/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ الاقايف النشاط صطة إعداي– 1
 بتعديلها طلبا  أية ورةع أصوال ، عليها للمصايقةمديرية الاقاةة املختصة  إىل ربعية
   .بتنفيذها االلتزام من والتابت مسبقة، بصورة

 /.الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  نشاط عن السنو  التقرير إعداي  -2

 واحلساب/، الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -لملتقى/ل السنوية امليزانية مشروع وضع – 3
 . املنتهية املالية للسنة اخلتامي

 . احلسابا  مراقب تقرير مراجعة – 4

 -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ يف العمل مبوجبها يسري اليت واإليارية املالية األنظمة إعداي – 5
 /.الاقاةة يار أو
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 واختاذ، /الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -مللتقىا/ لعمل الالزمني املوظفني مع التعاقد – 6
 .حبقهم القانونية اإلجراءا 

 .العامة اهليئة اجتماعا  تنظيم وو7

 -امللتقى/  شؤون يف للنظر األقل على أسبوعني كل  يف واحدة مرة اإليارة جملس جيتمع - أ -25 مادة
 األعضاء ثلاي حضره إذا قانونيا   جتماعاال ويُعترب، /الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو
 يُرجح األصوا  تساو  وإذا، للحاضرين املطلقة باألغلبية القرارا  وتُتخذ ،األقل على
 من وقت أ  يف لالجتماع اإليارة جملس يعوة وجيوز الرئيس صو  يضم الذ  الرأ 
 .اجمللس رئيس قبل

 قرار أ  يف النظر إلعاية بطلب التقدم اإليارة جملس أعضاء من أكار أو لعضوين حيق -ب
 . املوضوع نفس يف واحدة وملرة اإليارة جملس عن الصايرة القرارا  من

 رئيسا   العامة اهليئة اجتماع بعد له إجتماع أول يف أعضائه بني من اإليارة جملس يُنتخب –26 مادة
 . له ومساعدا   للصندوق وأمينا   السر المني ومساعدا للسر وأمينا   للرئيس ونائبا  

 قبل يُقدم مقبول بعذر إال جلساهتا حضور عن التخلف اإليارة جملس لعضو جيوز ال -أ -27 مادة
 .نائبه أو الرئيس إىل اجللسة انعقاي

 مفصوال   يُعترب مقبول عذر بدون متتالية جلسا  ثالث حضور عن ختل ف   عضو كل  - ب
  .أشهر ستة صالل متتالية غري سا جل مخسعن  وكذلك، اإليارة جملس عضوية من

 على االطالع/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  أعضاء من أعضاء ألربع حيق -28مادة 
 .اإليارة جملس رئيس إىل يُقدم  صطي بطلب وذلك ،يراةاإل جملس أعمال

 :اإلدارة مجلس رئيس صالمحيات -29 مادة
 .العامة واهليئة اإليارة جملس اجتماعا  ترأس -1

 والقضائية الرمسية السلطا  لدى/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ متايل -2
 . وعزهلم احملامني وتوكيل واألهلية،
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 /.الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ إعمال كاةة  على اإلشراف -3

 غيابه أثناء الرئيس مبهام/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ رئيس نائبيقوم  – 30 مادة
  . إليه يسند عمل وبكل

 مبا السر أمني يقوم: /الثقافة دار أو -الثقافية الرابطة أو -الملتقى/  سر أمين مهام –31 مادة
 :يلي

 مراسالهتا. عدايوإ/  الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  سجال  حفظ – آ

  .عليها والتوقيع العامة واهليئة اإليارة جملس جلسا  وقائع وينتد – ب

 :يلي مبا الصندوق أمني يقوم –32 مادة

 بإيصاال / الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ إىل الوارية اليت املبالغ استالم – آ
 وإيداع، منه موقعةو  وجد إن/الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ خبات خمتومة
 .الوزارة قبل من املعتمد املصرف يف املبالغ تلك

 -الاقاةية الرابطة أو -لملتقىل/املالية عامال املب يتعلق ةيما اإليارة جملس قرارا  تنفيذ – ب
 عن شهريا حسابا ويقدم ،هبا يرتبا اليت التعهدا  الرئيس من ويوقع ،/الاقاةة يار أو
  .اإليارة جملس إىل/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -لملتقىل/ املالية الةاحل

    ،/الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ مقر يف املالية واملستندا  الدةاتر حفظ – ج
  .والرئيس  اإليارة جملس أعضاء طلب حتت لتكون

/   الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ أموال يف يتصرف أو ينفق أن له جيوز ال -ي
 .اإليارة جملس يقرره حسبما إال
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رابعال الفصل  
 المالية الموارد

 فيها والتصرف استغاللها وكيفية
   

 :من/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ إيرايا  تتألف –33 مادة

 .األعضاء اشرتاكا  -1

 .لوزارةا عليها تواةق اليت واهلبا  التربعا  -2

 إعالم الوزارة هبا.إىل على أن يصار  الوطنية العامة اجلها  تقدمها اليت اإلعانا  – 3

 .الوزارة مواةقة بعد واألوقاف الوصايا - 4

 ،سنويا   يُؤيى ،أيىن كحدألف لرية سورية   س.ل/ 1000/مببلغ الشهر  االشرتاك رسم حيدي –34 مادة
 االشرتاك رسم تسديد يتم أن على ،العضو طلب لىع بناء   مومسية أو شهرية أقساط على أو

 أو -الاقاةية الرابطة أو -ملتقىلل/ املالية السنة هنايةشهر على األقل من  قبل بتمامه السنو 
/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ إىل األعضاء أحد انضم إذا و ،/الاقاةة يار
 من الباقية املدة يعايل ما إال السنو  االشرتاك رسم من يؤي  ةال ،املالية السنة صالل
 .السنة

 الااين كانونمن   ولاأل يف/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -لملتقىل/ املالية السنة تبدأ -35 مادة
  .عام كل  من األول كانون  هناية يف وتنتهي

 تعتمده الذ  املصرف يف أمواله يويع نأ/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ على – 36 مادة
 س.ل/25000/ مبلغ من بأكار لديه حيتفظ أن الصندوق ألمني جيوز وال ، الوزارةله 
 .النارية للنفقا  سورية لرية ألف وعشرون مخس
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 يف املويعة/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  أموال من مبلغ أ  سحب جيوز ال -37 مادة
 .اإليارة جملس من قرار على بناء   إال فاملصر 

 مبوجب إال/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ لاأمو  من مبلغ أ  صرف جيوز ال –38 مادة
 وأمني/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ رئيس من عليه موقع صرف أمر

 .اإليارة جملس أعضاء من آصرين وعضوين الصندوق

 حتقيق سبيل يف إال/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ أموال إنفاق جيوز ال -أ -39 مادة
 .أغراضها

 .للشكاوى صندوق/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ مقر يف يُوضع -ب

 أن/ الاقاةة يار أو -اةيةالاق الرابطة أو -امللتقى/ على جيب اليت املالية السجال  تتألف -40 المادة 
 :من متسكها

 .واملصارف الصندوق سجل -1

 .االشرتاكا  سجل -2

 .األستاذ اليومية سجل -3

 .واأليوا  األثاث سجل -4

 .املستويع سجل -5

 .الصرف أوامر سجل -6

 للقواعد وةقا   ومسكها القرار هذا من/ 15/ املاية يف املذكورة السجال  تنظيم جير  -41 المادة
 :تيةاآل
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 :والمصارف الصندوق دفتر -أولا           
 قبل من وميسك املعتمد من الوزارة، النموذج وةق واملصارف الصندوق يةرت ينظم -1

 .الصندوق أمني

 تسلسلها حبسب واملقبوضا  املدةوعا  مجيع املذكور الصندوق يةرت يف يسجل -2
 األصول حسب الصايرة رفالص وأوامر القبض إيصاال  إىل وباالستناي التارخيي
 .هلا املخصصة احلقول يف وصالصاهتا واإليصاال  الصرف أوامر أرقام وتدون

 حقل يف تسجل الصندوق أمني قبل من نقدا   واملدةوعة املقبوضة املبالغ إن -3
 عن اجلارية واملدةوعا  املقبوضا  تسجل كما  النقدية، املقبوضا  أو املدةوعا 
 حسب والدائن منه املدين باجلانب املصارف حقل يف املعتمدة املصارف طريق
 .احلال

 املبالغ جمموع إىل ويضاف واملدةوعة املقبوضة املبالغ شهر كل  هناية يف جتمع -4
 للصندوق احلسايب الرصيد يستخرج مث السابق الشهر من املدور الرصيد املقبوضة

 الشهر من ملدورا والرصيد املقبوضة املبالغ من املدةوعة املبالغ طرح حاصل)
 يوميا   الرصيد ذلك يتم أن وميكن احلايل للشهر املدور الرصيد ميال الذ  ،(السابق
 . العمل مقتضيا  حسب شهريا   أو

 يشكل حبيث للمصارف واملدةوعا  املقبوضا  على الطريقة نفس وتطبق            
 يار أو -ةالاقاةي الرابطة أو -امللتقى/ويائع رصيد للمصارف احلسايب الرصيد
 اجلاهزة األموال ميال احلسابيني الرصيدين جمموع أن كما،املصارف لدى /الاقاةة
 ./الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/لدى

 واحد مصرف من أكار/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ اعتماي عند -5
 يف هلا املخص  باحلقل للمصارف العائدة العمليا  مجيع تسجل أمواهلا إليداع
 بغية انفراي على مصرف لكل مساعدة بطاقة وخيص  واملصارف الصندوق يةرت
. املصارف هذه لدى/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ حساب تتبع
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 الصندوق يةرت يف املصارف حلقل احلسايب الرصيد يكون أن جيب احلالة هذه ويف
 .املذكورة املساعدة البطاقا  من املستخرجة األرصدة جمموع إىل مساويا   املصارف

 احملاسبة قيوي مع شهريا   واملصارف الصندوق يةرت يف املابتة القيوي مقابلة جيب -6
 .مطابقتها من للتحقق

 :الشتراكات سجل -ثانياا          

 من ميسكو املعتمد من قبل الوزارة،  النموذج وةق األعضاء اشرتاكا  سجل ينظم -1
 .الصندوق أمني قبل

 ،السنو  أو الشهر  اشرتاكهم ومقدار األعضاء مجيع أمساء السجل يتضمن أن جيب -2
 أو الشهر حقل يف اإليصال رقم بقيد السنوية أو الشهرية اشرتاكاهتم وتشطب
 .املذكور اإليصال مبوجب عنها االشرتاكا  تأيية جر  اليت األشهر

 احلساب مع مطابقا   هذا السجل يف املدونة االشرتاكا  وعجمم يائما   يكون أن جيب -3
 .الشهرية االشرتاكا  باسم احملاسبة لدى املفتوح اإلمجايل

 :األستاذ اليومية دفتر -ثالثاا       
 قبل من وميسكاملعتمد من قبل الوزارة،  النموذج وةق األستاذ اليومية يةرت ينظم -1

 .احملاسب

 يار أو -الاقاةية الرابطة أو -لملتقىل/ املالية العمليا  عمجي الدةرت هذا يف يابت -2
 ./الاقاةة

 تسلسلها حسب القيد مستندا  مبوجب هلا املخصصة احلقول يف العمليا  تدون -3
 .احملاسبة يف املزيوجة الطريقة أساس على( ومدين يائن) متقابلني طرةني يف التارخيي

 هذه جمموع وتشكل حقل كل  من والدائنة املدينة اجلوانب شهر كل  هناية يف جتمع -4
 املدينة اجلوانب جمموع يكون أن وجيب. للحسابا  الشهر  املراجعة ميزان احلقول
 .الدائنة اجلانب جملموع مساوية احلسابا  حقول من
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 :واألدوات األثاث دفتر -رابعاا  

 أو -الاقاةية بطةالرا أو -امللتقى/ قتضيهاي اليت واأليوا  األثاث يةرت احملاسبة متسك -1
 .والبسيا العاي  األستاذ يةرت شكل على/ الاقاةة يار

 من نوع كل) التارخيي تسلسلها حسب املقتناة واأليوا  األثاث الدةرت هذا يف يابت -2
 لقيوي احلسايب اجملموع يتطابق أن وجيب. صاصة صفحا  أو صفحة له األثاث
 (.األستاذ اليومية يةرت يف اإلمجايل واأليوا  األثاث حساب مع الدةرت هذا

 .احملاسبة قيوي مع السنو  اجلري مطابقة أجل من أيضا   السجل هذا يستخدم -3

 :المستودع دفتر - خامساا  
 املعتمد من قبل الوزارة. النموذج وةق املستويع يةرت ينظم - 1

 مبوجب املستويع موجويا  ةيه ويسجل احملاسب قبل من السجل هذا ميسك -2
 لكل صاصة بطاقة وخيص .... منها واملتبقي واملستهلكة املشرتاة املواي مستندا 
 .ماية

 :الصرف أوامر سجل -سادساا  
 الصايرة الصرف أوامر مجيع ةيه ويسجل احملاسبة قبل من الصرف أوامر سجل ميسك -1

 .عنها

 واسم تنظيمها وتاريخ املتسلسلة الصرف أوامر أرقام الدةرت هذا يتضمن أن جيب -2
 وحقال   املبلغ منها سيصرف اليت الفقرة أو البند أو الباب واسم االستحقاق حبصا

 .للمالحظا 

 ومهرها القرار هذا من السابقة املاية يف املبينة السجال  من كل  صفحا  ترقيم جيب -42 المادة 
 والرقمان الصفحا  عدي يدون أن جيب وكما املختصة، احملاةظة يف الاقاةة مديرية خبات
 ذلك على والتوقيع السجال ، هذه من كل  من األصرية الصفحة يف منها واألصري ولاأل
 .املختصة احملاةظة يف الاقاةة مديرية يف
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 املالية السجال  نظمي أن/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/  على جيب -43 المادة 
 حمو وال نقل وال ةراغ وال بياض الوب التاريخ حبسب القرار هذا من/ 40/ املاية يف املبينة
 .السطور بني حتشية وال

 تستخدم أن االقتضاء عند/ الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ حملاسبة جيوز -44 المادة 
 أن وجيب ذلك، تستوجب اليت للحسابا  مساعدة وبطاقا  عايية صغرية أستاذ يةاتر
 .ورصيده اإلمجايل احلساب جملموع مطابقا   رصدهتاأ أو املساعدة البطاقا  جمموع يكون

 بعد املالية بسجالته تفظحي أن / الاقاةة يار أو -الاقاةية الرابطة أو -امللتقى/ على جيب -45 المادة 
 .سنوا  عشرة مدة اصتتامها

الرابع الفصل  
 الحفالت

 مديرية إىل احلفلة بإقامة لرتصي ا طلب/  الاقاةة يار أو الاقاةية الرابطة أو مللتقىا/  يقدم -46 مادة 
 البطاقا  وعدي وموعدها ومكاهنا احلفلة نوع ةيه، مبينا  ةيها وجدي اليت احملاةظة يف الاقاةة
 .للبيع إعدايها قبل وةئاهتا البطاقا  قيمة على املديرية مواةقة أصذ وجيب وقيمتها

 يار أو الاقاةية الرابطة أو امللتقى/  يقدم أن جيب النظام هذا من/ 21/ املاية مراعاة مع -47 مادة 
 الطلب يف البت ألن ،هلا الرتصي  قبل املتوقعة بالنفقا  بيانا   باحلفلة هلا املرص / الاقاةة
 وال/  الاقاةة يار أو الاقاةية الرابطة أو للملتقى/   صندوق على يري الذ  الفائض يتوقف
  .الواريا  جمموع من %75 نسبة تكلفةال ذلك يف مبا اإليارية املصروةا  تتجاوز أن جيوز

 

 وزير الثقافة                                                                               
 محمد األمحمد                                                                       
 

   


