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 :1  المادة
. تبدأ السنة املالية لصندوق النقابة والفروع يف أول شهرر اهان ا النهانت وتن رهت يف نراههة شهرر       1 

 اان ا األول من ال عام .

 
 :2  المادة

ت ضمن حسابات السنة املالية اإلهرادات املس حقة واألعبها  املتتبهة ع هل النقابهة والفهروع يف ت ه         

 السنة  وذل  مع مراعاة ما ه ت :

حنقههم مههع  احلاليههة اإلهههرادات املسهه حقة وملههو املدغ عههة وملههو الصهه ة مههن يهه ل السههنة املاليههة أ. 

 . ال حقة أصحابرا وتسجل ذمة ع يرم وإهرادًا ل سنة املالية

ب. النفقات املس حقة وملو املدغ عة اليت مل تصدر برا أوامر الصرف نراهة السنة املالية وه م نقل 

يف امل ازنة الرقابية ل سنة ال الية وه م صرف هذه الده ا ضمن حهدود   اع مادها إىل بند الده ا

 االع مادات املنق لة .

ج. إا األعبا  ال اجب حتمي را لسنة مالية ما واليت تس حم الدغع يف السن ات ال حقة تشكل هلها  

 من اجمل س وذل  ضمن حدود اع ماد امل ازنة الرقابية .السنة مؤونات يف نراهة ت   

 جيري تسجيل املبالغ املنق لة والم ة ع ل البن د اخلاصة برا يف قي د مراقب االع مادات . د .

 

 
 
 
 
 
 
 

 المـــوازنـة الرقابيــــــةالباب الثاني :

 الفصل األول ـ إعدادها 
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 :  3 المادة
قبل بد  السنة املالية بإعداد مشروع امل ازنة الرقابية يف ال غرع هق م جراز الاسبة يف النقابة و 

وذل  بإشراف اخلازا وه حم باملشروع البيانات واجلداول ال زمة اليت تربر تقدهرات اس خدامات 

 .وتعرض ل م اغقة امل ازنة وإهراداترا حسب إمكانيات الفروع 

 

 الفصل الثاني ـ مضمونها 
 :4 المادة

ابية لصندوق النقابة والفروع اع مادًا  ل قدهرات اس خدامرا وتقدهر أ. ت ضمن امل ازنة الرق 

 إهراداترا ل سنة املالية مع اإلذا باجلباهة واالتفاق من اجلرة املخ صة اهليئة العامة أو املؤمتر

 .  حسب احلال

ات ب . تعّد امل ازنة الرقابية يطة مالية جتري مراقبة صرف النفقات ع ل أساس بن دها آما الفقر

 غ عّد واردة لغاهة حت ي ية .

 ج . ال تعّد تقدهرات اإلهرادات ال اردة يف امل ازنة حصرًا لإلهرادات .

د. ال جي ز جتزئة الرس م واألمثاا وااغة اإلهرادات األيرى أو تقسيطرا أو رد شت  منرا بأي حال 

 من األح ال إال لسبب قان نت .

األسناا وال هعطل أي وثيقة أو مصدقة أو شرادة أو بياا إال هه . ال هنظر يف أي ط ب هقدمه طبيب 

إذا ااا مسددًا أو مس فًا ما ع يه من رس م وذمم لصنادهم النقابة والفروع ويزانة ال قاعد 

 وممن حًا وثيقة برا ة ذمة . وال عاوا اخل .....

 : 5 المادة
  ت وت ك ا من أ . النفقات العامة وهت متنل تك فة النشاط اإلن اجت وال م ه 

 رواتب وأج ر العام ني يف النقابة والفروع .1

 مس  زمات يدمة النقابة والفروع .2

 مس  زمات إن اج النقابة والفروع  .3

 جم ة طب الفم الس رهة  .4

 نفقات وتع هضات االج ماعات والندوات واملؤمترات  .5

 االس ر ك  .6

 املؤونات  .7

 االس نماري وت ك ا من :ب . نفقات االس نمار وهت متنل تك فة النشاط 

 النفقات اليت تؤدي إىل زهادة يف األص ل  .1

 النفقات اليت تؤدي إىل زهادة يف املخزوا  .2
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 . وغم النسبة اليت حيددها جم س النقابة أو الفرع ةم ال االح ياطيج . األ

 د . وباإلمجال سائر النفقات األيرى واليت تق ضيرا ممارسة الص حيات وتأدهة املرام مب جب

 قان ا إحداث النقابة واألنظمة الناغذة .

 : 6 المادة
 أ. ت ألف إهرادات امل ازنة من : 

 اهلبات واإلعانات احلك مية واخلاصة وغقًا ل نص ص الناغذة . .1

 رسم ال سجيل  .2

 ل نقابةالرسم السن ي  .3

 رسم إعادة ال سجيل  .4

 رسم االن قال  .5

 إهرادات جم ة طب الفم الس رهة  .6

 الية امل إهرادات االس نمارات .7

 إهرادات الدعاوى و املصدقات والبيانات واهل هات . .8

 ) ال صاقات واملخابر (إهرادات األمثاا  .9

ره ع األم ال والعقارات واملس  دعات والعقارات واملس  دعات املالية إهرادات  .10

 والنظام ال عاونت .

 إهرادات املؤمترات الع مية والندوات وااغة النشاطات الع مية املأج رة . .11

 الغرامات النقدهة اليت حيكم برا جم س ال أدهب لصاحل صندوق الفرع . .12

  إهرادات أيرى اليت هقررها املؤمتر العام . .13

 : 7 المادة
جيري تقسيم امل ازنة الرقابية إىل أب اب وبن د وغقرات بشكل ه ناسب وت زهع احلسابات يف منراج  

 الرئيسية واحلسابات الفرعية .الاسبة حبيث ت شكل بال الت من الزمر واحلسابات 

 

 الفصل الثالث ـ إقرار الموازنة 
 :8 المادة

أ. تعرض مشارهع م ازنات الفروع ع ل هيئاترا العامة يف النصف األول من شرر اان ا النانت من 

 ال سنة مالية من أجل قرارها .. 

 ر إقرارها لدراس را وإبدا  ب . ترغع م ازنات الفروع املقرة من اهليئات العامة إىل جم س النقابة غ

 ال  صيات املناسبة بشأنرا إىل املؤمتر العام
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ج . هقدم اجمل س يف النصف النانت من شرر اان ا النانت مشروع امل ازنة النقابة م ضمنة م ازنة 

 الفروع إىل املؤمتر العام إلقرارها

 د. تنشر م ازنة النقابة وم ازنات الفروع يف جم ة النقابة .

 : 9 المادة
أ. هعمل باع مادات السنة السابقة بعد اس بعاد النفقات ملو امل كررة وهعّد عقد وصرف النفقات 

ع ل هذا األساس جارهًا ع ل وجه نظامت ع ل أا تقيد املصروغات ع ل االع مادات امل ئمة يف 

 امل ازنة اجلدهدة.

ذل  حبم  لابقة ع ل أال خيب . هنابر ع ل حتصيل اإلهرادات وجباه را ع ل أساس امل ازنة الس

 الصندوق يف الرج ع بكل زهادة تقّرها امل ازنة اجلدهدة بداهة من تارهخ سرهانرا.

 

 الفصل الرابع ـ تعديل الموازنة 
 : 10 المادة

 تقرر االع مادات اإلضاغية بالطرهقة اليت تقّرها امل ازنة .

 : 11 المادة
من اع ماد الباب او البند أو الفقرة املنق ل منرا  % 25ه م نقل االع مادات بشرط عدم جتاوز نسبة  

 اما ه ت :

أ. من باب إىل باب بقرار من جم س النقابة بنا  ع ل تف هض املؤمتر العام وبقرار من جم س الفرع 

 بنا  ع ل تف هض من هيئ ه العامة..

 .ب . من بند إىل بند ومن غقرة إىل غقرة بقرار من جم س النقابة والفروع 

 : 12 المادة
أ. ال جي ز زهادة اع ماد بسبب األم ال املنق لة أو ملو املنق لة العائدة ل نقابة أو الفرع بل تقيد  

ضمن إهرادات امل ازنة أما املبالغ املستدة بسبب صرغرا دوا حم غ سجل ل بند الذي صرغت منه 

 . هع ل مسؤولي  وأصً  وخيفض مب غرا من جمم ع أمر صرف النفقة 

 . أا هك ا صادرًا ع ل االع ماد املخصص ل م ازنة وضمن حدود االع مادات.ب 

 ج . أا تك ا النفقة مس حقة األدا  ي ل السنة اجلارهة ما مل تكن من ده ا السنني السابقة .

د. أا ترغم به مجيع األوراق النب تية اليت تربر صرف النفقة وغقًا لألص ل شرهطة أا تك ا 

 ً  وامل اد واألشغال قد نفذت ي ل السنة اجلارهة . .اخلدمة قد أدهت غع

 

 :13 المادة
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االس حقاق أما نقدًا من الصندوق أو مب جب ح الة مصرغية أو برهدهة أو  فتؤدي قيمة أوامر الصر

شي  ع ل املصرف املع مد مقابل ايذ ت اقيع صهاحب االسه حقاق أو واي هه القهان نت أو ال صهت      

 الشرعت وذل  ع ل مسؤولية أمني الصندوق .

 

  تنفيذ الموازنة ـالفصل الخامس 

 أوالً ـ عقد النفقات

 : 14المادة 

 عقد نفقات امل ازنة ضمن الشروط ال الية :ه م 

أ ه أا هك ا عقد النفقة مطابقًا من حيث شك ه ومضم نه حلكم القان ا واألنظمة ةتع يمات 

 النقابة أو الفرع .

 ب ه أا تعقد نفقات الرواتب ل عام ني ع ل أساس االع ماد الشرري املخصص يف امل ازنة .

 رض االع مادات املخصصة يف امل ازنة .ج ه أا هك ا عقد النفقة ضمن حدود ومل

 د ه أا هك ا عقد النفقة من قبل اجلرة املخ لة بذل  .

 : 15المادة 
هعقد جم س النقابة ) أو الفرع ( نفقات صندوق النقابة ) أو الفرع وله أا هف ض النقيب ) أو رئيس 

 الفرع ( واخلازا جم معني بعقد النفقات وغم قرار ال ف هض .

 : 16مادة 
 تؤمن امل اد واألشغال واخلدمات ل نقابة أو الفرع بإحدى الطرق ال الية :

 أ ه اإلنفاق املباشر .

 ب ه ال عاقد .

 : 17مادة 
 تؤمن امل اد األشغال واخلدمات بطرهم اإلنفاق املباشر باحلال ني ال الي ني :

 ا ألف لوة س رهة مخس 50000أ ه بدوا عروض أسعار إذا اانت قيمة النفقة ال احدة ال ت جاوز 

 أو إذا اانت ياضعة ل  عرغات الرمسية ووغقًا هلذه ال عرغة مرما ب غت قيمة النفقة .

مخس ا ألف لوة  50000ب ه ووغقًا لعروض أسعار أص لية إذا اانت قيمة النفقة تزهد عن 

 س رهة وه م تأمني عروض األسعار ودراس را من قبل جلاا هشك را اجمل س املخ ص .

 : 18مادة 
 ه م تأمني املشتهات بطرهقة ال عاقد وغقًا ملا ه ت :

 أ ه عقد بالتاضت مع ال ايل احلصري ل م اد املشتاة .
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 ب ه بعد إع ا مناقصة أص لية وخي ار اجمل س املخ ص الطرهقة املناسبة .

 ج ه بعد اس دراج عروض أص اًل .

 وت غر االع ماد ال زم . د ه أا حيمل تأشوة الاسب إشعارًا بقان نية النفقة

 : 19مادة 
ال جي ز عقد أي نفقة مرمة مرما ب غت إال بقرار من جم س الفرع أو جم س النقابة وهرغم القرار مع 

 أمر الصرف .

 : 20مادة 
 ع ل اجمل س بعد صرغرا منل : هناك نفقات معق دة حكمًا وال حت اج لعقد نفقة وتعرض

 صفة االس مرار منل اإلجيارات .ه النفقات النامجة عن عق د هلا 

 ه والنفقات الناشئة عن العق د الصادرة وغم اح ياجات وم ط بات العمل منل الرواتب واألج ر .

 ه نفقات اإلنارة واملا  والربهد والربق واهلاتف وما مياث را .

 ه الضرائب والرس م مبجرد اس حقاقرا أو املطالبة برا .

 م القضائية املك سبة الدرجة القطعية .ه النفقات النامجة عن األحكا

 مجيع النفقات اليت تدغع وغم نص ص قان نية .

 

 ثانياً ـ صرف النفقات وتأديتها :

 : 21مادة 
ت قع أوامر الصرف العائدة ل نقابة من النقيب أو نائبة يف حال مليابه ومن اخلازا جم معني أما يف 

 جم معني بعد تأشوها من الاسب .الفروع غ  قع من ئيس الفرع ومن يازا الفرع 

 : 22مادة 
 تب غ املصارف املع مدة ال  اقيع املع مدة مل قعت أوامر الصرف .

 : 23مادة 
 هك ا أمر الصرف نظاميًا ما مل ت  غر غيه الشروط ال الية : ال

 أ ه أا هك ا عقد النفقة املراد صرغرا لعقد مت وغقًا ل  ع يمات الصادرة .

صادرًا عن الاسبة ومؤشرًا ع يه من رئيس الاسبة يف النقابة أو من حماسب ب ه أا هك ا 

ر صرف النفقة ع يه أا هبني سبب رغض الفرع ويف حال رغض جراز الاسبة ال أشو ع ل أم

ال أشو يف تقرهر مع ل هرغعه إىل النقيب أو رئيس الفرع وجمل س النقابة أو جم س الفرع أا هأمر 

 و ع ل أمر صرف النفقة ع ل مسؤولي ه .الاسب بال أش

 ج ه أا هك ا صادرًا عن االع ماد املخصص يف امل ازنة وضمن حدود االع مادات .

 د ه أا تك ا النفقة مس حقة األدا  ي ل السنة اجلارهة ما مل تكن من ده ا السنني السابقة .
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وغقًا لألص ل شرهطة أا تك ا هه ه أا ترغم به مجيع األوراق النب تية اليت تربر صرف النفقة 

 اخلدمة قد أدهت غعً  وامل اد قد س مت واألشغال قد نفذت ي ل السنة اجلارهة أص اًل .

 : 24مادة 
تصرف قيمة أوامر الصرف ألصحاب االس حقاق إما نقدًا من الصندوق أو مب جب ح الة مصرغية أو برهدهة 

حب االس حقاق أو واي ه القان نت أو ال صت الشرعت أو شي  ع ل املصرف املع مد مقابل أيذ ت اقيع صا

 وذل  ع ل مسؤولية أمني الصندوق .

 

 ثالثاً ـ تحقق وتحصيل اإليرادات :

 : 25 المادة
حتقم وتس  غل إهرادات الصندوق وغقًا لألنظمة اخلاصة بالنقابة وطبقًا ل ع يمات جم س النقابة   

مسههؤولني عههن اههل إهمههال أو تقصههو يف حتصههيل املبههالغ   أو الفههرع وهع ههرب املك فهه ا برههذه املرههام  

 املس حقة.

 
 :  26 المادة

حتدد بقرار من اجمل س أمثاا بيع املطب عات وبدل االشتاك يف اجمل ة عن السنة احلالية والسنني  

 من جمالسرا . اال حقة و أمثاا م حقرا، اما حتدد أمثاا مطب عات الفروع بقراراتر

 : 27 المادة
ال جي ز ألحد من األعضا  أو العام ني يف النقابة أا هقبض مباشرة أي مب غ من األم ال املس حقة   

 ل نقابة أو الفرع ما مل هكن خم اًل بذل  أص اًل . 

 : 28 المادة
جتبل اإلهرادات مب جب إهصاالت من دغت ذي نسخ م س سل األرقام وممر ر  خبامت الصندوق مبا   

 من الاسبة مبا هفيد ترحيل اإلهصال حلساباته اخلاصة .هفيد قبض املب غ و
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 السلف واألمانات و الكفاالت: الباب الثالث 
 

 : 29 المادة
 تقسم الس ف إىل : 

أ. الس ف الدائمة وتعطل إىل من هع مدهم اجمل س ل أمني األعمهال الضهرورهة وهشهتط يف مع مهد     

 ط ب واا هربر اس عماهلا بال ثائم النب تية .الس فة أا هنبت وج دها اام ة لدهه عند أي 

 ب . الس ف لغاهات معينة اما ه ت :

 ع ل حساب تع هضات االن قال وأج ر النقل . .1

ل نفيذ العق د املربمة ع ل أا ت ثم حني ال زوم ب أمينات أو افاالت هقب را جم هس   .2

 النقابة أو الفرع.

 : 30 المادة
أو رئههيس الفههرع واخلههازا جمهه معني وذلهه  يف حههدود     متههنا السهه ف مب اغقههة يطيههة مههن النقيههب    

أج را ع ل آال ت جاوز مدة ال سدهد   املرصدة،وتسدد عند ان را  الغاهة اليت دغعت من االع مادات

 نراهة السنة املالية .

 : 31 المادة
 تقسم األمانات إىل : 

صندوق الفرع  أو ت دع يف احلساب املصريف  أوأ . املبالغ النقدهة اليت ت ضع يف صندوق النقابة 

 وتقيد ألصحابرا.

 ب. احلسميات اجلارهة ع ل أوامر الصرف حلساب األمانات.

 ج. ال  قيفات وال أمينات العائدة ل عق د اجلارهة .

 د . األمانات الج زة ملص حة الغو .

 :  32 المادة
 ترد األمانات إىل أصحابرا أو إىل اجلرات املخ صة مب جب أوامر الدغع . 

 : 33 المادة
رئيس الفرع واخلازا جم معني من الكفاالت املقدمهة تنفيهذًا لألنظمهة والعقه د      أوهع مد النقيب  

 وتنظم الاسبة قي دًا برا .
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 الصندوق ومسؤولية العاملين : الباب الرابع 
 : 34 المادة

لوة س رهة ال جي ز جتاوزها وب ضع الفائض عن  50000حيدد سقف م ج دات الصندوق مبب غ   

 احلد املذا ر لدى املصرف املع مد .

 :  35 المادة
هعّد رئيس الاسبة يف النقابة او حماسب الفرع مسؤواًل بالنسبة لصحة ومشروعية صرف نفقهات  

ع ل  واخلازا ندوق وعن عدم اط ع اجمل سالصندوق،واذل  بالنسبة لصحة حتقم إهرادات الص

 ذا الشأا .بنب تيات هلحقيقة ال ضع املالت ل صندوق وذل  مع االح فاظ 

 : 36 المادة
هعّد أمني الصندوق يف حال وج ده مسؤواًل بالنسبة مل ج دات الصندوق وس مة اجلباهة وحتققرا و 

 حراة األم ال وعم يات الس ف واألمانات و ان ظامرا.

 : 37 مادةال
املس  دع يف حال وج ده مسؤواًل بالنسبة ل م اد وال جريزات وااغهة امل جه دات األيهرى     هعّد أمني

 امل ج دة بعردته.

 : 38 المادة
مبا الهقل خيضع أمني الصندوق وأمني املس  دع إىل تقدهم افاالت مصرغية أو عقارهة أو جتارهة 

حيهدد مقهدارها جم هس النقابهة او الفهرع      عن مقدار الس ف أو ال جريزات املسه مة يف املسه  دعات   

 وحتفظ هذه الكفاالت لدى يازا النقابة او الفرع بعد تنظيم قي د حماسبة برا .

 : 39 المادة
 هسو الاسب يف تنظيم الاسبة وغم النظام املالت .

 : 40 المادة
اسبة يف نراهة ال سنة مالية بعد إجرا  قي د اجلرد وال س هة ميزانية ي امية حسب هعد جراز ال

 .لعرضرا ع ل اجمل سأص ل الاسبة املقب ل يف تدقيم احلسابات 
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 واردات النقابة وفروعها:  الباب الخامس
 :41 المادة

 . الرس م النقابية اليت حتصل من األطبا  وحيددها املؤمتر العام سن هًا 1 

 ..رس م تسجيل األطبا  وإعادة ال سجيل وحيددها املؤمتر العام سن هًا 2

 . اهلبات واإلعانات احلك مية واخلاصة وغقًا ل نص ص الناغذة 3

 . رهع األم ال والعقارات 4

 جم س ال أدهب  . الغرامات النقدهة اليت حيكم برا5

 . رسم املصدقة اليت تصدر عن الفرع 6

 . رسم اهل هة النقابية 7

 . مجيع الرس م األيرى اليت هقررها املؤمتر العام ل س  يف من األطبا  .8

 . أي ديل مشروع آير .9

 : 42 المادة
 ت ألف واردات النقابة من :

 املؤمتر العام سن هًا .ه ان قال الطبيب من غرع إىل غرع آير برسم حيدده 1

 .ه رسم االعتاض ع ل قرار جلنة تقدهر األتعاب واالس ئناف لدى جمالس ال أدهب 2

 ه رهع األم ال والعقارات .3

 ه اهلبات واإلعانات احلك مية و اخلاصة وغم النص ص الناغذة .4

 ه رسم املصدقات اليت تصدر عن النقابة . 5

 . ين ه رسم النشر يف م حم اجلدول الس 6

 ه مساهمة الفروع وحيددها املؤمتر العام سن هًا من اام ة  وارداترا السن هة . 7

 سن ي باجمل ة وحيددها املؤمتر العام .ال االشتاكه رسم  8

 : 43 المادة
أ. األطبا  الذهن هؤدوا يدمة الع م اإلجبارهة وال هزاول ا العمل يف العيادات اخلاصة هقدم ا ط ب 

السن ي غين ظر غيه جم س غرعرم وحيدد نسبة اإلعفا  يف ض   ميزانية الفرع من  إعفا  من الرسم

د حصة الفرع من الرسم السن ي غقه  دوا حصهة النقابهة املرازههة وهكه ا الط هب مرغقهًا ب عره        

 الرسم يف حال مزاول ه املرنة يف عيادة ياصة. يطت من صاحب الع قة بدغع اامل

بط هب إعفها  إىل    ر إعهال رم مهن الصهندوق  ال عههههاونت، ه قهدم ا     ب . األطبا  املعسروا الهذهن تقهر  

 جم سرم ليحدد نسبة اإلعفا  من حصة الفرع من الرسم السن ي .

ج . هعفل أطبا  األسناا الذهن هصاب ا مبرض طارئ هؤدي اىل إمل ق عيادترم وهعط رم عن العمل 

 م إا اان ا قد دغع ه .مدة تزهد عن ث ثة اشرر من الرسم السن ي وهعاد إليرم الرس
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  : 44 المادة

يف ال عام باس ننا  ما ورد يف الفقرة  تقدم ط بات اإلعفا  من الرسم السن ي يف الشررهن األوليني

السابقة اىل الفرع املخ ص ليبت غيرا وهب غ القرار إىل صاحب الع قة قبل نراهة   40جه  من املادة  

 شرر آذار من ال عام .

 : 45 المادة
 إىلوال عردات الرمسية اليت هط برا جم س الفرع وحيهال    ترغم الط بات بكاغة األوراق النب تية  

 ملو مطابقة ل  اقع . أوب تية مزورة ثجم س ال أدهب والاام املخ صة ال من قدم أوراق 
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 أحكام عامةـ  الباب السادس
 : 46 المادة

 تارهخ تصدهقه من وزارة الصحة .ه ضع هذا النظام م ضع ال نفيذ من  

 :  47 المادة
هضع جم س النقابة او الفرع مناذج الدغاتر ومس ندات القي د وهصهدر ال ع يمهات ال زمهة ل طبيهم     

 أحكام هذا النظام .

 :  48 المادة
ال ابعة هلا يف حال احن هلا ألي سبب ااا  اجلمعيات الع ميةتؤول أم ال النقابة والفروع وااغة 

 صندوق ال قاعد  إىلت قائيًا 

 :  49 المادة
حيم جمل س النقابة أا جيري ال عدهل املناسب ع ل الرس م ع ل اا هصبا ناغذ املفع ل بعد م اغقة 

 املؤمتر العام ع يه.


