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أوالً: مقدمة 
حول مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية وحقيبة املصادر:

مقدمة 
مدونة سلوك املؤسسات االهلية الفلسطينية: 

ابتداءا« من عام 2007 و من خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة 
السلوك من الشبكات واالحتادات األهلية الرئيسية األربعة في فلسطني وهي: االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات 
اخليرية، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد الفلسطيني 
العام للمنظمات غير احلكومية- غزة. يهدف هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره 
في تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع األهلي. فجاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية 
الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات 

اللوجستية.

الفلسطينية  العام املنصرم اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية  الدؤوب لالئتالف خالل  العمل  كانت نتيجة 
والتي متت صياغتها من خالل تطوير مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها األئتالف مع أعضاء الشبكات 
و االحتادات. هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بناًءا و استمرارا« مليثاق الشرف الذي مت تطويره في حزيران من العام 
املؤسسات ومدى  أهداف هذه  امليثاق  يتضمن  الثاني.  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  مشروع  خالل  من   2006
سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح وغاياتها ودورها في إحداث التنمية املجتمعية 
التنوع في  امليثاق مبني على مبدأ  الفلسطيني في احلرية واالستقالل. وهذا  الشعب  آمال  ومساهمتها في حتقيق 
وان  املؤسسات،  تأسيس  في  املكفول  واحلق  واملشاركة  الدميقراطية،  ومبادئ  والتعددية  الفلسطيني  املجتمع 
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق املجتمع. وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية 
في  أجريت  فلسطينية  أهلية  مؤسسة   200 من  أكثر  مع  تشاور  عملية  خالل  من  الفلسطينية  األهلية  للمؤسسات 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

مت اقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية في 2008/2/28 اذ قامت حوالي 400 
مؤسسة أهلية فلسطينية من الضفة الغربية وغزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.

تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية الى تهيئة مؤسسات العمل االهلي و املجتمع احمللي لالستجابة 
يقرر  ان  أو جماعي  للمجتمع بشكل فردي  تتيح  فعالة  بيئة  املشاركة خللق  الدميقراطي، وعملية  التغيير  لتحديات 
تلتزم   - اختياري  بشكل  ستتبناها  التي   - املؤسسات  فان  املدونة  هذه  في  الواردة  املبادئ  خالل  ومن  مصيره، 
بان تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية في فلسطني وعملية اللحاق بركب 
التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها. كما تلتزم بان تكون آلية عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب 
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الفلسطيني الذي تخدمه، وان حتترم في الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق اإلنسان. كما تلتزم مبعايير 
الشفافية في أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها. وبشكل عام تؤكد املدونة في مبادئها على تطبيق احلكم 
الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل 
املؤسسة مما يسهم في حمايتها من التشويه والتضليل. كما أنها تؤكد بان مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون 
2002 والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقا  األساسي الفلسطيني املقر في التاسع والعشرين من أيار من عام 

أساسيا للمواطن الفلسطيني يجب حمايته. 

حقيبة املصادر: 

متثل حقيبة املصادر وسيلة توجيه للمؤسسات االهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات 
العمل  أدلة  من  مبجموعة  املؤسسات  تزود  فهي  السلوك،  مدونة  في  املبينة  املبادئ  مع  يتماشى  مبا  واإلجراءات 
الى تزويد املؤسسات  املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس االدارة. اضافة  في مجاالت االدارة واالدارة 
بارشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم باملشاركة، ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة 
إلجراءات  إرشادات  األهلية،  للمؤسسات  عمل  كمبدأ  املشاركة  للعمل،  كأساس  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
تضمن عدم التمييز في  عمل املؤسسات، إضافة إلرشادات حول االلتزام وتطبيق القوانني واملعاهدات مبا يشمل 

نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل مبسط.

تشمل حقيبة املصادرعلى األدلة التالية:

- دليل التخطيط االستراتيجي

- دليل إجراءات مجلس االدارة

- دليل املمارسات االدارية ويشمل:

- الدليل االداري

- دليل االجراءات املالية 

- دليل املوارد البشرية 

- دليل التوريدات 

كما تشمل احلقيبة أيًضا األدلة اإلرشادية التالية:

  الدلـيل اإلرشـادي حــول  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل

 الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الدلـيل اإلرشـادي حــول العهـد الدولي اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسيـة

 الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة
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 الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقيـة الدولية اخلاصـة بوضع الالجئـني  

 الدلـيل اإلرشـادي حــول قانون العمل الفلسطيني 

 الدلـيل اإلرشـادي حــول قانـون اجلمعيـات اخليريـة والهيئات األهلية

 الدلـيل اإلرشـادي حــول التنمية االقتصادية واالجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية

 الدلـيل اإلرشـادي حــول املشاركة 

 الدلـيل اإلرشـادي حــول املراقبة والتقييم باملشاركة 

و من هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية من شركة الرؤيا اجلديدة و االئتالف األهلي من 
أجل النزاهة » أمان » و مستشاريهم بالشكر ملساهمتهم الفاعلة  في حتضير و مراجعة هذه احلقيبة.

مالحظات: 
”www.ndc.ps « ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني -

”code@ndc.ps “ الرسال مالحظاتكم و توصياتكم حول حقيبة املصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني -

ثانياً: تعريف الدليل:
إن هذا الدليل هوجزء من حقيبة املصادر )Resource Kit( التي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، 
األهلية  املؤسسات  سلوك  مبدونة  بااللتزام  ترغب  التي  األهلية  للمؤسسات  أساسي  كمرجع  استخدامها  ليتم 
الفلسطينية، والتي مت توقيعها بتاريخ 2008/2/28، برعاية االئتالف األهلي ملدونة السلوك. كما يعتبر هذا الدليل 
وسيلة تستخدمها املؤسسات األهلية، لضمان استخدام أفضل املعايير الوطنية والعاملية املعمول بها في املؤسسات 

احلكومية واملنظمات واالحتادات غير الربحية. 

احملاسبية  األمور  جميع  في  بها  وااللتزام  القيام  املتوجب  احملاسبية  والقواعد  اإلجراءات  جميع  الدليل  ويتضمن 
للمؤسسة فيما يتعلق مبواردها التمويليه ومصروفاتها، مبا فيها املساهمات واملنح والهبات وغيرها. 

لقد مت تصميم هذا الدليل ليتناسب مع أحجام املؤسسات األهلية كافة ومع قدراتها املادية، عن طريق تزويد الدليل 
بإجراءات مفصلة تناسب املؤسسات الكبيرة ذات البرامج الكبيرة والطواقم املتخصصة، إضافًة إلى إجراءات بسيطة 

تتناسب مع املؤسسات القاعدية التي تعتمد –باألساس- على العمل التطوعي لتسيير شؤونها اليومية.

ثالثاً: هدف الدليل:
يهدف الدليل إلى توثيق جميع األمور املالية والقواعد واإلجراءات املعمول بها في النظام املالي للمؤسسة، لضمان 
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دقة إجنازها وسهولة العمل بها.

ويعتبر الدليل املالي الوثيقة الرسمية الوحيدة املختصة بجميع األمور املالية والقواعد واإلجراءات، املعمول بها في 
النظام املالي للمؤسسة، بعد أن يتم إقراره وإعتماده من مجلس االدارة.

لقد أُعد هذا الدليل ليشمل األسس والقواعد الواجب إتباعها في جوانب اإلدارة املالية، لتطبيق النظم السليمة التي تهم 
املؤسسات األهلية.  وحفاظاً وتعزيزاً ملبادئ مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية، فان هذا الدليل يتصف 

مبا يلي:
-1 يرتكز على مبادئ احملاسبة املتعارف عليها دولياً.

إيصال  على  قادرة  بدورها  لتكون  للمؤسسة،  السنوية  املوازنة  حتضير  وسائل  ليشمل  تصميمه  مت   2-
املعلومات الالزمة ألصحاب القرار من مجلس إدارة وموظفني. 

-3 مت تصميم التقارير بصورة تضمن إظهار جميع املعلومات، وااللتزام مببدأ التصريح التام،  والذي يرتبط 
بشكل مباشر مع مبدأ الشفافية الوارد في مدونة السلوك.

-4 يعزز هذا الدليل مبدأ املساءلة من خالل شرح آليات تقدمي التقارير املالية للجهات املعنية كافة من مموليني 
وأعضاء هيئة عامة ومجلس إدارة وموظفني ومستفيدين... 

التأثير  مبدأ  أهمية  على  املالية  املوارد  إلدارة  تقييم  كأداة  واستخدامها  املوازنة  إعداد  إجراءات  تؤكد   5-
والفاعلية.

جميع  مبشاركة  املوازنة،  حتضير  إجراءات  تصميم  مت  واملساءلة،  الداخلية  املشاركة  مبدأ  ألهمية  نظراً   6-
الدوائر العاملة في املؤسسة.

         

رابعاً: شروط الدليل:
- يعتبر هذا الدليل وسيلة حيّة قابلة للتنفيذ بعد موافقة مجلس اإلدارة علىه. ويوصى مبراجعة الدليل سنوياً 

وحتديثه عند احلاجة، على أن تتم موافقة مجلس اإلدارة  خطياً على هذه التعديالت.

خامساً: كيفية استخدام الدليل
يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل في املؤسسة، بحيث يتم الرجوع إلى اجلزء ذي العالقة من هذا الدليل لالسترشاد 

به.

وهذا الدليل هو دليل موحد، بحيث ميكن تطبيقه على املؤسسات األهلية كافة، مع إجراء بعض التعديالت اخلاصة 
لكل مؤسسة، لتتناسب مع خصوصيتها وقدراتها وحجمها.

للتطبيق،  تقييم مدى مالءمته وقابليته  بهدف  الدليل، وذلك  لهذا  بعملية مراجعة دورية  املؤسسة  تقوم  أن  ويجب 
أوحاجته إلى التعديل وفقاً للتغيرات التي قد تطرأ في املؤسسة أوالبيئة احمليطة بها.

يقسم هذا الدليل إلى عدة أجزاء يحتوي كل منها على إجراءات عامة ومتطلبات ضرورية لضمان فاعلية السياسات 
املتبعة في املؤسسة، ويشمل –كذلك- اإلجراءات املفصلة لكل نشاط، والشخص املسؤول عن تنفيذها.
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سادساً: من يستخدم الدليل:
يستهدف هذا الدليل جميع العاملني في الشؤون املالية في املؤسسة بشكل خاص، باإلضافة إلى مستخِدمي التقارير 
بعمل  اخلاصة  املالية  الشؤون  ملمارسات  مرجعية  يشكل  الدليل  فهذا  احلاجة.  حسب  وقارئيها  للمؤسسة  املالية 

املؤسسة اليومي، إضافة للعاملني على وضع املوازنة السنوية من جميع الدوائر. 

سابعاً تعريفات
وأية  والتبرعات  املنح  تشكل  الزمنية.وهي  الفترة  خالل  االقتصادية  للمنافع  الوارد  التدفق  مجموع  اإليرادات: 

إيرادات أخري حتصل عليها املؤسسة نتيجة عملها.

 املنح: املساعدات احمللية واخلارجية للمؤسسة سواء كانت نقدية أوعينية.
والقرطاسية  كاإليجار  التشغيلية؛  والنفقات  والعالوات  واألجور  الرواتب  تشمل  اجلارية:   املصروفات  

والكهرباء. وتشمل  دوائر املؤسسة كافة. 
املصروفات الرأسمالية:  وتشمل امتالك األصول الثابتة والرأسمالية للمشاريع، والنفقات التطويرية األخرى 

للمؤسسة. 

السنة املالية: هي الفترة الزمنية التي ميكن أن تكون أقل من 12 شهراً، وال تزيد عن ذلك، والتي قد تطابق السنة 
امليالدية وقد ال تطابقها. وهي  تبدأ من وقت مطابقة السجالت وموازنتها، وحتى املطابقة واملوازنة التالية، أوهي 

الفترة املغطاة بالتقرير السنوي.

مبدأ االستحقاق: وهو االعتراف باإليراد عندما يتم تنفيذ البرنامج، أوعندما تتم عملية البيع، أوعند تقدمي اخلدمة، 
بغض النظر عما إذا متت عملية حتصيل النقدية أم ال. كما يتم االعتراف باملصروف عند حدوثه واستحقاقه، بغض 

النظر عما إذا متت عملية دفع النقدية أم ال.

الزمن،  من  محدد  تاريخ  في  للمؤسسة  املالي  املركز  يوضح  بيان  وهي  العمومية«:  »امليزانية  املالي  املركز 
وحتتوي على أصول املؤسسة والتزاماتها املالية، ويتم تقسيم بنودها في مجموعات، حسب طبيعتها؛ مثل: األصول 

الثابتة واملتداولة، وااللتزامات طويلة األمد.

الظاهرة على شكل  املعلومات  تقدمي  عليها،  ويعني  املتعارف  مبادئ احملاسبة  أحد  وهو  الكامل:  اإلفصاح  مبدأ 
إيضاحات هامشية، أو مرفقة بالبيانات املالية.

الثبات: ويعني الثبات في اسنخدام املبادئ احملاسبية من فترة إلى أخرى.
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الدورة احملاسبية : هي منهاج دوري يوضح آليات عمل النظام احملاسبي من بداية جمع املعلومات حتى استخراج ميزان 
املراجعة بعد اإلغالق، وإعداد القيد االفتتاحي للفترة املالية القادمة. ومتر عبر اخلطوات التالية :

  تبويب املعلومات وتصنيفها، وجتهيز املستندات املؤيدة للصرف.
  إعداد القيود احملاسبية.

  ترحيل القيود إلى دفتر األستاذ.
  إجراء قيود التسوية.

  إعداد ميزان املراجعة.
  إعداد البيانات املالية.
  إجراء قيود اإلغالق.

  ميزان املراجعة بعد اإلغالق.
  القيد االفتتاحي للفترة املالية القادمة.

املوازنة:  هي خطة تعمل على برمجة األنشطة االقتصادية املتوقعة للمؤسسة، خالل الفترة املالية القادمة، )عادة ما تكون 
سنة قادمة(، معبراً عنها بكميات وقيم مالية، وتشمل هذه اخلطة اإليرادات املتوقعة واملصاريف الالزمة خالل الفترة مبا يتفق 

مع ضمان حتقيق أهداف املؤسسة، مع توضيح وسائل حتقيق ذلك.

املوازنة النقدية )خطة التدفق النقدي(:  وهي موازنة تقديرية تعتمد على املبدأ النقدي كأساس لتحضيرها 
وتقدير  احملصلة،  واملبالغ  قبضها،   املتوقع  اإليرادات  وسنوي  شهري  بشكل  وتوضح  االستحقاق.  مبدأ  من  بدال 

للمصاريف النقدية، والدفعات اخلارجية املتوقعة، ورصيد النقد في بداية ونهاية كل شهر من أشهر الفترة املالية.

قائمة اإليرادات واملصاريف: وهي من القوائم املهمة التي يجب أن حتضر في نهاية الفترة احملاسبية. وأما الغرض 
فإذا  ومصروفات.  إيرادات  من  املشروع  البرنامج/  املؤسسة/  أعمال  نتيجة  على  احلصول  فهو  القائمة  هذه  من 
زادت اإليرادات عن املصروفات فالنتيجة هي فائض، وبالتالي ميكن استئذان اجلهات الداعمة/املانحة/ باستخدام 
الفائض في إكمال البرنامج إذا لم ينته، أو استخدام الفائض في برامج أخرى، وإن لم يسمح يجب إرجاع الفائض. 

ولكن إذا زادت املصاريف عن اإليرادات فالنتيجة هي عجز، وبالتالي يجب إيجاد مصادر لتغطية هذا العجز. 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه عند حتضير قائمة اإليرادات واملصاريف يتم استخدام مبدأ االستحقاق، وليس مبدأ 
النقد. والفرق بينهما هو ما يلي:  

    
مبدأ االستحقاق :  وهو االعتراف باإليراد عندما يتم تنفيذ البرنامج، أوعندما تتم عملية البيع، أوعند تقدمي اخلدمة 
بغض النظر عما إذا متت عملية القبض أم ال. كما ينم االعتراف باملصروف عند حدوثه، بغض النظر عما إذا متت 

عملية الدفع أم ال.

 املبدأ النقدي : هو االعتراف باإليراد فقط عندما تتم عملية القبض، كما يتم االعتراف باملصروف عندما تتم عملية 
الدفع، وبغض النظر عن حصول اإليراد أو املصروف، أم عدم حصوله. 
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فائض التمويل :  وهو زيادة اإليرادات عن املصاريف خالل الفترة املالية. وفي حال زيادة املصاريف على اإليرادات 
يسمى ذلك عجز التمويل.

: هو عملية التسجيل والتوثيق للحدث االقتصادي، والذي يؤثر ماليا على املركز بشكل مباشر  القيد احملاسبي 
وملموس. والقيد املزدوج يتكون من شقني متساويني، اجلانب املدين، واجلانب الدائن للقيد.

دفتر األستاذ :  وهو بيان أو تقرير يوضح احلركات احملاسبية املدينة والدائنة، وتاريخ احلركة والشرح، والرصيد 
عند نقطة معينة من الزمن لكل حساب من احلسابات في الدفاتر والسجالت احملاسبية.

ميزان املراجعة:   وهو قائمة بجميع احلسابات املدينة والدائنة وأرصدتها في نقطة معينة من الزمن.

قيود  التسوية: وهي قيود يجري تسجيلها في نهاية الفترة املالية، لتحديث أرصدة بعض احلسابات وتعديلها، 
من أجل تطبيق مبدأ االستحقاق وتعتبر هذه القيود مهمة وضرورية للحصول على بيانات مالية عادلة للبرنامج.

قيود اإلغالق :  وهي عملية نظامية جتري بنهاية الفترة املالية  ويتم من خاللها إغالق احلسابات الوهمية )املؤقتة( 
للفترة احلالية، وإغالقه في  التمويل  أو عجز  أيضا من خاللها حتديد فائض  بحيث يصبح رصيدها صفراً. ويتم 

فائض )عجز( التمويل التراكمي.

التمويل،  : احلسابات احلقيقية هي األصول واخلصوم وفائض  الوهمية  احلسابات احلقيقية واحلسابات 
اإليرادات  بيان  في  وتظهر  واملصاريف،  اإليرادات  فهي  الوهمية  احلسابات  أما  العمومية،  امليزانية  في  وتظهر 

واملصاريف. ويتم إغالقها دورياً. 

يتم  بحيث  والسجالت احملاسبية،  الدفاتر  في  إنشاؤها  يتم  افتراضية  مراكز  وهي  التكلفة:   / األنشطة  مراكز 
حتديد إيرادات أو حتميل مصاريف مشروع أو نشاط بشكل مستقل. ويتم استخراج تقارير وبيانات مالية مستقلة 

للمشروع أو النشاط.

التدفقات النقدية الواردة: وهي جميع النقد الوارد للمؤسسة من أية مصادر. وقد تكون من أنشطة تشغيلية، أو 
رأسمالية، أو متويلية.

التدفقات النقدية الصادرة:  وهي جميع النقد الصادر عن املؤسسة، بغض النظر عن جهة الصرف. وقد تكون 
أنشطة تشغيلية أو رأسمالية أو متويلية. 

املشروع : وهو كيان افتراضي يعبر عن نشاط اقتصادي / اجتماعي مستقل وقائم بذاته، له مصادر دخل مستقلة 
التعامل معه مالياً كوحدة مالية  ومعينة، ومصاريف محددة للوصول لهدف محدد، يعكس رؤية املؤسسة. ويتم 

مستقلة.
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املمول: وهو الشخص أو اجلهة التي تتعهد بتمويل مشروع ما، أو تشارك في متويله.

الرواتب مثال، أو أصل معني، وهو مدرج  بند املوازنة: وهو حساب معني بذاته، وله طبيعة متيزه؛  كمصاريف 
ضمن دليل احلسابات للمؤسسة. 

املصروفات: هي جميع ما يتم صرفه بهدف احلصول على اإليراد، وذلك بناًء على قاعدة مقارنة املصروف باإليراد 
.) Matching Principle( املفترض حتقيقه من املصروف

املصروفات التشغيلية )اجلارية( : وهي املصروفات التي تخدم فترة مالية واحدة،  كاملصروفات االعتيادية 
للمؤسسة )رواتب ،قرطاسية ، تلفون الخ (. أما املصروفات الرأسمالية فهي املصروفات التي تخدم املؤسسة ألكثر 

من فترة مالية؛ مثل: شراء األصول الثابتة.

املؤقتني،  أو  الدائمني  املوظفني  مستحقات  ومتثل  )شهرية(،  ودورية  نظامية  جارية  مصروفات  وهي   : الرواتب 
ويجري قيود تسوية لها في حال عدم الدفع.

األصول: وهي -في الغالب- تكون ممتلكات املؤسسة، وتساعد املؤسسة في حتقيق إيراداتها، وتشمل األصول 
املتداولة، واألصول الثابتة، وأصول أخرى.

 
األصول املتداولة: وهي األصول التي تخدم املؤسسة، وميكن حتويلها إلى نقد خالل الفترة املالية.

األصول الثابتة :  وهي ممتلكات ثابتة للمؤسسة، تخدم املؤسسة وتساعدها في حتقيق إيراداتها ألكثر من فترة 
مالية، ويجري إجراء قيود تسوية لها ويحول جزء منها إلى مصروف دوري )االستهالكات(.

األصول األخرى:  وهي أصول ال تنطبق عليها خصائص األصول املتداولة وال الثابتة. ويجري تسجيلها ضمن 
التنفيذ، أو أصول غير ملموسة؛ مثل: حق  أصول أخرى مثل: استثمارات ألكثر من فترة مالية، أو مشاريع حتت 

النشر، أو براءة االختراع، أو حق االمتياز.

آخر  أي أساس تصنيف  أو  الشراء  تاريخ  يبني جميع األصول حسب  وهو سجل    : الرقابي لألصول  السجل 
ويهدف إلى الرقابة على األصول واحلفاظ عليها من الضياع ويشمل اسم األصل وتاريخ الشراء والقيمة التاريخية 

واالستهالك املتراكم والقيمة الدفترية لألصل ورقم حساب األصل ورقم الكود ومكان وجود األصل.

الذمم  املدينة:  هي حقوق مالية للمؤسسة ترتبت على عمليات مالية للمؤسسة، ويتم حتصيلها خالل الفترة املالية، 
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مثل: ذمم موظفني، مدفوعات مقدمة للموردين.

الذمم  الدائنة: هي حقوق مالية على املؤسسة، ترتبت على عمليات مالية للمؤسسة، ويتم تسديدها خالل الفترة 
املالية مثل ذمم موردين.

الدائن،  املدين، واجلانب  واملبلغ واجلانب  التاريخ،  القيد احملاسبي من  : وهو منوذج يوضح مكونات  القيد  سند 
والشرح والتواقيع اإلدارية الالزمة. 

سند  الصرف: وهو منوذج يوضح بيانات الصرف: من اسم املستفيد، والتاريخ، واملبلغ، وتوقيع املستفيد، وتوقيع 
أمني الصندوق، وسبب الصرف، ويكون املستند نظامياً ومسبق الترقيم.  

سند القبض:  وهو منوذج يوضح بيانات القبض: من اسم املستفيد، والتاريخ، واملبلغ، وتوقيع املستفيد، وتوقيع 
للدافع  )أصل  نسخ  ثالث  من  ويصدر  الترقيم،  ومسبق  نظامياً  املستند  ويكون  القبض،  ونوع  الصندوق،  أمني 

وصورتني (.

جلنة املشتريات: هي جلنة تابعة للمؤسسة، يعينها رئيس مجلس اإلدارة. واللجنة مسؤولة عن جميع املسائل املتعلقة 
باملشتريات. وملجلس اإلدارة ولرئيس املجلس أن يبدوا آرائهم، ويبتوا في تشكيل اللجنة وحتديد اختصاصاتها بالتفصيل. 

جلنة  العطاءات  واملناقصات:  هي جلنة تابعة للمؤسسة، يعينها مجلس اإلدارة. واللجنة مسؤولة عن جميع 
األمور التي تتطلب البت في العطاء واملناقصات.

أمني الصندوق : أمني صندوق املؤسسة يتم تعينه من جانب مجلس اإلدارة، وهو عضو من أعضاء املجلس، ومسؤول عن 
جميع املسائل املالية للمؤسسة، أمام مجلس اإلدارة. وفي حالة غياب أمني الصندوق، يقوم مدير الشئون املالية بدور أمني 

الصندوق، ويطلع بواجباته دون التوقيع. 

 مدير الشؤون املالية : مدير الشئون املالية للمؤسسة يكون مسؤوال عن جميع املسائل املالية، -مبا في ذلك- احلفاظ 
على أصول املؤسسة والتمسك بالسياسات والقواعد املتعلقة باملسائل املالية للمؤسسة، وإن كان ال يقتصر عليها. 
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الفصل األول
مقدمة و تعريف باملؤسسة:  يعرض هذا الباب نبذة عن املؤسسة  املستفيدة من هذا الدليل وعليه يتوجب 

أن يشمل هذا الفصل النقاط التالية:
آ- تعريف بـرسالة أنشطة املؤسسة وأهدافها وطبيعتها.

ب- هيكلية املؤسسة مبا ينسجم وبرامجها 
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الفصل الثاني : 
وتسجيل  الدخل،  مبصادر  اخلاصة  اإلدارية  واإلجراءات  احملاسبي  بالتعامل  املتعلقة  القواعد  الفصل  هذا  يوضح 

العوائد واملتحصالت 

1. اخلطوط اإلرشادية:
على كل مؤسسة مستفيدة من هذا الدليل أن حتدد سياساتها املتعلقة مبصادر الدخل املالي على النحو التالي: 

السياسات املتعلقة بالهبات واملساعدات النقدية والعينية 
  حتصل املؤسسة على التمويل من منح و تبرعات داخلية وخارجية )نقدية وعينية( ما لم تكن هذه املنح 
مشروطة بشروط تتنافي وقيم وأهداف املؤسسة مبا يتماشى مع مبدأ أولويات التنمية في مدونة 

السلوك.

السياق يتوجب   للمستفيدين وفي هذا  التمويل من ريع/عوائد تقدمي خدماتها    حتصل املؤسسة على 
على كل مؤسسة أن حتدد مصادر الدخل من ريع اخلدمات وقيمة احلد األدنى من املبلغ الذي سيحصل 

مقابل كل خدمة. فعلى سبيل املثال: 
 حتصل املؤسسة على ريع بدل استخدام قاعة املؤسسة على أن ال تقل أجرة الساعة )مثالً عن عشر 

دوالرات للساعة الواحدة( ما لم يستثن من ذلك بقرار مجلس اإلدارة 
 تسعى املؤسسة للحصول على ريع بدل تقدمي خدمة عالج طبيعي، على أن ال تقل أجرة اجللسة عن 

خمس دوالرات( ما لم يستثن من ذلك بقرار مجلس اإلدارة

عشر  مثالً  العضوية،  لرسوم  األدنى  احلد  اإلدارة  مجلس  يقرر  العضوية:  رسوم  عوائد  من  التمويل   
دوالرات سنوياً، بحيث تبدأ سنة العضوية من بداية أول كانون ثاني وتنتهي في نهاية كانون أول من 

كل سنة. 

2. اإلجراءات املتعلقة مبصادر الدخل

2.1-   احملاسبة على اإليرادات النقدية. من أجل تنفيذ أفضل القواعد املتعلقة مبصادر الدخل وتسجيلها وأكثر 
الطرق عدالة في تبيان النشاط، يتوجب على املؤسسة إتباع اخلطوات التالية:  

تهدف احملاسبة على اإليرادات إلى تطبيق اإلجراءات احملاسبية في تسجيل اإليرادات بناء على القواعد   2.1.1
احملاسبية املتعارف عليها دوليا«، والتي تقضى باالعتراف باإليراد عند حتققه بغض النظر عن التحصيل 

النقدي.  وتسجل في النظام املالي )السجالت احملاسبية( بالشكل التالي:

من ح/  منح مستحقة القبض       

      الى ح/اإليرادات مقيدة 
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 يتم حتديد نوع القبض، ثم تستلم اإليرادات من خالل سندات قبض نظامية مسبقة الترقيم و متسلسلة بواسطة 
قسم الشؤون املالية. ويحدد شكل النقد على النحو التالي: 

 حوالة بنكية 

 شيكات 

 مبالغ نقدية 

عند استالم املساعدات على شكل حوالة بنكية يتوجب إصدار سندات القبض بثالث نسخ أصلية للدافع،   2.1.2
وصورة للحسابات، وأخرى تبقى بالدفتر ألغراض املراجعة والتدقيق. و يجب أن يحتوي سند القبض 
على: التاريخ، واسم الدافع، و املبلغ، ونوع اإليراد، ونوع العملة، و رقم احلساب املستلم، واسم املستلم، 
و توقيعه باالستالم، والتوجيه احملاسبي على السند. مع التأكيد على إصدار رسالة شكر، كما هو مرفق. 

و يتم التسجيل كما يلي:

                   من ح/ ايرادات مقيدة

                                        الى ح/ ايرادات مستحقة الدفع

              

                 من ح/ البنك

                                الى ح/ االيرادات

أصلية  نسخ  بثالث  القبض  سندات  إصدار  يتوجب  بنكية  شيكات  شكل  على  املساعدات  استالم  عند   2.1.3
للدافع، وصورة للحسابات، وأخرى تبقى بالدفتر ألغراض املراجعة والتدقيق. و يجب إن يحتوي سند 
القبض على: التاريخ، واسم الدافع، و املبلغ، و رقم الشيك، ونوع اإليراد، ونوع العملة، واسم املستلم، 
و توقيعه باالستالم، والتوجيه احملاسبي على السند. ويتم إيداع الشيكات في اليوم التالي ملنع ضياع 
أو سوء استخدام الشيكات، وضمان التحصيل في أقرب فترة ممكنة، مبا يخدم حركة التدفق النقدي. 

ويتوجب إصدار رسالة شكر للتأكيد على استالم املبلغ. و يتم تسجيله كاآلتي:

                  

                      من ح/ صندوق الشيكات

                                            الى ح/ االيرادات

في حالة استالم املساعدات على شكل مبالغ نقدية يتوجب إصدار سندات من بثالث نسخ أصلية للدافع،   2.1.4
وصورة للحسابات، وأخرى تبقى بالدفتر ألغراض املراجعة والتدقيق. يجب أن يحتوي سند القبض 
املستلم، وتوقيعه باالستالم،  العملة، واسم  اإليراد، ونوع  الدافع، واملبلغ، ونوع  التاريخ، واسم  على: 
والتوجيه احملاسبي على السند. وجتمع املبالغ في كشف كما هو مرفق، يوضح مصدر اإليراد حسب 
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السياسات املعمول بها، وحتفظ في صندوق النقدية حتى يودع في احلساب البنكي يومياً. ويتم إضافة 
فيشة اإليداع البنكي لكشف اإليرادات وصورة سند القبض الرئيسي في ملف العوائد النقدية بعد إمتام 
شهرية(  أو  أسبوعية،  أو  )يومية،  دورية  بنكية  تسويات  عمل  ويجب  الالزمة.   القيود  تسجيل  عملية 

ملطابقة األرصدة والتأكد من أن اإليداعات تتم في تاريخ سند القبض، أو في اليوم الذي يليه مباشرة. 

 و يتم تسجيل احلركة كاآلتي:

                 من ح/ الصندوق النقدي

                                           الى ح/ االيرادات

               من ح/ البنك

                                  الى ح/ الصندوق النقدي
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اسم املؤسسة 

التاريخ :------------

منوذج ) (

سند فبض رئيسي ------

oأخرى  حدد-------------- oشيك     oنقد    نوع االستالم     

استلمت من : ------------------------------------------------------

مبلغ وقدره: ------------------------------------------------------

نوع العملة : -------------------------------------------------------

وذلك عن : --------------------------------------------------------

مبلغ الشيك تاريخ الشيك رقم احلسابالفرعالبنكشيك رقم 

املجموع الكلي 

املبلغ بالكلمات : ------------------------------------------------------

تسجيل املعلومات

التوقيع :------------------------------------- املستلم :----------------  

مالحظات لهمنه
رقم احلساب 
رقم املشروع 

إعداد: ------------------------------------------------------------

التاريخ: -----------------------------------------------------------

سجلت بواسطة: -------------------------------------------------------

رحلت بواسطة :------------------------- تاريخ الترحيل :-------------------
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3. إجراءات عامة حول اإليرادات من اجلهات املانحة:
من أجل تسهيل إجراءات املتابعة من قبل اجلهات التخصصية )جمعية عمومية، مجلس إدارة، ممولني، جهات حكومية 

وغيرها( يتوجب على املؤسسة القيام باإلجراءات التالية:  
3.1  فتح حساب بنكي مستقل للمنحة إذا كانت اتفاقية املشروع تنص على ذلك.

على فتح حساب بنكي مستقل للمنحة فيمكن للمؤسسة إيداع مبلغ املنحة  تنص  ال  االتفاقية  كانت  إذا   3.2 
في حسابها العام، بشرط االحتفاظ بسجالت محاسبية منفصلة للمشروع عن احلساب العام، تسهل 
عملية التدقيق الداخلي واخلارجي، والذي يسهل –بدوره- عملية  إصدار التقارير املالية للجهة املانحة. 
وفي كل األحوال، يجب أن تتأكد اإلدارة املالية من إمكانية فصل العمليات اخلاصة بكل منحة أو مشروع 

بشكل يسهل مراجعتها.  وفي حالة تعذر القيام بذلك، يفضل فتح حساب بنكي فرعي لكل منحة.

حال  وفي  االتفاقية.   في  عادة  يرد  الذي  الدفعات  جدول  مع  تتطابق  املستلمة  الدفعة  أن  من  التأكد    3.3
وجود اختالف يتعدى حدود العموالت البنكية املتعارف عليها، يجب على املؤسسة إصدار سند القبض 
باملبلغ الفعلي، و إخبار املمول كتابيا. ويجب االحتفاظ بنسخة من الرسالة املوجهة إلى املمول في امللف 

املخصص للمنحة.

قبض  سند  إصدار  ويجب  املؤسسة،  حلساب  احملولة  الدفعات  بقيمة  املتعلقة  األمور  تسوية  يتم  حتى   3.4 
شكر  رسالة  مع  مرفقا  البنك(،  كشف  )حسب  دفعة  كل  استالم  عند  للممول  ومؤرخ  وموقع  مختوم 
موقعة من املستوى اإلداري املناسب، عادة رئيس مجلس اإلدارة، أو املدير العام. ويتم االحتفاظ بنسخة 

من الرسالة، ومن سند القبض في امللف املخصص للمنحة.

3.5  التقيد ببنود االتفاقية املوقعة مع املمول فيما يخص الفوائد احملققة على احلساب، حيث أن بعض املمولني 
يسمحوا باستخدام هذه الفوائد، والبعض األخر يطلب إعادتها للممول. وفي حالة إمكانية االستخدام، 

على املؤسسة أن تثبت القيد التالي في سجالتها:

                      من ح/ البنك
                                       الى ح/ االيرادات

ما في حالة عدم إمكانية االستخدام، فإن املبلغ يسجل على أنه التزام على النحو التالي: أ3.6 

من ح/ البنك

                الى ح/ الذمم املدينة
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عند توقيع االتفاقية مع املمول، يجب فتح ملف منفصل لكل منحة،  ويتم االحتفاظ بهذا امللف في مكان   3.7
مغلق، ويقتصر استخدامه على املستوى اإلداري املخول. 

•يجب اإلحتفاظ بسجل كامل لكل منحة، بحيث يتم االحتفاظ بهذا السجل الكترونياً، ويكون مربوطاً  	

مع النظام احملاسبي إذا أمكن. ويجب أن يحتوي السجل على املعلومات التالية:
- اسم اجلهة املانحة.

- اسم املشروع املمول ووصفه.
- املنطقة املستفيدة )من ناحية جغرافية(.

.)Agreement Reference( رقم أو رمز االتفاقية املوقعة -
-  تاريخ توقيع االتفاقية بني اجلهة املانحة واملؤسسة.

- مدة االتفاقية.
- مبلغ املنحة الذي مت االتفاق عليه بالعملة األصلية.

- جدول بالدفعات املجدولة والتي يجب استالمها من املانح؛ وفقاً لالتفاقية. 
- شروط استحقاق الدفعات

- موازنة املشروع
- جدول بالدفعات املستلمة يبني مبلغ كل دفعة وتاريخ استالمها. 

- نسخ من سندات القبض التي مبوجبها مت تسجيل املقبوضات.
- نسخة من االتفاقية األصلية التي مت توقيعها بني املانح و املؤسسة.

- نسخة من أي تعديل طرأ على االتفاقية.
هذه   - استحقاق  تواريخ  بيان  مع  االتفاقية،  حسب  املانح  إلى  إرسالها  يجب  التي  املالية  بالتقارير  قائمة   -

التقارير و نوعها. 
- نسخ من التقارير املالية املرسلة للممّول حول املنحة.

- أي مستندات رسمية أخرى ذات عالقة، باإلضافة إلى املراسالت اخلاصة باملنحة.

يجب استخدام ملف املشروع بشكل صحيح بحيث يتم:  3.8
  حفظ الوثائق في امللف حسب تسلسلها الزمني دون خلط. 

  التأكد من إعادة املستندات إلى مكانها الصحيح بعد استخدامها. 

3.9  يجب على إدارة املؤسسة متابعة األمور املالية املتعلقة باالتفاقية بشكل دائم،  والتي تتمثل بـما يلي: 
  مدة االتفاقية، بحيث يتم التأكد من االلتزام باملدة احملددة، وإشعار املمول كتابيا قبل إنتهاء املدة بفترة 

كافية،  في حالة احلاجة إلى التمديد.
  جدول الدفعات التي يجب استالمها من املانح وفًقا لالتفاقية، بحيث يتم التأكد من طلب الدفعات في 

وقتها.
  قائمة بالتقارير املالية التي يجب إرسالها إلى املمول حسب االتفاقية، مع متابعة تواريخ استحقاق 

هذه التقارير و نوعها.
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3.10  يجب تقدمي تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول وضع كل منحة. وكل تقرير يجب أن يوضح فيه ما 
يلي:

  املوازنة املخصصة لكل بند/نشاط 
  املصروفات الفعلية.لكل نشاط

  إجمالي الصرف لكل نشاط حتى تاريخ التقرير
  الرصيد املتبقي

  بيان فيما إذا كانت هنالك أية التزامات على الرصيد املتبقي
  أية مالحظات ضرورية أخرى 

يجب أن يكون كل تقرير مؤرخا، ويبني الفترة التي يغطيها جتنبا ألي تكرار بني التقارير.  3.11

.3.12  يجب االحتفاظ بنسخة من كل تقرير في ملف املنحة.

يجب متابعة أداء كل مشروع، وقياس مدى حتقيق املشروع ألهدافه احملددة مسبقاً.  3.13
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منوذج رقم--- 

منوذج رسالة شكر وتأكيد استالم منحة من املمول

التاريخ :

اسم املسؤول في املؤسسة املانحة

)املسمى الوظيفي(

)العنوان(

املوضوع: استالم منحة

حتية طيبة وبعد،

التي تسلمناها في احلساب  الدفعة رقم  )---(  بقيمة: __________  نشكركم على حتويل 
سند  لكم  نرفق  كما   ---------- بتاريخ   --------------- رقم  حساب  باملشروع  اخلاص  البنكي 

القبض رقم-------- باملبلغ املستلم.

وتقبلوا فائق االحترام 

                           -------------

االسم والتوقيع
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4. إجراءات عامة حول اإليرادات العينية
كما هو معروف من سياسة تلقي اإليرادات لدى املؤسسة، فبعض هذه اإليرادات هي إيرادات عينية، وبالتالي يجب 
تسجيلها وفقا للقيمة السوقية، وهي القيمة التي سيتم دفعها في الظروف العادية لشراء صنف معني، أو احلصول 

على خدمة معينة باملستوى نفسه. و يتم التسجيل كما يلي:

                    من ح/ املوجودات الثابتة

                                            الى ح/ ايرادات مقيدة 

و مع نهاية السنة املالية يتم تسجيل اآلتي:

                من ح/ االستهالك

                                    الى ح/ االستهالك املتراكم

              من ح/ ايرادات مقيدة

                                     الى ح/ االيرادات

                                     

وفيما يلي اإلجراءات الرئيسية للمنح العينية:
النقدية(  )غير  العينية  التبرعات  استالم  عند  السند  هذا  بإصدار  املختص  املوظف  يقوم  العيني:  القبض  سند   

باإلجراءات التالية:

١. عند استالم التبرعات العينية امللموسة، على املؤسسة إعداد منوذج استالم يبني فيه ما يلي: 

  اسم اجلهة املتبرعة وعنوانها.

  اسم الصنف واملاركة.

  الوحدة.

  الكمية.

  حالة الصنف  )جديد، مستعمل (... 

  تاريخ االستالم.

  اسم املستلم والتوقيع.
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٢. على املؤسسة إصدار كتاب استالم باملواد وإرساله إلى اجلهة املتبرعة، واالحتفاظ بنسخة منه في السجالت؛ 
وذلك بهدف التأكيد من الكميات التي مت استالمها. مع التأكيد على وصول نسخة للدائرة املالية.

٣. على املؤسسة طلب مساعدة اجلهة املتبرعة في حتديد قيمة املواد املتبرع بها وذلك عن طريق احلصول على نسخ 
من فواتير شراء هذه املواد. وفي حالة تعذر ذلك، على املؤسسة االستعانة مبن يستطيع تقدير القيمة السوقية لهذه 

املواد.

٤. بعد تقدير قيمة املنحة العينية )حسب القيمة السوقية(، يجب تسجيلها محاسبيا كما ورد أعاله.

بالنسبة للتبرعات العينية غير امللموسة كالتبرع بتغطية فواتير سفر، أو التبرع بتوفير مكان إقامة حضور مؤمتر، 
فيجب تقدير قيمة هذه املساهمات، وتسجيلها وفقا لإلجراءات السابقة.

اخلدمات املمنوحة )منح على شكل خدمات(: 
في حال استالم املؤسسة منح بشكل خدمات )كمتطوعني(، وفي حال توفر الشروط التالية يجب أن تسجل 
اخلدمة  أن هذه  )ذلك في حال  املمنوحة  اخلدمة  نوع  على  بناًء  أو مصروف،  منح، وكأصل  كإيرادات 

املمنوحة تؤدي إلى إنشاء أو تطوير أصل، غير النقد(: 
  أن املؤسسة حتتاج إلى شراء هذه اخلدمة في حال عدم تقدميها من خالل منحة.

  أن هذه اخلدمة حتتاج إلى مهارات خاصة.
  أن يتم تقدمي اخلدمة من أفراد ميتلكون تلك املهارات.

اخلدمـات املمنوحة يجب أن تظهر كإيـرادات من منـح، ويجب أن تظهر حسب قيمتها العادلة في تاريخ احلصول 
على املنحة.

-1 املعدات واألجهزة املمنوحة: 
املعدات واألجهزة املمنوحة تسجل حسب قيمتها العادلة )القيمة السوقية كما ورد تعريفها في البند 4 أعاله( 

في تاريخ احلصول على املنح. 
إذا اتفق مع اجلهة املانحة على مدة استعمال األصول يجب أن تسجل كمنح مقيدة، والتي يعاد تصنيفها كمنح 
املعدات واألجهزة  القيود، تسجل  تلك  الوقت احملدد. وفي حالة عدم وجود مثل  غير مقيدة بعد مرور 

كإيرادات غير مقيدة.

-2 بضائع وجتهيزات ممنوحة: 
املواد واألصول األخرى التي حتصل عليها املؤسسة كمنح يجب أن تسجل وتظهر في البيانات املالية، حسب    .a

قيمتها العادلة )القيمة السوقية، كما ورد تعريفها في البند 4 أعاله( في وقت احلصول على املنحة.
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اسم املؤسسة
منوذج رقم --- 

:تقرير استالم منح عينية

التاريخ :
إلى: )__اسم املسئول ____________________( 

عناية / السيد/ة )_____________________( حفظه/ا الله 

من:  أمني املخازن )الشخص املخول باالستالم(

املوضوع: استالم تبرعات عينية

حتية طيبة وبعد،
لقد قمنا بإستالم  املواد التالية كما هي موضحة باجلدول أدناه من مؤسسة

 )----------------( كتبرعات عينية. 
:

الكمية الوحدةالصنفالرقم إجمالي 
املستلمة

الكمية  حالة 
مالحظاتاملستلمة 

1
2
3
4

5

                           ----------------

االسم والتوقيع  
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)منوذج رقم--- ( :

 كتاب استالم منح عينية موجه للجهة املانحة

التاريخ :

)اسم املسؤول في املؤسسة املانحة(

)املسمى الوظيفي(

(العنوان)

املوضوع: استالم تبرعات عينية

حتية طيبة وبعد،

التالي  الواردة في اجلدول  التي قدمتموها ملؤسستنا، واملتمثلة في األصناف  نود شكر مؤسستكم على املساعدة 
والتي مت استالمها بتاريخ ------

مالحظاتالكمية املستلمةالوحدةالصنفالرقم

وتقبلوا فائق االحترام 

                           -------------

االسم والتوقيع
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اسم املؤسسة

منوذج )2( 

 Receipt Voucher سند قبض فرعي

رقم: 0001

$                               

وصلنا من:  ________________________________

مبلغومقداره: ________________________________

وذلك عن: _________________________________

__________  التوقيع: ______________  التاريخ: 

مالحظة مهمة: إذا كان ال بد من أن نلغي سند القبض فيجب إلغاء األصل والنسختني معا. وال يعتبر سند القبض الغيا إال إذا 
وجد األصل مع النسختني، ويكتب عليه الغياً.  كما يجب أن تكون هذه السندات مرقمة مسبقاً، من أجل تسهيل عملية التدقيق 

عليها وتتبعها.
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الفصل الثالث: القواعد املتعلقة بإعداد املوازنة 
يعرض هذا الفصل السياسات واإلجراءات اخلاصة بإعداد املوازنة، كما يهدف إلى إعطاء فكرة للعاملني حول 
أنواع املوازنات، والصعوبات التي قد تواجهها املؤسسة خالل حتضير املوازنة، إضافة إلى ممارسات 

قد تساعد بشكل فعال لتخطي هذه الصعوبات:

3.1   هيكلية املوازنة :  تستطيع املؤسسة، وفقاً لطبيعة نشاطاتها، حتضير املوازنة على عدة مستويات، تبعاً 
لهيكلية املؤسسة نفسها، وميكن للموازنة أن تكون مرتبة حسب الدائرة، املشاريع، أو البرامج.

مناهج حتضير املوازنة:    3.2

  مع مراعاة حدود املوارد والوقت املتاحني، حتضر املوازنة بإحدى املناهج التالية:

مع  السابقة،  للسنة  الفعلية  املوازنة  على  املنهج  هذا  وفق  أساسي  بشكل  املوازنة  ترتكز  التزايد:   منهج  آ- 
السماح بزيادة حد معني العتبارات التضخم االقتصادي، والتغيرات املتوقعة على البرامج واملشروعات. 
وتتميز هذه املوازنة بسهولة حتضيرها و تطبيقها، تبعاً للخبرة املكتسبة من السنة املاضية. ويوصى 
باستخدام هذا النوع من املناهج في حال وجود تغييرات بسيطة على مستوى املوارد املتاحة والبرامج 

واملشروعات عن السنة السابقة. وسلبيات هذا املنهج تتمثل فيما يلي:
 

- ال حتفز هذه الطريقة املنهجية على عملية التفكير والتجديد، وقد ينتج عن ذلك عدم مراجعة األخطاء السابقة.  
ولذلك ينصح باالبتعاد عن استخدام هذا األسلوب، خوفاً من التخطيط لتكرار أخطاء املاضي، أو خوفاً 

من تخصيص مبالغ ألغراض ال تؤدي إلى أية قيمة مضافة.  
- يصعب تبرير األرقام للمانحني واملعنيني تنيجة حتضيرها بناء على أرقام سابقة. 

املوازنة  بتحضير  والبدء  السابقة  املوازنات  نسيان  على  املنهجية  هذه  تعتمد  الصفري:  األساس  منهج  ب- 
اجلديدة، وفقاً لألهداف والنشاطات املخطط لها في السنة )الفترة املالية( القادمة،  و هذا النوع يستدعي 

تبرير املوارد املطلوبة كافة من قبل كل دائرة، برنامج،....
وتناسب هذه املنهجية املؤسسات التي متر مبرحلة تغيير سريع و املؤسسات التي يعتمد دخلها على نشاطاتها. 
النشاطات  تفاصيل  على  تعتمد  إذ  غيرها؛  من  الواقع  إلى  واقرب  أدق  معلومات  تضمن  املنهجية  هذه 

املخططة.
وننصح باستخدام هذا األسلوب ألنه يدفع للتركيز على النشاطات الالزمة إلضافة القيمة للمشروع، وتساعد 
على استبعاد أي نشاط ال نرى فيه زيادة للقيمة.  إن هذا األسلوب هو األكثر منطقية واألسلم لضمان 

عدم ضياع املوارد احملدودة باإلنفاق على نشاطات ال قيمة لها.

-5 منهج التصاعدي )إشراك املوظفني(:
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مبا أن املوازنة هي خطة مالية مرتبطة مباشرة بنشاطات املؤسسة فان من الضرورة إشراك العاملني على تنفيذ 
البرامج والنشاطات في عملية وضع املوازنة، ويساعد هذا في زيادة دقة املوازنة و كسب والء العاملني املباشرين 
على املشروع في االلتزام بها. ولهذا فان املنهج التصاعدي ) موظفني إلى إدارة ( هو منهج مفضل، مع إمكانية دمج 

التصاعدي والتنازلي إن لزم.

مواصفات املوازنة:

للتأكد من فعالية املوازنة كوسيلة للتخطيط والتقييم وحتقيق الهدف منها يجب أن تتصف باالتي:

-1 الوضوح: مبا أن قارئي املوازنة متعددين وأهدافهم متعددة فان املوازنة يجب أن تكون سلسة وواضحة للقراء 
دون احلاجة لوضع أية هوامش توضيحية.

التوقيت املناسب: تتم عملية حتضير املوازنة في عدة مراحل قبل تسليمها ملجلس اإلدارة للموافقة. وينصح   2-
بالبدء بتحضير املوازنة قبل شهرين على األقل من نهاية السنة )الفترة املالية( احلالية.

احلسابات  جدول  مراعاة  يجب  و  بتحضيرها،  البدء  عند  معنونة  املوازنة  تكون  أن  يجب  املوازنة:  عناوين   3-
دفاتر  في  الحقاً  ستظهر  املوازنة  في  الرئيسية  العناصر  الن  املصطلحات،  في  التوفيق  و  املؤسسة  في  املستخدم 

احلسابات والتقارير املالية اإلدارية، مما يسهل عملية املراجعة واملراقبة.

تقدير املصروفات: يجب حفظ التفصيل والتوضيحات اخلاصة باألرقام املذكورة في املوازنة ملراعاة وجود   4-
التبرير عند احلاجة، فيوصى بحفظ سجل خاص باملوارد كافة، عدد الوحدات، وتكلفة الوحدة الواحدة.

االفتراضات: عند بناء املوازنة، يجب أن يرفق بها االفتراضات كافة التي استخدمت لبنائها.  إن إعداد املوازنة   5-
وتقدميها للجهات اإلدارية للمصادقة عليها يجب أن يكون معززاً باالفتراضات املستخدمة. 

-6 طوارئ: يوصى وضع بند للطوارئ في نهاية املوازنة، وشمل هذا الطارئ و توزيعه على بنود املوازنة.

-7 املصاريف املركزية:

مباشرة(،  املؤسسة  مبشاريع  املرتبطة  غير  املصاريف  وهي   ( املؤسسة،  في  املركزية  املصاريف  إهمال  لتفادي 
املتوقعة. و يجب وضع سياسة واضحة حول كيفية تغطية هذه  يوصى بوضع موازنة خاصة بهذه املصروفات 
املصروفات في املؤسسة، وذلك تفادياً إلحداث عجز في املصروفات املركزية، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية  

نشاطات املؤسسة وبرامجها. و لتفادي هذا العائق يوصى باستخدام واحدة أو أكثر من اآلتي:
- استخدام املوارد غير املقيدة لتغطية هذه املصروفات أو جزء منها.

- حتميلها على املشاريع املختلفة نسبياً وفقاً حلجم املشروع.
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مت  والتي  للمؤسسة،  واإلدارية  العامة  باملصاريف  اخلاصة  املعلومات  يتضمن  واضح  بسجل  االحتفاظ  ويجب 
وصفها في البند 7 أعاله باسم املصاريف املركزية، وذلك لتتبع هذه املصاريف، والتأكد من أنه لم تتم تغطيتها كاملة 
من أكثر من مصدر، أو أنه قد مت تغطيتها أكثر من مرة واحدة.  حيث مينع حتميل راتب اإلداري مثالً على أكثر من 

مشروع واحد.
 

إعداد املوازنة السنوية :   3.2

قبل التطرق إلى آلية إعداد املوازنة يجب التأكيد على أن جناح املوازنة، كأداة تخطيط ورقابة، يتوقف على كفاءة 
العنصر البشري في إعداد املوازنة مبراحلها املختلفة. وتقع مسؤولية صياغة املوازنة على جلنة خاصة 
تسمى “جلنة إعداد املوازنة” والتي يتوجب أن يترأسها أمني الصندوق في مجلس اإلدارة. وتكون عادة 
من ممثلني عن املالية واحلسابات، ومدير املؤسسة ومدراء البرامج أو املشاريع. و في حلة عدم توفر 

املوارد الكافية لتشكيل اللجنة يتم اتباع املنهجية املذكورة في 3.2.1 فورا”.

كل  علي  ويجب  بها.  اخلاصة  املوازنة  إعداد  عن  مسؤولة  املؤسسة  برامج  إدارات  من  إدارة  كل  تعتبر    3.2.1
إدارة، وهي بصدد إعداد موازنتها، التنسيق مع إدارة مدير املؤسسة واحلسابات ومع أمني الصندوق 
في مجلس اإلدارة؛ لوضع اخلطوط الفنية ملوازنتها السنوية. وينبغي أن تتضمن هذه املوازنة - على 

األقل - ما يلي :
  النتائج املتوقعة، مبا في ذلك مؤشرات األداء.

  خطة العمل السنوية، ومدى توافقها مع خطة املشروع كاملة. 
  جدول زمني باألنشطة واملهام بالنسبة للفترة املالية، حسب املشروعات.

 

وينبغي القيام بأنشطة إعداد املوازنة من جانب كل دائرة، مبساعدة احملاسب وأمني الصندوق، حتى يتسنى إعداد 
موازنة مالية محددة، طبقا خلطة العمل. 

ويجب على احملاسب وأمني الصندوق تنسيق أنشطة إعداد امليزانية باالتفاق مع رئيس مجلس اإلدارة،     3.2.2
واألطراف املعنية األخرى في املؤسسة، مثل: مدير املؤسسة، أو التي تكلف بإعداد املوازنة السنوية.

يتعدى  إال  إعدادها، على  للموافقة عليها وإقرارها، عقب  اإلدارة  السنوية ملجلس  املوازنة  تقدمي  ويجب     3.2.3 
ذلك، بأي حال من األحوال، األسبوع الثاني من شهر ديسمبر / كانون األول من العام املالي اجلاري.

السنوية، ألي سبب من األسباب، فإنه يجوز لرئيس  املوازنة  إذا تأخرت موافقة مجلس اإلدارة، علي     3.2.4
مبعني  مؤقتة؛  سنوية  كموازنة   ،12/1 قاعدة  علي  بناء  اإلنفاق،  عملية  في  االستمرار  اإلدارة  مجلس 
املوازنة  اعتماد  يتم  املاضي، على أساس شهري، حتى  العام  12/1 من موازنة  اإلنفاق بنسبة  يتم  أن 

السنوية للعام احلالي.

5.2.3   عند إعداد املوازنة السنوية ينبغي علي احملاسب/ املدير املالي أن يولي اهتماما خاصا، للفصل بني األموال، 
حسب ما إذا كانت تلك األموال غير مقيدة، أو مقيدة مؤقتا، أو مقيدة بشكل دائم. وعالوة على ذلك، فإنه 
ينبغي الفصل بني األموال من حيث مصادرها، فإذا كان املصدر منحة مثال، فإن تصنيف اإلنفاق يجب 
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مع  منحة،  لكل  تبعا  باإلنفاق،  تفصيلية  جداول  إرفاق  ويجب  منحة.  لكل  تبعا  املشروعات،  حسب  يتم  أن 
املوازنة السنوية املقترحة. مع مراعاة وجود قسم خاص باملصاريف غير املباشرة، أو املصروفات املركزية 

املتوقعة.

 3.2.6  يفضل فصل موازنة األصول الثابتة عن موازنة املصروفات التشغيلية.

يتم  فإنه  املشروعات،  إنفاقه علي مشروع من  ما مت  بعد كل  السنوات،  إحدى  فائض في  3.2.7  في حالة وجود 
ترحيله/أو جزء منه )واحلفاظ على ما يتبقى كاحتياطي للمؤسسة حفاظاً على استمراريتها(، كبند من بنود 

الدخل في موازنة السنة التالية، ما لم توجد تعليمات محددة من جانب اجلهة املانحة.

3.2.8   ال يجوز الشروع في اإلنفاق أو الدفع، ما لم يكن هذا اإلجراء، أو ما لم يكن اإلنفاق أو الدفع طبقا لبنود 
املوازنة السنوية، إال في حالة موافقة مجلس اإلدارة، علي خالف ذلك، موافقة صريحة وخطية، بالنسبة 

لإلنفاق أو املصروفات، أو الدفع. 

النفقات أو االلتزامات اإلضافية غير املدرجة في املوازنة السنوية، وتتمثل فيما يلي:

إنفاق ليس مدرجا صراحة في املوازنة السنوية بعد التشاور وموافقة  - يجوز ملجلس اإلدارة املوافقة على أي 
املانحني. ومثل هذه املوافقة ال ينبغي اللجوء إليها إال في احلاالت االستثنائية، أو غير العادية، والتي حتدث 

بسبب ظروف خارجة عن اإلرادة.

وباملثل، فإن أي حذف، أو نقل، أو  -  تخفيض أو إعادة توزيع أو إعادة تخصيص البنود في املوازنة السنوية: 
إعادة توزيع، أو تخفيض، أو إعادة تخصيص النفقات املدرجة في املوازنة، أو األموال املدرجة في املوازنة 
السنوية، يجب أن يخضع ملوافقة مجلس اإلدارة أو االتصال بجهة التمويل ذات العالقة لطلب املوافقة على 
ذلك. على أنه يجب عدم اللجوء إلى هذه املوافقة إال في احلاالت االستثنائية أو غير العادية، بسبب ظروف 
خارجة عن إرادة إدارة املؤسسة.  ويجب أن تكون جميع املراسالت خطية ومحتفظاً بها في ملف املنحة ذات 

العالقة.
 

3.2.9  االلتزامات والتعهدات الواجبة السداد :إذا تعرضت املؤسسة لبعض االلتزامات أو التعهدات في أي سنة مالية، 
ولم تكن هذه التعهدات أو االلتزامات قد سددت، أو ذكرت في القوائم املالية، فإنه يجب إدراجها في املوازنة 

السنوية للعام التالي، حتت بند في املوازنة بعنوان خصوم السنوات السابقة، أو االلتزامات، أوالتعهدات.
 

 3.2.10تسجيل املوازنة السنوية في نظم اإلدارة املالية واحملاسبية: يعتبر احملاسب/ املدير املالي مسؤوال عن ضمان 
تسجيل جميع املعلومات التي قدمت في املوازنة السنوية في نظم اإلدارة املالية واحملاسبية. ومن الضروري 
أن يولي اهتماما خاصاً بتوزيع النفقات توزيعا صحيحا، حسب طبيعة األموال املتاحة، وهي : أموال غير 

مقيدة، وأموال مقيدة مؤقتا، وأموال مقيدة دائما.

3.2.11  يوصي بتقسيم املوازنة بصورة ربع سنوية لتسهيل عملية املراقبة، و بالتالي اخذ القرارات الالزمة لتسهيل 
إدارة املصروفات.
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آلية وضع املوازنة مبا ينسجم واخلطة اإلستراتيجية متوسطة املدى
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إجراءات مفصلة إلعداد املوازنة:     3.2

اإلجراء الشخص املسؤول

بعد تلقي التعليمات الالزمة من جلنة املوازنة في املؤسسة، يقوم بإجراء 
الفعلية  املصاريف  على  باالعتماد  وذلك  املشروع،  إلحتياجات  تقديرات 

في السنوات السابقة، وعلى االحتياجات املتوقعة للسنة القادمة. 

بعد وضع التقديرات األولية يقوم مدير املشروع بالتشاور مع موظفي 
املشروع بشأن التقديرات التي قام بها.

يقوم بتفريغ املبالغ على منوذج “موازنة املشروع/الدائرة السنوية”، و 
يقوم بتوقيعه، و إرساله إلى جلنة املوازنة في املؤسسة.

مدير املشروع

ومناقشة  املختلفة،  الدوائر  من  املقدمة  السنوية  املوازنة  بدارسة  تقوم 
البنود غير الواضحة، أو التي تراها اللجنة مبالغاً فيها وغير واقعية. حيث 

تراجع مدير املشروع/الدائرة في األمر وجتري التعديالت املناسبة.

تقوم جلنة املوازنة بإعداد “املوازنة املجمعة” للمؤسسة، حيث جتري لها 
مراجعة دقيقة، للتأكد من صحة إدخال البيانات، وبعد ذلك تقوم اللجنة 

بالتوقيع عليها. 

يتولى  الذي  املالي  للمدير  منها  نسخه  تعطى  املوازنة  إعتماد  بعد 
متابعتها.

جلنة املوازنة في املؤسسة

املوازنات النقدية   3.3

تعتبر املوازنات النقدية من أهم أعمال اإلدارة املالية، ألنها توفر فكرة مفصلة عن توفر أي عجز قد يطرأ على 
املؤسسة  نشاطات  تعديل  أو  بإضافة  يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  عملية  فيسرع  النقدية،  السيولة  توفر 

وسياسات تغطية العجز النقدي لضمان استمرارية برامج املؤسسة.

إذا ظهر لدى املؤسسة عجز نقدي خالل السنة ميكن أن تتبع اإلجراءات التالية حلل املشكلة:

الطلب من املمولني حتويل جزء من الدفعات وتبريرها، مبنع أو جتاوز عجز نقدي لدى املؤسسة؛ مما قد   1-
يؤثر على ادائها.

-2 االتفاق مع بعض املوردين على تأجيل الدفعات املستحقة.
-3 إعادة تنظيم اجلدول الزمني للنشاطات.

4- محاولة التفاوض على خدمات تسهيل مؤقتة مع بنك املؤسسة.
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السياسات املالية

  يجب إعداد موازنة نقدية سنوية مفصلة حسب أشهر السنة، على أن تكون جاهزة مع بداية العام و يتم تعديل 
التوقعات املتعلقة باألشهر املختلفة، وفقاً للمتغيرات التي حتصل خالل العام.

  تكون مسؤولية إعداد املوازنة النقدية منوطة باملدير املالي في املؤسسة.
  يجب التقيد باملوازنة النقدية تقيداً تاماً. وإذا حصل خلل في خطة املوازنة خاصة في بند النقد الوارد تكون للمدير 

العام في املؤسسة صالحية إتخاذ القرارات املناسبة. 
  عند إعداد املوازنات النقدية، يجب أن تكون التقديرات معقولة، ويجب أن يتم األخذ بعني االعتبار الظروف احمليطة 

و املتوقعة.
  يجب االتفادة من الظروف والتقديرات املستخدمة في كل شهر، ألغراض إعداد موازنة الشهر التالي؛ وذلك من 

أجل الوصول إلى أدق تقدير ممكن.

إجراءات إعداد املوازنة النقدية   3.4

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم بحصر أرصدة النقد الفعلية املتوفرة.

عليها  احلصول  املتوقع  النقد  مبصادر  قائمة  بإعداد  يقوم 
خالل العام القادم مفصلة حسب األشهر.

يقوم بإعداد قائمة باملدفوعات املتوقعة خالل كل شهر.

يقوم بإعداد املوازنة النقدية وعرضها على املدير العام. 

املدير املالي

يقوم مبناقشة بنود املوازنة مع املدير املالي، من أجل التأكد 
من واقعية ومعقولية التقديرات. ومن ثم يقوم بالتأشير على 

املوازنة النقدية باملوافقة.
املدير العام

دوائر  مدراء  من  املعنيني  على  النقدية  املوازنة  بتوزيع  يقوم 
ومحاسبني للعمل بها. املدير املالي

النماذج املطلوبة
  موازنة املشروع/الدوائر السنوية.

  املوازنة املجمعة للمشاريع/الدوائر.
  املوازنة السنوية للمؤسسة.

  املوازنة النقدية الشهرية. 
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سم املؤسسة

200X موازنة املشروع

للعام املالي:

  200X-1 فعلي
الربع االول من 

200X

الربع الثاني 

200X

الربع الثالث 

200X من

الربع 

الرابع من 

200X

مجموع 

السنة 

200X رقم 

احلساب
      اإليرادات*

      تبرعات نقدية محلية××

      منحة xxx   ) مع ذكر اسم املمول( 

      منحة yyy   ) مع ذكر اسم املمول( 

      إيرادات أخرى ) مع ذكر املصدر(××

      مجموع اإليرادات 

      املصروفات* 

      مصروفات مباشرة-1

      رواتب/ اتعاب ) موظفي املشروع فقط(××

      مواصالت و سفريات ) خاصة بتنفيذ املشروع(××

      أجرة تدريب××

      أجرة عمال××

      مواد بناء××

      حفريات××

      اصول ثابتة )خاصة باملشروع(-2

      أثاث ××

      أجهزة و معدات××

      مصروفات املشروع املباشرة ) 2+1(-3

      مجموع املصروفات  

      الفائض )العجز( 

مدير املشروع

)االسم و التوقيع(

خامت املؤسسة
جلنة املوازنة في املؤسسة

)توقيع رئيس اللجنة(
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* تضاف بنود أخرى حسب احلاجة 

اسم املؤسسة

املوازنة اإلدارية املركزية

200X للعام

فعلي 
200X-1

االول  الربع 
200X من

الثاني  الربع 
200X من

الثالث  الربع 
200X من

الرابع  الربع 
200X من

السنة  مجموع 
200X

      اإليرادات   اإلدارية /مركزيةرقم احلساب

      تبرعات نقدية محلية××

      منحة xxx   ) مع ذكر اسم املمول/املشروع( 

      منحة yyy   ) مع ذكر اسم املمول/ املشروع( 

      إيرادات أخرى ) مع ذكر املصدر(××

Aمجموع اإليرادات      

        

      املصروفات 

      رواتب/ اتعاب ××

      مواصالت و سفريات ××

      ايجار××

      كهرباء، ماء××

       فواتير هواتف××

      تصليحات××

      اصول ثابتة ××

      أثاث ××

      أجهزة و معدات××

B مجموع املصروفات      

A-B)الفائض )العجز      
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اسم املؤسسة

املوازنة املجمعة للمشاريع للعام املالي:

املجموع مشروع مشروع مشروع مشروع

aaa zzz yyy bbb 

)a+b+c+d(= )d( © )b( )a( اإليرادات رقم احلساب

Xxx ×× ×× ×× ×× تبرعات نقدية محلية ××

xxx   ) مع ذكر اسم  منحة 
املمول(

yyy   ) مع ذكر اسم  منحة 
املمول(

xx ×× ×× ×× ×× ذكر  مع   ( أخرى  إيرادات 
املصدر( ××

Xx ×× ×× ×× ×× مجموع اإليرادات

املصروفات*

مصروفات مباشرة )1(

Xx )××( )××( )××( )××( موظفي   ( اتعاب  رواتب/ 
املشروع فقط( ××

Xx )××( )××( )××( )××(  ( سفريات  و  مواصالت 
خاصة بتنفيذ املشروع( ××

Xx )××( )××( )××( )××( أجرة تدريب ××

Xx )××( )××( )××( )××( أجرة عمال ××

Xx )××( )××( )××( )××( مواد بناء ××

Xx )××( )××( )××( )××( حفريات ××

)خاصة  ثابتة  اصول 
باملشروع( )2(

Xx )××( )××( )××( )××( أثاث  ××

Xx )××( )××( )××( )××( أجهزة و معدات ××

Xx املشروع  مصروفات 
املباشرة ) 2+1( )3(

xx A Z Y B مجموع املصروفات 

×× ×× ×× ×× الفائض )العجز(

 جلنة املوازنة في املؤسسة

عضو عضو عضو رئيس اللجنة
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اسم املؤسسة

املوازنة النقدية للعام

 
شهر 

1
شهر 

2
شهر 

3
شهر 

4
شهر 

5
شهر 

6
شهر 

7
شهر 

8
شهر 

9
شهر 

10
شهر 

11
شهر 

12

)A( رصيد النقد بداية الفترة XYZ        
            استخدامات النقد 

             املشاريع
            رواتب/ اتعاب ) موظفي املشروع فقط(

بتنفيذ  خاصة   ( سفريات  و  مواصالت 
            املشروع(

            أجرة تدريب
            أجرة عمال

            مواد بناء
            مجموع استخدامات املشاريع

            االدارة
            رواتب/ اتعاب 

            مواصالت و سفريات 
            ايجار

            كهرباء، ماء
             فواتير هواتف

            تصليحات
            اصول ثابتة 

            أثاث 
            أجهزة و معدات

            مجموع استخدامات االدارة
)B( مجموع االستخدامات النقدية            

            اإليرادات النقدية
x ممول            
z ممول            

)C( مجموع اإليرادات النقدية املتوقعة            
)A-B+C( الرصيد املتوقع قي نهاية الفترةXYZ         

املوافقة اإلعداد

التاريخ التاريخ

مالحظة: يضاف جدول تفصيلي لكل شهر من أشهر السنة.



39

الفصل الرابع:التقارير املالية
الهدف من هذه الوثيقة هو تأكيد ما يلي:

  املؤسسة حتتفظ بسجالت مالية سليمة، وفقاً لألسس و السياسات احملاسبية املعتمدة من قبل املؤسسة، و 
بطريقة متكنها من إعداد التقارير املالية املطلوبة.

املتعارف عليها  واملبادئ احملاسبية   ،)IFRS( الدولية  املالية  التقارير  ملعايير  املالية حتضر وفقا  التقارير    
دولياً.

  حفاظاً عى شفافية املؤسسة وتعزيزاً ملبدأ االدارة الرشيدة يتم اعداد التقارير املالية بصورة واضحة؛ 
لتخدم حاجات متخذي القرارات الداخليني واخلارجيني بشكل دوري في الوقت املناسب، وعلى أسس 

مناسبة ميكن االعتماد عليها.
  متخذي القرارات الداخليني، وتشمل: املوظفني واالداريني ومجلس اإلدارة والهيئة العامة.

املعنية، و أي جهة أخرى من خارج  الوزارات  املمولني،  القرارات اخلارجيني تشمل، املستفيدين،    متخذي 
املؤسسة.

  يعتمد متخذي القرارات في املؤسسة على التقارير الدورية: كالتقارير الربعية، ونصف السنوية، والتقارير 
اخلاصة مبشروع معني... ، و ال يشترط أن تكون هذه التقارير مدققة خارجاً.

عن  ومستقل  خارجي  حسابات  مدقق  قبل  من  مدققة  مالية  بتقارير  اخلارجيني  القرارات  متخذي  يزود    
املؤسسة؛ حفاظاً على مصداقيتها و نزاهتها.

  التقارير املالية يجب أن تعطي القارئ صورة واضحة وكاملة عن نشاطات املؤسسة، وكذلك عملياتها املالية، 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير، ووضعها املالي في تاريخ التقرير.

  يتم مراجعة هذه التقارير واعتمادها من املستوى اإلداري املناسب في املؤسسة. فالتقارير الداخلية يجب أن 
تكون مصادقاً عليها من املدير املالي ومدير املؤسسة، أما التقارير اخلارجية فتتم مراجعتها واملصادقة 

عليها من قبل مجلس اإلدارة.

  املستندات والوثائق املتعلقة بالتقارير املالية يجب أن يتم حفظها بشكل مناسب، يضمن حمايتها مما يعزز 
مبدأ النزاهة في املؤسسة. 

التقارير الشهرية والربع والنصف سنوية:

  حتضير التقارير الشهرية والربع والنصف سنوية من مسؤولية املدير املالي/احملاسب.

  التقرير املالي الشهري يجب أن يحضر قبل اليوم العاشر من الشهر الذي يليه. والتقارير الربع والنصف 
سنوية يجب أن حتضر قبل اليوم اخلامس عشر من الشهر األول في الربع أو النصف التالي. التقارير 
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الشهرية والربع والنصف سنوية يجب أن حتتوي على األقل على ما يلي:

ربعيشهريالتقرير
نصف 
سنوي

تقرير مقارنة بني األداء الفعلي واملخطط في املوازنة 
XX لكل مشروع

تقرير مقارنة بني األداء الفعلي واملخطط في موازنة 
XX املؤسسة اإلدارية/املركزية

XXXتقرير التدفقات النقدية 

تقرير املصروفات الوظيفية 
  

X

  كل هذه التقارير يجب أن تراجع ويصادق عليها من قبل املدير العام.
ً   يجب أن تتبنى املؤسسة نظاماً واضحاً في عملية توزيعها داخليا
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مناذج التقارير املذكورة أعاله:

تقرير مقارنة بني األداء الفعلي واملخطط في املوازنة لكل مشروع

 
)A(مخطط 

السنة  
200X

اجمالى الصرف 
حتى بداية فترة 

)B( التقرير

مخطط خالل 
)C( فترة التقرير

الصرف 
خالل فترة 

التقرير 
)D(

رصيد فترة 
التقرير 

)C-D(

اجمالي 
املصروف حتى 
)B+D( تاريخه

الرصيد  
)A-B-D(

رقم 
       اإليرادات*احلساب

تبرعات نقدية ××
       محلية

منحة xxx   ) مع  
       ذكر اسم املمول(

منحة yyy   ) مع  
       ذكر اسم املمول(

إيرادات أخرى ) مع ××
       ذكر املصدر(

       مجموع اإليرادات 

       املصروفات* 

       مصروفات مباشرة-1

××
رواتب/ اتعاب ) 
موظفي املشروع 

فقط(
       

××
مواصالت و 

سفريات ) خاصة 
بتنفيذ املشروع(

       

       أجرة تدريب××

       أجرة عمال××

       مواد بناء××

       حفريات××

اصول ثابتة -2
       )خاصة باملشروع(

       أثاث ××

       أجهزة و معدات××

3-
مصروفات 

املشروع املباشرة 
)2+1 (

       

مجموع  
       املصروفات 

       الفائض )العجز( 
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تقرير مقارنة بني األداء الفعلي واملخطط في املوازنة اإلدارية/املركزية

)A(مخطط   
200X  السنة

اجمالى الصرف 
حتى بداية فترة 

)B( التقرير

مخطط خالل 
فترة التقرير 

)C(

الصرف خالل 
فترة التقرير 

)D(

رصيد فترة التقرير 
)C-D(

اجمالي املصروف 
حتى تاريخه 

)B+D(

الرصيد  
)A-B-D(

رقم 
احلساب

اإليرادات   اإلدارية /
       مركزية

       تبرعات نقدية محلية××

 
منحة xxx   ) مع 
ذكر اسم املمول/

املشروع(
       

 
منحة yyy   ) مع 
ذكر اسم املمول/ 

املشروع(
       

         

إيرادات أخرى ) مع ××
       ذكر املصدر(

Aمجموع اإليرادات       

         

       املصروفات 

××        

       رواتب/ اتعاب ××

       مواصالت و سفريات ××

       ايجار××

       كهرباء، ماء××

        فواتير هواتف××

       تصليحات××

       اصول ثابتة ××

       أثاث ××

       أجهزة و معدات××

B مجموع املصروفات       

A-B)الفائض )العجز      
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تقرير التدفقات النقدية 

املخطط للشهر احلالي  
)D(

الفعلي للشهر 
)E( احلالي

الفرق بني املخطط 
)D-E( مالحظاتوالفعلي

)A( رصيد النقد بداية الفترة    

    استخدامات النقد 

     املشاريع

رواتب/ اتعاب ) موظفي 
    املشروع فقط(

مواصالت و سفريات ) خاصة 
    بتنفيذ املشروع(

    أجرة تدريب

    أجرة عمال

    مواد بناء

    مجموع استخدامات املشاريع

    اإلدارة

    رواتب/ اتعاب 

    مواصالت و سفريات 

    إيجار

    كهرباء، ماء

     فواتير هواتف

    تصليحات

    اصول ثابتة 

    أثاث 

    أجهزة و معدات

    مجموع استخدامات اإلدارة

مجموع االستخدامات النقدية 
)B(    

    اإليرادات النقدية

x ممول    

z ممول    

)C(  مجموع اإليرادات النقدية    

الرصيد قي نهاية الفترة 
)A-B+C(    
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تقرير نهاية السنة
التقارير املالية  السنوية

  حتدد املؤسسة سنتها املالية، والتي تتكون من اثني عشر شهرا. ومن املفضل اعتماد السنة امليالدية لتكون 
هي السنة املالية للمؤسسة.

  إعداد التقارير املالية السنوية، وهي من مسؤوليات احملاسب واملدير املالي.
  تتحمل إدارة املؤسسة املسؤولية الكاملة عن البيانات املالية.

  تخضع البيانات املالية السنوية للمؤسسة للتدقيق من قبل مدقق مستقل.

البيانات املالية السنوية
و   ،SFAS 117 املعيار احملاسبي رقم  السنوية، وفقا ملتطلبات  املالية  بياناتها  املؤسسة    يجب أن حتضّر 
الصادر عن مجلس معايير احملاسبة املالية األمريكي، و اخلاص بالبيانات املالية للمؤسسات غير الهادفة 
للربح، وذلك خالل شهر من نهاية السنة املالية. وشكل البيانات املالية للمؤسسة يجب أن يكون وفقا 

للنموذج املرفق.

  البيانات املالية يجب أن حتتوي على اآلتي:
  بيان املركز املالي.

  بيان النشاطات.
  بيان التدفق النقدي.

  اإليضاحات
  بيان املصاريف الوظيفية.

  البيانات املالية يجب أن تدقق من قبل مؤسسة تدقيق حسابات مؤهلة، وذات درجة من اخلبرة واملصداقية. 
التدقيق اخلاصة باملؤسسات غير  للتدقيق ووفقا ألدلة  الدولية  للمعايير  التدقيق، وفقا  أن يتم  و يجب 

الهادفة للربح، والصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني.
  يجب أن تصدر البيانات املالية املدققة خالل شهرين من انتهاء السنة املالية.

-  يجب مراجعة البيانات املالية السنوية املدققة واملوافقة عليها من قبل املدير العام، واللجنة املالية وجلنة 
التدقيق في مجلس اإلدارة، وكذلك مجلس إدارة املؤسسة؛ وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة 

للمصادقة عليها وإقرارها.
  البيانات والتقارير املالية واإلدارية األخرى و تشمل:-

- تقرير تقييم األداء السنوي.
- التقارير السنوية املالية للمشاريع.

- حتليل شهري للمصاريف.
- شهادات باجلرد الفعلي للنقد املوجود في نهاية السنة 

- قائمة بالذمم املدينة والدائنة و تواريخ استحقاقها
- أرصدة البنوك.
- تسويات بنكية.

- املصاريف املدفوعة مقدما واملصاريف املستحقة.
- جداول تبني اإلضافات واالستبعادات واالستهالكات للموجودات الثابتة خالل السنة. 
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- تقرير اجلرد الفعلي للموجودات الثابتة.
- تقرير التحليل الشهري للرواتب.

  التقارير املالية السنوية يجب أن يصادق عليها املدير العام واملدير املالي/احملاسب.
  التقارير املالية السنوية يجب أن تكون متوفرة ملدقق احلسابات اخلارجي.

  التقارير يجب أن توزع على الدوائر واألفراد املعنيني.
  يجب أن ترفق اإلدارة في التقرير املالي السنوي تقريراً حول أنظمة الرقابة الداخلية في املؤسسة، 
توضح فيه مسؤوليتها، وتتحمل فيه مسؤولية فرض اإلجراءات الرقابية الفعالة في املؤسسة.  
وعلى مدقق احلسابات مراجعة هذا التقرير وإبداء رأيه في األنظمة املطبقة في املؤسسة، أو في 

تأكيدات اإلدارة املتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية.
  تنصح اإلدارة أن توظف مسؤوالً للتدقيق الداخلي )إن أمكن(؛ من أجل متابعة األمور اخلاصة بفعالية 
تطوير  أجل  من  لإلدارة؛  واملشورة  النصح  تقدمي  أجل  ومن  وإجراءاتها،  الداخلية  الرقابة  أنظمة 

أنظمتها ومتابعة عمليات التغيير في هذه األنظمة.
أن يقوم  الداخلية في املؤسسة،  الرقابة  أنظمة  إلى تقييم  الداخلي، إضافة  للمدقق  املوكلة  املهام    من 
بتققيم فعالية تنفيذ املشاريع وكفاءتها.  إن هذا األمر ضروري من أجل ضمان أن املشاريع املنفذة 
املوارد  للمبادئ االقتصادية، دون أي ضياع من  لها، وأن ذلك يتم وفقاً  حتقق األهداف املخطط 

احملدودة.
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التقارير املالية املطلوبة:

اجلدول التالي يلخص التقارير املالية املطلوبة في املؤسسة:

مالحظاتيراجعهيعدهالتوقيتاسم التقريرالرقم

املدير العامجلنة املوازنة في املؤسسةسنوي املوازنة السنوية1

مت شرح املوضوع وإرفاق 

النموذج في قسم املوازنات من 

هذا الدليل 

املدير املالياحملاسب املختصشهريالتسويات البنكية2

مت شرح املوضوع وإرفاق 

منوذج التسوية البنكية في قسم 

النقد والبنوك من هذا الدليل.

املدير اإلدارياملدير املاليشهرياملوازنة النقدية3

مت شرح املوضوع وإرفاق 

النموذج في قسم املوازنات من 

هذا الدليل 

املدير اإلدارياملدير املاليشهري ميزان املراجعة4

هذا التقرير يعد آلياً بواسطة 

برنامج احملاسبة، و ميكن 

طباعته في أي وقت.

5
املدير اإلدارياملدير املاليشهري بيان املركز املالي 

هذا التقرير يعد آلياً بواسطة 

برنامج احملاسبة، و ميكن 

طباعته في أي وقت.

املدير اإلدارياملدير املاليشهري بيان النشاطات6

هذا التقرير يعد آلياً بواسطة 

برنامج احملاسبة و ميكن طباعته 

في أي وقت.

املدير اإلدارياملدير املاليشهري بيان التدفقات النقدية 7

هذا التقرير يعد آلياً بواسطة 

برنامج احملاسبة و ميكن طباعته 

في أي وقت.

املدير املالياحملاسب املختص شهري جرد الصناديق8

9
تقرير املشاريع قيد 

اإلجناز
شهري

املدير املالي بالتعاون مع مدير 

املشروع
املدير اإلداري

احملاسبشهريتقرير حركة النقد10
املدير املالي و 

املدير اإلداري
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قيود اإلقفال

إقفال دفتر األستاذ العام
  يجب أن يقوم احملاسب بإغالق السجالت املالية بشكل شهري، وذلك خالل أسبوع واحد من نهاية الشهر.
  يقوم احملاسب بعملية مراجعة للذمم واملصاريف املستحقة في نهاية الشهر، للتأكد من أن املبالغ املسجلة 
صحيحة ومعقولة. وهذه املراجعة يجب أن تشمل الفوائد، وحقوق املوظفني، والكهرباء، واملياه، والهاتف، 

واخلدمات املهنية.
  كذلك يقوم احملاسب مبراجعة املصاريف املدفوعة مقدما، مثل: التأمني، واإليجار، وعقود الصيانة السنوية، 

وعقود االتصاالت، والشبكات، والدوريات في نهاية كل شهر.
  يجب القيام مبراجعة وحتليل للحسابات خالل الشهر؛ وذلك للتقليل من العمل املطلوب في أخر الشهر.

  يجب مقارنة املبالغ املسجلة في احلسابات مع العمليات الالحقة أو مع املبالغ املتوقعة واملوازنات من أجل 
متابعة االنحرافات.

التقييم  عمليات  من  وغيرها  شطبها  يجب  التي  واحلسابات  املتوقعة  للخسائر  املخصصات  تقدير  يجب    
األخرى بشكل دوري.

  جميع التقارير يجب أن تقارن وتطابق مع حسابات األستاذ العام قبل اإلغالق.
  أي تعارض يجب أن يفحص ويعدل قبل اإلغالق.

  في حالة املؤسسات صغيرة احلجم أو تلك التي يكون مبلغ املصاريف املدفوعة مقدماً واملصاريف املستحقة 
صغيراً ليس من الضروري القيام بهذه اإلجراءات بشكل شهري، ويتم االكتفاء بالقيام بها في نهاية 

السنة املالية.

القيود التعديلية في نهاية السنة املالية )التسويات(
املدير  عليها  يصادق  أن  يجب  التصنيف  وإعادة  العمومية  امليزانية  حلسابات  املرحلة  التعديالت  جميع    
املالي/احملاسب. وإذا كانت التعديالت تتعلق بأمور غير روتينية فيجب اعتمادها من قبل املدير العام. 

والتعديالت الروتينية يتم اعتمادها من قبل املدير العام إذا زادت قيمتها عن5،000 دوالر أمريكي.
  جميع التعديالت وإعادة التصنيف يجب أن تكون مدعمة بوثائق مؤيدة وتعزيزات.

 جميع التعديالت وإعادة التصنيف يجب أن يتم إدخالها في التقارير الربع سنوية وتقارير نهاية السنة قبل 
إرسال هذه التقارير لإلدارة ومدقق احلسابات اخلارجي.

البرنامج احملاسبي احملوسب وحفظ املعلومات احملاسبية
البرنامج على  أن تتاكد مسبقا من قدرة هذا    في حالة شراء برنامج محاسبي محوسب، فعلى املؤسسة 

إصدار التقارير املالية املطلوبة كافة.
)Backup(  تقوم املؤسسة بأخذ نسخ احتياطية من املعلومات احملاسبية املخزنة على جهاز الكمبيوتر مع  

بشكل يومي. وهذه النسخ يتم االحتفاظ بها في مكان آمن بعيد عن مكان وجود كمبيوتر احملاسبة أو 
املستندات املؤيدة.

  يتم االحتفاظ بالنسخ االحتياطية على النحو التالي:-
- النسخ اليومية يتم أخذ نسخة احتياطية لليوم األول واالحتفاظ بها، ويتم أخذ نسخة لليوم الثاني، 

واخذ نسخة احتياطية في اليوم الثالث، يتم استبدالها بنسخة اليوم األول.
سنوية،  الربع  احلسابات  إغالق  حلني  الشهرية  االحتياطية  بالنسخ  االحتفاظ  يتم  الشهرية:  النسخ   -

حيث يتم االحتفاظ بالنسخ الربع سنوية بدالً من النسخ الشهرية.
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وهذه  سنوات.   10 عن  تقل  ال  ملّدة  بها  االحتفاظ  يتم  سنوية:  والنصف  السنوية  االحتياطية  النسخ   -
خزنة  استئجار  ويفضل  املؤسسة.  عن  منفصل  مكان  في  بها  االحتفاظ  يتم  االحتياطية  النسخ 

حديدية في أحد البنوك لهذا الغرض.

  بعد إصدار البيانات املالية املدققة النهائية للسنة املالية، يجب طباعة جميع التقارير املالية وحفظها في ملف 
خاص. وهذه التقارير يجب أن حتتوي -على األقل- على ما يلي:-

  امليزانية العمومية.
  بيان النشاطات.
  ميزان املراجعة.

  تقارير مالية للمشاريع.
  األستاذ العام لكل حساب.

  كشف بجميع احلركات احملاسبية خالل السنة.
  كشف بالقيود التعديلية في نهاية السنة.
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اسم املؤسسة
بيان املركز املالي

كما في:......................
)العملة: ……………(

2××2 2××1 إيضاح)1(
املوجودات

املوجودات املتداولة:
×× ×× × نقد في الصناديق و لدى البنوك
×× ×× × ذمم مدينة من املانحني 
×× ×× × مصاريف مدفوعة مقدما 
×× ×× × أرصدة مدينة أخرى
×× ×× مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات طويلة األمد: املوجودات الثابتة. تعريف فترة طويلة األمد
×× ×× × ودائع لدى البنوك – طويلة األمد
×× ×× × موجودات أخرى طويلة األمد
×× ×× مجموع املوجودات طويلة األمد

×× ×× مجموع املوجودات

املطلوبات و صافي املوجودات 
املطلوبات

املطلوبات املتداولة:
×× ×× × بنوك دائنة
×× ×× × ذمم دائنة
×× ×× × مصاريف مستحقة
×× ×× × تأمينات 
×× ×× × موجودات متداولة أخرى
×× ×× مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات طويلة األمد:
×× ×× × قروض طويلة األمد
×× ×× × مطلوبات أخرى طويلة األمد
×× ×× مجموع املطلوبات طويلة األمد
×× ×× مجموع املطلوبات 
×× ×× صافي املوجودات
×× ×× غير مقيدة
×× ×× مقيدة مؤقتا
×× ×× مقيدة بشكل دائم
×× ×× مجموع صافي املوجودات
×× ×× مجموع املطلوبات وصافي املوجودات
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اسم املؤسسة
بيان النشاطات

للفترة املنتهية في............

)العملة: ……………(

املجموع بشكل  مقيدة 
دائم مقيدة مؤقتا غير مقيدة إيضاح

اإليرادات

×× ×× ×× ×× ×× منح وتبرعات

×× ×× ×× ×× أخرى

×× )××( ×× صافي املوجودات احملررة من املوجودات 
املقيدة مؤقتاً

×× ×× ×× ×× مجموع اإليرادات

املصروفات

×× ×× ×× البرامج

×× ×× االستهالك

×× ×× مجموع املصروفات

×× ×× ×× ×× التغير في صافي املوجودات 

×× ×× ×× ×× صافي املوجودات في بداية الفترة

×× ×× ×× ×× صافي املوجودات في نهاية الفترة
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اسم املؤسسة
بيان التدفقات النقدية

للفترة املنتهية في............

)العملة: ……………(

2××2 2××1
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 

×× ×× صافي التغير في صافي املوجودات للفترة 

تعديالت لتسوية صافي التغير في صافي املوجودات للفترة لصافي التدفقات 
النقدية من أنشطة التشغيل:

×× ×× )الزيادة( النقص في ذمم مدينة من املانحني
×× ×× ً )الزيادة( النقص في مصاريف مدفوعة مقدما
×× ×× )الزيادة( النقص في أرصدة مدينة أخرى
×× ×× الزيادة )النقص( في ذمم دائنة
×× ×× الزيادة )النقص( في مصاريف مستحقة
×× ×× الزيادة )النقص( في تأمينات
×× ×× الزيادة )النقص( في موجودات متداولة أخرى
×× ×× صافي التدفقات النقدية من )املستخدمة في( أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
×× ×× )الزيادة( النقص في ودائع طويلة األمد لدى البنوك
×× ×× )الزيادة( النقص في موجودات أخرى طويلة األمد
×× ×× صافي التدفقات النقدية من )املستخدمة في( أنشطة االستثمار

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
×× ×× الزيادة )النقص( في بنوك دائنة
×× ×× صافي التدفقات النقدية من )املستخدمة في( أنشطة التمويل

×× ×× صافي الزيادة )النقص( في النقد في الصناديق ولدى البنوك
×× ×× النقد في الصناديق ولدى البنوك – أول الفترة
×× ×× النقد في الصناديق ولدى البنوك – آخر الفترة
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الفصل اخلامس : النقد واحلسابات البنكية :
 

من أجل تسهيل السياسات اخلاصة بإدارة النقدية واحلسابات البنكية لتسهيل مهام إصدار التقارير املالية من قبل 
موظفي املؤسسات األهلية  كان ال بد من توضيح املهام واملسؤوليات لألشخاص ذوي العالقة، وذلك على النحو 

التالي: 
أ- أمني الصندوق: )وهو مسؤول عن أصول املؤسسة ومؤمتن عليها – وال يقصد بذلك أمني صندوق النقدية أو 

أمني صندوق املصروفات النثرية(، وكذلك هو مسؤول عن:
الزمنية  الفترة  البنك في حساب  إيداعه في  اإليرادات و  النقد من  حتديد من يقوم مبهمة استالم    -1

املخصصة لذلك.
2-  يفوض بتوقيع الشيكات/احلواالت البنكية كتوقيع أساسي مع رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه 

مجلس اإلدارة.
3-  يقوم مبراقبة النظام املالي واإلشراف على تطبيقه.

4-  يساعد في حتديث  السياسات املالية، لدعم الرقابة ونظام الضبط الداخلي، وعرض هذه التعديالت 
على مجلس اإلدارة للموفقة عليها.

5-  يتأكد من تقدمي التقراير املالية الدورية، اضافة إلى التقارير السنوية املدققة، إلى مجلس اإلدارة.
مجلس  على  عرضها  من  ويتاكد  السنوية،  املوازنة  حتضير  في  وموظفيها  املؤسسة  إدارة  يساعد   6-

اإلدارة القرارها.

ب_ احملاسب :
املتعلقة  الوثائق  املتعلقة بادارة املؤسسة ومشروعاتها والتأكد من وجود  الدفعات  يقوم بتحضير   1-

بالدفعة كافة، وتوافقها مع معايير التوريدات.

-2 احلصول على موافقة املدير املالي على الدفعات.
-3 حتضير تقرير الرواتب الشهرية ودفعتها، اضافة إلى حتضير دفعة اقتطاعات ضريبة الدخل.

-4 حتضير التسويات البنكية شهرياً أو مرتني في الشهر حسب احلاجة.
-5 تدقيق حركات صندوق النثريات، وحتضير الدفعة املتعلقة به.

-6 حتضير ملفات املؤسسة وسجالتها للمدقق اخلارجي والداخلي ان وجد.
-7 ادخال البيانات املالية كافة لبرنامج احملاسبة احملوسب.

-8 احلفاظ على امللفات والبيانات املالية كافة.

ج- املدير املالي )يقوم مبهام احملاسب أيضا إذا لم تتوفر الوظيفتني في املؤسسة(:

1- يقوم بعملية مراقبة و حتليل للوضع املالي للمؤسسة ويقدم التوصيات ملتخذي القرار.

املؤسسة، عن طريق إصدار  أداء  للتأكد من فاعلية  اإلدارة  العمل بشكل مباشر مع جلان مجلس    -2
التقارير باملؤشرات املالية املتفق عليها.
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التوصيات  وإصدار  إجراءات  بأخذ  ويقوم  اخلارجي.  واملدقق  الداخلي  املدقق  مع  املباشر  العمل    -3
لتخطي أية عقبات أو مخاطر خاصة بالرقابة وإصدار التقارير. ويقوم بهذا العمل املدقق الداخلي 

إن وجد، ويرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة مباشرة.

4-  املشاركة في عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة.

5- إدارة موازنة املؤسسة السنوية ومراقبتها، وإبالغ أية دائرة أو جهة إدارية بأي جتاوز أو جتاوز 
متوقع للموازنة.

6-  مراجعة املمارسات والقواعد احملاسبية املتبعة في املؤسسة بشكل دوري، و ضمان وجود آليات 
رقابة داخلية، وفصل للصالحيات في املؤسسة  خلدمة أهداف املؤسسة املالية، وضمان نزاهة 

املؤسسة وشفافيتها.

7-  متابعة عملية التدقيق اخلارجي والداخلي، والتأكد من تنفيذ عملية التدقيق في الوقت املناسب.

8-  حتضير التقارير الداخلية الدورية للمؤسسة، و التقارير املالية املطلوبة من املمولني.

9- حتضير البيانات املالية السنوية وتزويدها للمدقق اخلارجي.

10- املراجعة واملوافقة على اعمال احملاسب املذكورة أعاله.

11-  التأكد من إتباع القواعد واملمارسات املطلوبة كافة من املمولني في األمور املالية

12- مراقبة عملية الشراء والتوريدات والتأكد من موافقتها مع بنود دليل التوريدات.

)إن وجد(.  وهنا ننصح  الداخلي  املدقق  إلى  إحالتها  املالي ميكن  املدير  إلى  املوكلة  األعمال  – الكثير من  مالحظة 
املؤسسات الصغيرة، التي ال تستطيع إضافة قسم للتدقيق الداخلي بسبب التكلفة التي قد تتكبدها أن جتتمع معاً 
لبدء مثل هذا القسم الذي يقدم خدماته ألكثر من مؤسسة في الوقت ذاته.  إن في ذلك ضمانة للشفافية والنزاهة في 
تلك املؤسسات، وفيه ترتفع درجة الثقة في املؤسسة وإجراءاتها مما قد يريح الكثير من املانحني، ويدفع بهم لزيادة 

حجم الدعم للمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها تلك املؤسسات.
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 صندوق النثرية: 

الضيافة،  مثل:   واملتكررة،  الصغيرة  النفقات  لدفع  نسبيا(  صغير  مناسب   نقدي  مببلغ  اإلحتفاظ  عن  عبارة  هو 
والغاز، واملواصالت احمللية، والبريد، واملشروبات )القهوة ، والشاي ، والسكر ، وما شابه ذلك(، ومواد النظافة، 
للدفعة  يكون هناك سقف  ،كما   ( ( ١٠٠٠ شيكل مثال  عادة سقف  النثرية  أخرى. ويكون لصندوق  ومصروفات 
الواحدة منه)200 شيكل مثالً( ،ويعاد تعويض صندوق النثرية باملبلغ الذي صرف منه ليعود رصيده إلى السقف 

من جديد.

بعد حتديد مهام مسؤول/ة صندوق النثرية يتوجب إتباع القواعد التالية إلدارة صندوق النثرية: 

يتم إيداع مبلغ صندوق النثرية في عهدة املساعد/ة اإلداري/ة، مبوجب رسالة من مجلس اإلدارة.   5.1.1

يتم إصدار دفعات صندوق النثرية من احلساب البنكي العام للمؤسسة، مبوجب شيك، لتفادي االحتفاظ   5.1.2
بأكثر من صندوق نثرية في املؤسسات االهلية.  

يجب أال يزيد  سقف الدفعة الواحدة التي ميكن دفعها من صندوق النثرية عن 50 دوالراً، أو ما يعادلها   5.1.3
بالعملة احمللية )200 شيكل(، أو اي قيمة يحددها مجلس اإلدارة في املؤسسة.

العام.  احلساب  من  استعاضتها  يتم  مرة  كل  في  النثرية  صندوق  من  املشاريع  حسابات  تسوية  يتم   5.1.4
)حتدد مصاريف صندوق النثرية اخلاصة باملشاريع، ويتم حتويل قيمتها من حسابات هذه املشاريع 

إلى احلساب العام قبل الشروع في االستعاضة التالية(. 

.5.1.5  مينع جتزئة الدفعات من أجل عدم جتاوز سقف الدفعة احملدد.

.5.1.6  إذا اقتضت الضرورة جتاوز سقف الدفعة، يجب احلصول على إذن خطي من املستوى اإلداري املناسب 
)املدير التنفيذي(. ويفضل االمتناع عن ذلك واالعتماد على الدفع بالشيكات في معظم األحيان.

.5.1.7  حتدد نقطة إعادة تعويض الصندوق عند وصول رصيد الصندوق إلى نسبة معينة من السقف )20%(،  
حيث يتم إعادة املبلغ املصروف إلى الشخص املسؤول عن صندوق النثرية.

ال يتم الدفع من الصندوق إال مبوجب فواتير ضريبية رسمية. في حالة عدم توفر الفواتير الضريبية،   5.1.8 
بسبب طبيعة املصروف. ويجب القيام بإجراء بديل لتعزيز املبلغ املدفوع، كاحلصول على سند قبض 
املؤسسة   إدارة  على  ويجب  النثرية.  صندوق  صرف  سند  يكون  ما  –غالباً-  األدنى،.والذي  باحلد 
احلرص على تقليص احلاالت التي يتم الشراء فيها بدون فواتير إلى احلد األدنى؛ مثل الشراء من بائع 
متجول، أو الشراء من جتار  جتزئة صغار، كشراء مشتريات نظافة. وفي حال عدم وجود سند قبض 
من الشخص املستفيد من املبلغ يجب استخدام منوذج إيصال صرف نقدي اخلاص بصندوق النثرية، 

والذي يتم تصميمه داخلياً لدى املؤسسة.

يراعى أن يكون منوذج اإليصال متسلسالً ومن نسختني؛ نسخة األصل حتفظ مع قائمة مصروفات   5.1.9
صندوق النثرية واألخرى في الدفتر ألغراض التدقيق واملراجعة. وتعامل هذه اإليصاالت مثل معاملة 

جميع الوثائق املالية.  
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ال يجوز اخللط بني صندوق النثرية واإليرادات املقبوضة، بل يجب أن يتم الفصل بينهما، بحيث تودع   5.1.10 
اإليرادات املقبوضة في البنك ،ويتم تعويض الصندوق النثري بواسطة شيك بنكي، يصرف باسم أمني 

الصندوق النثري.

النقد الشخصي و نقد الصندوق النثري. ال يجوز أن يختلط   5.1.11

ال يجوز ألمني الصندوق صرف عمالت من الصندوق سواء ألغراض شخصية أو غير ذلك.  5.1.12

القيام بجرد الصندوق في كل مرة يتم فيها طلب تعويض الصندوق، باإلضافة إلى القيام بجرد  يجب   5.1.13
فجائي من وقت آلخر و يجب أن يكون اجلرد موثقا و موقعا من قبل الشخص الذي قام باجلرد وأمني 

الصندوق النثري.و يتم االحتفاظ بوثائق اجلرد املوقعة حسب األصول في ملف خاص.

يتم حتميل أي فروقات في الصندوق ال يوجد لها ما يبررها ألمني الصندوق النثري.  5.1.14

 5.1.15جميع الدفعات من الصندوق النثري يجب أن تكون معززة مبوافقة إدارية، حيث ال يجوز دفع أي مبلغ بدون 
املعامالت  أن تكون مكتوبة، وللتسهيل ولتجنب كثرة  اإلدارية يجب  اإلدارية.  واملوافقة  املوافقة  توفر 
التوقيع على فاتورة الشراء من قبل الشخص املفوض  الورقية ميكن أن تكون تلك املوافقة عن طريق 

)املدير التنفيذي(.

النثرية. يجب االحتفاظ بسجّل للمصروفات   5.1.16

5.1.17يقوم أمني الصندوق النثري بتسجيل الدفعات في سجل املصروفات النثرية أوال بأول، والتأكد من الرصيد 
املتبقي قبل الصرف.

رصيد الصندوق النثري إلى نقطة إعادة التعويض. ويقوم أمني الصندوق بطباعة سجل  وصول  عند   5.1.18
املصروفات النثرية للفترة  والتوقيع عليه، و يرفق معه جميع الفواتير بشكل متسلسل و مرتب.

تكون جميع الدفعات من صندوق النثرية، وأن تصدر مبوجب سند صرف خاص بصندوق  أن  يراعي   5.1.19
النثرية 

النثرية كدليل على املراجعة. 5.1.20  يقوم احملاسب بالتوقيع على سجل املصروفات 

بختم »مدفوع«. ويحدد طبيعة املشروع ذات العالقة  كافة  واملستندات  الفواتير  بختم  احملاسب  يقوم   5.1.21
بهذا املصروف أو ذاك. 

بقيمة  وشيك  النثرية  صندوق  صرف  سندات  مقابل  رئيسي  صرف  سند  بتحضير  احملاسب  يقوم   5.1.22
املصروفات، ويتم إعادة املبلغ ألمني الصندوق النثري.

املصروفات، وحسب املشاريع اخلاصة بهذه  طبيعة  حسب  احلسابات،  في  املصروفات  تسجيل  يتم    5.1.23
املصروفات.
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اسم املؤسسة

منوذج كشف مصروفات صندوق النثرية

الرقم

رقم سند 
صرف 

صندوق 
النثرية

التاريخ
سعر الرصيد الصادر الوارد البيان 

مالحظات املشروع الصرف

 رصيد بداية  1
      الفترة 

2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        

      اإلجمالي   

200رصيد أول الفترة

0املصروفات

200رصيد نهاية الفترة
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اسم املؤسسة

التاريخ : 
منوذج ) ( 

إيصال صرف نقدي )صندوق النثرية( 
     إغورة     شيكل  

اسم املستلم /------------------------------------------------------

مبلغ وقدره بالكلمات :-------------------------------------------------

وذلك عن: -------------------------------------------------------

توقيع املستلم /----------------------- توقيع الدافع :------------------- 

اسم املؤسسة   

التاريخ : 
منوذج ) ( 

سند صرف صندوق النثرية 
                        إغورة            شيكل     

يصرف إلى /------------------------------------------------------

مبلغ وقدره بالكلمات :-------------------------------------------------

وذلك عن: -------------------------------------------------------

توقيع أمني صندوق النثرية :------------------- 
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 احلسابات البنكية: 

ألفضل  وضمانا  التقارير،  وإعداد  احملاسبية  اإلجراءات  في  دولياً  عليها  املتعارف  احملاسبية  املبادئ  مع  متاشياً 
أساليب وتطبيقات احملاسبة الدولية، فإننا نوصي بأن تتبع املؤسسة مبادئ احملاسبة التي تصدر عن الهيئات املالية 
واحملاسبية العاملية. وعليه يجب على إدارة احلسابات البنكية اخلاصة باملؤسسة  مبا ينسجم وهذه املبادئ ضمن 

اإلجراءات التالية:

مجلس إدارة املؤسسة  مفوض لفتح أو إغالق أي حساب بنكي خاصة بحسابات املؤسسة.   5.2.1

إلى  باإلضافة  للمؤسسة،  احلقيقية  املشاريع  عدد  وطبيعة  ينسجم  أن  يجب  البنكية  احلسابات  عدد   5.2.2
احلساب العام للمؤسسة. 

ضرورة إغالق احلسابات اجلامدة مباشرة عند انتهاء املشروع.  5.2.3

احلسابات البنكية اخلاصة باملنح يتم فتحها وإدارتها وفقا لالتفاقية املوقعة مع املمول.  5.2.4 

يجب أن ال يقل عدد التواقيع املجتمعة على أي شيك عن توقيعني توقيع أمني الصندوق “أ” وتوقيع مدير   5.2.5
املؤسسة “ب”، أو من ينوب عنه حتى مبلغ 5000 دوالر )خمسة أألف دوالر أمريكي(.

في حال زيادة املبلغ عن 5000 دوالر يتطلب ثالثة تواقيع. )توقيع أمني الصندوق كتوقيع أساسي “أ”،   5.2.6
وتوقيع رئيس مجلس اإلدارة، وتوقيع من يفوض بذلك(.

يجب أن تصرف الشيكات »للمستفيد األول فقط«،  دون استثناء.  5.2.7

لغير  يسمح  وأال  مغلق،  و  آمن  مكان  في  املفوض  الشخص  قبل  من  الشيكات  بدفاتر  اإلحتفاظ  يجب   5.2.8
األشخاص املخولني بالوصول إليها.

ضرورة االحتفاظ بسجل خاص لدفاتر الشيكات، وأن يتم حتديث هذا السجل بشكل مستمر بالدفاتر   5.2.9
التي تستهلك و تلك التي تضاف.

دفتر  أكثر من  استخدام  الشيك، وال يجوز  الشيكات بشكل متسلسل حسب رقم  دفاتر  استخدام  يتم   5.2.10
شيكات واحد للحساب نفسه في آن واحد.

عند حتويل )صرف( مبالغ من عملة إلى أخرى، يجب احلصول على أسعار التحويل من جهة رسمية، و   5.2.11
يجب أن يتم ذلك بأشراف املستوى املالي  املناسب، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق البنوك دون أن يقوم 

به احملاسب أو أمني الصندوق.

ضرورة احلصول على الكشوف البنكية بشكل متسلسل على أال يقل عن مرة واحدة شهرياً.  ويجب   5.2.12
التأكد من احتفاظ املؤسسة بكشف بنكي متسلسل يغطي العام بأكمله.

البنكية بشكل دوري   شهرياً.  يجب إعداد التسويات   5.2.13

تعد التسوية البنكية بعملة احلساب األصلية..  5.2.14

عند إعداد التسوية البنكية يجب األخذ بعني االعتبار احلسابات اجلامدة.   5.2.15

أن  يتوجب  والتي  النموذج،  مرفق  مهنيا،  عليه  املتعارف  للنموذج  وفقا  البنكية  التسويات  إعداد  يجب   5.2.16
حتتوي على املعلومات التالية:

اسم البنك و الفرع.   5.2.16.1
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رقم احلساب ونوعه.   5.2.16.2

”Account Code“ رقم احلساب حسب السجالت احملاسبية   5.2.16.3

العملة.   5.2.16.4

تاريخ إعداد التسوية.   5.2.16.5

تاريخ التسوية »التسوية كما في........«   5.2.16.6

الرصيد حسب كشف البنك.   5.2.16.7

الرصيد حسب السجالت.   5.2.16.8

بنود التسوية.   5.2.16.9

أسماء من أعد، وراجع، وأقر التسوية البنكية.   5.2.16.10

البنك  كشف  من  صورة  وكذلك  البنكي،  الرصيد  يظهر  الذي  البنك  كشف  من  صورة  إرفاق  ضرورة   5.2.17
حسب السجالت مع كل تسوية بنكية.

التسويات البنكية، يجب مراجعتها و إقرارها من قبل أشخاص مختلفني، حتقيقا ملبدأ فصل  إعداد  عند   5.2.18
املهام الوظيفية )املديرالتنفبذي و/أو أمني الصندوق  في مجلس اإلدارة(.

قبل الشخص املفوض، يجب أن تكون املراجعة دقيقة، وأن تشمل  من  البنكية  التسويات  مراجعة  عند   5.2.19
العالقة ألكثر من فترة (إن  البنود  فحص بنود التسوية بشكل جيد، مع التركيز -بشكل خاص- على 

وجدت). 

ميكن للمؤسسة طلب خدمة احلساب االلكترونى من البنوك على أن ال تتجاوز صالحية استخدامه عن   5.2.20
االطالع على حركات البنكية، والتحويل الداخلي )من حساب آلخر حلسابات املؤسسة فقط(.

تنصح املؤسسات باستخدام حساب بنكي خاص لدفع الرواتب.  يتم متويل احلساب مرة كل شهر بقيمة   5.2.21
صافي الرواتب الظاهرة على كشف الرواتب الشهري.  ثم يتم التحويل منه إلى حسابات املوظفني كما 
هو مثبت في سجالت املؤسسة،   أو يتم سحب الشيكات على ذلك احلساب اخلاص.  إن في ذلك تسهيل 
لعمل التسوية البنكية في نهاية الفترة لهذا احلساب، كما ويسهل ذلك عملية تتبع الرواتب لضمان أنها 

دفعت بالكامل للموظفني املستحقني لها.

تنصح املؤسسة باعتماد بنك واحد لفتح حساباتها كافة.  وفي تركيز احلسابات في بنك واحد شفافية   5.2.22
أكبر،  كما أن ذلك يساعد على عدم كشف احلسابات في البنك الذي يعمل عادة على تغطية العجز في 
أحد احلسابات بالتحويل من رصيد حساب آخر، وفي ذلك تخفيض في مصاريف العموالت والفوائد 

البنكية.
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التسويات البنكية

  يتم استخدام منوذج محدد خاص إلعداد التسويات البنكية، يحتوي على اسم البنك وعنوانه، ورقم احلساب 
وعملة احلساب والتاريخ. وهذا النموذج يوفر املزايا التالية:

-  يضمن وجود كل املعلومات الضرورية في التسوية البنكية.
-  يقلل الوقت الالزم إلعداد التسوية البنكية ومراجعتها.

-  يوفر اإلمكانية لتوثيق املوافقات اإلدارية.
  ويتم حتضير التسويات البنكية لكل حساب من حسابات البنوك اخلاصة باملؤسسة ومشاريعها من قبل 

احملاسب شهريا وأسبوعيا إذا كانت عدد احلركات على احلساب البنكي تزيد عن 40 حركة أسبوعيا.
  يجب إعداد التسوية البنكية بالعملة األصلية للحساب البنكي.

  يتم إعداد التسوية البنكية خالل أسبوع من نهاية الشهر.
  إعداد التسوية البنكية من مسؤوليات احملاسب، ولدى توفر عدد كاف من املوظفني يجب أن يتم حتضير 

التسوية البنكية من قبل موظف ال يعمل في املدفوعات واملقبوضات النقدية.
  الفروقات الواردة بالتسويات البنكية تقسم إلى قسمني، فروقات ناجتة عن حركات غير مسجلة لدى البنك 

بعد، و حركات مت تسجيلها لدى البنك، ولم تسجل في الدفاتر بعد.
  يقوم احملاسب بإعداد سند قيد باملبالغ الظاهرة في البنك غير املسجلة في السجالت، والتي مت حتديدها في 

التسوية البنكية؛ مثل: التحويالت البنكية، املصاريف البنكية، أو أية أخطاء في التسجيل.
عدم  أسباب  معرفة  محاولة  مع  طويلة،  لفترة  للصرف  املعروضة  غير  الشيكات  مبتابعة  احملاسب  يقوم    

صرفها إن أمكن.
فيه  يتم  قيد  إعداد سند  أشهر، ويتم  تزيد عن ستة  ملدة  البنكية  التسويات  العالقة في  الشيكات  إلغاء  يتم    
خطياً  البنك  إعالم  بعد  وذلك  الشيك،  صاحبة  اجلهة  لصالح  املؤسسة  على  كذمة  الشيك  مبلغ  تسجيل 

بإلغائها ووقف صرفها.
  مع نهاية السنة يجب مراجعة الشيكات التي مت إلغاؤها وإعادتها إلى النقد في البنك. ومبلغ هذه الشيكات 

ميكن اعتباره إيرادات أخرى بتوصية من املدير املالي، وموافقة املدير العام.
  يتم توقيع التسوية من قبل الشخص الذي قام بإعدادها، مع ذكر تاريخ اإلعداد.

  يقوم املدير املالي/املدير العام مبراجعة التسوية البنكية وتوقيعها.
  يقوم املدير العام مبراجعة التسويات البنكية دوريا، ويوقع عليها للداللة على مراجعته.
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وصف املهام
فيما يلي إجراءات إعداد التسويات البنكية.

اإلجراءات
فيما يلي اإلجراءات التفصيلية لعملية إعداد التسويات البنكية مع الشخص املسؤول عن تنفيذ كل إجراء.

اإلجراء الشخص املسؤول
يحصل على الكشوفات البنكية الشهرية من البنك. احملاسب

يقوم بإعداد التسوية البنكية لكل حساب بنكي مستخدما منوذج التسوية البنكية وذلك خالل أسبوع من انتهاء الشهر.

يوقع التسوية البنكية حتت »أعدت من قبل«.

البنكية، واملصاريف  البنكية، ولم يتم تسجيلها مثل احلواالت  التسوية  التي ظهرت في  باملبالغ  يقوم بإعداد سندات قيد 
البنكية وأية أخطاء في التسجيل و يقوم بإرفاق صورة عن اجلزء من كشف البنك املعزز لسند القيد.

في حالة وجود شيكات عالقة في التسوية البنكية ملدة تزيد عن ستة أشهر يقوم بإعداد سند قيد إلرجاع قيمة الشيكات 
العالقة إلى النقد في البنك، وتسجيلها كذمة على املؤسسة كما يلي:

من ح / البنك

إلى ح / الدائنني

يقوم بتحضير رسالة إلى البنك بأية أخطاء ارتكبت من قبل البنك.

العام،  املالي/املدير  املدير  إلى  املاضي  للشهر  التسوية  مع  احلالي  للشهر  القيد  وسندات  البنكية  التسوية  بإرسال  يقوم 
وتزويده بإيضاحات وتفسيرات عن أية مبالغ غير مسجلة في التسوية البنكية للشهر احلالي بالنسبة لألشهر السابقة.

يراجع التسوية البنكية وسندات القيد ويوقعها. وتشمل عملية املراجعة ما يلي:-

مطابقة رصيد البنك حسب التسوية مع كشف البنك.

مطابقة رصيد السجالت مع كشف األستاذ العام.

التأكد من الدقة احلسابية للتسوية.

مقارنة التسوية للشهر السابق مع تسوية الشهر احلالي، ومراجعة املبالغ العالقة لفترة طويلة.

مراجعة املبالغ املتكررة في التسوية البنكية، والتأكد من طبيعتها.

املدير العام

يقوم بحفظ التسوية البنكية وكشف البنك في ملف التسويات البنكية. احملاسب

يقوم في نهاية السنة مبراجعة الشيكات التي يتم عكسها على النقد في البنك وتسجيلها كذمم دائنة. في حالة كون االحتمال 
ضعيفا لدفع قيمة هذه الشيكات، يوصي بتسجيلها كإيرادات أخرى كما يلي:

من ح / الدائنني

إلى ح / إيرادات أخرى

النماذج والوثائق املطلوبة
- كشف البنك.

- منوذج التسوية البنكية.
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اسم املؤسسة

كشف تسوية البنك

البنك:___________الفرع_____ رمز _________________
رقم :__________________ التسوية ________________
نوع :__________________ التاريخ:________________

العملة:_________________

حسب كشف البنك حسب الدفاتر

- -

األرصدة
بنود التسوية

الشيكات العالقة )غير املصروفة(*

تاريخ االستحقاق رقم الشيك رقم سند الصرف
- - -
- - -
- - -

اإليداعات غير املسجلة في الدفاتر. )الوصف(.

اإليداعات غير املسجلة في البنك.  )الوصف(.

فوائد وعموالت بنكية )مدينة / دائنة(.

أخطاء )الوصف(.

الـرصيـد املعـدل

إعداد موافقة

* يجب إرفاق جدول إذا كان عدد البنود أكثر من 3.
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اسم املؤسسة
 مثال على كشف تسوية البنك

البنك: العربي رمز احلساب: 7910
رقم احلساب : 12788976 الشهر: حزيران 2001

نوع احلساب: جاري التاريخ: 2001-7-3
العملة : دوالر أمريكي

حسب كشف البنك حسب الدفاتر
86.160

)1.200(

2.220

280

-

79.220

5.160

3.200

)120(

-

األرصدة

بنود التسوية

-1  الشيكات العالقة )غير املصروفة(*

تاريخ االستحقاق رقم الشيك رقم سند الصرف
2001-6-20 111 794

2001-6-23 712 1011

2001-6-31 252 999

 

-2  اإليداعات غير املسجلة في الدفاتر.

حوالة من املانحني.

-3  اإليداعات غير املسجلة في البنك.

إيداع ثمن دوريات.

-4  فوائد وعموالت بنكية )مدينة / دائنة(.

-5  أخطاء )الوصف(.

87.460 87.460 الـرصيـد املعـدل

إعداد موافقة

احملاسب املدير العام

* يجب إرفاق جدول إذا كان عدد البنود أكثر من 3.
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الفصل السابع :  القواعد املتعلقة باملصروفات  
7.1.   احملاسبة على املصروفات

تصنف املصاريف إلى مصاريف تشغيلية و مصاريف رأسمالية ) مشتريات أصول (.

أوال: املصروفات الرأسمالية  (املوجودات الثابتة(.

تعرف املصروفات الرأسمالية بأنها شراء سلع ملموسة تزيد قيمتها عن مبلغ يحدده املجلس، وفقاً للظرف اخلاصة 
بل يحمل  إيرادي ال يرسل،  تتم رسملته، وغير ذلك. فهو مصروف  100 دوالر    يزيد عن  )أي مبلغ   باملؤسسة 

للفترة(. وتزيد فترة االنتفاع بها عن سنة في آٍن واحد، وتشمل عموما مايلي:

أجهزة. 

أراض. 

أثاث.

معدات. 

إنشاءات. 

حتسينات في املأجور. 

برمجيات . 

سيارات وغير ذلك. 

شراء املوجودات الثابتة

يتم شراء املوجودات الثابتة باستخدام الطرق والسياسات الواردة في قسم املشتريات من هذا الدليل.

تسجيل املوجودات الثابتة
يختلف تسجيل املوجودات الثابتة باختالف األساس احملاسبي املتبع من قبل املؤسسة، ولكن نظراً لتبني املؤسسة 
مبدأ االستحقاق، فهنا يجب تسجيلها كموجودات ثابتة وتصنيفها بشكل صحيح، واحتساب االستهالك السنوي 
ونسب  الثابتة،  املوجودات  أصناف  يبني  توضيحي  جدول  يلي  فيما  و  صنف.  لكل  االفتراضي  للعمر  وفقا  عليها، 

االستهالك السنوي عليها:
نسبة االستهالك السنويالبند

5٪املباني
15٪أثاث مكتبي

20٪أجهزة مكتبية
30٪أجهزة وبرامج احلاسب اآللي

15٪حتسينات مأجور
20٪سيارات

15٪الكتب 
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مالحظات:

يتم حتديد تكلفة املوجودات الثابتة عن طريق احتساب سعر الشراء، يضاف إليه اجلمارك والضرائب غير املستردة، 
والتحميل....الخ.  والتركيب  النقل،  تكاليف  مثل:  للعمل؛  لتجهيزها  ضروري  مباشر  مصروف  أي  إلى  باإلضافة 
في حالة وجود خصم على مشتريات املوجودات الثابتة فإن هذا اخلصم يطرح من تكلفة الشراء، وتسجل القيمة 

بالصافي.

التقارير  يفضل استخدام نسب االستهالك بصورة ثابتة من سنة ألخرى. ويجب احتساب االستهالك عند إعداد 
املالية الدورية، وذلك إلعطاء صورة عادلة عن احلسابات.

التسجيل والدفع 

عند استالم الفاتورة يتوجب على قسم املالية القيام بتسجيل املعاملة  والتأكد ممايلي:
  قانونية الفاتورة حسب املواصفات الواردة في عرض السعر.

عند  حسابيا  تدقيقها  على  تدل  الفاتورة  على  إشارة  وضع  ويفضل  حسابية،  ناحية  من  الفاتورة  صحة    
املجاميع.

  صحة احتساب ضريبة القيمة املضافة.
  إن الفاتورة حتمل إسم املؤسسة.

  أن الفاتورة ال حتتوي على شطب أو تغيير (عندها يطلب من املورد إصدار فاتورة بديلة(
  أن الفاتورة مؤرخة بشكل صحيح. 

  إن الفاتورة موقعة ومختومة حسب األصول.
  إن الفاتورة تتفق مع نصوص العقد املبرم ما بني املؤسسة واملورد.

  يقوم احملاسب بتسجيل الفاتورة في احلسابات. ويجب مراجعة صحة التسجيل، والتوقيع عليه من قبل 
الشخص املسؤول )احملاسب(

  إصدار أمر باملوافقة على الدفع وتوقيعه من اجلهات ذات االختصاص )املدير التنفيذي(، وذلك بعد مطابقة 
األصل،  لهذا  احلاجة  وجود  لضمان  الداخلي  الطلب  مثل  اجلديد؛  األصل  بهذا  العالقة  ذات  املستندات 
محددة،  ومواصفات  وبشروط  معني،  مورد  من  طلبه  مت  قد  األصل  هذا  أن  يثبت  الذي  الشراء  وطلب 
املبلغ  أن  تثبت  التي  املورد  املؤسسة، وفاتورة  الذي سيثبت استالم األصل من قبل  وتقرير االستالم 

الذي يطالب به املورد هو املبلغ املتفق عليه.
  إعداد الشيك/ احلوالة البنكية/ وتوقيعه من األشخاص املخولني بالتوقيع. 

  إعداد سند الصرف بعد توقيع الشيك وتسجيله ضمن النظام املالي احملوسب.  
  يقوم احملاسب باالتصال باملستفيدين، ويطلب منهم إعداد سندالقبض واحلضور لتسلم الشيك، أو يبلغهم 

بإمتام احلوالة البنكية وضرورة إرسال سند القبض  بسرعة.
  مُتهر الفواتير املدفوعة بختم دفع PAID موقعاً عليها من اجلهة املخولة )احملاسب(.

  تتم أرشفة املعاملة حسب األصول.
  يتم شراء بوليصة تأمني مناسبة حلماية األصل في حاالت املخاطر املختلفة.

  يتم االحتفاظ مبعلومات عن األصل، وعن العمليات املتعلقة به كافة في أثناء وجوده في املؤسسة؛ مثل: 
اإلضافات، والتحسينات، والصيانة الدورية.
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فيما يلي اإلجراءات التي يجب إتباعها في عملية الشراء.

اإلجراءات

الشخص املسؤول

- يقوم بتحضير طلب شراء داخلي، يحدد فيه املواد املطلوبة بالتفصيل وكمياتها، حيث يقوم 
بالتوقيع على طلب الشراء، وإرساله للمدير املالي. مسؤول الدائرة املعنية

- يقوم مبراجعة الطلب ومناقشته مع مسؤول الدائرة املعنية، ومع مسؤول املشتريات، ومن 
ثم يقوم بفحص وجود موازنة كافية. وفي حال توفر املوازنة الكافية يقوم بالتوقيع 

على طلب الشراء باملوافقة، كما يجب أخذ موافقة املدير اإلداري/العام/ على الطلب.
املدير املالي

- إذا كان مبلغ الشراء يتبع لفئة الشراء املباشر بالطواف. تتم عملية الطواف و االستفسار عن 
األسعار و الشراء. وبعد إمتام عملية الشراء يقوم الشخص الذي قام بالشراء بتعبئة 
منوذج الشراء بالطواف؛ لتوثيق اآللية املستخدمة في الشراء. و يجب على املدير املالي 

اإلطالع على النموذج و التأشير عليه.
- إذا كانت قيمة املشتريات تتطلب عروض أسعار يقوم بتحضير منوذج طلب عروض األسعار، 
النماذج  إرسال  يتم  حيث  ودقيق.  واضح  بشكل  كافة  املطلوبة  املواصفات  وإدراج 
لذلك. ويطلب من  املخصصة  اخلانة  األسعار في  بتعبئة  يقومون  الذين  املوردين  إلى 

املوردين توقيع طلب عروض األسعار وختمه، وأعادته لقسم املشتريات. 

مسؤول املشتريات

- تقوم بتحليل األسعار املقدمة باستخدام منوذج حتليل عروض األسعار، بحيث تختار اللجنة 
املورد املناسب، وتقوم بتوقيع منوذج حتليل األسعار حسب األصول. جلنة املشتريات

- يقوم بتحضير أمر شراء باملواد املطلوبة. ويوقعه ويختمه حيث يتم إرسال األصل للمورد، 
ويتم إرسال النسخ الثالثة لكل من احملاسب، واجلهة التي طلبت الشراء، و نسخة تبقى 

في سجل قسم املشتريات.

األسعار  عروض  مناذج  من  صور  معها  يرفق  للمحاسب  املرسلة  الشراء  أمر  نسخة  هامة:  مالحظة 
وحتليل األسعار.

مسؤول املشتريات

- تقوم باستالم املشتريات، و يتم التأكد من مطابقة املواد املوردة لطلب الشراء. ويجب توقيع 
منوذج االستالم كإثبات على استالم املشتريات.

- يتم إرسال الفاتورة املرفق بها شهادة خصم املصدر، وتقرير االستالم إلى احملاسب.
اجلهة التي طلبت الشراء
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- يقوم باستخراج نسخة أمر الشراء املوجودة لديه.

- يقوم بفحص الفاتورة ومطابقتها مع أمر الشراء، وكذلك يقوم بالتأكد من:
  اجلمع و الطرح في الفاتورة.

  صالحية شهادة خصم املصدر.
  وجود اسم املشتغل املرخص ورقمه على الفاتورة.

  أن الفاتورة املقدمة هي أصل وليس صورة.
  أن الفاتورة املقدمة مطابقة ألمر الشراء.

  أن األسعار الواردة في الفاتورة مطابقة لعرض األسعار.
  أن الفاتورة املقدمة حتمل اسم املؤسسة.

  أن الشراء قد مت من املورد الذي متت إحالة عملية الشراء إليه.

صالحية  له  تكون  ال  حيث  وحفظه،  املشتريات  لتسجيل  محوسب  قيد  سند  بعمل  يقوم   -
الترحيل. وسند القيد هنا هو سند ذمم، بحيث يكون اجلانب املدين هو األصل واجلانب 
الدائن هو الذمة الدائنة للمورد. ووزارة املالية تكون فيما يتعلق بقيمة اخلصم باملصدر 

إن وجد.

احملاسب

- يقوم مبراجعة سند القيد احملفوظ ومراجعة وثائق املعاملة، ومن ثم ترحيل القيد و التوقيع 
عليه هو واحملاسب الذي أعد القيد. ويتم إرفاق الوثائق كافة مع نسخة من سند القيد، 

وحفظ املعاملة في ملف الفواتير املعدة للدفع.
- يقوم بالدفع بشيك بعد مطابقة كافة املستندات كافة، وعندها يتم ختم املستندات اخلاصة 

بعملية الشراء كافة بختم “مدفوع” لضمان عدم دفع هذا املبلغ مرة أخرى.

املدير املالي

- يقوم بحفظ النسخة األصلية من سند القيد في ملف سندات القيد. احملاسب
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 اسم املؤسسة

قائمة الفواتير املطلوب تسديدها

من : املدير املالي

إلى : احملاسب

: التاريخ 

حتية طيبة و بعد،

يرجى العمل على صرف املعامالت املالية التالية:

رقم سند القيد املبلغ رقم الفاتورة اسم املورد

املجموع

املدير املالي
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اسم املؤسسة

منوذج ) (

سند صرف --------

التاريخ :

$US       إغورة  شيكل                    

إدفع إلى :----------------------------------------------
املبلغ بالعملة األجنبيةاملبلغ بالشيكلالتاريخرقم السيكالبنك والفرعرقم احلساب

ً نقدا

املجموع الكلي

املبلغ بالكلمات: ---------------------------------------------------------

وذلك عن: ------------------------------------------------------------

تسجيل املعلومات

اسم املستلم :-------------------------- التوقيع :--------------------------

توقيع الدافع :---------------------------------------------------------

مالحظاتلهمنه
رقم احلساب
رقم املشروع

إعداد : --------------------------------------------------------------

املوافقة بالدفع : ---------------------------------------------------------

التاريخ : ------------------        سجلت بواسطة -------------------------------

رحلت بواسطة :------------------------- تاريخ الترحيل :----------------------

مالحظة : توقيع املستلم في حال إنه وكيل عن شركة
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اسم املؤسسة

 

منوذج رقم ) (

منوذج رسالة التحويل البنكي

التاريخ :

السادة  : بنك................ احملترمني

 فرع :

حتية طيبة و بعد،

وفًقا  املستفيدين  حسابات  إلى    )--------------( رقم  حسابنا  من  أدناه  الواردة  املبالغ  حتويل  الرجاء 
للجدول التالي:

املبلغ والعملة رقم احلساباسم البنك والفرعاسم املستفيدالرقم
1

2

3

4

5

املجموع:
  

املجموع باحلروف..........................................................................................

و تقبلوا فائق االحترام،

 

-----------                                                             ----------

االسم االسم         

)املنصب( )املنصب (       



71

إجراءات الدفع:

اإلجراء الشخص املسؤول
-  يقوم بالتنسيق مع احملاسب من أجل حتديد الدفعات مستحقة الدفع وذلك بالدخول إلى كشف حساب 
رصيد  وجود  من  التأكد  يتم  ذاته  الوقت  وفي  دفعها،  املراد  القيد  سندات  على  والتأشير  املوردين 

بنكي كاف.
-  يطلب من احملاسب استخراج املعامالت املطلوب تسديدها.

املدير املالي

-  يقوم باستخراج املعامالت مستحقة الدفع و ذلك تبعا ألرقام سندات القيد التي مت تسجيل املصاريف و 
املشتريات مبوجبها.

-  يعد قائمة تضم أسماء املوردين واملبالغ املراد دفعها لكل منهم.
احملاسب

-  يراجع القائمة ويتأكد من أن احملاسب قد أعدها بشكل صحيح، وأن السندات املستخرجة للدفع هي نفسها 
التي مت االتفاق عليها ومن ثم يوقع القائمة و يعيدها مع املعامالت إلى احملاسب. املدير املالي

-  يقوم بتحضير سند صرف محوسب لكل دفعة بحيث يكون اجلانب املدين منه ذمة املورد، واجلانب الدائن 
البنك، ومن ثم يقوم بحفظ السند.

-  يقوم بتحضير الشيك املطلوب.
احملاسب

-  يقوم مبراجعة بيانات سند الصرف احملفوظ والشيك، ومن ثم ترحيل سند الصرف والتوقيع عليه.
-  يتم إرفاق الشيك مع سند الصرف و باقي الوثائق، وإرسالها إلى املفوضني بالتوقيع. املدير املالي

-  يتأكدون من وجود توقيع املدير املالي على سندات الصرف.
-  يقومون مبراجعة سريعة للوثائق املعززة، ومن ثم التوقيع على الشيكات.

-  تعاد املعاملة للمحاسب.
املفوضون بالتوقيع

-  يقوم بتسليم الشيك للمستفيد مقابل سند قبض، أو توقيع املستلم على سند الصرف.
-  يقوم بختم أوراق املعاملة كافة بـ “مدفوع”.
-  يتم حفظ املعاملة في ملف سندات الصرف.

احملاسب

النماذج املطلوبة
  طلب شراء.

  طلب عروض أسعار.
  أمر شراء.

  منوذج حتليل عروض أسعار.
  منوذج توثيق الشراء بالطواف.

  قائمة الفواتير املطلوب تسديدها.
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ثانيا: املصروفات اجلارية  )البرامجية والعامة(

وهي عبارة عن املصروفات االعتيادية للمؤسسة والتي ترتبط بوجود برامجها وأنشطتها. ومن األمثلة على هذه 
املصروفات ما يلي:

  الرواتب واألجور. 
  اإليجارات. 

  املواصالت. 
  الصيانة. 
  النظافة. 
  الكهرباء

  املياه
  احملروقات  والغاز. 

  االتصاالت. 
  الضيافة. 

  السفر. 
  التدريب. 

  اخلدمات املهنية )تدقيق، استشارات....إلخ(. 
  وغير ذلك من املصروفات التي تساعد على تنفيذ البرامج وأنشطتها. 

السياسات املالية املتعلقة باملصروفات: 
  يجب أخذ موافقة اإلدارة قبل الصرف،. ويجب التمييز بني الصرف والدفع، إذ أن الصرف يعني ترتيب 

االلتزام املالي على املؤسسة،  وأما الدفع فيعني تسديد قيمة هذا االلتزام.
-بحكم  فإنها  والرسوم،  واملياه،  والهاتف،  كاإليجارات،  عليها  املتعارف  الدورية  للمصروفات  بالنسبة    
الدفع  على  وموافقتها  اإلدارة  مراجعة  إلى  حتتاج  بل  الصرف،  على  موافقة  إلى  حتتاج  ال  طبيعتها- 

)التسديد(.
  قبل املوافقة على الصرف، يجب التأكد من وجود موازنة كافية، والتأكد من احلاجة إلى  املصروف. وتقع 
على  العمل  تراكم  )لتفادي  لذلك،  وفقا  األشخاص  ويحدد  املؤسسة،  إدارة  عاتق  على  ذلك  مسؤولية 
محدد،  مالي  لسقف  الصرف  على  باملوافقة  مخوالً  التنفيذي  املدير  يكون  بأن  يوصى  اإلدارة،  مجلس 
مثالً ملبلغ )500$ أو ما يعادلها بالعمالت احمللية(، ومن ثم يخوله مجلس اإلدارة لتسهيل إجراءات تنفيذ 

األنشطة.
املقدمة من قبل  املذكرة  أن تكون كتابية؛ وذلك عن طريق توقيع اإلدارة على  املوافقة على الصرف يجب    

اجلهة التي طلبت الصرف، وكذلك على سند الصرف.
  يجب أن تكون املصروفات كافة معززة بفواتير ضريبية أصلية.

  يجب فحص الفواتير جيدا وتدقيقها حسابيا قبل الدفع.
  يجب احلصول على سندات قبض من املؤسسات والشركات، وعلى توقيع األفراد، وصور بطاقات هويتهم، 

وأرقام هواتفهم إن أمكن.
املستفيد  حساب  إلى  بنكية  حواالت  بواسطة  أو  فقط«،  األول  »للمستفيد  شيكات  بواسطة  الدفع  يتم    

مباشرة.



73

  عند إمتام الدفع، يقوم احملاسب بختم الفواتير املسددة  واملعامالت املتعلقة بها  كافة بختم مدفوع
  يجب تسجيل املعامالت أوال بأول، ودون تأخير جتنبا لضياعها أو نسيانها.

  يجب مراعاة الدقة في توزيع املصاريف وحتميلها على املشاريع واملمولني، والتأكد من وجود أساس حتميل 
معقول ومدعم مثل الوقت، واملساحة......إلخ.

  تقضي سياسات بعض املمولني أن تقوم املؤسسة بتسليمهم النسخ األصلية من الفواتير واملعامالت، وهنا 
يجب على املؤسسة القيام مبايلي:

أ- احلصول على كتاب من املمول بهذا اخلصوص إن لم تنص اتفاقية التمويل على ذلك بشكل صريح.
ب- تصوير املعاملة بشكل كامل مع احلرص الشديد على عدم فقدان أي من محتوياتها في أثناء التصوير 
ومن ختم الصورة بختم »األصل أرسل للممول » وكتابة اسم املمول ومن ثم إعادة الصورة إلى 

مكانها في ملف املعامالت.
احلصول على توقيع املمول عند استالمه للمعامالت األصلية وذلك تفاديا ألي مسؤولية على املؤسسة 

في حالة فقدان األصل من قبل املمول.
  يجب أرشفة سندات الصرف أوال بأول، والتأكد من احتوائها على كل املستندات املتعلقة، والتي يجب أن 

تشمل على األقل مايلي:
  تقرير االستالم ) إذا كان مطلوبا(.

  الفاتورة. 
  موافقة اإلدارة على الصرف. 

  صورة الشيك\ احلوالة البنكية.
  سند الصرف موقعا حسب األصول. 

  سند القبض)أو ما يحل محله مثل صورة الهوية......إلخ(.
  نسخة من قرار الترسية على املورد )في حالة عروض األسعار والعطاءات( .
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7.2 إجراءات رقابية على األصول الثابتة: 

7.2.1  التسجيل في السجل الرقابي لألصول )قائمة األصول الثابتة( : عند استالم فاتورة املورد يقيد األصل 
في سجل يسمى السجل الرقابي لألصول، والذي يوضح تاريخ الشراء، ونوع األصل، والكمية، ومكان 
تواجد األصل، ورقم الكود، ومبلغ الشراء، واالستهالك املتراكم، و القيمة الدفترية لألصل. ومن أجل 

تسهيل متابعة حركة األصل تلصق بطاقة برقم الكود على األصل نفسه.

استبعاد األصول الثابتة : للقيام مبهمة استبعاد األصول يتوجب القيام باإلجراءات التالية:  7.2.2
حتديد احلاجة الستبعاد األصل : يقوم الشخص املخول واملسؤول عن إدارة أو استعمال األصل بطلب    7.2.2.1

استبعاد لألصل كتابيا إلى مدير الشئون املالية، موضحا فيه أسباب طلبه.

املوافقة على استبعاد األصل: يقوم املدير باإلدالء برأيه على الطلب، وحتويله إلى املدير التنفيذي للبت    7.2.2.2
به. 

التنفيذي /مجلس اإلدارة/ تشكل  تشكيل جلنة تتولى عملية استبعاد األصل: في حالة موافقة املدير    7.2.2.3
جلنة لتولي عملية استبعاد األصل، وفي حالة بيع األصل تكون مهمتها متابعة إجراءات البيع، وعليها 
تقدمي جميع املستندات الثبوتية املعززة للبيع؛ مثل: بيان تقييم لألصل، ومزاد أسعار، وعقد البيع، وسند 
قبض باملبلغ. وأما التخلص من األصل بإتالفه فيتم عن طريق تشكيل جلنة إتالف، بتكليف من املدير 

العام أو من ينوب عنه.

توضيح  مع  احملاسبية،  القواعد  وحسب  والدفاتر  السجالت  في  األصل  استبعاد  عملية  تسجيل  يتم    7.2.2.4
التوجيه احملاسبي للقيد.

قيمة  من  األصل  يخص  ما  وحذف  لألصول،  الرقابي  السجل  في  األصل  استبعاد  عملية  تسجيل  يتم    7.2.2.5
تاريخية و استهالكات.

7.3 احملاسبة على الرواتب.

على الرغم من أن الرواتب تتبع لقسم املصروفات، والتي متت معاجلتها في القسم السابق، إال انه نظراً ألهميتها، حيث 
إنها تشكل القسم األكبر من املصاريف في املؤسسة، فقد إرتأينا تخصيص جزء خاص لهذا النوع من املصروفات. 
لذا فإن الهدف من هذا البند هو وضع السياسات واإلجراءات للمعامالت املالية املتعلقة بالرواتب، من أجل التأكد من 

أن آلية مراجعة كشوفات الرواتب وحتضيرها ودفعها هذه الرواتب تتم بدقة ووفقا للقواعد احملددة.

السياسات املالية الرئيسية املتعلقة بالرواتب:

تتمثل هذه السياسات فيما يلي:
1- يجب االحتفاظ مبلف لكل موظف، يحتوي على الوثائق التالية كحد أدنى:

- السيرة الذاتية.
 - ملؤهالت العلمية.

 - عقد عمل يوضح الراتب واملستحقات األخرى لكل موظف.
 - وثائق إثبات الشخصية.
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-  صورة شخصية ملونة و حديثة.
 - وثائق تعزيز اإلعفاءات الضريبية.

 - اإلنذارات والترقيات.....إلخ.
- نسخ من املراسالت ذات العالقة كافة.

- الوثائق التي تبني اإلجازات كافة واملأخوذ أو املستحق منها.

وكذلك ينص على مايلي:
-  يجب أن تكون امللفات مرتبة وفقا للتسلسل الزمني، ويجب جتنب حفظ أي وثائق غير ضرورية.

-. يجب حتديث ملفات املوظفني باستمرار، بكل ما يستجد على وضعهم الوظيفي.
-. يجب االحتفاظ بامللفات في مكان مغلق، وأن يقتصر الوصول إليها لألشخاص املفوضني فقط.

 على املؤسسة االحتفاظ بسجل دوام يومي لكل موظف، يتضمن أسماء املوظفني، وساعة احلضور، وساعة 
املغادرة. وذلك من أجل مراقبة ساعات الدوام الفعلي للموظفني. وهذا السجل يجب أن يعبأ ويوقع من 

قبل املوظف ،ويصادق عليه املسؤول املباشر بشكل يومي، انسجاماً مع السياسات احملاسبية التالية:

أ- يقوم املوظف بتوقيع سجل الدوام يومياً أو بختم الساعة االلكترونية )إن وجدت( يوميا عند دخوله وعند 
خروجه من املؤسسة.

ب_ يتم االحتفاظ في كل قسم بسجل دوام يومي، يتضمن أسماء موظفي القسم، وساعة الدخول وساعة 
اخلروج؛ وذلك من أجل مراقبة ساعات الدوام الفعلي للموظفني. وهذا السجل يجب أن يعبأ ويوقع من 
قبل املوظف، ويصادق عليه املسؤول املباشر أو املشرف يوميا. وال يسمح للموظف املتأخر أو الغائب 

بتعبئة سجل الدوام.
ت_ يتم إرسال سجل الدوام اليومي وكشف الساعة اإللكترونية إلى احملاسب أسبوعياً، حيث يقوم مبقارنة 
وجود  حالة  في  املعني  القسم  مسؤول  ومراجعة  اإللكتروني،  الدوام  كشف  مع  اليومي  الدوام  سجل 

إختالفات.
يقوم احملاسب شهريا بتحضير كشف الدوام الشهري لكل موظف. وهذا الكشف يتضمن أسم املوظف، وعدد 
ساعات العمل املطلوبة، وعدد ساعات العمل الفعلية، وعدد ساعات العمل اإلضافية، واإلجازات بدون 

راتب، والسلف والعالوات.

يقوم قسم الشئون املالية )املدير املالي/احملاسب(، و قبل ثالثة أيام من انتهاء الشهر، بتحضير كشف بأسماء 
املوظفني ورواتبهم وأرقام حساباتهم، من واقع عقود املوظفني وملفاتهم لدى اإلدارة و سجل احلضور، 

و التأكد من صحة املبلغ عن طريق املراجعة و إعادة االحتساب، مع األخد بعني االعتبار النقاط التالية :

يتم االحتفاظ في كل فرع بسجل دوام يومي يتضمن أسماء املوظفني، وساعة احلضور، وساعة املغادرة،   .1
قبل  من  ويوقع  يعبأ  أن  يجب  السجل  وهذا  للموظفني.  الفعلي  الدوام  ساعات  مراقبة  أجل  من  وذلك 

املوظف، ويصادق عليه املسؤول املباشر أو املشرف يوميا.
2.يتم التقيد باالتفاقية املوقعة مع اجلهة املمّولة للمشاريع فيما يتعلق بالرواتب.

3. يتم دفع الرواتب بالعملة األصلية للمشروع ما لم يتم اإلتفاق على خالف ذلك.
دفع  بأي حال  األول، ومينع  للمستفيد  وإما بشيكات  األفضل(،  بنكية )وهو  إما بحواالت  الرواتب  تدفع   .4

الرواتب نقدا. 
5. املقارنة بني رواتب الشهر احلالي والشهر السابق ورصد أية اختالفات لتبريرها مستنديا.
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6. احتساب أية زيادات )الزيادة السنوية، ومكافآت، وبدالت(، أو خصومات )عقوبات، وتغيب عن العمل( إن 
وجدت.

7. اقتطاع نصيب املوظف من استقطاعات الضريبة وحصة املوظف من االدخار والتامني الصحي )إن وجد(، 
معززة  بوثائق رسمية؛  (عقود إيجار، شهادة إعالة...إلخ(.

8. اقتطاع السلف في حال وجود سلف لبعض املوظفني.
التنفيذي  املدير  إلى  ويرسله  التعديل(،  )بعد  الرواتب  كشف  على  بالتوقيع  املالي/احملاسب  مدير  يقوم   .9

لتوقيعه، ومن ثم يقوم احملاسب باخلطوتني التاليتني:
إلى حسابات املوظفني، ) بناء على كشف  الرواتب  البنك بتحول صافي  إلى  أ_ حتضير كتاب موجه 
الرواتب املوضح فيه االسم ثالثيا ورقم احلساب وصافي الراتب(، وكتاب  حتويل مبلغ االدخار 
إلى حساب االدخار، وأخر لتحويل مخصصات ضريبة الدخل ومبلغ نهاية اخلدمة إلى حساب 

نهاية اخلدمة.
ب_ إعداد قسيمة الراتب لكل موظف من نسختني؛ )نسخة للموظف، ونسخة للملف(. وتوضح القسيمة 
الراتب األساسي، والعالوات، واستقطاعات ضريبة الدخل، وحصة املوظف من االدخار، وحصة 

املؤسسات األهلية، ومبلغ االدخار التراكمي للموظف، واخلصومات األخرى، وصافي الراتب.
الرواتب. ويقوم  أعاله، ويتم صرف  املذكورة  الكتب  على  البنك  حساب  على  بالتوقيع  املخولون  يوقع   .10
املناسب على سند  التوجيه احملاسبي  الرواتب، وإرفاق  احملاسب بإصدار مذكرة وسند صرف مببلغ 
الدفاتر والسجالت احملاسبية، حسب مراكز األنشطة، ومن ثم  إلى  الصرف، ثم إدخال سند الصرف 

استخراج ميزان املراجعة والبيانات املالية، وتقارير الرواتب.
.11. يتم احلصول على موافقة مسبقة على أوقات العمل اإلضافي املدفوعة األجر، من خالل تعبئة منوذج طلب 

عمل وقت إضافي، ويجب التوقيع على الطلب من قبل املسؤول املفوض في املؤسسات األهلية.
رواتب املشاريع: ويتم ذلك من خالل ما يلي:

التقيد باالتفاقية املوقعة مع اجلهة املمولة للمشاريع فيما يتعلق بالرواتب. 1 - .يتم 
2 -  بالنسبة للموظفني الذين يعملون بشكل كامل على املشروع، يتم حتميل كامل الراتب على املشروع، بناء 

على كشف الدوام اليومي للموظف.
كل  على  صرفه  مت  الذي  بالوقت  تقرير  إعداد  عليهم  مشروع  من  أكثر  على  يعملون  الذين  املوظفون   -  3
مشروع ونشاط ،بحيث يتم بيان املهمات الرئيسية التي نفذها املوظف خالل الشهر ،مع توزيع تقريبي 
للوقت الذي تستغرقه كل مهمة. ويتم تعبئة هذا التقرير بشكل شهري، ويوقعه املوظف، ومن ثم يتم 
اعتماد التقرير من قبل املسؤول املباشر في نهاية كل شهر.  ويتم حتميل كل مشروع بنسبته من ساعات 

العمل الفعلية.
4 - يتم دفع الرواتب بالعملة األصلية للمشروع ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.
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إجراءات حتضير و دفع الرواتب

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم مبراجعة تقارير الوقت للموظفني ومقارنتها مع كشف الدوام اليومي، ويوقعها حسب األصول.

يقوم بإعداد قائمة بأسماء املوظفني، ويرفق معها تقارير الوقت، ويرسلها إلى املدير املالي.
مدير املشروع/الفرع

الرواتب،  إلى نظام  البيانات  الوقت، ويؤشر عليها، ويطلب من احملاسب إدخال  القائمة و تقارير  يقوم مبراجعة 
ليتم احتساب ضريبة الدخل حسب األصول. وبعد ذلك يتم طباعة قائمة بأسماء املوظفني، ورواتبهم اإلجمالية، 

وضريبة الدخل املقتطعة، وصافي الرواتب للدفع.
املدير املالي

يقوم مبراجعة القائمة للتأكد من صحة إدخال البيانات، ويوقع عليها كدليل على مراجعته للبيانات املدخلة. وبعد 
ذلك ترسل القائمة للمدير اإلداري ملراجعتها والتأشير عليها. املدير املالي

بعد قيام املدير اإلداري باملراجعة الالزمة، يقوم بإعداد سند قيد لتسجيل الرواتب، وحفظه كما يلي:

من ح/ الرواتب  )توزع على مراكز التكلفة و املمَولني حسب األصول(

                إلى ح/ الرواتب املستحقة

 ح/ دائرة ضريبة الدخل

يرسل املعاملة إلى املدير املالي.

احملاسب

يراجع املعاملة مع سند القيد احملفوظ و يقوم بترحيله و توقيعه. املدير املالي

عند الدفع يقوم بإعداد رسالة حتويل بنكي موجهة للشخص املسؤول في البنك، وفقاً للنموذج املرفق في نهاية هذا 
اجلزء. كما يقوم بتحضير سند الصرف و حفظه. وسند الصرف يكون كما يلي:

من ح / الرواتب املستحقة

إلى ح / البنك

احملاسب

يراجع رسالة التحويل و سند الصرف احملفوظ.

يقوم بترحيل سند الصرف احملفوظ و إرفاقه مع رسالة التحويل، حيث ترسل املعاملة للمفوضني بالتوقيع.
املدير املالي

يقومون مبراجعة سند الصرف و مطابقته مع رسالة التحويل، ويقومون بالتوقيع على سند الصرف و رسالة 
التحويل و يعيدونها للمحاسبة. املفوضون بالتوقيع 

يقوم بإرسال احلوالة إلى البنك ليتم صرفها. احملاسب

*النماذج املطلوبة:

- سجل الدوام اليومي.

- رسالة التحويل البنكي.

- تقرير الوقت.
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اسم املؤسسة

سجل الدوام اليومي

: التاريخ 

مالحظات التوقيع ساعة املغادرة ساعة الوصول اسم املوظف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املصادقة
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الفصل الثامن:  القواعد املتعلقة بالرقابة الداخلية

نزاهة  باليات واضحة تستخدم كوسيلة رقابة ومراقبة، لضمان  املؤسسة  لتزويد  الداخلية  الرقابة  تهدف معايير 
وااللتزام  التحيز  عدم  تضمن  كفؤة،  و  فاعلة  بصورة  املؤسسة  أهداف  حتقيق  جانب  الى  مساءلتها،  و  املؤسسة 

بالقوانني، وامكانية االعتماد على التقارير املالية املعتمدة في اتخاذ القرارات. 

الرقابة على اإليرادات :   8.1 

اإلجراءات  متثل  التالية  والنقاط  واستمراريتها.  بقائها  ويضمن  املؤسسة،  يسير  الذي  األساس  اإليرادات  تعتبر 
الواجبات  الفصل في  العوائد واملتحصالت من خالل عملية  الرقابة على  نظام  لذا يستند  اإليرادات.  الرقابية على 
العمل  مصلحة  أجل  ومن  فإنه،  املؤسسة  في  املالي  القسم  في  العاملني  األفراد  حملدودية  ونظراً  والصالحيات. 
وضمان الشفافية، ميكن االستعانة باملوظفني اإلداريني لتسهيل عمل القسم املالي،  وتبعاً لذلك فإنه ينبغي الفصل 

بني الواجبات التالية: 
النقد السائل يجب أن يكون غير الشخص الذي يستلم الشيكات، أو أي نوع من  1. الشخص الذي يستلم 

احلواالت.
 2. يجب أن يكونا –أيضاً- خالف الشخص الذي يقوم بالتسجيل في الدفاتر بشكل عام.

 3. وباملثل يجب أن يكون هؤالء األشخاص خالف الشخص الذي يتعامل مع البنوك. 
الترقيم، من ثالثة نسخ )األصل للعضو\ 4. مينع قبض أية مبالغ دون إصدار سند قبض رسمي مسبق 
الدافع\املتبرع، وصورة للحسابات، وصورة تبقى بالدفتر ألغراض املراجعة ( و يجب تسليم النسخة 

األصلية للدافع، وال يجوز االحتفاظ بها ألي سبب. 
5. يجب إن يعبا السند بشكل واضح، على أن يحتوي جميع ما سبق ذكره في بند احملاسبة على اإليرادات، 
الدافع، واملبلغ، ونوع اإليراد، ونوع العملة، واسم املستلم، وتوقيعه باالستالم (. و  التاريخ، واسم   (
في حال إلغاء السند بعد إصداره \ كتابته\ يجب االحتفاظ بالنسخ الثالث؛ )األصل، و الصورتني( في 
ملفات احلسابات، ويختم األصل والصورتني بختم )الغي(. وأما في حال إلغائه بعد تسجيله فال يتم 

دلك إال من خالل قيد محاسبي، يوضح سبب اإللغاء، و مبوافقة املدير املالي خطيا.
6. عند القبض بشيكات يجب تسجيل رقم الشيك واسم البنك املسحوب عليه و تاريخ التحصيل: وال يجوز 
تغيير الشيكات املستلمة، ويجب إن يختم خلف شيك بختم املؤسسة. ويؤمن تطبيق اإلجراء إن سياسات 
في  الشيك  إيداع  تقبل  وال  االعتبارية،  الشخصيات  ملصلحة  صادرة  شيكات  بتجيير  تسمح  ال  البنوك 

حساب املؤسسة بدون ختم املؤسسة خلف الشيك.
7. في حال القبض بشيكات مجيرة يختم خلف الشيك بختم املؤسسة، ويجب تصوير الشيك من اجلهتني 
يفيد مسؤوليته في حال عدم  القبض، مبا  الدافع على سند  توقيع   إيداعه، ويجب احلصول على  قبل 

التحصيل، أو نشوب أية مشاكل بخصوص الشيك.
والشيكات،  للنقد  اليومية  احلركة  سجل  في  السندات  تسجيل  مبراجعة  ت/يقوم  إن  احملاسب/ة  على   .8
ومطابقة أرصدة النقد يوميا، وإيداع النقد املتوفر لديه بالبنك في اليوم نفسه أو في اليوم التالي. ويجب 
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عليه/عليها/ االحتفاظ بالسندات في مكان آمن ملدة ال تقل عن 5 سنوات.

  8.2  الرقابة على املصروفات  

 

تعتبر الرقابة على املصروفات من بنود الرقابة املهمة، نظرا ألهمية تقنني املصاريف و دورها في استمرارية املؤسسة 
ومنوها. ومتثل النقاط التالية نظام الضبط الداخلي على املصاريف :

1. ال يجوز الصرف إال باستكمال املستندات املعززة للصرف كافة، وحسب تسلسل عملية الصرف، كما هي 
موضحة في بند احملاسبة على املصروفات. وال يصدر سند الصرف إال باستكمال التوقيعات اإلدارية 

الالزمة على املستندات املؤيدة للصرف .
وتاريخ  وتفقيطا،  كتابة،  واملبلغ  ثالثيا،  املستفيد  اسم  توضح  شيكات  خالل  من  إال  الصرف  يجوز  ال   .2
استحقاق الشيك، وكتابة السبب على كعب دفتر الشيكات، وتصوير الشيكات قبل تسليمها للمستفيد 
ليوقع على الصورة بأنه استلم األصل. )و يستثنى من دلك املصاريف النثرية = التي تقل عن 50 دوالراً 

أمريكياً (. 
املقاصة.ويجب  في  متر  بحيث  أمريكي،  دوالر   2000 من  اكثر  مببلغ  الصادرة  الشيكات  تسطير  يجب   .3
والرئيس،  )أساسي(،  الصندوق  أمني  ثالثة(:  من  )توقيعان  توقيع؛  من  بأكثر  الشيكات  على  التوقيع 

ومن يفوضه ثانوي.
4. ختم سند الصرف بختم املؤسسة، وختم السند، وفواتير املورد بختم )دفع(؛ لضمان عدم تكرار الدفع.

5. فصل مهام مسك الصندوق عن مهام احملاسب.
6. مطابقة أرصدة النقد في نهاية كل يوم ملعرفة أي مبلغ يكون قد صرف و لم يسجل. 

7. ال يجوز إلغاء سند الصرف بعد إصداره/ كتابته/.  وفي مثل هذه احلاالت يجب االحتفاظ بالنسخ الثالث 
)األصل، والصورتني( في ملفات احلسابات. ويختم األصل والصورتني بختم )الغي(. وأما في حال 
إلغائه بعد تسجيله فال يتم ذلك إال من خالل قيد محاسبي، يوضح سبب اإللغاء، ومبوافقة املدير املالي 

خطيا.
8. يجب على احملاسب االحتفاظ بالسندات مدة ال تقل عن 5 سنوات.

9. املصاريف االعتيادية الدورية؛ مثل: فواتير الكهرباء واملياه، والتلفونات كونها مصاريف دورية، ال حتتاج 
للطلب، ويكتفى مبذكرة الصرف وباقي املستندات املؤيدة للصرف، وكذلك املصاريف التي تقل عن 25 

دوالراً أمريكياً؛ نظرا لعدم األهمية النسبية.

الرقابة على األصول الثابتة:     8.3
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حتدد احلاجة لألصل مبدئيا عند وضع اخلطة السنوية وإقرار املوازنة املوازية للخطة. ولكن يصادق –أيضاً- على 
عملية الشراء قبل الشراء مباشرة، للتأكد من عدم وجود موانع أخرى. وبسبب –أيضاً- رغبة اإلدارة بتعديل اخلطة 

السنوية، حسب الصالحيات املمنوحة لها. 

التقيد بجميع اخلطوات  الثابتة. و يجب  الرقابة على املصروفات على عملية شراء األصول  تنطبق جميع إجراءات 
الالزمة لشراء األصول، واملذكورة تفصيليا في بند احملاسبة على األصول. وال يجوز التجاوز عن تلك اإلجراءات 

ألي سبب كان. 

وبعد معاينة األصل و استالمه يجب تسجيله في السجل الرقابي لألصول، والذي ) يوضح تاريخ الشراء، ونوع 
األصل، والكمية، ومكان تواجد األصل، ورقم الكود، ومبلغ الشراء، واالستهالك املتراكم والقيمة الدفترية لألصل(. 
وكذلك إنشاء بطاقة أصل )توضح جميع بيانات األصل وكيفية حساب االستهالك على طول عمر األصل و تعتبر 
مصدرا لترحيل البيانات للسجل الرقابي، باإلضافة للتوجيه احملاسبي لألصل(. و تلصق بطاقة برقم الكود على 

األصل نفسه.

أو  إدارة  عن  املسؤول  املوظف  عليه  ليوقع  ومواصفاته،  األصل  نوع  يوضح  عهدة،  استالم  سند  حتضير  ويجب 
غير  في  إستخدامه  وعدم  الضياع،  أو  اإلستخدام  سوء  من  األصل  على  باحملافظة  فيه  ويتعهد  األصل.  استعمال 

مصلحة العمل، إال بإذن مسبق. وكذلك إرجاع األصل بحالته نفسها ومواصفاته عند تركه/تركها العمل.

التاريخ والساعة وخط  وفي بعض األصول؛ مثل: السيارات، يتم إنشاء سجل رقابي على حركة األصل، يوضح 
سير األصل )من - إلى(. وعلى املدير املالي مراقبة مثل هدا السجل ومقارنته مع معدل استهالك الوقود.

وتستهلك األصول بطريقة القسط الثابت على فترة حياة األصل االفتراضية بناء، على تقدير منطقي. و في حال 
تغيير طريقة االستهالك أو العمر االفتراضي لألصل  يجب موافقة اإلدارة، وإعطاء التبرير املناسب، وعكس ذلك في 

الدفاتر والسجالت احملاسبية، في بند مستقل في بيان اإليرادات و املصروفات.

إن القيام باجلرد السنوي املعتاد جلميع األصول وكذلك اجلرد فجائي عدة مرات يكون سنويا من خالل أخد عينة 
عشوائية من السجل الرقابي، ومراجعتها على الواقع أو العكس.

ويجب مقارنة رصيد األصول في الدفاتر والسجالت )دفتر أستاذ األصول(، مع إجمالي رصيد األصول في السجل 
الرقابي لألصول وحتديد السبب في حال وجود أي اختالف.

 ويجب تامني األصول كافة ضد احلريق واحلوادث.

 وتنطبق على عملية التخلص من األصل جميع اخلطوات، وكذلك املوافقة اإلدارية الالزمة، واملوضحة في بند شراء 
األصول املشروح عنه سابقا.

    
8.4   الرقابة على الرواتب.
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ال يجوز صرف الرواتب للموظفني دون وجود عقود عمل موقعة من املوظف، ومن ينوب عن املؤسسة   8.4.1
في التوقيع على عقود العمل؛ ) املدير العام، أو/و رئيس مجلس اإلدارة(.

للموظف،   الوظيفي  الوصف  فيه  يوضح  والذي  التعيني،  كتاب  على  املوظف  ملف  يحتوي  إن  يجب   8.4.2
والصالحيات  و املسئوليات امللقاة على عاتقه.

بند  الرواتب، كما هي مذكورة في  بإجراءات صرف  املرور  الرواتب وتسجيلها دون  ال يجوز صرف   8.4.3
كشف  و  الصرف،  على  اإلدارية  املوافقة  على  –بالضرورة-  حتتوي  والتي  الرواتب،  على  احملاسبة 
يجوز  ال  كما  للصرف.  املؤيدة  املستندات  وجميع  موظف،  لكل  الراتب  قسيمة  و  بالرواتب،  توضيحي 

صرف الرواتب  نقدا.

يجب حتميل مصاريف الرواتب على مراكز أنشطة/ التكلفة احملددة لها حسب التوجيه احملاسبي.  8.4.4

الرواتب بدون كتاب رسمي موقع من املستوى اإلداري  إيقاف أي من  أو  الزيادة أو اخلصم  ال يجوز   8.4.5
املناسب )حسب النظام الداخلي(، ويجب حفظ الكتاب في ملف املوظف. 

8.5  الرقابة على النقد و البنوك.

تعتبرإدارة النقد و البنوك من اكثر األمور حساسية و مساءلة، لذا فإنها تستلزم إجراءات الضبط و الرقابة التالية:

ال يجوز ألحد استالم النقد غير املوظف املخول باستالم النقد و الشيكات  8.5.1

ال يجوز خلط األموال الشخصية ألمني الصندوق مع أموال املؤسسة  8.5.2

أمكن(، وتكون اخلزنة مثبتة في مكان ال يسمح  إن  آمن )خزنة  الشيكات في مكان  و  النقد  يجب حفظ   8.5.3
بنقلها، أو سهولة الوصول إليها.

إدارة  في  إليها  املشار  اإليداع  سياسة  حسب  بالبنك،  الصندوق  أمني  لدى  املتوفر  النقد  إيداع  يجب   8.5.4
النقدية، مع احلصول على سند إيداع من البنك، واالحتفاظ بقسيمة اإليداع مع املستندات الثبوتية للمبلغ 

املستلم.

يزيد عن 50 دوالراً )أي ما يعادل 200 شيكل( إال بشيك، ويتم حتديد املبلغ  مبلغ  أي  ال يجوز صرف   8.5.5
حسب حجم عمل املؤسسة.

فصل مهام أمني الصندوق عن مهام احملاسب واملدير املالي.  8.5.6

يجب استدراج عدة توقيعات على الشيكات، كما هو موضح في بند احملاسبة على املصروفات.  8.5.7

يحظر على أي من املخولني بالتوقيع التوقيع على أي شيك دون استكمال جميع البيانات على الشيك.  8.5.8

يجب تسطير الشيكات للمبالغ التي تزيد عن حد معني؛ )2000  دوالر أمريكي مثالً(  8.5.9

يجب االحتفاظ بالشيكات امللغاة في دفاتر الشيكات، وتسجيلها ضمن سجل حركة الشيكات.   8.5.10

رسميا  محدد  شخص  وتفويض  الطلب،  على  املخولني  توقيع  بعد  رسميا  الشيكات  دفتر  طلب  يجب   8.5.11
باستالم دفاتر الشيكات من البنك، واالحتفاظ بها في مكان أمني، وتوقيع إقرار  مبسؤوليته عند ضياع 

أي شيك من الدفاتر، كما يجب إبالغ البنك بإيقاف صرف الشيكات املفقودة. 

رسمي،  بكتاب  البنك  من  املؤسسة  حساب  حركة  على  باحلصول  املخولني  األشخاص  حتديد  يجب   8.5.12
تعطى منه نسخة للبنوك ذات الصلة موقعة وفق األصول . 
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8.5.13يجب االحتفاظ بدفاتر الشيكات املنتهية في مكان آمن، لفترة ال تقل عن 5 سنوات.

البنكية شهريا، وإجراء التسويات الالزمة. إعداد التسويات   8.5.14

8.6  الرقابة على العمليات احلسابية:

اعتماد فصل املهام، فال يجوز لشخص ما متابعة العملية احلسابية من البداية إلى النهاية بدون مشاركة   8.6.1
فعالة من اآلخرين.

طباعة الدفاتر والسجالت احملاسبية دوريا، وحفظها بعد التأكد من دقتها. وكذلك عمل نسخة احتياطية   8.6.2
.)CD للبيانات احملوسبة دوريا. )ويفضل أن يكون على اسطوانة إلكترونية مضغوطة

مهنية  وكفاءة  بسمعة  يتمتع  مستقل،  حسابات  مدقق  قبل  من  أعاله  املذكورة  املالية  البيانات  تدقيق   8.6.3
عالية.

إعداد تقرير مقارنة األنشطة الفعلية مقابل التقديرية.  8.6.4

وأما التقارير املالية فهي تقارير تفصيلية تخص بند محدد من بنود األنشطة، مثل:  8.6.5
  دفتر األستاذ

  تقرير اإليرادات حسب املصدر )مركز النشاط( و الفترة الزمنية 
  تقرير املصروفات حسب النوع و جهة الصرف؛ )مراكز التكلفة(، والفترة الزمنية

  أية تقارير أخرى قد حتتاجها اإلدارة

8.7   التدقيق و مراجعة احلسابات.

تنقسم أنواع التدقيق و املراجعة بالنسبة الستقاللية املدقق  إلى قسمني؛ هما:

8.7.1   التدقيق الداخلي : 

املؤسسة(، أو من تفوضه املؤسسة.  إلدارة  يخضع  مدقق  أو  محاسب   ( باملؤسسة  موظف  به  يقوم   8.7.1.1
ويقدم تقاريره إلى رئيس مجلس اإلدارة مباشرة، وال يكون عضوا في اإلدارة املالية. وهدا يضمن حرية 
املدقق في كتابة تقريره عن نتائج عملية التدقيق.  أي عدم تضارب املصالح بني عمله في املالية وعمله 

كمدقق على عمل املالية.

واملعايير التي تطلبها اإلدارة، والتي تضمن  القواعد  حسب  احلسابات  يراجع  و  يدقق  الداخلي  املدقق   8.7.1.2
لإلدارة تطبيق سياساتها، و حتقيق أهدافها اإلدارية.

تقرير املدقق الداخلي تقرير خاص لالستعمال الداخلي فقط؛ )الستعمال اإلدارة(.  8.7.1.3

إن وجود املدقق الداخلي مهم جداً في املؤسسات، ليس فقط للقيام بعمليات التدقيق، بل لتقدمي النصح   8.7.1.4
واملشورة إلدارة املؤسسة، وملراجعة فعالية العمليات واملشاريع وكفاءتها.
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التدقيق اخلارجي :      8.7.2

تهدف عملية التدقيق اخلارجي إلى إعطاء رأي مهني مستقل حول عدالة البيانات املالية للمؤسسة، فيما إذا كانت 
هذه البيانات تظهر بعدالة املركز املالي للمؤسسة كما هو ماثل بتاريخ بيان املركز املالي، ونتيجة أنشطة املؤسسة 

وتدفقاتها النقدية، والتغير في صافي موجوداتها خالل الفترة قيد التدقيق.

الدولية، بغرض تكوين رأي  التدقيق  املدقق اخلارجي املعني بفحص حسابات املؤسسة، وفقا ملعايير  ولذلك يقوم 
عن حسابات املؤسسة إذا كانت تعبر بعدالة عن املركز املالي، ونتيجة النشاطات للمؤسسة، وفقا ملعايير احملاسبة 

الدولية، أو املعايير املستخدمة واملتعارف عليها. 

يتم تعيني مدقق حسابات قانوني ليقوم بتدقيق البيانات املالية السنوية وهي:

-  امليزانية العمومية.
-  بيان النشاطات.

-  بيان التدفق النقدي.
-  اإليضاحات حول البيانات املالية.

ويتم اختيار مدقق احلسابات من قبل مجلس اإلدارة، وذلك باالعتماد على توصية جلنة التدقيق في املجلس، والتي 
املمولني. هذه  قبل  واملعتمدة من  اخلبرة  ذات  التدقيق  قبل مؤسسات  تقدمي خدمات، من  باستدراج عروض  تقوم 
املقترح ومعرفتهم بتدقيق  العمل  التركيز على خبرة طاقم  يتم  أوالً حيث  املهني  يتم تقييمها من اجلانب  العروض 
قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح، باإلضافة إلى خطة العمل املقترحة من قبلهم. ويتم إجراء تقييم للعروض املالية 

املقترحة بعد اعتماد التقييم املهني. 
وفيما يلي أهم اإلجراءات والسياسات املتعلقة بعملية تدقيق البيانات املالية.

  البيانات املالية يجب أن تدقق من قبل مؤسسة تدقيق حسابات مهنية، وذات خبرة وسمعة جيدة. ويجب 
الهادفة  التدقيق اخلاصة باملؤسسات غير  للتدقيق، ووفقا ألدلة  الدولية  للمعايير  التدقيق وفقا  أن يتم 

للربح، والصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني.
كافة؛  املطلوبة  والتفصيالت  واملعلومات  اجلداول  مع  السنوية  املالية  البيانات  بتسليم  املؤسسة  تقوم    
إلغراض التدقيق اخلارجي إلى مدقق احلسابات اخلارجي، ملباشرة عملية التدقيق النهائي، وذلك مبا ال 

يتجاوز نهاية الشهر األول من السنة التالية.
مدقق  تقرير  ومسودة  املدققة،  املالية  البيانات  مسودة  املؤسسة  تستلم  اخلارجي،  التدقيق  انتهاء  عند    
التي  التصنيف  وإعادة  التعديل  قيود  بكافة  قائمة  وكذلك  احلسابات،  هذه  على  اخلارجي  احلسابات 
يقترحها مدقق احلسابات اخلارجي، وذلك مبا ال يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة التالية. وكذلك 
يقوم مدقق احلسابات بتقدمي رسالة إدارية للمؤسسة، حتتوي على مالحظاته واقتراحاته بخصوص 
حتسني نظام الرقابة الداخلية وتطويره، والنظام احملاسبي في املؤسسة بشكل عام، باإلضافة إلى أية 

أمور أخرى يراها مناسبة.
  يقوم احملاسب واملدير العام مبراجعة مسودة احلسابات املدققة، وكذلك مسودة تقرير مدقق احلسابات 
مدقق  قبل  من  إدخالها  مت  تعديالت  أية  ومراجعة  احملاسبية،  السجالت  مع  ومطابقتها  اخلارجي 
احلسابات، والتقرير بشأن اعتمادها أو عدمه. ولهذا الغرض يقوم املدير العام واحملاسب باالجتماع مع 
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مدقق احلسابات اخلارجي، ملناقشة هذه األمور والتقرير بشأنها.
عند  احلسابات  مدقق  تقرير  مسودة  وكذلك  املدققة،  املالية  البيانات  من  معدلة  مسودة  استالم  يتم    

الضرورة.
  يتم عرض مسودة احلسابات املدققة على مجلس اإلدارة، ملناقشتها وإقرارها.

  تقوم اإلدارة مبراجعة الرسالة اإلدارية املقدمة من مدقق احلسابات، ويتم مناقشتها مع مدقق احلسابات. 
وتعد اإلدارة ردها على كل بند وارد في هذه الرسالة، وترسل هذا الرد إلى مدقق احلسابات، حيث يقوم 

بإضافته إلى الرسالة، ومن ثم إصدار هذه الرسالة بشكلها النهائي.
تقوم  كما  فيها،  الواردة  االقتراحات  تطبيق  وتتبنى  اإلدارية،  الرسالة  في  الواردة  األمور  اإلدارة  تتابع    

بعرض الرسالة على مجلس اإلدارة لالطالع عليها ومناقشتها.
املالية للمؤسسة، وذلك بعد  البيانات  النهائي على    يطلب من مدقق احلسابات اخلارجي إصدار تقريره 
ورسالة  العامة،  التمثيل  رسالة  مثل:  األصول،  حسب  موقعة  املطلوبة،  واملستندات  بالوثائق  تزويده 

متثيل اجتماعات مجلس اإلدارة، وغيرها.
  تعرض احلسابات املدققة وتقرير مدقق احلسابات حولها على الهيئة العامة، ملناقشتها واملصادقة عليها.
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تاسعاً: النماذج الداخلية
العوائد  أنواع  كل  املؤسسة تسجل  في  داخلية  استمارة  : هي  العوائد واملتحصالت  استمارة قسيمة   1
واملتحصالت. ويجب أن تكون مستوفاة، وتتضمن معلومات تتعلق باملبالغ كافة التي تتلقاها املؤسسة 
وأنواعها. وإذا كانت املتحصالت في صورة شيكات، فيجب أن تدرج على أساس يومي، ويجب إرفاق 
الشيك بهذه االستمارة، وأن تتم املوافقة عليها تبعا لذلك، قبل إيداع الشيكات في البنك. كما أنه يجب إرفاق 

استمارة اإليداع املصرفي التي يقوم البنك بختمها.     

تسجل  املؤسسة،  في  داخلية  استمارة  هو   : الشراء  طلبات  استمارة   / بالصرف  التفويض  منوذج   2
التفويض باإلنفاق أوالبدء في اإلنفاق. ويجب استيفاؤها قبل القيام بعملية اإلنفاق أو الشراء، وأن تتضمن 

املعلومات املتعلقة بكل عملية إنفاق أو شراء. ويبدأ الشروع في اإلنفاق مع استيفاء هذه االستمارة.

       

منوذج طلبات الشراء :  هو استمارة من استمارات املؤسسة تدون عملية اإلمداد بالسلع أو اخلدمات،   3
املعتمدة. ويجب استيفاؤها قبل  الشراء  املورد. وتستند هذه االستمارة على استمارة طلب  إلى  وتوجه 
القيام بعملية الشراء، وأن تتضمن معلومات تتعلق بكل بند ينبغي شراؤه. وميكن الشروع في الشراء مع 

استيفاء هذه االستمارة. 

منوذج طلب دفع : هو استمارة داخلية من استمارات املؤسسة تسجل البدء في عملية الدفع. ويجب أن   4
تكون مستوفاة، وأن تتضمن معلومات تتعلق بالدفع، كما يجب تقدميها إلى اجلهة املختصة، العتمادها 

قبل تنفيذ عملية الدفع. 

منوذج قسيمة الدفع : هو استمارة داخلية من استمارات املؤسسة، تسجل عملية الدفع. ويجب أن تكون   5
النثرية الصغيرة. وهي  أنواع املدفوعات، باستثناء املدفوعات  هذه االستمارة مستوفاة بالنسبة جلميع 
تتضمن معلومات عن حجم املدفوعات وأنواعها. وإذا كانت استمارة الدفع، تتم بالشيك، فإنه يجب إرفاق 

الشيك بهذه االستمارة، قبل إعطائها للشخص املستفيد.

6  منوذج قسيمة اليوميات : هو استمارة داخلية من استمارات املؤسسة، تدون القيود التي يتعني تسجيلها 
في الدفاتر. وهذه القيود -في معظمها- إما قيود تعديل أو قيود إقفال. ويجب أن تكون هذه االستمارة 
متوفاة في تلك احلاالت، ألنها تشكل األساس الذي يقوم علىه إدخال القيود في دفاتر احلساب. وهي 

تتضمن معلومات تتعلق بهذه القيود وأسبابها. 

7  منوذج قسيمة املصروفات النثرية : هو استمارة داخلية من استمارات املؤسسة تسجل املدفوعات من 
املصروفات النثرية الصغيرة، ويجب أن تكون مستوفاة،  وتتضمن معلومات تتعلق باملدفوعات النقدية. 

ويتعني إرفاق املستندات الدالة على الدفع بهذه االستمارة قبل القيام بالدفع. 
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جدول املصروفات النثرية : هو عبارة عن تقرير داخلي للمؤسسة، يسجل املدفوعات من املصروفات   8
النثرية،  املصروفات  املعامالت في  أن يكون مستوفي ويتضمن معلومات تفصيلية عن  النثرية، ويجب 

واملدفوعات النقدية. وترفق قائمة املصروفات النثرية واملستندات الدالة على الدفع بهذا اجلدول.

منوذج طلب السفر واستمارة مقدم السفر: هو استمارة داخلية للمؤسسة، تسجل طلب السفر وأسبابه   9 
تتضمن  وأن  السفر،  قبل  املسافر  الشخص  من  مستوفاة  تكون  أن  ويجب  السفر.  مقدم  طلب  وكذلك 
معلومات تتعلق بالسفريه من جميع جوانبها. وترفق املستندات الدالة على أسباب السفر بهذه االستمارة. 
ولهذا حتفظ هذه االستمارة منفصلة، بعد تسجيل املقدم، إلى حني انتهاء السفرية، ثم ترفق بعد ذلك ببيان 

السفر. 

تقرير نفقات السفر: هو تقرير داخلي للمؤسسة، أي سجل نفقات السفر خارج البلد. ويجب أن يستوفي   10
ذلك.  على  املرتبة  والنفقات  السفر  ببرنامج  تتعلق  تفصيلية  معلومات  ويتضمن  السفر،  من  العودة  بعد 

وترفق املستندات الدالة على الصرف واملتعلقة بالسفر، بهذا التقرير. 

اجلدول الزمني : هو استمارة داخلية للمؤسسة تسجل إفادة بالوقت املستغرق. والبد أن يقوم جميع   11
املوظفني في املؤسسة باستيفاء هذه االستمارة. ويجري -بعد ذلك- استخدامها في األغراض املتعلقة 

بتوزيع التكاليف.     

بيان باملطابقة املصرفية : هو بيان داخلي للمؤسسة، يسجل الفروق بني صافي كل حساب مصرفي،   12
وصافي احلساب حسب الدفاتر. ويجب أن يقوم بإعداد هذا البيان إدارة الشئون املالية واحلسابات على 
أساس شهري على األقل. ويقوم مدير الشئون املالية بعد ذلك مبراجعتها بالنسبة جلميع البنود املفتوحة. 

ومن الضروري أن جتري هذه املراجعة على أساس دوري. 

الوثائق الداخلية للمؤسسة، وهي:   13

أ- احلساب التجريبي كما هو يتوجب أن يكون في البرنامج احملاسبي للكومبيوتر.

ب_ دفاتر احلسابات؛ البرنامج احملاسبي.

ت_ بنود أخرى للمصادقة والرقابة في املؤسسة.

خامت املؤسسة : يستخدم خامت املؤسسة للمصادقة على جميع الوثائق القانونية، وجميع االلتزامات،   14
وال سيما االلتزامات التي تنطوي على آثار مالية.

 

ختم الدفع : هو عبارة عن ختم من املطاط يحمل كلمة : مدفوع. ويستخدم خلتم جميع املستندات األصلية   15
املتعلقة بعمليات دفع معينة، بحيث نتحاشى احتمال ازدواجية الدفع للمبلغ نفسه. واخلتم مزود مبساحة 

خالية لتدوين التاريخ ورقم الشيك و/ أو رقم قسيمة الدفع. 
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 . املؤسسة  مصروفات  بها  تعزز  أن  يجب  التي  األساسية  الرسمية  الوثيقة  هي  الضريبية:  الفاتورة    16
وتعتبر املصروفات غير املعززة بفواتير ضريبية،  )بدون وجود مبررات قوية( ، مصروفات مشكوك 
املواصفات  الضريبية  وللفاتورة  وغيرهم.  احلسابات  ومدققي  املمولني  قبل  من  للتساؤل  ومثار  فيها 

الشكلية التالية والتي بدون أي منها تعد الفاتورة غير قانونية:
- اسم املشتغل املرخص وعنوانه.

- رقم املشتغل املرخص.
 - عبارة«فاتورة ضريبية«.

-   عبارة »أصل أو أصلية«.
  - الرقم املتسلسل.

- نسبة الضريبة.

ويجب أن حترص املؤسسة على ا ستالم أصل الفاتورة واالحتفاظ بها في سجالتها. وفي بعض احلاالت، تطلب 
اجلهات املمولة احلصول على أصل الفواتير، عندها يجب على املؤسسة االحتفاظ بصور من هذه الفواتير، وختمها 

بختم »األصل أرسل للممول “ مع ذكر اسم املمول.

ضريبة القيمة املضافة: هي ضريبة تدفع من قبل املؤسسة على مشترياتها ومصروفاتها وتبلغ نسبتها   17
بحسب  الضريبة  هذه  مع  التعامل  ويختلف  وقت.  أي  في  للتغيير  عرضة  النسبة  وهذه   14.5% حالياً 
نوع املؤسسة، فالشركات واملؤسسات الربحية تقوم بتقاض هذه الضريبة مع الضريبة على مبيعاتها، 
تعد جزًء من  بل  الضريبة  الر بحية، فال تسترد هذه  للمؤسسات غير  وبالنسبة  الفرق.  دفع  واسترداد 
لبعض  أرباحاً. كما ميكن  تدفع ضريبة دخل، ألنها ال حتقق  الربحية ال  غير  املؤسسات  املصروف ألن 

املؤسسات واملشاريع احلصول على إعفاء من دفع هذه الضريبة، وفقا إلجراءات خاصة.

18  ضريبة الدخل على الرواتب: هي ضريبة فرضها القانون على دخل األفراد، وكلف املؤسسات باقتطاعها 
من رواتب املوظفني ودفعها لدوائر ضريبة الدخل. وتعتبر املؤسسة وسيطاً بني املوظف ودائرة ضريبة 
الدخل، لذا ال يجوز بأي حال التأخر في توريد الضريبة املقتطعة لدوائر ضريبة الدخل أو االمتناع عن 

دفعها.

املبلغ املخصوم  املدفوع وتوريد  املبلغ  الدافع بخصم نسبة من  وهو عبارة عن مطالبة  خصم املصدر:    19
لضريبة الدخل، كسلفيات ضريبة دخل حلساب املدفوع له، حيث حدد القانون آلية للتعامل مع اخلصم 
باملصدر، سواء من حيث نسب اخلصم، أو من حيث املبلغ الذي يجب اخلصم منه والنماذج املستخدمة. 

ويعتبر خصم ضريبة الدخل على الرواتب أحد أشكال اخلصم باملصدر.


