دلٌل السٌاسة المالٌة
مركز  SOSلتنمٌة قدرات الشباب

الباب االول
التعارٌف والمصطلحات واالحكام العامة
الفصل االول :
التعارٌف والمصطلحات
مادة (: )1
حٌثما وردت التعبٌرات التالٌة ٌكون المقصود بها المعنى الموضح قرٌن كل منها :
المركز  :مركز sosلتنمٌة قدرات الشباب
مجلس االمناء  :السلطة المهٌمنة على شئون المركز وٌتولى رسم السٌاسة العامة الدراتها
والتخطٌط ألنشطتها او من ٌفوضه مجلس االمناء طبقا للحدود الموضحة بالئحة السلطات
والصالحٌات المالٌة فً المركز
الهٌئة التنفٌذٌة  :الهٌئة المسئولة عن ادارة النشاط وتتحمل المسئولٌة الكاملة عن اي قصور
او انحراف على ما هو مخطط له امام مجلس االمناء
المدٌر العام  :المدٌر العام للمركز او من ٌنوبه
المدٌر التنفٌذي  :المدٌر التنفٌذي للمركز او من ٌنوبه
المحاسب  :محاسب المركز والمسئول عن جمٌع االجراءات المالٌة الخاصة بالمشارٌع
محاسب المشروع  :المسئول عن االجراءات المالٌة الخاصة بمشروع معٌن فقط
السنة :السنة المٌالدٌة وعدد اٌامها (ٌ )365وما تبدا فً اول ٌناٌر وتنتهً فً اخر دٌسمبر
الشهر ٌ :قصد بالشهر اٌنما ورد ذكره فً هذي الالئحة الشهر المٌالدي
الموازنات التخطٌطٌة  :اداة للتخطٌط والمراقبة وتعبر عن التقدٌرات المالٌة المخططة عن
سنة مالٌة وتشمل تقدٌرات االٌرادات المتوقع تحقٌقها وتقدٌرات المصروفات الجارٌة لنشاط
المركز  ,كما تشمل تقدٌرات االنفاق الرسمالً وتكلفة النشاط المخطط انجازه بما ٌسمح
بإظهار نتٌجة النشاط المستهدفة عن سنة مالٌة مقبلة والمركز المالً فً نهاٌتها وتقوم
الهٌئة االدارٌة بعرضها على مجلس االمناء العتمادها .

الحسابات الختامٌة :هً القوائم المالٌة التً تبٌن المركز المالً الفعلً للنشاط فً الٌوم
االخٌر من كل سنة مالٌة  ,اي تتضمن المٌزانٌة العمومٌة التً تحوي اصول النشاط وخصومة
كما تتضمن بٌانات التشغٌل واالرباح والخسائر وبٌان المتغٌرات فً الوضع المالً خالل العام
المالً

قائمة التدفقات النقدٌة :
قائمة ٌتم اعدادها كجزء متمم للقوائم المالٌة لكل فترة تعد عنها تلك القوائم للتعرف على
االسلوب والكٌفٌة التً ٌعتمد علٌها المركز فً الحصول على استخدام النقدٌة وما فً حكمها
حٌث تبٌن قدرة المؤسسة على تولٌد النقدٌة من انشطة التشغٌل الرئٌسٌة وانشطة االستثمار
والتموٌل .

النظام المالً :
االجراءات المحددة لتنفٌذ المعامالت المحاسبٌة داخل نشاط وهذا النظام ٌعتنً بكٌفٌة تطبٌق
السبل الكفٌلة بحفظ وتدوٌن السجالت فً الدفاتر وكٌفٌة استخراج المعامالت المحاسبٌة
لالستفادة منها فً شكل تقارٌر ونتائج ٌدوٌا او باستخدام الحاسب االلً كما ٌسهم النظام
بتنظٌم قواعد الضبط والرقابة الداخلٌة والدورة المستندٌة وتسلسل االجراءات المالٌة
والمحاسبٌة وكٌفٌة اعالم االدارة العلٌا واالقسام واالدارات المعنٌة
مادة ()1
ٌقتصر قرار واعتماد االجراءات المالٌة التالٌة على مجلس االمناء
استخدام احتٌاطات فً غٌر االغراض المخصصة
تغٌٌر او اضافة نشاط جدٌد للنشاط
التوسعات الرأسمالٌة وشرااصول ثابتة جدٌدة
اختٌار مراجع الحسابات وتحدٌد أتعابه
مادة ()2
ٌقتصر قرار واعتماد االجراءات المالٌة التالٌة على مجلس االمناء
التسهٌالت المصرفٌة الممنوحة من البنوك
تحدٌد قٌمة التبرعات او الهداٌا التً تقدم لألخرٌن
المٌزانٌة والحسابات الختامٌة وتقرٌر مراجع الحسابات
مادة ()3

ٌتم التعامل باإلٌداع او الصرف من خالل البنوك والصندوق مع مراعاه عدم جواز الصرف او
االرتباط اال وفق الصالحٌات والقواعد المحددة فً هذه الالئحة
مادة ()4
ٌتم توزٌع النفقات العامة للسنة المالٌة للمركز على المشارٌع المنفذة خالل نفس السنة وذلك
وفقا لحجم المبالغ المخصصة لتغطٌة مثل هذه النفقات

مادة ()5
تحتفظ االدارة المالٌة للمركز بجمٌع المستندات والدفاتر والسجالت المالٌة وتقوم بأرشفة كافة
الوثائق الخاصة بالعملٌات المالٌة والمشارٌع المنفذة فً ملفات خاصة بحٌث ٌكون لكل
مشروع ملف خاص به وتتحمل االدارة المالٌة مسئولٌة اي تلف او فقد او ضٌاع اي منها
مادة ()6
تحتفظ االدارة المالٌة فً كل مركز بصور االتفاقٌات الموقعة بٌن المركز والجهات الممولة
ألي مشروع مع المٌزانٌة الموقعة بٌن المركز وجهة الدعم
مادة ()7
تتولى االدارة المالٌة تنفٌذ مواد هذه الالئحة و االلتزام بها فً النشاط واالدارات المختلفة
الباب الثانً  :االدارة المالٌة والحسابات
الفصل االول مكونات االدارة المالٌة
مادة ()8
تتكون االدارة المالٌة من الوظائف التالٌة :
الحسابات ممثلة بالمحاسب
الصندوق ممثل بأمٌن الصندوق
وتعتبر صالحٌات االدارة المالٌة من حٌث التقٌٌد للعملٌات فً النظام االلً
صالحٌة المدٌرٌ -عطً كامل الصالحٌات
صالحٌة المحاسب لدى كافة الصالحٌات ماعدا الحذف او االلغاء واعادة الترحٌل
صالحٌة امٌن الصندوق االضافة فً الدلٌل وسندات القبض
الفصل الثانً  :التوصٌف الوظٌفً للوظائف المالٌة

مادة ()9

التوصٌف الوظٌفً للمحاسب
اوال  :المهام التخطٌطٌة والتنظٌمٌة :
تنفٌذ قرارات االدارة العلٌا فً مجال الحسابات واعداد التقارٌر عن اسباب ومبررات التاخٌر
او عدم التنفٌذ
االشتراك مع االدارة العلٌا فً وضع الخطط المالٌة االنٌة والمستقبلٌة والمٌزانٌات لممارسة
عمل وحدة الحساب بما ٌتالءم مع تطور المركز واحتٌاجاته
اقتراح الخطط االستراتٌجٌة المالٌة ومتابعة تنفٌذها بما ٌتماشى مع اهداف الخطط
االستراتٌجٌة للمركز
االشراف على تنفٌذ برامج المركز فً اطار المٌزانٌات المعتمدة بجودة وكفاءة عالٌة بما
ٌتالءم مع الوضع المالً للمركز
اقتراح السٌاسات المالٌة التً تسٌر سٌر عمل االدارة المالٌة وعرضها على االدارة العلٌا
وتنفٌذها بعد اقرارها من االدارة العلٌا
االشتراك فً وضع اللوائح والنظم والقواعد فً ما ٌخص عمل االدارة المالٌة
المشاركة فً االجتماعات والندوات التً تقوم بها المراكز المتخصصة فً مجال االدارة
المالٌة وتطوٌر العمل المالً فً الوحدة
اعداد الخطط المالٌة الالزمة لتنفٌذ برامج المركز بالتنسٌق مع االدارة االخرى وموافقة االدارة
العلٌا

ثانٌا :المهام التنفٌذٌة :
اعداد المصارٌف االسبوعٌة والشهرٌة وبحسب النظام والسٌاسات المتبعة فً المركز
تصفٌة العهد االسبوعٌة الخاصة بالمركز او احد برامجهوبحسب نظام وسٌاسات المركز
عمل الحركات المحاسبٌة والقٌود الٌومٌة
ادخال سندات القبض والصرف فً النظام وارشفتها
مطابقة النقدٌة فً الصنادٌق
مطابقة كشوفات البنوك ومتابعة التسوٌات البنكٌة
اعداد المٌزانٌات والتقارٌر المالٌة والشهرٌة وبحسب النظام المتبع
االلتزام بالمحافظة على كافة اسرار العمل فً الوحدة وتتحمل التعوٌض عن االضرار الناتجة
من تسرب المعلومات

القٌام بتنفٌذ اي اعمال او مهام تكلف بها من االدارة العلٌا وتكون ضمن اختصاص الوحدة
حتى لو كان خارج اوقات الدوام الرسمً مع االحتفاظ بحقها فً الحصول اجر الساعات
االضافٌة وفقا للوائح المالٌة المنظمة لذلك

الواجبات الثانوٌة :
ارشفة وتوثٌق الملفات الخاصة بالوحدة مع االحتفاظ باألوراق الخاصة بهذه الوحدة وعدم
استالمها

التوصٌف الوظٌفً ألمٌن الصندوق :
فٌما ٌخص الصندوق
قطع السندات القبض للعمالء ومن ثم ارشفتها
صرف الشٌكات البنكٌة ومن ثم توزٌعها على المستحقٌن
صرف وتصفٌة العهدة التشغٌلٌة االسبوعٌة الخاصة بأمٌن الصندوق
عمل الحركة الٌومٌة للصندوق ومن ثم االٌداع فً البنك
ارشفة سندات الصرف النقدي ومتابعة استٌفائها لكل الوثائق الثبوتٌة الناقصة
استالم ومتابعة وتصفٌة كافة عهد الموظفٌن والبرامج والمركز
فتح حسابات البرامج فً البنك ومتابعة كافة معامالتها واجراتها
العمل على نظام ٌمن سوفت فٌما ٌخص قطع سندات القبض

مشتروات الكافتٌرٌا :
شراء البضاعة ومتابعة النواقص فٌها
متابعة االٌرادات والمصروفات
عمل التقارٌر الدورٌة الخاصة بها
توفٌر الخدمة الكاملة للتدرٌبات الخاصة بالمشارٌع والبرامج ولمستأجري القاعات من غذاء
واستراحة وغٌرها..

الفصل الثانً  :الموازنة النقدٌة وقائمة التدفقات النقدٌة
مادة ()11
مراحل وتعلٌمات اعداد الموازنة النقدٌة وقائمة التدفقات النقدٌة فً االتً :

تحدٌد المقبوضات النقدٌة واهمها :
مقبوضات اٌرادات (منح مشارٌع جدٌدة ) نقدٌة
مقبوضات اٌرادات ( المتبقً من منح سابقة ) من السنة السابقة
رسوم تدرٌب
اٌرادات الدورات واالنشطة المختلفة
اٌجار قاعات التدرٌب
اٌرادات اخرى

تحدٌد المدفوعات النقدٌة واهمها :
مصارٌف تنفٌذ انشطة المشارٌع
مدفوعات مشترٌات من شهور سابقة
مدفوعات شراء االت واجهزة
مصارٌف ادارٌة ( اتصاالت وانترنت وكهرباء وماء ووقود وزٌوت وصٌانة وضٌافة
ومواصالت )
اجور ومرتبات
اٌجار المراكز
مصارٌف تدرٌب
مصارٌف المتطوعٌن
مصارف اخرى

اموال وممتلكات المركز
تودع اموال المركز والنقدٌة والشٌكات فً بنك او اكثر من البنوك المحلٌة وتفتح لدى هذه
البنوك حسابات ٌكون حق الحساب
مادة ()11
للهٌئة االدارٌة صالحٌة فتح الحسابات البنكٌة او اقفالها بحسب ماتقتضٌه مصلحة العمل
مادة()12
ٌتم اعتماد الشٌكات وجمٌع العملٌات الخاصة بالبنك من قبل المدٌر العام او المدٌر التنفٌذي
باإلضافة الى توقٌع المسئول المالً
مادة()13
على االدارة المالٌة ان تحتفظ بالكشوف الشهرٌة للحسابات البنكٌة ومتابعة سالمة تنفٌذها
والتأكد من صحة احتساب وتسجٌل كافة المعامالت مع وضع خطة الرقابة والضبط الداخلً
على حسابات هذه البنوك بحٌث ٌفتح حسابا مستقال لكل مشروع وذلك فً حال طلب الممول
او اجراء المطابقات الشهرٌة الالزمة
مادة ()14
على االدارة المالٌة واالدارة التشغٌلٌة ان تضع القواعد العامة للمركز لعملٌة ضبط
الموجودات الثابتة والرقابة علٌها وصٌانتها والمحافظة علٌها ومن اجل ذلك :
على االدارة المالٌة واالدارة التشغٌلٌة ان تقوم بأجراء حصر كامل لهذه الموجودات فً اماكن
تواجدها وتكلفتها وتارٌخ شرائها واستهالكها
ان تتابع االدارة المالٌة واإلدارة التشغٌلٌة هذه الموجودات اوال بأول
مادة ()15
للمدٌر العام او المدٌر التنفٌذي صالحٌة اقرار او اعتماد عملٌات الشراء لكافة االصول او
االحتٌاجات للمشارٌع المنفذة من قبل المركز بحسب الرفع من الهٌئة االدارٌة كما الٌجوز
التصرف فً الموجودات الثابتة بالبٌع او الهبة اال بقرار من المدٌر العام او المدٌر التنفٌذي

العملٌات و االجراءات المالٌة
الفصل االول  :العملٌات النقدٌة
مادة ()16
ٌقصد بالنقدٌة االموال التً ٌمتلكها المركز فً الصنادٌق الخاصة بالمركز او فً حساباتها
لدى البنوك
مادة ()17

تتمثل الدورة النقدٌة باالتً :
اوال :النقدٌة فً الصندوق
ٌحفظ مبلغ ال ٌزٌد عن  21111لاير اسبوعٌا فً صندوق كعهدة على امٌن الصندوق
لمواجهه مصروفات المركز الطارئة
تودع كافة المبالغ المحصلة و المتعلقة بنشاط المركز الى حساب المركز فً البنك
تحصل المبالغ المستحقة للمركز بواسطة سند قبض موقع من قبل امٌن الصندوق
ٌحرر سند القبض من اصل صورتٌن بحٌث ٌذهب االصل الى المودع العمٌل وصورة تذهب
الى االدارة المالٌة بهدف الرقابة والمراجعة والصورة االخٌرة تحفظ فً كعب الدفتر لدى امٌن
الصندوق
الٌتم استالم اي مبالغ اال بسند قبض
ال ٌقوم امٌن الصندوق بصرف اي مبالغ من عهدة المركز اال بتوجٌه مكتوب وموقع ن الجهة
المختصة
ٌتم تحرٌر سند الصرف من اصل ٌذهب ألمٌن الصندوق مع توجٌهالجهة المختصة ألرفاقه
بمستند الصرف ( فاتورة مبٌعات  /خدمة ) وصورة تحفظ لدى الحسابات للمطابقة والمراجعة
وصورة تحفظ فً كعب الدفتر لدى االدارة المالٌة  /الحسابات
الٌتم صرف اٌة مبالغ اال بعهدة تخلى باستالم البضاعة او الخدمة
ٌتم اعداد تقرٌر ٌومً لحركة النقدٌة فً الصندوق والتً توضح من خالله كافة النقدٌة
المحصلة الى حساب الصندوق
ٌتضمن سند القبض النقدي البٌانات الضرورٌة والمرفقة ضمن وثائق هذه الالئحة
ٌتضمن سند الصرف البٌانات الضرورٌة والمرفقة ضمن وثائق هذه الالئحة
ٌخضع امٌن الصندوق للجرد المفاجئ فً اٌة لحظة خالل السنة والجرد الدوري فً نهاٌة
السنة المالٌة

ثانٌا  :النقدٌة فً البنك
تقوم االدارة المالٌة بأعداد مذكرة تسوٌة البنك شهرٌا بمقارنة كشف الحساب المسحوب من
البنك بحساب البنك فً الدفاترالمحاسبٌة والمسجلة لدى المركز
ٌتم صرف الشٌكات بناء على سند صرف موقع من كل من المحاسب والمدٌر العام او المدٌر
التنفٌذي وامٌن الصندوق والشخص المستلم
الٌتم تحرٌر اي شٌك ال ٌحمل اسم المستفٌد او لحاملة او المبلغ المستحق
كل شٌك ٌجب ان ٌوقع من المخولٌن بالتوقٌع
الٌتم تسلٌم الشٌك للمستفٌد اال بسند استالم شٌكات من الجهة المستفٌد وفً حالة عدم توفر
هذا السند فان الحسابات ملزمة بتصوٌر الشٌك والطلب من المستفٌد بالتوقٌع باالستالم على
صورة الشٌك
ٌحظر استخدام اموال المركز لالحتٌاجات الشخصٌة

عملٌات المقبوضات :
مادة ()18
تحدد االٌرادات التشغٌلٌة واالدارٌة ومفرداتها من قبل الهٌئة االدارٌة او المدٌر العام او المدٌر
التنفٌذي وتكون بشكل عام مرتبطة بنشاط المركز والرؤٌة والرسالة التً قام علٌها المتمثلة
فً االتً :
رسوم تدرٌب
اٌرادات الدورات واالنشطة المختلفة
اٌرادات اخرى
والشٌكات الواردة او النقدٌة التً تحصل فً النشاط ٌصدر عنها سند قبض ٌاخذ رقما مسلسال
وٌكون موقعا علٌة من االدارة المالٌة

مادة()19
على االدارة المالٌة عند استالم اي شٌك التأكد من انه مستوفً لجمٌع الشروط المصرفٌة وانه
غٌر محدد بتارٌخ الحق اال بموافقة المدٌر العام او المدٌر التنفٌذي وال ٌجوز تحوٌلة الى
حساب اخر بخالف حساب البنك المعتمد
مادة()21
عند استالم المركز ألي مبلغ نقدي او بشٌكات كدعم الحد المشارٌع ٌتم اتخاد االجراءات
التالٌة
ٌقوم المدٌر التنفٌذي او من ٌنوبه ( منسق المشروع ) بالتوجٌه لإلدارة المالٌة بتحرٌر سند
قبض نقدٌة  /شٌكات
ٌقوم امٌن الصندوق ٌتحرر سند قبض نقدٌة /شٌكات موضح فٌه الجهة المانحة للمبلغ واسم
المشروع وحجم المبلغ المستلم ونوع العملة وتارٌخ استالمة واسم الشخص المستلم
ٌقوم امٌن الصندوق بتسجٌل عملٌات التحصٌل النقدٌة فً دفتر حركة الصندوق وعلٌة تورٌد
المبلغ المحصل نقدا الى الحسابات البنكٌة الخاصة بها واستالم اشعارات التورٌد المؤٌدة لذلك
وتسلٌمها للمحاسب المالً ألجراء القٌود الٌومٌة الالزمة
ٌتم اخذ الشٌك الى قسم المقاصة فً البنك الموجود فٌه حسابات المركز والذي بدورة ٌكمل
اجراءات نقل مبلغ الشٌك الى حساب المركز وٌتم استالم اشعار تورٌد المبلغ فً حساب
المركز وٌتم استالم اشعار تورٌد المبلغ فً حساب المركز والذي ٌحفظ فً ملف المشروع
وصورة منة ضمن مرفقات واولٌات سند القٌود الٌومٌة الخاصة بعملٌة االٌداع
ٌقوم المحاسب المالً بتحرٌر سند قٌد الٌومٌة وٌرفق به كافة المستندات المؤٌدة لعملٌة
االٌداع وبموجبة ٌقوم بقٌد وتسجٌل العملٌة فً دفتر الٌومٌة وترحٌلها الى االستاذ العام والى
الحسابات المختصة بدفاتر االستاذ التحلٌلٌة

عملٌات المدفوعات
ٌقصد بالمدفوعات تلك الطلبات التً تردالى المركز من االفراد والجهات او اي جهة اخرى
لصرف مبالغ مستحقة لهم مقابل خدمات او اعمال او قٌمة سلع وغٌرها وعلٌة ٌجب قبل
صرف هذة المبالغ اتباع الخطوات التالٌة :
ٌتقدم طالب الصرف الى الجهة المختصة بطلب صرف المبلغ مرفقا بكافة المستندات المعززة
للصرف
تقوم الجهة المختصة بتحوٌل الطلب الى االدارة المالٌة للتأكد من صحة الطلب المقدم للصرف
وان العمل المطلوب الصرف من اجله قد تم حسب المواصفات الموضوعة وان القٌمة
المطلوب صرفها صحٌحة ومؤٌدة بالمستندات الالزمة وان هناك مخصص كافً للصرف (اذا
كانت العملٌة تخص احد المشارٌع فٌتم القٌام بما سبق ذكرة من قبل المسئول المالً للمشروع

اما اذا كانت العملٌة لٌس لها ما ٌغطٌها من قبل اي مشروع فتتم االفادة من قبل المحاسب )
وفً كال الحالتٌن ٌتم اعتماد ماسبق من المدٌر التنفٌذي للمركز
بعد ذلك ٌتم تحرٌر سند صرف شٌك بالمصارٌف المطلوبة ( استمارة الصرف )
ٌقوم المحاسب المختص بعد تحرٌر سند الصرف الشٌكات بإرفاق سند الصرف بأولٌات
المعاملة ورفعها للمدٌر التنفٌذي العتمادها

ٌقوم المسئول المالً بعد اعتماد عملٌة الصرف باالتً :
تحرٌر شٌك بالمبلغ مع مراعاه االتً :
الدقة فً كتابة اسم المستفٌد
الدقة فً كتابة التارٌخ
الدقة فً كتابة المبلغ باألرقام والحروف ونوع العملة وعدم ترك اي فراغات
توقٌع الشٌك من قبل المخولٌن بتوقٌع الشٌكات وختم الشٌك بختم المركز
تسلٌم الشٌك لطالب الصرف بعد توقٌعه على امر الصرف بما ٌفٌد استالم الشٌك وكذا على
صورة الشٌك
كما ٌقوم المحاسب بأعداد سندات الصرف النقدي
ٌقوم المحاسب المالً بتحرٌرسند قٌد الٌومٌة وٌرفق به كافة المستندات المؤٌدة لعملٌة
الصرف وبموجبة ٌقوم بقٌد وتسجٌل العملٌة فً دفتر الٌومٌة فً الحسابات المخصصة لها
وترحٌلها الى االستاد العام والى الحسابات المختصة بدفاتر االستاد التحلٌلٌة
ٌتم صرف كافة النفقات المتعلقة بالبرامج المختلفة من الحسابات البنكٌة الخاصة بها والٌتم
استخدام ارصدة برنامج معٌن فً تموٌل نفقات برنامج اخر

مادة ()21
ٌكون االصل فً الدفتر بموجب شٌكات تحوٌالت اعتمادات او مسحوبات على البنوك المتعامل
معها وٌجوز الدفع نقدا فً حاالت الضرورة القصوى او فً الحاالت التً تقرها الجهة
المتخصصة
تحرر مستندات الصرف سواء بشٌكات او تحوٌالت او نقدا على النماذج المعدة لهذا الغرض
وٌرفق بسند الصرف كافة المستندات التً تؤٌد صحة وسالمة جمٌع المدفوعات بصورها
المختلفة مع التأكد من عدم سابقه الصرف وٌجب مراعاه عدم الصرف اال بناء على مستندات
اصلٌة ولٌست صورا وفً حالة فقد او تلف اي مستند ٌتقدم صاحبة بطلب للمدٌر التنفٌذي
واالدارة التشغٌلٌة الذي من حقة اعتماد الصرف بعد اتخاد االجراءات المناسبة للتأكد من عدم
سابقة الصرف

عملٌات العهد والسلف
تتم إجراءات العهد كاالتً :
عادة ماٌتم طلب عهد من قبل بعض الموظفٌن وذلك لمواجهة المصارٌف الخاصة ببعض
االنشطة والتً ال ٌتم صرفها مباشرة عن طرٌق ادارة الحسابات والتً ٌتم طلبها بعد اعداد
خطة تفصٌلٌة للمبلغ المطلوب وعن كٌفٌة صرفة فً هذه الحالة تخضع دورة العهد لألحكام
االجراءات وفقا لما جاء فً هذه السٌاسة

عند طلب العهدة :
التأكد من وجود مٌزانٌة للغرض المطلوب صرف العهدة من اجلة
تقدٌم خطة كاملة وتفصٌلٌة عن البنود التً سٌتم فٌها صرف المبلغ
اعتماد الصرف من قبل المخولٌن بذلك
تسلٌم الطلب إلدارة الحسابات لمراجعتها واجراء عملٌات الصرف
احتفاظ طالب العهدة بصورة من طلب الصرف
مرفق نموذج رقم ()1

عند استالم العهدة
ٌتم استالم المبلغ من ادارةالحسابات والتوقٌع على سند االستالم
مع استالم المبلغ ٌتم استالم السندات الخاصة بعملٌات الصرف والتً سٌتم تصفٌة المبالغ
فٌها
التأكد من اكتمال كافة الوثائق المتطلبة عند تصفٌة العهد ( فواتٌر – عروض سعر -عقود –
تاٌم شٌت – سندات قبض )

عند تصفٌة العهدة
ٌتم تصفٌة المبالغ المستلمة على النموذج الخاص بها فً الخطة التفصٌلٌة المسلمة مسبقا
ارفاق كافة المستندات الثبوتٌة لكافة عملٌات الصرف المذكورة سلفا باإلضافة الى الخطو
التفصٌلٌة المعتمدة مسبقا
اعتماد الصرف على السندات من قبل الشخص المخول بذلك
تسلٌم ومراجعة التصفٌة مع امٌن الصندوق نهاٌة االسبوع وتأجل بحسب النشاط
ٌتم عمل صورة من التصفٌة وتسلم للشخص المصفى بعد توقٌع امٌن الصندوق علٌها والتً
تعتبر بمثابة اخالء عهدة
فً حالة عدم اكتمال العهدة او وجود خطاء فٌها ٌتم اعادة العهدة لمستلمها الستٌفائها

ٌقوم المحاسب بعمل المراجعة النهائٌة على العهدة والتوقٌع علٌها بما ٌفٌد صحتها
ٌتم تسلٌم العهدة الى الشخص المخول باعتمادها

احكام عامة خاصة بالعهد
عند استالم مبلغ العهدة بإحدى العمالت االجنبٌة والقٌام بتحوٌلها الى عملة اخرى خارج
المركز من قبل مستلم العهدة ٌتم ارفاق سند التحوٌل الخاص بذلك المبلغ من المحل الذي تم
فٌه التحوٌل من عملة الى اخرى
تصفٌة العهدة فٌما ال ٌتجاوز مدة اسبوع من بعد انتهاء عملٌات الصرف
لن ٌتم اعتماد اي مبالغ منصرفة من العهدة وغٌر موجودة فً الخطة التفصٌلٌة المسلمة
مسبقا اال بوجود اعتماد كتابً من الشخص المخول بذلك
على جمٌع الموظفٌن االلتزام بعدم تقدٌم اي مستندات او فواتٌر او اي عملٌات شخصٌة فً
نفس المعامالت الخاصة بالمركز والمشارٌع ( عملٌات تحوٌل مبالغ لدى الصراف فواتٌر
تذاكر السفر وشراء مستلزمات

العهد التشغٌلٌة :
العهد التشغٌلٌة هً عبارة عن عهد مستدٌمة بمبلغ  111111تبقى لدى امٌن الصندوق
لمواجهه المصارٌف النثرٌة الخاصة بالمركز وبما الٌتجاوز مبلغ الفان وخمسمائة لاير والتً
تعتمد مصارٌفها مباشرة من قبل مدٌر االدارة التشغٌلٌة وذلك بالتوقٌع على امر الصرف
بالمبلغ المحدد من قبل الشخص الطالب
ٌتم تصفٌة العهدة التشغٌلٌة وعمل طلب االستعاضة فً مدة ما الٌزٌد عن اسبوع
ٌتم اعتماد التصفٌة من قبل مدٌر االدارة التشغٌلٌة بعد توقٌع المحاسب بما ٌثبت عملٌة
المراجعة
الٌتم صرف اي مبالغ خاصة بالبرامج من العهدة التشغٌلٌة

نقاط هامة فً طلب السلفة :
ٌحق للضامن اخذ السلفة ببقٌة النسبة التً لم ٌضمن بها
فً حال اراد اخذ سلفة وهو ضامن لشخص اخر علٌة توفٌر ضمٌن وتكون مسئولٌة الطرفٌن
( الضامن والمضمون نقل الضمانة لشخص اخر )
النسبة المحددة للضمان هً %25
فً الحاالت الطارئة التً ٌكون للموظف الحق فً اخذ سلفة ٌ %75حق لة توفٌر ضمن
الباقً  %25فقط

عملٌات المرتبات واالجور
مادة()22
تتمثل اهم االجراءات الخاصة بالمرتبات
مدٌر الموارد البشرٌة هو المسئول عن تحدٌد الرواتب بحسب سٌاسة المرتبات واالجور
الخاصة بالمركز
كل موظف ملزم بالتوقٌع على ساعات الدوام الرسمً ضمن مستندات الرواتب واالجور
والمعروفة باسم كشف الحضور والغٌاب
زٌادة او تخفٌض المرتبات تحدد بواسطة مدٌر الموارد البشرٌة
السكرتٌرة هو المسئول عن كشف الحضور واالنصراف ( حافظة الدوام الشهرٌة التً تحدد
ساعات العمل الٌومٌة )
مدٌر الموارد البشرٌة هو المسئول عن تفرٌغ ساعات الحضور واالنصراف واعداد التقارٌر
الالزمة والتً توضح ساعات العمل االجازات ساعات الغٌاب كما هو موضح بالوثائق المرفقة
تقوم االدارة المالٌة ممثلة بالمدٌر المالً او المحاسب بمراجعة التقارٌر المعدة من قبل مدٌر
الموارد البشرٌة وفقا لكشف الحضور واالنصراف واعداد كشوف الرواتب واالجور طبقا
لنتٌجة المراجعة وخصم اي مبالغ مستحقة على الموظفٌن كالسلف او حجز اي رواتب مرتبطة
بعهد لم تخلى بعد
ترفع كل من تقارٌر مدٌر الموارد البشرٌة واالدارة المالٌة للمدٌر التنفٌذي للموافقة النهائٌة
للمرتبات واالجور والتوجٌه بصرف شٌك الرواتب واالجور

مادة ()23
ٌتم اٌداع المرتبات واالجور فً الحسابات البنكٌة الخاصة بالموظفٌن وفً حالة الموظفٌن
الذٌن ٌستلمون رواتبهم نقدا الٌجوز لهم ان ٌعٌنوا وكالء عنهم الستالم مستحقاتهم من رواتب
وتصفٌات اال بموجب توكٌالت مصدق علٌها من مدٌر الموارد البشرٌة ومعتمدة للصرف من
المدٌر التنفٌذي بعد مضً ثالثة اٌام من التارٌخ المقرر للصرف ٌتعٌن تورٌد المبالغ التً لم
تصرف من االجور والمرتبات لحساب الصندوق او احد البنوك المتعامل معها وتعلى
بالحسابات الشخصٌة لمستحقٌها بالذمم وألتصرفهذه االجور اال بناء على طلب صاحب الراتب
ٌعتمد من المدٌر المالً
مادة ()24
الرواتب واالجور ومافً حكمها والتً لم ٌطالب بها مستحقٌها او وكالئهم مدة سنتٌن من
تارٌخ االستحقاق تصبح حقا مكتسبا للمؤسسة وتعلى لحساب االٌرادات

عملٌات المشترٌات
مادة ()25
تتمثل اجراءات عملٌات المشترٌات باالتً ٌ :سمح بشراء اي مستلزم لٌس فٌه اي ضرر وال
مخالف مثل الخمور والسجائر ومافً حكمها
تختلف الدورة المستندٌة للشًء المراد شراؤه وفقا للسعر ومن هنا تنقسم الى ثالثة مستوٌات
تختلف فٌها االجراءات من مستوى الى اخر كالتالً :
حالة المبلغ اكبر من  511دوالر ( )111111واقل من 5111دوالر (: )1251111
الطلب :
ٌتم عمل طلب الشراء من قبل الشخص الطالب متضمنا كمٌات ومواصفات السلع المطلوب
شراؤها ٌجب ان ٌتم التأكد من قبل الجهة بان السلع المطلوبة تقع ضمن مٌزانٌة المشروع
المعتمدة
ٌجب ان ٌتم اعتماد طلب الشراء من الشخص المسئول ومراجعته وذلك للتأكد من سالمة
تحمٌل المصروف على المشروع

الشراء :
تستلم لجنة المشترٌات طلب الشراء من مدٌر المشروع وتقوم بعمل طلب عروض السعر من
الموردٌن وبعد الحصول على عروض السعر تقوم اللجنة بإصدار امر الشراء للمورد الذي تم
اختٌاره على ان ٌتضمن امر الشراء المواصفات الكمٌات االسعار وشروط الدفع والتسلٌم –
وباالمكان ان ٌحل محل امر الشراء العقد المبرم بٌن الجهتٌن والذي ٌحتوي على كل الشروط
وبٌانات السلع المطلوب شرائها
ٌتم ارسال صورة من امر الشراء او العقد الى لجنة االستالم ألغراض متابعة السلع عند
وصولها وٌتم ارسال صورة اخرى الى االدارة المالٌة

 لجنة المشترٌات:تتكون لجنة المشترٌات من االتً:
طالب الشراء (المدٌر التنفٌذي او المنسق)
المدٌر التشغٌلً
المحاسب
المدٌر العام او عضو من مجلس اإلدارة
وٌمكن أٌضا استدعاء شخص اخر من المؤسسة.

المستندات المطلوبة فً عملٌة الشراء:
 مستندات (عروض سعر)قبل اختٌار المورد وفً حالة لم ٌكون مطلوب من المنظمة اإلعالن عن عملٌة الشراء
فانه ٌجب على األقل اعالن ثالثة موردٌن مقبولٌن لذي المنظمة برغبتها فً اجراء
عملٌة الشراء والحصول على عرض سعر منهم.
تقوم اللجنة الفنٌة او لجنة المشترٌات باتخاذ الالزم نحو اجراء عملٌة (عروض
السعر) واتمام جمٌع إجراءات الشراء والتً تستخدم كدلٌل على قٌام المنظمة باتباع
اإلجراءات الالزمة للحصول علً افضل العروض ,وتشمل مستندات عملٌة الشراء ما
ٌلً:
وصف لكٌفٌة اختٌار المورد
قائمة باختٌار المورودٌن المختارٌن
عقود موقعة من المنظمة والمورد.

طلب الشراء:
طلب الشراء هو مستند مسلسل ٌستخدم لطلب سلع او مخزون تحتاج الٌه المنظمة,
وٌجب أن ٌتضمن وصف المعدات والمواد المطلوبة وٌجب اعتماد طل الشراء من
مدٌر الجهة الطالبة وإرساله الً لجنة المشترٌات.

 امر الشراء /التورٌد:امر الشراء هو مستند ذو أرقام مسلسلة مطبعٌا تقوم لجنة المشترٌات بإصداره
للمورد لبدء عملٌة الشراء ,حٌث أن امر الشراء ٌعتر وثٌقة تعاقد بٌن المنظمة
والمورد فإنه ٌجب اعتماده من رئٌس لجنة المشترٌات وٌجب أن ٌتضمن وصف
السعر والكمٌة المطلوب شراؤها  ,تارٌخ االستالم .

 محضر الفحص واالستالم:محضر الفحص واالستالم هو مستند ذو ارقام مسلسلة مطبعٌا ,تقوم المخازن
بإصداره بمجرد وصول السلع الً المخازن وٌجب ان ٌتضمن بٌانات كاملة عن السلع
المستلمة من حٌث الكمٌة والوصف والخالة والعجز او الزٌادة ان وجدت.

 سند صرف النقدٌة  /الشٌك:ٌج ارفاق صورة من الشٌك المصدر للمورد بكافة المستندات المؤٌدة لمستحقات
المورد مثل (طلب الشراء – امر الشراء – محضر الفحص واالستالم –وفاتورة
المورد).
ٌجب علً المورد التوقٌع علً أدن صرف الشكات أو النقدٌة مجرد استالمه
لمستحقاته .

 سجل المخزون:هو سجل ٌستخدم فً تسجٌل السلع المستلمة وٌمكن ان ٌكون فً شكل دفاتر أو
كروت.

 سجالت األصول الثابتة:وعً عبارة عن السجالت التً فٌها تقٌد األصول الثابتة الخاصة بالمنظمة.

 قائمة المتعهدٌن:وهً قائمة ٌوجد فٌه كافة الموردٌن الذي تتعامل معهم المؤسسة وتراجع بٌن فترة
وأخرى.

الفصل السابع :عملٌات األصول الثابتة والعهد الشخصٌة
تتمثل إجراءات عملٌة األصول الثابتة باآلتً:
 -1عند رغبة المؤسسة بشراء أي أصل من األصول الثابتة ٌتم اجراء نفس السٌاسة
المتبعة فً عملٌات الشراء الموضحة فً البند السابق.
 -2إذا كان المنصرف من المخزون "أصل" ٌقوم الشخص الطالب لهذا األصل بإعداد
مستند طلب عهدة شخصٌة ومن ثم رفعة الً مدٌر اإلدارة التشغٌلٌة العتماده
وبموجب هذا الطلب ٌقوم امٌن المخزون صرف األصل حٌث ٌتم االحتفاظ بهذا
الطلب لدي امٌن المخازن ونسخة فً اإلدارة المالٌة.
ٌ -3قوم المحاسب المالً بأعداد كشف لألصول الثابتة مقسم الً عدد من الخانات
المخصصة ألثبات كافة البٌانات األساسٌة لألصل مثل /رقم األصل –اسم األصل –
نوعه تارٌخ شرائها – رقم القٌد – المودٌل -بلد المنشأ -اسم المورد – مصدر
الشراء  /التموٌل –العدد-تكلفة الوحدة – اإلضافة – اإلستبعادات – اجمالً
التكلفة – مكان وجود األصل  /الشخص الذي بعدتها األصل – نسبة االهالك –
االهالك المتراكم – االهالك السنوي – اجمالً مجمع االهالك صافً القٌمة
الدفترٌة –خانة للشرح – خانة السم الشخص المسؤول عن األصل وتوقعٌه –
خانة المالحظات
 -4تقوم اإلدارة المالٌة بحفظ كافة وثائق الملكٌة االصلٌة لألصول الثابتة فً ملفات
خاصة بها كال حسب طبٌعتها و نوعها وحفظها لذي المسؤول المالً للمركز.
ٌ -5جب القٌام بعمل جرد دوري (مرة واحدة واح علً األقل) خالل السنة وبخاصة
فً  12/31من كل عام لألصول الثابتة للتأكد من وجودها كامل وتحرٌر محضر
جرد تعده اإلدارة المالٌة وتوقع علٌه لجنة الجرد والمدٌر التنفٌذي ومدٌر اإلدارة
التشغٌلٌة  ,وبموجب المحضر ٌتم مطابقة نتائج الجرد مع بٌانات حسب األصول
الثابتة والعهد الشخصٌة .
 -6عند اهداء جهة او منظمة داعمة او شخص ألصل ثابت ٌتم تسجٌل األصول
المهداة فً كشف األصول الثابتة مع توضٌح اسم الجهة المانجة وتارٌخ استالم
األصل.

 -7عند تلف اصل من األصول او جزء من أي أصل ٌتم عرض ذلك علً الهٌئة
اإلدارٌة وبعد موافقتها علً اإلتالف ٌتم عمل محضر اإلتالف موضح فٌه سبب
التلف ومعتمد من قبل المسئول المالً والمدٌر التنفٌذي ومدٌر اإلدارة التشغٌلٌة
وبموجب هذا األصل ٌتم استبعاد األصل التالف او الجزء التالف من األصل من
كشف األصول الثابتة (ضمن خانة االستبعادات ) وتسجٌل سبب التلف فً خانة
المالحظات وعمل القٌود الالزمة .
 -8ال ٌحق التصرف بأي أصل من أصول المنتدى اال بعد موافقة الهٌئة اإلدارٌة
للمؤسسة
مادة (: )26
ٌ -1تم اهالك األصول سنوٌا بمعدل االهالك الشهري ٌحدد فً الجدول االتً :
-2
-3
-4
-5

ٌقوم بتحدٌد نسبة االهالك المراجع الداخلً وٌقرها المدٌر التنفٌذي او المدي العام.
ٌستقطع االهالك السنوي من قٌمة األصل وٌسجل بطرٌقة تراكمٌة فً مخصص اهالك
األصل لٌظهر لنا القٌمة الدفترٌة لألصل.
ٌتم عمل رقم خاص لكل أصل ٌحدد فٌه رقم األصل ومكان تواجده وٌرفق باألصل
ٌ
نسبة االهالك
م األصل
ج
%10
 1أجهزة الكترونٌة وكمبٌوتر
ب
%15
 2أجهزة ومعدات مكتبٌة
 3أثاث مكتبً
%15
إ
ع 4أثاث مدرسً
%15
ا  5عدد او أدوات
%15
د  6أصول اخري
%15

ة تقٌم األصول المكتسبة من المشارٌع وادرجها ضمن حسابات المؤسسة منقل
المراجع والموافقة من قبل المدٌر التنفٌذي او الجهات المختصة بالموافقة.
 -6قد تخضع بعض األصول لتخرٌد او البٌع او االستبعاد ولكن بعد موافقة الجهات
المختصة واجراء القٌود الالزمة ألثبات ذلك.
 -7فً حال اإلٌرادات العٌنٌة والتً ٌتم استالمها من قبل الداعمٌن ٌتم عمل سند استالم
بها وتورٌدها للمخزن بعد فحصها تم تقٌمها ثم اضافتها فً كشف األصول ثم
النظامالمحاسبً

الفصل الثامن :إجراءات السفر الداخلٌة:
مادة (: )27
ٌتم تحدٌد إجراءات السفر كما ٌلً:
بدل السفر الداخلً( :المبالغ باللاير الٌمنً للٌوم الواحد) :
 ٌقدر بدل السفر للٌوم الواحد بمبلغ عشرة االف لاير للٌوم الواحد داخل محافظاتالجمهورٌة تدفع لألشخاص المكلفٌن بعمل مهمة عمل رسمٌة من قبل المؤسسة
وبحسب االحكام المنظمة لذلك فً هذه الالئحة:
البند
بدل سكن
بدل تغدٌة
بدل مواصالت

المبلغ باألرقام
 5000لاير
 3000لاير
2000لاير

المبلغ بالحروف
خمسة األلف لاير
خمسة االلف لاير
الفٌن لاير

احكام عامة:
-

-

-

ٌجب أن كافة السفرٌات والتً على أساسها ٌتم صرف بدل السفر
بموجب تكلٌف رسمً ٌوضح طبٌعة المهمة والبرنامج او المشروع الذي ٌخصه
والمدة الزمنٌة وٌكون التكلٌف معتمد من قبل المخولٌن باالعتماد والتً ٌتم عن طرٌق
تعبئة النموذج الخاص بطلب السفر والمرفق فً هذه السٌاسة لٌتم بعدها البدء
بإجراءات صرف البدل المقرر.
ٌمنح الموظف الذي ٌتم تكلٌفه بأداء مهمة عمل رسمً فً محافظة اخري من
محافظة الجمهورٌة بدل سفر ٌومً عن كل لٌلة ٌقضٌها ألداء المهمة بما فً ذلك
ٌوما الذهاب والعودة.
ٌتحمل المركز (او المشروع) اجر وسٌلة النقل (طٌارة ,سٌارة ,باص نقل جماعً
...,الخ )وبحسب المستندات الرسمٌة التً تدل علً ذلك .
فً حال توفٌر السكن من المؤسسة ٌتم دفع  %50من المقرر.
فً حال تم توفٌر السكن والطعام من قبل المؤسسة ٌتم دفع  25%من البدل المقرر
ال تتحمل المؤسسة أي مصارٌف عالجٌة خاصة بالشخص القائم بالمهمة
ٌدخل فً هذه السٌاسة كل موظفٌن و موظفات المركز باإلضافة الً كال من
(االستشارٌٌن ,المدربٌن ,المتدربٌن ) .
ٌجب علً المكلف عمل تقرٌر مفصل عن تفاصٌل المهمة التً تم ادواءها.
فً حالة زد عدد الزٌارات المقررة لٌوم واحد لمقر أداء المهمة عن مرة واحدة فً
الٌوم ,تتحمل المؤسسة او المشروع بدل المواصالت عن تلك الزٌارات بحسب الخطة
او التقرٌر المقدم من الشخص المكلف واعتماده من المخولٌن بذلك.

 فً حالة أراد المكلف استخدم وسٌلة النقل الخاصة به عند السفرٌ ,تم الدفع من قبلالمؤسسة بعد االتفاق معه ما ٌعادل اجر االنتقال وبحسب أسعار احدى شركات النقل
الري.
 إذا اثبت أحد من األشخاص اللذٌن ٌتم دفع بدل السفر لهم قد تراخً فً أداء العمل اواستغرق مدة تزٌد عن المدة الالزمة ال ٌصرف له بدل مواصالت عمل ٌقابل المدة غٌر
الالزمة باإلضافة الً ما ٌستحقها.

الفصل التاسع :عملٌات المخزون
تتمثل أصناف المخزون للمؤسسة فً األصناف التالٌة:
أوال :مخزون القرطاسٌة :وهو المخزون الخاص بالمواد االستهالكٌة والتً ال تتجاوز السنة
المالٌة وفً هذه الحالة فان هذه القرطاسٌة تعامل معاملة المصروف المباشر دون الحاجة الً
إدخالها الً حساب المخزون ولكن تتم الرقابة علٌها بسجالت ٌدوٌة توضح الكمٌات المودعة
والمنصرفة والجهة المانحة.
مادة ((28

تانٌا :مخزون األصول واألدوات المكتبٌة:
وهو المخزون الخاص بأصول المؤسسة وٌتم قٌده عند الشراء بإثبات قٌمة األصل واٌداعها
فً المخزون .وتتثمل اإلجراءات المحاسبٌة الخاصة بالمخزون فً ابسط صورها فً التالً:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ٌعتبر امٌن المخازن هو المسؤول عن المخزون وعن أي فقد او تلف ٌتسبب فٌه
ضمن الظروف الطبٌعٌة.
ٌلتزم امٌن المخزون بترتٌب األصناف بطرٌقة ٌسهل الحصول علٌها والحفاظ علٌها.
ٌتم تورٌد المواد الً المخازن بواسطة سند تورٌد مخزنً.
امٌن المخازن مسؤول من التأكد من فحص المواد المستلمة والتأكد من سالمتها.
ٌلتزم امٌن المخازن بتحرٌر طلب شراء مواد فً حالة وصول المواد المخزنٌة الً حد
الطلب وٌمر طلب الشراء نفس دورة المشترٌات فً المؤسسة.
تصنٌف المواد المخزنٌة برقم لكل صنف على حده
ٌتم تسجٌل كافة المواد المستلمة فً سجل خاص بكل صنف حسب الوثٌقة المرفقة
وأٌضا ملخص بحركة الصنف خالل فترة معٌنة.
امٌن المخزن مسؤول عن عدم صرف أٌة مواد او أصول من المخزن اال بسند صرف
مخزنً حسب الوثائق المرفقة.
فً حالة وجود تالف فً المخازن فانه ٌتم استنقاصه من السجل المخزنً الخاص من
خالل محضر ائتالف مواد المخزن .

التقارٌر المالٌة:
الهدف من التقارٌر المالٌة
-

-

أن الهدف من التقارٌر المالٌة هو اطالع اإلدارة العلٌا والجهات دات العالقة (منظمات
وجهات حكومٌة مشرفة وداعمٌن ومستفٌدٌن) على النتائج التً حققتها المؤسسة
خالل الفترات المالٌة مما ٌساعد على متابعة التطورات التً تحدث فً المركز واتخاد
القرارات اإلدارٌة والمالٌة الالزمة للمحافظة على حسن سٌر األعمال ودفعها الى
األمام.
كٌفٌة عرض التقارٌر ٌتم عرض التقارٌر فً الوٌب وٌكون مناخ لجمٌع الجهات
الخطوات التً ٌتم مراعاتهم عند اعداد التقارٌر المالٌة
ٌتم مراعاة النقاط التالٌة فً تحضٌر التقارٌر المالٌة:

 1تحضٌر بعض التقارٌر المالً فً فترات مختلفة حسب ما تتطلب طبٌعة التقارٌر
 2ان تتضمن التقارٌر اإلٌضاحات المفصلة عن الفروقات بٌن أرقام الفترة الحالٌة وأراقم
الفترة السابقة.
 3وضع خانات خاصة للنسب المئوٌة فً بعض التقارٌر الظهار األرقام بطرٌقة تسمح
بمقارنتها مع الفترات السابقة باإلضافة الى داللتها الواضحة ولتسهٌل علٌة التحلٌل المالً
 4األخذ فً االعتبار مبدا اإلدارة االستثناء فً تحضٌر هذه التقارٌر بحٌث تصل التقارٌر
اإلجمالٌة والهامة الى المستوٌات اإلدارٌة العلٌا والتقارٌر التفصٌلٌة رؤساء األقسام.
 5وضع خانة لكتابة المالحظات فً بعض التقارٌر وذلك لظهار الفروقات غٌر العادٌة وتقدٌم
االقتراحات بشأنها وتوضٌح اإلجراءات التً اتخذت بهدف مواجهتها فً المستقبل.
 6أمكانٌة مقارنة الفروقات فً المٌزانٌة مع الموازنة التقدٌرٌة الموضوعة وتحدٌد
االنحرافات ومتابعة أسبابها.
 7تقارٌر خاصة بمتطلبات المجموعة الممولة لما ٌتعلق بطٌب بشكل التقارٌر المطلوبة
(التقارٌر ذات الطبٌعة الخاصة بكل مشروع على حدة)

العملٌة المالٌة  /السداد :
تقوم االدارة المالٌة باستالم ومقارنة كل من (صورة طلب الشراء – صورة امر الشراء –
صورة محضر الفحص واالستالم – فاتورة المورد وذلك للتأكد من توافقهم ومتابعة اي
اختالفات
ٌقوم المسئول المالً بمراجعة واعتماد المستندات المذكورة اعاله
ٌتم اصدار مستحقات المورد بشٌك او نقدا ثم تسلٌمه له مقابل اٌصال استالم شٌكات او نقدا

االستالم :
بناء على صورة امر الشراء تقوم لجنة االستالم بمطابقة السلع المستلمة مع السلع التً تم
طلبها والتأكد من مطابقة المواصفات او وجود عجز او اختالف فً السلع المستلمة ٌتم ذكرها
فً محضر الفحص واالستالم
ٌتم اعداد محضر الفحص واالستالم واعتماده من الشخص المسئول بعد مقارنة السلع
المستلمة بأمر الشراء من حٌث المواصفات والكمٌات
ٌتم االحتفاظ بأصل المحضر فً المخازن وارسال صورة منة لإلدارة المالٌة
ٌتم تسجٌل السلع المستلمة فً دفاتر المخزن الممسوكة فً المخازن او فً سجل االصول
الثابتة بالكمٌة والقٌمة

اعضاء لجنة المشترٌات :
تتكون لجنة المشترٌات من ثالثة اشخاص على االقل كالتالً :
طالب الشراء والذي قد ٌكون المدٌر التنفٌذي او المنسق
المدٌر التشغٌلً
المحاسب
حالة كون المبلغ اكبر من 5111دوالر ()1251111
الطلب:
ٌتم عمل طلب الشراء من قبل الشخص الطالب متضمنا كمٌات ومواصفات السلع المطلوب
شراؤها ٌجب ان ٌتم التأكد من قبل الجهة الطالبة بان السلع المطلوبة تقع ضمن مٌزانٌة
المشروع المعتمدة
ٌجب ان ٌتم اعتماد الطلب الشراء من الشخص المسئول ومراجعته وذلك للتأكد من سالمة
تحمٌل المصروف على المشروع
الشراء :
تستلم لجنة المشترٌات طلب الشراء من مدٌر المشروع وتقوم فً هذه الحالة ٌتم انزال
مناقصة عن لشًء المراد شراؤه وذلك عن طرٌق االعالن فً احدى الصحف الرسمٌة ٌتم
استالم الظروف المغلقة من قبل الموردٌن المتقدمٌن للمناقصة من قبل االدارة التشغٌلٌة وبعد
الحصول على العطاءات تقوم اللجنة بإصدار امر الشراء للمورد الذي تم اختٌاره على ٌتضمن
امر الشراء
المواصفات الكمٌات االسعار وشروط الدفع والتسلٌم – وباإلمكان ان ٌحل محل امر الشراء
العقد المبرمبٌن الجهتٌن والذي ٌحتوي على كل الشروط وبٌانات السلع المطلوب شرائها
ٌتم ارسال صورة من امر الشراء او العقد الى لجنة االستالم ألغراض متابعة السلع عند
وصولها وٌتم ارسال صورة اخرى الى االدارة المالٌة

العملٌة المالٌة  /السداد :

تقوم االدارة المالٌة باستالم ومقارنة كل من ( صورة طلب الشراء – صورة امر الشراء –
صورة محضر الفحص واالستالم – فاتورة المورد وذلك للتأكد من توافقهم ومتابعة اٌة
اختالفات
ٌقوم المسئول المالً بمراجعة واعتماد المستندات المذكورة اعاله

االستالم :
بناء على صورة امر الشراء تقوم لجنة االستالم بمطابقة السلع المستلمة مع السلع التً تم
طلبها والتأكد من مطابقة المواصفات او وجود عجز او اختالف فً السلع المستلمة ٌتم ذكرها
فً محضر الفحص واالستالم
ٌتم اعداد محضر الفحص واالستالم واعتماده من الشخص المسئول بعد مقارنة السلع
المستلمة بأمر الشراء من حٌث المواصفات والكمٌات
ٌتم االحتفاظ بأصل المحضر فً المخازن وارسال صورة منة لإلدارة المالٌة .

