


 
 
 
 

(1المادة )  
 

دلٌل اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة 
 

 ٌضع مدٌر اإلدارة المالٌة دلٌال لإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة التً ٌترتب التمٌد وٌمترح النماذج
، به لضبط وتوحٌد العملٌات المالٌة والمحاسبٌة فً الجمعٌة على أن ٌراعً المالٌة والمحاسبٌة 

هذه اإلجراءات ، استخدام انظمة الحاسب اآللً إلى أكبر لدر ممكن  التً تثبت وتوضح وتضبط
فً إنجاز وتسجٌل العمل وٌتم اعتماد مجموعة اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة بمرار من األمٌن 

 ٢العام. إن اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة تتضمن تفصٌال للسٌاسات والمواعد واإلجراءات 
ةهذه الالئحعلٌها فً  المالٌة المنصوص  

 

األعباء المالٌة واإلدالء بالمعلومات المالٌة 
 

(٢المادة)    

 إثبات األعباء المالٌة
 أمـر كـتابـً وال تعتمد األوامإن أي أمر مالً ٌترتب علٌـه عـبه مـالـً ٌنبغً أن ٌرفـع فـٌـه   

الشفهٌة. 
 

 (3مادة )  
اإلدالء بالمعلومات المالٌة    

معلومات أو بٌانات للغٌر فٌما ٌخص النواحً المالٌة للجمعٌة دون تعمٌد ال ٌجوز اإلدالء بأي 
ن ر العام التنفٌذي و من ٌفوضه بذلالمدٌ خطً من  

 ٌمنع منعا باتا إخراج المستندات المالٌة والتمارٌر والموازٌن والموائم المالٌة أو صور عنها إلى
التنفٌـدي أو من ٌفوضه بذلنخارج الجمعٌة إال بموافمة خطٌة من المدٌر العام  . 

 

إدارة األصول 
(4) مادة   

 ًتشمل األصول ما ٌلً: األصول الثابتة: وهً عبارة عن شراء والتناء وتملن األراضً والمبان
واألثاث الالزمة لحاجة العمل والتً تساعد فً تحمٌك  والمرافك والمعدات ووسائل النمل

 أغراض التنائها
 عبارة عن النمدٌة الالزمة لحاجة العمل األصول المتداولة األخرى األصول المتداولة: وهً  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(5المادة )   
 

سٌاسات إدارة األصول 
 

 ٌتم حٌازة األصول الثابتة طبماً لإلجراءات المعتمدة وٌتم تمٌٌدها فً السجالت بتكلفتها التارٌخٌة
 .فً تارٌخ الحٌازة

 الثابتة حٌازتها وبعد تسوٌة اإلهالن المتراكم لهاٌجب التمٌٌم واإلفصاح عن األصول  . 
 الممٌدة فً الموائم المالٌة الخاصة بالفترات التً تعمب تارٌخ ٌجب توزٌع تكلفة األصول المابلة
لإلهالن على العمر اإلنتاجً لألصل باستخدام طرٌمة اإلهالن المباشر ٌتم حساب االستهالن 

اإلهالن على أساس كامـل لـكل شهر اعتبارا مـن تارٌـخ على أساس شهري، وكما ٌتم تحمٌل 
حٌازة األصـل بٌنما فً حالة التخلص من األصل ال ٌحمل اإلهالن على الشهر الذي تم التخلص 

 فٌه من األصل وٌتم متابعة هذه األمور من لبل مدٌر اإلدارة المالٌة
 

وضع بطالات مرلمة على كل أصل من األصول الثابتة لتوثٌك األصل وتارٌخ حٌازٌة. ٌجب 
إجراء حصر مٌدانً دوري على أساس العٌنات بالنسبة لألصول الثابتة وفً حالة ، وٌجب 

ممارنة نتائج الحصر مع لوائم األصول الثابتة حسب السجل عدم المطابمة ٌجب إجراء التسوٌات 
المناسبة التخلــص األصول الثابتة وفمًا لإلجراءات المعتمدة فً دفتر األستاذ العام كما ٌجب 

تحمٌل المكاسب ، وسجل األصول الثابتة وٌجب تحدٌثه بناًء على ذلن (أو الخسائر) من 
 األصول الثابتة الُمتخلص منها على حساب األرباح والخسائر.

  تسوٌة سجل األصول الثابتة مع رصٌد دفتر األستاذ العام نهاٌة كل شهر
 

(6مادة )   
إجراءات حٌازة األصول الثابتة أو تغٌٌرها أو التخلص منها    
 

على اإلدارات المعنٌة تعبئة نموذج تعمٌد شراء أصول ثابتة أو تغٌٌرها أو التخلص منها المولع 
من لبل اإلدارة المسؤولة عن ذلن نموذج ) م - 4، 5،6( كما ٌتم استخدام هذا النموذج للحصول 

 على اعتماد شراء أصل 
استكمال نموذج تعمٌد الشراء وتمدٌمه لمسؤول المشترٌات للمٌام بشراء األصل المطلوب. تمدٌم 

النموذج مصحوبًا بأي عروض أسعار أو كاتالوجات ٌتم الحصول علٌها من اإلدارات المعنٌة 
ٌموم المحاسب بمراجعة التعمٌد المطلوب ممارنًة بالموازنة المعتمدة كمــا ٌجب استكمال 

المعلومات الخاصة بالموازنة وٌجب تمدٌم النموذج مصحوبًا بالمرفمات إلى مدٌر اإلدارة المالٌة 
الذي ٌموم بمراجعته وتمدٌمه لصاحب صالحٌة أمر الشراء وذلن حسب الئحة الصالحٌات 

 المعتمدة .
 
 
 
 



 

 

 

إذا كان األصل غٌر مدرًجا فً الموازنة ٌجب الحصول على الموافمة من صاحب الصالحٌة 

 ل تمدٌمه لالعتماد.لب

بعد الحصول على االعتماد من صاحب الصالحٌة ٌتم إرسال نموذج التعمٌد لحٌازة أصول  

ثابتة لإلدارة المعنٌّة بهذا األمر تموم اإلدارة المعنٌة بتجهٌز طلب الشراء وتمدٌمه للمسؤول عن 

ة بشراء األصل مصحوبًا بالتعمٌد الخاص بشراء األصل. تموم اإلدارة المعنٌ ٧المشترٌات 

ومطابمته والتأكد منه فً حال التعمٌد تموم اإلدارة المالٌة بإصدار شٌن وفمًا إلجراءات الدفع بعد 

شراء األصل ٌموم المسؤول عن المشترٌات بإرسال النموذج المعتمد والفاتورة األصلٌة لإلدارة 

ل الثابت وفاتورة ، . بعد المالٌة ونموذج طلب الدفـع ٌموم المحاسب باستالم نموذج حٌازة األص

 .دفع لٌمة األصل المورد األصلٌة إلدخالها وتمٌٌدها

 

 ( ٧مادة )

 متابعة سجل األصول 

ادراج جمٌع األصول التً تم إضافتها فً سجل األصول الثابتة لٌتم حساب اإلهالن فً نهاٌة  

الشهر لألصول بالكامل بما فٌها األصول التً تم حٌازتها. استبعاد جمٌع األصول التً تم 

 .التخلص منها خالل الشهر من سجل األصول الثابتة

 

 إدارة المستودع 

 (8مادة )
 المستودع

 ٌندرج المستودع تحت لسم الشؤون اإلدارٌة فً الهٌكل التنظٌمً للجمعٌة 

 

 

 

 

 



 

 (9مادة )

 التعامل مع المخزون ٌتم التعامل مع المخزون على النحو اآلتً: 
ٌتم تمٌٌد المخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أٌهما ألل ٌـتم تمٌٌـد المخـزون عنـد اسـتالم  

االستالم. . . ٌتم تكوٌن مخصص للمواد  ٢المـواد فعلٌـ ًا فـً المسـتودع واسـتخراج إٌصـال 
 التالفة على أساس منتظم

 

 (11مادة )

 تمٌٌد مشترٌات المخزون  
 ٌجب اتباع اإلجراءات اآلتٌة: لتمٌٌد مشترٌات المخزون 

ٌستلم أمٌن المستودع المخزون عن طرٌك استخدام محضر الفحص واالستالم التأكد من 
المخزون ومطابمته مع ما تم طلبه ومن ثم إدراج المواد فً نظام إدارة ورلابة المخزون. ٌرسل 

رد والفاتورة ومحضر أمٌن المستودع لإلدارة المالٌة صورة من أمر الشراء وإٌصال تسلٌم المو
االستالم. ٌموم المحاسب بمراجعة ومطابمة جمٌع المستندات ونسخ إٌصال استالم البضائع 

 .المستخرجة من الحاسوب
 

 (11مادة )

 إضافة مواد /أصناف جدٌدة 
تحدٌد فئة الصنف وعدده ومكان وجوده داخل المستودع وذلن لتسهٌل عملٌة التعامل معه تحدٌد  

 نظام ترمٌز خاص للمخزون ٌأخذ بعٌن االعتبار طبٌعة أصناف المخزون وذلن لتسهٌل متابعتها
 

 (1٢مادة )

 سالمة المخزون
جمٌع أصناف المخزون ٌجب أن تخزن فً مكان آمن لضمان عدم تلفها وتوفٌــر وسائل خاصة  

الرطوبة، البرد،العالٌة (  -الحرارة » لتخزٌن بعض األصناف وحفظها من العوامل الجوٌة مثل 
 ٢ٌجب أن ٌمتصر الدخول إلى المستودع على الموظف المفوض بذلن 

 

 ( 13مادة )

 صرف المواد

 صرف المواد لإلدارات المختلفة ٌشمل اآلتً:  

تعبئـة نمـوذج صـرف مـواد، من لبل اإلدارة المعنٌة واعتماده من مدٌر إدارة الشؤون اإلدارٌة، 
 وال بد من التولٌع على النموذج من لبل مستلم المـواد.

 ٌجب تسجٌل المواد التً صرفها ولٌدها على حساب المخزون المعنً 

 

 

 



 

 

 
 التمدٌرٌة الموازنات

 

 (14مادة )

 أسس إعداد الموازنة التمدٌرٌة 

 

تعد الجمعٌة خطة سنوٌة مشتمة من الخطة طوٌلة األجل وتشمل على الخطط خطة الموى  ُ
البشرٌة وتدرج فٌها الوظائف ، الفرعٌة ومن هذه الخطط الفرعٌة التً ٌترتب استحداثها لتمكٌن 
إدارات الجمعٌة من النهوض باألهداف التً ٌتمرر إنجازها خالل العام وما هً إال من األهداف 

ة فً الخطة طوٌلة األجل. على أن تشمل هذه الخطة عدد الموظفٌن والمستخدمٌن الجدد المحدد
 ومستواهم المهنً وتكلفتهم الشهرٌة والسنوٌة وتارٌخ التحالهم بالعمل.

 .تعتبر الخطة السنوٌة أساًسا إلعداد الموازنة التمدٌرٌة 
 

 (15مادة )

 أهداف الموازنة التمدٌرٌة الموازنة التمدٌرٌة  
 

هً عبارة عن البرنامج المالً السنوي للجمعٌة لتحمٌك األهداف المدرجة فً الخطة السنوٌة 
وهً التً تتضمن جمٌع االستخدامات والموارد لمختلف أنشــطة الجمعٌــة وٌسعى من وراء 

 إعدادها لتحمٌك ما ٌلً :
احتٌاجات والعٌة  1 التعبٌر المالً عن خطة العمل السنوٌة المعدة على أساس علمً مستنًدة إلى 

 .وأهداف لابلة للتحمٌك
 

 رصد الموارد المالٌة الالزمة لتموٌل األنشطة التً تسعى الجمعٌة لتحمٌمها. 
 مساعدة إدارة الجمعٌة على تنفٌذ سٌاساتها والتعرٌف بتلن السٌاسات والعمل بها

 لٌاس األداء الكلً للجمعٌة.  
مارنات المستمرة بٌن األرلام الممدرة واألرلام الرلابة والضبط الداخلً وذلن عن طرٌك الم

 الفعلٌة والتً عن طرٌمها ٌمكن اكتشاف نماط الضعف والعمل على تموٌتها.
مساعدة إدارة الجمعٌة على تمدٌر احتٌاجاتها من رأس المال العامل وحجم السٌولة النمدٌة  

 .الالزمة لسداد االلتزامات الدورٌة أًوال بأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ( 16مادة )
 

 ألسام الموازنة 
( أقسام الموازنة61مادة )   

تعد الجمعٌة موازن تمدٌرٌة  إلٌراداتها ونفماتها كانعكاس مالً للخطة السنوٌة على أن تشمل  

 الموازنة التمدٌرٌة اآلتً:
 الموازنة التمدٌرٌة للنفمات التشغٌلٌة وتضم تكلفة الموى البشرٌة المائمة على رأس العمل وتكلفة 

الموى العاملة المضافة خالل العام المادم ونفمات المواد والخدمات المستهلكة وتكلفة المعدات 
والتجهٌزات. الموازنة التمدٌرٌة لالنفاق على خدمات الرعاٌة للمستفٌدٌن. الموازنة التمدٌرٌة 

 إلٌرادات الجمعٌة ومصادر التموٌل للنفمات التشغٌلٌة 3 ولخدمات الرعاٌة الممدمة
 
 

  (1٧مادة )

 . ٌة للموازنة التمدٌرٌةالمدة الزمن 
تعد اإلدارة المالٌة فً الجمعٌة ) أو بالتعاون مع مكاتب استشارٌة ( مشروع الموازنة التمدٌرٌـة 

سـنوات )الموزانـة التمدٌرٌـة الخمسـٌة( ولبـل نهاٌـة السـنة بثالثـة طوٌلـة األجـل لمـدة خمسـة 
أشـهر علـى األلـل تمـوم اإلدارة بإعـداد الموازنـة التمدٌرٌـة عـن السـنة المالٌـة الممبلـة مـع 

 األخـذ بعٌن االعتبـار التراحـات إدارات الجمعٌـة المختلفـة

 

 (18مادة )
 

 التمدٌرٌةمسؤولٌة إعداد الموازنة 
 
تختص اإلدارة المالٌة بوضع التخطٌط المالً )الموازنة التمدٌرٌة ( للجمعٌة ومـن ثـم تمدم  

 .للمدٌـر العـام التنفٌـذي لتمدٌمه لمجلس اإلدارة لالعتماد والتصدٌك
 

( االلتزام بالموازنة التمدٌرٌة 19مادة )
تلتزمإداراتالجمعٌةبمشروعالموازنةالتمدٌرٌةوتمومكلمنهابتنفٌذماجاءبهاوٌكلمنهافٌحدود 

 .اختصاصاتها
 -تعدٌل /زٌادة /إلغاء  -( التعدٌل فً بنود الموازنة التمدٌرٌة من الممكن تجاوز ٢1مادة )

ة فً الجمعٌة االعتمادات المالٌة الممررة للبنود فً الئحة الصالحٌات المالٌة واإلدارٌة المعتمد
 وبناًء على الصالحٌات الممنوحة لصاحبها

( إعداد الحسابات الختامٌة تعد اإلدارة المالٌة الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة ٢1مادة )
لعرضها على المدٌـر العام التنفٌـذي الذي ٌموم بدراستها تمهًٌدا لعرضها على مجلس اإلدارة 

ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالٌة. كما تعرض المٌزانٌة على  العتمادها فً موعد ال ٌتجاوز
مجلس اإلدارة بتولٌع األمٌن العام والمراجع الداخلً وٌرفك معها تمرٌر مدٌر اإلدارة المالٌة 



 .معتمًدا من المدٌـر العـام التنفٌـذي
ر بنود األصول ( ضوابط إعداد المٌزانٌة. ٌراعى عند إعداد المٌزانٌة ما ٌلً: إظها٢٢مادة )

الثابتة بالتكلفة مخصوًما منها جمٌع االستهالكات حتى تارٌخ إعداد المٌزانٌة. إظهار بنود 
األصول المتداولة فً مجموعات متجانسة مع بٌان كل مجموعة على حدة إظهار عناصر 

األرصدة المدٌنة األخرى بالتفصٌل مخصوًما منها مجموع المخصصات حتى تارٌخ المٌزانٌة 
السابمة ممابل كل  4مـن المٌزانٌة أرلام الممارنة ما بٌن السنة المالٌة الحالٌة والسنة المالٌة تتض

 .بند من بنودها
 النظام المحاسبً والدفاتر

( إمسان السجالت المحاسبٌة: تحمك المحاسبة المالٌة إمسان السجالت الالزمة لمٌد ٢3مادة )
عداد حسابات األرباح والخسائر والمٌزانٌة العمومٌة حسابات الجمعٌة المختلفة بما ٌكفل تسهٌل إ

 .فً نهاٌة كل سنة مالٌة
( أنواع السجالت المحاسبٌة السجالت المحاسبٌة المانونٌة والمتعارف علٌها وفمًا لما ٢4مادة )

تمتضٌه طبٌعة أعمال الجمعٌة بحٌث ُي َمكن من 
راجالبٌاناتووضوحها. أي سجالت تحمٌماألغراضالمذكورةفٌالبنودالسابمةُوتِمكنمنسهولةاستخ

عملٌات المتابعة  ٢إحصائٌة أو بٌانٌة لتوفٌر ما تطلبه الجهات المختصة وحسب ما تمتضٌه 
 .الخاصة بتنفٌذ الموازنة التخطٌطٌة السنوٌة

 
 لمدفوعات

( سٌاسات الصرف ٌتــم صــرف المبالــغ بممتضــى اذن صــرف ٢5سٌاسات عامة مادة )
بشٌكات أو حواالت بنكٌة مرفمًا بسند الصرف مـن الممكـن عنـد الضـرورة وعاًدة ٌتم الصرف 

صـرف مبلـغ معٌـن لموظـف أو أكثـر ٌصـرف منـه علـى بعض أعمال الجمعٌة بصفة عهدة 
مالٌة مؤلتة على أن تسوى عند انتهاء الغرض منها وذلن وفمًا لالئحة الصالحٌات المالٌة 

ة التزامات الجمعٌة غٌر وارد إال بعد التحمك من تنفٌذ الطرف واإلدارٌة المعتمدة إن سداد لٌم
اآلخر ومع ذلن فإن من صالحٌات ، طبمًا للتعالد المحرر بٌنه وبٌن الجمعٌة ،اللتزاماته مدٌر 
اإلدارة المالٌة صرف مبالغ ممدمة تحت الحساب إذا دعت الحاجة لذلن ولكن مع أخذ موافمة 

 .ذلن ،بشرط الحصول على الضمان الكافًالمدٌـر العـام التنفٌـذي على 
( سٌاسات إصدار الشٌكات ال ٌصـرف أي شـٌن إال بموجـب نمـوذج طلـب اصـدار ٢6مادة )

شـٌن وبتولٌع ومصادلة المسؤول حسب الئحة الصالحٌات المالٌة واإلدارٌة المعتمدة فً 
التوصٌة المحاسبٌة  الجمعٌة وللمستفٌد األول فمط ال ٌحرر الشٌن إال بعد المراجعة وأخذ

ومراجعة الئحة الصالحٌات المالٌة واإلدارٌة على إذن الصرف والموافمة علٌه من لبل مدٌر 
اإلدارة المالٌة. ٌحتفـظ مدٌـر اإلدارة المالٌـة بدفاتـر الشـٌكات الـواردة مـن البنـن وٌتسـلم 

المحاسـب الدفاتـر 
ٌةكلٌومإلىمدٌراإلدارةالمالٌةلحفظهفً الخزٌنة الالزمــةأًوالبأولوإرجاعمالُمٌستخدممنهافٌنهأ

ٌحظـربتاتـًاتولٌـعأٌشـٌكعلـىبٌـاضوكماٌجبأنتحفظالشٌكاتالملغاةمع أصولهابدفتر الشٌكات ومن 
ٌخالف هذا األمر ٌتحمل مسؤولٌة ذلن ٌُحظر استخراج أي شٌن لحامله وفً حالة فمد أي شٌن 

فوًرا إلٌماف صرفه واعتباره الغًٌا وعلى أن المسحوب علٌه الشٌن  5ٌنبغً إخطار فرع البنن 
ٌوضح فً اإلخطار رلم الشٌن ولٌمته وتارٌخ صدوره. ٌموم المحاسب بمراجعة الشٌكات 

الصادرة ٌومًٌا بتتبع تسلسل أرلامها ومطابمتها مع إذن الصرف الخاص بكل شٌن وٌتم التمٌٌد 
مة كشوف البنن على دفتر البنن شهرًٌا فً حساب البنن مع مراعاة أن ٌتم المٌد ٌومًٌا. تتم مطاب

عن طرٌك المحاسب وتتم التسوٌة الشهرٌة لحساب البنن بمعرفة مدٌر اإلدارة المالٌة وعرضها 
 .علٌه وأخذ موافمته علٌها

( سٌاسة التعامل مع المستندات ٌجب أن تحفظ أصول المستندات المؤٌدة للصرف مع ٢٧مادة )



شر على المستندات بما ٌفٌد إصدار الشٌكات اذا فمـدت الشٌكات عند التولٌع وٌجب أن ٌؤ
 مبلغالمستندات المؤٌدة الستحماق 


