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 الفصل األول : اختصاصات ومفاهيم 
 (:1الفقرة )

 الالئحة المالية هي إحدى اللوائح التنفيذية الصادرة ألحكام كيفية تنفيذ المعامالت ذات ا
ألثر الماااالي داوااات احااادات الظيكااات التن يمي لل ملياااة اتتحوا الالئحاااة ما احكاااام لتن يي إ را ات العمااات الماااالي  

 االمحاسبي.
 ابظذا الخصوص تظدف الالئحة المالية إلى:

تحادداد الاوا اد ااألحكاام الماالياة قي اثيااة معتمادة لتحوا مر عاا ألدا  األ مااو الماالياة ااداة للحكي  لى مادى   (1
 تحايق األهداف المطلوبة.

 الرقابية.تحايق االلتزام بالاوا د ااألحكام المالية التي تحاق اهداف ال ملية اال ظات  (2
الرقااباة الماالياة قبات الصاااااااااااااارف للتحاق ما االلتزام بااتداال ال را ات االاوا اد الماالياة الماادرة لتحايق األهاداف  (3

 اسياسة ال ملية.
 قي العمت.اال تظاد الشخصي  تواقر اسيلة لتوحيد ال را ات المالية المتدعة اتن يمظا الستدعاد اثر (4
 

 (:2الفقرة )
احكام الشااااالوا المالية االمحاسااااابية بال مليةك اتطبق احكام هذل الالئحة  لى كاقة الوحدات   يهتن ي اللوائح المالية 

الدارية التي دتضااااامنظا الظيكت الدارن التن يمي لل ملية اتذااااارن هذل الالئحة  لى كاقة المعامالت المالية  
 كملة لظذل الالئحة.لل ملية اكت ما دتعلق بأموالظا اتعتبر األحكام الواردة قي اللوائح األورى م

 

 (:3الفقرة )
 -:ما  قي ال ملية تحوا مصادر التن يي المالي

الاوا د المحاساااااااااابية الصااااااااااادرة  ا اةارة الشاااااااااالوا اال تمااية االعمت المتعلاة بال مليات الخيرية االمعادير   (1
الغير هادقة للربح الصادرة ما قبت م لس إدارة ال ملية الذعودية للمحاسبييا الاانونييا    للمنشآت المحاسبية  

 ه رن. 1434صفر  11الصادرة قي 
 ة المتعلاة بتن يي العمت المالي االدارن لل مليات الخيرية.قرارات اةارة الشلوا اال تمااي (2
 التعليمات التنفيذية الصادرة  ا المددر العام لل ملية. (3
 الالئحة المالية المعتمدة ما م لس إدارة ال ملية االلوائح المكملة ذات العالقة. (4
 الشؤاا اال تمااية. ن ام ال مليات االمؤسذات األهلية اتعليماته التنفيذية الصادرة  ا اةارة (5
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 (:4الفقرة )
اما   ساالطة تعددت اا إلغا  ان ما احكام هذل الالئحة اله الحق قي إصاادار الارارات المتعلاة بتنفيذهاك الدارةلم لس 

مذااااااااااااؤالية تنفيذ امراهدة احكام هذل الالئحة تال  لى المذاااااااااااالوليا بال ملية  لى اوتالف در اتظي كت  يما  
دتعلق باوتصاااااصاااااته ايكوا لمددر الشااااؤاا المالية مراهدة الاوا د المنصااااوص  ليظا قيظا اان مخالفة للوائح  

 يذرن قي شأنظا تحايق اتوهيل العاوبة المناسدة.
 

 (:5الفقرة )
 : صاصات ال ملية العمومية العاديةاوت
 مناقشتظا.ا دراسة تارير مرا ل الحذابات  ا الاوائي المالية للذنة المالية المنتظية ك  (1
 إقرار مشرال الميزانية التاددرية للذنة المالية ال دددة. (2
لماترحة للذااانة  مناقشاااة تارير م لس الدارة  ا ا ماو ال ملية انشاااالاتظا للذااانة المالية المنتظية ك االخطة ا (3

 المالية ال دددة ك ااتخاذ ما ترال قي شأنه.
 إقرار وطة استثمار امواو ال ملية ك ااقتراح م االته. (4
 

 (:6الفقرة )
 م لس إدارة ال ملية اال ظاة التنفيذن  لى توقير المتطلدات التالية: يذعى

قي سااااا الت معدة لظذا الغرذك اكذل   اا تداا اقائل  لذاااااات ال ملية العمومية ام لس الدارة ا قرارتظا (1
 الارارات التي يصدرها ال ظاة التنفيذن لل ملية بتفويض ما م لس الدارة.

 ا ه التفصيت الدرادات االمصراقات. لى اا تداا حذابات ال ملية قي س الت تبيا  (2
ا ك ااال يصارف اا تودل اموالظا النادية لدى بنوك المملحةك ااال تصارف هذل األمواو قي يير ما وصال لظ (3

 ك اتحدد الالئحة األساسية هذدا المذؤاليا. المخوو لظي بالتوهيلمنظا إال بتوهيل 
 اال تذتثمر اموالظا قي مضاربات مالية. (4
 

 (:7)  الفقرة
اختصااات اااتو واتاااشولنتو اللااافيم التتلن  انتت ةتالم تتليو ة التتاااتويل  الت تفاااذن  والتتلن  و م      -أواًل :

 الليائح:
 إ داد اتن يي دقاتر الحذابات ااضل اسس التو يه المحاسبي لداا للن ام المحاسبي الموضول لل ملية. (1
 إ داد التاارير المالية الدارية االحذابات الختامية لل ملية لداا لألصوو االاوا د المحاسبية . (2
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ي قد يعطيظا الاانوا حق  مناقشاة حذاابات ال ملية مل مراقبي الحذاابات اييرهي ما األشاخاص االظيلات الت (3
 مناقشة هذل الحذابات.

 قحل التزامات ال ملية احاوقظا لدى الغير االعمت  لى تذويتظا. (4
تو يه الايود المحاسااااااااااابية الخاصاااااااااااة ب ميل  مليات ال ملية االتألد ما اا التو يه لداا لألساااااااااااس االاوا د  (5

 المحاسبية المطداة.
 الصنداق امحاضر ال رد الخاص به( )حذاب الخزينة قاترزينة امطاباتظا مل د قحل الايود الخاصة بالخ (6
قحل الايود الخاصاة بالمصاارف امطاباتظا مل كشاوف المصاارف االشاظادات الواردة منظا ا مت التذاويات   (7

 الالةمة ل را  هذل المطاباات.
حفظ  تذاااااا يت المذااااااتندات بالذاااااا الت االدقاتر لداا لألسااااااس العلمية المحاساااااابية ااضاااااال الن ي التي تحفت   (8

 المذتندات.
حفظ دقاتر الذااااندات االيصاااااالت االشاااايكات ال دددة االمذااااتخدمة بشااااكت مرتد امن ي امتابعة اسااااتخدامظا   (9

 بشكت منت ي اقق التواريخ المحددة.
 حفظ اتن يي الوثائق المرتدطة بال ملية ما  اود امراسالت ا مذتندات ااثائق مالية اقانونية. (10
لحت سااانة ابحذاااد األشاااظر قي ملفات واصاااة بشاااكت من ي امتذااالذااات اكذل  حفظ الايود المالية امرقااتظا ا  (11

 التاارير المالية امرقااتظا الذنوية االربل سنوية.
 متابعة اتن يي المراسالت الخار ية مل ال ظات الخار ية اقق الضرارة ابما يخل ال اند المالي. (12
تامية بحيث تحمت الذااانة بكت ما يخصاااظا ما  إ را  كاقة التذاااويات المحاسااابية قبت إ داد التاارير المالية الخ (13

مصاراقات امخصاصاات االدرادات لداا لاوا د االساتحااق بحث تعكس الميزانية الخاصاة بال ملية المركز 
 المالي بتاريخ الميزانية.

د ي إدارة ال ملية اتزايدها بالبيانات االمعلومات المالية التي تذااااااااااااااا دها قي اتخاذ الارار بالضاااااااااااااااقة إلى  (14
 دها بالدراسات المالية االبيانات االحصائية الضرارية.تزاي

المتابعة االتنذايق مل األقذاام األورى لتحايق اهداف ال ملية ما حيث  ودة العمت اضادر ارقابة األدا  ا   (15
 تحايق النتائج المر وة.

     الليائح:اختصت تو واتشولنتو اللشوم التتلن  انتت ةتالم تتلتيقيم التتلي الياخلي و م  -ثتننًت :
 مراهدة صحة تنفيذ العاود اااللتزامات المترتدة بيا ال ملية االغير بما يضما حاوق ال ملية. (1
إوطار المددر العام ام لس الدارة باألوطا  التي تحدث انااط الضاااااااعو المو ودة االتي يمكا اا تذااااااابد   (2

  نظا إضرار ال ملية ااقتراح حلوو موضواية لمعال تظا.
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مرا عة كت ما دتعلق بشاااااااااااااؤاا العامليا االمشاااااااااااااتريات االدرادات االنادية االمددنيا االمصاااااااااااااراقات االعظد  (3

 .االتبر ات االمذا دات  االمخاةا االمذتخلصات 
تطبيق ن ي المرا عة المذاااااااتندية اقوا دها بما يكفت التحاق ما ساااااااالمة المذاااااااتندات احذاااااااا تطبيق اللوائح  (4

 االارارات االاوانيا.
بال رد المذاااااتمر االطارس االذااااانون امرا عة تاييمه لداا لل را ات االاوانيا ااألساااااس الصاااااادرة بظذا القيام   (5

 الشأا.
قصاااات المظام األساااااسااااية للعامليا قي قذااااي الشااااؤاا المالية بما يحاقظ  لى قصاااات الذاااالطات االمذااااؤاليات   (6

 لتحايق در ة  الية ما الرقابة المالية الداولية.
 شولنتو اللشوم التتلن  انتت ةتالم تتلتيازنتو التخطنطن  و م     الليائح: اختصت تو وات -ثتلثًت :

إ داد المواةنات التخطيطية )مواةنة األ ماو االمواةنة االسااااااتثمارية( باالشااااااتراك مل الدارة المعنية اا تمادها   (1
 .م لس الدارةما المددر العام قبت  رضظا  لى 

ائج للتألد ما اا تحايق األهداف يذير قي االت ال المرسوم ااا الموارد  مراهدة نتائج تنفيذ الخطة اتحليت النت (2
 دتي استخدامظا بكفاية الداا للمعادير الفنية المتخذة اساسا لتنفيذ الخطة.

 (:8الفقرة)
 -:التتفيل التتلي أو أاين الصويوق اهتم وواجبتو التيي 

نادية اشاااااايكات ااددا ظا قي حذااااااابات ال ملية  اسااااااتالم كاقة المابوضااااااات المرتدطة بنشااااااالات ال ملية ما   (1
 المصر ية.

 مذلوو  ا العظدة المذتديمة اادارتظا االصرف منظا. (2
ا تماد اا اةة كاقة الوثائق المرتدطة بالدارة المذاااااااااااتندية المالية االمحاسااااااااااابية بحذاااااااااااد النماذ  المعتمدة قي  (3

 ال ملية ااقق مصفوقة الصالحيات اا تماد دليت الحذابات.
 االتنذيق  لى  مت قريق الشؤاا المالية اتقيي إن اةهي لأل ماو. االشراف (4
 المتابعة االتنذيق مل إدارة ال ملية ااألقذام األورى اقق متطلدات اضرارات العمت. (5
ا تمااد التااارير الماالياة الماادماة لدارة ال ملياة ااياة تااارير اورى تتطلبظاا إدارة ال ملياة اا ال ظاات األورى   (6

 المتطلدات الدارية االاانونية.اقق الضرارات ا 
 استالم المراسالت االخطابات الواردة للشؤاا المالية. (7
 التألد ما سالمة الوثائق المرتدطة بالدارة المذتندية احذا تنفيذ العمليات المالية. (8
اقتراح  متابعة تنفيذ اتطبيق الذاااياساااات اال را ات المحاسااابية االلوائح المعتمدة قي ال ملية مل العمت  لى   (9

 تطويرها بما دتناسد مل ضرارات العمت قي الشؤاا المالية.
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 إ داد الدراسات االقتصادية االمالية االحصائية التي قد تتطلبظا إدارة ال ملية. (10
االشاااتراك قي  ضاااوية الل اا اقق ضااارارات العمت اتحليل إدارة ال ملية لن اة مظام تتعلق بتذاااير ا ماو   (11

 ستراتي يات مذتابلية.ال ملية اا بنا  وطر اا
 اية مظام اورى قد دتي تحليفه بظا ما قبت إدارة ال ملية قي األمور المتعلاة بالشؤاا المالية.  (12

 (:9الفقرة)
 -اهتم وواجبتو الت تفب التتلي:

 تدقيق كاقة المعامالت المالية االتألد ما توقر كاقة المذتندات االوثائق الضرارية. (1
 المحاسبية.تذ يت الايود  (2
 إ داد التاارير المالية الداولية االخار ية االمراسالت المالية. (3
 متابعة امراهدة الذ الت المحاسبية بمختلو انوا ظا. (4
إ داد امتابعة دليت الحذابات المعتمد قي الشؤاا المالية ااقتراح التطوير اا التعددت بعد إ اةة مددر الشؤاا   (5

 المالية.
 االمراسالت المالية. ارشفة الايود المحاسبية (6
 مطاباة الحذابات المصر ية اارصدة العمال  االمورددا االمخزاا. (7
 متابعة  اود االستثمار. (8
 تن يي ارقابة الملفات المختلفة المرتدطة بوثائق امذتندات ال ملية. (9

 متابعة س الت المتبر يا االحاقليا االذ الت االحصائية االورى المعتمدة قي ال ملية. (10
قي  ضاااااااوية الل اا اقق ضااااااارارات العمت اتحليل إدارة ال ملية قي األمور المتعلاة بالشاااااااؤاا    االشاااااااتراك (11

 المالية.
 اية مظام اورى دتي تحليفه بظا ما الذيد مددر الشؤاا المالية. (12

 (:10الفقرة)
 -اهتم وواجبتو ا تفب الوقيل :

 تحرير الشيكات. (1
 تحرير سندات الصرف. (2
 تحرير سندات القدض. (3
 استيفا  كاقة المذتندات ااال تماد المرقق بالمعاملة المالية.التألد ما  (4
 المرا عات االمراسالت الخاصة بالشؤاا المالية ضما ال ملية ا مل األلراف الخار ية. (5
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االشاااااااتراك قي  ضاااااااوية الل اا اقق ضااااااارارات العمت اتحليل إدارة ال ملية قي األمور المتعلاة بالشاااااااؤاا   (6

 المالية.
 دتي تحليفه بظا ما الذيد مددر الشؤاا المالي.اية مظام اورى  (7

 
 الفصل الثاني :النظام احملاسبي والسياسات املالية 

 (:11الفقرة )
  ي فذيل التتجيل الت تفذي أ م القياعي والتنتفتو التتلن : الجتعن تاتتي 

 المعتمدة ما الوةارة.دتي تذ يت حذابات ال ملية اقاا لطرياة الايد المزدا  قي ضو  الاوا د  (1
 تفتح حذابات ال ملية اقاا لما هو اارد قي دليت الحذابات المعتمد ما مددر الشؤاا المالية. (2
 دتي تذ يت الايود المحاسبية ما ااقل مذتندات معتمدة ما قبت اشخاص اصحاب صالحيات اال تماد. (3
 .الميالدن الذنة المالية اثنا  شرة شظرا ايعتمد التاويي  (4
  را ات المحاسبية لعمليات ال ملية اقق الن ام التي تختارل إدارة ال ملية سوا  ددان اا الي.تتي ال (5
 تذ ت اصوو اوصوم الشركة  لى اساس التحلفة التاريخية االدرادات االنفاات اقاا لمبدا االستحااق. (6
صااااات صاااااالح للتشاااااغيت  تذااااا ت األصاااااوو الثابتة بتحلفتظا التاريخية متضااااامنة كاقة التحاليل الالةمة ل عت األ (7

 اتذتظل  اقق لرياة الاذر الثابت حذد النذد المعتمدة قي الاوا د المحاسبية المعتمدة ما قبت الوةارة.
 لى اساااااس اا األالى تطيت العمر االقتصااااادن   اتدال سااااياسااااة التميز بيا المصاااااريل الراساااامالية االدرادية (8

 االنتا ي لألصت.
دتي احتذاااااااااب مخصاااااااال مكاقأة نظاية الخدمة اقق للاوانيا قي المملحة العربية الذااااااااعودية قي ال ملية  ند   (9

 . ميالديةنظاية كت سنة 
 الوحدة النادية للقياس المحاسبي هو الرياو الذعودن. (10
 

 (:12الفقرة )
هو م مو ة ما ال را ات االخطوات الخاصاااااااة بال اند التطبياي للمحاسااااااادة االتي   ال مليةالن ام المحاسااااااابي قي 

تذا د  لى اتمام الوظائو الرئيذية للمحاسدة قي حصر اتذ يت اتصنيل اتلخيل نتائج العمليات المالية  
 ابالتالي اهداف ال ملية. لى شكت تاارير مالية بشكت تحايق األهداف التي تذعى إليظا المحاسدة 
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 (:13الفقرة )
الخيرية  لى الاوا د المحاسااااااابية المعتمدة  ال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا الحريييعتمد الن ام المحاسااااااابي قي  ملية  

االالئحااة الماااليااة المعتماادة االلوائح المكملااة االارارات المعتماادة ما    العماات االتنميااة اال تماااايااةما قباات اةارة  
قبت م لس الدارة ا المعادير المحاساابية للمنشااات الغير هادقة للربح الصااادرة ما قبت م لس إدارة ال ملية  

 ه رن  1434صفر  11الذعودية للمحاسبييا الاانونييا الصادرة قي 
 (:14الفقرة )

بالشاااراف  لى تنفيذ الن ام المحاسااابي االاوا د ااألساااس المعتمدة ما قبت   ال مليةيختل مددر الشاااؤاا المالية قي 
ال ظاات المعنياة اا اداد اتن يي الم مو اة الادقترياة االمطبو اات الالةماة لثداات ماا دنل  لياه الن اام اكاذلا  

 اضل الدارة المذتندية الالةمة لتطبياه.
 

 (:15الفقرة )
  لى م مو ة الماومات التالية : لل مليةمد الن ام المالي يعت
 الذ الت  (1
 المذتندات  (2
 التاارير المالية (3
 

 (:16الفقرة )
 د العمليات المالية:ي لى الذ الت التالية قي تاي ال مليةتعتمد 

 س ت اليومية العامة (1
 ميا س ت األستاذ اال (2
 س ت األستاذ المذا د  (3
 س ت اشترالات األ ضا   (4
 س ت األصوو الثابتة (5
 

 (:17الفقرة )
المذااااتند هو اثياة يذااااتفاد منظا كدليت موضااااو ي لحداث معاملة مالية مثت الشاااايكات االفواتير االيصاااااالت اتعتبر  

 المذتندات ذات اهمية ألنظا دليت اثدات لحاوق ال مليةك اهي اساس الايد قي الذ الت المحاسبية.
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 (:18)الفقرة  
با داد نماذ  المطبو ات التي تذاتعمت قي إثدات هيمة األمواو المتعلاة بالتمويت    ال مليةتختل الشاؤاا المالية قي 

االصااااارف االتحصااااايت اقق النماذ  االساااااترشاااااادية المعتمدة ما قبت الوةارةك االشاااااراف  لى ساااااالمة تداالظا 
 احف ظا قبت ابعد االستعماو مل مرا اة:

 موظوك كما يح ر استعماو دقتر ما قبت  للموظو المختل باستالم النادية  ال ي وة تذليي الثر ما دقتر   (1
 اور يير المخصل له.

 . الدارةال ي وة إ را  تعددت  لى هذل المطبو ات إال بمواقاة م لس  (2
 (:19الفقرة )

ق قوائي تفصاااااااااااااايلياة باالنمااذ    ميل المذااااااااااااااتنادات المعتمادة ما قبات ال ملياة مرقماة اقق نمااذ  معتمادة )ملح (1
 المعتمدة( ما قبت م لس الدارة موضح  ليظا األشخاص اصحاب الصالحيات قي إ اةتظا. 

 .الارة ال ي وة تعددت اا إلغا  اا إضاقة ان نموذ  إال بمواقاة م لس  (2
 قي حاو ا ود وانة قارية برقي يمكا إ طا ها قي حاو إضاقة نموذ   ددد. (3
  لى  اتق الشؤاا المالية. تالدا ة المذتندات حفظ احماية اارشفة ال (4
 

 مالحظة // إعادة النظر يف النماذج واملستندات 
 الجتعن التتتوياو التاتتية ان قذل 

 املستند

 سندات الصرف ) نقدي, شيكات( 

 سندات القبض ) نقدي, شيكات( 

 إيصال استالم تبرعات نقدية 

 إيصال استالم تبرعات عينية 

 إذن إضافة 

 )مواد عينية(  إذن صرف

 سند استالم نقدي 

 إيصال استالم اشتراكات أعضاء

 سند قيد يومية 
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 الجتعن التاتتية ان قذل  الجياول
 اجلدول 

 جدول سلم الرواتب والبدالت 

 جدول مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 جدول تحليل التبرعات المقيدة 

 جدول بإعداد المستفيدين من المشاريع 

 جدول متابعة إيجارات عقارات الجمعية 

 جدول اهتالك األصول الثابتة 

 جدول تحديد االنتداب للموظفين 

 جدول تحديد أجر العمل االضافي

 جدول متابعة الكفاالت النقدية الواردة للصندوق 

 جدول متابعة االستقطاعات الشهرية في الحسابات المصرفية

 الجتعن التاتتية ان قذل  الوتتذج
 النموذج

 نموذج اعتماد صرف عهدة

 نموذج اعتماد صرف بدل انتداب

 نموذج تسوية عهدة

 نموذج تقدير التبرعات العينية 

 نموذج مخالصة مستحقات موظفين 

 نموذج محضر استالم أعمال منفذة 

 نموذج طلب تأمين مشتريات

 نموذج بيان بمصاريف وانتقاالت 

 نموذج كرت الصنف 

 نموذج محضر جرد مستودع 

 نموذج محضر جرد نقدية

 نموذج محضر جرد أصول ثابتة 

 نموذج مذكرة التسوية البنكية 

 نموذج األعمال اإلضافية

 نموذج مسير الرواتب 



 

 37من  11صفحة 

 

 
 

 
 االليات واإلجراءات املتعلقة باملدفوعات   الفصل الثالث :

 (:20الفقرة )
 الاهية التتتيلت  والتصرو تو الوثري :

 ملية اتذاااتخدم للصااارف  لى المصاااراقات النثرية  القي   الصااانداق تمثت النادية المو ودة لدن الذااايد اميا   (1
 ضياقة.........(.-بريد -محراقات الدذيطة ) لى سبيت المثاو ال الحصر: 

 تصرف  ا لريق نموذ  ا تماد صرف  ظدة بمو د شي . (2
 .الصنداق رياو ال يير بعظدة اميا  ارياو قار الفا 0005تحدد بقيمة  (3
 ابمو د قواتير ن امية. الصنداق دتي الصرف منظا ما قبت الذيد اميا  (4
قار اتصرف  الصنداق دتي االستعاضة بمو د نموذ  تذوية  ظدة ابقيمة الفواتير المصراقة ما قبت اميا   (5

 بمو د شي .
ياوم المحاساااااااد المالي قي الشاااااااؤاا المالية بعد التألد ما اساااااااتيفا   ميل المتطلدات ما مذاااااااتندات اتواهيل   (6

ساااند صااارف      -نموذ  تذاااوية    -واتير)قاتحوا مذاااتندات الايد المحاسااابي المخوليا اصاااوال بتذااا يت الايد.
 شي (

تافت قي نظاية كت سااااااااانة مالية بمو د نموذ  التذاااااااااوية اقي حاو ا ود رصااااااااايد ما العظدة دتي إددا ظا قي  (7
 حذاب ال ملية بمو د سند إددال درقق مل التذوية.
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 (:21الفقرة )
 الاهية التشقت :

  -  -ساابيت المثاو ال الحصاار: سااداد قواتير كظربا  تمثت النادية التي تصاارف للموظفيا الغرذ محدد ) لى  (1
مصااااريل صااايانة مشااااريل......(ك اتصااارف  ا لريق نموذ   ظدة صااارف بمو د شاااي  بقيمة    -ضاااياقة

 محددة ما قبت الدارة.
دتي التذااااوية بمو د نموذ  التذااااوية المعتمدة ا بقيمة الفواتير المصااااراقة اقي حاو ا ود رصاااايد دودل قي  (2

ق إشاااعار الددال مل التذاااوية اا دتي توريد المبلخ إلى وزينة ال ملية ناداك اما قي حالة  حذااااب ال ملية ايرق
 ةيادة هيمة الفواتير  ا مبلخ العظدة درقق نموذ  صرف العظدة الموقل مل المبلخ المذتحق.

ير بتذا يت  ياوم المحاساد المالي قي الشاؤاا المالية بعد التألد ما اساتيفا   ميل المتطلدات ما تواهيل اقوات (3
ساااند هدض اا إشاااعار إددال قي   -نموذ  تذاااوية    -)قواتيراتحوا مذاااتندات الايد المحاسااابي  الايد المحاسااابي.

نموذ    -نموذ  تذاوية    –)قواتير  ات الايد المحاسابياتحوا مذاتند  حاو ةيادة مبلخ العظدة  ا هيمة الفواتير(
  ظدة قي حاو ةيادة مبلخ الفواتير  ا العظدة(.

 ا ود ارصدة للعظد المؤقتة قي نظاية العام دتي تصفيظا.قي حاو  (4
 (:22الفقرة )

 خياتو وفلع اقيا  ان التي دةن أو التقتولين:
تشامت ) لى سابيت المثاو ال الحصار: هيمة ا ماو ماااليا ما تشاييد اا ترميي اا صايانة اا ودمات قنية اا   (1

 المشاريل المتعلاة بأنشطة ال ملية اا اصوو ثابتة.قانونية اا مالية اا إ المية مادمة لل ملية اا 
دتي تاديي تل  الخدمات اا الذاااالل ما والو  اود اا قواتير حذااااد الضاااارارة التي تحددها إدارة ال ملية مل   (2

الحرص  لى اال تماد  لى العاود بشاااااااااكت اسااااااااااساااااااااي اواصاااااااااة قي حاو  اود االنشاااااااااا ات االصااااااااايانة اا  
قي العاود التي تتطلد إن اة األ ماو  لى مراحت ايترتد  ليظا    االسااااااااااااتشااااااااااااارات الفنية االمالية اواصااااااااااااة

 التزامات اورى متعلاة بمرحلة ما بعد التنفيذ كخطاب ضماا.
رياو قار ومذااة   5000دتي للد  راذ اسااعار للذاالل اا الخدمات المادمة لل ملية االتي تت ااة هيمتظا   (3

لظذل الذااااااااااالعة اا الخدمة مل اوتيار العرذ  آالف رياو ساااااااااااعودن ال يير قي حاو توقر  دد ما المورددا  
األنذااااد بعد تعميد إدارة ال ملية ك اقي حاو ا ود مورد ااحد للذاااالعة دتي التعامت معه باألمر المداشاااار بعد 

داا اشااتراط ا ود   رياو دتي الشاارا  مداشاارة ما المورد   5000اما المدالخ التي تات  ا   تعميد إدارة ال ملية.
 . راذ اسعار

تاوم الشاااااااؤاا المالية بعد تعميد الدارة مل نموذ  للد تأميا المشاااااااتريات بصااااااارف المذاااااااتحاات للمورد اا   (4
 الماااو سوا   لى شكت دقعات اا دقعة ااحدة  ا لريق إصدار شي  بالمبلخ باستخدام سند صرف.
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البد ما ارقاق محضاااااار اسااااااتالم األ ماو المنفذة   قي حاو صاااااارف الدقعات المتتالية اا العمت بشااااااكت نظائي (5

 موقل.
ال دتي الصااارف ا تحرير الشااايكات إال باساااي الشاااخل اا ال ظة المتعاقد معظا اصاااوال بمو د العاد ا كذل   (6

 تذليي الشيكات ال دتي إال للشخل اا ال ظة المتعاقد معظا اا بمو د تفويض ن امي باستالم الشي .
شااؤاا المالية بتذاا يت الايد بعد التألد ما تواقر المتطلدات األساااسااية ما قواتير ياوم المحاسااد المالي قي ال (7

اا  اود مل  راذ اساااااعار بالضااااااقة إلى محضااااار اساااااتالم األ ماو المنفذة ا اثائق الصااااارف مل تعميد  
 الدارة ا نموذ  تأميا للد مشتريات.

 
 (:32الفقرة )

 الرواتب واألجي :
ااأل ور ما إرسااو نموذ  الحضاور ااالنصاراف ما شاؤاا الموظفيا امصادق ما  تبدا دارة صارف الرااتد   (1

مل التأليد  لى إرقاق نموذ  إ را  شااااااؤاا   ما كت شااااااظر.(   10 ) المددر العام لل ملية قي تاريخ اقصااااااال
 الموظفيا بمداشرة موظو اا إنظا  ودماته.

صااارقي لال تماد ما رئيس م لس الدارة  تاوم الشاااؤاا المالية با داد مذاااير الرااتد مل وطاب التحويت الم (2
 ما كت شظر.(  20 ) بتاريخ اقصال

)نموذ    اتحوا مذاتندات الايد المحاسابي:،  د التألد ما المتطلدات األسااسايةياوم المحاساد بتذا يت الايد بع (3
 المصرقي(.وطاب التحويت    -نموذ  إ را  شؤاا الموظفيا  -نموذ  مذير الرااتد   –الحضور ااالنصراف  

اما بالنذااادة للموظفيا التي تذااادد مذاااتحااتظي بشااايكات لعدم توقر حذاااابات مصااار ية لظي دتي اساااتخدام نفس   (4
 الخطوات الذاباة مل صرف المذتحاات بمو د شي  لحت موظو.

 بالنذدة لأل ماو االضا ية تضاف إلى مذيرات الرااتد الشظرية بحذد النموذ  المعتمد قي ال ملية. (5
نتداب يصااااااارف بعد الحصاااااااوو  لى المواقاات المطلوبة اقق نموذ  المعتمد قي ال ملية بذاااااااند  بالنذااااااادة لال (6

 نظاية كت شظر. صرف مل شي  باسي الموظو المنتدب 
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 (:42الفقرة )
 التتتعياو الوقيل :

للمحتا يا ما   ال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا الحريياتشااااااامت م مو ة ما المذاااااااا دات النادية التي تادمظا   (1
ال ملية  ضااااااما ودماتظا ) لى ساااااابيت المثاو ال الحصاااااار ...( اان نول ما المذااااااا دات يارها م لس إدارة 

 الخيرية بما دتال م مل تعليمات الوةارة. الخيرية لتحفيظ الارآا الحريي
 درست إلى الشؤاا المالية الوثائق التالية: (2
 .فيدداإدارة الشؤاا التعلمية حذد لوائح المذت ما للد  ▪
 تارير دارسة حالة ما الشؤاا التعلمية )بنيا _ بنات(. ▪
 . همحضر ل ن ▪
 قي الشؤاا المالية ياوم محاسد النادية بالتدقيق االمرا عة حذد المعادير ضما الئحة المذا دات . (3
 اما ثي إ داد سند صرف مل شي  باسي المذتفيد. (4
  –اتحوا مذاااتندات الايد المحاسااابي:)للد إ انة   الدقاترياوم المحاساااد المالي بتذااا يت الايد المحاسااابي قي  (5

بالضااااااقة لداقي المذاااااتندات الدالة  لى    شاااااي ( –ساااااند صااااارف    -محضااااار ل نة مذاااااا دات  -  تارير ل نة
 استحااق المذتفيد للمذا دة.

  يالت عيوه للختتتين  (6
 تاجني.كسوة العيد للطالب واملعلمني احمل (7
 

 (:25الفقرة )
 الايون :التتتعياو  

   ينيةللمذاااااااتفيددا بصاااااااورة   ال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا الحريياتشااااااامت المذاااااااا دات التي تادمظا  ملية   (1
اان نول ما المذااااااااا دات يارها م لس الدارة قي   ......() لى ساااااااابيت المثاو ال الحصاااااااار: ا ظزة كظربائية

 دتال م مل تعليمات الوةارة. ال ملية ا بما
دتي الصارف العيني بنا   لى اساتقداو  يني ما المتر يا االدا ميا ا ليه دتي الصارف للمذاتفيد اقق الئحة   (2

 المذتفيددا االئحة المتبر يا.
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 الفصل الرابع : االليات واإلجراءات املتعلقة باملقبوضات 
 

 (:26الفقرة )
 الجتعن :تذرعتو التلت يع وأنلط  

تمثت المدالخ المالية الواردة نادا إلى وزينة ال ملية اا بشااايكات لصاااالح ال ملية لتمويت نشاااالات امشااااريل   (1
كفاالاة معلي   –كفاالات لالب  –كفلاة حلااة   ) لى ساااااااااااااابيات المثااو ال الحصاااااااااااااار:  ال ملياةمعلا  نظاا ما قبات 

.)........ 
 ادن للمتبرل ما محاسد النادية.قي حاو استالم التبر ات نادا دتي تحرير إيصاو تبرل ن (2
اياوم المحاساااااااد المالي قي نظاية كت اسااااااابول باثدات التبر ات النادية بايد محاسااااااابي بذاااااااند هدض با مالي   (3

 إيصاالت التبر ات النادية.
قي حاو اساااااتالم التبرل بشااااايكات دتي تحرير إيصااااااو تبرل بشااااايكات للمتبرل ما محاساااااد النادية اما ثي دتي   (4

 الحاا قي حذاب ال ملية.إددال الشي  
تبرل اصااااورة الشااااي  مل سااااند ياوم المحاسااااد المالي بتاريخ الددال باثدات الايد المحاساااابي مرقق بايصاااااو ال (5

 سند الددال قي البن (.  –صورة الشي    –)إيصاو التبرل  اتحوا مذتندات الايد المحاسبي:، الددال
 

 (:27الفقرة )
 التذرعتو الايون :

 التبر ات الواردة إلى ال ملية بشكت  يني.تمثت  (1
اا ما له   ال ملية ام   مددرياوم اميا المذااااااااااتودل باسااااااااااتالم التبر ات العينية بنا   لى تعميد ما الذاااااااااايد  (2

 .الصالحية
 يحرر اميا المذتودل إيصاو استالم تبر ات  ينية. (3
 .اتورةإذا لي ترد بف قي الشؤاا المالية دتي إ داد نموذ  تاددر تبر ات  ينية (4
 ياوم المحاسد المالي با داد إذا إضاقة حذد النموذ  المعتمد. (5
 ياوم المحاسد المالي با داد كارت صنو للمواد المضاقة قي المذتودل. (6
اتحوا مذااااتندات الايد المحاساااابي:)إيصاااااو اسااااتالم تبر ات   ياوم المحاسااااد المالي باثدات الايد المحاساااابي. (7

 إذا إضاقة(. –نموذ  تاددر تبر ات  ينية  – ينية 
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 (:28الفقرة )
 اإلةراداو:

ما اسااتثماراتظا العاارية ااألاقاف بالضاااقة إلى إدرادات اورى ) لى ساابيت    لل مليةتشاامت الدرادات الواردة   (1
 إدرادات دارات تدريبية.....(. –رسوم اشترالات برامج  المثاو ال الحصر:

 إدرادات العاارات ااألاقاف هيمة إي ارات ممتلحات ال ملية ما  اارات ا ااقاف. تمثت (2
بملو واص بعاود االسااتثمارات العاارية المحدد قيظا بشااكت اساااسااي اساي    ال مليةتحتفظ الشااؤاا المالية قي  (3

 ال ظة المذتأ رة امدة العاد اهيمة االي ار اا ت االستحااق.
 بشكت دارن تحصيت الدقعات الوا دة االستحااق. ال مليةتتابل الشؤاا المالية قي  (4
مرقق به نذاااااااخة ما  اد الي ار ا  ياوم المحاساااااااد المالي  ند تحصااااااايت الدقعات باثدات الايد المحاسااااااابي   (5

نذااااخة ما الشااااي  المحرر لصااااالح ال ملية انذااااخة سااااند إددال الشااااي  قي حذاااااب ال ملية مل سااااند هدض  
 .للمذتثمر

تحتفظ الشااااااااااؤاا المالية ب داو متابعة إي ارات  اارات ال ملية لضاااااااااادر الي ارات المذااااااااااتحاة  ا لريق   (6
 المحاسد المالي.
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 اخلامس : االليات واإلجراءات املتعلقة بأصول اجلمعية لفصل  ا
 (:29الفقرة )
 الخزيو :

 .الصنداق تمثت النادية المو ودة قي صنداق ال ملية بعظدة اميا  (1
مصاااااااااادر األمواو الواردة لخزينة ال ملية بشاااااااااكت اسااااااااااساااااااااي التبر ات النادية اا الدرادات اا تذاااااااااوية  ظد  (2

 الموظفيا.
 الخزينة قي المدقو ات ابدا.ال تذتخدم امواو  (3
درا ى قصات المظام المتعلاة بحركة النادية قي ال ملية بحيث ياوم محاساد النادية بتحرير الذاندات المتعلاة   (4

بالقدض بينما ياوم المحاسااااد المالي باثدات الايد المحاساااابي ايكوا دار اميا الصاااانداق هو اسااااتالم النادية  
 قار.

قي حذااب ال ملية المصارقي ما قبت اميا الخزينة ايتي تحرير ساند صارف  قي نظاية كت اسابول دتي إددا ظا (5
 ما قبت محاسد النادية برصيد الخزينة ليتي إددا ظا قي حذاب ال ملية.

  -اتحوا مذاتندات الايد المحاسابي:)ساند الصارف   ياوم المحاساد المالي باثدات الايد مرقق بالوثائق الالةمة. (6
 سند الددال قي البن (.

لخزينة ل رد دارن باساااااااتخدام النموذ  المعتمد قي ال ملية بالضااااااااقة إلى اساااااااتخدام إ را  ال رد  تخضااااااال ا (7
 الطارس ما قبت المرا ل المالي اا ل نة الرقابة المالية.

قصااات األمواو الخاصاااة بالعظدة المذاااتديمة  ا األمواو المتعلاة بالتحصااايالت   الصااانداق درا ي الذااايد اميا   (8
 النادية األورى.

 
 (:30الفقرة )

 اللنكتو:
كتذاددد لذمي مذاتحاة ما إي ارات اا تبر ات لتمويت    ال مليةياصاد بظا الشايكات الواردة للشاؤاا المالية قي  (1

 انشطة ال ملية.
 ياوم محاسد النادية بتحرير سند هدض بالشيكات الواردة إلى الشؤاا المالية. (2
 .الصنداق دتي العمت  لى إددال الشيكات بشكت دومي قي حذاب ال ملية المصرقي ما قبت اميا  (3
 ا دتي  ردها مل النادية قي حاو ا ودها. الصنداق تحوا الشيكات برسي التحصيت قي  ظدة اميا  (4
 
 



 

 37من  18صفحة 

 

 
 (:31الفقرة )

 ال تتتتو التصران :
 المو ودة ضما حذابات مصر ية لدى مختلو المصارف التي تتعامت معظا ال ملية.   ال مليةاتمثت امواو   (1
 :ال مليةابشكت اساسي يكوا مصدر األمواو الواردة إلى حذابات  (2
 تحصيت شيكات(. –إددا ات نادية ما لرف الشؤاا المالية )نادا  ▪
 تحويالت مالية ااردة إلى الحذاب. ▪
 مر المذتديمة لحذاب ال ملية.االستاطا ات الشظرية االتي تمثت األاا ▪
دتي استخدام امواو الحذابات المصر ية للدقل حصرا  ا لريق الشيكات اا  ا لريق التحويت المداشر ما   (3

 رااتد موظفيا اا استاطا ات شظرية.
درا ي قي تحري  الحذاابات المصار ية ما قبت األشاخاص المعتمددا االمخوليا قي التوهيل بحذاد تعليمات   (4

 الوةارة.
تي االحتفاظ لدى الشاااااااؤاا المالية بكاقة الوثائق المتعلاة بالددال اا الصااااااارف االمراساااااااالت مل المصاااااااارف د (5

 بالضاقة إلى مذؤالية الشؤاا المالية قي تحددث الحذابات االمتابعة.
تحتفظ الشاااؤاا المالية بملفات واص بالحذاااابات المصااار ية يحتون  لى الحشاااوف الشاااظرية لحت حذااااب ما   (6

  ملية المصر ية.حذابات ال
ياوم المحاسااد المالي قي نظاية كت شااظر با داد مذكرة تذااوية ايصااادق  ليظا ما قبت الذاايد مددر الشااؤاا   (7

 المالية ا تحفظ بملو الحذابات المصر ية.
 (:33الفقرة ) 

 التخزوم:
  –  الحظربائيةيمثت بشاااااكت اسااااااساااااي التبر ات العينية الواردة لل ملية ) لى سااااابيت المثاو ال الحصااااار: المواد   (1

 مواد ن اقة ..........(. -اداات ن اقة 
 يعتبر المخزاا بعظدة اميا المذتودل اهو مذؤاو  ا سالمة احماية  ناصر المخزاا. (2
  د:دتي تحري  حذابات المخزاا لدى الشؤاا المالية بمو  (3
 إذا صرف 
 إذا إضاقة 
 محضر اتالف بضا ة 
ال ملية ياوم اميا المذاااتودل بتحرير إيصااااو مواد  ينية     اممددر  ند اساااتالم المواد بنا   لى وطاب ما   (4

 ايرست نذخة منه إلى الشؤاا المالية.
5)  
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  ااثدات الايد المحاسااااابيت العينية  ياوم المحاساااااد المالي بتحرير إذا إضااااااقة بعد إ داد نموذ  تاددر التبر ا (6

  –ال ملية   مددرتعميد   –نموذ  تاددر تبر ات   –) ايصااااو اساااتالم مواد    اتحوا مذاااتندات الايد المحاسااابي:
 إذا إضاقة(.

ال ملية يحرر اميا     اممددر  ند صااااااااااارف المواد ما المذاااااااااااتود ات بنا   لى وطاب تعميد ما الذااااااااااايد  (7
 ال ملية إلى الشؤاا المالية.  ام ست نذخة مل وطاب امياالمذتودل مذير باستالم المواد للمذتفيددا اير 

  اتحوا مذتندات الايد المحاسبي:  ياوم المحاسد المالي بتذ يت الايد بعد الااتألد ما توقر الوثائق المطلوبة. (8
 إذا صرف(. –مذير باستالم المواد للمذتفيددا  –ال ملية  مددر ) تعميد 

 تمارس الشؤاا المالية الرقابة  لى المخزاا ما والو استخدام بطاقة صنو لحت بند ما البنود  لى حدا. (9
قي نظاية كت سنة مالية دتي  رد المخزاا باستخدام النموذ  المعتمد اما ثي ياوم المحاسد المالي بالماارنة   (10

 ة اا را  التذويات الالةمة.االمطابا
 درا ى  ند  رد المخزاا إظظار الحالة التي  ليظا المواد سوا  سليمة اا معيدة مل ذكر نول العيد ادر ته. (11
لما درا ي مطاباة البيانات الواردة قي قوائي ال رد مل بطاقات الصااانو احصااار الفراق إا ا دت قي تارير   (12

  را  الالةم.واص ا رضظا  لى مددر الشؤاا المالية ل
 (:32الفقرة )

 إةراداو اتت ق : –أ  ية ايةو  أخرى 
تمثت بشاااكت اسااااساااي المدالخ المذاااتحاة لل ملية  لى مذاااتثمرن العاارات ااألاقاف التابعة لل ملية قي نظاية   (1

 الذنة المالية.
ال ملية  ا لريق  دتي ضااااااااااااادطظا امتابعتظا قي الشاااااااااااااؤاا المالية ما والو  داو متابعة إي ارات  اارات   (2

 المحاسد المالي.
قي نظاية الذاااااانة المالية ا ند إقفاو الحذااااااابات دتي إثدات الي ارات المذااااااتحاة حيث ياوم المحاسااااااد المالي  (3

 نذخة ما  اود الي ار(. –)  داو متابعة االستل ار  اتحوا مذتندات الايد المحاسبي: باثدات الايد.
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 (:34 قرة )
 اصت يف اي يع  اقيات: –أ  ية ايةو  أخرى 

تمثت المدالخ المدقو ة مادما ما قبت ال ملية ماابت ودمات اا مناقل مذاااااااااااتابلية مثت إي ارات مددنة تخل   (1
 الذنة المابلة.

ياوم المحاسااد المالي بتاريخ سااداد المبلخ المتعلق بخدمات اا مناقل مذااتابلية باثداتظا قي الدقاتر المحاساابية   (2
)  اتحوا مذاتندات الايد المحاسابي: يت كت سانة مالية بالمصااريل التي تخصاظا.اقق مبدا االساتحااق اتحم

ساند صارف ما لرف ال ظة المذادد   –نذاخة العاد   –ساند صارف    –مرقق نذاخة ما الشاي  للمبلخ المدقول  
 لظا(.

 (:35 قرة )
 اللراء: –األ يل الثتبت  

مصااافوقة الصاااالحيات المعتمدة قي ال ملية تتي  ملية الشااارا  بعد الحصاااوو  لى التعميد الالةم لعملية الشااارا  اقق 
 الفارة الثالثة االعشراا(. –اقق االلية المذكورة قي اللوائح )الفصت الثالث 

 (:36 قرة )
 الهبتو: –األ يل الثتبت  

 تمثت األصوو التي تحصت  ليظا ال ملية ما الراف وار ية كظدة. (1
 تتطلد ال را ات التالية: (2
  ال ملية باستالم األصت.  ام مددرتعميد 
 .محضر استالم األصت 
 .اثائق ملحية تثبت نات ملحيتظا لل ملية 
  تاددر هيمة التبرل.محضر 
  –) محضااااار اساااااتالم   اتحوا مذاااااتندات الايد المحاسااااابي: الي باثدات الايد بتاريخ العمليةياوم المحاساااااد الم (3

 تاددر(. محضر –اثائق ملحية 
 (:37 قرة )

 األ يل التتيلية داخلنت )التلت يع ت ت التوفي (:–األ يل الثتبت  
تمثت األصاوو الثابتة التي تحصات  ليظا ال ملية ما والو هيامظا بنفذاظا بانشاا  اا تأسايس اصاولظا الثابتة   (1

 مثت المداني.
 تتي  ا لريق التعاقد مل ماااليا ا قق االلية المذكورة قي اللوائح )الفصت الثالث(. (2
3)  
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ت اتتوقر المتطلدات  اوم المحاسااااااد المالي باثدات األصاااااات قي دقاتر ال ملية  ندما يصاااااادح  اهز للتشااااااغيي (4

 نذخة ما العاد(. –) محضر استالم األ ماو المنفذة  اتحوا مذتندات الايد المحاسبي:،   الالةمة لذل 
 
 

 (:38 قرة )
 إجراءاو عتا : –األ يل الثتبت  

الثابتة ال دددة قي سااا ت األصاااوو الثابتة اقق النموذ  المعتمد قي الشاااؤاا المالية  ا  دتي إضااااقة األصاااوو   (1
 لريق المحاسد المالي.

 المذااتندات لما دتي اسااتدعاد األصاات الثابت ما ساا ت األصااوو قي حالة البيل اا التخريد مل الحصااوو  لى   (2
  – مت مزاد  لني  ي حالة البيل )ق  اتحوا مذاااااتندات الايد المحاسااااابي:  الضااااارارية لثدات العملية محاسااااابيا:

 محضر اتالف اا تخريد اصت( –قي حاو التخريد ) تعميد الدارة محضر ل نة مزاد (
قي نظاية كت سااااااانة مالية دتي احتذااااااااب االهالك لألصاااااااوو الثابتة اقق نموذ   داو االهالك المعتمد اياوم   (3

 المحاسد المالي بتذ يت الايد المحاسبي.
 با را   رد دارن قي نظاية كت سنة مالية  لى األقت اقق النموذ  المعتمد. ال مليةتاوم  (4
تحتفظ الشاااااؤاا المالية بملو واص يحتون  لى اثائق امذاااااتندات تثبت ملحية ااقتنا  األصاااااوو الثابتة ما   (5

 .ال مليةقبت 
ة التي  ليظا  درا ى  ند  رد األصااااوو الثابتة إيضاااااح كاقة التفاصاااايت االبيانات  ا كت اصاااات ااظظار الحال (6

 األصت سوا  كاا يعمت اا معيد.
لما درا ى مطاباة البيانات الواردة قي قوائي ال رد مل سااااا ت األصاااااوو احصااااار الفراق إا ا دت قي تارير   (7

 واص ا رضظا  لى مددر الشؤاا المالية ل را  الالةم.
 (:39 قرة )

 الاتئي على االفتثتت :
ال ملية الخيرية لتحفيظ  بشااكت اساااسااي بالعاارات ااألاقاف ك اتعتمد  ملية    ال مليةتتمثت االسااتثمارات قي  (1

 قي تاييي العائد  لى االستثمار ما والو استخدام النذدة التالية: الارآا الحريي
 x 100تت يخن  للاقت او واألوقتف التكلف  ال ÷تكلف  االفتثتت  (  – إةراداو الاقت او واألوقتف)الاتئي على االفتثتت  =  
ملية ضااما  باحتذاااب المؤشاار بشااكت ساانون ا رضااه  لى م لس إدارة ال   ال مليةتاوم الشااؤاا المالية قي   (2

 .تارير المؤشرات المالية
3)  



 

 37من  22صفحة 

 

 
 
ال ملية  يعرذ مؤشااار العائد  لى االساااتثمار ضاااما سااالذااالة ةمنية ما اور ثالث سااانوات ما  مر  ملية   (4

لمالح ة التطور اا الاصاور قي المؤشار لحي تذاتفيد إدارة ال ملية ما النتائج   الخيرية لتحفيظ الارآا الحريي
 .راضة التخاذ ال را ات المناسدةالمع

 ستثمار لل ملية مل مؤشر الذوق لالستفادة ما مدلوالت الماارنة.لما دتي ماارنة مؤشر العائد  لى اال (5
 

 الفصل السادس : التسويات احملاسبية والتقارير واملؤشرات املالية
 (:40الفقرة )

المنتج النظائي الذن يصااااااادر قي نظاية الذااااااانة اا الفترة المالية للن ام المحاسااااااابي ك ا   لل مليةتعتبر التاارير المالية  
يشتمت  لى معلومات مالية ا يير مالية التي تعتبر إحدى اسائت توصيت المعلومات لأللراف ذات العالقة 

 بال ملية .  
 

 (:41الفقرة )
 إلى قذميا:ال ملية تناذي التاارير المالية قي 

: تعد اساااات ابة لطلد معيا ما إدارة ال ملية اا الراف اورى اقق ضاااارارات قانونية ) تخطيطية ك   تقت ير خت ااا 
 رقابية ك اورى....(.

: تعد اقق معادير المحاسااااااااابية المعتمدة ما اةارة الشاااااااااؤاا اال تمااية ليطلل  ليظا اصاااااااااحاب العالقة   تقت ير عتا 
 اتتمثت قي الاوائي المالية ا اليضاحات المرقاة.

 
 (:42الفقرة )

يعتمد قي ال ملية م مو ة ما التاارير التخطيطية االرقابية الداولية االتي تعد قي الشؤاا المالية ما قبت المحاسد 
المالي اتعتمد ما مددر الشااؤاا المالية ا درساات نذااخة منظا إلى المددر العام ام لس إدارة ال ملية كما دتي  

إذا كانت ما متطلدات اسااااتصاااادار الاوائي المالية إلى المحاسااااد   يةالمالإرساااااو نذااااخة منظا قي نظاية الذاااانة  
 الاانوني.
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 ما اهي التاارير الدارية الشظرية:
  داو متابعة الحفاالت النادية الشظرية الواردة للخزينة. ✓
  داو متابعة االستاطا ات الشظرية قي الحذابات المصر ية. ✓
 ميزاا مرا عة بالم اميل ااألرصدة شظريا. ✓
 اهي التاارير الربلية:ما  ✓

 جدول مؤشرات املوازنة الربعية 
 جدول متابعة اجيارات عقارات اجلمعية 

 
 ما اهي التاارير الدارية الذنوية:

 .داو تحليت التبر ات المايدة  
 .داو مخصل مكاقأة نظاية الخدمة  
 .داو اهتالك األصوو الثابتة  
 تارير المؤشرات المالية 
 

 (:43الفقرة )
والو الفترة    ال مليةتعتبر الاوائي المالية اهي  ز  ما ا زا  التاارير المالية اتمثت المعلومات التاريخية  ا نشااااااااااااااط  

 المالية الذاباة.
 (:44الفقرة )
 ما إ داد الاوائي المالية تحايق األهداف التالية: ال مليةتظدف 

 ال ملية  ا قترة معينة.تاديي معلومات بنتي ة العمليات التي قامت بظا  (1
 تاديي معلومات ببياا ما لل ملية ما اصوو اما  ليظا ما التزامات قي لح ة معينة. (2
 توقير البيانات االمعلومات المحاسبية للمذتفيددا. (3
 .تاديي معلومات بيانات ال ملية العمومية (4
 

 (:45الفقرة )
قي نظاية الذااااااانة المالية االمصاااااااادق  ليظا ما قبت المحاساااااااد الاانوني    ال مليةتتألو الاوائي المالية التي تصااااااادرها  

 المعتمد ما اةارة الشؤاا اال تمااية:
 قائمة المركز المالي. (1
 قائمة األنشطة. (2
 قائمة التدقق النادن. (3
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 (:46الفقرة )

م مو ة ما التذاااااااااويات قي نظاية الذااااااااانة المالية ابظدف إ داد الاوائي المالية الختامية ياوم قذاااااااااي الشاااااااااؤاا المالية ب
المحااساااااااااااااابياة ا ال ردياة ا تحضااااااااااااااير بعض الوثاائق الادا ماة المطلوباة ما قبات المحااسااااااااااااااد الااانوني بظادف 
اسااااتصاااادار الاوائي المالية الختامية ك تعد كت هذل التذااااويات ما قبت المحاسااااد المالي اتعتمد ما قبت مددر 

 هي تل  ال را ات:، اما ا ية ملالشؤاا المالية ابحذد النماذ  المالية المعتمدة ما قبت ال
 التألد ما ترحيت كاقة الايود المحاسبية المرتدطة بالذنة المالية. (1
 محضر  رد األصوو الثابتة. (2
محضااار  رد المذاااتودل بالحميات االقيي إلى كرات صااانو المذاااتودل لألصاااناف المو ودة بالمذاااتودل اقت  (3

 ال رد.
 داو األصااااااااوو الثابتة اا داد الهالك ا تحددد االسااااااااتثمارات لويلة األ ت لألمالك المذااااااااتأ رة احذاااااااااب  (4

 االهالك حتى نظاية مدة العاد.
 س ت األصوو الثابتة لنظاية الذنة المالية. (5
 إددال  ميل المبلخ المو ودة بالخزينة إا ا دت قي حذابات ال ملية المصر ية. (6
تذاوية العظد المالية المذاتديمة االمؤقتة إا ا دت قبت نظاية العام ا الحصاوو  لى المصاادقة ما اصاحابظا   (7

 قي حاو صعوبة تذويتظا.
 شظادات مصر ية مصادقة  لى الرصيد قي نظاية العام. (8
 مصادقات المددونيات ما قبت اصحابظا. (9

 قيود تذوية المصاريل المذتحاة االمصراقات المدقو ة مادما. (10
 قيود تذوية الدرادات المذتحاة االدرادات المدقو ة مادما. (11
 بياا بادرادات األاقاف المحصلة االمذتحاة. (12
 سلي الرااتد االبدالت االعمت الضاقي. (13
 بياا بالمذا دات التي قدمتظا ال ملية للمذتفيددا ا دد المذتفيد ما كت مذا دة. (14
 ميزاا مرا عة بالم اميل ااألرصدة. (15
  ام ااستاذ مذا د.دقاتر استاذ  (16
 تحليلي امانات لدى الغير. (17
 تحليلي مصراقات سنوات ساباة. (18
 تحليلي المورددا ا المددنوا. (19
 األثاث ا األ ظزة(. –المداني  –الذيارات  –تحليلي األصوو الثابتة )األراضي  (20
 تحليلي الدرادات األورى. (21
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 تحليلي تذويات سنوات ساباة. (22
 تحليلي المصاريل العمومية. (23
 لي مصاريل المشاريل.تحلي (24
 تحليلي مصاريل  مارة الصدقة ال ارية. (25
 تحليلي مصاريل مركز إدالف. (26
 تحليلي التبر ات العينية. (27
 تحليلي المذا دات العينية. (28
 تحليلي إ انة الوةارة. (29
 تحليلي مخصل مكاقأة نظاية الخدمة. (30
 تحليلي مشرا ات تحت التنفيذ. (31
 صور صكوك األراضي. (32
 الذيارات.صور استمارات  (33
 صور ما مذكرات التذوية اصور الشيكات التي لي تصرف. (34
 صور ما الصفحة األويرة ما كشوف الحذابات الواردة ما المصارف. (35
 صور الخطابات الواردة ما الوةارة اتصنيفظا. (36
 .صور ما  اود الموظفيا (37
 صور ما  اود المذتثمريا. (38
 صور ما قيود تذويات سنوات ساباة. (39
 ي ارات المذتحاة.صورة قيد تذوية ال (40
 وطاب تمثيت ال ملية ابيانات التواصت معظا. (41
 

 (:47الفقرة )
دتولى مددر الشؤاا المالية إصدار التعليمات الوا د إتدا ظا لقفاو الحذابات الختامية قي المو د المحدد قبت نظاية  
العام المالي لل ملية ك بينما دتولى المحاسااااااااااد المالي مظمة إ داد ميزاا المرا عة اتاديمظا لمددر الشااااااااااؤاا  

 قيق.الاانوني للتد  المرا لالمالية لال تماد اما ثي إلى 
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 (:48 قرة )
 تطيير التششراو التتلن :

درقق مل تارير الاوائي    الماليةبا داد تارير سااااانون دد ى تارير المؤشااااارات    ال مليةتاوم الشاااااؤاا المالية قي  (1
المالي ما والو تحليت األدا  اباساتخدام اسالوبي   ال مليةالمالية ك بحيث تعبر المؤشارات المالية  ا نشااط  

 التحليت األقاي ا الراسي.
المالي ما حيث نااط التطور اا الاصااااور مل دراسااااة   ال مليةدوضااااح التارير بشااااكت رقمي ا اصاااافي ادا   (2

 اتحليت األسداب ااقتراح الحلوو.
العام لل ملية اما ثي يعرذ  لى   يعد التارير ما قبت قذاي الشاؤاا المالية قي ال ملية ا يعتمد ما المددر (3

 لللالل ااتخاذ ال را ات المناسدة. ال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا الحرييم لس إدارة  ملية 
تخضااال المؤشااارات المعتمدة قي التارير للمرا عة الدارية الذااانوية ما الشاااؤاا المالية لضااااقة اا تعددت ان  (4

 ال ملية المالي بصورة الثر اضوح اشفا ية.مؤشرات اورى تذا د  لى  رذ نشاط 
 

 (:49 قرة )
 الت ليل األ قي: –تطيير التششراو التتلن  

دتمثت التحليت األقاي ما والو تتدل التغير قي بند ما الاوائي المالية لذاااااالذاااااالة ةمنية تشاااااامت اور ثالثة ساااااانوات ما 
 %( .100اس ) مر ال ملية مل ا تدار الذنة األالى قي سلذلة الدراسة كذنة اس

 دتي حذاب المؤشر كما دلي :
 نت  الاوصاار  ي فااو  األفااتم(ل) نت   –نتااب  )الزيتدةلالوق ( التااوي) = )) نت  الاوصاار  ي فااو  التقت ن   

 100الاوصر  ي فو  األفتم(( * 
 اهي العناصر التي تدرس قي تارير المؤشرات المالية بحذد لرياة التحليت األقاي:

 الدرادات. (1
 التبر ات النادية. (2
 تبر ات الزكاة. (3
 إ مالي التبر ات. (4
 إدرادات العاار ااألاقاف. (5
 إ مالي اصوو ال ملية. (6
 صاقي راسماو العامت. (7
 إ مالي المصاريل. (8
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 المصاريل العمومية. (9
 

 (:50 قرة )
 الت ليل الرأفي: –تطيير التششراو التتلن  

بند ما الاوائي المالية قي سانة معينة منذاوبا إلى بند اور يذامى األسااس )دتي  دتمثت التحليت الراساي ما والو دراساة 
اوتيارل بما دتذاااق مل هدف التحليت( بظدف دراساااة الوةا النذااابي للبند بالنذااادة لألسااااس لمعرقة مدى التغير  
قي الوةا النذااااااااابي مما دؤدن إلى إ طا  مدلوو  ا مدى التطور اا الاصاااااااااور اواصاااااااااة  ند ماارنة الوةا  

 النذبي  لى مدى قترة ةمنية معينة اا الماارنة مل نفس المؤشر ل مليات اورى.
 دتي حذاب المؤشر كما دلي :

 100اليزم الوتذي لذوي ات تتلوتب  لألفتم = ) نت  الذويل نت  األفتم( * 
 اهي المؤشرات التي تعرذ بحذد لرياة التحليت الراسي:

 100ن اإلةراداو الكلن  = )إةراداو الاقت او واألوقتفلاإلةراداو الكلن ( * نتب  إجتتلي إةراداو الاقت او واألوقتف ا (1
 100نتب  إجتتلي التذرعتو ان اإلةراداو الكلن  = )إجتتلي التذرعتولاإلةراداو الكلن ( *  (2
نتااااب  إجتتلي اصاااات يف التتااااتعياو واألنلااااط  ان إجتتلي التصاااات يف = )اصاااات يف التتااااتعياو واألنلااااط  لإجتتلي  (3

 100التصت يف( * 
 100نتب  إجتتلي التصت يف ان اإلةراداو الكلن  = )إجتتلي التصت يفلاإلةراداو الكلن ( *  (4
 100نتب  إجتتلي التصت يف الاتيان  ان اإلةراداو الكلن  = )إجتتلي التصت يف الاتيان لاإلةراداو الكلن ( *  (5
 x100صت يف الاتيان لإجتتلي التصت يف(تتلي التنتب  إجتتلي التصت يف الاتيان  ان إجتتلي التصت يف = )إج (6
 

 (:51 قرة )
 التششراو التتتهي  : –تطيير التششراو التتلن  

المعبر  نظا    لل مليةيعرذ ضااما تارير المؤشاارات المالية م مو ة ما المؤشاارات المرتدطة بالخطة المالية المادرة  
بالمواةنة التاددرية اذل  ما والو ماارنة األرقام الفعلية قي الاوائي المالية مل األرقام المذااااتظدقة قي المواةنة 

 التاددرية بظدف تحددد االنحراقات اتحليلظا.
 ضما المؤشرات المذتظدقة: نتعرذ لظااهي المؤشرات التي 

 إجتتلي اإلةراداو التتتهي   –االن راف  ي اإلةراداو الكلن  = إجتتلي اإلةراداو الفالن   (1
 إجتتلي التصت يف التتتهي   –االن راف  ي إجتتلي التصت يف = إجتتلي التصت يف الفالن   (2
ا (3 اإلةراداو=))إجتاااتلي  االن راف  ي  الفالنااا   نتااااااااابااا   اإلةراداو    –إلةراداو  اإلةراداو التتاااااااااتهاااي ااا (ل)إجتاااتلي  إجتاااتلي 

 100التتتهي  ((*
إجتتلي التصااات يف التتاااتهي  (ل)إجتتلي التصااات يف  –نتاااب  االن راف  ي التصااات يف = ))إجتتلي التصااات يف الفالن   (4

 100التتتهي  (( * 
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 نظام الرقابة الداخلية   الفصل السابع : 
 (:52الفقرة )
 األساليد الحددثة للرقابة الحلية  ا لريق تطبيق مدادس الضدر المؤسذي اا ما يذمى بالحوكمة. ال مليةتعتمد 

 
 (:53الفقرة )

 إلى التألد ما:  ال مليةاتظدف الرقابة الداولية قي 
ت  و اتؤما االلتزام بأهداف اسااااااياسااااااا لبيعة تل  األ مامل هيام ال ملية بأ مالظا بطرياة منت مة تتناسااااااد   (1

 ال ملية.
 حماية ال ملية اممتلحاتظا امو وداتظا. (2
 دقة اصحة االتماو الذ الت االبيانات المالية. (3
 الارار ما كاقة الفلات المذتخدمة للمعلومات المالية. توقير المعلومات االتاارير المناسدة لمتخذى (4
 

 (:54الفقرة )
تتحاق الرقابة الداولية بو ود بيلة اا را ات الرقابة المناسااااادة ابتوقير العناصااااار األسااااااساااااية االتى ي د اا تؤوذ قى 

لاداولياة بكات  اال تداار ايتي االلتزام بظاا اقق ماا هو منصااااااااااااااوص  لياه قى هاذل الالئحاة اذلا  ألحكاام الرقااباة ا
 انوا ظا المالية منظا اييرها االعناصر األساسية هى :

 .يالضدر المؤسذ هلل ملية درا ى  ي يلظيكت التن يما (1)
 تن ي ا ماو ال ملية. يالت م مو ة اللوائح ااألن مة (2)
 الصالحيات ام االت تفويضظا بما دناسد مل لبيعة ا ماو ال ملية. (3)
 دليت إ را ات العمت. (4)
 الرقابة المالية.قوا د  (5)
 المواةنة التاددرية لل ملية. (6)
 ن ام المعلومات المالية. (7)
 .ن الشراف الدار  (8)
 المرا عة الداولية. (9)
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 (:55الفقرة )
 التوظنتى الهنكل

ضاااااااارارة التزام إدارة ال ملية بتنفيذ امراهدة األدا  اقق متطلدات الظيكت التن يمى لل ملية الم اة ما قبت الم لس  
واصااااة ما دتعلق بالوصااااو الوظيفى اتحددد المظام االمذاااالوليات امنح الذاااالطات االصااااالحيات اذل  لرقل 

 ى.لفاية األدا  ااالرتاا  به  لى اا ترا ى  يه مدادس الضدر المؤسذ
 

 (:56الفقرة )
 ليائح الاتل

يصاادرها م لس الدارة  تاوم إدارة ال ملية بأدا  مظامظا ااا داتظا اتذاايير ا ماو ال ملية اقاال للوائح ااألن مة التى 
 لتن ي ا ماو ال ملية اتذييرها بذظولة مل احكام الرقابة  ليظا.

 
 (:57الفقرة )

 لصالحنتو و صل الياجبتوا
يحدد م لس الدارة ضااااما لوائح العمت اا وار ظا صااااالحيات األشااااخاص الرئيذااااييا المنوط بظي إدارة ال ملية اما 
يمكا تفويضاااااااااااااااه ما هاذل الصااااااااااااااالحياات إلى اى ما موظفى ال ملياة ا وريا بحياث يكوا هناالا  توةيل  

بفصاات ساالطات للصااالحيات اتحاقؤ بيا الصااالحيات االمذاالوليات اقصاات الوا دات ااالوتصاااصااات اذل   
 اصالحيات التصددق  ا مظام ااا دات التذ يت ا ا مذلوليات الحفظ .اااللتزام بمصفوقة الصالحيات.

 
 (:58الفقرة )

 التراجا  الياخلن 
 اهي اظيفة رقابية تعمت ال ملية  لى إي ادها اتطويرها مذتابال بحيث دتي تحددد:

 .ن الدار  المذلولة  ا المرا عة الداولية اارتدالظااا دات امذلوليات اصالحيات انطاق  مت ال ظة  (1
تخضاال  ميل  مليات ال ملية للمرا عة الداولية )المذااداة ، المتزامنة، الالحاة( حذاادما تاررل وطر ابرامج   (2

 المرا عة الداولية المعتمدة بواسطة م لس الدارة.
 االمعادير)المظنية ، الرقابية، المحاسبية( المتعارف  ليظا.تمارس إدارة المرا عة الداولية  ملظا اقق األسس  (3
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 (:59 قرة )
 إدا ة التختطر

الخطر هي األحاداث المتوقعاة ايير المتوقعاة االتي يمكا اا تؤثر  كذااااااااااااااياا  لى   باأا ال ملياة  إدارة    تعتبر (1
اصاااااااوو ال ملية اا  لى مواردها بمعنى اور  وامت قد تؤدن بأهداف ال ملية إلى االنحراف  ا مذاااااااارها  

 المرسوم اقق استراتي يات اوطر ال ملية .
بنااا   لى وبرتظااا م مو ااة ما المخااالر التي يمكا اا دؤدن حااداثظااا إلى اثااار    ال مليااةاقااد حااددت إدارة   (2

ساااااالبية  لى نشاااااااط ال ملية ا لذل   ملت  لى دراسااااااتظا ااضاااااال ساااااالذاااااالة ما ال را ات لموا ظتظا اذل  
اتخضاااال إدارة المخالر إلى مرا عة  ،   تنذاااايق األداار بيا اقذااااام ال مليةبحذااااد نواية المخالر اتوةيل ا 

 ية لتاييي ال را ات المطداة اا إي اد إ را ات  دددة قي حاو ظظور مخالر  دددة.دارية سنو 
 اهي انوال المخالر: (3
 انخفاذ إدرادات ال ملية بشكت كبير ▪
 ارتفال قي المصاريل نتي ة سو  الرقابة ▪
 ارتفال مصاريل الصيانة ▪
 تلو اا قاداا األصوو الثابتة قي ال ملية ▪
 ليات كالي ارات الع ز  ا تحصيت ذمي مذتحاة لل م ▪
 اوطا  متحررة ما الموظفيا نتي ة نال الخبرة اا الهماو ▪
 سو  األمانة اا الغش ▪
 ضعو قدرة المنشأة  لى استاطاب المتبر يا ▪
 ةضعو مذتوى الخدمات المادم ▪
 اهي ال را ات المطداة لدارة المخالر : (4
  حماية اصوو المنشأة.تفعيت اتطبيق مفظوم ابيلة الرقابة الداولية بما دؤدن إلى 
 .تطبيق دارة مذتندية محاسبية امالية متحاملة اتخضل للمرا عة باستمرار 
 لية اتنويل اساليد تنمية الموارد تنويل مصادر الموارد المالية لل م. 
 .اضل لوائح اا را ات مالية لضدر  مليات الصرف قي المنشأة 
  الحفا ة.وضول الموظفيا إلى دارات تدريد مذتمرة لرقل 
  يرس الوال  ارح التعااا ااالوالص قي العمت لدى قريق العمت ما والو التشااااااا يل اقتح قنوات التواصااااااات

 مل الدارة.
 .تطبيق بعض ال را ت االضا ية لضماا حماية حاوق المنشأة كال رد المفا ئ 
 .الصيانة الدارية ألصوو اامالك ال ملية 
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 الفصل الثامن : املوازنات التقديرية 
 (:60الفقرة )

اتشامت  هي اداة للتخطير االمراهدة اتعبر  ا التاددرات المالية المخططة  ا سانة مالية ،  لل مليةالمواةنة التاددرية  
تاددرات الدرادات المتوقل تحقياظا، اتاددرات المصااااااااراقات ال ارية لنشاااااااااط ال ملية ، كما تشاااااااامت تاددرات  
االنفاق الراساامالي اتحلفة النشاااط المخطر إن اةل بما يذاامح باظظار نتي ة النشاااط المذااتظدقة  ا ساانة مالية  

 ا  لى ال ملية العمومية ال تمادها.مابلة االمركز المالي قي نظادتظا اياوم م لس الدارة بعرضظ

 
 (:61الفقرة )

يصادر المددر العام لل ملية قرار بتشاكيت ل نة إ داد مشارال المواةنة التاددرية قي مو د اقصاال اليوم الخامس  شار 
 ما كت  ام. الميالديةللذنة  نوقبر ما كت سنة ميالدية ما الشظر

 
 (:62الفقرة )

 الخاص بمشرال المواةنة التاددرية:دتضما قرار المددر العام 
 قوائي اتعليمات اقوا د إ داد المواةنة التاددرية للذنة المالية الاادمة. (1
 تشكيت ل نة إ داد مشرال المواةنة التاددرية اآلية  ملظا ك االتي تتألو ما: (2
 )المددر العام )رئيذا لل نة 
 )رئيس الشؤاا المالية )نائد لرئيس الل نة 
  الماليالمحاسد 
 .ممثت  ا كت قذي ما اقذام ال ملية األورى 
تحددد مكاا امو د اتاريخ انعااد اال تمال األاو لل نة بتاريخ اقصاااااال  شااااارة ايام ما صااااادار قرار تشاااااكيت   (3

 الل نة.
 

 (:63الفقرة )
اال تمال األاو اضااال تصاااور االي لخطة العمت ااألداار الرئيذاااية لحت قذاااي ما األقذاااام قي إ داد مشااارال دتي قي 

المواةنة التاددرية ا اضاااال برنامج ةمني لتاديي ماترحات ا ضااااا  الل نة  لى اا دتي إرساااااو تل  الماترحات  
رية قي مو د اقصاااال  شاااراا دوم ما  إلى الشاااؤاا المالية التي تاوم بالدار الرئيذاااي قي إ داد المواةنة التادد

 .تاريخ اال تمال األاو
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 (:64الفقرة )

بت ميل اتنذاايق االقتراحات اا داد التصااور األالي  ا مشاارال المواةنة التاددرية اارساااو نذااخة  الماليةتاوم الشااؤاا  
اقي مو د اقصااااال ثالثيا دوم ما اال تمال األاو ابنا   لى للد المددر العام دتي د وة  إلى المددر العام ك

 الل نة لال تمال الثاني .
 

 (:65الفقرة )
قي اال تمال الثاني لل نة إ داد مشااااااارال المواةنة دتي المناقشاااااااة االمرا عة للوصااااااات إلى التصاااااااور النظائي لمشااااااارال 

 نذخة ما المشرال إلى م لس إدارة ال ملية ليتي العرذ ا المناقشة. المواةنة التاددرية ليتي الحاا إرساو
 

 (:66الفقرة )
ياوم م لس الدارة بمناقشااااااة المشاااااارال بحضااااااور المددر العام ا رئيس الشااااااؤاا المالية بظدف التوصاااااات إلى الشااااااكت 

ا ثي دتي  رذ النظائي لمشااااااااارال المواةنة التاددرية مل الطلد با را  اية تعددالت قي حالة الضااااااااارارة ك ام
 لال تماد. ال ملية العموميةمشرال المواةنة التاددرية  لى 

 
 (:67الفقرة )

 اا مشرال المواةنة التاددرية ي د اا دتماشى مل الخطة العامة لل ملية بحيث دتضما ما دلي:
ا تمدت قي إ داد  ملة األهداف الحمية االنواية المتوقل تحقياظا والو ساااااااااانة المواةنة ااالقتراضااااااااااات التي   (1

 المواةنة التاددرية.
تذااظي كاقة اقذااام ال ملية قي اضاال المواةنة التاددرية باألساالوب ا التوقيت الذن تحددل ل نة إ داد مشاارال   (2

 المواةنة.
 دتي إ داد المواةنة اقق التبويد بالدليت المحاسبي المعتمد قي ال ملية. (3
االرتدالات ال دددة   ال نا دت ك والو سااانة المواةنة متضااام برنامج االساااتثمار قي النشاااا ات اا العاارات كاا (4

 ا الذداد المتوقل والو سنة المواةنة التاددرية.
برنامج النفاات الراساامالية )األصااوو الثابتة( متضاامنا اال تمادات الحلية االمتوقل صاارقظا والو ساانة المواةنة  (5

 التاددرية.
 الدشرن امصراقات التشغيت. برنامج المصراقات الدارية متضمنا تحلفة العنصر (6
 برنامج الدرادات االتبر ات المتوقعة والو سنة المواةنة التاددرية. (7
تاوم الشاااؤاا المالية با داد المواةنة التاددرية ألن بند ما البنود ال يال ضاااما اوتصااااصاااات اا مذاااؤاليات   (8

 األقذام األورى.



 

 37من  33صفحة 

 

 (:68الفقرة )
 ما دلي: ال ملية العموميةالمواةنة التاددرية ما قبت  ا تماد دترتد  لى 

تصاادح المواةنة بعد اال تماد االتعميي  لى مختلو اقذااام ال ملية وطة  مت لل ملية لذاانة المواةنة ايكوا   (1
 لت قذي مذلوال  ا تنفيذ المواةنة  يما يخصه ايكوا م لس الدارة مذلوال  ا تنفيذ المواةنة الحلية.

لمواةنة التاددرية إذا لصااااالحية الصاااارف لأليراذ المحددة قيظا اممارسااااة األنشااااطة المختلفة  يعتبر ا تماد ا (2
 تدعا لما  ا  قي وطة ااستراتي ية  مت ال ملية االمواةنة التاددرية.

 ال ي وة تعددت المواةنة التاددرية بعد ا تمادها. (3
اوم الماددر العاام بناا   لى تارير  قي حااو ا ود بعض االنحراقاات باالمصااااااااااااااراقاات قاابلاة للزياادة اا النال ي (4

 الشؤاا المالية بتاديي  رضا سببيا لم لس إدارة ال ملية للتعددت.
 ال ي وة نات اال تمادات ما بند ألور إال بعد مواقاة م لس إدارة ال ملية  لى ذل . (5
 

 (:69الفقرة )
اثنا  إ داد مشاااارال المواةنة التاددرية ادووو الذاااانة المالية ال دددة دتي الصاااارف بالنذاااادة للمصااااراقات التشااااغيلية قي 
حداد تاددرات مشاااارال المواةنة التاددرية الماترحة اا المواةنة التاددرية للذاااانة المالية الذاااااباة ادظما اقت ك اما 

لمواةنة اما األ ماو المعتمدة سااباا  ي وة االساتمرار قي الصارف األ ماو الراسامالية قال تتي إال بعد ا تماد ا
  ليظا حذد سير العمت.

 
 (:70الفقرة )

 تارير المواةنة التاددرية  لى شكت إ مالي سنون ت ميعي ا ربل سنون. إ داد دتي 
 

 (:71الفقرة )
المالي اثنا  الذانة المالية با داد تارير ربل سانون بالضااقة إلى تارير سانون بحيث دتي ماارنة األرقام  المحاساد ياوم  

الفعلية مل المخططة ضاما المواةنة التاددرية اتحليت تل  االنحراقاتك درسات نذاخة ما التارير بعد اال تماد  
ة للوطاااار اا را  الالةم قي حااااو ما ماااددر الشااااااااااااااؤاا الماااالياااة إلى الماااددر العاااام ا م لس إدارة ال مليااا

 االنحراقات المؤثرة.
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 الفصل التاسع : تنمية املوارد املالية 
 (:72 قرة )

اي اد موارد مالية دائمة لل ملية مل العمت  لى حذاا إدارتظا ااساتثمارها لتمويت ا مالظا ياصاد بتنمية الموارد المالية  
 انشالاتظا ابما يحاق اهداقظا.

 
 (:73 قرة )
  ملية  لى مصادر متنو ة كمصادر للدوت:التعتمد 

 الاطال الحكومي (1
 الاطال الخاص االشركات الت ارية  (2
 المؤسذات المانحة (3
 اقراد الم تملا ر او األ ماو االت ار  (4
 الزكاة (5
 الصدقات  (6
 األاقاف (7
 المشاريل االستثمارية  (8
 التذويق االلحترانيدتي  مل التبر ات ما المخالدات االزيارات اا (9

 التيشتل اييلت (10
 

 (:74 قرة )
  ا تنمية الموارد المالية: ال مليةمذؤاليات إدارة 

اضاااااااااااااال اتطوير وطااة متحاااملااة يحاادد قيظااا االدارة االمصاااااااااااااااادر   الدارة اا ما دوقض دتولى رئيس م لس   (1
 االتحاليل لتنمية الموارد المالية بال ملية.

اا ما دوقض تتولى ادارة الموارد المالية مذااااااؤالية تطبيق الخطة بأشااااااراف مداشاااااار ما رئيس م لس االدارة   (2
 لضماا تنفيذ دقيق امن ي لتنمية الموارد المالية.

 مذؤالية هياس مؤشرات األدا  الخاصة بمنظ ية تنمية الموارد المالية . دتولى اميا  ام ال ملية (3
دتولى رئيس م لس االدارة مذؤالية مرا عة قا لية اقعالية امدى تطبيق المنظ ية ما والو التغذية الرا عة   (4

 ما نتائج هياس مؤشرات االدا  المعتمدة للمنظ ية بما يضما التحذيا االتعلي لما هو اقضت.
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 (:75 قرة )
 اقق الخطوات التالية: ال مليةتتي إدارة  ملية تنمية الموارد المالية قي 

قطاا اات حكومياة اا    كاانات ياوم مذاااااااااااااالوو تنمياة الموارد باا اداد قاائماة بيااناات لحااقاة ال ظاات الماانحاة سااااااااااااااوا ل   (1
 لددظا.ظداف تذويق ا ماو ال ملية ر او ا ماو التي سيتي است مؤسذات مانحة اا ت ار اا

ياوم مذاااالوو تنمية الموارد بالتواصاااات مل اقذااااام ال ملية لعمت إحصااااائية بأ ماو امشاااااريل ال ملية المنفذة  (2
اشااااااورات االمطبو ات الد ائية  بر ال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا ال لى التارير الذاااااانون لل ملية ا   اااللالل

 للتذويق لل ملية لدن ال ظات المذتظدف د مظا لل ملية.
متوسااطة الد ي    –صاانيل الشااركات االمؤسااذااات ار او األ ماو الدا ميا لثالث قلات ) صااغيرة الد ي دتي ت (3

 كبيرة الد ي (  –
ااساائت  ياوم رئيس الاذاي بتشاكيت قريق للتذاويق االلحتراني لحاقة انشاطة ال ملية ااساتخدام التانيات الحددثة   (4

 ل مل التبر ات. التواصت اال تما ي االمؤثريا
 الخطر للحمالت الموسمية.دتي اضل  (5
دتي متابعة كاقة الدا ميا االتواصاااااااااااات الدارن اتاديي وطاب للشااااااااااااكر  لى د مظي اتعظد بأنفاق الد ي  لى   (6

اكذل  متابعتظي بالتاارير الدارية الخاصاة بالمشااريل االتاارير الختامية لمشااريعظي االاوائي    الو ه المتفق  ليه
 .عمت  لى استمرارية د مظي لل مليةالثاة اتعزيز العالقة االالمالية  ند الطلد اذل  لتفعيت ركا 

الدرادات اتصاانيفظا اقرةها حذااد نو ظا امادارها اتحددد   رلحصاااالسااتفادة ما البرامج التانية اتطويرها  ي  تد (7
 اهي شرائح الدا ميا اات اهات المؤسذات المانحة التخاذ قرارات قعاله لتنمية الموارد المالية. 

نمية الموارد بطدا ة الخطابات المو ة لل ظات المذاااااااااااااتظدقة اتوهيعظا ما رئيس م لس االدارة  ياوم قذاااااااااااااي ت (8
  .بعة  بر الظاتو اتدايا المالح ات اارقاق التاارير اارساو الفالذات ايتي المتا

ياوم قذاااااي تنمية الموارد بتحضاااااير الخطابات االتاارير االمونتا  بأ ماو امشااااااريل ال ملية الخاص االتارير   (9
اثنا   ااقراد  مانحة     ظات الدا ميا ما مؤساااذاااات ا الذااانون لرئيس قذاااي تنمية الموارد المالية لعرضاااظا  لى  

الزيارات اتعريفظي بأ داد المذااااااااااااتفيددا اقتح الم االت للشاااااااااااارالات اييرها ما المشاااااااااااااريل التي ما الممكا  
 تنفيذها.

 يتم تنمية الوالء الداعمني والتواصل الدوري معهم .  (10
 (:76 قرة )

  لى اساليد  دددة قي تنمية الموارد المالية: ال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا الحرييتعتمد  ملية 
 االتصاالت الشخصية (1
 الخطابات الشخصية (2
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 االتصاالت التليفونية (3
 االستاطال الشظرن  (4
 الرسائت الفالذية (5
 استثمار ال واو برسائت للمتبر يا (6
 يديةال ملية الخيرية لتحفيظ الارآا الحريمالحمالت  (7
 الحمالت االلحترانية )ااتس اب ك تويتر ك انذت رام ك سناب شات ك ا النات  و ت ك ... الخ( (8
 الحفالت الذنوية االلاا ات االمناسدات التي دد ى لظا ميذورن الحاو (9

 استثمار المواسي الدارية كرمضاا ااألاياد  (10
 ا رضظا  لى المؤسذات المانحة ار او األ ماوتاديي المشاريل  (11
 الد وة للتبرل ما والو اال الم اا تماد اسائت التذويق االلحتراني (12
 تأ ير بعض ممتلحات ال ملية (13
 االستثمار العاارن . (14
 بنا  االاقاف. (15
 استاطاب المتطو يا قي العمت الخيرن  (16
 تحريي الدا ميا بما يذمح استمراريتظي (17
 نية اهو كت شي  يير الماوحمالت  مل المواد العي (18
 (صنيل ابعائد ربحي )الورقك المالبسك المعادك االثاثك اال ظزة المذتعملةالتعااا مل شركات ا ادة الت (19
ال ملية ك لوحات الشااااااوارل ك مطبو ات ال ملية ك دليت   ساااااايارات االسااااااتفادة ما كت اساااااايله د ائية ممكنة )  (20

 الظاتو اييرها (
 مل  دد ما العلما  االمؤلفيا قي  عت ريعظا لل ملية .اقو الحتد بحيث دتي االتفاق  (21
 التاديي  لى وصومات قي شرا  ان احتيا ات للمؤسذة اهذا سيوقر التحاليل. (22
 االدارة الفعالة الرشيدة االتي تذظي بدارها قي تخفيض النفاات ما ناحية اةيادة الدوت ما ناحية اورى. (23
 الد وة للسظام قي كفالة االدتام. (24

 (:77 قرة )
تنمية الموارد المالية المااديس التالية لدارة القياس  بر تارير سانون  ا ادا  قذاي تنمية الموارد المالية  قذاييذاتخدم  
: 

 100مؤشر حصر ال ظات الدا مة = )ال ظات التي تي حصرها/ دد ال ظات الدا مة الحلية( * (1
 x100(التي تي حصرهامعظا /ال ظات  مؤشر التواصت مل ال ظات الدا مة = )ال ظات التي تي التواصت (2
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 الفصل العاشر : اعتماد اللوائح والتعديالت 
 (:78الفقرة )

،  لى اا تحاادث كاات 1/1/1437اتطبق ا تدااارا ما    ما قباات م لس إدارة ال مليااة  لل مليااةتعتمااد اللوائح الماااليااة  
 ثالث شظور.

 
 (:79الفقرة )

تخضال اللوائح المالية لمرا عة دارية كت ساتة اشاظر  لى األقت  اتخضال للتعددت اا الضااقة بنا   لى مذكرة مددر 
 الشؤاا المالية بعد اال تماد ما م لس إدارة ال ملية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


