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مت اعداد هذا الدليل لتزويد املنظمات غري الرحبية باالدوات الالزمة لبناء قدراتها وتطوير مهاراتها يف جمال
االدارة املالية ،وتشجيعها على تنفيذ املمارسات االساسية يف هذا اجملال ،وحيتوي هذا الدليل على العديد

من النماذج والتعليمات اليت تساعد املنظمة على تنظيم امورها املالية ،كما مت التطرق فيه اىل عدة نواحي
مالية وادارية حتتاج املنظمة لوجودها وهي:
• عمليات الشراء .
• املوازنات.

• اجراءات السالمة .

• دفرت النقدية ودفرت البنوك.

• الدفعة النقدية املقدمة وتصحيح األخطاء.
• التسوية املصرفية.

• التقارير املالية والقواعد االساسية لعقود اجلهات املاحنة.
وجتدر االشارة اىل أهمية وجود دليل مالي يف املنظمات غري الرحبية يتضمن شرح ووصف النظمتها املالية،
حيث يساعد الدليل املالي املوظفني على فهم مسؤولياتهم وعلى ربط األنظمة الداخلية املختلفة ،كما يقلل

وجود الدليل من امكانية التوقف يف العمل الناتج عن التغيري يف املوظفني .وعلى املنظمة اشراك املسوؤلني
عن الوحدات املختلفة فيها يف اعداد الدليل املالي والذي جيب ان يكون سهل القراءة .

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.1نظرة عامة

وقد حيتوي الدليل املالي للمنظمة على بعض املواضيع املذكورة ادناه ،حيث ان هذه املواضيع هي على

سبيل املثال ال احلصر :

• املسؤوليات والتسلسل املؤسسي.

• التعليمات املالية للموازنة والرواتب والسفر والسيارات.

• التعليمات االدارية واملالية للمشرتيات والبنوك واحملاسبة.
• دليل احلساب.

• أي معلومات أخرى كأمثلة ومراجع وجداول.
أهداف الفصل:

يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على:

• التعرف على مفهوم االدارة املالية ومبادءها وعناصر النظام املالي.
• تطوير مهارة عمل املوازنات والتسوية املصرفية.

• فهم اخلطوات األساسية لعمليات الشراء واجراءات السالمة.

• استخدام التعليمات املالية يف دليلها املالي واالداري لغايات التطبيق كالدفعة النقدية املقدمة ،وتصحيح
األخطاء ،ودفرت النقدية ،ودفرت البنوك ،واعداد التقاريراملالية ،والقواعد االساسية لعقود اجلهات املاحنة.
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اإلدارة املالية Financial Management

تساعدك على إنفاق أموالك بالطريقة اليت تنويها (املساءلة) ،مسك الدفاتر بطريقة واضحة ومنظمة لبيان كم

أنفقت (الوضوح) ،إعداد تقاريرعن كيفية إنفاق أموال املنظمة(الشفافية).
الشراء Purchase

لتطبيق مبدأ الشفافية ،على املنظمة العمل ضمن اجراءات واضحة مبا يتعلق باجراءات املشرتيات.

املوازنات Budgets

تساعدك على االجابة على األسئلة التالية :ما هي قيمة امجالي املبلغ املتوفر حاليا لدى املنظمة (الدخل) ؟ما

هي االشياء املختلفة اليت سوف تقوم بإنفاق املال عليها (اإلنفاق)؟ متى ستنفق هذا املال؟ السبب /الغرض
من إنفاق املال (األنشطة)؟

الفصل يف املهام Segregation of Duties

أهم الضوابط يف اإلدارة املالية وحيد من خماطر التدليس أو إساءة استخدام األموال.

أساسيات بناء االنظمة المالية

املصطلحات االساسية واالختصارات:

الدفعة النقدية املقدمة Advance Payment

هي النقود اليت تعطى لشخص ما من صندوق النقدية للخروج وشراء شيء ما أو استخدام النقود لغرض ما
حيظى باملوافقة.

التسوية املصرفية Bank Reconciliation

تقارن عملية التسوية املصرفية بني دفرت احلساب املصريف اخلاص بك وكشف احلساب املصريف الذي يصدره
البنك الذي تتعامل معه كل شهر.

التقارير املالية Financial Reports

إحدى أدوات اإلدارة :فهي تساعد على ضمان املساءلة والشفافية والوضوح وجيب إعدادها شهريا.

العقود واجلهات املاحنة Contracts and Donors

تنص االتفاقيات على :مقدار األموال اليت ستصرف يف كل مرة ،عدد املرات اليت سوف يتم فيها منح مدفوعات

جديدة ،أنواع التقارير أو املستندات اليت جيب تقدميها للحصول على دفعات مالية جديدة ،املستندات اليت
جيب تقدميها.
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 5.2.1مفهوم اإلدارة املالية

اإلدارة املالية تساعدك على

• إنفاق أموالك بالطريقة اليت تنويها (املساءلة).

• مسك دفاتربطريقة واضحة ومنظمة لبيان كم أنفقت وكم تركت لإلنفاق (الوضوح).
• إعداد تقارير لألعضاء عن كيفية إنفاق أموال املنظمة (الشفافية).

• مسك الدفاتر لبيان كيفية إنفاقك لألموال (اجملاالت/البنود اليت أنفقت أموالك) (الشفافية).
• احلفاظ على أموالك من األخطاء والسرقة والتدليس (أو احلد من ذلك).

• تبني للجهات املاحنة أنك قد استخدمت أمواهلم بالشكل املالئم (املساءلة).
• التخطيط للمستقبل.

 5.2.2املخاوف املتصلة بالنقود

• من الطبيعي أن تتملكك املخاوف فيما يتعلق بالنقود.
• إن إدارة النقود حتتاج إىل التمرس.

• سوف تتعلم كيفية إدارة النقود بغرض مساعدتك على حتقيق أهدافك وتفادي املشكالت.

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.2اإلدارة املالية

 5.2.3مبادىء االدارة املالية

تستند االدارة املالية على ثالثة مبادئ اساسية هي :الشفافية والوضوح واملساءلة ،ومن املهم ان تأخذ هذه

املبادىء بعني االعتبار عندما تقوم بإدارة النقود حتى تكون لك مصداقية ،وفيما يلي املؤشرات اليت تضمن
تنفيذ املنظمة هلذه املبادئ.

مؤشرات على الوضوح
• سهولة العثور على املستندات والسجالت.
• سهولة قراءة املستندات.

• ترتيب املستندات يف ملفات بالشكل الصحيح وبالرتتيب الصحيح.
• سهولة قراءة السياسات وفهمها.

مؤشرات على الشفافية
• أداء كل شيء يف العلن وبوضوح تام (األمور غري خافية).

• األعمال والقرارات تكون مجيعها مفهومة لدى إدارة املنظمة وألعضائها وللجهات املاحنة.
• يستطيع كل شخص أن يفهم السبب يف الطريقة اليت حتدث بها األمور.

• االحتفاظ بسجل مكتوب لتوثيق األعمال والقرارات ،وتكون عملية التوثيق مبستندات دقيقة وكاملة.
• التوثيق مبستندات عندما يطلب ذلك.
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• أن تفعل ما تقول أنك تفعله (احلفاظ على وعودك).
• إنفاق النقود على األنشطة املتفق عليها.
• إنفاق النقود وف ًقا للموازنة.
• اتباع اإلجراءات املتفق عليها.

 5.2.4أسئلة خبصوص االدارة املالية
• من املسؤول عن اإلدارة املالية؟

كل شخص يف املنظمة ممن يتعامل مع النقود أو يستخدم األصول مسؤول عن اإلدارة املالية لتلك املنظمة.

• املخططون :املخططون مسؤولون عن تأمني النقود واختاذ القرارات بشأن مقدار النقود املطلوبة ،وكيفية

استخدام تلك النقود يف حتقيق رسالة املنظمة وأهدافها ،وهم يقومون بإعداد املوازنات واعتمادها ،وغالبًأ
ما يوجه أولئك األشخاص األسئلة التالية :ما الذي حنتاجه؟ كيف سيساعدنا على حتقيق أهدافنا؟ هل يستحق
التكلفة؟ هل نستطيع احلفاظ عليه؟ هل لدينا املقدرة على استخدامه بفاعلية؟

وغالبًا ما يكون هؤالء األشخاص أعضاء جملس إدارة ،أو أعضاء جلنة تنفيذية ،أو مدراء ،أو رؤساء تنفيذيني

(وقد يكونون ماسكي الدفاتر يف حالة إحدى منظمات اجملتمع املدني) .وغالبًا ما يقوم العاملون امليدانيون
بإبالغ أولئك األشخاص باحتياجاتهم.

أساسيات بناء االنظمة المالية

مؤشرات على املساءلة

• املراقبون واحلماة :املراقبون واحلماة املاليون مسؤولون عن التأكد من أن النقود واألصول تستخدم للغرض
املقصود منها ،وغالبًا ما يؤدي أولئك األشخاص املهام التالية :وضع سياسات لضمان أن النقود واألصول
تستخدم بالشكل الصحيح ،مراقبة استخدام النقود (االحتفاظ بالنقدية وتوزيعها ومسك احلسابات وقوائم

األصول وإعداد التقارير املالية) ،التأكد من أن األشخاص املالئمون يستخدمون النقود واألصول يف
األغراض املالئمة.

• األشخاص الراغبون يف استخدام النقود أو أحد األصول لديهم الصالحية الستخدامها.
• يستخدم األشخاص النقود واألصول لألغراض الصحيحة.
• ختضع األصول لعملية صيانة جيدة.

وغالبًا ما يكون هؤالء األشخاص أعضاء جلنة تنفيذية ،أو مدراء ،أو حماسبني ،أو ماسكي دفاتر ،أو حراس ،أو
عاملي نظافة ،أو سائقني.

• املستخدمون :األشخاص الذين يستخدمون النقود واألصول مسؤولون عن التأكيد على أن تنجز األصول
الغرض املطلوب منها ،ويتأكدون من أن النقود واألصول تستخدم للغرض من ورائها وبالشكل الصحيح،

تستخدم بشكل آمن ،ويكون هؤالء األشخاص عادة كل شخص يف املنظمة من مدراء ،وماسكي دفاتر،
وعمال ميدانيني ،وسائقني ،وعاملي نظافة  ...إخل.

ً
خمططا ومراقبًا ومستخد ًما،
ولألشخاص مسؤوليات متداخلة فيما يتصل باإلدارة املالية ،فقد يكون املدير

وقد يكون السائق كذلك حاميًا ومستخد ًما ،وغالبًا ما يكون ملاسكي الدفاتر واحملاسبني دو ًرا يلعبونه يف كافة
األدوار األربعة املذكورة أعاله.
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أغلب املدراء املاليني يف املنظمات غري الرحبية مسؤولون أمام اللجان التنفيذية وأمام اجلهات املاحنة،

وإن كانت املنظمة مسجلة قانونيا تكون مسؤولة أمام احلكومة إن قررت إجراء عملية تدقيق ،فإن كانت

املنظمة ذات عضوية فقد خيضع املدراء املاليني للمساءلة أمام أعضائها.
• ما هي مسات اإلدارة املالية اجليدة؟

• يضمن النظام املالي املساءلة وتأمني األموال عند احلاجة إليها كما يضمن الوضوح.

• يتم إعداد املوازنات يف الوقت املالئم لتأمني األموال عند احلاجة إليها ،وتعكس تلك املوازنات املطلوب
تنفيذه من أنشطة.

• تكون عملية احملاسبة دقيقة وحمدثة.

• يتم جلب املوارد يف الوقت املالئم لتنفيذ األنشطة حسب اخلطط املوضوعة.
• تستخدم املوارد يف األغراض املقصودة من ورائها.
• تستخدم املوارد بشكل حمرتم وآمن.

• يتم إعداد التقارير يف مواعيدها املقررة وبالشكل الصحيح.
• ما هي فوائد اإلدارة املالية اجليدة؟

• األموال تكون متاحة لتنفيذ األنشطة عند طلبها.

• يتم جلب املوارد وإتاحتها يف الوقت املناسب لتنفيذ األنشطة وف ًقا للخطط املوضوعة.

أساسيات بناء االنظمة المالية

• من الذين يساءل أمامهم املدراء املاليون؟

• البنود الرئيسية يف املوازنات يتم اإلنفاق عليها وعادة ما يؤدي ذلك إىل استمرار الدعم من جانب اجلهة
املاحنة ،وهو ما يتيح للمنظمات االستمرار يف تنفيذ أنشطتها.

• املوارد اليت ال تدخل يف املوازنة ال يتم شراؤها ،أو يتم شراؤها فقط مبوافقة خطية مسبقة مما يؤدي إىل

بناء ثقة اجلهات املاحنة ،ومن االفضل مع اجلهات املاحنة اجلديدة االلتزام باملوازنة واخلطة وعدم طلب

ما خيتلف عما هو وارد فيهما ،ومن املمكن ملنظمة ما أن تضع موازنة جديدة بعد أن تكون املوازنة األوىل
قد مت تنفيذها بالكامل ،ويؤدي ذلك إىل بناء ثقة اجلهات املاحنة كما يؤدي إىل دعمها.

• يتم احلد بشكل كبري من سرقة موارد املنظمة وسوء استخدامها عندما تكون اإلدارة املالية رشيدة ،ألن

األشخاص داخلها يفهمون أن املدراء يتتبعون أموال وأصول املنظمة ،ويعين ذلك أن األموال متاحة لتنفيذ
األنشطة املخطط هلا.

• كيف ميكن لغياب اإلدارة املالية اإلضرار باملنظمة؟

إن استخدام األموال بفاعلية وأمانة ال يضمن النجاح ،ولكن من املؤكد أن استخدام األموال بال فاعلية

وعدم أمانة يقلل من فرص املنظمة يف النجاح ،ويؤثر سوء اإلدارة املالية على جلب املوارد املطلوبة
لتنفيذ األنشطة يف الوقت املالئم ،ومن بني املشكالت اليت تواجهها املنظمات اليت تفتقر إىل اإلدارة

املالية السليمة ما يلي:

• عدم توفر األرصدة الكافية لتنفيذ األنشطة ألن املدراء ال يقومون بإعداد املوازنات أو التقارير املالية يف
مواعيدها املقررة.

• األرصدة متاحة ولكن املوارد ال يتم توفريها يف الوقت املالئم لتنفيذ األنشطة وف ًقا للخطط املوضوعة.
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انعدام الثقة يف املنظمة ،وعادة ما يؤدي ذلك إىل نقص يف التمويل من جانب اجلهات املاحنة.

• إن سرقة موارد املنظمة أو سوء استخدامها من االمور شائعة احلدوث عندما تكون اإلدارة املالية سيئة ،النه
سريعا سيتم ادراك أن املدراء غري قادرين على تعقب أموال وأصول املنظمة ،وعادة ما يؤدي ذلك إىل

نقص يف التمويل من جانب اجلهات املاحنة.

• ما الرابط بني اإلدارة املالية وإعداد الربامج؟

• تضمن اإلدارة املالية السليمة ببساطة أن متتلك املنظمة املوارد لتنفيذ براجمها ،املدير املالي الناجح
يعمل على ضمان أن تكون األموال متاحة عند احلاجة إليها وأن تلك األموال تستخدم بفاعلية وف ًقا خلطط
املنظمة.
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 5.3.1عناصر النظام املالي

• املستندات :املوازنة وعقد اجلهة املاحنة والسياسات املالية  /الدليل املالي.

• دفاتر األستاذ :دفرت البنك ودفرت النقدية وأستاذ الدخل وأستاذ املصروفات.

• السجالت :سجل الشيكات وسجل األصول وسجل تتبع األجهزة واملعدات وسجل مراقبة النقدية.

• مناذج متنوعة :الدفعة النقدية املقدمة وثالثة عروض أسعار وطلب شراء وإيصال داخلي وإيصال حتويل
نقدية.

• اإليصاالت :إيصال استالم النقدية وإيصال الدفعة النقدية املقدمة وإيصال استالم الشيكات.
• التسويات :التسوية النقدية والتسوية املصرفية وميزان املراجعة.
• التقارير :التقرير املالي.
 5.3.2تعريفات

• املوازنة :هي خطة واتفاقية عن كيفية صرفك الموال املنظمة ،وسوف تبقي موازنتك يف نفس جملد أستاذ
املصروفات.

• العقد :العقد املربم مع اجلهة املاحنة ،ويصف العقد األنشطة اليت تستطيع متويلها باملال واإلطار الزمين

ونتائج اإلنفاق وأية تعليمات للجهة املاحنة عن كيفية إدارة املوازنة ،ويتم االحتفاظ بالعقد يف نفس اجمللد

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.3التنظيم

الذي حتتفظ فيه بالتقارير املالية.

• السياسات واإلجراءات :السياسات واإلجراءات هي املستندات اليت توفر التعليمات والتوجيهات األساسية
عن كيفية قيامك بإدارة العمليات املالية.

• تقريرالدفعة النقدية املقدمة :الدفعة النقدية املقدمة هي استالم شخص ما نقودًا لشراء شيء ما أو دفع مقابل
شيء ما ،وجيب استخدام منوذج تقرير كهذا لقيد ما يلي :املبلغ الذي مت إعطاؤه ،املبلغ املتبقي الذي
متت إعادته ،قيمة املقبوضات ،مجيع النقود اليت مت بيانها.

• ثالثة عروض أسعار :عرض السعر هو إبالغ البائع إياك بتكلفة شيء ما ،ويطلق عليه ثالثة عروض أسعار ألنه

يتعني عندما تستخدم هذا النموذج أن حتصل على عروض أسعار من ثالثة موردين خمتلفني على األقل،

ونستخدم هذا النموذج كي نقيد كل عرض سعر حتى يتسنى لنا مقارنة األسعار ،وترغب بعض اجلهات املاحنة
يف احلصول على هذا النموذج لكل عملية شراء ،كما ترغب معظم اجلهات املاحنة األخرى يف استخدامه
فقط للمشرتيات اليت تزيد قيمتها عن مبلغ معني من املال ( 350دينار أردني مثالً).

• إيصال حتويل النقدية :تتم تعبئة إيصال حتويل النقدية عندما تنتقل النقود من البنك إىل خزينة النقدية،
وعندما تنتقل النقود من خزينة النقدية إىل البنك.

• اإليصال الداخلي :يستخدم للموردين أو البائعني ممن ال يستخدمون إيصاالت ،فإن اشرتيت شيئًا ما من احد
هؤالء البائعني فيمكنك أن تطلب إليه التوقيع على إيصال كإثبات بأنه باع لك ذلك الشيء ،ومن املمكن

استخدام ذلك النموذج بالنسبة لركاب التاكسي /احلافلة عندما ال يستطيع السائق إعطائك إيصاال أو بالنسبة
لبائع أطعمة بالسوق.

• التعريف باإليصاالت :هناك ثالثة أنواع من املشرتيات ولذا فهناك ثالثة أنواع من اإليصاالت :إيصاالت ملواد
دفع مقابلها ً
نقدا من اخلزينة ،إيصاالت ملواد دفع مقابلها بشيك ،وإيصاالت ملواد دفع مقابلها بدفعة نقدية

دفعت مقدما.
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• التسوية النقدية :تستخدم للتحقق من أن مبلغ النقدية باخلزينة هو نفس املبلغ املقيد يف دفرت النقدية،
فإن كان هناك فارق فعليك أن تكتشف السبب.

• التسوية املصرفية :تستخدم للتحقق من أن املبلغ املوجود بالبنك هو نفس املبلغ املقيد يف دفرت البنك،
فإن كان هناك فارق فعليك أن تكتشف السبب.

• ميزان املراجعة :يستخدم للتأكد من أن كل شيء قد مت قيده بدفرت البنك وتقارير الدفعات النقدية املقدمة
قد مت قيدها كذلك وبصورة صحيحة يف دفرت أستاذ الدخل أو دفرت أستاذ املصروفات.

• التقرير املالي :التقرير املالي يعمل على إبالغ األشخاص املعنيني باملوقف املالي ملنظمة ما على مدى
فرتة زمنية حمددة ،وجيب ان يتضمن التقرير ما يلي:

• الفرتة اليت يغطيها التقرير واملبلغ املالي الذي متلكه املنظمة يف الفرتة املشمولة يف التقرير.
• املبلغ املالي الذي مت استالمه يف أثناء الفرتة املشمولة يف التقرير واملبلغ الذي مت إنفاقه.
• مصدر النقود ،وكيف يفرتض أن يتم إنفاقها (املوازنة) ،وكيف مت إنفاق تلك النقود فعليا.

• إن كان هناك أي شيء استثنائي كاإلسراف يف اإلنفاق أو اخنفاض مستوى اإلنفاق فإنه يتعني تفسري مثل
هذه احلاالت.

 5.3.3االحتفاظ باالصول

• من املهم االحتفاظ بالنسخ األصلية من النماذج مرتبة ونظيفة.

أساسيات بناء االنظمة المالية

• التعريف بالتسويات :هناك ثالثة أنواع من التسويات:

من املستحسن الكتابة على النماذج األصلية بقلم تظليل أصفر اللون بغرض حتديد النموذج األصلي حتى

ال يضيع بني النسخ.

• من املهم االحتفاظ مبا يكفي من النسخ لكافة النماذج املستخدمة.
• من املستحسن وجود مكان حلفظ نسخ النماذج.
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• منوذج طلب عروض األسعار الثالثة

• ليس األرخص دائ ًما هو األفضل فاجلودة مهمة كذلك.

• قارن بني البنود املتشابهة ،وال تقارن بني البنود املختلفة عن بعضها البعض (ال تقارن بني طاولة ذات  6مقاعد
بطاولة ذات  4مقاعد).

منوذج رقم ( - )5.1طلب عروض اسعار
رقم الطلب........................
السادة..........................................................

تاريخ الطلب......................

العنوان.........................................................
نرجو تقديم عرضكم الشامل لالسعار والشروط لالصناف التالية:
التسلسل

رقم الصنف

مواصفات الصنف

الوحدة

الكمية

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.3.4النماذج:

جيب أن يتضمن عرضكم ما يلي :تاريخ التسليم ،شروط الدفع ،مدة صالحية العرض ،موقع التسليم ،معلومات
البنك ،التأمني

مقدم الطلب.................................
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اسم املنظمة.................................:
التاريخ........................................:
نورد فيما يلي حتليال لعروض االسعار املقدمة إلينا خبصوص شراء ..........................................................
(وصف املشرتيات) من قبل ...........................ملشروع  .............................مبوجب طلب الشراء املرفق.

اسم املورد

الصنف 1

الصنف 2

الصنف 3

السعر املقدم

الصنف 4

الصنف 5

الصنف 6

اجملموع

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.2حتليل ثالثة عروض أسعار

قرار جلنة العطاءات
تقرر إحالة توريد املواد املطلوبة اىل  ..............................................وذلك لألسباب التالية:
.....................................................................-1
.....................................................................-2
.....................................................................-3
التوقيع..........................................:
التوقيع..........................................:
التوقيع..........................................:

دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة  | 2013برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

97

يستطيع السائق أن يتوقف ويوقع على النموذج.

منوذج رقم ( - )5.3ايصال داخلي
التاريخ.......................................................................:
رقم االيصال...............................................................:
اسم العميل................................................................:

املوضوع( :كمثال استخدام سيارة أجرة من «اسم مكان املغادرة» اىل « اسم مكان الوصول» لغاية حضور

اجتماع « اسم املكان املقرر فيه االجتماع» ملناقشة مشروع « اسم املشروع»
املبلغ................................................................:
التوقيع...............................................................:
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• اإليصال الداخلي :جيب استخدام هذا اإليصال بصفة غري مستمرة إال بالنسبة لالنتقال بالتاكسي ،حيث ال
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القاعدة مهمة وجيب أن تقرتن بعملية «الفصل بني املهام».

منوذج رقم ( - )5.4منوذج طلب شراء

رقم أمر الشراء.................................................
اسم املنظمة...................................................

مكان التسليم...................................................

شروط معينة....................................................:

الرقم

رمز الصنف

اسم الصنف

تاريخ أمر الشراء......................................
تاريخ التسليم..........................................

وحدة الصنف رقم الصنف
عند املورد

اسم مقدم الطلب.........................................

الكمية املطلوبة سعر الوحدة

امجالي القيمة

املوافقة................................................:
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• جيب تعبئة هذا النموذج يف كل مرة يتم إجراء حتويل لنقدية من البنك إىل اخلزينة ،أو من اخلزينة إىل البنك.
• يتم حفظ هذا امللف يف «إيصاالت الدفع بالشيكات».

منوذج رقم ( - )5.5ايصال حوالة نقدية
					
اسم املرسل:

اسم املرسل اليه:

					
العنوان الربيدي:

العنوان الربيدي:

						
اهلاتف:

اهلاتف:

						
الفاكس:

الفاكس:

رقم الوصل..................................................................................................................... :
تاريخ الوصل................................................................................................................... :
سبب ارسال النقود............................................................................................................ :
املبلغ........................................................................................................................... :
الضريبة أو االقتطاعات إن وجدت........................................................................................... :

أساسيات بناء االنظمة المالية

• إيصال احلوالة النقدية

املبلغ الصايف.................................................................................................................. :
رقم احلساب.................................................................................................................... :
اسم احلساب.................................................................................................................... :
هذا تأكيد على استالم املبلغ.
توقيع املستلم............................................ :

التاريخ............................................... :
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 5.4.1االجراءات الواجب اتباعها يف تنفيذ سياسات الشراء وقواعده

لتطبيق مبدأ الشفافية ،على املنظمة العمل ضمن اجراءات واضحة مبا يتعلق باجراءات املشرتيات.
• تنفيذ املشاريع والربامج وأنشطة املشرتيات اإلدارية بطريقة اقتصادية وفعالة وذات كفاءة.

• التأكد من أن املشرتيات تتم ضمن حدود املبالغ املالية اليت مت وضعها يف املوازنة أي التأكد من أن
األموال متوفرة لسداد مستحقات املوردين يف املوعد املناسب.

• جيب أن تتم مجيع مراحل عمليات الشراء طبقا للتعليمات واالجراءات املعمول بها يف املنظمة مع اشراك
املوظفني املسؤولني عن املشرتيات.

• االستجابة للمعايري املوضوعة من قبل اجلهات املاحنة.

• التأكد من أن السلع واخلدمات واملشرتيات تتوافق مع معايري اجلودة ومع احتياجات املنظمة.
• جيري تسليمها أو استكماهلا وفقاً جلدول زمين حمدد.

• قد مت شراؤها بأسعار أو بتكلفة لن تؤثر سلبيا على الوضع االقتصادي واملالي ملوازنة املنظمة ،وال تؤثر على
تنفيذ املشاريع.

 5.4.2السقف املالي والصالحيات

• جيب أن حيدد السقف املالي املسموح به لتحديد أسلوب الشراء ،وحتدد الصالحيات للسقف املالي مسبقا

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.4الشراء

يف الدليل املالي واالداري واملوافق عليه من قبل املنظمة أو من اجلهة املاحنة حسب االتفاقية.

 5.4.3مراحل عمليات الشراء

• حتديد االحتياجات وطلبها :جيب حتديد املواد املطلوبة ورفعها يف مذكرة من قبل الشخص الذي يطلب
الشراءاىل املفوض باملوافقة ،وال جيوز أن تتم عملية الشراء إال بوجود موافقة خطية مسبقة ،إن استخدام
طلبات الشراء هو تنظيم لعمليات الشراء وتستخدم كوسيلة رقابية.

• املوافقة على الشراء :على املفوض باملوافقة مراجعة طلب الشراء والتأكد من وجود حاجة فعلية للشراء

ووجود موازنة كافية ،جيب توثيق املوافقة أو الرفض على طلب الشراء وتوثيق االسباب وإبالغ اجلهة اليت

طلبت الشراء ،وحفظ الطلب وعدم اتالفه يف حالة الرفض.

• حتديد املواصفات :جيب حتديد املواصفات الفنية من قبل خبري فين خمتص وميكن االستعانة خبربة من

خارج املنظمة حيث ختتلف املواصفات باختالف نوع املشرتيات ،إن املواصفات غري الواضحة قد تؤدي

اىل عدم امكانية مقارنة عروض االسعار مع بعضها.

• القيام بعملية الشراء :ختضع اجراءات عملية الشراء اىل اعتبارات اقتصادية مثل السعر االفضل ،اجلودة،العامل
الزمين للتوريد والكفالة والسرية يف االسعار والتوفري يف النفقات ،وجيب أن تكون عملية الشراء مدعمة

باملستندات والوثائق الالزمة لتأكيد مبادىء النزاهة والشفافية واملساءلة ،جيب االلتزام بالقوانني واالجراءات

اليت تنظم هذه العملية والتأكد من خلوها من تضارب املصاحل وتعزيز الشفافية واالفصاح عندما يقتضي االمر ذلك.
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• الشراء املباشر :تقوم املنظمة بالشراء مباشرة من املوردين عن طريق التعاقد املباشر ،والشراء املباشر

يكون عادة لألصناف املتعارف على أسعارها واحملددة مسبقا ،وللحصول على افضل االسعار ينصح مبعرفة
سعر أكثر من مورد قبل الشراء ،واحلد االقصى للمبلغ املدفوع بطريقة الشراء املباشر جيب أن يكون

حمددا مسبقا يف الدليل املالي للمنظمة.

• استدراج عروض اسعار :على املنظمة استدراج ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار بواسطة الفاكس أوالتسليم
املباشر وجيب توثيق عملية االتصال ،وتستخدم هذه الطريقة حسب املبلغ احملدد يف الدليل املالي

(كمثال  1000دينار).

• العطاءات :اذا جتاوزت قيمة املشرتيات سقف عروض االسعار حسب ما هو حمدد يف الدليل املالي جيب
على املنظمة طرح عطاء يف الصحف اليومية.

• تقييم عروض االسعار واختيار املورد :على ادارة املنظمة تشكيل جلنة ،ترقم املغلفات ،وتوقع اللجنة عليها

وهي مغلقة ،تفتح املغلفات حبضور اعضاء اللجنة كافة ،ويتم االحتفاظ باملغلفات الفارغة مع عروض االسعار،
وترفض العروض غري املوقعة وغري املختومة أو اليت حتتوي على شطب أو تغيري أو غري املكتملة ،ثم يتم

حتليل االسعار بإستخدام منوذج حتليل االسعار وتوثق اللجنة نتائج التقييم وتوصياتها وتربيراتها على النموذج
وتوقع على النموذج.

• التوريد :بعد االنتهاء من تقرير جلنة التقييم جيب على جهة االختصاص إبالغ الفائز بالعطاء كتابيا واالتفاق
على الية التوريد ثم توقيع االتفاق.

أساسيات بناء االنظمة المالية

• طرق الشراء

• االستالم والفحص :جيب وجود فاتورة رمسية مفصلة حتدد االصناف واالسعار والكميات بوضوح ،ويتم استالم
املشرتيات من قبل شخص أو جلنة حسب طبيعة وكمية املواد املستلمة وفقا للمواصفات الواردة يف عرض

السعر ،كما يتم التأكد من أن االسعار واالصناف مطابقة ملا مت االتفاق عليه .يتم اعداد تقرير االستالم ويوقع

من قبل الشخص او اللجنة اليت تسلمت البضاعة ،واذا كانت االصناف تتطلب فحصا فنيا فيجب القيام بذلك
من قبل خبري فين خمتص ويتم ارسال الفاتورة مع نسخة سند االستالم لقسم احملاسبة إلجراءات التسجيل

والدفع.

 5.4.4أنواع الشراء

• شراء من صندوق النثرية Petty Cash :حتدد االدارة شخص واحد ليكون املسؤول املباشر عن هذه

املشرتيات .ويستخدم صندوق النثرية لشراء االغراض املستهلكة ،أو ذات االستعمال اليومي ،أو العاجل واليت
ال تتجاوز فاتورة شراؤها يف كل مرة املبلغ احملدد يف الدليل املالي (كمثال  100دينار) ،وجيب أن حيوي

صندوق النثرية مبلغ حمدد يف الدليل املالي ايضا (كمثال  350دينار) ،وجيدد املبلغ يف حال استنفاذ %80
منه.

• شراء املواد والبضائع :إما أن تكون مواد مستهلكة مثل :القرطاسية واالدوات املكتبية ولوازم املطبخ

والتنظيف ،وإما أن تكون بضائع وتشمل األجهزة واألثاث واملعدات عن طريق استدراج عروض او طرح

عطاء حسب االجراءات يف الدليل املالي.

• تعيني املستشارين  /اختيار اخلدمات :من األمثلة على اخلدمات :التدريب ،التدقيق ،االستشارات القانونية،
الصيانة ،اخلدمات املساعدة ،التقييم.
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 5.5.1تعريف املوازنة

ما املقصود باملوازنة؟

املوازنة بوجه عام هي املبلغ الذي متلكه وخطة بالكيفية اليت سوف تنفق بها هذا املبلغ .إنها اتفاقية مكتوبة
بني أعضاء منظمة ما وبني أنفسهم ،وإن كان هناك جهة ماحنة ،فبني املنظمة واجلهة املاحنة.

وتتكون من:

 )1ما هو امجالي املبلغ املتوفر لديك حالياً (الدخل)؟

 )2ما هي األشياء املختلفة اليت سوف تقوم بإنفاق املال عليها (اإلنفاق)؟
 )3متى ستنفق هذا املال؟

 )4السبب /الغرض من إنفاق املال (األنشطة)؟

 5.5.2أنواع التكاليف

 -التكاليف الثابتة :هي املصروفات اليت جيب علينا دفع قيمتها حتى ولو مل ننفذ أية أنشطة.

 -التكاليف املتغرية :هي املصروفات اليت جيب علينا دفع قيمتها فقط عندما نقوم بتنفيذ أنشطة.

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.5املوازنات

 تكاليف رأس املال :هي املصروفات اليت ننفقها مرة واحدة أو ناد ًرا ًجدا.

• تتكون البنود الرئيسية يف املوازنة عادة من احد هذه األنواع من التكاليف أو يتكون أكثرها على األقل من
واحد من تلك األنواع من التكاليف.

• إن تقدير املصروفات املستقبلية هو أفضل ختمني ،وكلما كانت معلوماتنا حديثة كلما كانت التقديرات أفضل.
• لكل نوع من أنواع التكاليف طريقة يف تقدير املصروفات املستقبلية.

• إن كانت املنظمة تسرف يف اإلنفاق فعليها أن تدرس مسألة تغيري شيء ما على الفور.

• عند حتليل املوازنة علينا التاكد إن كانت عمليات التمويل واألنشطة قد اكتملت من عدمه.
• عندما تسرف املنظمة يف اإلنفاق فيمكنها أن:
• ختفض من نفقاتها.

• تدرس امكانية نقل األرصدة من بند إىل آخر يف املوازنة مع االخذ بعني االعتبار وجود موافقة خطية
مسبقة من اجلهة املاحنة.

• تسعى إىل احلصول على موارد متويل جديدة.
نوع التكاليف
التكاليف الثابتة
التكاليف املتغرية
تكاليف رأس املال

التعريف

أمثلة

املصروفات اليت جيب علينا دفعها
حتى ولو مل ننفذ أية أنشطة
املصروفات اليت جيب علينا دفع
قيمتها فقط عندما نقوم بتنفيذ أنشطة

بدل اإلجيار ،الكهرباء ،املاء ،األجور ...
إخل

املصروفات اليت ننفقها مرة واحدة أو
ناد ًرا ً
جدا
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اسم املنظمة  /اسم املنحة/املشر وع
املوازنة
ادرج التكاليف بالدينار األردني فقط وليس بالدوالر األمريكي
إيضاحات

أعد
يف:
(التاريخ)

التكلفة
لكل
وحدة

نوع
الوحدة

عدد
الوحدات
لكل شهر

التكلفة
الشهرية

 -1الرواتب واألتعاب
ادرج مجيع الوظائف اليت ينطوي عليها تنفيذ املشروع
أ-
ب-
ج-
اجملموعالفرعي:
 -2اإلجيار واملرافق
اجيار
املكتب
التجهيزاتاملكتبية(تدرجمنفصلة)
الكهرباء
التدفئة
املاء

اجملموعالفرعي:

 -3االتصاالت
الربيد
اهلاتف
اإلنرتنت

اجملموعالفرعي:

حصة
إمجالي اإلمجالي التكلفة
من
املطلوب
عدد
االشهر للربنامج إمجالي
املبلغ

امجالي
املبلغ
املطلوب
من
املانح

بوصف
وشرح

للحسابات

أوضح إذا ما كانت إحدى الوظائف بنظام الدوام الكامل أم نصف الوقت.

000
000
000
000

000
000
000
000

000

000

000

000
000
000

البنود
الرئيسية
للموازنة

الرجاء

موافاتنا

إن كانت أقل من الدوام الكامل فأوضح عدد الساعات اليت يتم قضاؤها يف العمل

000
000
000
000

000
000
000

حول

املوازنة

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

أ-
ب-
ج-

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.6موازنة

اجيار
املكتب
الكهرباء
التدفئة
املاء

الربيد
اهلاتف
اإلنرتنت

 -4التجهيزات املكتبية
أ-
ب-
ج-
اجملموعالفرعي:

000
000
000

000
000
000
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أعد
يف:
(التاريخ)

التكلفة
لكل
وحدة

نوع
الوحدة

عدد
الوحدات
لكل شهر

التكلفة
الشهرية

حصة
إمجالي اإلمجالي التكلفة
من
املطلوب
عدد
االشهر للربنامج إمجالي
املبلغ

امجالي
املبلغ
املطلوب
من
املانح

 -5مصروفات السفر
بالنسبة للسفريات ،صنف التكاليف حسب الرحلة أو حسب اليوم.

االنتقال

000

000

000

بدل السفر

000

000

000

املنامة

اجملموع الفرعي:

 -6األجهزة واملعدات

ادرج كافة األجهزة واملعدات منفصلة

أ-

000
000

بدل السفر

000
000

000

000

ج-

اجملموع الفرعي:

000
000

000

ب-

000

000

000

أ-

000

000

000

ج-

ب-

000

اجملموع الفرعي:

000

ج-

املنامة

000

000

أ-

االنتقال

000

000

000
000

000
000

املوازنة
الرجاء

موافاتنا
بوصف
وشرح

للحسابات

000

ب-

 -7املصروفات التشغيلية للمشروع
ادرج البنود أدناه واشرحها يف ورقة منفصلة

000

البنود
الرئيسية
للموازنة

أ-

000

ج-

000

000

حول

أساسيات بناء االنظمة المالية

إيضاحات

ب-

امجالي املبلغ

مالحظة :متوفر نسخة من املوازنة على جدول اكسل ( -)Excelللحصول عليها انقر هنا
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 5.6.1التعامل مع النقدية
كيف تتعامل مع النقدية

 )1يف كل مرة حتدث فيها حركة للنقدية ،احصل على توقيع من الشخص الذي يعطيها والشخص الذي
يتسلمها.

 )2عندما تأخذ نقودًا من اخلزينة أو تضع نقودًا فيها ،قم بتسجيل ذلك يف دفرت النقدية على الفور.

 )3حيمل مفتاح اخلزينة شخص واحد فقط.
 )4ال حتمل نقدية ليالً اىل منزلك ،فإن كان لديك نقود نثرية أو نقود من دفعة نقدية مقدمة فقم بإعادتها إىل
اخلزينة أو البنك.

 )5ال حتتفظ يف اخلزينة سوى بالنقدية اليت سوف حتتاجها خالل االيام القليلة القادمة (ما مل تكن منظمتك
بعيدة للغاية عن أحد البنوك حبيث يتعذر عليك الذهاب إىل البنك بشكل اعتيادي).
 )6احتفظ مبعظم نقديتك يف البنك حيث يكون ذلك أكثر أمانًا.

 )7احصل على اإليصاالت واحتفظ بها لكل عملية شراء ورتبها يف ملفات بالشكل املالئم.
 )8ادفع املصروفات الكبرية بشيكات وليس ً
نقدا.

 )9جيب اإلبقاء على اخلزينة مغلقة  ،وعندما تفتحها ال ترتكها مفتوحة ملدة أطول من الالزم.

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.6إجراءات السالمة

قامت مجعية ن ّوار وهي إحدى املنظمات غري الرحبية بفصل مكتب احملاسبة عن باقي املكاتب ألنها تعرضت
للسرقة من قبل أحد املوظفني ،فقد كانت أمينة الصندوق ترتك صندوق النثرية مفتوحا طول النهار وتسمح

للجميع بالوقوف خلف املكتب ،وبعد التعرف على أصول التعامل مع النقدية قامت بتغيري اجراءاتها الداخلية.

 5.6.2كتابة الشيكات
• الشيكات أكثر أمانًا من النقدية والسيما بالنسبة للمبالغ الكبرية من النقود.
• ال توقع ً
أبدا على شيك على بياض.

• اجعل عدة أشخاص يوقعون على حساب الشيكات.
• ال أحد غريك يضع توقيعك (امسك).

أبدا باسم غريك أو جتعل ً
• ال توقع ً
أحدا غريك يوقع بامسك.
• دائما احتفظ بنسخة من كل شيك مكتمل.

• ما هو الغرض من الشيك؟ حتويل النقود من شخص إىل آخر/منظمة إىل أخرى.
• متى يكون الشيك أفضل من النقدية؟ الشيك أكثر أمانًا ،فإن فقدت ً
شيكا أو إن سرق ذلك الشيك فيمكنك أن

تضع عالمة «وقف الصرف» عليه ،كما يتعذر على غريك صرفه إن مل يكن امسه على الشيك.
• ما هو الشيك على بياض؟ الشيك على بياض يقصد به الشيك الذي ليس مدونًا عليه املبلغ و/أو اسم املستفيد .
• هل يتعني عليك توقيع شيك على بياض؟ ملاذا ومل ال؟ ال توقع ً
أبدا على شيك على بياض ألنك إن وقعت
ً
شيكا على بياض فسوف تفقد السيطرة على املبلغ الذي سيتم سحبه من البنك وعلى حتديد هوية من
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واملبلغ الذي سيتم احلصول عليه وتتحمل املسؤولية عن ذلك .فإن كان الشيك على بياض فلن تتمكن

من معرفة تلك األشياء.

• ماذا يعين التوقيع بامسك؟ يعين ذلك أنك تقرأ وتفهم ما توقع عليه ،يقول ذلك «نعم» ملا يتضمنه املستند،
وأنك تعطي موافقتك عليه.

• هل تستطيع التوقيع باسم شخص آخر؟ ال ،ليس بإمكانك التوقيع باسم شخص آخر فهذا يعترب تزوي ًرا.

• هل تستطيع الطلب من شخص آخر يوقع بامسك؟ ال ،فذلك يعترب تزوي ًرا.

• كم عدد املوقعني الذين جيب توقيعهم على أحد الشيكات؟ ملاذا؟ وكيف يساعد ذلك على احليلولة دون
السرقة؟ (هو أحد إجراءات السالمة).

ً
• ال جتعل ً
واحدا فقط يوقع على احلساب املصريف ملنظمتك كمفوض الزامي بالتوقيع .
شخصا
أبدا
ً
• جيب توقيع شخصني على األقل على كل شيك.

• جيب أن يكون املفوضني بالتوقيع ثالثة أشخاص حتى إن ذهب أحدهم فإنه يتسنى حترير الشيكات
والتوقيع عليها.

• ملاذا من املهم أن يتم تصوير نسخة من كل شيك؟ تصوير الشيك ووضعه يف سجل شيكات ملف املنظمة
يساعدنا على تتبع الشيكات اليت قمنا بتحريرها.

 5.6.3سجل االصول
• لألصل قيمة وال يستهلك بالكامل.
• املادة االستهالكية هي شيء يستهلك بالكامل و/أو قيمته أقل.
• سجل األصول يقيد األصول وليس املواد االستهالكية.
• يساعدك سجل األصول على أن تعرف سري ًعا ما إن كان هنالك شيء ما قد فقد أو سرق ويساعدك على العثور
على الشيء يف املكان الذي جيب أن يكون فيه.
• يساعدك سجل األصول على معرفة القيمة التقريبية لشيء ما اليوم إن أردت التأمني عليه (كسيارة أو حاسب
إلكرتوني أو مكتب مثالً).
• يساعدك سجل األصول على أن تربر للجهة املاحنة أنك حتتاج إىل املزيد من شيء ما إن كنت تعرف كم

أساسيات بناء االنظمة المالية

سيذهب له الشيك .إن توقيع الشيك معناه أنك تعلم وتوافق على الشخص الذي سوف حيصل على النقود،

يوجد لديك منه وكم عمره.

منوذج رقم ( - )5.7سجل االصول

البند

الوصف والصنع الرقم املتسلسل تاريخ الشراء
واللون
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• ما هي املادة االستهالكية؟ هي شيء تستهلكه بالكامل كالورق واألقالم الرصاص وحرب الطابعة ،ولذا فاننا ال
نضع املواد االستهالكية يف سجل األصول ،فهذه األشياء ال تبقى لوقت طويل ،كما أننا ال نقوم عادة بوضع
األشياء منخفضة القيمة يف سجل األصول كالدباسات ،وميكن ملنظمتك أن تقرر القيمة الدنيا لألشياء اليت

يتم تسجيلها يف سجل األصول لديكم.
 5.6.4الفصل بني املهام

• حتتاج املنظمات غري الرحبية إىل سياسات مالية مكتوبة لتوجيه أعماهلا وقراراتها.

• الفصل بني املهام واحد من أهم الضوابط يف اإلدارة املالية وحيد من خماطر التالعب أو إساءة استخدام
األموال.

• الفصل بني املهام يعين أن عدة أشخاص جيب أن يشاركوا يف أية عملية مالية .أي التأكد من أن خمتلف
أعضاء الكادر املهين يتحملون مسؤوليات خمتلفة عن خمتلف املهام احملاسبية واملالية.

• الفصل بني املهام يعين أال يقوم شخص واحد بطلب شراء والتفويض بإمتامه والقيام به .أي أن ال يكون
هنالك شخص واحد مسيط ًرا على العملية من بدايتها إىل نهايتها.

• من املهم ان ال يتم تفويض اي شخص المتام معاملة يستفيد هو شخصيًا من ورائها (تعارض املصاحل).

• إن الفصل بني عدة مسؤوليات يعمل كآلية لضبط النفس وحيد من إمكانية ارتكاب اإلحتيال.

أساسيات بناء االنظمة المالية

• ما املقصود باألصل؟ األصل :هو شيء ذا قيمة يبقى أو يعمر كحاسب آلي أو طاولة أو منزل مثالً.

• من السهل نسبيًا احلفاظ على الفصل بني املهام يف املكاتب الكبرية ،وقد يتعذر القيام بذلك يف املكاتب
األقل حج ًما.

تعاني الكثري من املنظمات غري الرحبية بعض اخللل يف الفصل بني املهام بني موظفيها ،إما لقلة عددهم ،أو

لصلة القرابة بينهم .فقد قامت مجعية اليامسني بتعديل إجراءاتها ،حبيث سلمت صندوق النثرية من مديرة
املنظمة اىل موظفة أخرى ليتسنى للمديرة املوافقة على املصاريف فقط (عدم صرفها وتسجيلها من قبلها) ،ويتم
تسجيل املصاريف من قبل احملاسب.
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• دفرت النقدية :هو سجل يبني تفاصيل كل معاملة نقدية،

ويطلق لفظ املعاملة على كل مرة تدخل فيها النقود خزينة

النقدية ،أو تغادرها ويساعدنا دفرت النقدية على معرفة ما يلي:

تاريخ حدوث املعاملة ،مصدر النقود أو جماالت الصرف ،ماذا كان الغرض
منها ،مقدار النقود ،الرصيد املتبقي يف خزينة النقدية.

• يف كل مرة يتم إنفاق النقود أو وضعها يف اخلزينة يتعني إثبات ذلك يف دفرت النقدية.

• دفرت البنوك :هو السجل الذي يبني تفاصيل كل معاملة تتصل بالنقود يف احلساب املصريف ،وحيوي دفرت
البنوك نفس املعلومات اليت حيويها دفرت النقدية باالضافة اىل رقم الشيك.

• يف كل مرة يتم استخدام أحد الشيكات أو إيداع وديعة يف احلساب املصريف فإنه جيب تسجيلها يف دفرت
البنوك.

• حتويالت النقدية من البنك إىل اخلزينة أو إىل اخلزينة من البنك جيب دائ ًما قيدها يف كل من دفرت النقدية
ودفرت البنوك.

• تقيد حتويالت النقدية دائ ًما بوصفها «حوالة» يف كل من دفرت البنوك ودفرت النقدية أيًا كان املبلغ الذي
سيستخدم.

• تقيد املعامالت يف دفرت النقدية ودفرت البنوك فقط عند وجود إثبات مكتوب (مثل :اإليصاالت ،كشوفات
احلساب املصريف ،والشيكات احملررة) بأن النقود قد مت إنفاقها أو استالمها.

أساسيات بناء االنظمة المالية

				
 5.7دفرت النقدية  /دفرت البنوك

• الرصيد اخلتامي يف دفرت بنك كانون الثاني ودفرت نقدية كانون الثاني سيصبح الرصيد االفتتاحي للشهر
الذي يليه يف هذين الدفرتين.

• استخدم كشف احلساب املصريف بوصفه «إيصالك» عن الرسوم البنكية.
منوذج رقم ( - )5.8سجل مطابقة النقدية
التاريخ

النقدية يف اخلزينة

الرصيد يف دفرت النقدية الفارق

التوقيع

منوذج رقم ( - )5.9سجل دفرت البنوك
الشهر...................................:
التاريخ

رقم الشيك

من/اىل

الوصف

مدين
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 5.8.1معلومات عن الدفعة النقدية املقدمة

• هي استالم النقود اليت متنح لشخص ما حتى
يشرتي شيئاً ما.

• هي استالم النقود النثرية اليت يعيدها شخص ما.

• جيب بيان املواد اليت يتم شراؤها بالدفعة النقدية املقدمة.

• «تعلق» الدفعة النقدية املقدمة إذا كانت النقود قد أعطيت ولكن مل يتم إعادة النقود النثرية
واملقبوضات بعد.

• «تسوى» الدفعة النقدية املقدمة إذا كانت النقود األصلية اليت أعطيت تعادل النقود النثرية مضافاً إليها
إمجالي املقبوضات.

• جيب استخدام النقود اليت متنح ألي شخص يف مجيع األوقات حتى يتيسر شراء شيء ما.
• جيب ترقيم الدفعات النقدية املقدمة بشكل تسلسلي.
• جيب عدم حمو األخطاء أو شطبها.

• جيب إجراء عمليات التصحيح عن طريق قيد بنود جديدة يف السجالت.

• يف حالة وجود خطأ حسابي يف أحد سجالت النفقات ،جيب تصحيح جمموع القائمة دون إضافة قيد جديد
حينئذ.
يف عمود القيمة ألن القيمة الشهرية ستصبح غري صحيحة
ٍ

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.8الدفعة النقدية املقدمة وتصحيح األخطاء

• حتدث بعض أخطاء القيد عند وضع الرقم الصحيح يف العمود غري الصحيح ،ويتم تصحيح مثل هذه األخطاء
شأنها شأن مجيع أخطاء القيد.

• ما هي الدفعة النقدية املقدمة؟ الدفعة النقدية املقدمة هي النقود اليت تعطى لشخص ما من صندوق النقدية
للخروج وشراء شيء ما  ،أو استخدام النقود لغرض ما حيظى باملوافقة (مثل أجرة التاكسي).

• من الشخص الذي ميكنه أخذ دفعة نقدية مقدمة؟ حيق ألي شخص تفوضه املنظمة أن يأخذ دفعة نقدية
مقدمة.

• ما هي األغراض اليت متنح من أجلها دفعة نقدية مقدمة؟ متنح الدفعة النقدية املقدمة بغرض دفع مثن أو
شراء أي شيء توافق عليه املنظمة مقدماً عندما يكون االستالم غري متوفر على الفور.
• ما الذي يلزم قبل تقديم دفعة نقدية مقدمة؟ احلصول على «طلب شراء» معتمد.

• متى جيب تقديم دفعة نقدية مقدمة؟ ميكن يف أي وقت من األوقات أخذ دفعة نقدية مقدمة من صندوق

النقد لشراء مشرتيات أو دفع مثن مواد عندما يكون االستالم غري متوفر على الفور باعتبار أن الشراء أو الدفع
سيتم مستقبالً.

• ما سبب أهمية الدفعة النقدية املقدمة؟ شكل الدفعة النقدية املقدمة ضروري ألن النقود قد خرجت من
الصندوق ومل يتم الشراء بعد ،الدفعة النقدية املقدمة هي استالم نقود من اخلزينة لشراء مشرتيات يف

املستقبل ،ضرورة وجود سجل خطي للمعامالت النقدية ،عند تسلم أو إعطاء نقود إىل أي شخص ،جيب

احلصول على إيصال.

• متى ال يكون من الضروري تقديم دفعة نقدية مقدمة؟ عندما يكون االستالم متوفراً على الفور من الشخص
الذي يتسلم النقود.
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اخلزينة.

ومع ذلك ،إذا أخذ أحد أعضاء املنظمة النقود ليدفع للنجار ،جيب أن حيصل هذا العضو على دفعة نقدية
مقدمة ألنه ال يستطيع أن يقدم إيصاالً على الفور نظري النقود اليت أخذها لدفع مثن الشيء أو شرائه مستقبالً.

هذا املثال يعكس الواقع يف الكثري من املنظمات غري الرحبية واليت تعتمد على الثقة وليس على أسس سليمة.
• يوجد نوعان أساسيان من األخطاء ،فما هما؟ األخطاء احلسابية وأخطاء القيد.
• كيف يتم تصحيح األخطاء احلسابية؟ دائماً ما جترى عمليات التصحيح يف بند جديد يف الدفرت أو السجل،
وجيب عدم شطب أو حمو األخطاء ،وإذا كان الرصيد أقل مما ينبغي أن يكون ،يقيد الفارق يف عمود

«الوارد» ويضاف إىل الرصيد السابق ،وإذا كان الرصيد أكرب مما ينبغي أن يكون ،يقيد الفارق يف عمود

«الصادر» ويطرح من الرصيد السابق.

• كيف يتم تصحيح أخطاء القيد؟ يتم تصحيح أخطاء القيد يف بند جديد ويوضع الرقم اخلاطئ يف العمود

املقابل (إذا كان من األصل يف عمود «الوارد» ،يوضع يف عمود «الصادر» ،وإذا كان من األصل يف عمود
«الصادر» ،يوضع يف عمود «الوارد») .يتم حساب الرصيد اجلديد ثم قيد القيمة الصحيحة يف بند جديد.
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قامت مجعية ال ّفل بإصالح سطح اجلمعية ودفعت للنجار يف وقتها ،إذ أمكنها أن تدفع له نظري خدمته اليت
قدمها من اخلزينة مباشر ًة ألنه إستطاع أن يقدم إىل اجلمعية إيصاالً على الفور نظري النقود اليت خترج من
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• التاريخ:
• إىل:
• من:

• املوضوع :دفعة نقدية ملصروفات االنتقال عن مناسبة( .............................أو دفعة نقدية من أجل سفرإىل)......................
• السيد.........................................../احملرتم
أدناه تفصيل ملبلغ  ............................د.أ مطلوب عن مصروفات انتقال املشارك يف (اسم الفعالية) بتاريخ .....................
(يدرج التاريخ)

مت أدناه إدراج أمساء املشاركني
سعرالتنقل/قيمة
بدل املواصالت

املوقع

االسم

العدد

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.10الدفعة النقدية املقدمة

اجملموع
[التوقيع]
[االسم  -املسمى الوظيفي]
مدير اإلدارة /املدير...............................
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• جيب حساب النقد على أساس يومي لضمان دقة دفرت النقدية.

• جيب استخدام سجل مراقبة النقد كل يوم ملقارنة املبلغ املالي املوجود يف اخلزينة مع ذلك املقيد يف
دفرت النقدية.

• إذا انتقلت املسؤولية عن اخلزينة من شخص إىل آخر ،جيب التأكد من اتفاق الشخصني على أن املبلغ
النقدي املوجود يف اخلزينة مطابق لذلك املقيد يف دفرت النقدية.
• يشري العمود بعنوان «الفارق» إىل الفارق بني املبلغ احملسوب فعلياً والرصيد يف دفرت النقدية يف نفس
اليوم ،وهذه ليست مقارنة بني نقد اليوم ونقد األمس.

• جيب حساب النقدية يف اخلزينة كل يوم ومقارنته باملبلغ املقيد يف رصيد دفرت النقدية .يقيد يف سجل

مراقبة النقدية :تاريخ مراجعة النقدية والرصيد يف دفرت النقدية ،املبلغ النقدي ،الرصيد يف دفرت النقدية،

الفارق بني النقد ودفرت النقدية ،إن وجد ،وتوقيع الشخص الذي أجرى املراجعة.

• ملاذا جيب أن يكون النقد املتوفر يف اخلزينة معادالً للرصيد املقيد يف دفرت النقدية؟ جيب يف مجيع
األوقات قيد النقد الذي خيرج من اخلزينة أو يورد إليها يف دفرت النقدية.

• ملاذاجيب مراقبة النقد كل يوم؟ ألن األخطاء قد حتدث يف أي وقت من األوقات.

• ملاذاجيب مراقبة النقد حتى يف األيام اليت ال يستخدم فيها النقد؟ ألن السرقة قد حتدث يف أي وقت من

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.8.2سجل مراقبة النقدية

األوقات.

• ما سبب احلاجة إىل مراقبة النقد لقيد مجيع هذه العناصر؟ قيد النقد والرصيد النقدي والتوقيع يف السجل
يعطي االنطباع بوجود انضباط مالي ويظهر بان هنالك مساءلة ،األمر الذي يقلل من األخطاء وحيد من

السرقة.

• يف حالة وجود اختالف بني النقد ودفرت النقدية ،جيب اكتشاف السبب وراء هذا االختالف.
• االختالف البسيط ال يعين بالضرورة أن اخلطأ طفيف ،فقد يكون االختالف البسيط ناجتاً عن عدة أخطاء
كبرية.

• عند مواجهة مشكلة ألول مرة :تأكد أن الرصيد االفتتاحي صحيح ،وتأكد من صحة العمليات احلسابية يف
دفرت النقدية.

• ال ميكنك حمو أي قيد يف أي سجل.

• يف حالة اكتشاف خطأ ،جيب تصحيحه يف بند منفصل يف السجل.
• إذا كان حساب الرصيد غري صحيح ،وكان:

• اإلمجالي أقل مما ينبغي أن يكون عليه ،جيب اإلضافة إىل الرصيد ،وجيب تصحيح اخلطأ عن طريق قيد
الفارق يف عمود «الوارد» وحساب الرصيد اجلديد.

• اإلمجالي أكرب مما ينبغي أن يكون عليه ،جيب الطرح من الرصيد ،وجيب تصحيح اخلطأ عن طريق قيد
الفارق يف عمود «الصادر» وحساب الرصيد اجلديد.

• الكتشاف األخطاء لدينا ،جيب تسوية النقد الفعلي مع دفرت النقدية.
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واكتشاف أسباب املشاكل وتصحيحها.

• ما هي التسوية النقدية؟ التسوية النقدية هي مقارنة اإلمجالي املقيد يف دفرت النقدية والنقدية الفعلي

حينئذ مراجعة العمليات
واملقبوضات املستلمة ،ويف حالة اكتشاف اختالف بني النقدية ودفرت النقدية ،جيب
ٍ
احلسابية مر ًة أخرى.

• من املسؤول عن إجراء التسوية؟ جيب أن يكون الشخص الذي جيري التسوية شخصاً آخر خالف الشخص
الذي يتعامل مع النقدية .ملاذا؟ ألن هذا يقلل فرص اخلطأ أو السرقة.

• متى جيب إجراء تسوية النقدية؟ عند نهاية كل شهرأو قبل نهاية الشهر إذا لوحظ وجود اختالف يف سجل
مراقبة النقد.

 5.8.3االسباب احملتملة وراء عدم تطابق النقدية ودفرت النقدية
السبب

احلل

1

وجود عمليات حسابية خاطئة يف دفرت النقدية (مثل
حساب الرصيد بطريقة غري صحيحة)

إعادة حساب الرصيد

2

عدم قيد مقبوضات أو قيدها بطريقة غري صحيحة

مقارنة املقبوضات بالقيود يف دفرت النقدية

3
4

5

خروج مبلغ من النقدية على سبيل اخلطأ إىل مورد أو
شخص يستلم دفعة نقدية مقدمة
من الصعب تصحيح مثل هذا اخلطأ بعد ارتكابه ،ولذلك
توريد مبلغ إىل النقدية على سبيل اخلطأ (مثل النقود
جيب تفادي حدوثه عن طريق عد النقود بعناية ،وعدها
النثرية من دفعة نقدية مقدمة)

أساسيات بناء االنظمة المالية

• ما هي التسوية؟ التسوية هي كلمة مقابلة لكلمة مقارنة بني شيئني ،وهي بيان االختالفات (إن وجدت)

مرتني قبل إعطائها إىل أي شخص .جيب عدم االنشغال
بأي شيء آخر أثناء عد النقود .إذا مل يتم إجياد النقود
وإعادتها ،جيب قيدها يف دفرت النقدية.

أن تكون النقود قد سرقت

من الصعب تصحيح مثل هذا اخلطأ بعد ارتكابه ،ولذلك
يتعني تفادي حدوثه عن طريق مراقبة النقد على أساس
يومي وعن طريق عد النقود بعناية .إذا مل يتم إجياد
النقود وإعادتها ،جيب قيدها يف دفرت النقدية.
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 5.9.1تعريف التسوية املصرفية

• دفرت احلساب املصريف :هو سجل تقيد به املبالغ املالية اليت
تودع وتسحب من احلساب املصريف.

• كشف احلساب املصريف :هو سجل البنك الذي تقيد به نفس املعامالت ،وإذا كان السجالن مقيد بهما نفس
املبالغ املالية ،يكون السجالن متطابقان ،لكنهما ال يكونان متطابقني يف أغلب األحوال.

• تقارن عملية التسوية املصرفية بني دفرت احلساب املصريف اخلاص بك وكشف احلساب املصريف الذي

يصدره البنك الذي تتعامل معه كل شهر ،الغرض من عملية املقارنة هذه هو اكتشاف وتتبع االختالفات بني
دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف.

• يوجد ثالثة أسباب رئيسية وراء وجود اختالفات بني دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف:
(أ) عدم وجود معاملة يف دفرت احلساب املصريف.

(ب) عدم وجود معاملة يف كشف احلساب املصريف.
(ج) قيد مبلغ على حنو خاطئ.

• جترى التسوية املصرفية على أساس شهري.

• جيب جتنب إجراء عمليات خمتصرة سريعة وجيب اتباع التعليمات الواردة يف هذا اخلصوص مع احلفاظ
على االنتظام واحلرص.

• جيب البحث عن نفس القيود يف كل من دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف .إذا كانت القيود

أساسيات بناء االنظمة المالية

		
 5.9التسوية املصرفية

متطابقة ،توضع عالمة أمام القيد يف دفرت احلساب املصريف وأمام القيد يف كشف احلساب املصريف.

• حتقق التسوية املصرفية ثالثة أشياء:

• اكتشاف وتصحيح القيود اليت قيدت بشكل خاطئ.

• اكتشاف املعامالت املفقودة يف دفرت احلساب املصريف وإضافتها.

• اكتشاف املعامالت املفقودة يف كشف احلساب املصريف وإضافتها إىل منوذج التسوية املصرفية.

• ال ميكن إضافة أو طرح قيود من كشف احلساب املصريف حيث أن كشف احلساب املصريف هو سجل البنك

وليس السجل اخلاص ،وبالتالي يتم استخدام منوذج تسوية مصرفية يف تتبع أي معامالت مفقودة او أخطاء
يكون البنك قد ارتكبها.

 5.9.2خطوات اجراء التسوية املصرفية

اخلطوة ( :)1مقارنة كشف احلساب املصريف بدفرت احلساب املصريف ووضع عالمة أمام القيود املتطابقة يف
الكشف واحلساب.

اخلطوة ( :)2حتديد القيود املفقودة أو غري الصحيحة يف دفرت احلساب املصريف (هذه هي القيود اليت ليس
أمامها عالمة يف كشف احلساب املصريف).

اخلطوة ( :)3تصحيح القيود املفقودة أو غري الصحيحة يف دفرت احلساب املصريف.
اخلطوة ( :)4إعادة حساب األرصدة املقيدة يف دفرت احلساب املصريف.

اخلطوة ( :)5حتديد القيود املفقودة أو غري الصحيحة يف كشف احلساب املصريف (هذه هي القيود اليت ليس
أمامها عالمة يف دفرت احلساب املصريف).

اخلطوة ( :)6تعبئة منوذج التسوية املصرفية.
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• األخطاء احلسابية يف عمود الرصيد :يتم تصحيح هذه األخطاء عن طريق أخذ الفارق وإضافته إىل األعمدة
أو طرحه منها بنا ًء على ما إذا كان املبلغ صغرياً جداً أو كبرياً جداً.

• أخطاء القيد :حتدث عن طريق كتابة رقم غري صحيح ،ولتصحيح مثل هذه األخطاء ،يتم عكس املعاملة يف
مرحلة ثم إعادة قيدها مر ًة أخرى ولكن بشكل صحيح يف املرحلة التالية.
• إجراء عمليات التصحيح :جيب عدم شطب أي شيء ،وجيب عدم حذف أي شيء ،وجيب عدم إدخال
قيود بني القيود املوجودة ،وجيب إجراء عمليات التصحيح وتسجيل القيود اجلديدة بعد آخر قيد.

 5.9.4عدم تطابق كشوف احلساب املصريف ودفاتر احلساب املصريف
فهم منوذج التسوية املصرفية
• جيب أن يكون الرصيد املقيد يف كشف احلساب املصريف معادالً لذلك املقيد يف دفرت احلساب املصريف
ما دامت مجيع األخطاء واملعامالت املفقودة قد اكتشفت.

• جيب خصم مجيع الشيكات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف من رصيد اإلقفال يف كشف احلساب
املصريف ألنها قد خصمت يف دفرت احلساب املصريف ومل ختصم من كشف احلساب املصريف.

• جيب إضافة اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف ألنها قد أضيفت إىل دفرت احلساب املصريف
وليس إىل كشف احلساب املصريف.

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.9.3أنواع االخطاء

عند اكتشاف اختالفات بني كشف احلساب املصريف ودفرت احلساب املصريف

• إذا كانت هناك مشكلة يف كشف احلساب املصريف ،يتم تصحيح املشكلة يف منوذج التسوية املصرفية.
• إذا كانت هناك مشكلة يف دفرت احلساب املصريف ،يتم تصحيح املشكلة يف دفرت احلساب املصريف.
يوجد ستة أسباب وراء عدم تطابق كشف احلساب املصريف ودفرت احلساب املصريف
السبب االول

وجود رسوم مصرفية يف كشف احلساب املصريف وعدم وجودها يف دفرت احلساب املصريف
• إذا كانت الرسوم املصرفية صحيحة ،يضاف القيد يف دفرت احلساب املصريف .ويف حالة عدم التأكد من
صحة الرسوم املصرفية ،يتم التوجه إىل البنك لالستعالم.
• إذا كانت الرسوم املصرفية غري صحيحة ،ال تقيد يف دفرت احلساب املصريف اخلاص وتضاف يف صحيفة التسوية
املصرفية ضمن «اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف».
• جيب التوجه إىل البنك لعكس الرسوم ،وإذا مل يتم عكسها خالل الشهر التالي ،يتم التوجه إىل البنك
وتذكري املوظفني.
• إىل أن يتم عكس الرسوم ،جيب قيد تلك الرسوم ضمن «اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب
املصريف» يف منوذج التسوية املصرفية كل شهر إىل أن يقوم البنك بعكسها.
حينئذ ضمن منوذج التسوية املصرفية اخلاص ،وسوف
• عند قيام البنك بعكس الرسوم ،ال جيب قيدها
ٍ
تضبط تسويتك.
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• فحص دفرت الشيكات ملعرفة ما إذا كان هناك شيك مفقود من عدمه ،وفحص سجل الشيكات اخلاص أيضاً،
وفحص املقبوضات ملعرفة ما إذا كنت قد نسيت قيد الشيك يف دفرت الشيكات .يف حال إجياد إيصال مع
عدم وجود دليل على أن الشيك قد حرر ،يضاف إىل دفرت الشيكات اخلاص ،ويف حال عدم التأكد ،يتم
التوجه إىل البنك وطلب صورة عن الشيك.

• يف حال عدم إجياد إيصال وال تعتقد أنك قد حررت شيكاً ،يتم التوجه إىل البنك وطلب صورة عن الشيك.
• إذا كان الشيك ال خيصك ،اطلب من البنك أن يعكس الرسوم وأن يقيد الشيك يف منوذج التسوية
املصرفية ضمن «اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف» حيث يعترب «إيداع غري مبني»
ألن البنك قد خصم هذا املبلغ عن طريق اخلطأ وسوف يقوم البنك بعكس الرسوم ،عملية العكس هذه
تعين قيام البنك إما بإجراء إيداع او بإعادة املبلغ املالي الذي سحب عن طريق اخلطأ.
• إذا اتضح أن الشيك خيصك (أي أن التواقيع مطابقة لتواقيع املفوضني بالتوقيع) ،يقيد الشيك يف
دفرت احلساب املصريف ،واطلب يف نفس الوقت من ماسك احلسابات ومن الشخص أو األشخاص الذين
وقعوا على الشيك اكتشاف سبب عدم قيد الشيك يف دفرت احلساب املصريف وإجياد اإليصال الذي أرفقته
يف امللف اخلاص بك.

السبب الثالث

وجود شيك يف دفرت احلساب املصريف وعدم وجوده يف كشف احلساب املصريف
• حيتمل أن البائع مل يقدم الشيك إىل البنك يف املوعد احملدد حتى يدرج يف كشف احلساب املصريف.
جيب قيد الشيك يف منوذج التسوية املصرفية ضمن «الشيكات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف».

السبب الرابع

أساسيات بناء االنظمة المالية

السبب الثاني

وجود شيك يف كشف احلساب املصريف وعدم وجوده يف دفرت احلساب املصريف

وجود دخل يف كشف احلساب املصريف وعدم وجوده يف دفرت احلساب املصريف

البنوك غالباً ال تصدر إيصاالت عند استالم دخل ،وحيتمل أال تكون املنظمة على علم بأمر الدخل إىل أن
حتصل على كشف احلساب املصريف.
• إذا اتضح أن الدخل وارد من مصدر متوقع (كأن يكون وارد من جهة ماحنة) ،قم بقيد الدخل يف دفرت
احلساب املصريف.
• إذا كانت املسألة خطأ ،قم بتنبيه البنك وقيد املبلغ يف منوذج التسوية املصرفية ضمن «الشيكات غري املبينة
يف كشف احلساب املصريف» .من الناحية الفنية ،املفرتض أال يكون هناك شيك غري مقيد ،ولكن سيتم عكسه
يف كشف احلساب املصريف حيث جيب خصم املبلغ من رصيد اإلقفال املصريف .ال حتتفظ باملبلغ املالي،
فأغلب االحتمال هو أن البنك سيكتشف اخلطأ يف نهاية األمر وسيقوم حينئذ بعكس اإليداع دون إخطار،

حينئذ.
وقد جتد حسابك خالياً من النقود
ٍ

السبب اخلامس وجود دخل يف دفرت احلساب املصريف وعدم وجوده يف كشف احلساب املصريف

• جيب قيد هذا الدخل يف منوذج التسوية املصرفية ضمن «اإليداعات غري املبينة يف كشف

احلساب املصريف».
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ختيل أن كشف احلساب املصريف يظهر وجود مبلغ بقيمة ( )8467لصاحل فندق ،ويظهر دفرت احلساب املصريف
نفس القيد بقيمة ( ،)8476فماذا تفعل؟
• قم بفحص اإليصال والشيك األصليني ،االحتمال األرجح هو أن اإليصال األصلي يظهر املبلغ الصحيح.
• إذا كان املبلغ يف اإليصال والشيك األصليني مطابقني للمبلغ يف كشف احلساب املصريف ،يتم تصحيح
املبلغ يف دفرت احلساب املصريف بعد آخر قيد.
• إذا كان املبلغ املقيد يف اإليصال األصلي مطابق لذلك املبلغ املقيد يف دفرت احلساب املصريف ،توجه
إىل البنك واحصل على نسخة عن الشيك.
• إذا كان املبلغ املقيد يف الشيك هو نفس املبلغ املقيد يف اإليصال لكنه خمتلف عن ذلك املقيد يف
كشف احلساب املصريف ،قدم كشف احلساب املصريف إىل البنك واطلب من البنك تعديل اخلطأ.
 -1إذا كان املبلغ املقيد يف كشف احلساب املصريف أقل من ذلك املقيد يف دفرت احلساب
املصريف ،قم بقيد الفارق على أنه شيك غري مبني يف كشف احلساب املصريف .يف مثال الفندق،
قمنا بقيد  9دنانري على انها شيك غري مبني ،ثم يتم طرح هذا املبلغ من الرصيد املصريف .من
الناحية الفنية ،جيب أال يكون هناك شيك غري مقيد ،ولكن البنك سيقوم خبصم هذا املبلغ عند
إجراء التصحيح ثم يقوم مبطابقته مع املبلغ املقيد يف دفرت احلساب املصريف.
 -2إذا كان املبلغ املقيد يف كشف احلساب املصريف أكرب من ذلك املقيد يف دفرت احلساب
املصريف ،قم بقيد الفارق على أنه إيداع غري مبني يف كشف احلساب املصريف ،ويعترب إيداع غري

أساسيات بناء االنظمة المالية

السبب السادس

وجود قيد يف دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف مع وجود اختالف بني املبالغ املالية

مبني ألن البنك سيقوم بإيداع هذا املبلغ عند إجراء التصحيح.
 -3تأكد يف الشهر التالي من أن خطأ البنك قد مت عكسه ،إذا مل يتم عكسه جيب أن تقيده مرة ثانية يف
منوذج التسوية املصرفية يف نفس املكان ،استمر يف عمل ذلك حتى يتم عكسه.
• إذا كان املبلغ املقيد يف الشيك خمتلف عن اإليصال لكنه هو نفس املبلغ املقيد يف كشف احلساب
املصريف ،حيتمل أن تكون قد سجلت املبلغ يف الشيك بطريقة غري صحيحة.
 )1قم بتغيري املبلغ يف دفرت احلساب املصريف (حبيث يطابق الشيك).
 )2توجه اىل املورد ومعك نسخة عن الشيك واإليصال األصلي وقم بتصحيح االختالف (إما بأن تدفع
أو بأن ترد الفارق إىل املورد).
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 ............................شيكات واردة
 ............................مصاريف مل تقيد
............................
 ............................اإلمجالي
(  ) -مبالغ مسحوبة ومل تثبت يف كشف احلساب
 ............................شيكات مسحوبة ومل تقدم للصرف
 ............................فوائد مدينة ومل تقيد
............................
 ............................الرصيد املطابق حلساب البنك يف الدفاتر

أساسيات بناء االنظمة المالية

املبلغ

منوذج رقم ( - )5.11التسوية املصرفية

إحتاجت مجعية الورد اىل ساعة واحدة فقط مع املدقق اخلارجي لتحضري التسوية البنكية بعد التعرف على كيفية إعدادها ،بينما
كانت حتتاج يف السابق اىل مخس ساعات يف نهاية كل عام لتحضريها.
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• التقارير املالية :هي إحدى أدوات اإلدارة ،فهي تساعد

على ضمان املساءلة والشفافية والوضوح ،وجيب إعدادها شهريا.

• تقديم التقارير يف املوعد املناسب هي مسألة على درجة كبرية من األهمية إذ أن التأخر يف تقديم التقارير
يظهر وجود قصور يف الرقابة املالية األمر الذي يؤدي اىل قلة الثقة يف قدرة املنظمة.

مالحظة :مت حفظ تقرير املصروفات الشهرية والتوقعات الشهرية للمنح يف ملحق على جدول (  ،)Excelانقر هنا
• إذا وجدت خطأً يف أحد التقارير املالية ،فال ختفيه أبداً ،قم على الفور بتصحيح اخلطأ وإرسال التقرير
املصحح إىل مجيع األشخاص الذين يتسلمونه يف املعتاد.

• تشتمل احلسابات لديك على مجيع املعلومات الالزمة إلعداد تقرير مالي.
• حافظ دائماً على مراجعة األرقام مرتني قبل إرسال التقرير إىل أي شخص.

• استغل تقريرك يف إظهار طريقة استخدامك لألموال ،هل أنت تستخدم األموال حبكمة حبيث يتوفر لديك
ما يكفي إلجناز مجيع األنشطة املخطط هلا؟

• كن دائما صرحيا ومتعاونا وصادقا بشأن املشاكل اليت تواجهها حتى إذا كنت ال تعلم كيفية حلها .أية جهة
ماحنة جيدة ستساعدك.

• ملاذا تكتب املنظمة تقارير مالية؟

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.10إعداد التقارير املالية

• التقارير املالية هي إحدى أدوات اإلدارة حيث أنها تساعد املنظمة على معرفة :مقدار املبالغ املالية يف

الصندوق ،مقدار املبالغ املالية اليت حتتاج إليها إلجناز األنشطة احلالية ،مقدار املبالغ املالية اإلضافية اليت
ميكن أن تتوقعها ،مقدار املبالغ املالية اليت أنفقتها ويف أي غرض أنفقتها ،مقدار املبالغ املالية اإلضافية

اليت ميكن أن تنفقها ويف أي غرض ستنفقها.

• التقارير املالية هي إحدى أدوات الرقابة بالنسبة للقيادة واجلهات املاحنة ،وعرب تقديم التقارير املالية ،ميكن
للقيادة واجلهات املاحنة تقييم ما إذا كانت اإلدارة تستخدم األموال وفقاً للخطط والعقود املتفق عليها.
• عرب تقديم التقارير املالية يف املوعد املناسب ،تكون املنظمة قادرة على إظهار الشفافية واملساءلة ،األمر
الذي يساعد على ضمان أن األموال تستخدم يف األغراض املخصصة هلا.

• كم يبلغ عدد مرات تقديم التقارير املالية؟ جيب إعداد التقارير املالية األساسية على أساس شهري ،وبكلمة
«األساسية» نقصد بيان حول النقدية يف الصندوق ،ويف البنوك ،ويف الدفعات النقدية املقدمة ،وتقرير

املوازنة الذي يقارن املوازنة باملبالغ املالية املنفقة حتى تارخيه.

ميكن للمنظمة عمل جدول بتواريخ التقارير املالية اليت جيب توفريها للجهة املاحنة كاجلدول التالي:

		
طلب الدفعات النقدية املقدمة

التاريخ----------------------:

				
التقرير املالي

التاريخ----------------------:

				
التسوية البنكية

التاريخ----------------------:

			
كشف حساب البنك

التاريخ----------------------:

املعززات				

التاريخ----------------------:

تعديل املوازنة

التاريخ----------------------:

املوازنة

التاريخ----------------------:
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إعداد التقرير الشهري تضمن املنظمة تعقب أمواهلا ،حيث أن هذا يقلل من فرص إساءة اإلستخدام أو
السرقة ،وتضمن أن لديها مبالغ مالية تكفي لتحقيق ما ترغب يف حتقيقه ،وتضمن أنها تنفق أمواهلا وفقاً للعقود
املتفق عليها.

• ماذا حيدث إذا فرضت علينا عقود املنح أن نقدم تقارير كل شهرين أو كل ثالثة أشهر؟ ملاذاجيب علينا فعل
ذلك غالباً؟ إعداد التقارير املالية يتم الجل املنظمة يف املقام األول حيث أنك حباجة إىل معرفة وضع
طريقة استخدامك ألموالك حتى تتمكن من إدارتها بنفسك .واجلهة املاحنة حتاول فقط مراقبة استخدام
األموال ،فإذا ارتكبت خطأً يف طريقة استخدامك لألموال فلن حتقق أهدافك ومن احملتمل أن تفقد
فرص التمويل مستقبالً ،وقد ختسرك اجلهة املاحنة لكنها ستجد غريك.

• ماذا حيدث إذا تأخرنا يف تقديم التقارير؟ لن ترضى اجلهات املاحنة عن هذا التأخري خصوصاً التأخر يف
تقديم التقارير املالية .وقد تنجز عمالً رائعاً ضمن اجملموعات اليت تعمل معها ،لكن إذا تأخرت يف تقديم

شخص غري مسؤول أو غري جدير باالعتماد عليه ،وهذا سيظهر للجهات
التقارير ،ستعتقد اجلهات املاحنة أنك
ً
املاحنة اليت تتعامل معك وللجنة التنفيذية اليت تعمل معها ولألعضاء الذين تعمل معهم وللعاملني يف

املنظمة أنك ال حتتفظ بسجالت حديثة ،وهذا يعين أنك ال تسجل املعامالت اخلاصة باستخدام أموالك
بالطريقة الصحيحة ومن احملتمل أن يؤثر هذا سلباً على فرصك يف احلصول على متويل مستقبلي .التزم

بتقديم التقارير يف املوعد احملدد.

• ماذا حيدث إذا جتاوزت احلد املخصص لإلنفاق؟ جيب أال تتجاوز احلد املخصص لإلنفاق يف بنود املوازنة

أساسيات بناء االنظمة المالية

• هل من الضروري إعداد التقارير املالية كل شهر؟ نعم ،إنها مسألة على قدر كبري من األهمية حيث أنه عرب

دون إبالغ اجلهة املاحنة واحلصول على موافقة خطية يف شكل مقبول قبل جتاوز حد اإلنفاق ،ومع ذلك

إذا ارتكبت خطأ جيب أن تبلغ عنه .من احملتمل أن يؤدي عدم اإلبالغ الفوري عن اخلطأ إىل عواقب

وخيمة قد تصل إىل إنهاء إحدى االتفاقيات.

• ماذا حيدث إذا قدمت تقارير غري صحيحة؟ تقع األخطاء أحياناً .إذا الحظت وجود خطأ يف أحد التقارير،

عليك إبالغ اجلهات املاحنة على الفور ،التقارير غري الصحيحة هي انعكاس لقدرتك ومن احملتمل أن يكون

للتقارير السيئة وغري الصحيحة تأثري سليب على التمويل املستقبلي.
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 5.11.1القواعد االساسية اليت تنص عليها معظم االتفاقيات
• مدة سريان االتفاقية

• مقدار األموال اليت ستصرف ،وإذا مل يكن من املقرر صرف مجيع

األموال يف بداية االتفاقية ،فاملعتاد هو أن تنص االتفاقية على :مقدار األموال اليت ستصرف يف كل مرة،

عدد مرات منح دفعات جديدة ،أنواع التقارير أو املستندات اليت جيب تقدميها للحصول على دفعات

جديدة ،املستندات اليت يتعني تقدميها مبجرد إيداع األموال يف احلساب املصريف.
• كيف يسمح بإنفاق األموال؟

 -سوف تعلم عن طريق مرونة مستوى بنود املوازنة :مقدار املبالغ املالية اليت ميكنك نقلها من أحد بنود

املوازنة إىل بند آخر ،إن كان النقل جائزا ،وإذا ما كنت حباجة إىل موافقة خطية مسبقة من اجلهة املاحنة
قبل نقل أموال من أحد بنود املوازنة إىل بند آخر.

• هل حتتاج إىل قوائم أسعار قبل عمل مشرتيات؟

• هل يوجد أشياء ال يسمح لك باستخدام األموال ألجلها؟
• هل يوجد أشياء ال يسمح لك بشرائها؟

• هل يوجد مبالغ مالية ال ميكن إنفاقها دون احلصول على موافقة مسبقة من اجلهة املاحنة؟

أساسيات بناء االنظمة المالية

 5.11عقود اجلهات املاحنة وتعدد اجلهات املاحنة

• ما هي شروط استخدام خمصصات الطوارئ إذا كانت قد منحت؟

• املتطلبات احملاسبية

• املستندات الالزمة لعمل املشرتيات.
• الدفاتر والسجالت.

• تفاصيل احلساب املصريف.
• تدقيق احلسابات.

• متطلبات إعداد التقارير

• عدد التقارير املطلوبة (شهري أو ربعي).
• أنواع التقارير (عاد ًة ما تكون تقارير تفصيلية ومالية).
• تنسيق التقارير (ماذا حتتاج أن يضاف إليها).

 5.11.2نقاط اساسية

• حتتاج كل جهة ماحنة جديدة إىل جمموعة جديدة من الدفاتر والسجالت ودفرت نقدية ودفرت حساب مصريف
وسجالت للدخل والنفقات ودفاتر لإليصاالت.

• حتتاج كل جهة ماحنة جديدة إىل تقرير موازنة خاص بها.

• حتتاج املنظمة فقط إىل إعداد ميزان مراجعة واحد حتى لو كان لديها العديد من اجلهات املاحنة
واحلسابات املصرفية.
• حيتاج احلسابان املصرفيان إىل إجراء تسويتني مصرفيتني.
• حيتاج دفرتا النقدية إىل إجراء تسويتني نقديتني.
• يوصى بتخصيص قاصة منفصلة لكل جهة ماحنة.
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 .1عدد مبادىء اإلدارة املالية وعرف كل منها؟
 .2عدد ثالثة مناذج ذكرت يف هذا الدليل؟
 .3ماذا تقارن يف تسوية البنك؟

 .4ماذا تقارن يف التسوية النقدية؟

 .5عندما تقوم بإجراء تسوية مصرفية ،ماذا تفعل إذا ظهر الشيك يف دفرت البنوك ومل يظهر يف كشف حساب
البنك؟

 .6االدارة املالية هي أداة إدارة ،فهي تساعد املنظمة يف عدة أمور ،عددها؟
 .7ما هي املعلومات اليت جتدها يف عقود املاحنني؟
 .8هل اجلمل التالية صحيحة أم خاطئة:

أ -الشخص الذي يقوم باعداد طلب الشراء يستطيع املوافقة عليه أيضا.
ب -مفاتيح اخلزنة جيب أن تبقى يف اخلزنة.

ت -الشفافية هي أحد مبادىء اإلدارة املالية.

ث -إذا كنت تؤمن لشخص ،ليس عليه إعادة الوصل لك.

ج -إذا مت سرقة املال من اخلزنة ومل يعرف السارق ،فإن دفرت النقدية والنقدية يف اخلزنة لن تتطابق أبدا.
ح -ميكن شراء غرض ال يوجد أصال يف املوازنة إذا كان مهما.
خ -جيب أن تعد النقدية يوميا.

أساسيات بناء االنظمة المالية

إخترب إستيعابك ( :اإلجيابات متوفرة يف األسفل)

د -عقود املاحنني معقدة فال جيب عليك أن تفهم كل شيء فيها.
ذ -كشف البنك دائما صحيح ألنه يأتي من البنك.

ر -إذا كانت مجعيتك ال تسمح ألي أحد برؤية تقاريرك املالية فإن اجلمعية ليست شفافة.
ز -أمن مكان حلفظ النقدية هو يف اخلزنة.

س -مثال على الشفافية هو دفرت النقدية الواضح واملفهوم
االجوبة:

 .1مؤشرات على الوضوح :سهولة العثور على املستندات والسجالت ،سهولة قراءة املستندات ،يتم ترتيب

املستندات يف ملفات بالشكل الصحيح وبالرتتيب الصحيح ،سهولة قراءة السياسات وفهمها .مؤشرات على

الشفافية :يتم أداء كل شيء يف العلن وبوضوح تام (األمور غري خافية) ،األعمال والقرارات تكون مجيعها

مفهومة لدى إدارة منظمة اجملتمع املدني وألعضائها وللجهات املاحنة ،يستطيع كل شخص أن يفهم السبب
يف الطريقة اليت حتدث بها األمور ،يتم االحتفاظ بسجل مكتوب لتوثيق األعمال والقرارات .وتكون عملية

التوثيق مبستندات دقيقة وكاملة ،يتم التوثيق مبستندات عندما يطلب ذلك .مؤشرات على املساءلة :أن تفعل
ما تقول أنك تفعله (احلفاظ على وعودك) ،إنفاق النقود على األنشطة املتفق عليها ،إنفاق النقود وف ًقا للموازنة،
اتباع اإلجراءات املتفق عليها.

 .2منوذج طلب عروض اسعار ،منوذج حتليل ثالثة عروض أسعار ،منوذج ايصال داخلي.
 .3دفرت البنوك مع احلساب البنكي.

 .4دفرت النقدية مع النقدية يف اخلزنة.
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جيب قيد الشيك يف منوذج التسوية املصرفية ضمن «الشيكات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف».

 .6التقارير املالية هي إحدى أدوات اإلدارة حيث أنها تساعد املنظمة على معرفة :مقدار املبالغ املالية يف

الصندوق ،مقدار املبالغ املالية اليت حتتاج إليها إلجناز األنشطة احلالية ،مقدار املبالغ املالية اإلضافية اليت
ميكن أن تتوقعها ،مقدار املبالغ املالية اليت أنفقتها ويف أي غرض أنفقتها ،مقدار املبالغ املالية اإلضافية

اليت ميكن أن تنفقها ويف أي غرض ستنفقها.

 .7مدة اإلتفاقية  ،املبلغ الذي جيب أن يصرف  ،املواد املسموحة واملمنوعة ،األمور احملاسبية والتقارير.
 .8األجوبة:

أ  -خطأ

ب  -خطأ

ت  -صح

ث  -خطأ

ج  -خطأ

ح  -خطأ

خ  -صح

د  -خطأ

ذ  -خطأ

أساسيات بناء االنظمة المالية

 .5حيتمل أن البائع مل يقدم الشيك إىل البنك يف املوعد احملدد حتى يدرج يف كشف احلساب املصريف،

ر  -صح

ز  -خطأ
س -خطأ

املصادر واملراجع

ترمجت املادة من الكتاب التوجيهي لتدريب منظمات اجملتمع املدني على اإلدارة املالية  .آب .2010
مشروع كاب .موزمبيق.

أما جزء التوريدات فاعتمدت على دليل التوريدات  .2008.مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية.
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منوذج رقم ( )5.1طلب عروض اسعار
منوذج طلب عروض اسعار
رقم الطلب........................
السادة..........................................................

تاريخ الطلب......................

العنوان.........................................................
نرجو تقديم عرضكم الشامل لالسعار والشروط لالصناف التالية:
التسلسل

رقم الصنف

مواصفات الصنف

الوحدة

الكمية

أساسيات بناء االنظمة المالية

النماذج

جيب أن يتضمن عرضكم ما يلي :تاريخ التسليم ،شروط الدفع ،مدة صالحية العرض ،موقع التسليم ،معلومات البنك ،التأمني

إعداد .................................
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حتليل ثالثة عروض أسعار
اسم املنظمة.................................:
التاريخ........................................:
نورد فيما يلي حتليال لعروض االسعار املقدمة إلينا خبصوص شراء( ....................وصف املشرتيات) من قبل
...........................ملشروع  .............................مبوجب طلب الشراء املرفق.
السعر املقدم
اسم املورد

الصنف 1

الصنف 2

الصنف 3

الصنف 4

الصنف 5

الصنف 6

اجملموع

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.2حتليل ثالثة عروض أسعار

قرار جلنة العطاءات
تقرر إحالة توريد املواد املطلوبة اىل  ..............................................وذلك لألسباب التالية:
.....................................................................-1
.....................................................................-2
.....................................................................-3
التوقيع..........................................:
التوقيع..........................................:
التوقيع..........................................:
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ايصال داخلي
التاريخ.......................................................................:
رقم االيصال...............................................................:
اسم العميل................................................................:

املوضوع( :كمثال استخدام سيارة أجرة من «اسم مكان املغادرة» اىل « اسم مكان الوصول» لغاية حضور

اجتماع «اسم املكان املقرر فيه االجتماع» ملناقشة مشروع « اسم املشروع»
املبلغ................................................................:
التوقيع...............................................................:

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.3ايصال داخلي

منوذج رقم ( )5.4طلب شراء

رقم أمر الشراء.................................................

طلب شراء

اسم املنظمة...................................................

مكان التسليم...................................................

شروط معينة....................................................:

الرقم

رمز الصنف

اسم الصنف

وحدة الصنف

اسم مقدم الطلب.........................................

تاريخ أمر الشراء......................................
تاريخ التسليم..........................................

رقم الصنف
عند املورد

الكمية املطلوبة سعر الوحدة

امجالي القيمة

املوافقة................................................:

دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة  | 2013برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

127

ايصال حوالة نقدية
					
اسم املرسل:

اسم املرسل اليه:

					
العنوان الربيدي:

العنوان الربيدي:

						
اهلاتف:

اهلاتف:

						
الفاكس:

الفاكس:

رقم الوصل.................................................................................................................. :
تاريخ الوصل................................................................................................................ :
سبب ارسال النقود......................................................................................................... :
املبلغ........................................................................................................................ :
الضريبة أو االقتطاعات إن وجدت........................................................................................ :
املبلغ الصايف.............................................................................................................. :
رقم احلساب................................................................................................................ :

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( )5.5ايصال حوالة نقدية

اسم احلساب................................................................................................................ :
هذا تأكيد على استالم املبلغ.
توقيع املستلم................................................ :

التاريخ............................................ :

دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة  | 2013برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

128

اسم املنظمة  /اسم املنحة/املشر وع
املوازنة
ادرج التكاليف بالدينار األردني فقط وليس بالدوالر األمريكي
أعد
يف:
(التاريخ)

التكلفة
لكل
وحدة

نوع
الوحدة

عدد
الوحدات
لكل شهر

التكلفة
الشهرية

إمجالي اإلمجالي حصة
عدد
املطلوب التكلفة
االشهر للربنامج
من
إمجالي
املبلغ

امجالي
املبلغ
املطلوب
من
املانح

البنود
الرئيسية
للموازنة

إيضاحات
حول

املوازنة
الرجاء

موافاتنا
بوصف
وشرح

 -1الرواتب واألتعاب
ادرج مجيع الوظائف اليت ينطوي عليها تنفيذ املشروع
أ-
ب-
ج-
اجملموعالفرعي:
 -2اإلجيار واملرافق
اجيار
املكتب
التجهيزاتاملكتبية(تدرجمنفصلة)
الكهرباء
التدفئة
املاء

اجملموعالفرعي:

 -3االتصاالت
الربيد
اهلاتف
اإلنرتنت

اجملموعالفرعي:

للحسابات
أوضح إذا ما كانت إحدى الوظائف بنظام الدوام الكامل أم نصف الوقت.

إن كانت أقل من الدوام الكامل فأوضح عدد الساعات اليت يتم قضاؤها يف العمل

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

000

000

000

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

أ-
ب-
ج-

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.6موازنة

اجيار
املكتب
الكهرباء
التدفئة
املاء

الربيد
اهلاتف
اإلنرتنت

-4التجهيزاتاملكتبية
أ-
ب-
ج-
اجملموعالفرعي:

000
000
000

000
000
000
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أ-
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حول

املوازنة
الرجاء

موافاتنا
بوصف
وشرح

للحسابات

 -5مصروفات السفر
بالنسبة للسفريات ،صنف التكاليف حسب الرحلة أو حسب اليوم.

االنتقال

000

000

000

بدل السفر

000

000

000

املنامة

اجملموع الفرعي:

 -6األجهزة واملعدات

ادرج كافة األجهزة واملعدات منفصلة

أ-

000
000

000
000

000

000

ج-

اجملموع الفرعي:

000
000

000
000

ب-

000

000

000

أ-

000

000

000

ج-

ب-

000

اجملموع الفرعي:

000

ج-

000

000

000

أ-

بدل السفر

000

ب-

 -7املصروفات التشغيلية للمشروع
ادرج البنود أدناه واشرحها يف ورقة منفصلة

000

املنامة

أ-

000

ج-

000

000

االنتقال

000
000

000
000

أساسيات بناء االنظمة المالية

أعد
يف:
(التاريخ)

التكلفة
لكل
وحدة

نوع
الوحدة

عدد
الوحدات
لكل شهر

التكلفة
الشهرية

إمجالي اإلمجالي حصة
عدد
املطلوب التكلفة
للربنامج
االشهر
من
إمجالي
املبلغ

امجالي
املبلغ
املطلوب
من
املانح

البنود
الرئيسية
للموازنة

إيضاحات

ب-

امجالي املبلغ
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سجل االصول
البند

الوصف والصنع
واللون

الرقم املتسلسل

تاريخ الشراء

تكلفة البند

اجلهة املاحنة

املوقع

منوذج رقم ( )5.8سجل مطابقة النقدية
سجل مطابقة النقدية
التاريخ

النقدية يف اخلزينة

الرصيد يف دفرت النقدية

الفارق

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.7سجل االصول

التوقيع

منوذج رقم ( )5.9سجل دفرت البنوك
سجل دفرت البنوك
الشهر...................................:
التاريخ

رقم الشيك

من/اىل

الوصف

مدين
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الرصيد

املطابقة
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الدفعة النقدية املقدمة

• إىل:
• من:

• املوضوع :دفعة نقدية ملصروفات االنتقال عن مناسبة( .............................أو دفعة نقدية من أجل
سفرإىل)......................
• السيد.........................................../احملرتم
أدناه تفصيل ملبلغ  ............................د.أ مطلوب عن مصروفات انتقال املشارك يف (اسم الفعالية) بتاريخ
( .....................يدرج التاريخ)

مت أدناه إدراج أمساء املشاركني
سعرالتنقل/قيمة
بدل املواصالت

املوقع

االسم

العدد

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.10الدفعة النقدية املقدمة

اجملموع
[التوقيع]
[االسم  -املسمى الوظيفي]
مدير اإلدارة /املدير...............................
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املبلغ

منوذج التسوية املصرفية

 ............................رصيد البنك طبقاَ لكشف احلساب الوارد من البنك  +إيداعات مل تثبت يف كشف احلساب
 ............................شيكات مودعة يف البنك ومل حتصل
 ............................نقدية
 ............................شيكات واردة
 ............................مصاريف مل تقيد
............................
 ............................اإلمجالي
(  ) -مبالغ مسحوبة ومل تثبت يف كشف احلساب
 ............................شيكات مسحوبة ومل تقدم للصرف
 ............................فوائد مدينة ومل تقيد

أساسيات بناء االنظمة المالية

منوذج رقم ( - )5.11التسوية املصرفية

............................
 ............................الرصيد املطابق حلساب البنك يف الدفاتر
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