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" لمالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصةالنظام ا"يسمى هذا النظام 

 -:يهدف إلى

 .اعتماد أفضل الممارسات المهنية المعنية بالشأن المالي والمحاسبي  -أ 

  .تطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها -ب 
  .وضع قواعد موحدة إلعداد الموازنات وإقرارها وتنفيذها -ج 
الدور الهام ألجهزة الرقابة المالية وضع نظام الضبط والرقابة الداخلي وتحديد   -د 

 .وتكامل مهامها ومسئولياتها

 .بناء قاعدة تكاملية لتوفير البيانات المالية والمحاسبية  -ه 

��د��)2(� �
يحدد هذا النظام األسس والقواعد التي تنظم الشؤون المالية والمحاسبية 

ثمار أموال المنظمة للمنظمات العربية المتخصصة بما فيها إعداد الموازنة وتنفيذها واست
ويعمل به في جميع المنظمات العربية المتخصصة  .وتنظيم حساباتها والرقابة عليها

باستثناء الصناديق والمؤسسات المالية العربية والمؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 
 ."عربسات"

��د��)3(� �
  -:تكون للمسميات الواردة في هذا النظام الدالالت إزاء كل منها أدناه

�א��ول�א$#"�!   .الدول العربية األعضاء في المنظمة�

�א)'& المجلس االقتصادي واالجتماعي وهو السلطة العليا والمرجعية القومية �
  .لمؤسسات العمل العربي المشترك وقراراته نهائية وملزمة

�א�'(�� لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي �
  .واالجتماعي

�א.�-��א�,+*�   .ة إنشاءهاالسلطة التشريعية فى المنظمة وفق اتفاقي�
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�א����� المنظمة العربية المتخصصة بغض النظر عن اسمها المحدد في ميثاق �

  .تأسيسها

�א����م�א��א/'�   ".إن وجدت"األنظمة الداخلية للمنظمة أو األجهزة التابعة لها �

�א�����א���م   .المدير العام للمنظمة�

�����אدא���א�   .اإلدارة العامة للمنظمة�

�א�2אز�� هي الوثيقة المعبرة عن الجانب المالي لتنفيذ خطة المنظمة وأهدافها �
الموارد الممولة للمنظمة واإلعتمادات المخصصة  لسنة مالية وتتضمن

  .لمواجهة متطلبات تنفيذ خططها وأهدافها

�א��4��5א�'+3م �
�6�� �

زمت المنظمـة بـدفعها، سـواء اتخـذت هـذه          وتمثل المبالغ التي الت   
االلتزامات شكل عقود موقعة، أو مراسالت متبادلة، ويمثل الجزء الذي          
لم يتحقق صرفه منها حتى نهاية السنة المالية رصيد المبالغ الملتـزم            

  .بها

�8����#7אد �
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����א;+� �

ـ          اء الـسنة   هي الفترة الزمنية المتمثلة في األشهر الثالثة التالية النته
المالية التي تقوم المنظمة خاللها بإعداد حساباتها الختامية ومركزهـا          

  . المالي عن السنة المنتهية

א:�����9
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هي القوائم الماليـة التـي تعـرض المـصروفات الفعليـة مقارنـة              

بالتخصيصات المعتمدة، كما تتضمن الموارد التـي حققتهـا المنظمـة           
ر عن ذلك من فائض أو عجز، وكـذلك بيـان           مقارنة بالمقدر وما أسف   

أرصدة الحسابات األخرى المدينـة والدائنـة والحـسابات النظاميـة           
وحسابات الصناديق المختلفة، ويجري إعدادها وفق األسس المحاسبية        

  .والمعايير المعتمدة في هذا النظام

�<�=���א��>3 �
�א���� �

تام السنة المالية،   هي القائمة التي تعرض الوضع المالي للمنظمة في خ        
من هـذه القائمـة مـا تمتلكـه         " األصول"ويتضمن جانب الموجودات    

كما يتضمن جانب المطلوبـات     . المنظمة وما لها من حقوق لدى الغير      
ما عليها من التزامات بما في ذلك االحتيـاطي العـام وفـق     " الخصوم"

  . المعايير المعتمدة في هذا النظام
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وتنتهي في الحادي ) كانون الثاني(تبدأ السنة المالية للمنظمة في األول من يناير 
 .من كل سنة )كانون األول(والثالثين من ديسمبر 

��د��)5(� �
يصدر المدير العام وفقاً لتوجيهات الهيئة المختصة التعليمات الخاصة بشأن   -أ 

نماذج واإليضاحات الواجب مراعاتها عند إعداد المستندات واإلحصاءات وال
 .مشروع الموازنة وفقاً لهذا النظام

تعد اإلدارة العامة مشروع موازنة المنظمة على أساس البرامج والمشروعات  -ب 
واألنشطة والنفقات المشتركة المتممة لها وكذلك الموارد، وذلك في نطاق األهداف 

ازنة األداة المالية لتنفيذ السياسات الرئيسية للمنظمة، باعتبار مشروع المو
والخطط المقررة من قبل الهيئة المختصة ويتم إعداده على أساس المقاييس 
واألنماط والدراسات واإليضاحات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المتوخاه 
مشفوعة بالمستندات واإلحصاءات والنماذج واإليضاحات الالزمة لتبرير رصد كل 

 المطلوب تخصيصها وأسباب الزيادة أو النقص الذي قد يحدث مبلغ من المبالغ
  .مقارنة بما كانت عليه في السنة السابقة

��د��)6(� �
عند وجود فروع أو أجهزة أو معاهد أو مكاتب أو مؤسسات تابعة أو أقسام 
أساسية للمنظمة مهما كانت مسمياتها ضمن تشكيالت تختص بأداء مهام معينة، يلتزم 

من هذا النظام، ) 31(دام هيكل تصنيف الحسابات المشار إليه في المادة كل منها باستخ
  .يعد لذلك) ترميز تنظيمي(بموجب ترميز خاص 

��د��)7(� �
 -:تصنف اإلعتمادات في الموازنة إلى مجموعتين

 .هي مبالغ اإلعتمادات التي تخصص عند التصديق على الموازنة: األساسية 

لتي تقرر إضافتها إلى التخصيصات األساسية المعتمدة       هي مبالغ اإلعتمادات ا   : اإلضافية 

أو لمواجهة نفقات طارئة لم يخصص لها اعتمادات في الموازنة بناء على قـرار مـن                

  .الهيئة المختصة في حالة توفير التمويل الالزم لها، واعتمادها من قبل المجلس
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��د��)8(� �
اية السنة المالية الجديدة إذا لم يتم اعتماد مشروع الموازنة من المجلس قبل بد

 من 1/12يجرى العمل بقرار من المدير العام تنظيم الصرف الشهري على أساس نسبة 
إجمالي اإلعتمادات األساسية المعتمدة في موازنة السنة المنقضية بعد اعتبار اإلعتمادات 

 .المستحدثة المخفضة كأنها خفضت واإلعتمادات المضافة المستحدثة كأنها لم تدرج

ويتم الصرف على تلك النفقات من الموارد المحصلة وفي حالة عدم كفايتها يتم 
  .التغطية من االحتياطي العام على أن يرد ما صرف منه بعد اعتماد الموازنة

��د��)9(� �
ال تخصص اعتمادات ألي برنامج بصورة إجمالية وإنما يتم التخصيص باالستناد 

 -:إلى معلومات أساسية تبين ما يلي

 .وحدة أو الوحدات التي تقترح البرنامجال  -أ 

  .المبررات التي يستند إليها عند اقتراح البرنامج -ب 

 .تحديد هدف البرنامج والنتائج التي يرمي إلى تحقيقها -ج  

 -:دراسة فنية تبين  -د 

  .خصائص البرنامج 

 .كلفة البرنامج 

دراسة الجدوى للبرنامج واألنشطة التي يتألف منها مع تحديد المقيـاس            

 .في التقييمالمعتمد 

مدة التنفيذ على أن تتضمن خطة زمنية تفصيلية يقسم تنفيـذ البرنـامج              

بموجبها إلى مراحل والمدة الزمنية الالزمة لتنفيذ كل مرحلـة، وكيفيـة            

تسيير البرنامج واألنشطة المتولدة عنه وإدارتها في المرحلة التـي تلـي            

 .إحداثها والنفقات المقدرة للتسيير

عتمادات وفق مختلف أوجه اإلنفاق وسنوات التنفيـذ        تفاصيل تخصيص اإل   

ويعتمد التبويب المعتمد ضمن هيكل تصنيف الحسابات الملحق بهذا النظام          

 .أساساً لتحليل عناصر كلفة كل برنامج
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��د��)10(� �
ال يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة نفقة محددة إال وفقاً ألحكام هذا النظام، 

خاص لكل مورد وتخصص له اعتمادات في جداول نفقات وفي هذه الحالة يفتح حساب 
 .الموازنة، وتسري بشأنها القواعد المالية المقررة في هذا النظام

��د��)11(� �
يبلغ المدير العام الدول األعضاء بمشروع الموازنة متضمناً جميع البيانات   -أ 

بق واإليضاحات قبل شهرين من موعد اجتماع الهيئة المختصة في الدورة التي تس

  . سنة الموازنة

تتولى الهيئة المختصة في الدورة التي تسبق بداية سنة الموازنة دراسة مشروع  -ب 

  .الموازنةَ للتصديق عليها تمهيداَ لعرضه على اللجنة

  .تتولى اللجنة دراسة مشروع الموازنة والتوصية بشأن اعتماده للمجلس -ج 

بشكل ) ية واإلضافيةاألساس(يتم اعتماد موازنات المنظمات العربية المتخصصة   -د 

  .نهائي من قبل المجلس

@@
@sÛbrÛa@Ý–ÐÛaIòã‹aì½a@ˆîÐämH@@

��د��)12(� �
المدير العام هو المسئول عن إدارة أموال وموجودات المنظمة وفقاً ألحكام هذا 
النظام واآلمر بالصرف منها وله أن يفوض بعض صالحياته بهذا الشأن إلى الموظف 

ن الدائمين بالمنظمة، وأن ال تقل درجته الوظيفية المختص على أن يكون من الموظفي
عن مدير إدارة، على أن يحدد في قرار التفويض حدود الصالحيات الممنوحة لكل منهم، 

 -:وعليه أن يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الخصوص ومنها ما يلي

الهيئـة  اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق هذا النظام والقرارات التـي تـصدر عـن                -أ 

  .المختصة والمجلس

 .مراعاة االستخدام االقتصادي األمثل لموارد المنظمة -ب 

تحديد الوظائف المالية التي يجب التأمين على مسؤوليات شاغليها ومبالغ التأمين            -ج  

 .الخاصة بكل منها
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��د��)13(� �
ال يجوز تجاوز اإلعتمادات المقرة في الموازنة ألي من المصروفات على مستوى 

ما ال يجوز الدخول بالتزام يؤدي إلى تجاوز اإلعتمادات في الموازنة بأي شكل البنود، ك
 .من هذا النظام) 15، 14 (من األشكال مع مراعاة أحكام المادتين

��د��)14(� �
ال يجوز إجراء المناقالت بين التخصيصات المعتمدة ألبواب الموازنة إال بقرار من              -أ 

 .الهيئة المختصة

قد تقررها الهيئة المختصة عند اعتماد الموازنة السنوية        مع مراعاة الشروط التي      -ب 

يجوز للمدير العام إجراء المناقالت بين اإلعتمادات المقرة لبنـود البـاب الواحـد              

مـن   %50بشرط أن ال يؤدي ذلك إلى زيادة هذه اإلعتمـادات إلـى أكثـر مـن     

 علـى   اإلعتمادات المقرة أصال لنفس البند وما يزيد على ذلك يستوجب الحـصول           

 .موافقة الهيئة المختصة

يجب أن يتخذ قرار المناقله قبل الدخول بااللتزام، كما يجب عرض التغيرات التـي               -ج  

من هـذه   ) أ، ب (تحصل على اإلعتمادات المقرة نتيجة المناقالت بموجب الفقرتين         

المادة على الهيئة المختصة عند عرض الحـسابات الختاميـة الـسنوية عليهـا              

 .ألغراض التصديق

وال  ال يجوز االرتباط بأية نفقة إال إذا توفر لها تخصيص معتمد فـي الموازنـة،                -د 

  .يجوز استعمال التخصيص المعتمد لغير الغاية التي اعتمد من أجلها

��د��)15(� �
بالنسبة للبرامج والمشروعات التي يتطلب تنفيذها أكثر من سـنة ماليـة يجـوز                -أ 

نة الدخول بالتزامات ألكثر من سنة      بتخويل من الهيئة المختصة عند اعتماد المواز      

مالية وفق األسس التي تضعها مع تأمين اإلعتمادات الالزمـة لكـل سـنة فـي                

الموازنة الخاصة بتلك السنة وفق الخطة المعتمدة للبرنامج أو المشروع وشروط           

 .من هذا النظام) 35(االلتزام مع مراعاة أحكام المادة 

صة ضمن قرار اعتماد الموازنـة الـسنوية        يجوز بموافقة خاصة من الهيئة المخت      -ب 
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ة تخويل إدارة المنظمة الدخول بعقود والتزامات خالل السنة المالية لتنفذ خالل سن           

  -:مالية الحقة مع مالحظة ما يلي

أن يحدد الحد األعلى للمبلغ الذي يسمح للمنظمة التعاقد بحدوده بما ال يتجـاوز               -1

 .وازنة السنة الجاريةمن إجمالي تخصيصات الباب المختص في م% 5

أن يراعى في تبويب المصروفات الهيكل النموذجي لتصنيف حسابات المنظمـة            -2

  .حسب األصول

��د��)16(� �
عند ارتباط المنظمة بتنفيذ برنامج معين بتمويل خارجي بصورة كاملة أو جزئيـة               -أ 

يفتح للبرنامج حساب خاص وفق طبيعته ضـمن الهيكـل النمـوذجي لتـصنيف              

وتخصص له المبالغ الالزمة بفقرتين     ) 1مرفق رقم (ق بهذا النظام    الحسابات الملح 

مستقلتين تمثل أحدهما الجزء الممول من الجهة الخارجية وتمثل األخرى الجـزء            

 يقابله حساب مماثل في جـداول اإليـرادات فـي           "إن وجد "الممول من المنظمة    

 .لبرنامجموازنة المنظمة يسجل فيه المبالغ المستلمة من الجهة الممولة ل

ويتم الصرف على البرنامج وفق األسس المعتمدة في هذا النظام مع مراعاة أحكام              -ب 

من هذا النظام بالنسبة لاللتزامات التي لم يجر تنفيذها خـالل           ) 35،  21(المادتين  

 .السنة المالية المختصة

إذا تضمن االتفاق الخاص بتنفيذ البرنامج شروطا وإجراءات معينة تتعلق بأسلوب            -ج  

تنفيذ والصرف والمعالجة المحاسبية بما في ذلك شرط استثمار األموال النقديـة            ال

الممولة من الجهة الخارجية بصورة مـستقلة عـن أمـوال المنظمـة ولـصالح               

  .البرنامج، فعندئذ تطبق األحكام التي تضمنها االتفاق المذكور

��د��)17(� �
والعينية التي تتفق مع للمدير العام أن يقبل من حيث المبدأ التبرعات النقدية 

أهداف المنظمة وأوجه نشاطها سواء كانت محددة أو غير محددة الغرض، ويودع 
لتبرعات العينية في سجالت التبرع النقدي مباشرة في حساب المنظمة، وتسجل ا

 حسب األصول، وعليه أن يعرض الموضوع على الهيئة المختصة وذلك في أول المنظمة
 . الشأنجلسة لتتخذ قرارها بهذا
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��د��)18(� �
يخصص ضمن الموارد في الموازنة بند خاص لكل تبرع مخصص لغرض محـدد               -أ 

ويفتح بالمقابل حساب في جداول المصروفات في الموازنة بحسب أوجه اإلنفـاق            

المقررة فيها ضمن هيكل تصنيف حسابات المنظمة، ويخضع التصرف بها لألسس           

ام، وللمدير العام زيادة اإلعتمادات في      المعتمدة في تنفيذ الموازنة بموجب هذا النظ      

الموازنة السنوية بنسبة المبالغ المصروفة من المبلغ المتبرع به للغرض الذي تم            

 لم يشترط المتبرع    من أجله التبرع، ويدخل الرصيد ضمن حساب السنة المالية إذا         

 أمـا   مبالغ المعتمـدة بموجـب هـذه المـادة،         من ال   المناقلة ز يجو والاسترداده،  

 .التبرعات غير المخصصة فتقيد ببند مستقل في حساب االحتياطي العام

تسجل التبرعات العينية في حسابها المختص على أساس قيمتها الفعلية أو قيمتها             -ب 

  .التقديرية عند التبرع

��د��)19(� �
في حالة عدم توفر السيولة الالزمة لدى المنظمة يجوز للمدير العام السحب مـن                -أ 

للمنظمة بناء على البيانات المؤيدة للسحب في حـدود الموازنـة           االحتياطي العام   

ويعرض المدير العام األمر على  .المعتمدة، وذلك لضمان استمرارية عمل المنظمة

الهيئة المختصة في أول دورة تعقدها بعد ذلك لتقرير ما تراه مناسباً بهذا الـشأن،    

يتها من المساهمات التي     على المنظمة يتم تسو    سلفهعلى أن تعتبر مبالغ السحب      

 .تستلم الحقاً

ال يجوز الصرف من االحتياطي الخاص للمنظمة إال بموافقة المجلس بنـاء علـى               -ب 

  . طلب الهيئة المختصة

��د��)20(� �
للمدير العام أن يستثمر آلجال قصيرة أو متوسطة ومن خالل أحد المصارف أو 

 توصيات لجنة فنية يتم تشكيلها المؤسسات المالية العربية السيولة النقدية بناء على
إلبداء الرأي في طرق االستثمار وشروطه وأماكنه على أن يقدم إلى الهيئة المختصة 

 .تقريرا كل ستة أشهر عن حاالت استثمار األموال ونتائجها الفعلية
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��د��)21(� �
فـي موازنـة    , للمدير العام أن يقرر تدوير المبالغ المتبقية من اإلعتمادات المقرة           -أ 

سنة المنتهية للغرض الملتزم به في حدود متطلبات تنفيذ االلتزام المـذكور بعـد    ال

التأكد من عدم وجود اعتماد لهذا الغرض في موازنة السنة التاليـة كاعتمـادات              

مضافة لنفس الحساب على أن يكون التدوير لسنة واحـدة فقـط مقابـل خـصم                

نعكاسـه علـى زيـادة      مجموع ما يتقرر تدويره من االحتياطي العـام، لتجنـب ا          

 تعزز كشوف الحسابات     وان مساهمات الدول األعضاء في موازنة السنة الجديدة،      

الختامية بتقرير يعرض على الهيئة المختصة عنـد التـصديق علـى الحـسابات              

الختامية يوضح تفاصيل كل مبلغ جرى تدوير اعتماداته وأسباب القـرار المتخـذ             

  .بذلك
 والتي يتم تدوير اعتماداتها بموجـب الفقـرة   زم بهايسري على تنفيذ المبالغ الملت -ب 

 .األسس المعتمدة في تنفيذ الموازنة بموجب هذا النظام من هذه المادة، )أ(
� �

��د��)22(� �
ال يجوز الدفع مقدماً لحساب أعمال لم يتم انجازها أو مقابل مشتريات لم يتم 

حصول على ضمان من قيمة العقد أو االلتزام بشرط ال% 20تسلمها إال في حدود 
  .مصرفي بقيمة الدفعة المقدمة

� �

��د��)23(� �
يصدر المدير العام التعليمات واإلجراءات الخاصة بدفع السلف لتنفيذ أعمال أو 
خدمات أو مشتريات لها تخصيصات بالموازنة ويتعذر الصرف المباشر عليها بسبب 

  .  تعذر استكمال الوثائق المؤيدة للصرف في حينه
� �

��د��)24(� �
بطل بانتهاء السنة المالية العمل باإلعتمادات التي لم تصرف من الموازنة، والتي ي

  .لم يتقرر صرفها ألي سبب من األسباب



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@- 17 -

��د��)25(� �
تعتبر العملة التي يتقرر أن تسدد بها الدول األعضاء مـساهماتها فـي موازنـة                 -أ 

ت المنظمة هي العملة التي تتعامل بها المنظمة ويـتم بموجبهـا وضـع تقـديرا              

 .الموازنة

للمدير العام اختيار المصارف العربية التي تتعامل معها المنظمة واقتـراح الحـد              -ب 

بموجب الفقـرة   األعلى المسموح االحتفاظ به بعمالت غير عملة األساس المعتمدة          

  .  على أن يعرض على الهيئة المختصة لالعتمادمن هذه المادة،) أ(
� �

��د��)26(� �
 يوقعها المدير العام أو من يفوضه والمسئول تسجل الموارد بموجب مستندات

 .المالي األول في المنظمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أصوالً
� �

��د��)27(� �
ومن ) توقيع أول(يوقع أمر الصرف وأمر الدفع من المدير العام أو من يفوضه 

توقيع (والً المسئول المالي األول في المنظمة أو من يقوم مقامة بذلك في حالة غيابه أص
  .بشرط عدم جمع التوقيعين االثنين في شخص واحد) ثاني

� �

��د��)28(� �
تحدد بتعليمات من المدير العام القواعد واإلجراءات والمستندات والسجالت 
الخاصة بتنفيذ الموازنة ومراقبتها بما في ذلك إجراءات التعاقد وتصفية العقد ودفع 

  .قيمته
� �

��د��)29(� �
المحاسـبية وعلـى    يمات المنظمـة للعمليـات الماليـة و       التعليصدر المدير العام      -أ 

  -:األخص
  .نماذج السجالت واالستمارات المحاسبية. 1
 .نماذج المستندات المالية والمخزنية. 2
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الصالحيات المالية المتعلقة بالتصرف بأموال المنظمة وموجوداتها بما في . 3
لمعتمدة في هذا ذلك إجراءات الرقابة والضبط الداخلية وضمن األسس ا

  .النظام
أسس ونسب اإلهالك لكل نوع من أنواع الموجودات الثابتة لغرض حـساب            . 4

  .القيمة الدفترية لها في إطار حسابات نظامية
بيعـاً أو إتالفـاً    )عقـار أو منقـول  (أسس التصرف بالموجودات الثابتـة  . 5

واإلجراءات الواجب العمل بها عند اتخـاذ قـرار بـشطب أي مـن هـذه                
 .لموجوداتا

من  )أ(من الفقرة ) 5,4,3( يعرض المدير العام التعليمات المشار إليها في الفقرات -ب 

 .هذه المادة على الهيئة المختصة للحصول على موافقتها بشأنها
� �

��د��)30(� �
  .ال يجوز شطب ديون المنظمة بذمة الغير إال بقرار من الهيئة المختصة  -أ 

ثمينها من قبل لجنة مختصة وبموجب في حالة بيع الموجودات الثابتة يجب ت -ب 

أحكام الئحة تصدرها الهيئة المختصة لهذا الغرض وفي نطاق الصالحيات التي 

تحددها والتي يجب أن تعتمد فيها صالحية اتخاذ القرار بالشطب والبيع على أن ال 

 .يتم البيع بأقل من الثمن المقدر وأن ال يتم البيع لمنتسبي المنظمة
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@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaIpbib�§aH 

��د��)31(� �
من الحسابات ) 1  رقممرفق(يتكون الهيكل النموذجي لتصنيف حسابات المنظمة   -أ 

 -:حسب الرموز المثبتة تجاه كل منهاالعامة اآلتية و

  البيان  اسم الحساب  الرمز

  )االستخدامات(مجموعة حسابات المصروفات   1
  )مواردال(مجموعة حسابات اإليرادات   2

  مجموعة حسابات الموازنة

  )األصول(مجموعة حسابات الموجودات   3
  )الخصوم(مجموعة حسابات المطلوبات   4

مجموعة المركز المالي 

  "الميزانية"

مجموعة رقم (في الموازنة " االستخدامات"تصنف مجموعة حسابات المصروفات  -ب 

 يحمل كل منها رمز متفرع عن الرمز المقرر للمجموعة إلى ثمانية أبواب،) 1

  -:تيوكاآل

  اسم الباب           رقم الباب     الرمز

  نفقات األفراد العاملين  األولالباب   11
  مصروفات سفر وتنقالت  الباب الثاني  12
  المستلزمات الخدمية   الباب الثالث  13
  المستلزمات السلعية والصيانة  الباب الرابع  14
  المصروفات الرأسمالية  الباب الخامس  15
  نفقات اجتماعات المجالس الرئيسية  الباب السادس  16
  األنشطة والبرامج  الباب السابع  17
  التزامات عربية ودولية  الباب الثامن  18

إلى عدد من البنود يمثل كل منها وجهاً رئيساً من أوجه ) باب(توزع حسابات كل  -ج 

الصرف في إطار المفاهيم المحددة للباب، ويحمل كل بند رمز متفرع عن الرمز 

 .   للبابالمقرر
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يحمل ) النوع(يجوز توزيع حسابات كل بند إلى عدد من الحسابات الفرعية تسمى   -د 

 .كل منها رمز متفرع عن الرمز المقرر للبند

إلى أربعة ) 2مجموعة رقم (في الموازنة ) الموارد(اإليرادات تصنف حسابات   -ه 

 -: الرمز المقرر للمجموعة وكاآلتيأبواب، يحمل كل منها رمز متفرغ عن

 اسم الباب                  رقم الباب    الرمز

 .مساهمات الدول األعضاء الباب األول 21

 .الموارد الذاتية الباب الثاني 22

 .الهبات والتبرعات والوصايا والمساهمات في مشروعات الباب الثالث 23

 .الموارد الرأسمالية الباب الرابع 24

نود يمثل كل منها مصدراً رئيسياً من يوزع حسابات كل باب إلى عدد من الب  -و 

ويحمل كل بند رمز متفرع عن . مصادر اإليراد في إطار المفاهيم المحددة للباب

 .الرمز المقرر للباب

يحمل ) نوع(يجوز توزيع حسابات كل بند إلى عدد من الحسابات الفرعية تسمى   -ز 

 .كل منها رمز متفرع عن الرمز المقرر للبند

إلى أبواب " الموجودات والمطلوبات) "3،4(لمجموعتين صنف حسابات كل من ات -ح 

 . وبنود وأنواع يحمل كل منها رموزاً متفرعة عن الرمز المقرر للباب

يمثل الهيكل النموذجي لتصنيف حسابات المنظمة بعناصرها ) 1(المرفق رقم   -ط 

 وفق األسس المبينة في – حسابات الموازنة وحسابات المركز المالي –الرئيسية 

 .رات السابقة من هذه المادةالفق

تلتزم المنظمة في تنظيم حساباتها باستخدام الهيكل النموذجي لتصنيف الحسابات  -ي 

ويعتبر هذا المرفق جزء ال يتجزأ من . من هذه المادة) ط(ليه في الفقرة المشار إ

 .هذا النظام

��د��)32( 

النظام أساساًً بهذا ) 1المرفق رقم (يعتمد الهيكل النموذجي لتصنيف الحسابات 
 . منهيتجزأر جزءاً ال لتحديد التصرف بكل حساب من حساباتها ويعتب
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��د��)33(� �
تتألف موارد المنظمة كما هو مبين في الهيكل النموذجي لتصنيف الحسابات مما 

   -:يلي
 .  مساهمات الدول األعضاء 

  .  الموارد الذاتية 

  .ات  الهبات والتبرعات والوصايا والمساهمات في مشروع 

 .  الموارد الرأسمالية 
� �

��د��)34(� �
يجوز بقرار من الهيئة المختصة إنشاء حسابات أو صناديق خاصة مهمـا كانـت                -أ 

 .التسمية على أن يحدد قرار اإلنشاء مصادر التمويل وأوجه الصرف

تطبق على هذه الصناديق أو الحسابات أحكام هذا النظـام، وتعـرض حـساباتها               -ب 

حسابات الختامية السنوية وكشف المركز المـالي       بصورة مستقلة مع مجموعة ال    

 .للمنظمة
� �

��د��)35�(� �
تسجل المصروفات التي يتم صرفها في سنة مالية في حسابها المخـتص للـسنة                -أ 

 .المالية التي تحقق الصرف فيها بغض النظر عن تاريخ الدفع الفعلي

الماليـة  ال يجوز خصم المصروفات الملتزم بها والتي لم يتم صرفها خالل الـسنة        -ب 

على حساب التخصيص المعتمد لها في موازنة تلك السنة مقابل تعلية مـا يقابلـه        

 .في حساب األمانات
� �

��د��)36(� �
تحفظ السجالت والمستندات المالية المستعملة أو التي أبطل أو ألغي استعمالها 
والتي تبين حقوق والتزامات المنظمة تجاه الغير أو تتعلق بها مثل هذه الحقوق 

اللتزامات لمدة خمس عشرة سنة على األقل ويجري إتالفها بعد انقضاء المدة وا
  .المذكورة من قبل لجنة يشكلها المدير العام من ثالثة أعضاء
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��د��)37(� �
تثبت القيود المحاسبية في السجالت بعملة األساس المعتمدة في الموازنة ويجري             -أ 

س سعر الصرف السائد بتاريخ     تقييم المصروفات المالية بغير هذه العملة على أسا       

هذه المصروفات وبتاريخ إقفال الحسابات عند إعداد الحساب الختـامي بالنـسبة            

 .لألرصدة النقدية منها في ختام السنة المالية

تسجل الفروقات الناشئة عن تقييم العمالت بخالف عملة األساس فـي حـساباتها              -ب 

  .حاً أو خسارةالمعنية في الحساب الختامي  للمنظمة سواء كانت رب
  

@@
@�ßb¨a@Ý–ÐÛaIòîÛb½a@òibÓŠÛaH@@

��د��)38(� �
تصدر الهيئة المختصة في المنظمة القواعد الالزمة المنظمة للرقابة الداخلية 

 -:لتحقيق ما يلي

 .ضمان استخدام الموارد المالية بطريقة فعالة واقتصادية   -أ 

حـل التنفيـذ    مراقبة عقود االلتزام والصرف التي ارتبطت بهـا المنظمـة ومرا            -ب 

 .والصرف وفق أحكام هذا النظام

 .التأكد من انتظام العمليات المالية وتماشيها مع النصوص واألنظمة والتعليمات  -ج  

 .تسهيل مهام هيئة الرقابة المالية للمنظمة ومراقبي الحسابات القانونيين   -د 

 .تقديم تقارير دورية أو عند الضرورة للمدير العام   -ه 

ءات الكفيلة بحماية وسالمة أموال وموجـودات المنظمـة         التأكد من توافر اإلجرا     -و 

 .والمحافظة عليها

التقييم المنتظم لكفاية النظم والقواعد واإلجـراءات للرقابـة الداخليـة وسـالمة               -ز 

  .تطبيقها

��د��)39(� �
داخلية باقتراح مـن المـدير      تقوم الهيئة المختصة باختيار رئيس وحدة الرقابة ال         -أ 

 .  بموافقة الهيئة المختصة وال يتم تغييره إالالعام،
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  ومجلس اإلدارة أو المجلس    حدة تقاريره إلى الهيئة المختصة،    يرفع رئيس هذه الو    -ب 

التنفيذي للمنظمة في ادوار انعقادها العادية وصورة عنه إلى كـل مـن  اللجنـة                

  . وهيئة الرقابة المالية

عام المدير  لاعند شغور منصب رئيس وحدة الرقابة الداخلية ألسباب مفاجئة، يقوم            -ج  

بالتنسيق مع رئيس المجلس التنفيذي باختيار موظف دائم لتولي منصب المراقـب            

 . الداخلي، لحين انعقاد الجمعية العامة في دورتها العادية الختيار المراقب الداخلي

��د��)40(� �
تقوم الهيئة المختصة في االجتماع الدوري المقرر للنظر في الحسابات الختاميـة              -أ 

ب الحسابات القانوني من بين ثالثة أسماء على األقل يقترحهم المدير           بتعيين مراق 

 .العام لتدقيق حسابات المنظمة للفترة الالحقة وتحديد أتعابه

عـد  يقدم مراقب الحسابات القانوني تقريره السنوي إلى الهيئة المختصة فـي مو            -ب 

از حساباتها  المحددة للمنظمة إلنج   الذي يلي المدة     ابريل/ أقصاه نهاية شهر نيسان   

  .الختامية

يتأكد مراقب الحسابات القانوني للمنظمة من توفر الوثائق والعقود المؤيدة للمبالغ            -ج  

  .من هذا النظام )21(التي جرى تدوير اعتماداتها بموجب أحكام المادة 

تحدد المدة الزمنية للتعاقد مع مراقب الحسابات القانوني لـدورة ماليـة واحـدة                -د 

  . فقطأخرييد لدورة قابلة للتجد) سنتين(

يجوز تكليف مراقب الحسابات القانوني بأية أعمال أخرى خالف المهام المكلف           ال    -ه 

  .بها

��د��)41�(� �
لكل منظمة بقرار من الهيئة المختصة من واإلدارية تشكل هيئة الرقابة المالية  �

ممثلي خمس دول على األقل وتقوم بالرقابة الفعالة على أموال المنظمة ومتابعة 
اء أجهزتها التنفيذية لمسؤولياتها وتقييم نتائج أعمالها، وتبدي هيئة الرقابة أد

مالحظاتها بشأن األخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق  واإلداريةالمالية 
األنظمة اإلدارية والمالية واقتراح الحلول المالية والمحاسبية واإلدارية لتالفي 

 -:هيئة الرقابة ما يليهذه األخطاء ومعالجتها ويشترط في عضو 
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 .أن يكون من المختصين في أجهزة الرقابة المالية في الدول العربية •

 هيئة الرقابة علىفي هيئة الرقابة المالية عضو أن ال تزيد مدة تمثيل  •
  .دورتين

 .هيئة رقابة مالية ألكثر من منظمةأن ال يكون عضواً في  •

وعضويته في لجنة أن ال يجمع بين عضوية هيئة الرقابة ألي منظمة  •
 .المنظمات للتنسيق والمتابعة

من كل ) ارأي( يتجاوز شهر مايوتعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعها في موعد ال  �
 ويكون انعقادها صحيحاً إذا حضرها غالبية أعضائها وتكون اجتماعاتها سنة،

سرية على أن تتولى اإلدارة المعنية في المنظمة أمانة الهيئة والتحضير 
 . عمالهاأل

  .تتحمل الدول األعضاء نفقات مشاركة ممثليها في هيئة الرقابة المالية �
 -:تمارس هيئة الرقابة المالية االختصاصات التالية �
التدقيق في الحسابات الختامية للتحقق من صحتها والتعرف على حقيقة المركز   -أ 

  .المالي

 أي سجل أو وثائق تقوم باالطالع على السجالت والوثائق والبيانات وتطلب فحص -ب 

 . تراها الزمة للقيام بمهامها، وكذلك االتصال المباشر بالموظفين المعنيين

للمنظمة من توافر الوثائق والعقود المؤيدة  واإلدارية تتأكد هيئة الرقابة المالية  -ج 

 . من هذا النظام) 21(للمبالغ التي يجرى تدوير مخصصاتها بموجب أحكام المادة 

قبة الحسابات المتعلقة بالموارد والنفقات ومراجعة الحسابات تقوم الهيئة بمرا  -د 

  .  والسلفيات والمعاشات وتعويضات إنهاء الخدمة والضمان االجتماعي

مراجعة اإلجراءات اإلدارية الخاصة بشئون الموظفين للتحقق من مطابقتها   -ه 

  . لألنظمة واللوائح والموازنة واإلجراءات المالية المعتمدة

  . المخازن وسجالتها ومستندات التوريد والصرف والتحصيلمراجعة قيود   -و 
تقرير دوري عن نتائج أعمالها ترفعه إلى  واإلداريةتعد هيئة الرقابة المالية  �

األمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرضه على اللجنة مع ردود ووجهات نظر 
 .  المدير العام على المالحظات الواردة به وما اتخذ بشأن تنفيذها
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بتسليم نسخة من تقريرها إلى المدير العام  واإلداريةتقوم هيئة الرقابة المالية  �
  .هيداً لعرضه على الهيئة المختصةتم

ج المعد لهذا بإعداد تقاريرها وفق النموذ واإلداريةتقوم هيئة الرقابة المالية  �
  ).2مرفق رقم (الغرض 

� �

��د��)42(� �
ن يقوم مقامه في حالة غيابه أصوالً أن للمسئول المالي األول في المنظمة أو م

يمتنع عن تنفيذ أي طلب ينطوي على مخالفة ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة 
بموجبه وفي حالة حصول خالف في الرأي بين المسؤول المالي األول واآلمر بالصرف 

عرض هذه يكون قرار المدير العام الخطي نافذا في حسمه على أن يقوم المدير العام ب
الواقعة مع الوثائق المثبتة للصرف على الهيئة المختصة مشفوعة بتقرير هيئة الرقابة 

للمنظمة أو مراقبي الحسابات القانونيين أو كليهما التخاذ القرار  واإلداريةالمالية 
  .المناسب بشأنها

� �

��د��)43(� �
عة الدولية التي يقوم مراقب الحسابات القانوني بتنفيذ مهمته وفقاً لمعايير المراج

تقضي بأن يخطط وينفذ التدقيق بطريقة تؤدي إلى حصول المدقق على تأكيدات بأن 
البيانات المالية خالية من األخطاء المادية، وأن تتضمن أعمال التدقيق تقييماً للمبادئ 

 وأن يتضمن تقرير عرض البيانات المالية بصورة عامة،المحاسبية المستخدمة وتقييماً ل
واإلفادة عن . الحسابات القانوني نصاً صريحاً بشأن معايير التدقيق التي طبقهامراقب 

أية مخالفات التفاقية إنشاء المنظمة أو قرارات هيئتها أو أنظمتها الداخلية أو قرارات 
  .المجلس
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@÷…b�Ûa@Ý–ÐÛaIòîßbn¨a@pbib�§aë@òîÛb½a@Ší‰bÔnÛaH@@
��د��)44(� �

يقدم إلى المدير العام في موعد ال شهرياً ريراً مالياً تعد الشئون المالية بالمنظمة تق
 -:يتجاوز نهاية الشهر التالي على أن يشمل ما يلي

المصروفات الفعلية واإليرادات المحصلة مقارنةً بإعتمادات الموازنة األساسية   -أ 

 .واإلضافية

 .المصروفات والموارد المستحقة والموارد غير المحصلة -ب 

والدائنة وأرصدتها في نهاية الشهر مقارنةً بأرصدة أول حركة الحسابات المدينة   - ج 

 .الشهر

 .أرصدة الحسابات النقدية في نهاية الشهر وكشوف التسوية  -د 
� �

��د��)45(� �
تعد الشئون المالية في المنظمة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي في نهاية 

ر الثاني بعد انتهاء السنة المالية السنة المالية وترفعها للمدير العام بموعد ال يتجاوز الشه
  -:بحيث يشتمل على

مصروفات باإلضافة إلى المقارنة مع ال) 44(البيانات المنصوص عليها في المادة   -أ 

فائض بين المصروفات وكيفية التصرف في العجز أو الوالموارد للسنة السابقة، 

  .والموارد

 .كشف تحليلي باالستثمارات وعوائدها  -ب 

 .موجودات الثابتة واإلهالكات المتراكمةكشف إحصائي بال   - ج 

الحسابات الختامية والمركز المالي للفروع أو األجهزة أو المراكز أو المكاتب التابعة    -د 

 .للمنظمة، وكذلك الحسابات الختامية والمراكز المالية المجمعة للمنظمة

 .مذكرة إيضاحية عن نتائج تنفيذ الموازنة وتحليل الحسابات  -ه 
� �

��د��)46(� �
م المدير العام الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للمنظمة إلى الهيئة يقد

المختصة مشفوعاً بتقرير مالي عن نتائج تنفيذ الموازنة ومرفقاتها وتقريري مراقب 
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للمنظمة ورده على المالحظات الواردة واإلدارية الحسابات القانوني وهيئة الرقابة المالية 
  . من كل سنة) حزيران( نهاية منتصف شهر يونيو فيها في موعد ال يتجاوز

� �

��د��)47(� �
يقدم المدير العام إلى الهيئة المختصة في كل دورة عادية وكلما دعت الحاجة 

تقريراً يبين فيه الوضع المالي للمنظمة ومبالغ المساهمات المدفوعة من الدول األعضاء 

  .والمتأخرات على كل منها
� �

��د��)48(� �
نه الحسابات الختامية عن السنة المالية من فائض أو عجز في يظهر ما تسفر ع

 .االحتياطي العام في بند مستقل  في قائمة المركز المالي
� �

��د��)49(� �
يتكون من الوفورات السنوية التي تنشأ لدى المنظمة نتيجـة     :א���B��+Cא���AAAAAAم� −?

 على النفقات لسنة معينـة وفقـا      ) اإليرادات(لزيادة الموارد   

ويودع هذا االحتياطي في الحساب      للحساب الختامي السنوى  

 .لدى صندوق النقد العربي  الموحد

D−א;�ص��B��+Cيتكون من جميع عوائد االستثمارات المحققة لدى الحساب  :�א�

الموحد، ويودع هذا االحتياطي في الحساب الموحد لدى 

ا صندوق النقد العربي على أن ال يتجاوز هذا االحتياطي م

من جملة اعتمادات موازنة المنظمة آلخر %) 50(يعادل 

سنة مالية، وآية عوائد تزيد على هذه النسبة تسجل إيرادات 

للمنظمة مع ثبات رصيد االحتياطي الخاص فى الحاالت 

 -:التالية

  .عند العمل بهذا النظام% 50إذا كان قد تجاوز  

  .نتيجة تخفيض الموازنة% 50إذا زاد على  

  .وال يتم الصرف منه إال بقرار من المجلس وللمنظمة المعنية                
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@Éib�Ûa@Ý–ÐÛaIòßbÈÛa@âbØyþaH@@
��د��)50(� �

تحدد نسب مساهمات الدول األعضاء في موازنة المنظمة وفقاً لنسب مساهمة كل 

 .دولة في موازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربية
� �

��د��)51(� �
 المجلس تبلغ المنظمة الدول األعضاء بتفاصيلها بعد اعتماد الموازنة من

 .وبالمبالغ الواجبة على كل منها
� �

��د��)52(� �
تدفع حصص الدول األعضاء سنوياً خالل األشهر الثالثة األولى من السنة التي 

تستحق عنها هذه المساهمة حصراً في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي 

 .وبعملة الموازنة
� �

��د��)53(� �
إذا انضمت دولة إلى عضوية المنظمة خالل سنة مالية جارية، وجب على هذه 

الدولة دفع مساهمتها اعتباراً من تاريخ انضمامها وبنسبة الفترة الزمنية المتبقية من 

 .السنة المالية
� �

��د��)54�(� �
تمويل ال يجوز استخدام أموال الصناديق الخاصة بحقوق الموظفين العاملين في 

 ويجب تحويل المخصصات المرصودة لتلك الصناديق إلى وازنات المنظمات،العجز في م

  .الحسابات الخاصة بها
� �

��د��)55(� �
يتم تحقيق اإليرادات للموارد المختلفة وفقاً لمبدأ االستحقاق بغض النظر عن 

تاريخ استالمها الفعلي باستثناء الموارد المتعلقة بمساهمات الدول األعضاء فيتم تحققها 

 . للمبدأ النقدي أي المسددة والمستلمة خالل تلك السنةوفقاً
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��د��)56(� �
 . ال يجوز للمنظمة اإلقراض أو االقتراض

� �

��د��)57(� �
يصدر المدير العام اللوائح الداخلية الالزمة لتنفيذ هذا النظام ما لم تصدر لوائح 

 .موحدة أخرى من المجلس في هذا الشأن
� �

��د��)58(� �
  .اراً من بداية السنة المالية التالية لصدورهيعمل بهذا النظام اعتب  -أ 
 .تعتبر الجداول الملحقة بهذا النظام جزءاً ال يتجزأ منه وتقرأ معه -ب 

 .تلغي جميع األنظمة والنصوص المخالفة ألحكام هذا النظام -ج 

 .تختص اللجنة بتفسير مواد وأحكام النظام وجداوله الملحقة به  -د 
�� �

��د��)59(∗∗∗∗ � �
  . االقتصادي واالجتماعي بقرار من المجلسال يعدل هذا النظام إال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗∗∗∗��F>���#��+Gوא��Hא��א)'&�א�<+*�د�>�IG2J��K8א�2א�L1728/2�NOدو��P8�
 .�Q���+�14/2/2008)�81(א���د���
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 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 معدات وتجهيزات     07

 أخرى     08

 :ندوات   02  
 لكل ندوة حساب تحليلي خاص بها    01 

 نفقات إقامة     01

 تذاكر سفر     02

 رواتب وأجور     03

 مكافأة خبراء     04

 إيجارات     05

 ترجمة     06

 معدات وتجهيزات     07

 أخرى     08

 :دراسات   03  
 لكل دراسة حساب تحليلي خاص بها    01 

 نفقات إقامة     01

 تذاكر سفر     02

 رواتب وأجور     03

 مكافأة خبراء     04

 إيجارات     05

 ترجمة     06

 معدات وتجهيزات     07

 أخرى     08

 :بحوث تطبيقية   04  
 لكل بحث حساب تحليلي خاص به    01 

 نفقات إقامة     01

 تذاكر سفر     02
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 رواتب وأجور     03

 مكافأة خبراء     04

 إيجارات     05

 ترجمة     06

 معدات وتجهيزات     07

 أخرى     08

 :مشروعات   05  
 لكل مشروع حساب تحليلي خاص به    01 

 نفقات إقامة     01

 تذاكر سفر     02

 رواتب وأجور     03

 مكافأة خبراء     04

 إيجارات     05

 ترجمة     06

 معدات وتجهيزات     07

 أخرى     08

 :التزامات عربية ودولية  8   
 مساهمة في منظمات دولية   01  

 )نوع(حساب فرعي مساهمة في منظمة لكل     01 
 02      

 03      

 مساهمة في منظمات عربية   02  

 )نوع( منظمة حساب فرعي مساهمة فيلكل     01 
 02      

 03      

 مساهمات أخرى   03  

 01      

 02      
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 03      

 الموارد 2    

 مساهمات الدول األعضاء  1   

مساهمات الدول األعضاء عـن الـسنة الماليـة            01  

 :الجارية
 دولـة   22(تحلل على مستوى حساب لكل عضو           01 

 )أعضاء الجامعة العربية حسب الترتيب األبجدي
 02      

 03      

مساهمات الدول األعضاء عـن سـنوات ماليـة            02  
 :سابقة

 دولـة   22(تحلل على مستوى حساب لكل عضو           01 
 )أعضاء الجامعة العربية حسب الترتيب األبجدي

 02      

 03      

 الموارد الذاتية  2   

 :الخدمات واألنشطة المقدمة للغير   01  
 لكل نوع خدمة حساب تحليلي    01 

 02      

 03      

 :حاصل بيع النشرات والكتب   02  
 لكل منها حساب تحليلي    01 

 02      

 03      

 عوائد االستثمار   03  

 :عوائد الودائع   04  
 لكل منها حساب تحليلي    01 

 02      

 03      
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 عوائد اإليجارات   05  

 فرق سعر العملة   06  

 رى متنوعةموارد أخ   07  

الهبات والتبرعات والوصايا والمـساهمات فـي         3   

 مشروعات

 :الهبات والتبرعات   01  
 باسمهبة أو تبرع حساب لكل ه    01 

 02      

 :الوصايا   02  
 لكل وصية حساب باسمها    01 

 02      

 :المساهمات في مشروعات   03  
 لكل مشروع حساب باسمه    01 

 02      

 الموارد الرأسمالية  4   

 حصيلة بيع السيارات   01  

 حصيلة بيع األثاث   02  

 حصيلة بيع األجهزة والمعدات   03  

 حصيلة بيع األراضي   04  

 حصيلة بيع المباني والعقارات   05  

 حصيلة مبيعات متفرقة   06  

 )األصول(الموجودات  3    
 اولةالموجودات المتد  1   

 :الموجود النقدي في الصندوق   01  
 عملة محلية    01 

 دوالر أمريكي    02 

 ولكل عملة أخرى حساب تحليلي    03 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 :الحسابات الجارية في المصارف   02  
 لكل مصرف ولكل عملة حساب    01 

 02      

 03      

 ):الودائع(االستثمارات    03  
ب يثبت فيه مبلغ الوديعـة واسـم        لكل وديعة حسا      01 

 المصرف

 02     

 03      

إن (حسابات جارية للفـروع والمراكـز التابعـة            04  

 )وجدت
 باسمهلكل فرع ومركز حساب     01 

 02      

 03      

 الحسابات المدينة  2   

 المدينون   01  

 : لحساب تنفيذ الموازنة)عهد(ف سل   02  
 مشترياتسلف     01 

 سلف تنفيذ أعمال    02 

 "صندوق النثرية"سلف مستديمة     03 
 سلف على حساب اإليفاد    04 

 التعيين أو اإلجازة الموظفيــــن عند سلف     05 

 سلف المقاولين    06 

  
03 

 اعتمادات مستندية  

 حسابات مدينة أخرى  3   

 :نفقات مدفوعة مقدماً   01  
 كل حالة حساب تحليلي خاص بهال    01 

 02      
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 03      

 :إيرادات مستحقة   02  
 لكل حالة حساب تحليلي خاص بها    01 

 02      

 03      

 حسابات نظامية  4   

 :المساهمات غير المسددة   01  
 لكل عضو حساب تحليلي    01 

 02      

 :الموجودات الثابتة   02  
 اثأث    01 
 سيارات    02 

 وسائط نقل أخرى    03 

 مباني     04 

 أراضي    05 

 آالت وأجهزة    06 

 عدد وأدوات    07 

 كتب    08 

 موجودات ثابتة أخرى    09 

 )الخصوم(المطلوبات  4    
 الحسابات الدائنة  1   

 نوحسابات الدائن   01  
 :أمانات للغير   02  
 ات مقابل مساهمات الدول المدفوعة مقدماًأمان    01 

 تأمينات    02 

 أخرى    03 

 حسابات دائنة أخرى  2   
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 :مصروفات مستحقة   01  
 لكل حالة حساب تحليلي خاص بها    01 

 02      

 03      

  اإليرادات المقدمة   02  
 لكل حالة حساب تحليلي خاص بها    01 

 02      
 03      
 االحتياطي العام  3   

 المدور من السنة السابقة   01  

 :حسابات النتيجة   02  
االلتزامات التي تقرر تدوير أرصدتها من الـسنة            03  

  الماضية
 :الموارد المخصصة لالحتياطي العام   04  
 لكل مورد حساب    01 

 02      

 االحتياطي الخاص  4   

  ة السابقةالمدور من السن   01  
 فوائد محققة لدى الحساب الموحد   02  

 الموارد المخصصة لالحتياطي الخاص   03  

 حسابات نظامية  5   

 :مقابل المساهمات غير المسددة   01  
 لكل عضو حساب تحليلي    01 

 02      

 :مقابل الموجودات الثابتة   02  
 مقابل أثاث    01 

 مقابل سيارات    02 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 تفصيلي

 باب بند نوع
  عام

 اسم الحساب

 مقابل وسائط نقل اخرى    03 

 مقابل مباني     04 

 مقابل أراضي    05 

 مقابل آالت وأجهزة    06 

 مقابل عدد وأدوات    07 

 مقابل كتب    08 

 مقابل موجودات ثابتة أخرى    09 
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  ����� ا	���� ا	��ذ�� 	���� ا	�����ت

 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .ية أنشطتها خالل السنة الماليةنفقات المنظمة الالزمة لتأد االستخدامات 1    
نفقــات األفـــراد    1   

 العاملين

ما يحصل عليه العاملون من أجور ورواتب نقدية ومتمماتها ومن تعويضات وما تساهم به 
 .المنظمة في الصناديق لخدمة العاملين بها

الرواتب األساسـية      01  

 للموظفين
 . المنظمةالرواتب األساسية للموظفين المعينين على مالك

 .إجمالي أجور العمال في المنظمة :أجور العمالة   02  
 .إجمالي أجور العمال بعقود سنوية في المنظمة دائمة    01 
  .إجمالي أجور العمال بعقود مؤقتة في المنظمة لتأدية عمل معين مؤقتة    02 
 .بر من متممات الراتبكافة البدالت الممنوحة للعاملين في المنظمة وتعت :البدالت   03  
ألنظمة للمنطقة وفقاً ل المعيشة تعويض غالءالمبلغ الممنوح للعاملين في المنظمة بما يعادل   المعيشةبدل غالء     01 

  .األساسية الموحدة للمنظمات
سـية الموحـدة    المبلغ الممنوح للعاملين في المنظمة بما يعادل بدل المعيشة وفقاً لألنظمة األسا            بدل المعيشة    02 

 .للمنظمات
المبلغ الممنوح للعاملين في المنظمة من غير مواطني دولة المقـر وفقـاً لألنظمـة األساسـية                  بدل اإلغتراب    03 

 .الموحدة للمنظمات
جامعـة الـدول    األمانة العامـة ل   المبلغ الممنوح لمدير عام المنظمة طبقاً لما هو معمول به في             بدل التمثيل    04 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

  .ةالعربي
 طبقـاً   المبلغ الممنوح لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام في المنظمة لقاء اإلشراف على الغير            بدل طبيعة العمل    05 

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربيةلما هو معمول به في 
 االقتـصادي   مبالغ تمنح للعاملين في المنظمة تتخذ صفة الدورية المقرة مـن قبـل المجلـس               بدالت أخرى    06 

 .واالجتماعي بخالف البدالت المذكورة في هذا البند
  المكافآت   04  

 :والتعويضات
 .المكافآت والتعويضات التي تدفع للعاملين وال تتخذ صفة الدورية

ــن      01  ــضات ع تعوي
 األعمال اإلضافية

خارج أوقات العمل   المبالغ التي يتقضاها العاملون في المنظمة لقاء قيامهم بالعمل لساعات عمل            
 .الرسمية

 .المكافآت التي تدفع للعاملين لقاء تميزهم في عملهم المكافآت    02 
المــساهمة فــي     05  

 :الصناديق

المبالغ المدفوعة من المنظمة لقاء حصتها المقررة في األنظمة لدعم الصناديق الخاصة بخدمـة              
 .موظفيها

المـــساهمة فـــي     01 
ــندوق نهايــة   ص

 الخدمة

 .المبالغ المدفوعة من المنظمة لقاء حصتها المقررة في األنظمة لدعم صندوق نهاية الخدمة

المـــساهمة فـــي     02 
صــندوق الــضمان 

المبالغ المدفوعة من المنظمة لقاء حصتها المقررة في األنظمة لدعم صندوق الضمان 
 .االجتماعي والصحي
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

  االجتماعي
 

المـــساهمة فـــي     03 
 صندوق اإلدخار

 .لمبالغ المدفوعة من المنظمة لقاء حصتها المقررة في األنظمة لدعم صندوق االدخارا

المبالغ المدفوعة من المنظمة لقاء حصتها المقررة في األنظمة لدعم صناديق بخالف  مساهمات أخرى    04 
 .المساهمات الواردة في هذا البند

ــل    06   ــصروفات النق م

 :والسفر

ل للموظفين المعينين في المنظمة مع عائالتهم أو المنتهية خدمتهم أو نفقات النقل واالنتقا
 .وفقاً لألنظمة األساسية الموحدة للمنظماتالحاصلين على إجازتهم السنوية 

وفقـاً لألنظمـة األساسـية    نفقات النقل واالنتقال للموظفين المعينين في المنظمة مع عـائالتهم        عند التعيين    01 
 .تالموحدة للمنظما

وفقاً لألنظمة األساسية الموحدة    نفقات النقل واالنتقال للموظفين الحاصلين على إجازتهم السنوية          عند اإلجازة    02 
 .للمنظمات

 .وفقاً لألنظمة األساسية الموحدة للمنظماتنفقات النقل واالنتقال للموظفين المنتهية خدمتهم  عند ترك الخدمة    03 
ــفر   2    ــصروفات س م

 :نقالتتو

المبالغ المدفوعة من المنظمة لموظفيها كتعويضات لقاء قيامهم بمهام إيفاد لصالح العمل بخالف             
ما يخص األنشطة والبرامج وتشمل كافة مصاريف النقل واالنتقال وكافة المصاريف المتوجـب       

 .دفعها للقيام بهذه المهام
ــاد    01   ــصروفات إيف فاد لصالح العمل خـارج  ة من المنظمة لموظفيها كتعويضات لقاء قيامهم بمهام إي   المبالغ المدفوع م
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

بهـذه  دفعها للقيام   وتشمل كافة مصاريف النقل واالنتقال وكافة المصاريف المتوجب         دولة المقر    :خارج دولة المقر
  .المهام
 

م لصالح العمل خارج دولة من المنظمة لتأمين انتقال موظفيها عند إيفادهم بمهاالمبالغ المدفوعة  أجور وسائط نقل    01 
 .المقر

المبالغ المدفوعة من المنظمة لموظفيها كتعويضات لقاء قيامهم بمهام إيفاد لصالح العمل خارج  تعويضات إقامة    02 
 .دولة المقر

لمقـر  المبالغ المدفوعة من المنظمة لموظفيها المكلفين بمهام اإليفاد لصالح العمل خارج دولة ا             مصروفات أخرى    03 
 .بخالف ما ذكر في هذا البند

ــاد    02   ــصروفات إيف م

 :داخل دولة المقر

المبالغ المدفوعة من المنظمة لموظفيها كتعويضات لقاء قيامهم بمهام إيفاد لصالح العمل بخالف 
واالنتقال وكافة ة المقر وتشمل كافة مصاريف النقل ما يخص األنشطة والبرامج داخل دول

 .دفعها للقيام بهذه المهامالمصاريف المتوجب 
المبالغ المدفوعة من المنظمة لتأمين انتقال موظفيها أثناء إيفادهم بمهام لصالح العمل داخل دولة               أجور وسائط نقل    01 

  .المقر
 المبالغ المدفوعة من المنظمة لموظفيها كتعويضات لقاء قيامهم بمهام إيفاد لصالح العمل داخـل              تعويضات إقامة    02 

 .دولة المقر
المبالغ المدفوعة من المنظمة للموظفين المكلفين بمهام اإليفاد المكلفين بها لصالح العمل داخـل               مصروفات أخرى    03 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

  .دولة المقر بخالف ما ذكر في هذا البند
سهل وتساعد على   المبالغ المدفوعة من المنظمة مقابل الحصول على خدمات مباشرة من الغير ت            المستلزمات الخدمية  3   

  .تنفيذ أنشطتها
  

المبالغ المدفوعة من المنظمة للغير نظير الحصول على خدمة الدعايـة واإلعـالن للتعريـف                :النشر واإلعالم   01  
 .بالمنظمة ومنتجاتها وأنشطتها أو طلب تأمين مستلزمات أو تأدية خدمات لها

قاء إعالنات عن منتجات المنظمة وأنشطتها أو طلب تأمين         المبالغ المدفوعة من المنظمة للغير ل      إعالنات    01 
 .مستلزمات أو تأدية خدمات لها

مصروفات إعـالم       02 
 ودعاية

المبالغ المدفوعة من المنظمة للغير نظير التعريف بالمنظمة والحصول علـى خدمـة الدعايـة               
 .للمواد واألنشطة والفعاليات التي تقوم بإنتاجها أو تأديتها

 .المبالغ المدفوعة من المنظمة للغير لقاء طباعة الكتب والنشرات والتقارير نفقات طباعة   02  
ــرق والبريــد     03   الب

 :والهاتف
 .المبالغ التي تتحملها المنظمة لقاء خدمات البريد والبرق والتلكس والهاتف واإلنترنت

 .ة البريدالمبالغ التي تتحملها المنظمة لقاء خدم مصروفات بريدية    01 
 .المبالغ التي تتحملها المنظمة لقاء خدمة التلكس تلكس    02 
 ).ثابت ومحمول(المبالغ التي تتحملها المنظمة لقاء خدمة الهاتف  هاتف    03 
  .المبالغ التي تتحملها المنظمة لقاء خدمة البرقيات برقيات    04 
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 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .ة لقاء خدمة اإلنترنتالمبالغ التي تتحملها المنظم خدمات إنترنت    05 
إيجارات األصول الثابتة المستأجرة من الغير المستحقة على المنظمة نظير انتفاعها بها لمزاولة              :إيجارات   04  

 .نشاطها
إيجارات المباني المستأجرة من الغير المستحقة على المنظمة نظيـر انتفاعهـا بهـا لمزاولـة                 إيجار مباني    01 

 .نشاطها
جـــار أجهـــزة إي    02 

 ومعدات

إيجارات األجهزة والمعدات المستأجرة من الغير المستحقة على المنظمة نظير انتفاعهـا بهـا              
 .لمزاولة نشاطها

إيجارات وسائط النقل المستأجرة من الغير المستحقة على المنظمة نظير انتفاعها بها لمزاولة  إيجار وسائط نقل    03 
 .نشاطها

صروفات التأمين على األصول والموجودات المنقولة وغير المنقولة ضد الحوادث والـسطو            م :أقساط تأمين   05  
 .والحريق وخيانة األمانة وغيرها

أتعـــاب مهنيـــة    06  

 :واستشارية
 . نفقات الخدمات المهنية واالستشارية المقدمة للمنظمة

 .أتعاب المحاماة محاماة    01 
  .المنظمةأتعاب تدقيق حسابات  تدقيق    02 
خدمات استـشارية       03 

 )عبخالف المشاري(
األنشطة (أتعاب الخدمات االستشارية المقدمة للمنظمة بخالف ما يرد في الباب السابع 

 .)والبرامج
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

الضيافة والعالقـات      07  

 العامة
 .المبالغ المدفوعة للضيافة والحفالت والهدايا

 .ير مقابل الخدمات الالزمة للمحافظة على نظافة أبنية المنظمة ومرافقهاالمبالغ المدفوعة للغ خدمات نظافة   08  
 .العموالت والمصروفات التي تترتب على المنظمة لصالح المصارف الذي تتعامل معها عموالت مصرفية   09  
دولة المقر أو العكس    المبالغ المترتبة على تحويل مبالغ بعملة األساس أو عملة أخرى إلى عملة              فرق سعر العملة   10  

 .وذلك بسعر تحويل أقل من السعر القياسي المعتمد في حسابات المنظمة
 مصروفات متنوعة   11  

 

المبالغ المدفوعة لتأمين خدمات نثرية متنوعة لم يرد ذكرها في البنود واألنواع الواردة في هذا               
 .البند

المستلزمات السلعية    4   

 والصيانة

 لتأمين السلع والمستلزمات لتسيير أعمال المنظمة كما يشمل المبالغ المدفوعـة            المبالغ المدفوعة 
 .لصيانة األصول

قرطاســـــــية    01  

 :ومطبوعات

األدوات المكتبية والمطبوعات التي تقتنيها المنظمة بما فيها النشرات واالشـتراكات بالـصحف         
 .والمجالت

 .لمنظمةاألدوات المكتبية التي تقتنيها ا قرطاسية    01 
 .المطبوعات التي تقتنيها المنظمة بما فيها النشرات واالشتراكات بالصحف والمجالت مطبوعات    02 
ــصاريف مــاء     02   م

 :وكهرباء
 .استهالك المنظمة من المياه والكهرباء

 .استهالك المنظمة من المياه ماء    01 
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 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .استهالك المنظمة من الكهرباء كهرباء    02 
 .قيمة المواد البترولية الالزمة لتشغيل سيارات وتجهيزات ووسائط نقل وآالت ومعدات المنظمة :الوقود والزيوت   03  
 .قيمة المواد البترولية الالزمة لتشغيل سيارات ووسائط نقل المنظمة وقود سيارات    01 
 . في أبنية المنظمةقيمة المواد البترولية الالزمة لتشغيل أجهزة التدفئة وقود تدفئة    02 
 .قيمة المواد البترولية الالزمة لتشغيل آالت ومعدات المنظمة وقود معدات وآليات    03 
قيمة الزيوت والشحومات ومستلزماتها الالزمة لتشغيل سيارات وتجهيزات ووسائط نقل   زيوت    04 

 .وآالت ومعدات المنظمة
 .البس المخصصة للعامين التي تقتضيها طبيعة عملهم في المنظمةالمبالغ المدفوعة لتأمين الم مالبس   04  
ــة    05   ــعافات (أدوي اس

 )أولية
  .األدوية والعالجات الالزمة في الحاالت الطارئة

المواد والمستلزمات المستهلكة الالزمة لتشغيل بعض المعدات والتجهيزات والمحافظة على  مواد ولوازم   06  
 .اد وأدوات النظافةجاهزيتها ويشمل ذلك مو

الصيانة واألعمـال      07  

 :الصغيرة

المصروفات الخاصة بالصيانة الدورية لألثاث وسائط النقل والمباني والمرافق والشبكات 
 .والطرق واألجهزة واآلالت والمعدات ومعدات المكاتب

 .المصروفات الالزمة لصيانة األثاث صيانة أثاث    01 
 .المصروفات الالزمة لصيانة وسائط النقل لصيانة وسائط نق    02 
 .المصروفات الالزمة لصيانة المباني والمرافق صيانة مباني    03 
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 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
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 الشرح اسم الحساب

صــيانة أجهــزة      04 
 ومعدات

 .المصروفات الالزمة لصيانة األجهزة واآلالت والمعدات

 .المصروفات الالزمة لصيانة أية أصول أخرى أخرى    05 
ــصروفات   5    المـــ

 :ماليةالرأس

 ،)تشمل كافة النفقات الالزمة المتالك األصل حتى تشغيله(قيمة األصول المضافة خالل العام 
 .باإلضافة للنفقات الرأسمالية التي تنفق بغرض زيادة عمر األصل أو زيادة طاقته اإلنتاجية

 . قيمة األراضي التي يتم شراؤها بسائر أنواعها أراضي   01  
  .قيمة شراء وإنشاء المباني  أو اإلضافات على المباني المقامة اتمباني وإنشاء   02  
 .قيمة شراء األثاث واإلضافات على األثاث أثاث   03  
 .قيمة شراء السيارات وكافة النفقات الرأسمالية عليها سيارات   04  
 .قيمة شراء وسائط النقل وكافة النفقات الرأسمالية عليها وسائط نقل   05  
  .قيمة شراء اآلالت واألجهزة والمعدات وكافة النفقات الرأسمالية عليها آالت وأجهزة   06  
 .قيمة شراء العدد واألدوات عدد وأدوات   07  
 .قيمة شراء الكتب المتخصصة التي تقتنيها المنظمة لغرض القيام بأنشطتها كتب   08  
 اتنفقــات اجتماعــ  6   

 :المجالس الرئيسية

وال يشمل ذلك (يف المدفوعة لتنظيم اجتماعات هيئات المنظمة ومجالسها التشريعية المصار
 ).مصروفات سفر وتنقالت موظفي المنظمة

 .نفقات االنتقال للمشاركين في اجتماعات هيئات المنظمة ومجالسها التشريعية أجور وسائط النقل   01  
 .ي اجتماعات هيئات المنظمة ومجالسها التشريعيةتعويضات إقامة للمشاركين ف تعويضات اإلقامة   02  
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 باب بند نوع
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قيمة المستلزمات وأجور الخدمات الالزمة لتنظيم اجتماعات هيئات المنظمة ومجالسها  مصروفات تكميلية   03  
 .التشريعية

 نفقات استضافة المشاركين في اجتماعات هيئات المنظمة ومجالسها التشريعية نفقات الضيافة   04  

  .النفقات المدفوعة لتنفيذ األنشطة والبرامج الواردة في الخطة ألنشطة والبرامجا  7   
 . النفقات المدفوعة لتنفيذ المؤتمرات الواردة في الخطة :مؤتمرات   01  
لكل مؤتمر حـساب        01 

 تحليلي خاص به
  

 .ؤتمرنفقات إقامة الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في الم نفقات إقامة     01
 .نفقات انتقال الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في المؤتمر تذاكر سفر     02
 .األجور المدفوعة للمتعاقد معهم من غير موظفي المنظمة لإلعداد والتنظيم لفعاليات المؤتمر رواتب وأجور     03
 ركين في فعاليات المؤتمرالمكافآت المدفوعة للخبراء من خارج المنظمة المشا مكافأة خبراء     04

 النفقات المدفوعة لما يتم استئجاره من أصول وخالفه لتنفيذ  فعاليات المؤتمر إيجارات     05

 .نفقات الترجمة الالزمة لتنفيذ فعاليات المؤتمر ترجمة     06
قاً بـه وغيـر متـوافرة لـدى         قيمة األجهزة والمعدات الالزمة للمؤتمر والمرتبطة ارتباطاً وثي        معدات وتجهيزات     07

 .المنظمة
 .قيمة المستلزمات والمصروفات النثرية الالزمة لتنظيم المؤتمر بخالف ما ورد في هذا الباب أخرى     08
 النفقات المدفوعة لتنظيم الندوات الواردة في الخطة :ندوات   02  
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 ىتفصيل

 باب بند نوع
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لكل نـدوة حـساب         01 

 تحليلي خاص بها
  

 .قات إقامة الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في الندوةنف نفقات إقامة     01
 .نفقات انتقال الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في الندوة تذاكر سفر     02
 .األجور المدفوعة للمتعاقد معهم من غير موظفين المنظمة إلعداد والتنظيم لفعاليات الندوة رواتب وأجور     03
 .لمكافآت المدفوعة للخبراء من خارج المنظمة المشاركين في فعاليات الندوةا مكافأة خبراء     04
 .النفقات المدفوعة لما يتم استئجاره من أصول وخالفه لتنفيذ فعاليات الندوة إيجارات     05
  .نفقات الترجمة الالزمة لتنفيذ فعاليات الندوة ترجمة     06
معدات الالزمة للندوة والمرتبطــة ارتباطاً وثيقاً بها وغير متوافرة لدى قيمة األجهزة وال معدات وتجهيزات     07

 .المنظمة أو متوافرة وغير متاح استخدامها
 .قيمة المستلزمات والمصروفات النثرية الالزمة لتنظيم الندوة بخالف ما ورد في هذا الباب أخرى     08
 عداد دراسات الندوات النوعية الواردة في خطتها النفقات المدفوعة لقيام المنظمة بإ :دراسات   03  

لكل دراسة حـساب        01 

 تحليلي خاص بها
  

 .نفقات إقامة الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في إعداد الدراسة نفقات إقامة     01
 .الدراسةفي إعداد نفقات انتقال الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين  تذاكر سفر     02
 .األجور المدفوعة للمتعاقد معهم من غير موظفين المنظمة إلعداد الدراسة رواتب وأجور     03
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 .المكافآت المدفوعة للخبراء من خارج المنظمة المشاركين في إعداد الدراسة مكافأة خبراء     04
 .النفقات المدفوعة لما يتم استئجاره من أصول وخالفه إلعداد الدراسات إيجارات     05
 .نفقات الترجمة الالزمة إلعداد الدراسات ترجمة     06
قيمة األجهزة والمعدات الالزمة إلعداد الدراسة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها وغير متوافرة لدى              معدات وتجهيزات     07

 .المنظمة أو متوافرة وغير متاح استخدامها
 .الالزمة إلعداد الدراسة بخالف ما ورد في هذا البابقيمة المستلزمات والمصروفات النثرية  أخرى     08
 . النفقات المدفوعة لقيام المنظمة بإعداد البحوث التطبيقية النوعية الواردة في الخطة :بحوث تطبيقية   04  
لكل بحـث حـساب         01 

 تحليلي خاص به
  

 .في البحثنفقات إقامة الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين  نفقات إقامة     01
 .نفقات انتقال الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في البحث تذاكر سفر     02
 .األجور المدفوعة للمتعاقد معهم من غير موظفين المنظمة إلعداد البحث رواتب وأجور     03
 .ثالمكافآت المدفوعة للخبراء من خارج المنظمة المشاركون في إعداد البح مكافأة خبراء     04
 .النفقات المدفوعة لما يتم استئجاره من أصول وخالفه إلعداد البحث إيجارات     05
 .نفقات الترجمة الالزمة إلعداد البحث ترجمة     06
قيمة األجهزة والمعدات الالزمة للبحث والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً به وغير متوافرة لدى المنظمة  معدات وتجهيزات     07

 .وغير متاح استخدامهاأو متوافرة 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .قيمة المستلزمات والمصروفات النثرية الالزمة إلعداد البحث بخالف ما ورد في هذا الباب أخرى     08
 . النفقات المدفوعة لتنفيذ المنظمة المشروعات التخصصية الواردة في الخطة :مشروعات   05  
لكل مشروع حساب       01 

 تحليلي خاص به
  

 .نفقات إقامة الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في تنفيذ المشروع  إقامةنفقات     01
 .نفقات انتقال الخبراء وموظفي المنظمة المشاركين في تنفيذ المشروع تذاكر سفر     02
 .األجور المدفوعة للمتعاقد معهم لإلعداد وتنظيم وتنفيذ المشروع رواتب وأجور     03
 .مكافآت المدفوعة للخبراء من خارج المنظمة المشاركين في تنفيذ المشروعال مكافأة خبراء     04
 .المشروع استئجاره من أصول وخالفه لتنفيذ النفقات المدفوعة لما يتم إيجارات     05
 .نفقات الترجمة الالزمة لتنفيذ المشروع ترجمة     06
نفيذ المشروع والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً به والغير متوافرة لدى قيمة األجهزة والمعدات الالزمة لت معدات وتجهيزات     07

 .المنظمة أو متوافرة وغير متاح استخدامها
 .قيمة المستلزمات والمصروفات النثرية الالزمة لتنفيذ المشروع بخالف ما ورد في هذا الباب أخرى     08
ــة   8    ــات عربي التزام

 :ودولية

مات الدولية والعربية التي تعمل في مجال عمل قريب من مجال المساهمات في الهيئات والمنظ
 .عمل المنظمة ويتم تبادل الخبرة معها واالستفادة من أنشطتها وبرامجها

ــي    01   ــساهمة فـ مـ

 منظمات دولية

المساهمات في الهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال عمل قريب من مجال عمل 
 .ة معها واالستفادة من أنشطتها وبرامجهاالمنظمة ويتم تبادل الخبر
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

لكل مـساهمة فـي         01 
منظمة حساب فرعي   

 )نوع(
  

 02        

 03        

ــي    02   ــساهمة فـ مـ

 منظمات عربية

المساهمات في الهيئات والمنظمات العربية التي تعمل في مجال عمل قريب من مجال عمل 
 .ادة من أنشطتها وبرامجهاالمنظمة ويتم تبادل الخبرة معها واالستف

لكل مـساهمة فـي         01 
منظمة حساب فرعي   

 )نوع(
  

 02        

 03        

  .المساهمات وااللتزامات األخرى بخالف ما ورد بهذا الباب مساهمات أخرى   03  
 01        

 02        

 03        

  .موارد خالل السنة الماليةالمبالغ التي تتحصل عليها المنظمة ك الموارد 2    
ــدول   1    ــساهمات ال المبالغ المحصلة خالل السنة المالية من الدول العربية األعضاء في المنظمة لقاء مساهماتها في م
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

األمانة العامة موازنات المنظمة عن السنة الحالية والسنوات السابقة وفقاً لنسب مساهماتها في  األعضاء
 .لجامعة الدول العربية

ــدول    01   ــساهمات ال م

األعضاء عن السنة   

 :المالية الجارية

المبالغ المحصلة خالل السنة المالية من الدول العربية األعضاء في المنظمة لقاء مساهماتها في 
األمانة العامة لجامعة الدول موازنة المنظمة عن السنة الحالية وفقاً لنسب مساهماتها في 

  .العربية
توى تحلل على مـس       01 

حساب لكل عـضو    
 دولة أعـضاء    22(

ــة  ــة العربي الجامع
ــب   ــسب الترتي ح

 )األبجدي

 

 02        

 03        

ــدول    02   ــساهمات ال م

األعــضاء عـــن  

ســـنوات ماليـــة 

 :سابقة

المبالغ المحصلة خالل السنة المالية من الدول العربية األعضاء في المنظمة لقاء مساهماتها في 
 . سنوات السابقةموازنات المنظمة عن ال

  تحلل على مـستوى        01 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

حساب لكل عـضو    
 دولة أعـضاء    22(

ــة  ــة العربي الجامع
ــب   ــسب الترتي ح

 )األبجدي
 02        

 03        

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية جراء عملها كبيت خبرة وتقديم خدماتها  الموارد الذاتية  2   
 . الناتجة عن أنشطتها ومشاريعها واستثمار أصولها وفوائض أموالهاللغير وبيع المواد

الخدمات واألنـشطة      01  

 :المقدمة للغير

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية جراء عملها كبيت خبرة وتقديم خدماتها 
 .للغير

لكــل نــوع خدمــة     01 
 حساب تحليلي

  

 02        

 03        

حاصل بيع النشرات      02  

 :والكتب

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية من بيع الكتب والنشرات الصادرة عن 
 .المنظمة

  لكل منهـا حـساب         01 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 تحليلي

 02        

 03        

 استثمار فوائض أموالها وعوائد اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية جراء عوائد االستثمار   03  
 .من آخر موازنة للمنظمة% 50استثمار االحتياطي الخاص عند تجاوزه 

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية جراء استثمار فوائض أموالها في ودائع  :عوائد الودائع   04  
 .بنكية

لكل منهـا حـساب         01 
 تحليلي

  

 02        

 03        

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية جراء قيامها بتأجير بعض األصول الثابتة  عوائد اإليجارات   05  
 .للغير

اإليرادات المتحققـة لدى المنظمة لقاء تحويل مبالغ بعملة األساس أو عملة أخرى إلى عملة  فرق سعر العملة   06  
ك بسعر تحويل أعلى من السعر القياسي المعتمد في حسابات دولة المقر أو العكس وذل

  .المنظمة
 

اإليرادات الذاتية المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية جراء عملها والتي لم يرد لها ذكر مـــوارد أخـــرى    07  
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .في البنود السابقة متنوعة
الهبات والتبرعـات     3   

والوصـــــــايا 

ــي  ــساهمات ف والم

 مشروعات

يرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية والمسددة من الدول والهيئات والمنظمات اإل
واألفراد كهبات أو تبرعات أو وصايا أو مساهمة منها في تمويل مشاريع تقوم المنظمة بتنفيذها 

 .ومعتمدة في موازنتها وفوائض التبرعات المخصصة لمشروعات خارج الموازنة

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية والمسددة من الدول والهيئات والمنظمات  :لتبرعاتالهبات وا   01  
 .واألفراد كهبات أو تبرعات غير مشروطة

لكل هبـة أو تبـرع          01 
 حساب باسمه

  

 02        

ة من الدول والهيئات والمنظمات اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية والمسدد :الوصايا   02  
 .واألفراد كوصايا غير مشروطة

لكل وصية حـساب        01 
 باسمها

  

 02        

ــي     03   ــساهمات ف الم

 :مشروعات

اإليرادات المتحققة لدى المنظمة خالل السنة المالية والمسددة من الدول والهيئات والمنظمات 
محددة تقوم المنظمة بتنفيذها ومعتمدة في موازنتها واألفراد كمساهمة منها في تمويل مشاريع 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .وفوائض التبرعات المخصصة لمشروعات خارج الموازنة
لكل مشروع حساب       01 

 باسمه
 

 02        

 . اإليرادات المتحققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع أي أصل من أصول المنظمة الموارد الرأسمالية  4   
ــصيلة    01   ــع حـ بيـ

 السيارات
  .اإليرادات المتحققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع السيارات

  .اإليرادات المتحققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع األثاث حصيلة بيع األثاث   02  
حصيلة بيع األجهزة      03  

 والمعدات
  .هزة والمعداتاإليرادات المتحققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع األج

ــع    04   ــصيلة بيـ حـ

 األراضي
  .اإليرادات المتحققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع األراضي

حصيلة بيع المباني      05  

 والعقارات
   .اإليرادات المتحققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع المباني والعقارات

ــات     06   ــصيلة مبيع ح

 متفرقة

ققة لدى المنظمة التي تنتج عن حاصل بيع أصل من األصول بخالف مـا ورد               اإليرادات المتح 
 .في البنود السابقة

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مادية كانت أو غير مادية والموجودات المتداولة لدى المنظمة الموجــــــودات  3    
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .والفروع والمراكز التابعة لها )األصول(
الموجــــــودات   1   

 المتداولة
 .األموال بمختلف العمالت في الصناديق والمصارف والودائع

الموجود النقدي في      01  

 :الصندوق
 .األموال في صناديق المنظمة بمختلف العمالت

 .األموال في صناديق المنظمة بعملة دولة المقر عملة محلية    01 
 .يكياألموال في صناديق المنظمة بالدوالر األمر دوالر أمريكي    02 
ولكل عملة أخـرى        03 

 حساب تحليلي
 .األموال في صناديق المنظمة بعمالت غير الدوالر األمريكي وعملة دولة المقر

الحسابات الجاريـة      02  

 :في المصارف
 .األموال في حسابات المنظمة المصرفية بمختلف العمالت

لكل مصرف ولكـل        01 
 عملة حساب

  

 02        

 03        

ــتثمارات    03   االســـ

 ):الودائع(
 .ودائع المنظمة المصرفية بمختلف العمالت
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

لكل وديعة حـساب        01 
ــغ  ــه مبل ــت في يثب
الوديعــة واســـم  

 المصرف

  

 02       

 03        

ــة     04   ــسابات جاري ح

للفــروع والمراكــز 

 )إن وجدت(التابعة 

 .بمختلف العمالتاألموال في حسابات فروع ومراكز المنظمة المصرفية 

لكل فـرع ومركـز         01 
 حساب باسمه

  

 02        

 03        

 .حسابات المدينون والسلف الحسابات المدينة  2   
األشخاص العاديين واالعتباريين الذين للمنظمة ذمة عليهم ويراعى في هذا البند وضع حـساب               المدينون   01  

 .لكل مدين
  لحساب )عهد(سلف     02  

 :تنفيذ الموازنة

 .السلف التي تمنح للموظفين وغير الموظفين في المنظمة بغرض تنفيذ الموازنة
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .السلف الممنوحة للمشتريات سلف مشتريات    01 
  .السلف الممنوحة لبعض األشخاص العاديين أو االعتباريين لتنفيذ عمل معين سلف تنفيذ أعمال    02 

 

ــستديمة      03  ــلف م س
 "لنثريةصندوق ا"

 .السلف الممنوحة ألمين الصندوق لمواجهة أعباء المصروفات النثرية

سلف على حـساب        04 
 اإليفاد

 .السلف الممنوحة للموفدين في مهام عمل رسمية

ســــــــلف     05 
ـــن  الموظفيـــ
ــين أو   ــد التعي عن

 اإلجازة 

 .السلف الممنوحة للموظفين الجدد في المنظمة أو الحاصلين على أجازاتهم

 .المبالغ المدفوعة للمقاولين مقدماً لتنفيذ تعهدات لصالح المنظمة سلف المقاولين    06 
  

03 
  .قيمة االعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك اعتمادات مستندية  

ــة    3    ــسابات مدين ح

 أخرى

 . أرصدة الحسابات المدينة األخرى التي لم تدرج أعاله

ــة     01   ــات مدفوع نفق

 :مقدماً

 . النفقات المدفوعة مقدماً
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

لكل حالـة حـساب         01 
 تحليلي خاص بها

  

 02        

 03        

 .اإليرادات التي استحقت ولم تحصل بعد :إيرادات مستحقة   02  
لكل حالـة حـساب         01 

 تحليلي خاص بها
  

 02        

 03        

 . مقابل بنفس القيمة والغرض منها رقابيحسابات لها حساب حسابات نظامية  4   
ــر    01   ــساهمات غي الم

 :المسددة

حساب نظامي يسجل فيه المبالغ غير المسددة من مساهمات الدول العربية في موازنات 
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربيةالمنظمة وفقاً لنسب مساهماتها في موازنة 

لكل عضو حـساب        01 

 تحليلي

  

 02        

 مقتناة أو منتجة بمعرفة المنظمة ،الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مادية كانت أوغير مادية :الموجودات الثابتة   02  
لغير أغراض البيع أو التحويل بل الستمرار استعمالها طوال فترة وجودها كأدوات إنتاج أو 

 .تأدية خدمات
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 . والسجاد والخزائن وغيرها مما يتعلق باألثاث المكتبيالمكاتب والمقاعد والمناضد أثاث    01 
 .السيارات المملوكة للمنظمة سيارات    02 
 .وسائط النقل األخرى المملوكة للمنظمة وسائط نقل أخرى    03 
 .قيمة المباني واإلنشاءات والمرافق المملوكة للمنظمة مباني     04 
 .اعها المملوكة للمنظمةقيمة األراضي بسائر أنو أراضي    05 
 . قيمة اآلالت واألجهزة بكافة أنواعها المملوكة للمنظمة آالت وأجهزة    06 
 .قيمة العدد واألدوات بكافة أنواعها المملوكة للمنظمة عدد وأدوات    07 
 .قيمة الكتب التي تقتنيها المنظمة كتب    08 
ــة     09  ــودات ثابت موج

 أخرى

 .كر أعالهأي موجودات لم تذ

ــات  4     المطلوبــــ

 )الخصوم(

 .االلتزامات المالية على المنظمة

 . التزامات على المنظمة للغير الحسابات الدائنة  1   
االلتزامات التي على المنظمة لألشخاص العاديين واالعتباريين ويراعى في هذا البند وضع  حسابات الدائنون   01  

 .حساب لكل دائن
 .األموال المحصلة من الغير كدفعة مقدمة أو كتأمين : للغيرأمانات   02  
 .المدفوع من الدول العربية مقدماً عن مساهمتها في موازنة المنظمة للسنة القادمةأمانـــات مقابـــل     01 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

ــدول  ــساهمات ال م

 المدفوعة مقدماً

 .األموال المحصلة كتأمين تأمينات    02 
 .انات بخالف ما ذكر أعالهاألموال المحصلة كأم أخرى    03 
 .أرصدة الحسابات الدائنة األخرى التي لم تدرج أعاله حسابات دائنة أخرى  2   
 .كافة المصاريف المستحقة غير المدفوعة :مصروفات مستحقة   01  
لكل حالـة حـساب         01 

 تحليلي خاص بها

  

 02        

 03       

  .ات المحصلة مقدماًاإليراد  اإليرادات المقدمة   02  
لكل حالـة حـساب         01 

 تحليلي خاص بها

  

 02        
 03        
  .حساب يقفل فيه الفرق بين الموارد والنفقات االحتياطي العام  3   
. رصيد االحتياطي العام أول المدة المدور مـن الـسنة        01    
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 السابقة

   .ادات في نهاية السنة الحاليةالفرق بين النفقات واإلير :حسابات النتيجة   02  
ــي     03   ــات الت االلتزام

ــدوير  ــرر تـ تقـ
أرصدتها من الـسنة    

  الماضية

  . االعتمادات التي تم اعتماد تدويرها خصماً من االحتياطي العام

الموارد المخصـصة      04  

 :لالحتياطي العام

  .المبالغ المقرر تخصيصها لالحتياطي العام

   لكل مورد حساب    01 

 02        

مـن آخـر موازنـة      % 50عوائد االستثمارات المحققة لدى الحساب الموحد بما ال يتجـاوز            االحتياطي الخاص  4   
  .للمنظمة

المدور من الـسنة       01  

  السابقة

 .رصيد االحتياطي الخاص أول المدة

فوائد محققة لـدى       02  

 الحساب الموحد

  .لسنة الماليةعوائد االستثمار المحققة في نهاية ا

  .أي موارد يتم تخصيصها لالحتياطي الخاصالموارد المخصـصة      03  
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 لالحتياطي الخاص

 .حسابات لها حساب مقابل بنفس القيمة والغرض منها رقابي حسابات نظامية  5   
المـساهمات  مقابل     01  

 :غير المسددة

دول العربية في موازنات حساب نظامي يسجل فيه المبالغ غير المسددة من مساهمات ال
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربيةالمنظمة وفقاً لنسب مساهماتها في 

لكل عضو حـساب        01 

 تحليلي

  

 02        

الموجـودات  مقابل     02  

 :الثابتة

 مقتناة أو منتجة بمعرفة المنظمة ،الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مادية كانت أوغير مادية
غير أغراض البيع أو التحويل بل الستمرار استعمالها طوال فترة وجودها كأدوات إنتاج أو ل

 .تأدية خدمات
 .المكاتب والمقاعد والمناضد والسجاد والخزائن وغيرها مما يتعلق باألثاث المكتبي أثاثمقابل     01 
 .السيارات المملوكة للمنظمة سياراتمقابل     02 
ئط نقـل   وسامقابل      03 

 أخرى

 .وسائط النقل األخرى المملوكة للمنظمة

 .قيمة المباني واإلنشاءات والمرافق المملوكة للمنظمة مباني مقابل     04 
 .قيمة األراضي بسائر أنواعها المملوكة للمنظمة أراضيمقابل     05 
 . للمنظمةقيمة اآلالت واألجهزة بكافة أنواعها المملوكة  آالت وأجهزةمقابل     06 
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 الرمز

 رئيسي فرعي تحليلي
 ىتفصيل

 باب بند نوع
 عام

 الشرح اسم الحساب

 .قيمة العدد واألدوات بكافة أنواعها المملوكة للمنظمة عدد وأدواتمقابل     07 
 .قيمة الكتب التي تقتنيها المنظمة كتبمقابل     08 
ــل     09  ــودات مقاب موج

 ثابتة أخرى

 .أي موجودات لم تذكر أعاله
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Nًأو:- P' /��� ..../31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا���اب 	#�/ ا	��	�/ ا	�

          

   

  

 التعديل االعتماد  الحســابأسم ابـــب
االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

 الوفر
  نسبة
 %اإلنفاق

 

        نفقات األفراد العاملين األول  

        تنقالتسفر ومصروفات  الثاني  

        المستلزمات الخدمية الثالث  

        المستلزمات السلعية والصيانة الرابع  

        المصروفات الرأسمالية الخامس  

        نفقات اجتماعات المجالس الرئيسية السادس  

        األنشطة والبرامج السابع  

        التزامات عربية ودولية الثامن  

        مــــــالياإلج  
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�ً�)�S:- ـ��ى�$ P#9 ـ�01ا$�ت-Nاب  ا���/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/ا�#	   
 

 السابقة قبل ما السنة الســابقة السنة الحــالية السنة
 االعتماد اسم الحســاب  بــاب

 المعدل
 اإلنفاق
 الفعلي

 نسبة
 %اإلنفاق

 االعتماد
 المعدل

 اإلنفاق
لفعليا  

 نسبة
 %اإلنفاق

 االعتماد
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

 نسبة
 %اإلنفاق

          العاملين األفراد نفقات األول

          وتنقالت سفر مصروفات الثاني

          الخدمية المستلزمات الثالث

 السلعية المستلزمات الرابع
 والصيانة

         

          الرأسمالية المصروفات الخامس

 المجالس اجتماعات نفقات السادس
 الرئيسية

         

          والبرامج األنشطة السابع

          ودولية عربية التزامات الثامن

          اإلجمـــالي
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�ً+	�S:- P' /��� /....31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
 )�ت ا�'�اد ا	%�$#�" (�-:ا	 �ب ا�ول

 ا"08ـــ^

EK'K!` JL8B 
EK'./` 

 ,%3 =7ع

abد  ا"!&)بأ(:*LGا -P39*"ا 
اLG*:)د 

 ا":39ل
 اd=/)ق
EK9/"ا 

8B7"ا 
 $H&=
 %اd=/)ق

  01 )'/f7:K" $'b(b?ا"8وا`> ا       

       أDــ7ر ا"9:)"ـــ$ 02  

       دا
	ـــ�  01 

 02  �       �ــ��

       ا"G3Hت 03  

       ا�	������ل ��ء   01 

       ��ل ا�	����  02 

�اب��ل   03 ��       ا

 04  ���	       ��ل ا�

 05  �       ��ل ! ��� ا��	

�ت أ#�ى  06 ��       

        وا"*P79\)تا":gB(Xت 04  

       �0/.-'ت *, ا+*	'ل ا()'&��  01 

       ا�	2'&1ت  02 

  05 hPا".%)د EB $:ا":&)ه       

       ا�	>'ه	� &: �89وق 45'.� ا����3  01 

	'*<ا�	>'ه	� &: �89وق ا�-	'ن   02 ?�       ا

       ا�	>'ه	� &: �89وق ا�د#'ر  03 

       �>'ه	'ت أ#�ى  04 

       8.0وB)ت ا"%+- وا"&/8 06  

 01  ,���       *�8 ا�

       *�8 ا(?'زة  02 

�8 0�ك ا����3  03 *       

E"(ــــــ:Ddا       
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�ً+	�S:- P' /��� /....31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
  $��و'�ت ا	��� وا	�),ت-:ا	 �ب ا	+�(�

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B EK'./`  
  

 ,%3 =7ع

 التعديل  االعتماد  الحسابأسم
االعتماد 

 دل المع
 اإلنفاق
  الفعلي

 الوفر 
نسبة 
 %اإلنفاق

              خارج دولة المقرإيفادمصروفات  01    

             أجور وسـائط نقل   01  

             تعويضات إقامة   02  

             أخرىمصروفات    03  

             ات إيفاد داخل دولة المقرمصروف 02    

             أجور وسائط نقل   01  

             تعويضات إقامة   02  

             مصروفات أخرى   03  

             ا��Yــــــ�	�
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�ً+	�S:- P' /��� /....31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
  ا	���#2$�ت ا	01$�/-:ا	 �ب ا	+�	.

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

EK'./` 
 ,%3 =7ع

abد  ا"!&)بأ(:*LGا  -P39*"ا 
اLG*:)د 
 ا":39ل 

 اd=/)ق
EK9/"ا  

 8B7"ا 
 $H&=
 %اd=/)ق

   01  8O%"ماjL?وا             

             إ*�5'ت  01  

�و&'ت إ*�م و  02  G��.'*د             

             =/+ــ)ت L(Hkــ$ 02   

   03 l`(U"3 واP8H"8ق واH"ا             

  01  �.�.��و&'ت �G�             

  02  H2I0             

  03  J0'ه             

���'ت  04  �             

  05  M5�             #��'ت ا5

             إ4P)رات 04   

              � '5<إ.N'ر  01  

  02  O4?ر أ'N.و���اتةإ              

�إ.N'ر  03  P5 Q
'Rو              

   05 )'0W` ط(&nأ             

   06 $Pر(O*bوا $'%U0 أ`9)ب             

             �S'�'ة  01  

  02  T���0             

�'ر.�   03  Rت ا'��#)�V.'ر�	�3ف ا�(             

             ا"\')B$ وا"nj9)ت ا"9)$0 07   

o39, (:" 7:40ع              
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�ً+	�S:- P' /��� /....31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
  ا	���#2$�ت ا	01$�/-:ا	 �ب ا	+�	.) ���3(

  ا"08^
EK'K!` JL8B  

EK'./` 
  ,%3 =7ع

abد  ا"!&)بأ(:*LGا  -P39*"ا 
اLG*:)د 
 ا":39ل 

 اd=/)ق
EK9/"ا  

 8B7"ا 
 $H&=
 %اd=/)ق

  08 $B(p= 03)ت[       

  09 $'B8.0 تG7:L        

  10 $K:9"89 اb 8قB        

   11 $L7%*0 ت(B8.0و             

E"(ــــــ:Ddا             
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�ً+	�S:- P' /��� ..../31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
  ا	���#2$�ت ا	�ـ#%�/ وا	���(/-:ا	 �ب ا	�ا�3

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

EK'./` 
 ,%3 =7ع

abد  ا"!&)بأ(:*LGا  -P39*"ا 
اLG*:)د 
 ا":39ل 

 اd=/)ق
EK9/"8   اB7"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

    01 q'b(k8nت(L7Hr0و              

  01   Y�R'!��             

             �Z ــ/*'ت   02  

             0.)رlP 0ــ)ء وآ8U,)ء 02    

             �ـــ'ء   01  

             آ4ــ��'ء   02  

             ا"n7ــ7د وا"^Pـ7ت 03    

             و�/د �R'رات   01  

             و�/د �0&\�   02  

             و�/د ���ات و[��ــ'ت   03  

             ز.ــ/ت   04  

    04 u,j0             

    05  $Pت(أدو(B(9bأو"'$إ (             

             0ــ7اد و"ـ7ازم 06    

              ا".w'8ةواLd:)لا".ـــ')=$  07    

             �9'�5 أ_'ث   01  

  02   �P5 Q
'R�9'�5 و             

  03   >5' � �5'�9             

             �9'�5 أ?O4ة و���ات   04  

             أ#�ى   05  

E"(ــــــ:Ddا        
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�ً+	�S:-�	��	ا / ..../31/12/ ا	����/ 'P   اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�
   ا	��ـ�و'�ت ا	�أ-ــ��	�/-:ا	 �ب ا	4$�1

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B 
EK'./`  

 ,%3 =7ع

 التعديل  االعتماد  الحسابأسم
االعتماد 
 المعدل 

 اإلنفاق
  الفعلي

 الوفر 
نسبة 
 %اإلنفاق

             أراضي 01    

             وإنشاءاتمباني  02    

             أثــــاث 03    

             ســيارات 04    

             وســائط نقل 05    

             آالت وأجهزة 06    

             عــدد وأدوات 07    

             كتـب 08    

             ا��Yــــــ�	�
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�ً+	�S:-ـ��ى ا�$ P#9 ـ�01ا$�ت-Nا   P' /����د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	� 	31/12/.... 
   (�)�ت ا�����9ت ا	��8	4 ا	�:���/-:ا	 �ب ا	��دس

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B 
EK'./`  

 ,%3 =7ع

 التعديل  االعتماد  الحسابأسم
االعتماد 
 المعدل 

 اإلنفاق
  الفعلي

 الوفر 
نسبة 
 %اإلنفاق

             ط النقلأجور وسائ 01    

             تعويضات اإلقامة 02    

 مصـروفات تكميلية 03    
  

 
          

             نفقات ضيافة 04    

             ا��Yــــــ�	�
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�ً+	�S:- P' /��� ..../31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
   ا�(=ـ>/ وا	 �ا$ـ;-:�3ا	 �ب ا	�ـ�

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abد  ا"!&)بأ(:*LGا  -P39*"ا 
اLG*:)د 
 ا":39ل 

 ا"8B7   ا"/EK9 اd=/)ق
 $H&=
 %اd=/)ق

             x0`:8ات 01    

  01   Y� ص'# >I�IS0 ب'<a �	0�� �2�             

             �'��Pb5'ت إ     01

02     �bـR �             c0اآ

             رواd0 وأ?/ر     03

             �e&'2ة # �اء     04

             إ.N'رات     05

0�?	ــ�     06             

             ���ات وO�4N0ات     07

             أ#ــ�ى     08

             =3وات 02    

2� �5وة a>'ب I�IS0< #'ص �4'   01  �             

             Pb5'ت إ�'��     01

02     �bـR �             c0اآ

             رواd0 وأ?/ر     03

             �e&'2ة # �اء     04

             إ.N'رات     05

0�?	ــ�     06             

             ���ات وO�4N0ات     07

             أ#ــ�ى     08

o39, (:" 7:40ع             
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�ً+	�S:- P' /��� ..../31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
    ا�(=ـ>/ وا	 �ا$ـ;-:ا	 �ب ا	�ـ��3) ���3(

 
  ^ا"08

EK'K!`  JL8B  
EK'./` 

  ,%3  ع=7
abد   ا"!&)بأ(:*LGا -P39*"ا 

اLG*:)د 
ا"/EK9 /)قاd= ا":39ل  B7"8ا  

 $H&=
%اd=/)ق  

       دراbــ)ت 03  

2� دراa �R>'ب I�IS0< #'ص �4'   01 �       

             Pb5'ت إ�'��     01

02     �bـR �             c0اآ

       رواd0 وأ?/ر     03

       �e&'2ة # �اء     04

       إ.N'رات     05

0�?	ــ�     06       

       ���ات وO�4N0ات     07

       أ#ــ�ى     08

    04 $'+'Hr`  7ث!,       

  01   Y� ص'# >I�IS0 ب'<a fS� �2�       

       Pb5'ت إ�'��     01

02     �bـR �       c0اآ

       رواd0 وأ?/ر     03

�اء�e&'2ة #      04       

       إ.N'رات     05

0�?	ــ�     06       

       ���ات وO�4N0ات     07

o39, (:" 7:40ع       
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�ً+	�S:- P' /��� ..../31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
    ا�(=ـ>/ وا	 �ا$ـ;-:ا	 �ب ا	�ـ��3) ���3(

  ^ا"08
EK'./` EK'K!`  JL8B  

abا"!&)بأ   Gدا(:*L  -P39*"د  ا(:*LGا
 ا":39ل

ا"/EK9 اd=/)ق  B7"8ا  
 $H&=
%اd=/)ق  

       أ#ــ�ى     08

       8O0وL)ت 05   

  01   Y� ص'# >I�IS0 ب'<a وع��� �2�       

       Pb5'ت إ�'��     01

02     �bـR �       c0اآ

       رواd0 وأ?/ر     03

       �e&'2ة # �اء     04

       إ.N'رات     05

0�?	ــ�     06       

       ���ات وO�4N0ات     07

             أ#ــ�ى     08

E"(ــــــ:Ddا       
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�ً+	�S:- P' /��� ..../31/12  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	�
   ا	�2ا$�ت ��9�ــ/ ودو	�ــ/-: ا	 �ب ا	+ـ�$"

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B 
EK'./`  

 ,%3 =7ع

 التعديل  االعتماد  الحسابأسم
االعتماد 
 المعدل 

 الوفر   الفعلي اإلنفاق
نسبة 
 %اإلنفاق

             مساهمة في منظمات دولية 01    

             )نوع(اب فرعى لكل مساهمة في حس   01  

  02                 

 03           

             مساهمة في منظمات عربيـة 02    

             )نوع(لكل مساهمة في حساب فرعى    01  

  02                 

 03           

             مساهمات أخــرى 03    

             )نوع (لكل مساهمة في حساب فرعى   01  

  02                 

 03           

             ا��Yــــــ�	�
  



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@- 100 -

  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�
  (�)�ت ا�'�اد ا	%�$#�"-:ا	 �ب ا�ول

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ $ ا"&ــ),+$ا"&% ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ  

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

    01 
ا?b(b'$  ا"8وا`>

)'/f7:K" 
                  

                   أDــ7ر ا"9:)"ـــ$ 02    

                   دا
	ـــ�   01  

  02   �                   �ــ��

                   ا"G3Hت 03    

                    ا�	������ل ��ء    01  

                   ��ل ا�	����    02  

�اب��ل    03  ��                   ا

  04   ���	                   ��ل ا�

  05   �                   ��ل ! ��� ا��	

�ت أ#�ى   06  ��                   

    04 
 ا":gB(Xت

 وا"*P79\)ت
                  

  01   
�0/.-'ت *, 

 ا+*	'ل ا()'&��
                  

                   ا�	2'&1ت   02  

    05 
 EB $:ا":&)ه

 hPا".%)د 
                  

 o39, (:" 7:40ع                   
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�

   (�)�ت ا�'�اد ا	%�$#�"-:ا	 �ب ا�ول) ���3(
 

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abب ا"!&)أ 
اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

 01   
ا�	>'ه	� &: �89وق 

 .� ا�45���3'
         

  02   
ا�	>'ه	� &: �89وق 

	'*< ا�-	'ن?�                    ا

  03   
ا�	>'ه	� &: �89وق 

 ا�د#'ر
                  

                   �>'ه	'ت أ#�ى   04  

    06 
8.0وB)ت ا"%+- 

 وا"&/8
                  

  01   ,���                   *�8 ا�

                   *�8 ا(?'زة   02  

�8 0�ك ا����3   03  *                   

E"(ــــــ:Ddا                   
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�
  $��و'�ت ا	��� وا	�),ت-:ا	 �ب ا	+�(�

 ــ^ا"08ـ

EK'K!`   JL8B 

 السنة ما قبل السابقة السنة الســابقة السنة الحــالية

EK'./`  
 ,%3 =7ع

  الحسابأسم

االعتماد  
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

    01 
 خارج إيفادت مصروفا

 دولة المقر
                  

                   أجور وسـائط نقل   01  

                   تعويضات إقامة   02  

                   أخرىمصروفات    03  

    02 
مصروفات إيفاد داخل 

 دولة المقر
                  

                   أجور وسائط نقل   01  

                   تعويضات إقامة   02  

                   مصروفات أخرى   03  

                   ا��Yــــــ�	�
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�
   ا	���#2$�ت ا	01$�/-:ا	 �ب ا	+�	.

 
 ـ^ا"08ــ

EK'K!`   JL8B 
 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ  

اLG*:)د  
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 
    01  8O%"مواjL?ا                   

                   إ*�5'ت   01  

�و&'ت إ*�م ود*'.�   02  G�                   

                   =/+ــ)ت L(Hkــ$ 02    

    03 l`(U"3 واP8H"8ق واH"ا                   

  01   �.�.��و&'ت �G�                   

  02   H2I0                   

  03   J0'ه                   

���'ت   04  �                   

  05   M5�                   #��'ت ا5

                   إ4P)رات 04    

                    � '5<إ.N'ر   01  

  02   O4?ر أ'N.و���اتةإ                    

�إ.N'ر   03  P5 Q
'Rو                    

    05 )'0W` ط(&nأ                   

    06 $Pر(O*bوا $'%U0 أ`9)ب                   

o39, (:" 7:40ع                   
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�

   ا	���#2$�ت ا	01$�/-:.ا	 �ب ا	+�	) ���3(
 

 ا"08ـــ^
EK'K!`  JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./` 
  ,%3  =7ع

abا"!&)بأ  
اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

&= $H
اd=/)ق

% 
          �S'�'ة   01 

 02   T���0          

 03    
�'ر.� R�3ف (#��'ت ا�

V.'ر�	ا�(  
         

                   ا"\')B$ وا"nj9)ت ا"9)$0 07    

    08 $B(p= 03)ت[                   

    09 $'B8.0 تG7:L                   

    10 $K:9"89 اb 8قB                   

    11 $L7%*0 ت(B8.0و                   

E"(ــــــ:Ddا                   
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�
  ا	���#2$�ت ا	�ـ#%�/ وا	���(/-:ا	 �ب ا	�ا�3

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ "&%$ ا"!ــ)"'$ا

EK'./` 
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ  

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 
    01 q'b(k8nت(L7Hr0و                    

  01   Y�R'!��                   

                   �Z ــ/*'ت   02  

                   0.)رlP 0ــ)ء وآ8U,)ء 02    

                   �ـــ'ء   01  

                   آ4ــ��'ء   02  

                   ا"n7ــ7د وا"^Pـ7ت 03    

  01   '�R راتو�/د                   

                   و�/د �0&\�   02  

                   و�/د ���ات و[��ــ'ت   03  

                   ز.ــ/ت   04  

    04 u,j0                   

    05  $Pت(أدو(B(9bأو"'$إ (                   

                   0ــ7اد و"ـ7ازم  06    

    07 
 واLd:)لا".ـــ')=$ 

 ا".w'8ة
                  

                   �9'�5 أ_'ث   01  

  02   �P5 Q
'R�9'�5 و                   

                   ":) ,o39 7:40ع 
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 ��	�/ ا	���)/ $)�ر(/ ��	��ات ا	 اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/-:را�%ً�

  ا	���#2$�ت ا	�ـ#%�/ وا	���(/-:ا	 �ب ا	�ا�3) ���3(
 

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./` 
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ  

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

H&= $
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 
 03   >5' � �5'�9                   
                    �9'�5 أ?O4ة و���ات    04 
                   أ#�ى     05 

E"(ــــــ:Ddا                   
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 ا	���)/ اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ -:را�%ً�
   ا	��ـ�و'�ت ا	�أ-ــ��	�/-:ا	 �ب ا	4$�1

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B 
 السنة ما قبل السابقة السنة الســابقة السنة الحــالية

EK'./`  
 ,%3 =7ع

   الحسابأسم
االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

د االعتما
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

                   أراضي 01    

                   وإنشاءاتمباني  02    

                   أثــــاث  03    

                   ســيارات 04    

                   وســائط نقل 05    

                   آالت وأجهزة 06    

                   عــدد وأدوات 07    

                   كتـب 08    

                   ا��Yــــــ�	�
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�
   (�)�ت ا�����9ت ا	��8	4 ا	�:���/-:ا	 �ب ا	��دس

 ـــ^ا"08

EK'K!`   JL8B 
 السنة ما قبل السابقة السنة الســابقة السنة الحــالية

EK'./`  
 ,%3 =7ع

   الحسابأسم
االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

االعتماد 
 المعدل

 اإلنفاق
 الفعلي

نسبة 
اإلنفاق

% 

                   سائط النقلأجور و 01    

                   تعويضات اإلقامة 02    

                   مصـروفات تكميلية 03    

                   نفقات ضيافة  04    

                   ا��Yــــــ�	�
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 �ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/ اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)-:را�%ً�
   ا�(=ـ>/ وا	 �ا$ـ;-:ا	 �ب ا	�ـ��3

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ   
اLG*:)د   

 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

&= $H
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 
                   x0`:8ات 01    

  01   
 >I�IS0 ب'<a �	0�� �2�

Y� ص'# 
                  

                   Pb5'ت إ�'��      01

02     �bـR �                   c0اآ

                   رواd0 وأ?/ر     03

                   �e&'2ة # �اء     04

                   إ.N'رات      05

0�?	ــ�      06                   

                   ���ات وO�4N0ات     07

                   أ#ــ�ى     08

                   =3وات 02    

  01   
 >I�IS0 ب'<a �5وة �2�

 #'ص �4'
                  

                   Pb5'ت إ�'��      01

02     �bـR �                   c0اآ

                   رواd0 وأ?/ر     03

                   �e&'2ة # �اء     04

o39, (:" 7:40ع                   
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 ع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/ اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�ا-:را�%ً�
   ا�(=ـ>/ وا	 �ا$ـ;-:ا	 �ب ا	�ـ��3) ���3(

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ   
اLG*:)د   

 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

(:*LGد ا
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 
          إ.N'رات      05

0�?	ــ�      06          

                   ���ات وO�4N0ات     07

                   أ#ــ�ى     08

                   دراbــ)ت 03    

  01   
 �2� >I�IS0 ب'<a �Rدرا

 #'ص �4'
                  

                   Pb5'ت إ�'��      01

02     �bـR �                   c0اآ

                   رواd0 وأ?/ر     03

          �e&'2ة # �اء     04

          إ.N'رات      05

0�?	ــ�      06          

          O�4Nات���ات و0     07

          أ#ــ�ى     08

    04 $'+'Hr`  7ث!,          

  01   
 EK'K!` ب(&> z!, -X"

q, ص([ 
         

o39, (:" 7:40ع          
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  اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/-:را�%ً�
   ا�(=ـ>/ وا	 �ا$ـ; -:��3ا	 �ب ا	�ـ) ���3( 

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B 

 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./` 
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ   
اLG*:)د 

 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
 %اd=/)ق

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
 EKا"/9

 $H&=
اd=/)ق

% 

          Pb5'ت إ�'��      01

02     �bـR �          c0اآ

          رواd0 وأ?/ر     03

                   �e&'2ة # �اء     04

                   إ.N'رات      05

0�?	ــ�      06                   

                   ���ات وO�4N0ات     07

                   أ#ــ�ى     08

                   8O0وL)ت 05    

  01   
"8O0 -Xوع <&)ب 

q, ص([ EK'K!` 
                  

                   Pb5'ت إ�'��      01

02     �bـR �                   c0اآ

                   رواd0 وأ?/ر     03

                   �e&'2ة # �اء     04

                   إ.N'رات      05

0�?	ــ�      06                   

                   ���ات وO�4N0ات     07

                   أ#ــ�ى     08

E"(ــــــ:Ddا                   
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 �/ $)�ر(/ ��	��ات ا	��	�/ ا	���)/ اN-ـ�01ا$�ت P#9 $�ـ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	-:را�%ً�
   ا	�2ا$�ت ��9�ــ/ ودو	�ــ/-: ا	 �ب ا	+ـ�$"

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B 
 ا"&%$ Hn (0- ا"&),+$ ا"&%$ ا"&ــ),+$ ا"&%$ ا"!ــ)"'$

EK'./`  
 ,%3 =7ع

abا"!&)بأ   
اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

=dقا(/ 
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

اLG*:)د 
 ا":39ل

 اd=/)ق
EK9/"ا 

 $H&=
اd=/)ق

% 

                   0&)ه:$ p%0 EB:)ت دو"'$ 01    

  01   
2� �>'ه	� &<� �	i8�  
 :*�                   )5/ع(a>'ب &

  02                       

 03                  

                   $0&)ه:$ p%0 EB:)ت 8L,'ـ 02    

  01   
2� �>'ه	� &< � �	i8� 

 :*�                   )5/ع(a>'ب &

  02                       

 03                  

                   0&)ه:)ت أ]ــ8ى 03    

 01                   

 02                   

 03                   

E"(ــــــ:Ddا                   
  



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@- 113 -

  

F�ً�$�:- ى���$ P#9 ــــ�ارد�	اب  ا���#�/ ا	��	�/ ا	����/ '� ا	31/12 /.... 

 ا"08ـــ^

EK'K!`   JL8B E&'}ر 

 المحصل  السنة الحالية

 ,)ب ,%3 =7ع

   الحسابأسم
  

 الفرق المحصل المقدر
  نسبة 
 %التحصيل

السنة 
 السابقة

السنة ما قبل 
 السابقة

             المــوارد      

             مساهمات الدول األعضاء  1    

             الموارد الذاتية 2    

    3 
الهبات والتبرعات والوصايا 
 والمساهمات فى مشروعات

            

             المـوارد الرأسـمالية 4    

             اإلجمــــــالي
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#�/ ا	��	�/ ا	����/ '� وا�(�اع   ا	�ـــ�ارد P#9 $�ــ��ى ا	 �د-:-�د-ً�	31/12 /.... 

 ا"08ـــ^
EK'K!`   JL8B E&'}ر 

 ا":!.-  ا"&%$ ا"!)"'$

 ,)ب ,%3 =7ع

abا"!&)بأ   
 ا"/8ق ا":!.- ا":+3ر

 $H&=
 %ا"*!.'-

ا"&%$ 
 ا"&),+$

 -Hn (0 $%&"ا
 ا"&),+$

             ا":ــ7ارد      

             0&)ه:)ت ا"3ول ا?L\)ء  1    

             )L( ا"&%$ ا":)"'$ ا"4)رP$(0&)ه:)ت ا"3ول ا?L\)ء   01  

01     
 /-* �/ى a>'ب �2<� :I* �IS0)22 دو�� أ*-'ء 

 d�0�             )ا+��Nيا�N'��� ا������ d<a ا�

02                   

03              

             ) bـ),+L$'"(0$( bـ%7ات (0&)ه:)ت ا"3ول ا?L\)ء    02  

01     
 /-* �/ى a>'ب �2<� :I* �IS0)22 دو�� أ*-'ء 

 d�0�             )ا+��Nيا�N'��� ا������ d<a ا�

02                   

03              

             ا":7ارد ا"~ا`'$ 2    

              ا":+wK" $03'8وا?=rO$ا"03T)ت    01  

             I�IS0<�5'ط a>'ب  2� 5/ع #��� أو�     01

02                   

03              

  02   >(Y<*X"8ات واO%"ا R', -             

2� �a '48>'ب      01�>I�IS0             

02              

03              
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  ..../�31/12	�/ ا	����/ '�   ا	�ـــ�ارد P#9 $�ــ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	�-:-�د-ً�) ���3(
 
 

  ا"08ـــ^
EK'K!` JL8B E&'}ر 

 ا":!.- ا"&%$ ا"!)"'$

 ,)ب ,%3 =7ع
abا"!&)بأ   

 ا"/8ق ا":!.- ا":+3ر
 $H&=
  %ا"*!.'-

ا"&%$ 
 ا"&),+$

 -Hn (0 $%&"ا
 ا"&),+$

       7Lا{3 اbGـ*�:)ر    03  

  04   R7ا{3 ا"7دا{ــL       

2� �a '48>'ب     01� >I�IS0       

02             

03              

       */ا
� ا(.N'رات   05  

  06   �I	ا�� ��R ق�&       

  07   �*/8       �/ارد أ#�ى �

    3 
 JB وا":&)ه:)ت (P(Y7"ت وا(L8H*"ت وا(HU"ا

 8O0وL)ت
      

       ا"HU)ت وا"*L8H)ت    01  

01     Y	R'� ب'<a ع�2� ه � أو 0 �       

02              

  02    (P(Y7"ا       

4'�2� وa ��9>'ب      01	R'�       

02             

       ا":&)ه:)ت 8O0 JBوL)ت   03  

�وع a>'ب      01�� �2�Y	R'�       

02             

       ا":ـ7ارد ا"8أbـ:)"'$ 4    

       <.'R', $K ا"&')رات   01  
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  ..../31/12  ا	�ـــ�ارد P#9 $�ــ��ى ا	 �د وا�(�اع 	#�/ ا	��	�/ ا	����/ '� -:-ً�-�د) ���3(
 

  
  
  
  
  

  ا"08ـــ^
EK'K!` JL8B E&'}ر 

 ا":!.- ا"&%$ ا"!)"'$

 ,)ب ,%3 =7ع
abا"!&)بأ   

 ا"/8ق ا":!.- ا":+3ر
 $H&=
  %ا"*!.'-

ا"&%$ 
 ا"&),+$

 -Hn (0 $%&"ا
 ا"&),+$

  02    R', $K'.>?ثا(�         
         <.'R', $K ا?UD^ة وا":39ات   03  
  04   E6ا?را R', $K'.>         
         <.'R', $K ا":E=(H وا"9+)رات   05  
  06    $n8/*0 9)ت'H0 $K'.>          

E"(ــــــ:Ddا          
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 ... ./31/12آ�� ه� 'P ) ا��Dل( آ=� ا	����دات -:-��%ً�

 ا"08ـــــ^
EK'./`  EK'K!`   JL8B E&'}م ر(L 

 L)م ,)ب ,%3 =7ع  

abا"!&)بأ  
ا"&%$ 
 ا"!)"'$

ا"&%$ 
 ا"&),+$

ا"&%$ 0) 
 Hn- ا"&),+$

       )ا?7Yل(ا":7D7دات  3        

       ا":7D7دات ا":*3او"$   1      

        JB ا".%3وقا"%+3يا":7D7د      01    

  01        ��IS� �I	*       

       أ��.2<دو�ر        02  

  03        �I	* �       a >I�IS0>'ب أ#�ىو�2

       ا"!&),)ت ا"4)رJB $P ا":.)رف      02    

�ف و�2� *	a YI>'ب       01  G� �2�       

  02               

 03             

       )ا"7دا{R(اbGـ*�:)رات      03    

�ف �2� ود       01  G	ا� lRا�/د.�� وا mI � Y�& M �. ب'<a ��.       

  02               

 03             

       )إن و3Dت(<&),)ت D)رK" $P/8وع وا":8اآ^ ا"*),$9      04    

�ع و��آa O>'ب        01  & �2�Y	R'�        

  02               

 03             

       ا"!&ـ),)ت ا":P3%ـ$   2      

       ا":P3%7ن     01    

    02      lKb)3UL($=ب `%/'~ ا":7از(&!"        

o39, (:" 7:40ع       
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 ..../31/12آ�� ه� 'P ) ا��Dل( آ=� ا	����دات -:-��%ً�) ���3(

 ا"08ـــــ^

EK'K!`   JL8B E&'}م ر(L 
EK'./` 

 L)م ,)ب ,%3 =7ع
abا"!&)بأ  

ا"&%$ 
 ا"!)"'$

ا"&%$ 
 ا"&),+$

ا"&%$ 0) 
 Hn- ا"&),+$

�.'ت       01  �� JIR    

    c�b80 JIR أ*	'ل        02 

  03        �	.�<� JIR"�.�       "�89وق ا�8�

       a :I* JIR>'ب ا(.b'د       04  

     ا(?'زةJIR ا�	/�bo, *�8 ا����, أو         05 

       JIR ا�	P'و��,       06  

    qP3%*&0اL*:)دات      03    

      3    $%P30 أ]8ى<&),)ت     

    01     (03+0 $L7B30 ت(+/=    

2� a>'ب        01  �>I�IS0 '4� ص'#     

  02            

  03            

    إ8Pادات 0&*!+$      02    

2� a>'ب        01  �>I�IS0 '4� ص'#     

  02            

 03             

      4   $'0(p= ت(,(&>    

    ا":&)ه:)ت �'8 ا":&3دة      01    

2� *-/ a>'ب        01  �>I�IS0    

  02            

    ا":7D7دات ا"�),*$      02    

    أ_'ث        01  

o39, (:" 7:40ع       
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  ..../31/12آ�� ه� 'P ) ا��Dل ( آ=� ا	����دات-:-��%ً�) ���3(

  
  
  
  
  

 ا"08ـــــ^

EK'K!`   JL8B E&'}م ر(L 
EK'./` 

 L)م ,)ب ,%3 =7ع
abا"!&)بأ  

ا"&%$ 
 ا"!)"'$

ا"&%$ 
 ا"&),+$

ا"&%$ 0) 
 Hn- ا"&),+$

    Rـــ�'رات        02  

� أ#�ى       03  P5 �
'Rو    

  04       >5' �     

    را)ـــ:أ       05  

�ت وأ?4ــOة        06 ]     

       *ــ�د وأدوات        07  

 08       d    آ

    �/?/دات _'�� أ#�ى       09 

E"(ــــــ:Ddا    
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�ً$�S:- >#���ت�	ا ���1م( آ=	ا( P' آ�� ه� P' 31/12 آ�� ه�/....  

 ا"08ـــــ^
EK'K!`   JL8B E&'}م ر(L 

EK'./`   
 L)م ,)ب ,%3 =7ع

abا"!&)بأ  
ا"&%$ 
 ا"!)"'$

ا"&%$ 
 ا"&),+$

 -Hn (0 $%&"ا
 ا"&),+$

       )ا"T.7م(ا":7Kr,)ت  4        

       ا"!&),)ت ا"3ا{%$   1      

       <&),)ت ا"3ا{%7ن     01    

    02     8'wK" أ0)=)ت       

� �>'ه	'ت ا��ول ا       01  �'P� أ�'5'ت'��P� �*/&�	�       

       8��e0'ت       02  

       أ#�ى        03  

       <&),)ت دا{%$ أ]8ى    2      

       8.0وB)ت 0&*!+$      01    

2� a ��'a>'ب        01  �>I�IS0 '4� ص'#        

  02               

 03            

        ا":+03$ ا8Pdادات     02    

2� a ��'a>'ب        01  �>I�IS0 '4� ص'#        

  02               

 03             

        اEk('*>G ا"9)م   3      

     ا":3ور 0( ا"&%$ ا"&),+$      01   

     <&),)ت ا"%*'$4      02   

   03      
اG"*^ا0)ت ا"*J `+8ر `3و8P أرU`3Y) 0( ا"&%$ 

  ا":)6'$
   

     ::Ek('*>j" $..T ا"9)ما":7اد ا"      04   
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)3��� (�ً$�S:- >#���ت�	ا ���1م( آ=	ا ( P' آ�� ه� P' 31/12آ�� ه�/....  

 ا"08ـــــ^
EK'K!`   JL8B E&'}م ر(L 

EK'./`   
 L)م ,)ب ,%3 =7ع

abا"!&)بأ  
ا"&%$ 
 ا"!)"'$

ا"&%$ 
 ا"&),+$

 -Hn (0 $%&"ا
 ا"&),+$

2� �/رد a>'ب    01 �    

 02         

    اEk('*>G ا"T)ص  4   

     ا":3ور 0( ا"&%$ ا"&),+$   01  

    7Bا{3 0!++$ "3ى ا"!&)ب ا":7<3   02  

    ا":7ارد ا":Ek('*>j" $..T ا"T)ص   03  

   5  $'0(p= ت(,(&>    

    :0+),- ا":&)ه:)ت �'8 ا":&3دة   01  

 01    EK'K!` 7 <&)ب\L -X"    

 02         

    :0+),- ا":7D7دات ا"�),*$   02  

    0+),- أ�)ث    01 

    b -,(+0')رات    02 

    0+),- وb){� =+- أ]8ى    03 

 04     E=(H0 -,(+0    

 05    E60+),- أرا    

    G� -,(+0ت وأUD^ة    06 

    3L -,(+0د وأدوات    07 

    0+),- آ*>    08 

    +),- 7D70دات �),*$ أ]8ى0    09 

E"(ــــــ:Ddا     
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�ً%-��:- P' /���  $)�ر(/ ��	��ات ا	���)/..../31/12 _��ب ا	��8/ 9" ا	�/ ا	�

 السنة السابقة السنة الحالية البيــــــان 
السنة ما قبل 

 السابقة

       )تفصيالً على مستوى األبواب(اإليـــرادات 

        أموال المنظمة لدى صندوق النقد العربياستثمارعوائد "خصم

       صافي اإليـــرادات 

       )تفصيالً على مستوى األبواب(المصروفات 

        المصـــروفات إجمالي

       الفائـض أو العجــز
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 ..../31/12  $�2ان ا	��ا�%/ ���رaC -:�9`�ًا

 لبيــــــان ا أرصدة دائنــة  أرصدة مدينـــة 

   
يشمل كافة أرصدة احلسابات املدينة والدائنة الىت تظهر يف نهاية السنة يشمل كافة أرصدة احلسابات املدينة والدائنة الىت تظهر يف نهاية السنة يشمل كافة أرصدة احلسابات املدينة والدائنة الىت تظهر يف نهاية السنة يشمل كافة أرصدة احلسابات املدينة والدائنة الىت تظهر يف نهاية السنة 

     ....املاليةاملاليةاملاليةاملالية

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 اإلجمــــــالي    
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  ..../31/12 آ�� 'P ا	��	� �b:�/ ا	��آ2 -:_�دي 9=�
 

 السنة ما قبل السابقة السنة السابقة السنة الحالية ان البيــــــ

       )األصول(الموجودات 
       الحسابات المدينـــة 

       ) األصول(مجمــوع الموجودات 

       حسابات نظامية مدينة 
       المساهمات غير المسـددة 
        الموجـــودات الثابتـة 

       ظامية المدينة مجموع الحسابات الن

        والحسابات النظامية)األصول(مجموع الموجودات 

         )الخصوم(المطلوبات 
       الحســـابات الدائنــة 

      اإلحتياطى الخاص
        العام االحتياطي

       )الخصوم(مجموع االمطلوبات  

       حسابات نظامية دائنة 

       ير المسـددة مقابل المساهمات غ

       مقابل الموجودات الثابتـة 

       مجمـوع الحسابات النظامية الدائنــة 

        والحسابات النظامية)الخصوم(مجمــوع المطلوبات 
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 *ا	���ف P#9 ا	���م ا	�-��/

        

 بيان الموفدين 
عدد 

 الموظفين
 عدد المهام

عدد 
 األيام

بدل 
 سفر

قيمة 
 النقل

 اإلجمالي

 

              مديــــر العامال

              مدير عام مساعد

              مدير إدارة

              أخصائي

              إداري

              معاون

              اإلجمالي

  .يشمل إجمالي المنصرف على جميع األبواب*
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 P' 9/ آ�� ه�� ..../31/12(��ذج ����� $��و'�ت أ�Fى أو $�

 مالحظــــات طبيعة المبلغ  المبلغ 

      
      
      
      
      

   المجمـــــوع   

   

$p>j0:-  
�وف �, ا�	8/*� أو G� 5/ع � .أ#�ىـ .l إ*�اد 5	/ذج �2

 .ـ ���ت أ#�ى

 .ـ �>'ه	'ت 89'د.T أ#�ى

�و&'ت أ#�ى G� ـ)Y?أو #'ر �P	ا� � ).دا#

8/*��'رياRـ #��'ت �و&'ت �G� . 

 .ـ �9'�5 أ#�ى

�و&'ت  - G	' *�ا ا�	ى&��  ا�/اردة &< ا� 'ب ا�>'�Vا+#
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  �0ول ����#� ��Cfادات و(�)�ت ا	�=�ر3C ا	���	/ $" ا	��از(/
 

 مالحظات المتبقي المنصرف المحصل اسم المشروع الجهة الممولة
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  )$" �Fرج ا	��از(/( و(�)�ت ا	�=�ر3C ا	���	/ $" ا	�Cf� ��gادات�0ول ����#� 
  

 ....نفقات عام .....إيرادات عام 

 

الرصيد 
المدور 
 عن عام

 إيرادات
 عام

 المجموع
نفقات 

 ....عام

المطفأ 
بحساب 
 اإليرادات

 المجموع

الرصيد 
المدور 

 ..........لعام

 

 اســـم المشروع

دوالر 
 أمريكي

دوالر 
 أمريكي

دوالر 
 أمريكي

دوالر 
 أمريكي

دوالر 
 أمريكي

دوالر 
 أمريكي

 أمريكيدوالر 

 الجهة الممولة
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  ���ن ����� ا	���ه��ت و��0C0ا��� F,ل ا	�/ ا	��	�/ ا	��	�/
 

 المساهمات غير المسددة عن السنوات السابقة  المساهمة عن السنة الحالية
م ــــاس
 دولة ـــال

مبلغ 
 المساهمة

 المسدد 
الرصيد غير    

 )1 (المسدد
فى بداية  الرصيد*

 السنة الحالية
المسدد خالل 

السنة الحالية  
د في نهاية الرصي

)   2(السنة الحالية 

ر المسدد  الرصيد غي
  حتى نهاية السنة

)  1 + ()2( 

                
                
                
                
                
                
                
                
                

     لنظام املايل واحملاسبي املوحد للمنظمات العربية املتخصصة من ا من ا من ا من ا)50(وفقًا للمادة 
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0وق ا	)0 ا	%���D 0ى	_0 ��	ب ا���	ا  
 

  ما قبل السابقةالسنة السنة السابقة السنة الحالية   الحسابأسم

    المساهمات المسددة للحساب

    عن السنة الحالية

    1990عن سنوات سابقة ما قبل 

    1990عن سنوات سابقة بعد 

    المساهمات المسددة للمنظمة

    عن السنة الحالية

    عن سنوات سابقة

    /....1/1االحتياطي الخاص في 

    استحقاقات االحتياطي الخاص

    عوائد االستثمار المحققة في السنة

    1990المساهمات المسددة ما قبل 

    /....31/12 الخاص في االحتياطي

    /....1/1االحتياطي العام في 

    المضاف الى االحتياطي العام

    /....31/12االحتياطي العام في 
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 P' 9/ آ�� ه�� ..../31/12(��ذج ����� $��و'�ت أ�Fى أو $�

   

 مالحظــــات طبيعة المبلغ  المبلغ 

      

      

      

      

      

      

      

      

   المجمـــــوع   
  . من المتنوعة أو أخريإيراد نموذج لكل نوع إعداديتم : مالحظة
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  ..../31/12آ�� ه� 'B$   ***** Pآ�ة ���C/ رD�0 ا	�0وق
 

 ا"08ـــــ^

EK'./`  EK'K!`  
abب ا"!&أ( 

 ..../31/12 و84K" (ً+Bد آ:) JB ا"/EK9رY'3 ا".%3وق     
    q%0 8حrP:ـ 
      
 .........ا"�    

      
      
    q'"ف ا(\P:ـ 
      
 ...............ا"�    

      
      
     JB (:آ $P7&*"3 ا".%3وق ,39 ا'Y31/12 ر/.......... 

      
     3'Y8"8يا*B3"ا JB (:31/12 آ/.... 

 .الختامي محضر الجرد بمالحق الحساب وإرفاقـ يتم عمل جرد فعلى للصندوق ):1(مالحظة 
 .الدفتري والرصيد الفعليـ يتم إعداد مذكرة تسوية لكل حساب من حسابات الصناديق بين الجرد ):2(مالحظة 
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 j� /C��� آ�ةB$   ***** P' 31/21آ�� ه�/....  
 

 ا"08ـــــ^

EK'./`  EK'K!`  
abا"!&)بأ  

     ]%H"3 ا'YرEK9/"ا JB (:31/12 آ/.... 
    q%0 8حrP:ـ 
      ]%H"ب ا(&> JB 8Up` a" درة(Y ت(X'� 

 0.)رlP وG7:Lت ,%j4&"(, -4&` a" $'Xت     

 .........ا"�    

      
      
    q'"ف ا(\P:ـ 
 `JB 8Up آlO ا"a" ]%H إ3PاL)ت    

 ...............ا"�    

      
      
      
     JB (:آ $P7&*"39 ا, ]%H"3 ا'Y31/12ر/.... 
      

     3'Y8"8يا*B3"ا JB (:31/12 آ/.... 

 ـ يتم إعداد مذكرة تسوية لكل حساب من حسابات البنوك :مالحظة
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  ..../P31/12  آ�� ')ا��Dل(���ن ا	�P' ��g ا	����دات 
 

 ا"H'ــــــ)ن 
 $Hـ&= 
 اdهjك

ا"+':$ 
  JB $'}8اO"ا
,3اP$ ا"&%$ 

 ا"!)"'$

P8*O0)ت 
ا"&%$ 
 ا"!)"'$

 a.[
ا":H'9)ت 
 واBj`G)ت

 J"(:Dا
ا"+':$ 

 EB $'}8اO"ا
=P(U$ ا"&%$ 

 ا"!)"'$

 R:40
 EB اdهjك

,3اP$ ا"&%$ 
 ا"!)"'$

 a.[
 R:40
 اdهjك
 "�7Yل

 ا":&*39Hة

 �&n
jهdكا 

ا"&%$ 
 ا"!)"'$

 R:40
 EB اdهjك

=P(U$ ا"&%$ 
 ا"!)"'$

 EB(Y
 JB $:'+"ا

 $P(U=
ا"&%$ 
 ا"!)"'$

RPـــ)رO0                     

                      أ�)ث

                     bـــ')رات

 -+= �}(bو
                      أ]8ى

E=(H0                      

                      ـJأرا6ــ

                      �Gت وأUDــ^ة

                      Lــ3د وأدوات

                     آ*>

7D70دات 
  �),*$ أ]8ى

                    

                     ا":7:4ع  
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   ..../0�31/12ول رD�0 ا	�#� آ�� ه� '� 
 

 يــــانالب المبلغ اسم صاحب السلفة

    

      
      
      
      
      
     
      
      
      
      
      

     المجموع
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   ..../0�31/12ول رD�0 أ$�(�ت ا	g��  آ�� ه� '� 
 

 البيــــان المبلغ األمانةاسم صاحب 

      
      
      
      
     
     
      
      
      
      
      

     المجموع
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 P' 01$/  آ�� ه�	ا /C��) 0وقD31/12/....  
 

 )P3دا{ــــ(  0ــ 

 $K:9"ا  $K:9"ا 
 ا"H'ــــ)ن 

     JB (:3 أول ا":3ة آ'Y01/01ر.... 
    q'"ف ا(\P:ـ 
  ]jل ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$إ8Pادات    

  7Lا{3 اbG*�:)ر L(  ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$    
      
    q%0 8حrP:ـ 
 8.0وB)ت ]jل ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$    

      
 ا":4:ـ7ع     

     JB 3'Y8"31/12ا/.... 
 `/)Y'- رY'3 ا".%3وق    

     JB (:آ ]%H"ب ا(&> lOآ hB3 و'Y8"31/12ا/.... 
 ود9Pـــ$    

      
     JB 3'Y8"31/12ا/.... 
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0وق (��C/ ا	$01/D P' )/   ..../31/12  آ�� ه����	ات ا� $)�ر(/ ��	�

 العـــام 

أرصدة الحسابات 
البنكية 

31/12/.) ...1( 

الرصيد الدفتري 
للصندوق 

31/12..../ 

الفرق بين البنك 
 والدفتري 

 اجمالى المبالغ 

المستحقة فى 
31/12) ..../2( 

الفرق بين المستحق 
 )2 (-) 1(ورصيد البنك 

 مالحظـــات

/ ا	��	�/ا	�             

            ا	�/ ا	���)/

 � b �$ /ا	�
 ا	���)/

            

       

 ان وجد في المذكرة التفسيرية للحساب الختامي) بالسالب( الفرق أسبابيتم توضيح 

 تتم المقارنة بدًأ من تاريخ تطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد والسنوات الالحقة

  



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@141

  

   ..../31/12� أ-ــ��ء ا	��ــ��)�" 	��C/ ا	01$/  آ�� ه� 'P آ=ـ
 

 $03T"30ة ا 

 -&
K&

0
 

 aــbGا  $/'f7"ا 
 �Pر(`
 ا"*9''( 

 ا"8ا`>
 7P 8U� $%bم

n':$ ا":WB(Xة 
 ا":&*!+$

 p>j0ــــ)ت

 1                   
 2                   
 3                   
 4                   
 5                   
 6                   
 7                   
 8                   
 9                   
 10                   
 11                   
 12                   
 13                   
 14                  

 15                   
                 ا":4:ـــــ7ع    



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@142

  

 P' ر  آ�� ه��FدN0وق اD31/12/....  
 

 )P3دا{ــــ(  0ــ 

 $K:9"ا  $K:9"ا 
 ا"H'ــــ)ن 

     JB (:3 أول ا":3ة آ'Y01/01ر/.... 
    q'"ف ا(\P:ـ 
  ]jل ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$إ8Pادات    

 "!)"'$ 7Lا{3 اbG*�:)ر L(  ا"&%$ ا":)"'$ ا    

      
    q%0 8حrP:ـ 
 8.0وB)ت ]jل ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$    

      
 ا":4:ـ7ع     

     JB 3'Y8"31/12ا/.... 
 `/)Y'- رY'3 ا".%3وق    

     JB (:آ ]%H"ب ا(&> lOآ hB3 و'Y8"31/12ا/.... 
 ود9Pـــ$    

      
     JB 3'Y8"31/12ا/.... 
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�FدN0وق اD P' )/... ./31/12ر آ�� ه����	ات ا� $)�ر(/ ��	�

 العـــام 

أرصدة الحسابات 
البنكية 

31/12/.) ...1( 

الرصيد الدفتري 
للصندوق 

31/12/.... 

 الفرق

بين البنك 
 والدفتري 

 اجمالى المبالغ 

المستحقة فى 
31/12/.) ...2( 

الفرق بين المستحق 
 )2 (-) 1(ورصيد البنك 

 مالحظــــات

             / ا	��	�/ا	�

            ا	�/ ا	���)/

 � b �$ /ا	�
 ا	���)/

            

       

 .ان وجد في المذكرة التفسيرية للحساب الختامي) بالسالب( الفرق أسبابيتم توضيح 

 .تتم المقارنة بدًأ من تاريخ تطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد والسنوات الالحقة
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D kCى�د�Fأ P' 31/12 آ�� ه�/....  
 

 )P3دا{ــــ(  0ــ 

 $K:9"ا  $K:9"ا 
 ا"H'ــــ)ن 

     JB (:3 أول ا":3ة آ'Y01/01ر/.... 
    q'"ف ا(\P:ـ 
  ]jل ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$إ8Pادات    

 7Lا{3 اbG*�:)ر L(  ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$     

      
    q%0 8حrP:ـ 
 B)ت ]jل ا"&%$ ا":)"'$ ا"!)"'$8.0و    

      
 ا":4:ـ7ع     

     JB 3'Y8"31/12ا/.... 
 `/)Y'- رY'3 ا".%3وق    

     JB (:آ ]%H"ب ا(&> lOآ hB3 و'Y8"31/12ا/.... 
 ود9Pـــ$    

      
     JB 3'Y8"31/12ا/.... 
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@…ìîÓÞbÐÓ⁄aòîÛb½a@òä�Ûa@òíbèã@¿@@@
@@

��و������C�q#�م�و2Gد�א#+��دא��:�?وً�.� �
ا":.8وB)ت / إ"J <ـ) 4302( ,%3 <&)ب ا"%*'4$ –اEk('*>G ا"9)م / 0( <ـ .1

)E"(:Dd(,(.  

  .)4302( ,%3 <&)ب ا"%*'4$ –إ"J اEk('*>G ا"9)م  ),)E"(:Dd(ا8Pdادات / 0( <ـ .2
  

�ً���r� :� �אf+���ل ���� ��و��� �א#��دא� ���C� qא!א��G�א�����א ��'���م �ًK8و�
�C2א�.� �

1. E`8اء ا�Dإ a*P 8P8ار ,)"*3وn 3ورY 3%L:-  
     EHb(!0 3'n -:L:  

  ،)4301(0( ا"&%$ ا"&),+$ ,%3 ا":3ور   –اG<*')Ek ا"9)م / 0( <ـ
,%3 اG"*^ا0)ت ا"*E `+8ر `3و8P أرU`3Y) 0( ا"&%$   –اG<*')Ek ا"9)م / إ"J <ـ

  ،)4303(ا"&),+$ 
  . "O:K)رRP ا":3ورة ا":9*:3ة U,(&> u/= JKL) ا"&),hإEB(6وإB(6$ اL*:)د 

 L%3 ا".8ف "o~U ا":O)رRP ا":3ورة، .2
  ،)اab ا":8Oوع ا":3ور(ا":.8وB)ت / 0( <ـ
  .ا"H%[/ إ"J <ـ

3.  a*P $'"(:"ا"&%$ ا $P(U= )L8اءD7د إ'n ل(/ndاE"(*"ا"%!7 ا JKL :- 
  ،)4302( ,%3 <&)ب ا"%*'4$ –اEk('*>G ا"9)م / 0( <ـ  . أ

 .)ا":3رج اL*:)دا`EB (U ا":7از=$) (,)E"(:Dd(ا":.8وB)ت / إ"J <ـ
 ا8Pdادات،/ 0( <ـ  . ب

  .)4302( ,%3 <&)ب ا"%*'4$ -اEk('*>G ا"9)م / إ"J <ـ
     ,%3 اG"*^ا0)ت ا"*E `+8ر `3و8P أرU`3Y) 0( –اG<*')Ek ا"9)م / 0( <ـ . ج 

  ،)4303(ا"&%$ ا"&),+$ 
 .)ا":3ور اL*:)ده) "K&%$ ا"!)"'$) (,)E"(:Dd(ا":.8وB)ت / إ"J <ـ

  
  
  

�������2���ZKدא����*���f�Z<א��������#��# �\�א���B��+Cא���م������s7א��و��
�א��9 �א���9 �K�)01� (� ���� !��t+f��)3� (ZK��� �א�+�mXא:��q��Gא��`��� � 7��7ذא

�\�א$�`���א��و����K5+א�.  
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ñ†yì½a@òîàîÄänÛa@òzöýÛa 
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bàÄäàÜÛò––‚n½a@ò�îiŠÈÛa@p 
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)sא��د��א$و(� �
ا"j{!$ ا"*%p':'$ ا":7<3ة "9:- و<3ات ا"n8),$ ا"3ا]J:&`) $'K ه~o ا"j{!ـ$ 

$..T*:"ت ا"89,'$ ا(:p%:K" ( a'p%` J"3ف إU`و$'K[ا"3ا $,(n8"و<3ات ا -:L -'9/`و.  
� �

�)����tא��د��א�( �
 $!}j"ا o~ه JB رات ا"*)"'$ <'�:) وردت(H9"ت وا(:KXK" 7نXPE=(9:"ا a'وا":/)ه 

 -:ا"*)"'$
  

ا":%p:$ ا"89,'$ ا":*�w, $..T ا"%L 8p( اU:b) ا":!3د EB   :  $ـــــــــــــا":%p:ــ
(U&'bW` 0'�)ق.  

uـــــــــــــــK4:"9'$   :     اD8:"وا ('K9"ا $rK&"وه7 ا EL(:*DGدي وا(.*nGا uK4:"ا
 $'}(U= q`8اراn8ك و*O:"ا E,89"ت ا"9:- ا(&bx:" $'07+"ا

$0^K0و.  
$.*T:"ـــ$ ا�'U"ـ$  :   ا:p%:"ا JB $9'ـP8O*"ا $rK&"ءه)ا(O=ـ$ إ'n(/`ا hBو .  

ا":%L $+�H( ا":uK4 "4%$ ا":%p:)ت "h'&%*K وا":*),9$   :  ـــــــــــــ$ا"4K%ـــــ
EL(:*DGدي وا(.*nGا.  

  .ا":8P3 ا"9)م "p%:K:$ ا"89,'$ ا":*T..ـ$  :  ا":P3ـــــ8 ا"9ـــــ)م

  .و<3ة ا"n8),ـ$ ا"3ا]K'ـ$  :  ا"7<ـــــــــــــــــ3ة

آ- EB -:9P lf70 و<3ة ا"n8),$ ا"3ا]K'$ وP:)رس أL:)ل   :  ـ>ــــــــــ8اnــــا":
  .ا]K'$ا"*h'n3 وا"n8),$ ا"3

� �

�)��A��t��tא�I��cא�+�����א��د��א�( �
`*RH و<3ة ا"n8),$ ا"3ا]K'$ ا":8P3 ا"9)م H0)�8ة ,:) X:P( ر{'u وأL\)ء ا"7<3ة  .1

 $'B(X"ا $'%U:"ا $P(%9"7ا ا"~HP أن aU'KL0$، و(` $Pو<')د $'"j+*b(, م(U:"أداء ا )0

aـU"(:Lأداء و`%/'~ أ JB. 

2.  -Hn )0 ا"7<3ة u'}ر ر('*[ا a*P )0 8اح*nا JKL ـ$ ,%)ء:p%:"(, $ـ.*T:"ا $�'U"ا

0( ا"%p)م ا":)"E ) 39( وo8''w` a*P G إG ,:7اU%0 $+B)، وK" (ً+B:)دة -ا":8P3 ا"9)م 

$..T*:"ت ا"89,'$ ا(:p%:K" 3>7:"ا EHb(!:"وا. 
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3.  $Dدر )L -+P G (:, E:K9"ه'- اW*"ء ا"7<3ة ا(\Lوأ u'}ر EB 8B7*` 4> أنP

.T*"ا EB $'90(D -+P G (:, $Hb(%:"ا $'K:9"8ة اHT"3م 40)ل ا"9:- واTP ا"~ي �

0 EB 7ات%b u:[ )L$'K[ا"3ا $,(n8"9$ واD4)ل ا":8ا. 

4.  ،$�D(/0 ب(Hb? $'K[ا"3ا $,(n8"و<3ة ا u'}7ر 0%.> رw� 3%Lم(L 8P30 7م+P 

$:p%:"0%.> ا E"7*" a}دا lf70 ا"*%/'~ي ,)]*')ر uK4:"ا u'}ر R0 h'&%*"(, 

 <nا":8ا <nر ا":8ا('*[G $Pا"9)د (U`دور EB $0(9"( ا=9+)د ا"9:4'$ ا'!" ،EK[ا"3ا

EK[ا"3ا . 

4P Gـ7ز `l'KX ا":8اHn'( ,LW:)ل `%/'~P$ أو اj*bم ULـ3ة أو P3+= 3ULـ$  .5

$'.T�. 
  

�)�א������Aא�*�����Ckوא�2א��5Gא��د��א�( �
1. /K:"ت أو اjا"&4ـ JKL عjkdا hء ا"7<ــ3ة <ـــ(\Lوأ u'}8"%*&:"3ات ــ)ت أو ا

'n(/`Gأو ا"9+ـــــ7د أو ا h> q"و $:p%:"(, aU`(Y(.*[(, $K."8 ذات اPت أو ا"*+)ر(

$:p%:"(, داريdا -&K&*"ة ا(L80ا R0 )'/f7:"ا )0 (ًPأ $On(%0.  

L -:OP:- ا"n8),$ ا"3ا]R':D $'K 80اhB ا":%p:$ وا?UD^ة ا":JKL (U, $+!K 30ار  .2

  .ا"&%$

 ا8HT"(, $=(9*bGاء وا":*EB $:p%:"(, )'..T ا?70ر ا"*u'}8" )X:P E ا"7<3ة .3

  .  8H[ JKL (U*B890 ln7*Pات B%'ـ$

4.  (U'B )'K0(9"ء ا"7<ــ3ة وا(\Lوأ u'}ر (U'KL -.!P E*"07)ت اK9:"7ن اX`

,:%)Hbـــ$ و07K90 aU*/'fــ)ت 74P G $P8bز ا"*.U, �P8) إjkd(, )'"7T:K" Gع 

(U'KL ., لj[dا $"(> EBا":7<3 و Eb(b?م ا(p%"م ا(X>أ l"(T:"ا JKL hHrP ]"~

$P~'/%*"ا q*!}Gو $..T*:"ت ا"89,'$ ا(:p%:"ا E/f7:".  

JKL ر{'u ا"7<ـ3ة إLـ3اد ]K" $P7%b -:L $r:8ا9D$ وا"*h'n3 و`7زRP ا"9:-  .5

)P3L(&:"ل ا(:Lأ JKL 8اف�dوا.  

 ا"E/'f7 وK0/)ت 4P> اG<*/)ظ "3ى ا"7<3ة ,%&T$ 0( ا"X'U- ا"*%E:'p وا":jك .6
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ا":*P3n(9( وا"8HTاء وا":&*O)رP( وا?=p:$ ا?b)b'$ ا":7<3ة و7Yر 0( 

0!)86 ا":u"(4 ا"*9P8O'$ وا"9+7د ا"b8:'$ وا"*9P8O)ت وا"7Kا{� ا":)"'$ 

 uK4:"8ارات اnو ،$:p%:"9:- ا, $nj9"زن ذات ا(T:"ت وا(P8*O:"وا $Pدارdوا

$nj9"ذات ا EL(:*DGدي وا(.*nGا.  

7. P $( ا"&%7ات ا"&),+ـL ـ$ ا":9*:3ة'"(:"ا a}ا"+7ا )ـ$ 0ـT&%, ظ(/*>G4> ا

E"(0 8ـ) أ�U" ـ8اراتn وأي $P8P3+*"وا":7از=)ت ا.  

اG<*/)ظ ,+){:$ ,bW:)ء ا":f7/'( ا"p%:"(, )''&'}8:$ واG]*.)Y)ت  .8

وا"*/P7\)ت ا".)درة وU" )0ـh> a ا"*n7'ـJKL R ا"9+7د وا":!8رات ا"b8:'ـ$ 

7X."ت وأذون ا".8ف(ك وا(X'O"ت و<3ود ا".8ف) ا(9'n7*"ا )و=:)ذج 0.  

JKL ر{'u ا"7<3ة إ,3اء ا"8أي ,JB Rk(n -XO <)"ـ$ وDـ7د `9)رض 0.)"ـ�  .9

$:p%:"(, $KY ـ8اف ذاتkأ R0 تjو90)0ـ. 

 "p%:K:$ واdدارP$ $ت ا"+)=E=7 وه'�$ ا"n8),$ ا":)"'ا"*9)ون R0 80اn> ا"!&),) .10

  . L\)ءا":KXO$ 0( ا"3ول ا?
� �

���A���9א�+�����Kא�����א;�Aد��א�(�(� �
�6v�KO�IGא�2א�����K+2אع�א��?:−� �

`+)ر8P دورP$ آ- ��j$ أ�8U `+3م j[ JBل �8U 0( ا=*U)ء ا"b R,8%7ي JKL أن  -1

 3%H"ا hBـ$ و'"(:"ل ا"&%$ ا(:Lأ )L E0(*T"8 اP8+*"ا ):ا?]'8 6 R7ن ا"8,ـXP)5 (

  .0( ه~o ا":)دة

2- L 8 ,%)ءP4)ن `+)ر" JB 8اك*�Gت 0!3دة أو ا(L7670 7ص.T, ت(/'KX` JK

h'+!`.  

3-  J*"ت ا(n79:"ه3ات أو ا(O:"أو ا <nا":8ا o(H*=ا �L8*bا E*"ت اG(!"(, 8Pر(+`

`9*8ض qK:L أو R'r*&P G (03%L أن 3HPي رأqP أو =*'7w6 $4ط أو �'8 ذ"[  0( 

  .ا"!)Gت

4- d4> اPو $'KH+*&:"ت ا":)"'$ ا(=('H"ا )L 8P8+` �'%, J*"8ا6ـ)ت ا*BGا J"رة ا(�
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ا":7از=$ ا"*+�r[ ،$P8P3 ا"&'7"$ (U'KL) وا"*J إذا "a `!3ث `lK*T ا"%*){� 

$P3+%"ت ا(+B3*"وا.( 

5-  -:*OP 4> أنPء ا"&%$ ا":)"'$ و(U*=ا )8 0Uأ� $�j� لj[ EB 3م+P 7ي%b 8P8+`

EKP (0 JKL:-  

  .":&*!+$ U%0),')ن ,:&)ه:)ت ا"3ول ا?L\)ء وا":H)"� ا":&3دة وا  - أ 

  .0&*7ى ا?داء واG=!8اB)ت ,'( ا":�rT وا"/9ـEK  -ب 

70اk( ا"3Uر إن و3Dت وأHb),U) وا8Ddاءات ا"*J ا`T~ت وا":+*8<ـ)ت   -ج 

(U*4"(9:".  

  .`!W, 8.*T0 E"(0 -'Kهـa ا":8�xات وا"%&> ا":�P7$ وا":G39ت  -د 

 o-  (U`را(:�*bو<&( إدارة 70ارده) وا $Y(T"ا hPن أو6)ع ا".%)د(',.  

  .   ,)":T)"/)ت وا":p>j)ت JKL أوDـq ا".8ف ا":K*T/$,')ن  -و 

"7اردة ,*+)ر8P ,')ن ,)8Ddاءات ا"*a` E ا`T)ذه) ":9)"4$ ا":T)"/)ت ا  -ز 

  .ا"&%7ات ا"&),+$
 . P+3م ر{'u ا"7<3ة `+)رo8P ا"3ورP$ وآ~"[ `+o8P8 ا"&%7ي إ"J ا":8P3 ا"9)م -6

ي "p%:K:$ وا"P  $�'U+3م ر{'u ا"7<3ة `+o8P8 ا"&%7ي إ"J ا":uK4 ا"*%/'~ -7

 .وا"4K%$ واdدارP$ا":T*.$ وP!)ل =&q%0 $T إ"J ه'�$ ا"n8),$ ا":)"'$ 

8- 8Pا"*+)ر JB $'b(b?ت ا(=('H"ا:-  

  .`)رPـ� وL%7ان ا"*+8P8  - أ 

  .`!3P3 ا"U4ـ$ ا"*qD7P E إ"'U) ا"*+8P8  -ب 

4P> أن P*\:( ا"*+8P8 إ,3اء ا"8أي و8*+0<)`XO, q- وا�6 و,)?د"$   -ج 

  .P)رات ا":'3ا='$ h}(�7"(, $:L30و`7Xن `+)ر8P ا"^

  .اab و`R'n7 0+ـ3م ا"*+8P8  -د 
� �

�)�א�/+*�`��A–�9د��fא��Aد��א�( �
 ?−���Aא��I��cא�q�:−� �

ا"*Wآ3 0ـ( 0jb$ ا"+'7د اBG**)<'$ وU*+,(r0ـ) R0 ا?ر3Yة ا":9*:3ة "K&%$ ا":)"'$  -1

  .ا"&),+$



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@
 

- 155 -

2-  $+P8r, $'"(:"3ام ا":7ارد اT*bن اWO, ا":+*8<)ت aP3+`$Pد(.*n9)"$ واB. 

80اL $Hn+7د اG"*^ام وا".8ف ا"*E ار`U, �rH) ا":%p:$ و80ا<- ا"*%/'~  -3

وا".8ف وhB أ<X)م ا"%p)م ا":)"E وا":!)EHb ا":p%:K" 3>7:)ت ا"89,'$ 

$..T*:"ا. 

 .ا"*Wآ3 0( ا=*p)م ا"K:9')ت ا":)"'$ و`:)�'R0 (U ا"%.7ص وا?=p:$ وا"*K9':)ت -4

ات ا"P(:!, $K'/X$ و0jb$ أ70ال و7D70دات ا":%p:$ ا"*Wآ3 0( `7ا8B ا8Ddاء -5

(U'KL $pB(!:"وا. 

6-  $0jbو $'K[ا"3ا $,(n8K" 8اءاتDd3 واLوا"+7ا ap%"ا $P(/X" ap*%:"ا a''+*"ا

(U+'Hr`. 

7-  <D7:,و $.*T:"ا $rK&"90*:3ة 0( ا (U=ت ا".8ف وأ('K:L )0 h+!*"ا

`8Xار ا".8ف و3Lم إ�H)ت ا":&*%3ات ا?KY'$ وا"*Wآ3L ):\P (:, (U:*[ )0 3م 

$.*T:"ـ$ اrK&"ا":&*%3ات �'8 ا":9*:3ة 0( ا. 

8-  EB (Ub(X9=ا J*> $'K:9"3ء ا, )0 $'Hb(!:"4)ت ا"(ا":9 $nود $!Y )0 h+!*"ا

ا"+7ا{a ا":)"'$ وا=*p)م `&4'- ا"K:9')ت ا":)"'$ 7Bر <3و�U) وj0(90 3D7` Gت 

$K4&0 8'�. 

ا"X'O)ت، إG(.Pت (B)`8 ذات ا"+':$ ا"*!+h 0ـ( </� و`3اول ا?]*)م وا"3 -9

واG<*/)ظ ,)":&*%3ات وا"&4ـjت <&> B*8ات ا"*+ـ)دم ) ا"*!.'- وا".8ف

ا":%.7ص U'KL) و</� ا"G(/Xت ا":.B8'$ و3P34` $9,(*0ه) وإ�j4&"(, (U`(Hت 

$'Hb(!:"ا. 

10-  (U=وأ $'H%D?وا $'K!:"ت ا":/*7<$ "3ى ا":.)رف ا(,(&!"ا R':D )0 3آW*"ا

$Dت 30ر('>j."ـ) <&> اU'KL R'n7*"(, )'"7T:"وأن ا $:p%:"6:( <&),)ت ا 

 .ا"+){:$

11-  $'Dر(T"8اف اk?ا )7ك و0%H"ت 0( ا(nد(.:"م اj*bوا <Kk )آ3 0ـW*"ا) )'%P3:"ا

وr0),+ـ$ ا"7OXف ا"ـ7اردة 0( ])رج ا":%p:ـ$ R0 ا":&*D8T$ 0( ) وا"3ا{%'(

$:p%:"ت اj4b. 
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H%7ك وا"+'7د ا":!)Hb'$ ا"*U=WO, �:` Eـ)، B!� 0~آ8ات `&P7$ <&),)ت ا" -12

 .وآ~"[ ا":H)"� ا":K9+$ ,)":~آ8ة وا"*Wآ3L )0 3م ا"&!> JKL ا":7OXف

أن `*K:L a')ت ا":8ا9D$ ا":&*P3%$ وا"+)=7='$ وا"!&),'$ وا":!)Hb'$ و7Y? (ً+Bل  -13

 .وP(90'8 ا":8ا9D$ وا":!)Hb$ ا"3و"'$

14- L )'0W*"7د ا+Lو h}(ن و�(P8b )0 3آW*"ت وا?70الا(XK*::"ا JK . 

80اap= $9D إدارة ا":T)زن وا"3U9 ا"*%p':'$ وا":P8*O)ت وا?7Yل ا"�),*$ و8kق  -15

$'Hb(!:"4$ ا"(ا":9 $!Y7ل وY�" EK9/"7د اD7"ا )0 h+!*"ك واjهdا<*&)ب ا . 

ا�G*8اك ,./*q ا"EB $'/'f7 "4)ن ا"84د ,W=7اULـ) وr0),+$ ا?ر3Yة ا"/K9'ـ$  -16

 .ا"P8*B3$0ـR ا?ر3Yة 

17- (U" $ـ:p%:"3 اLام ,)"+7ا^*"Gو30ى ا $'.TO"ا $P3+%"3 اU9"م ا(p= �!B. 

18- r` $"(> EB $'=8و*X"ا ap= h'H) ،$'Hb(!0 ت، 70ارد(P8*O0 ap= ،ون^T0 إدارة

$P8O, ( $'Hb(!:"0$ ا"8وا,� اjb )0 3آW*"وا ap%"ا ]K*, $'B(X"ا $B89:"4> اP

0 3( `0W'( ا"H')=)ت ,%&T$ ا<*')k'$ وأن ا":j[3ت وا":D8T)ت Kb':$ وا"*Wآ

  .<&> ا":*EB RH ه~ا ا":4)ل

� �

D−�#2w2وא��Hدא��−:��P8א�I��cא �

1-  <&> $.*T:"ا $rK&"ا )L درة(Y (U=وأ $Pدارdا"+8ارات ا h'Hr` )0 3آـW*"ا

  .ا"*/P7\)ت ا".)درة وp=�" (U*+,(r0:$ وا"7Kا{�

ارات ا"*9''(، L+3 ا"8n ،-:9(80اK0 $9D/)ت ا":f7/'( "W*KآU=W, 3) B7*&0)ة  -2

  ...)..0&�7)ت ا"*9''(، ا"*3رج ا"E/'f7، <8آ$ ا?D)زات

ا"*!+h 0( ا"8وا`> وآ)B$ ا"*w''8ات U'KL) واB(6d)ت وا"T.07)ت، و8nارات  -3

 $:p=�" (ً+Bو �:` (U=W, ت('n8*"وا $'B(6dل ا(:L?وا $':bت ر(:U:, l'KX*"ا

 .وا"7Kا{�

4- (U*08,أ E*"9$ ا"9+ـ7د اD80ا $:p%:"ا )رات('b ،رات(+L.... ..�"آ3 0( ) اW*"وا

(U=WO, ت(/"(T0 7دD3م وLو $:p%:"3 اLا"+7ا <&> �:` (U=وإ (U=(P8b. 
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5-  (U.'.T` $'/'وآ $:p%:"ا �T` E*"ا?ر6'$ وا"74ا"$ ا l`7اU"م ا(n9$ أرD80ا

$':b8"وا $'.TO"ت ا(:"(X:"ا )', $ـn8/*"ا $'=(X0وإ (U=(P8b )0 3آـW*K".  

 0( `R'n7 ا":f7/'( JKL آ)B$ ا":&*%3ات ا"*n E)70ا ,�3Lاده) "*!3P3 ا"*Wآ3 -6

(U, $Y(T"ت ا(/K:"ا EB (Up/> a` تj0(9:"أن ا )آ3 0W*"ا":&�7"')ت وا .  

إ,3اء ا"8أي "8P3:K ا"9)م EB آ)B$ ا"r9)ءات وا":%)n.)ت وا"9+7د ا"*E `%7ي  -7

(U0إ,8ا -Hn 8'w"ا R0 (U9'n7` $:p%:"ا. 
� �

����9א��د��א�((�∗∗∗∗� �
`&8ى أ<X)م ه~o ا"j{!$ اH*L)را 0( `)ر�P إ8nاره) 0( ا":uK4 اnG*.)دي      

EL(:*DGوا.  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

∗∗∗∗�L� �K8א�2א�IG2J�F>���#��+Gوא��Hא)'&�א�<+*�د� �א���د���1937��P8<�א� NOدو������
)90�(�Q���+�13/9/2012.� �
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O*���א.�-��Aא�,+�q��*Aא������Aא�2Kא#��Aא�kز���Aא�������������A��>�'���A  :?و�

�'�����S�Kl+����'/א��א:− 

 .ضمان استخدام الموارد المالية بطريقة فعالة واقتصادية   -أ 

مراقبة عقود االلتزام والصرف التي ارتبطت بها المنظمـة ومراحـل              -ب 

 .ا النظامالتنفيذ والصرف وفق أحكام هذ

التأكد من انتظام العمليات المالية وتماشيها مع النصوص واألنظمـة             -ج 

 .والتعليمات

تسهيل مهام هيئة الرقابة الماليـة للمنظمـة ومراقبـي الحـسابات               - د 

 .القانونيين

 o -   تقديم تقارير دورية أو عند الضرورة للمدير العام. 

ل وموجـودات  التأكد من توافر اإلجراءات الكفيلة بحماية وسالمة أموا      -و 

 .المنظمة والمحافظة عليها

التقييم المنتظم لكفاية النظم والقواعد واإلجراءات للرقابـة الداخليـة            - ز 

  .وسالمة تطبيقها

����r�:��A`�*+/א�� �

 ?−���Aא��I��cא�q�:−� �

1.  $%&K" 3ة ا":9*:3ةYا?ر R0 (ـU*+,(r0و $'>(**BG0$ ا"+'7د اjb )آ3 0ـW*"ا

  .ا":)"'$ ا"&),+$

2.  aP3+`$Pد(.*n9)"$ واB $+P8r, $'"(:"3ام ا":7ارد اT*bن اWO, ا":+*8<)ت.  

80اL $Hn+7د اG"*^ام وا".8ف ا"*E ار`U, �rH) ا":%p:$ و80ا<- ا"*%/'~   .3

وا".8ف وhB أ<X)م ا"%p)م ا":)"E وا":!)EHb ا":p%:K" 3>7:)ت ا"89,'$ 
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$..T*:"ا. 

 ..7ص وا?=p:$ وا"*K9':)تا"*Wآ3 0( ا=*p)م ا"K:9')ت ا":)"'$ و`:)�'R0 (U ا"%  .4

5.  $:p%:"7دات اD700$ أ70ال وjbو $P(:!, $K'/X"8اءات اDd8 اB7ا` )آ3 0W*"ا

(U'KL $pB(!:"وا. 

6.  $0jbو $'K[ا"3ا $,(n8K" 8اءاتDd3 واLوا"+7ا ap%"ا $P(/X" ap*%:"ا a''+*"ا

(U+'Hr`. 

7.  <D7:,و $.*T:"ا $rK&"90*:3ة 0( ا (U=ت ا".8ف وأ('K:L )0 h+!*"ا

ا":&*%3ات ا?KY'$ وا"*Wآ3L ):\P (:, (U:*[ )0 3م `8Xار ا".8ف و3Lم 

$.*T:"ـ$ اrK&"ت ا":&*%3ات �'8 ا":9*:3ة 0( ا(Hإ�. 

8.  EB (Ub(X9=ا J*> $'K:9"3ء ا, )0 $'Hb(!:"4)ت ا"(ا":9 $nود $!Y )0 h+!*"ا

j0(90 3D7` Gو (U7ر <3و�B $'"(:"ت ا('K:9"م `&4'- ا(p*=ا":)"'$ وا a}ت ا"+7ا

$K4&0 8'�. 

ا"X'O)ت، إG(.Pت (ا"*!+h 0ـ( </� و`3اول ا?]*)م وا"B3)`8 ذات ا"+':$  .9

واG<*/)ظ ,)":&*%3ات وا"&4ـjت <&> B*8ات ا"*+ـ)دم ) ا"*!.'- وا".8ف

ا":%.7ص U'KL) و</� ا"G(/Xت ا":.B8'$ و3P34` $9,(*0ه) وإ�j4&"(, (U`(Hت 

$'Hb(!:"ا.  

:/*7<$ "3ى ا":.)رف ا":!K'$ وا?H%D'$ وأ=U) ا"*Wآ0 3( R':D ا"!&),)ت ا" .10

30رD$ 6:( <&),)ت ا":%p:$ وأن ا":U'KL R'n7*"(, )'"7Tـ) <&> ا".j<')ت 

  .ا"+){:$

11.  $'Dر(T"8اف اk?ا )7ك و0%H"ت 0( ا(nد(.:"م اj*bوا <Kk )آ3 0ـW*"ا

وr0),+ـ$ ا"7OXف ا"ـ7اردة 0( ])رج ا":%p:ـ$ R0 ) ا":P3%'( وا"3ا{%'((

T*&:"ا$:p%:"ت اj4b )0 $D8.  

B!� 0~آ8ات `&P7$ <&),)ت ا"H%7ك وا"+'7د ا":!)Hb'$ ا"*U=WO, �:` Eـ)،  .12

  .وآ~"[ ا":H)"� ا":K9+$ ,)":~آ8ة وا"*Wآ3L )0 3م ا"&!> JKL ا":7OXف

13.  (ً+Bو $'Hb(!:"وا"+)=7='$ وا"!&),'$ وا $P3%*&:"9$ اDت ا":8ا('K:L a*` أن
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Hb(!:"9$ واD8 ا":8ا'P(907ل وY?$'"ا"3و $.  

 . ا"*Wآ0 3( P8b)ن و�){h وL+7د ا"*0W'( JKL ا"::*XK)ت وا?70ال .14

80اap= $9D إدارة ا":T)زن وا"3U9 ا"*%p':'$ وا":P8*O)ت وا?7Yل ا"�),*$  .15

و8kق ا<*&)ب اdهjك وا"*!+h 0( ا"7D7د ا"/7Y�" EK9ل وY!$ ا":9)"$4 

$'Hb(!:"ا .  

 ,W=7اULـ) وr0),+$ ا?ر3Yة ا"/K9'ـ$ ا�G*8اك ,./*q ا"EB $'/'f7 "4)ن ا"84د .16

$P8*B3"3ة اYا?ر R0ـ.  

17. (U" $ـ:p%:"3 اLام ,)"+7ا^*"Gو30ى ا $'.TO"ا $P3+%"3 اU9"م ا(p= �!B.  

Hb(!0'$، إدارة T0^ون، =P8*O0 ap)ت، 70ارد ap= h'Hr` $"(> EB) ا"X*8و='$  .18

$P8O, (0$ ا"8واjb )0 3آW*"وا ap%"ا ]K*, $'B(X"ا $B89:"4> اP $'Hb(!:"ا �,

 $'k('*>ا $T&%, ت(=('H"ا )'0W` )0 3آW*"وا $:'Kb ت(D8T:"ت واj[3:"وأن ا

  .<&> ا":*EB RH ه~ا ا":4)ل

D−�#2w2وא��Hدא��−:��P8א�I��cא �

1-  <&> $.*T:"ا $rK&"ا )L درة(Y (U=وأ $Pدارdا"+8ارات ا h'Hr` )0 3آـW*"ا

 .ا"*/P7\)ت ا".)درة وp=�" (U*+,(r0:$ وا"7Kا{�

8nارات ا"*9''(، L+3 ا"9:-، (80اK0 $9D/)ت ا":f7/'( "W*KآU=W, 3) B7*&0)ة  -2

 ...)..0&�7)ت ا"*9''(، ا"*3رج ا"E/'f7، <8آ$ ا?D)زات

ا"*!+h 0( ا"8وا`> وآ)B$ ا"*w''8ات U'KL) واB(6d)ت وا"T.07)ت، و8nارات  -3

(ً+Bو �:` (U=W, ت('n8*"وا $'B(6dل ا(:L?وا $':bت ر(:U:, l'KX*"ا $:p=�" 

 .وا"7Kا{�

4-  $:p%:"ا (U*08,أ E*"9$ ا"9+ـ7د اD80ا)رات('b ،رات(+L. .....�"آ3 0( ) اW*"وا

(U=WO, ت(/"(T0 7دD3م وLو $:p%:"3 اLا"+7ا <&> �:` (U=وإ (U=(P8b. 

80ا9D$ أرn)م ا"7Uا`l ا?ر6'$ وا"74ا"$ ا"*�T` E ا":%p:$ وآ'/'$  -5

 $'=(X0وإ (U=(P8b )0 3آـW*K" (U.'.T` $'.TO"ت ا(:"(X:"ا )', $ـn8/*"ا

$':b8"وا. 
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6-  3P3!*" (3ادهL�, 70ا(n E*"ا":&*%3ات ا $B(آ JKL )'/f7:"ا R'n7` )0 3آW*"ا

(U, $Y(T"ت ا(/K:"ا EB (Up/> a` تj0(9:"أن ا )آ3 0W*"ا":&�7"')ت وا . 

إ,3اء ا"8أي "8P3:K ا"9)م EB آ)B$ ا"r9)ءات وا":%)n.)ت وا"9+7د ا"*E `%7ي  -7

p%:"ا(U0إ,8ا -Hn 8'w"ا R0 (U9'n7` $:. 
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�2אز���א�����:?وً��q�9_����א��ول���:� �

 في المحدد المبلغ  الدولة
  المالية السنة موازنة

  المسدد المبلغ
  

 المسددة المبالغ
  سابقة لسنوات

        
        

� �

�:��א��ول�א��f�oد������6O��_�9'���9א������א:�� �

  المسددة المبالغ  الدولــــة

    

� �

�2אز����א������qא��א��و����/]+��: 

 سنة قبل ما  الدولة
1990  

 سنة من بداية
1990  

 نهاية في االجمالي
  المالية السنة

        
        

� �

 :���xy�4א��9د���2ز#���I9Cא��ولא�5

  مسددة الغير المبالغ  الدولة
    
    

�.و7���Gن�2O`���و�F��KO+[/�א�א��?_����2Cل����7����Ckא!*� �



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g - 166 -

�ً���r:�!א$دא�b2+9��'�وא��zא���8Xא�,|}�وא��d��:� �

�:�א��אدא�−1 �

  .المنظمة أنشطة بتطور وربطها السنوات حسب اإليرادات تطور    

 من ونسبتها الذاتية والموارد اإليرادات مجموع تطور يوضح جدول   

  .المجموع

  الذاتيةالموارد 
  مجموع الموارد  السنة

  النسبة  القيمة
  

  

      

  

  

      

  

  :مقارنة المحصل مع تقديرات الموازنة

تقديرات الموازنة   اسم الحساب
)1(  

الموارد المحققة 
)2(  

  الفارق 
)1-2(  

        مساهمة الدول األعضاء

        الموارد الذاتية

        اإلجمالـــي
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�:�א�*�و�2−��8 �

 الفعليـة  بالمـصروفات  بالموازنة التقديرية المصروفات مقارنة يلخص جدول

  -:المالية السنة موازنة على المحملة

  البيان
 االعتماد
  النهائية
  )1(المعدلة 

  الفعلي 
)2(  

  الفارق
)1-2(  

 اإلنفاقنسبة 
)1/2(  

          نفقات األفراد العاملين

          مصروفات سفر  والتنقل

          المستلزمات الخدمية

المستلزمات السلعية 

  .والصيانة

        

          .المصروفات الرأسمالية

نفقات اجتماعات 

  المجالس الرئيسية

        

          األشطة والبرامج

          التزامات دولية وعربية

          اإلجمالي بالموازنة

مصروفات تنفيذ أنشطة 
  التمويل الذاتي

        

اإلجمالي العام 
  للمصروفات

        

�:�'���������F_?�Zא�cول*������������ �
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�t��r:א�����������w2א��Z�':� �

�−:�א���B��+Cא���م�وא���B��+Cא;�ص−1 �

          السنوات

          االحتياطي العام

          االحتياطي الخاص
  

2�.}=�Xא�:−� �

          السنوات

          النتيجة

          نسبة التطور

  

3�.���Kl+9א�|����5/�א�:−� �

          نهاية السنة

/ المستحقات 
  مطالبات

        

          نسبة التطور

  

 −:א����t+fא�4�.��2�9

          السنوات

          الفوائد

نسبة تطور 
  الفوائد

        

�����א~�א��א<�Iא��א/'��I9C�����������H?��8�w7:� �
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���:�?و�wع�א�*��د��Sא;�`�:�א� �

1−���:�`��وق������6א;� �

����א�������'*��وقw2ول�א��G:−� �

  البيان  دائن  مدين

  رصيد أول المدة  ...............  ..................
  ايرادات خالل السنة المالية

  عوائد استثمار خالل السنة المالية

  مصروفات خالل السنة المالية

  المجمـــوع  ...............  ..................

..................  

  
  

...............  

  

  الرصيـــــد 

  31/12الرصيد وفق الحساب المصرفي في 
  الودائع

  تحقةمصروفات مس
  أرصدة مدينة أخرى

  رصيد مستحق لدى المنظمة
x  x   31/12الرصيد  

���و�د����cول��s7��8�w7א�����Ckوא�+2`����F_?�Z�'�:−� �
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��2−�#��+Gوق�א�"��ن�א���`�:� �

����א�����w2ول�א��G:−� �

  البيان  دائن  مدين

.................  

  

  رصيد أول المدة  .............

  نة المالية خالل السإيرادات
  عوائد استثمار خالل السنة المالية

   المتعاقدينإيرادات
  مصروفات خالل السنة المالية

  المجمـــوع  .............  .................

  الرصيـــــد   .............  .................

  31/12الرصيد وفق الحساب المصرفي في 
  الودائع

  تأمينات لدى الغير
  المنظمةرصيد مستحق لدى 

x  x   31/12الرصيد  

���و�د����cول�F_?�Z�'����`2+وא�����Ckא��s7��8�w7�:� �
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�ً9AAA��/:��IAAA>א��א���AAA�Ck�������AAAX'+,א��V�*AAAא��NAAAGو?�PAAA'#��'/א�AAAא��

�6+c���א�Gא!א��א�+,���� �

1−���Ckא��:−� �

 الداخلية الرقابة لنظام دورية تقييم •

 )المستشارين = الخبراء = المتعاقدين = دائمين (الموظفين شؤون •

 .األنشطة تنفيذ •

 .األبواب حسب المنظمة مصروفات •

 .الصرف وعمليات المشتريات •

 .والجرد المبنى •

 .اإليرادات •

 .والودائع والصناديق البنوك في النقدية •

 .الدائنة والحسابات المدينة الحسابات •

 .االحتياطيات •

 .الخدمة مكافأة نهاية صندوق •

  .االجتماعي الضمان صندوق •

2−G�:�א!א��א�+,��������cא������Ckא �
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�ًfد�f:��������������AK+2א�د�����Aא����A�Ckא���Ac���א�Gא!א��א��L�oא��ذ_���

�K��9א�:−� �

جدول يلخص مالحظات وتوصيات هيئة الرقابـة الماليـة واإلداريـة           
  -:للمنظمة ونتائج متابعة تنفيذها

 الرقم
  المتسلسل

  مالحظات
  الهيئة وتوصيات

  لمتابعةا نتائج
 اإلجراءات
  المتخذة

        

        
  

  

�ً���f:�'/א��א�I>2`����א��אO�� �

 مع مالحظات المراقب الداخلي التي تـم رفعهـا          تتالءمتقديم التوصيات التي    

  .ووضع الحلول لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

∗∗∗∗�L� �K8א�2א�IG2J� F>�� �#��+Gوא�� Hא�<+*�د� �א)'& �2075(�<�א� (� P8�NOدو�
�.��Q�3/9/2015+��)�96(��א���د�� �



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g - 173 -

  

 



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g - 174 -

  

 



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g - 175 -

  

  
òßbÈÛa@òãbßþaòßbÈÛa@òãbßþaòßbÈÛa@òãbßþaòßbÈÛa@òãbßþa@@@@@@@@

ð…b–nÓüa@ÊbĐÔÛað…b–nÓüa@ÊbĐÔÛað…b–nÓüa@ÊbĐÔÛað…b–nÓüa@ÊbĐÔÛa@@@@@@@@
òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…gòîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…gòîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…gòîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g 

  

  
  

  
  

  
  
  
 
 

 

†yì½a@pbí�’½a@âbÄã@@
ò––‚n½a@òîiŠÈÛa@pbàÄäàÜÛ@@



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g - 176 -

 
  

 
 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 

@@@@@@@@

 



@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g - 177 -

ò––‚n½a@òîiŠÈÛa@pbàÄäàÜÛ@†yì½a@pbí�’½a@âbÄãò––‚n½a@òîiŠÈÛa@pbàÄäàÜÛ@†yì½a@pbí�’½a@âbÄãò––‚n½a@òîiŠÈÛa@pbàÄäàÜÛ@†yì½a@pbí�’½a@âbÄãò––‚n½a@òîiŠÈÛa@pbàÄäàÜÛ@†yì½a@pbí�’½a@âbÄã 
� �

��P�9א����م)��1(�א��د:� �
، "ا":p%:K" 3>7:)ت ا"89,'$ ا":*T..$ا":P8*O)ت =p)م "J:&P ه~ا ا"%p)م 

وP!*7ى JKL ا?<X)م وا8Ddاءات ا":*K9+$ ,*%/'~ أL:)ل ا":P8*O)ت وا?�w)ل وا"03T)ت 
$+!K:"ا (U`^UDوأ $:p%:K" . )0 $:p%:"ت ا(D('*>ا R':D )'0W` ت(P8*O:"(, 3.+Pو

. ا"*EB (UD(*!` E أداء UK:L)" ا"�),*$ وا":%+03T""$"7)ت وا?7Yل ا":7اد وا"&RK وا
J"م إ(p%"3ف اUPو:- 
  $Hb(%:"3 ا'Lا":7ا JBم و(p*=(, (U`(D('*>ا JKL $:p%:"6:)ن <.7ل ا

-'r9` دون (U"(:Lأداء أ $:p%:K" -/X` E*"ا.  
  $Hb(%:"ا $'L7%"8وط واO"(, (U`(D('*>ا JKL $:p%:"6:)ن <.7ل ا

 .9b)رو,BW\- ا?
 .`!+'h 76ا,� ا"n8),$ ا"3ا]K'$ ا"7اD> 80اL (U`(L%3 ا"8Oاء 

 

�:���cא�a����)��2(א��د�� �
 -Hn )0 8اح*nا JKL و,%)ًء ،$:p%:K" م(8 ا"9P3:"ا )ت، ,+8ار 0(P8*O:K" $%4" -XO`

-n?ا JKL ء(\Lأ $�jو� u'}ر )وا":)"'$ 0 $Pدارdون اxO"8 إدارة اP30. 
� �

�:�א�2AAAAאد��AAא!)��3(א��د�� �
 $Pدارdون اxO"8اح إدارة ا*n(, $>7%::"ت ا":)"'$ ا('>j.K" (+B8اء ا":7اد و� a*P

JKL وا":)"'$ ,%)ًء:-  
Kk> 0( أ0'( ا":T)زن 03%L) �KHP ا".%l 0( ا":7اد ا":T^و=$، <3 إL)دة   - 3/1

<Kr"ا.  

  .نا?n&)م، "8Oاء "7ازم �'8B7*0 8ة ,)":T)ز/Kk> 0( إ<3ى اdدارات   - 3/2
� �

�:��?#��ل�א$���ل�وא;����)��4(א��د�� �
Kk a*P> `%/'~ أL:)ل ا?�w)ل وا"03T)ت ,%)ًء Kk JKL> إ<3ى اdدارات، P+3م   

dدارة ا"xOون اdدارP$ وا":)"'$ و9P*:3 وj.K" (+B<'ـ)ت ا":)"'ـ$ ا"::%7<ـ$، و74Pز 
 . "p%:K:ـ$ `%/'~ ا?�wـ)ل أو ا"03T)ت ,�U`('=(X0) ا"~ا`'$

� �

�:?�I���fא�+��AAAAAAA�X)��5(�د��א� �
 -:0W` a*P'( ا<*')D)ت ا":%H`�, $:p)ع أ<3 ا?b)"'> ا"*)"'$

 8�(H:"8اء اO"ا.    
  .ا"::)رbـــ$ 
 .ا":%)n.ـــ$ 
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5/1−� �:�א��aא!�א�����5 �
  -:a*P ا"8Oاء ا":EB 8�(H ا"!)Gت ا"*)"'$  

 دوGر G5000 `*4)وز و  دوGر أL 3P^`500EXP80(   إذا آ)=� ا"+':$- 5/1/1
  .، و,8Oط اb*3راج �8L $�jوض JKL ا?n-)]:&$ أGف دوGر(

5/1/2 -(U, أو دو"'$ 90*8ف $':bر $B89` <&> إذا آ)=� ا"+':$ 0!3دة .  
5/1/3 - G90'%$ و $U4, (UD(*=أو إ (U9'H, 7,$ 0!.7رةKr:"ت ا(D('*>Gإذا آ)=� ا 

(U"j[ )0 G03$ إT"9$ أو اK&"8 ا'B7` )X:P.  
5/1/4 - )0 -nأ<3 أو `+3م أ (U" 3م+*P a"و )'`80 $bأو ا"::)ر $.n(%:"8<� اk إذا 

�8L $�jوض أو آ)=� ا?9b)ر ا":+JKL (U'B �"(H0 $03 أن `7Xن ا?9b)ر 
$.n(%:"(, $03+:"ر ا(9b?ا )0 -nأ (U, ~/%:"ا.  

5/2−�Afא�����:� �
   )L 3P^` $:'+"إذا آ)=� ا $bر(::"ا a*`5000 رGدو )ر]:&$ أGف دوG ( -+`و

 )L40000 رGر( دوGدو l"أر,9'( أ( �B 39,7م و*T:"8ف اp"(, $bو`84ى ا"::)ر ،
 89b -n0( أ $Pر ,3ا(9bأ $�j� -nأ E03+0 )', $'%KL $b84ي 0:)ر` lPر(p:"ا

  ."K!.7ل JKL أB\- ا":7اY/)ت وأn- ا?9b)ر

�:��א���<*�−5/3 �
  .WBآ�8) أر,79ن أ"l دوGر( دوGر a*`40000 ا":%)n.$ إذا ,�wK ا"+':$   - 5/3/1
5/3/2-   (UK'هW` hHb E*"ا $..T*:"8آ)ت اOK" $.n(%:"ا �'.T` $ـ:p%:K" 74زP  

$.n(%:K" $Y(T"9$ ا'HrK" (ً+Bث وj� )L (3دهL -+P G أن JKL.  
  .  4P> أن `7Xن ا":%)8p"(, $.nف ا":T*7م-5/3/3

� �

�:��א#kن�#\�א�������fوא���<*��)��6(א��د�� �
. ":Rn7 اX"G*8و=p%:K" E:$اjLdن L( ا"::)رEB $b "7<$ اjLd=)ت وا - 6/1

8kح ا"::)رL3*b(, $b)ء ا":+'4b EB )P3- ا":7ردP( أو aU" hHb )0 و74Pز 
$:p%:"ا R0 -0(9*"ا.  

6/2 -  Rn7:"وا -n?ا JKL )'*'K!0 )'*/'!Y EB 7نXP $.n(%:"ا )L نjLdا
$:p%:K" E=8و*X"Gا.  

اjLdن L( ا"::)رb$ أو ا":%)4P $.n> أن 7XPن Hn- ا"*)ر�P ا":!3د U*=G)ء  - 6/3
-n?ا JKL (ً07P 8ةOL $&:T, ا"89وض aP3+` 3L70.  

6/4 - )'0W*"ا $:'nو (U'KL ن ا"!.7ل(X08وط وO"ا $bآ8ا $:'n نjLdا EB 3د!P.  
� �

 :��>�א��Afא��Aaوط)��7(א��د��

7/1 -  $0(L 8وط� $bآ8ا $:p%:K" 7نXP ،):\*` أن JKL ،$.n(%:"وا $bر(::K" 
 $H&%, E}(U= )'0W`و ،$:p%:"ا o3د!` E"0'( أوW*آ �,(� E"(0 �KH010 % )0

  . n':$ ا"r9)ء b -pP)ري ا":/79ل <*P(U= J$ 30ة ا"\:)ن
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7/2 -   (ً+Bو $.n(%0و $b0:)ر -X" $Y(T"8وط اO"ا $bآ8ا $H"(r"دارة اd39 ا`
R0 h'&%*"(, ،$:p%:"ت ا(D('*>G ونxO"وا":)"'$ وا $Pدارd7ن ا�O"إدارة ا 

 8P3:"9*:3ه) اPو $:p%:K" $'K[ا"3ا $,(n8"و<3ة ا -Hn )0 (U*9Dا"+)=7='$ ,39 80ا
q67/P )0 ا"9)م أو.  

  .a*P إ3Lاد آ8اb$ ا"8Oوط ,P -XO/*� ا":4)ل أ0)م أآ�8 0( 70رد  - 7/3
� �

�:א��Aaوط�א3cא=��)��8(א��د�� �
L( آ- 7Pم `W]'8 ) وا<3 و=.Rn0.15) %l"?(, l `!&> �8اW` $0]'8 ,7ا  - 8/1

 J.n3ات و% 5,!3 أPل ا"*7ر(:Lأ E"(:Dإ )L10 % ل(:Lأ E"(:Dإ )L
3''O*"ل وا(w�?03)ت واT"ا.  

`!&> �8ا0$ ا"*W]'8 ا":Oـ)ر إ"'Uـ) EB ا"/+8ة ا"&),+$ JKL إD:)"ــn E':ـ$   - 8/2
 79Pق اbG*/)دة 0( ا"4^ء إG إذا آ)ن ا"4^ء ا":*G 8[W. ا"*7ر3Pات أو ا"03T)ت

�+B 8[W*:"ا"4^ء ا )L 8'[W*"8ا0$ ا� <&!*B ~/%:"ا.  
إذا آ)ن ا"*8p" 8'[Wوف k)ر{$ ])رL $D( إرادة ا":7رد، X:P( إL/)ء ا":7رد   - 8/3

$:p%:"م ا(L 8P30 $+B8ا0$ وذ"[ ,:7اw"ا o~ه )0.  
8/4EB q+> �+&P lPر(p:"ا �*B -Hn oء(rL )L 3ل ا":7ردL إذا        )'0W*"ا 

$:p%:K" 8ادًاP8 إH*9Pو E}3ا*,Gا.  
� �

�:���cא�������fوא���<*��A)��9(א��د�� �
9/1 -     8P30 -Hn )0 8اح*nا JKL و,%)ًء ،$:p%:K" م(8 ا"9P3:"ا )4%$ ,+8ار 0K"ا -XO`

-n?ا JKL ء(\Lأ $�jو� u'}ر )وا":)"'$ 0 $Pدارdون اxO"و`+7م . إدارة ا
 -:,)":U)م ا"*)"'$

  �*BlPر(p:"ا.  
  .إ3Lاد آ7Oف `/�P8 ا"89وض 
 (U*b3را" $..T*:"دارة ا"/%'$ اdا J"ل ا"89وض ا"/%'$ إ(bإر. 
B!� ا"89وض وا]*')ر أn- ا?9b)ر ا":8OK" $+,(rوط ا"/%'$ وإ3Lاد  

 .`+LG ]"~, 8P8*:)دo 0( ا":8P3 ا"9)م
 . اO*b)ر74P$Pز "4K%$ اbG*9)=$ ,:%3وب L( اdدارة ا"r)"H$ أو ]8Hاء ,./$  - 9/2
9/3 - 3:*9` E"(:Ddوا -'Y(/*"ا )', 8قB 3Dءات <&),'ً) وإذا و(r9"ا JKL h'n3` a*P  

ا"+':$ ا?n- وإذا ا]*lK ا":�KH ,)?رn)م JKL ا"!8وف n?(, 3*9P- وإذا `4)وز 
 E,(&!"ا WrT"ء% 5ا(r9"9)د اH*b74ز اP.  

� �

�)��10(א��د��lXא����c:� �
( ا":8P3 ا"9)م "p%:K:$ و,%)ًء JKL اn*8اح XO` -Hn )0- "4%$ ا"/!� ,+8ار 0  10/1

 J"7*`و ،-n?ا JKL )'/f70 $�j� )0 $'"(:"وا $Pدارdون اxO"8 إدارة اP30
 .ا"/!� "W*Kآ0 3( r0),+$ ا":7اY/)ت "8OKوط ا":!3دة

10/2  $Pر(O*b8اء ,./$ اHT, $=(9*bG4%$ اK" 74زP.  
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�:א�+��<�)��11(א��د�� �
و `%/'~ ا?�w)ل وا"03T)ت، و`0 3:*9( Hn- ا":8P3 ا"9)م أو 0( `!8ر L+7د ا"8Oاء، أ

 .JKL q67/P أن P*\:( ا"9+3 ا"8Oوط ا"9)0$ وا"Y(T$ وا"4^اءات وا"8wا0)ت
� �

����Zא��2Kد)��12(א��د��O:� �
74Pز "8P3:K ا"9)م أو 0( q67/P زP)دة آ:'$ ا?L:)ل أو إ=+)JKL (UY أن G `*4)وز 

 $H&=15 %3اتPت % 25 و"9+7د ا"*7ر(/Y8وط وا":7اO"9+7د ا?]8ى و,~ات اK"
3U9*:"ت 0( ا(\P79` يW, $H"(r0 ]"ذ JKL <`8*P ا"9+3 ودون أن EB ا":!3دة . 

� �

�:���7!�א�+��<�)��13(א��د�� �
JKL (3 و`%/'~هn(9*:"ا )ل 0(:L?ا ~'/%` <!b $:p%:K" تG(!"ا EB ص(T"ا q,(&> 

 -:ا"*)"'$
13/1-  n(9*:"8ة ا�(H0 3مL 3%L ا"9+3 دون EB ا":!3د �n7"ا EB ل(:L?3 `%/'~ ا

$:p%:"ا (UKH+` ب(Hbأ aP3+`.  
  .إذا �p%:K" �H:$ ار`X)ب ا":*3n(9 أL:)ل ا"�w أو ا"*Lj> أو ا"7�8ة  -13/2
إذا أ]- ا":*3n(9 ,)"*^اq0 وأL R%*0( إjYح ]j[ oWrل ا":3ة ا"*E `!3ده)   -13/3

$:p%:"ا.  
13/4-  :b3 رn(9*:"ا )KLلإذا أ(:L?ا ~'/%` EB 8ار:*bGا )L o^4L (ً'. 
EB <)"$ `4)وز ا"!3 ا?H&%" J.n$ �8ا0$ ا"*W]'8 ا":%.7ص EB (U'KL ه~ا   -13/5

 .ا"%p)م
� �

�:?�A�Cم�#���)��14(א��د�� �
74P Gز �8اء 70اد 0( ا"3U9 ا"%+P3ـ$ "U) أر3Yة T0^='$ إG(> EB Gت   -14/1

 .ا"\8ورة
14/2-  P7رد:K" -4b إ0&)ك a*P aU90 -0(9*"ا h,(&"ا )Pت ا":7رد(=(', ):\*P )

$:p%:K" 07)تK90 7ن 3.0رX'".  
14/3-   $'K:9"0&*%3ات ا R':D q, �/!P (U, ص([ lK0 8اء� $'K:L -X" �.TP

  .وP!/� "3ى ا"U4$ ا":P8*O:"(, $'%9)ت....) ا"89وض، آ*)"D7)ت، 0!)86(
14/4-  P ،ة و390ات^UD8اء أO, $Y(T"ا"89وض ا $b3 درا%L ر(H*LGا EB ~[x

  .`l'"(X ا".')=$ ا":*9n7$، آ~"[ `3رP> ا":f7/'( ]jل B*8ة ا"\:)ن
74P Gز `4^{$ ا"X:')ت ا"7اردة HKk EB)ت ا":P8*O)ت، أو ا?�w)ل أو   -14/5

8[� J"7ب �8اء إKb8ض ا"*!7ل 0( أw, 03)تT"ا.  
14/6-  ~"(, $:p%:"(, )'K0(9"ا )0 $Pأ R0 3n(9*"8اء أو اO"74ز اP G$k(b7"(, ات أو.  
14/7-  )X0ت إن أ(P8*O:K" E"� م(p= R6و.  
14/8-  $:p%:"ا $+B7ا:, G8 إ'wK" 3+9"ا )L 7رد ا"*%)زل:K" 74زP G.  

� �
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�:�א�AGא!א��א�+��A���X)��15(א��د�� �
 (ً+Bز0$ وj"ا $P3%*&:"وا"%:)ذج وا"3ورة ا $P~'/%*"8اءات اDd8 ا"9)م اP3:"3ر ا.P

 .?<X)م ه~ا ا"%p)م
� �

�:�∗∗∗∗��Xذ�א����م)��16(א��د�� �
 -Hn )0 oد(:*LG $'"(*"ا $'"(:"ا"&%$ ا $P3ا, )رًا 0(H*Lم ا(p%"م ه~ا ا(X>8ى أ&`

EL(:*DGدي وا(.*nGا uK4:"ا.  

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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ò––‚n½a@òîiŠÈÛa@pbàÄäàÜÛ@†yì½a@æ‹b‚½a@âb���Äã@@
� �

��P�9א����م)�1(א��د�: 

وP!*7ي " =p)م ا":T)زن ا":p%:K" 3>7:)ت ا"89,'$ ا":*J:&P"$..T ه~ا ا"%p)م 
JKL ا"+7ا3L وا8Ddاءات ا"ap%, $Y(T إدارة T0)زن ا":%p:$ وآ'/'$ `P^T( ا":7اد، 
 $:p%:"(, $Y(T"ت اG7+%:"ة وا^UD?ا":39ات وا -:O` E*"زن، وا(T:"ا )0 (UDوإ]8ا

(U, $+!K:"ة ا^UD?وا.  
� �

 :O*�����+����2א�,�زن)�2(א��د�

2/1s7����2א�,�زن�+����*O��:−� �

2/1/1-$:P3*&0 �0-   :  70اد $%b )L E68ا*BGا (8ه:L 3P^P E*"ا Eه) ا?�)ث- 
وL%3 ..)  وRrn ا"w')ر- ا?UD^ة - ا?دوات –ا":39ات 

3UL -4&` زن(T:"ا )0 (UB8Y.  

,)3T*bGام ]jل ا"&%$ وهE ا":&*K^0)ت ا"*KU*&` E[ :  70اد اjU*bآ'$-2/1/2
) q'b(k8n8,){'$ -آ*),'$ وUآ - $'!Y -$B(p= ..(.....  

وهJ ا":7اد ا"*)"/$ و�'8 ا".)"!$ "3T*bjام، وX:P G(   : 70اد ه)"Xــ$-2/1/3
(U>jYإ.  

� �

 :��XCא�2אد)�3(א��د�

3/1    $U,(O*0ت 0*4)=&$ و(L7:40 EB زن(T:"(, 8`'> ا":7اد` a*P.  

3/2     (H`إ EwH%P 3امT*bG E4Pزن وا"*!7ل ا"*3ر(T:"إدارة ا EB E:K9"7ب اKb?ع ا
  .ا"%ap ا�"'$ <&> <a4 ا"9:-

l'Y7` a*P و`a'n8 آ- 0)دة "&7U"$ وL8b$ اG3*bGل U'KL)  وإ<X)م    3/3
  .ا"a'Kb -XO, $,(n8، وT` a*P G.'� أآ�8 0( رK" E=^T0 an:)دة ا"7ا<3ة

� �

��dא�,3)�4(א��د�?���5G�6م�ووא� :ن

4/1 q" 7نXP 74ز أنPا"3ا{:'( و )'/f7:"ن 0( ا^T:"7ن أ0'( اXP 4> أنP     
  -:  و7XPن أ0'( ا":T^ن 3L(&0)L Gً7�&0ًا أو أآ�8،

ا":7اد ا":7D7دة ,)":T)زن وا":!)U'KL $pB) 0( ا"*lK أو   -4/1/1
  .ا"\')ع

4/1/2-  q90 )'K0(9"زن و0*),9$ ا(T:"(, E07'"8آ$ ا"9:- ا>.  

Wآ3 0( `7ا8B وb){- ا?0( وا"&0j$ وا"*P7U$ وا"n7)P$ ا"*  -4/1/3
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)'K0(9K".  

4/1/4-  $:p%:K" $7آK:0 8'� زن(T:"(, ي 70ادW, ظ(/*>G3م اL.  

  .`8`'> ا":T^ن  -4/1/5

80ا9D$ ا":7اد دورPـً) وإ3Lاد `+8P8 ر,b R%7ي ,)":7اد ا"*)"/$ أو   -4/1/6
^` E*"ا"!8آ$ ـ آ~"[ ا":7اد ا $�'r, ا"8اآ3ة أو )L �+%` 3 أوP

  .ا?ر3Yة ا":&j4&, $K4ت ا":T)زن

اj*bم و8Yف ا":7اد 0( وا"J ا":T^ن وB+ً) "K%:)ذج ا":9*:3ة   -4/1/7
$!}j"(,.  

4/1/8-   R'n7*"8ف ا":7اد، واYم وj*b0'$ ا(p= ت(n(r,ت وj4b إ0&)ك
R':D JKL ا":&*%3ات ا"*EB 8�x` E <8آ$ ا":7اد ,)":T)زن 

(U%L ولx&:"ا.  

إ]r)ر إدارة ا"7�Oن اdدارP$ وا":)"'$ 7Bرًا B $"(> EB+3 أ<3   -4/1/9
  .0/)`'� ا":T^ن T`G)ذ ا8Ddاءات ا"jز$0

4/1/10-   3'Yر �KHP (03%L $,(*وا":)"'$ آ $Pدارdون اxO"ر إدارة ا(r[إ
<Kr"دة ا(L3 إ> l%."ا.  

4/1/11-  D7` G q=وأ (ً'K9B (8دهD a` 3n زن(T:"ا R':D نW, 8ارnإ aP3+` 3
  .70اد "UK:OP a) ا"84د

����2�2אد��s7א�,�زن)�5(א��د�Oم�وk+fא: 

a*P `7ر3P ا":7اد إ"J ا":T)زن وX>�" (ً+B)م وا8Ddاءات ا"7اردة p= EB)م     5/1
$..T*:"ت ا"89,'$ ا(:p%:K" 3>7:"ت ا(P8*O:"ا.  

و أ8Bاد أو a*P (0 اb*ـjم ا":7اد `%/'ـ~ًا ?80 ا"8Oاء أو ا"*Hـ8ع 0( UDـ)ت أ      5/2
E}(\n aX!, $:p%:K" q*'XK0 �"�.  

a*P اj*bم ا":7اد ,U.!B 39) وU*+,(r0) وK" (ً+B%:7ذج ا":U" 39~ا ا"8wض    5/3
  . وا":9*:3ة

 :`��Vא�2אد��\�א�,�زن)�6(א��د�

8Y a*Pف ا":7اد 0( ا":T)زن ,%)ء Kk JKL> 0+3م 0( ا"U4$ ا":%9'$، 90*:3 0( 
$Pدارdون اxO"ا إدارة ا~U" 39:"7ذج ا:%K" (ً+Bو o~'/%*" ن^T:"ا )'أ0 J"إ aK&P $'"(:"وا 

  .ا"8wض
  

 :א�2אد�א�����)�7(א��د�

*P زن(T:"ا J"دة أي 70اد إ(Lإ $"(> EB ذ(T`وا (U*'>jY 30ى )آ3 0W*"ا a
(U=WO, $0زj"8اءات اDdا.  
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 :�Gد�א�,�زن)�8(א��د�

  -:8D a*Pد ا":T)زن EB ا"!)Gت ا"*)"'$
L%3 =+- أ0'( ا":T^ن أو 0&)o3L أو ا=*U)ء ]03$ أي U%0:) أو `9''( أ0'(     8/1

3P3D ن^T0.  
  .P(U= EB$ ا"&%$ ا":)"'$    8/2
  . Rn70 8''w` 3%L ا":T^ن    8/3
  .و7nع <)دث EL3*&P إ8Dاء ا"84د    8/4
8/5    �D(/0 8دD.  

�6�N)�9(א��د�� :�cن�א�cد�و

L 8P3)م ا":%p:$ أو 0( q67/P EB، ,%)ء XO` JKL- "4)ن ا"84د ,+8ار 0( 0    9/1
 )0 -n?ا JKL )P7\Lو u'}7ن 0( رX*`وا":)"'$ و $Pدارd7ن ا�O"8اح ا*nا
,'%L -�:0 aU( و<3ة ا"n8),$ ا"3ا]p%:K" $'K:$ وa*P ا0W, $=(9*bG'( ا":T^ن 

$'/'f7"ا q*/.,.  
3Yة ا"/K9'$ `+7م "4)ن ا"84د، ,84د ا":7اد وإ3Lاد آ7Oف `/.'K'$ ,)?ر    9/2

 EB (U`(H3ت، وإ�Dدة أو ا"%+�،إن و(P^"3 اP3!`زن، و(T:"(, 7دةD7:"ا
O8 ا"9)م7ف ا"84د،آP3:K" (U"(:LW, 8P8+` RBور  .  

 :?C��م�#���)�10(א��د�

10/1  (:Kو]')=$ ا?0)=$ آ $n8&"وا hP8!"زن 36 ا(T:"ا JKL )'0W*"(, $:p%:"7م ا+`
  .أX0( ذ"[

ا":T^ن وo3L(&0، `+7م ا"7�Oن اdدارP$ وا":)"'$ ,*EB -'XO <)"$ �')ب أ0'(  10/2
"4%$ 0( ر{'u وP7\L( JKL ا?n- "/*� ا":T)زن و`&''8 أL:)"U) أ�%)ء 

  .ا"w')ب
10/3  )X0زن إن أ(T:K" E"� م(p= R6و.  
10/4    $'=^T:"ت ا('K:9"ا R':D ف(+P4> إP ا"84د $'K:9, م('+"3 ا%L) 3Pا"*7ر

^{$ 8Dد ا":T^ن ا"7ا<B JKL 3*8ات 9r+*0$ أو و74P Gز `4.....) وا".8ف
  .3L JKLة أP)م

 :א�Gא!א��א�+�����X)�11(א��د�

 (ً+Bز0$ وj"ا $P3%*&:"وا"%:)ذج وا"3ورة ا $P~'/%*"8اءات اDd8 ا"9)م اP3:"3ر ا.P
  .?<X)م ه~ا ا"%p)م

 :∗∗∗∗א����م��Xذ�)�12(א��د�

  .ا":)"'$ ا"*)"'$ LG*:)ده) اH*L)را 0( ,3اP$ ا"&%$ ا"%p)م `&8ى أ<X)م ه~ا
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�:�?و� �
هذه القواعد واإلجراءات متعلقة بتنظيم استخدام السيارات، واإلشراف عليهـا،           -1

  .ومراقبة حركتها، وواجبات السائقين
إدارة الشؤون المالية واإلدارية أو إدارة الخدمات وذلك لطبيعة         "دارة المعنية   اإل -2

  ".كل منظمة
� �

����r�: 

تخصص سيارتين للمدير العام ويخصص لكـل سيارة كميـة اسـتهالك مـن             -1
  . لتر شهريا كحد أقصى وفقاً للمسافات المقطوعة500الوقـود ال تتجاوز 

صص لها كميــة اسـتهالك مـن     تخصص سيـارة للمدير العام المساعد ويخ      -2
  . لتر شهريا كحد أقصى وفقاً للمسافات المقطوعة300الوقـود ال تتجاوز 

توضع باقي سيارات المنظمة تحت تصرف اإلدارة المعنية الستخدامها حـسب            -3
 .مقتضيات العمل، وال تستخدم سيارات المنظمة لغير األغراض المخصصة لها

  

�t��r�:א����9א��P'#�Vא���:א �
ى اإلدارة المعنية اإلشراف على جميع سيارات المنظمة وعلـى سـائقيها،            تتول

  -:وتقوم باإلجراءات التالية
تسجيل السيارات لدى الجهات الرسمية المختـصة بدولـة المقـر، وإجـراء              -1

  .الفحوص الفنية الدورية، وكافة المعامالت الرسمية المتعلقة بها
لمواعيد المحددة لها، ومتابعـة     إبرام عقود التأمين للسيارات، وتجديدها في ا       -2

  .كل ما يترتب على تنفيذ هذه العقود من تعويضات وغيرها
 -:إعداد كارت لكل سيارة يتضمن ما يلي -3

 .اإلصالحات والصيانة الدورية لكل سيارة -

 .الحوادث بتفاصيلها -
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 -:ارة تتضمن ما يليمع وضع بطاقة لكل سي

 .يارةأسماء السائقين الذين يتناوبون على قيادة الس -

 .رخصة السيارة -

 .المعدات وتفاصيلها وخاصة طفاية الحريق -

  . تأمين الصيانة الدورية للسيارات -4

�� :�G7א!א����k`7א����9א�:��א�
  

تقوم اإلدارة المعنية بتأمين الصيانة الدورية للسيارات في مواعيدها بموجـب            -1
 .تكليف كتابي من اإلدارة المعنية بموافقة المدير العام

 السيارات بناء على طلب إصالح رسمي يرفع من اإلدارة المعنيـة            يتم إصالح  -2
 .إلى المدير العام لالعتماد

تتم معاينة السيارة بمعرفة الفنيين المختصين في المنظمة لعمل تقريـر فنـي              -3
عن حالتها، وتحديد التكلفة التقديرية لإلصالح وال ترسل السيارة إلى اإلصالح           

  .يةإال بعد موافقة اإلدارة المعن
يقوم السائق بالتوقيع على الفاتورة كدليل على إتمام عمليـة اإلصـالح وإن              -4

 .السيارة في حالة جيدة مع اعتماد اإلدارة المعنية

 
�ً9��/�:S=�9���5א�Gوא:� �

  -:يجب على السائقين التقيد بالتعليمات التالية

  .احترام قوانين المرور ويكون مسئوال شخصياً عن كل تجاوز للقوانين -1

  .كد من سالمة السيارة من الناحية الفنية قبل استخدامهاالتأ -2

 .إيداع السيارة بعد االنتهاء من المهمة الرسمية في المكان المخصص لها -3

 تحرير المحضر الخاص بالحوادث الذي سيقدم إلى شركة التأمين  -4

التقيد بالسلوك الحسن ونظافة مظهرة وهندامه والمحافظة على السيارة التي           -5

 . ى نظافة مظهرهابعهدته وعل
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�ًfد�f�:������6م�אدא���א�: 

تقوم اإلدارة المعنية بمراقبة حركة السيارات وعمل ملف لكل سيارة يتضمن             

  -:البيانات التالية بالمهام التالية

  .صورة من فاتورة الشراء -

  .صورة من شهادة التسجيل -

 .صورة من بوليصة التأمين -

هم وإعداد بطاقة خاصة لكل سائق تتضمن       مراقبة مدى تقيد السائقين بواجبات     -1

  -:ما يلي

 .البيانات الشخصية للسائق -

 .االنضباط اليومي -

 

مراقبة استخدام السيارات والوقود المستهلك لكل سيارة، وذلـك بعمـل            -

سجل يدون به الوقود الشهري المـستهلك للـسيارات، مـع االحتفـاظ             

الك الوقـود   مقارنة اسـته  . (بكوبون الوقود المنصرف لغرض المراجعة    

بالمسافة المقطوعة التي يتعين التثبت في مدى مالءمتها للمعطيـــات          

الواردة باألوزون، وذلك بهدف تشخيص وتفـادي أسـباب االسـتهالك          

تنقالت غير عادية، غياب الصيانة الكافية، استعمال       "غير المبرر وغيرها    

 ").قصاصات وقود في غير محلها

د استهالك المحروقات المخصصة لمختلـف      التأكيد على أهمية مراعاة ترشي     -2

 .وسائل النقل

  .إعداد تقرير مستقل بعد كل حادث -3

 .إعداد تقارير الكفاءة السنوية لسائقي -4
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عن طريق استجالب عرض سعر لماركة السيارة والمواصفات المطلوبة من   -

 وفى حاله عدم ،الموزعين المعتمدين في دوله المقرالوكيل المعتمد أو إحدى 

وجود وكيل معتمد للسيارة في دوله المقر أو طلب السيارة بمواصفات خاصة 

فيتم مراسله وكيل السيارة في أي دوله عربيه أو الشركة المنتجة للسيارة 

 .والحصول على عرض أسعار
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  -:تباع السيارات وفق ما يلي -

   . لتحديد القيمة السوقية للسيارة)مثمن قضائي( بخبير أسعار االستعانة  :أوال

 -: فتح باب البيع واإلعالن عن البيع بطريقتين:ثانيا

 وبعد انتهاء ،األظرف المغلقة يتم تقديم األسعار في موعد معين .1

 أسعار مقدمه وعمل 3الوقت يتم فتح األظرف واختيار أعلى 

 .ممارسه بينهم الختيار األفضل

 .المزاد العلنيالبيع ب .2
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