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 النظام المالي 
 لشركة مزود خدمة االنترنت  

 في الحمعية العلمية السورية للمعلوماتية   
 شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية
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 أحكام عامة: ولال  الباب

 الهدف من هذا النظام  1 المادة
النظام   هذا  القواعد يهدف  بيان  والمحاسبية  األساسية    إلى  يراع المالية  خدمة   ىالتي  مزود  شركة  لدى  إتباعها 

 .للمعلوماتية /الشخص الواحد/ المحدودة المسؤوليةاالنترنيت في الجمعية العلمية السورية 

 ف تعاريــ  2 المادة
 :يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام، المعاني المبينة بجانب كل منها

الواحد/  ر ش  :الشركــة - /الشخص  للمعلوماتية  السورية  العلمية  الجمعية  في  االنترنيت  خدمة  مزود  كة 
 . المحدودة المسؤولية

 وماتية. الجمعية العلمية السورية للمعل :المالك -
 . ة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةار إد مجلس  :المجلس -
  مدير عام الشركة.  :المدير -
 . عنه من ينوب  أو ،لدى الشركة والمحاسبيةال المالية عن كافة األعم المسؤول المالي المدير المــالي: -
 لشركة.ن المالية لإدارة الشؤو  :اإلدارة الماليـة -

 م نظاال اعتماد  3 المادة
وال يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو   ية باعتباره ممثاًل عن المالك،الجمع  ةر مجلس إدامن قبل  يعتمد هدا النظام  

األمر قبل  در عنه، وفي حالة صدور أية تعديالت ينبغي تعميمها على كل من يهمهفقرة فيه إال بموجب قرار صا
 بدء سريانها بأسبوع على األقل. 

 اق التطبيق طن  4 المادة
النظام   هذا  أحكام  المعامالتسري  كافة  وممتلكاتها،  المالية  ت على  حقوقها  على  المحافظة  شأنه  من  ما  ، وكل 

 لتحصيل وسلطات التفويض.كما وينظم قواعد الصرف واويتوخى مصلحتها، 
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 الية والمحاسبية الم السياسات: ثانيالالباب 

 ة المالية للشركة سنلا  5 المادة
م األول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم يًا تبدأ في اليو عشر شهرًا ميالد   اثناللشركة    ةتعتبر السنة المالي 

 من ذات العام. األولاألخير من شهر كانون 

 التسجيل المحاسبي   6 المادة
تيجر  ( أ) وفقاً ي  للشركة  الثابتة  األصول  ال  سجيل  التكلفة  بحيث  تاريخية  لمبدأ  باألصول،  خاص  برنامج  وضمن 

أص لكل  بطاقة  توا  قيمته  مع ل  يسجل  ومكان  األصأما    ه،جد وعمره  والخصوم  باقي  للقواعد   وفقاً فتسجل  ول 
 . المحاسبية المتعارف عليها

 . أساس االستحقاقمبدأ   في التسجيل المحاسبيع تب  ي   ( ب )
في  سج  ت   (ج) المزدوج  القيد  لطريقة  وفقًا  الشركة  حسابات  القواعد  ل  الم  المعايير و ضوء    عليها نصوص  المحاسبية 

 . قانوناً 
باللغج  ست   ( د ) المحاسبية  القيود  ملاة  ل  مستندات  واقع  ومن  صالحيات عربية  أصحاب  األشخاص  من  عتمدة 

 االعتماد.

 القوائم المالية   7 المادة
المال القوائم  للشركة وفيتم إعداد  للية  المحاسبية  قًا  الجمهو م ععليها والم  صوص المنمعايير  بها في  العربية  ول  رية 

 السورية.

 الصول الثابتة   8 المادة
األصول ( أ) للثابال  تسجل  بتتة  التاشركة  متضمنكلفتها  كافة  ريخية  صالحًا  ة  األصل  لجعل  الالزمة  التكاليف 

 . للتشغيل
 : لمايليلثابت ووفقًا تباع طريقة القسط ااألصول الثابتة با تستهلك ( ب )

 سنوات  10-2      تجهيزات ومعدات  -
 سنوات  4   أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية -
 سنوات  5       السيارات  -
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 سنوات  10   مال مدنيةومفروشات وأعأثاث  -
  .ال يتم استهالك األراضي والموجودات الثابتة قيد التثبيت  -

وطر   جري ت (ج) اإلنتاجية  واألعمار  لألصول  المتبقية  القيم  ويتم  مراجعة  مالية  سنة  كل  نهاية  في  االستهالك  ق 
 ساس مستقبلي إذا تطلب األمر.تعديلها على أ

من  ه  استبعاد   يجري العمل على  أو بيعه   ما  أصل  استخدامعندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية من   ( د )
ب ح ت  األصل )هذا  أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد  إثبات    على أن يتم  ،موجودات الثابتةال على أنها    تس 

ة التي  الفرق بين صافي النقد المحصل من البيع والقيمة المدرجة لألصل( في بيان الدخل الشامل الموحد للفتر 
   ه فيها.اد استبعيتم 

باعتبار األولى هي التي تكون غير متكررة وتطيل العمر   يةد ار ياإل الية و ن المصاريف الرأسمل بيالفصيجري   (ه)
 العتباره رأسماليًا.  أدنى لقيمة المصروف حد تحديد  يتمأن على  ،لاإلنتاجي واالقتصادي لألص

 الموجودات المعنوية:   9 المادة
 وغير محددة. محددة  مار إنتاجيةتقسم الموجودات المعنوية إلى موجودات ذات أع ( أ)
بالتكلفة مطروحًا منها أية مخصصات  الحقًا    يَّمق ت  و   ، تسجيل الموجودات المعنوية عند شرائها بالتكلفة  جري ي ( ب )

 متعلقة بتدني قيمتها.  فاءطلإل
معالجة (ج) نمط    تجري  في  التغير  أو  المعنوية  للموجودات  الزمني  العمر  في  المنافع  االتغيرات  ستهالك 

أيهما أكثر مالئمة. وتعالج    ،إما بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاءلية المتضمنة فيه  دية المستقباالقتصا
 تقدير المحاسبي تغييرات في ال هذه التغييرات على أنها

ويتم تقييمها    ،يتم إطفاء الموجودات المعنوية التي لديها أعمار إنتاجية محددة على مدى األعمار االقتصادية ( د )
 موجودات المعنوية.في حال وجود مؤشر لتدني قيم تلك الدني القيمة من حيث ت

ددة في نهاية كل سنة  المح  مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات المعنوية ذات األعمار  تجري  (ه)
 مالية على األقل. 

مع العناصر تسجل مصاريف إطفاء الموجودات المعنوية ذات العمر المحدد في بيان الدخل الشامل الموحد   (و)
 المشابهة لها من حيث الطبيعة.

نويًا  ها ستتم مراجعة التدني في قيمت وإنما ،الموجودات المعنوية التي عمرها الزمني غير محدد  يجوز إطفاء ال (ز)
 إما لكل أصل معنوي على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. 
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محدد ال يزال له ما يؤيده ال غير  العمر  ما إذا كان  تتم مراجعة العمر الزمني لألصل المعنوي سنويًا لتحديد   (ح)
المالية، وإذا ثبت غير ذلك، فإن التغيير من عمر زمني غير محدد إل البيانات  ر زمني ى عمبتاريخ إعداد 

 محدد يكون على أساس مستقبلي. 
م (ط) المحصل  النقد  بين  الفرق  أنها  على  معنوي  أصل  استبعاد  عند  الخسائر  أو  األرباح  احتساب  البيع  يتم  ن 

 قيمة المدرجة لألصل ويتم اثباتها في بيان الدخل الشامل الموحد. يتم اثبات خسائر تدني قيمة الموجودات وال
 ل الموحد. لشامالمعنوية في بيان الدخل ا

 المخزون   10 المادة
 .أيهما أقلق صافي القيمة القابلة للتحقي قّيم المخزون السلعي وفقًا لسعر التكلفة أو 

 ة الذمم المدين  11 المادة
هي قيمة الذمم المدينة مخصوم منها مؤونة الديون المشكوك و   ،القيمة القابلة للتحقق  دينة بصافيالذمم الم  ت ت ثب  

 . فيها

 والمؤنات  ذمم الدائنةال  12 المادة
المطالبة بها من  المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت    ب ت ت ث 

 . تتمأو لم  قبل المورد 

 بية جنالعمالت ال  13 المادة
المعامالت  ت   ( أ) بالعمقّيم  ت نف ذ  بتاريخ  لير ال  إلى أصواًل    ة الت األجنبيالتي  السائدة  السورية وفقًا ألسعار الصرف  ة 

ا المركزي )  لمعاملةإجراء  سورية  مصرف  أسعار  القو   (نشرة  مع  يتعارض  ال  في  وبما  النافذة  واألنظمة  انين 
 . عربية السوريةالجمهورية ال

داد المركز المالي ووفقًا  الت األجنبية إلى الليرة السورية في تاريخ إعالمسجلة بالعم  والخصوم  صولاألم  قيّ ت   ( ب )
ق تقييم  في حساب فرو قييم غير المحققة  التق  فرو   وتسجلالية،  نة المدة في نهاية الس ألسعار الصرف السائ
 . ضمن حقوق الملكية  ، ويخصص لها حساب مستقلالعملة في قائمة الدخل

 لمالي دير االم مسؤوليات  14 المادة
 من قرارات تنفيذية له. حكام هذا النظام وكل ما يصدر أتنفيذ ومراقبة  ( أ)
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ًا للسياسات الموضوعة من  ووفق   خطارجميع األ   اتخاذ اجراءات التأمين على أموال وممتلكات الشركة ضد  ( ب )
 . قبل مجلس اإلدارة

ا (ج) اجراءات  أمنااتخاذ  على  الصناديلتأمين  والمخاء  حكمهم  مو   ن ز ق  في  األ  د ضن  كالسرقة طخجميع  ار 
 مراره وذلك بشرط تطبيق مبدأ التكلفة والعائد.ة التأمين واستمع مراعاة كفاي ، مانةوالحوادث وسوء األ

ك  ، وكذلبما ينسجم مع أحكام هذا النظامللصناديق الرئيسية والفرعية  والمفاجئ  الجرد السنوي  اتخاذ اجراءات   ( د )
وعبر  ن وجدت(،  إ رئيسي والمستودعات الفرعية )ال  ودعلمستل  خرآفاجئ بين وقت و ملاسنوي و لاء الجرد  جراإ

 ن يخل ذلك بمسؤوليته. أ، دون لهذا الغرض  جرد تشكل لجان
عبر  ،  لهاصول الثابتة  صول الثابتة للشركة ومطابقتها على سجالت األلكافة األ  السنوي النصف  جراء الجرد  إ (ه)

 . ذلك بمسؤوليته لخأن يدون الغرض، تشكل لهذا  لجنة جرد 
 للشركة.السنوية  عداد الموازنةإ ي كة فشار الم (و)
   :بما يشملشراف على تنفيذها، واإل النظام المحاسبي تطلبات ماقتراح  (ز)

 الدورات المستندية.  (1
 دورية. لمالية الرير االتقا (2
 معتمدة من قبله. القوائم المالية السنوية  (3
 كة. تناسب طبيعة عمل الشر   التينظم التكاليف  (4

جميع العمليات  مراجعة    يضمن   ماوبة داخلية،  يرقابقواعد  وما تشتمل علية من  ة الداخلية  بنظم الرقاب   االلتزام (ح)
 و مؤقتة.أ مة سلف دائكل لى شأو عوجب شيكات مبنقدي أو  قبل الصرف سواء كان  المالية

 صالحيات البيع والشراء والتعاقدات  15 المادة
  أو من يفوضه: معيةارة الجمجلس إد دقة األعمال التالية مصا تنفيذ يلزم  مع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام، 

  .فراد و األأمع البنوك قروض الإبرام  (1
 س المال. أو تخفيض ر أزيادة  (2
 ارات جديدة.  مشركة وأي استثللنشاء فروع جديدة إ (3
 بيع وشراء أي أصل من األصول الثابتة للشركة.  (4
لعقدية عن حدود يمتها اتزيد ق  التية ألكثر من سنة مالية، أو  التي ترتب التزامات على الشرك  العقود إبرام   (5

 .اه المرتبطة ب أو التسويات  التنازل عنها أو فسخهاأو فوضها المجلس للمدير، لصالحيات التي يا
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 ية والتقارير الدورية لقوائم الختام: الحسابات واثلالباب الثا

 القيود المحاسبية والسجالت  16 المادة
 .  مسؤولية مباشرةعن ذلك   الي مسؤوالً ير المالمد  يعتبر، و ألحكام هذا النظام تنظم حسابات الشركة وفقاً  ( أ)
مالية  ال  باإلدارةة  تصمن واقع المستندات المعتمدة من الجهة المخو   ،ولأب  الحاسب اآللي أوالً   بأجهزةيتم القيد   ( ب )

 . يهاالمن الرجوع   ند بطريقة تمكمستندات المؤيدة للقيو مع ضرورة حفظ ال
والسجالت بساحمالود  قيالإدارة  تجري   (ج) لها  اعمالد لوثائق  او   ية  و ة  يتفق  و بما  النظام  هذا  الرقابة أحكام  مبادئ 

   .مسؤواًل عن ذلك مسؤولية مباشرة الماليالمدير المعتمدة، ويعتبر  الداخلية

 الربع سنوية التقارير الدورية و   17 المادة
 ما يلي:ل التقارير ربع سنوية تشم ( أ)

الماليئاو الق (1 ربعياً م  مالي  )مر   ة  ال  –كز  التد قا  -دخل  قائمة  النقد ئمة  حقوق   -يفق  في  التغير  قائمة 
 .فقًا بها اإليضاحات ر م (الملكية

 ذ المساعدة.كشوف تفصيلية بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر التحليلية أو دفاتر االستا (2
 .عتمدةتخطيطية المنة اللمواز دات اعن الموارد واالستخدامات الفعلية مقارنًا باعتما اً تقريرًا ربعي  (3
 ا. العلي بها اإلدارةتطل  ى ر رير اختقاأي  (4

والربع   ( ب ) الشهرية  المالية  التقارير  واعتماد  مراجعة  الحسابات في حال غيابه،  أو رئيس  المالي،  المدير  يتولى 
واعيد المفي  دة من أجلها  ع  من صحة البيانات المدرجة فيها وعرضها على الجهات اإلدارية الم    سنوية والتأكد 

 . حددة لذلكالم
المد  (ج) المايتولى  الحسارئ  أو  ،يلير  فييس  ال  بات  تحليل  غيابه،  المالية  حال  التقارير  في  الواردة  وفي بيانات 

ل ومدلوالته  رف عليها ورفع تقرير بنتائج هذا التحليباستخدام أساليب التحليل المالي المتعاالحسابات الختامية، 
 لإلدارة العليا.

 وائم الختاميةالحسابات والق  18 المادة
  يومًا قبل نهاية العام موعد أقصاه خمسة عشر    ابات فيالحسفال  إلقعها  إتبا   ب ر التعليمات الواجداإصيجري   ( أ)

 ، ويعتبر المدير المالي مسؤواًل عن ذلك. لشركةالمالي ل
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 ق الملكية(قائمة التغير في حقو   ي،قائمة التدفق النقد   ،ركز مالي، قائمة الدخلالية السنوية )متعد القوائم الم ( ب )
، على أن تسلم القوائم  المدير الماليمالية، وبإشراف  ارة ال د اإل  لبمن ق  ، وميزان المراجعة السنوية فصاحاتهاوإ

 . الية التاليةلما موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث من السنةمدققًة لمجلس اإلدارة في 
 ن يراعى ما يلي: أعلى  ،بما ينسجم مع أحكام هذا النظامئم المالية جميع القوا عداد يجري إ  (ج)

التسويات الجر إ (1 المالية بحيث تحمّ   اد عد إ   دية قبلجراء كافة  المالية بكافة ما يخصها من  القوائم  ل السنة 
و  طبقاً إنفقات  الم  يرادات  عليهاللمبادئ  المتعارف  ت  وبحي  ،حاسبية  اظه  ث  المالية  لقو ر  نائم  تيجة  الختامية 

 الفترة.   ه نهاية هذ   فيأة المنشعمال أ 
 نونية. احتساب االحتياطيات القا  (2
على سبيل المثال  والخسائر المحتملة    ة جميع االلتزامات والمسؤوليات افية لمقابلتكوين المخصصات الك (3

 ال الحصر: 
يوم    90  مضى عليها  التي  يمة الديون من ق  % 100تحصيلها بنسبة    فيمشكوك  ون اليد مخصص ال -

 . القفريخ اإلقاقها ولم تحصل حتى تاحكثر من استفأ
 لتحكيمات.الدعاوى القضائية وا -

رفقاتها التفصيلية من قبل مدقق خارجي ووفق معايير  لقوائم المالية لها بكامل مت الشركة وايتم تدقيق حسابا ( د )
 . عهوالتنسيق م ن التعاقد معهلية وٌيعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل ع دو المراجعة ال

تعاون  قبل اإلدارة المالية بال ن  م  كةنشطة الشر ًا نتائج أعمال كافة أالسنوي موضحلي  امير الإعداد التقر ري  جي (ه)
مجلس  ، ومن ثم المصادقة عليها من قبل  دير الشركةى م عل  اعرضهلمع القوائم الختامية  يلزم، ويرفق    مع من

 . إدارة الجمعية
كز التكلفة ومناقشتها  نشطة أو مرااأل  ىرة علفقات غير المباشونسب توزيع الن قوم بوضع قواعد  المدير المالي ي (و)

 . يةماابات والقوائم الختاء وضع الحس، وتلحظ أثنمن قبله ثم اعتمادها نة وملشركمع مدير ا
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 : الموازنة التقديرية رابعالالباب 

 عريف الموازنة التقديرية ت  19 المادة
امل  بالتنسيق مع ك المدير  ا  ه ر لتحقيق األهداف التي يقر نامج المالي السنوي للشركة  الموازنة التقديرية هي البر  ( أ)

و  الشركة  في  اإلدارة  وافقةمد  بعاإلدارات  تتضم هو   ،مجلس  جميي  أنشطة  ع  ن  ألوجه  والموارد  االستخدامات 
 واستراتيجية الجمعية.  بما ينسجم مع استراتيجية الشركة الموضوعة،الشركة 

 يرية إلى: ل موازنتها التقد تسعى الشركة من خال ( ب )
 إلى دراسات واقعية.على أساس علمي مستند  ةوضع خطة عمل منظمة ومعد  (1
 . ليستقبملركة اشللنشاط اقابلة للقياس  افهد تحديد أ  (2
 تلك السياسات.اتها والتعريف بعلى تنفيذ سياس تقديم أداة تساعد الشركة (3
 لشركة.ل المتوقع قياس األداء الكلي (4
أدو  (5 فعالية  المستمرة ات  زيادة  المقارنات  طريق  عن  وذلك  الداخلي  والضبط  المقدر   الرقابة  األرقام    ة بين 

 تقويتها. مل على العضعف و نقاط اليمكن اكتشاف  ي عن طريقهاواألرقام الفعلية والت
 ة النقد الالزمة لسداد االلتزامات الدورية أواًل بأول.ن رأس المال العامل وكميتقدير احتياجات الشركة م (6
   .اجات الشركة من تجهيزات والتوسعات الرأسماليةتياح ير تقد  (7

 إعداد الموازنة التقديرية   20 المادة
ربع الثالث  في الشهر الثاني من اله مناسبًا  يرا   عضوية منالشركة و   رزنة برئاسة مديتشكل لجنة إعداد الموا ( أ)

السنة   الموتعمل    المالية،من  إعداد  عند  إتباعها  الواجب  التعليمات  إصدار  على  وفقًا اللجنة  التقديرية  وازنة 
 لألسس التي تحقق أغراض الشركة.

رين األول من كل  تش  بداية شهر-المالية    لرابع من السنةتعمل كل ادارة من إدارات الشركة في بداية الربع ا ( ب )
السنة المالية القادمة متضمنًا برنامج العمل بها،    بها عن  ية الخاص دير ة التقلموازناروع  على وضع مش  –عام 

 األول من كل عام. نهاية شهر تشرين يتم االنتهاء من اإلعداد   على أن
راجعتها  لمختلفة على ان يتم مات ان اإلدار قديرية م تلصة بالموازنة اتقوم االدارة المالية بتجميع البيانات الخا (ج)

ل من ك  الثاني قبل نهاية شهر تشرين    التقديرية عداد الموازنة  ا لجنة    رضها علىة وعمجمل  صورة  في عها  ووض
 . معا
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وازنة ل للممتكامالمشروع  وتعتمد ال دارات  وتعديل التقديرات المقدمة من اإل  بمراجعةعداد الموازنة  إ جنة  تقوم ل ( د )
 عام.  من كل األول من شهر كانون األول ية النصفنها   قبل ريةيد قالت

ة عليها، وال تعتبر  إلى مجلس إدارة الجمعية قبل نهاية السنة المالية للمصادق  ةتقديريوازنة الالم  مشروعيرفع   (ه)
 . عليهابالمصادقة بصدور قرار المجلس  إالنافذة وواجبة التنفيذ 

 ة. لليرة السوريبا ليةومشتريات رأسما ومصروفات  ادات ة من إير التقديري ةلية في الموازنيتم تقدير القيم الما (و)

 يرية موازنة التقدذ التنفي  21 المادة
المو  ( أ) بعكس  المالية  اإلدارة  ال تقوم  على  التقديرية  المطبق  ازنة  المحاسبي  تنفيذها  نظام  ومتابعة  الشركة  في 

 المالية. على مدار السنة وانحرافاتها بشكل شهري  
المقررة    وازنات مبالالمختلفة  بالمصادقة عليها بإبالغ اإلدارات  قرار المجلس  رة المالية بعد صدور  داإلتقوم ا ( ب )

 لها. 
 يتضمن: ريًا شهريًا ن كل شهر تعد االدارة المالية تقريرا دو س م ليوم الخاما في (ج)

  .بتقديرات الموازنة المخطط لها الفعلية مقارناً  واالستخدامات رد الموا -
   .و التغلب عليهاأعالجها  وطرق راتها، و مخطط، ومبر لحاصلة عما ه االنحرافات ا -
 .ساسها تقديرات الموازنةأ علىالتي بنيت ف واألهدابرامج ال مع الفعليمدى مطابقة التنفيذ  -
 العام.  لباقيؤ مشروع التنب -

 :د التاليةة التقديرية ملزمة للتنفيذ، وال يمكن تجاوزها إال ضمن الحدود والقواعد الموازنتعتبر بنو  ( د )
من    %3  يزيد عنبموافقة مدير اإلدارة المعنية وبما ال    د قيمة البن  من  %10  د عنبما ال يزيالتجاوز   (1

 للموازنة. ية مة اإلجمالقيال
من القيمة    %5يزيد عن  وبما ال  ر الشركة  ديم  بموافقةقيمة البنود    من%  عن  25  بما ال يزيد التجاوز   (2

 اإلجمالية للموازنة. 
بند  مقابل    إلنفاقبنود ا  أحد   فيالتجاوز   (3 ، بعد التنسيق مع  مدير الشركة  بموافقةخرى  أو بنود  أوفر 

 . المعنية ومديري اإلدارات  المدير المالي
 مجلس اإلدارة. ا ذكر أعاله يتطلب موافقةأي تجاوز خالفًا لم (4
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 اإليرادات: خامسال بباال

 اإليرادات تعريف   22 المادة
 الشركة إلى:إيرادات تقسم  ( أ)

ناتجة  لايرادات عن كافة عملياتها الجارية و إعلية الشركة من  ما تحصل    كلا  بهيقصد  : و إيرادات تشغيلية (1
 المختلفة.  ألنشطتهاعن ممارستها 

 صول.األتيجة بيع أصل من ن كةلشر علية ا  تحصل كل مابها  قصد وي  رأسمالية: إيرادات  (2
اح  ارف أو من أرب فوائد إيداعاتها في المصها الشركة من  لتي تتحصل عليإيرادات استثمارية: اإليرادات ا (3

 ماراتها استث
عند  إتراعى   ( ب ) الشركة  لتحقيإ دارة  الالزمة  البرامج  نشاطها  عداد  معتأق  الجارية  عملياتها  تمويل  يكون    مداً ن 

 . المختلفة ألنشطتهاا  هتيرادية الناتجة من مباشر على الموارد اإل ساساً أ
 ا.تظام مواردهناو  هايضمن حقوقما   تها مع الغيرال معام جميع ين تتخذ فأ ى الشركةعل (ج)
 تعتبر هذه اإليرادات جزء من مصادر تمويل الشركة. ( د )

 اإليرادات تحصيل   23 المادة
تقوم  ، و الشركة  دارةإبنك/بنوك تحددها  ات بنكية لدى  ب/حساب إلى حساشيكات...(    ،د المتحصالت )نقديةتورَّ  ( أ)

 ي أصدار  م إ لتزام بعد اال  ، مع مذكرات التسوية الالزمةى إعداد  لععمل الو   ات الحساب  ه دارة المالية بمتابعة هذ اإل
 طاء.غ ن بدو   حسابات اله شيكات على هذ 

فى موعد  و   يومياً لى البنك  إ  يرهاغ و الت  او حو أشيكات  على شكل  و  الواردة نقدًا أتوريد المتحصالت    يجري  ( ب )
 للتحصيل.   يمن يوم العمل التال ظهراً غايته الساعة الثانية عشر  

المالية  إلا تتابع   (ج) الشركة فيدارة  تقاى  مل عل، وتعقهاأوقات استحقا  تحصيل حقوق    وق حق  رير عن أيإعداد 
للمدير  رف  ت  استحقت وتعذر تحصيلها   بشأنهاع  المناسبة  الذمم يتم مر   على أن  ،التخاذ اإلجراءات  اقبة أعمار 

 . اً المدينة شهري
ب ( د ) إال  تحصيلها  يتعذر  للشركة  حقوق  أي  عن  التنازل  يجوز  لتحص   ذ استنفا  د عال  الالزمة  الوسائل  يلها  كافة 

بق  مجلويجوز  من  من    اإلدارةس  رار  استنفاالد إعدام    يفوضهاو  بعد  للشركة  المستحقة  الوسائل   ذ يون  كافة 
 ل. الرسمية الممكنة للتحصي
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ض  ب  قوت    ،صيل األموال المستحقة للشركة لدى الغير إما نقدًا أو بشيكات أو بأي وسيلة ذات قيمة نقديةتح  يتم (ه)
 .رر بها سند قبض بالتحصيل ويح  ق أو من يكلفأمين الصندو  من خاللحقوق الشركة 

 ات الواردة باسم الشركة فقط وليس بأسماء أشخاص.شيكالتحرر كافة  (و)
، ويتخذ كل ما يلزم  كد من تحصيلها في مواعيدهايتأو   ،لة بشيكات ات الشركة المحص  إيراد   المدير المالي  يتابع (ز)

لحفظ  من   في  قحاإلجراءات  الشركة  الشيكات  وق  هذه  رفض  البنوكحالة  قبل  يعد    ،من  أن    اً تقرير على 
 . عنهينوب   ع للمدير أو منرف  ي   ،واإلجراءات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشركةها رفضالتي تم  بالشيكات 

 اإلضافية التمويل موارد   24 المادة
إيراإفًة  ضاإ ( أ) الشد لى  النظام وغيرها من األحكام  ا الوبم  لها يمكن    ،كةر ات  يتعارض مع أحكام هذا    ة الناظم 

 : االتيةالطرق و بعض أفية بكل اضإن ما تحتاج اليه من موارد ي تأم عية، العمل على الشركة والجم لعمل
 ن مسدد بالكامل(. ستكمال راس المال )إذا كان لم يكا -
 . ةئتمانياالالتسهيالت  -
 القروض.   -
 س المال.أزيادة ر  -
 موردين تسهيالت  -

ة طريقلكل  الشروط  و مع بين النسب  يجما  بحالة  ل  لكو   ةقالساب من بين الطرق  تها  االشركة في خيار دارة  تلتزم إ ( ب )
وغيرها  ام  كام هذا النظ حودون اإلخالل بأ  ،عائد ممكن  أكبرتحقيق    ينوبالواردة في الفقرة السابقة    الطرق من  

 . مة لعمل الشركة والجمعيةناظال ممن األحكا 
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 اريف والمصالنفقات : سادس الباب ال
 نفقات الشركة   25 المادة

 قع التالية: في الموا يساتتوضع نفقات الشركة بشكل أس
 المشتريات الداخلية والخارجية.  نفقات  (1
 .البريد صاالت و اظمة لالتالسورية لالتصاالت والهيئة الن تجاه الشركةااللتزامات   (2
 لبيع والتسويق. ا ت نفقا (3
 اقتناء األصول الثابتة.نفقات  (4
 المترتبة لقاء الخدمات المقدمة من الغير. لنفقات ا (5
 إدارية وعمومية. نفقات  (6
 مختلفة. ال لنفقات يرها من اغو  (7

 صرف آمر ال  26 المادة
في جلس اإلدارة  بل منوحة له من قفي الشركة وفقًا للصالحيات المملنفقة وآمرًا للصرف  يعتبر المدير عاقدًا ل ( أ)

 التفويض. يات وفقًا لصالحيات تحدد بقرار ن يراه مناسبًا ببعض هذه الصالحتفويض م ه، وله  يقرار تعين
عًا فة توقيالمختل  (مذكرات التصفية والصرف، أوامر الدفع)  لصرفمستندات اى  لع يعتبر توقيع آمر الصرف   ( ب )

كالً  األموال  حفظ  عن  للمسؤولين  يجيز  اخت  نهائيًا  دفعحسب  ال  صاصه  تحرير  أو  أو  النقود  اعتماد شيكات 
 حتياجات.ضاعة أو شراء االية أو تسليم الببنك اإلشعارات ال

تصرف (ج) على أي  وموافقته  الصرف  آمر  نفق  توقيع  عنه  بشكل  ينشأ  كانت  مالية سواء  أو  ة  بضاعة  أو  نقود 
يس بشكقيود،  تنفيذها  بالضرورة  أتلزم  ألحل  وفقًا  رسمية  وثائق  وبموجب  واإلجراءات صولي  النظام  هذا  كام 

 .  عن صحة التنفيذ ير المالي مسؤوالً لمد كة، ويعتبر اي الشر المعتمدة ف
النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود  المستند    ،ةقفمن عاقد الن  الموقعيعتبر )سند الصرف النثري(   ( د )

 نك. ن البقود مأن أمر دفع الشيكات هو المستند النظامي الذي يجيز سحب الن كما

 ا  محك  المعقودة النفقة  27 المادة
 ينوب عنه:   اج لموافقة مسبقة من المدير أو منقات التالية معقودة حكمًا وال تحتالنف تعتبر
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ي دةنوية والمالموازنة السالملحوظة في  النفقة   (1 ن المدير أو من يفوضه مثل العقود المبرمة، بمجرد توقيعها م ب  ؤ 
 ...  ينات االجتماعية،رات، التأماإليجا 

المقدمةالعالنفقة   (2 الخدمات  لقاء  ذ   ائدة  الحكومية  الجهات  المحد   ت امن  البريد األسعار  مثل:  الهاتف، دة   ،
 اء، ... الكهرب

 الصرف شروط صحة   28 المادة
 : ما يليعقودة المف النفقة يشترط لصر 

بموا (1 تتم  أو  فقةأن  ع  المدير  ينوب  منمن  له  الممنوحة  للصالحيات  ووفقًا  بقرار   نه،  أو  اإلدارة  مجلس    قبل 
، وي ستثنى من هذا الشرط النفقات ديهراإي نت النفقة رأسمالية أو  يها ما إذا كامسبقًا يحدد فرف ع  ت  تعينه، وبمذكرة  

 ./ 27/الوارد ذكرها في المادة 
تكون   (2 األشغاالمشتريأن  أو  أات  كلياً   و ل  والمنفذة  النفقة  ألجلها  المعقودة  نشاط    الخدمات  لصالح  جزئيًا  أو 

 . وملحوظة في الموازنة السنوية لها ركةالش
 ثاًل.ألجلها النفقة، كالفاتورة م وريد األصل أو تقديم الخدمة المعقودة توفر مستند يثبت مطالبة الغير بقيمة ت (3
 مة والمعقودة ألجلها النفقة.مقد و الخدمات اللبنود المشتراة أاستالم الشركة فعليًا ل توفر مستند أصولي يثبت  (4

 فالصر إجراءات   29 المادة
 التالية: صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق تصفية و رة مذكبموجب المعقودة  ةالنفق يجري صرف ( أ)

 رف النقدي. للصالسقف المحدد نقدًا من العهدة النثرية، على أال يتجاوز  (1
 ل معها.البنوك المتعام   حد أعلى   يكشب (2
   ...( ،اعتماد مستندي ،البنك )حوالة بنكيةعلى   تحويل (3

الة  وإرفاق المستندات الد   ،الصرف  موجبات يع  التأكد من استكمال المعاملة لجم   بعد ال يتم صرف النفقة إال ( ب )
ذلك و على  والتأشياكتمال  ،  والمصادقات  ووفالموافقات  عليها  و مملاللصالحيات    قاً رات  سؤوليات المنوحة 

المعتمدة بموجبه أو بموجب نظام اإلجراءات الخاص جراءات  النظام واإلأحكام هذا    عم نسجم  ، وبما يالمحددة
 بالشركة.

، وتحفظ لدى  ليشير إلى سداد قيمتها  "مدفوع"خاتم  متى تم صرفها بثائق المعاملة المالية  و و مستندات    رمه  ت   (ج)
 . رة الماليةاإلدا
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لية قبل صرف ضمن وثائق المعاملة الما  امات ز تلاالذ  تنفي  توفر ما يشير إلىن  أكد م الت  يالمالير  المد على   ( د )
 االستحقاق الناتج عنها. 

ل  (ه) من  أ  لمديريجوز  مبلغص  يفوضهو  لمقدماً   اً رف  استد ما،  لتزام  اتنفيذ  قاء    بشرط  عإذا  ذلك  الظروف  ت 
 الصرف. الحصول على الضمانات الكافية قبل

 اال باعتماد السلطة االعلى منه.  هب صة رين اعتماد صرف مبالغ خان او المديي عاملالحد ال يجوزال   (و)

 تحرير الشيكات  30 المادة
الش ( أ) يكون  أن  ويجب  بياض  على  أو  لحاملها  شيكات  تحرير  يجوز  أو  ال  طبيعي  شخص  باسم  مسحوبًا  يك 

بل المخول  قند الصرف من  تع على مس التوقي   ويراعى  ،فقطوال يصرف إال للمستفيد األول    ،تباريةشخصية اع 
 .تالمه الشيك المقابل إصدار سند قبض يفيد اسبو  ،سبقستالم بناء على تفويض مباال

 المالي. تحت رقابة المدير و  اإلدارة الماليةفي المتوافقة لعقد نفقات الشركة االحتفاظ بأرومات الشيكات  يجري  ( ب )
اتخ (ج) بعد  إال  ضائع  بدل  شيكات  سحب  يجوز  الال  اإلجراءات  للتأكد  الاذ  فقد مزمة  من    الشيك  انن  األصلي 

 .أخرى  ستقبل من ناحية  فه في المر صعدم    وضمان ،ناحية

 طباعة وحفظ وترقيم الوثائق المالية   31 المادة
و  ( أ) الصرف  سندات  لاتطبع  والدفع  إشرافالستالم  تحت  وبمعرف  لشيكات  المالي  المديرالمدير  وتودع  ة  في ، 

 . ، على أن يجري تخريجها أصوالً مستودعال
 قابة المدير المالي.ر ن تحت م آان كالمستعملة في م يكات غيراالحتفاظ بسندات الصرف وبالشيجري  ( ب )
بتر  (ج) الصرف  سندات  المسك شقم  وكافة  خاص  هذال  ويراعى  متسلسل،  برقم  المالية  عند    تندات  التسلسل 

 لنسخ الملغاة.استخدامها مع االحتفاظ با
 دات القبض أيضًا. تنطيق قواعد طباعة وحفظ وترقيم سندات الصرف على سن ( د )
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 لفالس: بعاالباب الس
 أنواع السلف  32 المادة

 نوعين:  ىسم السلف إلقت
تصر  (1 دائمة:  المصرو سلف  لمواجهة  اافف  العمل  طبيعة  تتطلبها  التي  األعمات  هذه  وتحدد  ل لمستمرة، 

قبل مدير اإلدارة المعنية، وبعد موافقة المدير   السلف لهم منمكن صرف هذه  والموظف أو الموظفين الم
 الصرف أصواًل. كمال إجراءات واست

لتنفيذ  ألغراض مة: تصرف  سلف مؤقت (2 الشركة وبشكل طارئ أ حددة  صرفها   ي وغير دوري، ويجر   عمال 
  .اءات الصرف أصوالً بعد موافقة المدير واستكمال إجر 

شخصية (3 الش  من حت  :  سلف  في  الراتب  للعاملين  بضمان  بهو ركة  خاصة  وإجراءات ألسباب  نواظم  وفق  م، 
  عمل والعاملين فيها، تسدد على أقساط من قبل العامل.ارة الشركة، ووفقًا لنظام الدها إد تحد 

 ف صرف السل  33 المادة
  ، و من ينوب عنه أ  ،ير بصفته آمرًا للصرفمد المن    الموافق عليهاتصرف السلف بموجب طلبات الصرف   ( أ)

يحدد   أن  التابد و   افيهعلى  األمور  المقة  اسم  الغاسلية:  السلفة،  مبلغ  السلفة،  من  تاريخ  تفيد  السلفة،  من  ية 
 .ردادهاالسلفة، أسلوب استانتهاء 

ج ( ب ) لما  وفقًا  الموظف  من  السلفة  عليهاء  تسترد  الموافق  الصرف  الصرف  بطلب  آمر  ما  ،من  ليًا  وتعالج 
 . كسلف شخصية أجل المصاريف أو وفيما إذا كانت قد صرفت مننوع السلفة ل اً بيًا وفقومحاس

بالدف (ج) فورًا  صرفها  عند  السلفة  أيضًا  تسجل  تسويتها  تسجل  كما  الاتر  تصفى  والسلفة  بالدفاتر،  الدائمة  سلف 
 ي. لعام المالالنقدي منها وإيداعه في المصرف في نهاية االمؤقتة ويسترد الرصيد 

بقر  ( د ) السلف  سقوف  باقتراح  يصدر  ار  تحدد  المدير  ف  الماليالمدير  من  من  الماليه  يحدد  البنود    ممكن ختلفة 
 . السقوف سنوياً  ، وتجري مراجعة هذهلكل نفقة قصىالصرف منها والحد األ

خاصةي (ه) ألغراض  مؤقتة  سلفة  صرف  حدود   بناء  بالعمل   جوز  وفى  المختلفة  اإلدارات  طلب  على 
م  لسلفة، ويحظر استخداافي قرار الصرف المدة المحددة لتسوية  خولة لهم، على ان يحدد  تصاصات الماالخ
 . غراض المخصصة لهاقتة في غير األلفة المؤ الس

ت (و) يجوز  صر   ،ؤقتةالمالسلفة    ريجي ال  يجوز  الوقوال  نفس  في  واحد  لشخص  مؤقتة  سلفة  من  أكثر  إال ف  ت 
 .ؤقتة لغير العاملين بالشركةكما ال يجوز صرف سلفة ممجتمعين،  بموافقة مدير الشركة والمدير المالي
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 سلف لاتصفية   34 المادة
الم ( أ) المدير  عيعمل  متابع الي  مو لى  في  واستردادها  السلف  تسديد  مدير  ة  يعلم  أن  وعليه  الشركة اعيدها، 

ن الموظفين في حاالت تأخرهم عن السداد ل تأخير في تسديدها أو ردها، وتسترد السلف مخطيًا عن ك
 ى الشركة. واحدة من مستحقاتهم لد  خصمها دفعةأو 

تمادها  مقتضى مستندات تمت مراجعتها واع لدائمة بلفة ادية التي تتم من السقتؤيد المدفوعات النيجب أن   ( ب )
حصول على ة، يستثنى من ذلك الحاالت التي يصعب فيها الفي اإلدارة الماليمن قبل الشخص المخول  

ت  مستند بشرط   المخولالمن قبل  د  مت  عأن  المالية    شخص  السقو   أوفي اإلدارة  المدير حسب  ف من قبل 
 . عندماله  بن قالمعتمدة م

الدائمة بشيك    تعويض وتسويةيتم   (ج) السلفة  ل الصرف و عندما يصأ نهاية كل شهر    يفما يصرف من 
 .من قيمتها %50منها الى 

تسوية كافة  ، ويشترط  يةدارة المالقل كل شهر بمعرفة اإلمفاجئًا مرة على األ  يتم جرد السلف الدائمة جرداً  ( د )
 ة. ينهاية السنة المالأيام من عشرة الكلف الدائمة والمؤقتة 

،  اهد المدة المقررة لض الذي صرفت من أجله وفى حدو د انتهاء الغر قتة بمجر المؤ   يجب تسوية السلف (ه)
 هر إذا لم تصرف في االغراض المخصصة لها.مع وجوب رد السلفة المؤقتة في نهاية الش
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 صناديق: الثامنالباب ال

 ناديقإنشاء الص  35 المادة
أ صندوقًا رئيسيًا في الشر  ( أ) التي ترد    لفةن مصادر التوريد المختوغيرها ميكات  م النقدية والشاستال   كة يتولىي نش 

 اليها.
أ ( ب ) رد النقدية كل يوم إلى حسابات  حاجة مواقع الشركة المختلفة في المحافظات تو صناديق فرعية حسب    ت نش 

 عتمدة.لمصارف المالشركة في ا
صندوقالشركفي    ي نًشأ (ج) الرئيس ألحفظ    اً ة  المستندات  )عقد  صول  ( .....الخ.  ي،ر تجاالسجل  ال  ،يسالتأس ية 

وال يتم  ذات األثر المالي،  الشركة  في  مة  المستندات الهامن    وغيرها ة بين الشركة والغير  صول العقود المبرمأو 
 مدير المالي.الخر مع الها إال بمفتاحين أحدهما مع مدير الشركة وافتح

 مين الصندوق مسؤولية أ  36 المادة
بالحركة  أمين الصندوق كشوفاً   عدّ ي   ( أ) يبيناليوم  النقد الرصيد    فيها  ية للصندوق  ية، تراجع هذه  النقدي والسلف 

قة يومية بين الرصيد الدفتري ية مع أوراق االستالم والصرف، مع إجراء مطاب من اإلدارة المالالكشوف يومياً 
 . ليوالرصيد الفع

كشوفاً   عدّ ي   ( ب ) الصندوق  مرتبةبج  أمين  بالصندوق،  المحفوظة  الشيكات  تواريخ  ميع  لمتابعة  االس   حسب  تحقاق 
 مدة في مواعيدها. يدها للمصارف المعتا أو تور حصيله ت

الرئ  ر علىيحظّ  (ج) الفرعي الصرف من اإليرادات،  أمين الصندوق  أو  ا إيسي  وبقرار  لظروف االستثنائية  ال في 
 . و منفردين كأل في حدود سلطتهلي أو المدير مجتمعين أ ر المالمديكتابي مسبق من ا

 صرف.  وامر دفع أو أوامربموجب أ ف إالفيذ أي عملية صر وق تنين الصند مى أر عل ظيح ( د )
، وكل ما  كةو مستندات ذات قيمة تخص الغير في صندوق الشر ق إيداع أي مبالغ أيحظر على أمين الصندو  (ه)

 قانونية. وإال تعرض للمساءلة ال شركةوال الر من أمعتب  يوجد في الخزينة ي  
بم ال يجوز االحتفاظ لدى أمين ص (و) الشركة  يندوق  ابلغ  المبلغ  الشركة والذي الحتياج  لالزمزيد عن  تحدد    ات 

المدي من  بقرار  اقتراحقيمته  على  بناًء  الروا  ر  حاالت  ذلك  من  ويستثنى  المالي،  تحت المدير  النقدية  تب 
 م من تاريخ تسليم الرواتب. تسليمها خالل ثالثة أيادوق ن الصنالصرف والتي يتعين على أمي
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ي مستند ذا قيمة أو  أ  و حواالت أ شيكات  و  أنقود  ه من  عهدت  يملة عما فية كاوق مسؤول مسؤولمين الصند أ (ز)
ضامن عن كل سلفة فرعية تسلم  بالت  عهدته شخصيًا، كما يكون مسؤوالً   يكون فمحتويات الصندوق ت   وجميع

 جراءإمحله بعد  لى من يحل  إيتم نقل سلفة الصندوق    ،تهو وفاأ  ،مين الصندوق أر  تغييحالة    وفى  ،من سلفته
 المالية.دارة فعلي بمعرفة االجرد 

 جرد الصناديق   37 المادة
الت ( أ) السنة  دده المدير المالي، باإلضافة إلى جرد نهاية  مفاجئ في أي وقت يحخضع صناديق الشركة للجرد 

 ويات الصناديق. محت لجميع المالية للشركة، ويكون الجرد شامالً 
ال ( ب ) الينفذ  من  بقرار  تشكل  جرد  لجنة  قبل  من  أجرد  وبحضور  امدير،  حالمين  وفى  ظهو لصندوق،  فرق ة  ر 

  دير المالي التخاذ االجراءات الالزمة وتحديدئيس اللجنة إلى الميرفع األمر فورًا من قبل ر   لنقص او الزيادةبا
 المسؤولية. 
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 والمخزون  مستودعات : التاسعالباب ال
 إدارة المستودعات   38 المادة

، ووفقًا  دعات فرعية موزعة في مواقع عمل الشركةشركة ومجموعة مستو زي للمستودع مركيمكن أن يحدث   ( أ)
 فًا مسؤواًل عنه يعتبر أمينًا للمستودع.ع موظ ود كل مستالعمل، ويسمى ل ات اجلما تفرضه احتي

في    المعتمد   إلجراءات المستودعات في نظام اإلجراءات والرقابة عليها وفقًا    الموجودات   تخزينيتم استالم و  ( ب )
 . لشركةا

تكون بعهدته  و   ع""أمين المستود لمستودعات  التي ترد للشركة إلى الموظف المختص با  الموجودات م جميع  تسل (ج)
 افة اإلجراءات الخاصة بالفحص واالستالم.خاذ كاتك بعد وذل

 ات جرد المستودع  39 المادة
المستودعتت  ( أ) على  الرقابة  والفجائي  ات م  الدوري  والتفتيش  الجرد  طريق  إلى  باإل  ،والمستمر  عن  الرقابة ضافة 

 ذلك. ة عني مسؤولالمدير المالب  لية متمثلةً دارة الماوتكون اإل ،لمنظم في السجالت القيد ا بواسطة
حالة   ( ب ) في  في  عجز  المستودعوجود  الموظ   موجودات  إرادة  عن  خارجة  المألسباب  ووفقًا   ،سؤولف  يمكن 

ر  تب  ع ي  وإال  ،ز على حساب الشركةتسوية العجموافقة مدير الشركة اتخاذ قرار ببعد  المالي و   المدير  ات قدير لت
 مسؤواًل عن العجز.  ودعلمست ن اسؤول عالموظف الم

 المخزون إدارة   40 المادة
ر وتحدد ما يعتبر مستم  المواد التي تندرج ضمن احتياجات العمل الواجب توفرها بشكل  تحدد الشركة قائمة ( أ)

مخزون  بمثابة  ت  منها  الواجب  المخزون  كمية  وتحدد  لها،  هاستراتيجي  من  في ذ وفره  داثم  بشكل  المواد  ه 
 ودعات.لمستا

المدير المالي مسؤواًل عن  ويكون    ،لتأمين المخزون   مة المالئ  واإلجراءات   السياسةضع  كة أن ت ة الشر على إدار  ( ب )
 . هاالتأكد من تنفيذ 


