
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالصرف للربامج السياسات اخلاصة 
  واالنشطة

 مـالكري رآنـالق ظـلتحفي ريةـالخي ةـللجمعي

 يـــالخفج ظةــبمحاف



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفــــحة البيــــــــــان

بالصرف السياسات اخلاصة : الفصل العاشر
 13-3 للربامج واألنشطة

 هرســالف



 

4 
 

 
 
 نفقاتاملصروفات وال اإلجراءات املالية يف

 بإحدى صرف سند وج مب العامة املصاريف أو األنشطةو للربامج سواًء املصاريف سداد يتم -1

 : التالية الطرق

 . النثرية املصروفات عهدة من أو النشاط عهدة من نقدًا .1

 . عهام املتعامل البنوك إحدى على بشيك .2

 (.بنكية حوالة) البنك على حتويل .3

 الدالة املستندات فاقوإر الصرف مسوغات جلميع ملةاملعا استكمال من التأكد بعد ذلك ويتم

 صاح  من لصرفا واعتماد املختصني ملوظفنيا من عليها التوقيعات واكتمال ذلك علي

 . الالئحة هذه يف املوضحة لإلجراءات وطبقًا الصالحية

 به مُتربع مالي صيدر هلا اليتو واألنشطة ربامجال على اجلمعية يف الصرف عملية تتم-2

 على الصرف ل ط منوذج تعبئة خالل من الصرف حمل املالي العام موازنة يف أومعتمدة

 على: لصرفا طل  منوذج حيتوي أن وينبغي النشاط

 لصرفا بطل  املعين القسم أو اإلدارة بيانات . 

 له الصرف ملرادا البند أو النشاط أو الربنامج بيانات . 

 املعتمد والرصيد يهاف اعتماده مت حال يف العام ةموازن يف الربنامج أو البند رقم حتديد . 

 للصرف الطالبة اإلدارة توقيع . 

 الصالحية صاح  اعتماد . 

 تربع وجود خالل من أو ازنةاملو خالل من الرصيد توفر فيدي مبا املدير التنفيذي ثماحملاس   توقيع 

 . للربنامج ودعم
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 ليةعم إمتام وبعد البنود بني لةمناق منوذج إعداد يتم ملبادرةا أو للربنامج رصيد توفر عدم حال يف -3

 :التالية البيانات على لةاملناق منوذج وحيتوي الصرف ندس مبوج  الصرف عملية إجراء يتم املناقلة

  له املناقلة املراد الربنامج أو البند . 

  همن املناقلة املراد الربنامج أو البند . 

  رادامل البند يف رصيد توفر على املالية اإلدارة تأكيد بعد لةاملناق إجراء على الصالحية صاح  موافقة 

 . منه املناقلة

  هتسويق يتم حتى الربنامج هذا على قرضًا أو العامة البنود نم دعم هي هل املناقلة هذه نوعية حتديد 

 .   له تربعات وصول أو

 أحد على جلمعيةا قبل من مسحوبة شيكات وج مب املصروفات سداد عند صرف أمر حترير يتم-4

 :   ليةالتا البيانات على  الصرف مرأ  وحيتوي معها التعامل جيري اليت البنوك

 . املستفيد اسم .1

 . احلساب ورقم عليه املسحوب البنك اسم .2

 . وكتابة رقمًا املبالغ .3

  املسحوب الشيك رقم .4

 . الصرف أسباب .5

 . ( راجعه ، أعده)  الصرف أمر اجعةومر إعداد يف شاركت اليت األطراف كافة توقيع .6

 . هلم املخولة املالية تالصالحيا حدود ويف الصالحية أصحاب توقيع .7

 للمستفيد البنك بلق من النقود دفع مبوجبه يتم الذي القانوني واملستند الصك هو الشيك-5

 : يلي ما فيه ويراعى

 . املستفيدة للجهة الصريح االسم ذكر.  1

 . وكتابة رقما املدفوع املبلغ تسجيل.  2

 . الصالحية صاح  اعتماد.  3

 ( .قطف األول للمستفيد يصرف) بعبارة ختمه.  4
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 . بإعداده يقوم أن سبةاحملا قسم غري على حيظر كما ، الصرف أمر بدون شيك أي إصدار حيظر -6

 من الشيكات صرف أمر ويتألف للصرف املربرة لوثائقا كافة الشيكات صرف أمر أصل مع يرفق -7

 . مبوجبه للقيد للحسابات أصل

 . الصرف أمر عتمادا قبل املراجعة يفيد مبا ليهاع التأشري أو الصرف مستندات ختم جي  -8

 احلصول جي  الغري هجتا اجلمعية ذمة إبراء على إثبات دليل الشيكات صرف سند يصبح حتى -9

 ذكر مع الشيك رةصو على الشيك مستلم يوقع أن و لذلك املوجبة احلاالت يف قبض سند على

 . والصريح الكامل االسم

 ذلك شابه وما إجيارات يدتسد أو متداولة أو ثابتة صولأ أو خدمة ملورد الشيك حترير حالة يف-10

 . بالشيك( قبض) صيلحت سند أو نقدية فاتورة على احلصول يلزم

 من استالمها أو تودعاتللمس وإضافتها املوردة ألصنافا استالم بعد املدفوعات تتم أن األصل -11

 وجيوز ، اجلمعية مع عهدهت أو ارتباطه بتنفيذ اآلخر طرفال قيام بعد أو ، للشراء الطالبة اجلهة

 قبل الكافية لضماناتا على احلصول بشرط ذلك لضرورةا اقتضت إذا مقدمًا القيمة صرف للجمعية

 . الصرف

 صرفه املطلوب ملبلغا أن من التحقق جي  مشرتيات أو تعاقدات نتيجة مبالغ صرف حالة يف -12

 : يلي ما اعىير وأن التعاقد بشروط وارد هو ما يطابق

 . نهم وخمتومة املورد باسم طبوعم منوذج وعلى أصلية الفواتري تكون أن .1
 . منسوبيها أحد باسم ليسو اجلمعية باسم املستندات هذه تكون أن .2
 .  شراؤها مت اليت األصناف عن للمخازن اإلضافة إذن .3
 واملواصفات لعيناتل مطابقتها يفيد مبا فاتورةال على والتوقيع املوردة األصناف فحص .4

 .املطلوبة
 ( . الشراء)  التوريد أمر صورة .5
 . استالمها روحماض الرتميمات أو األعمال مستخلصات .6
 . لثمنا سداد فور املستندات ختتم أنو صرفها يسبق مل الفاتورة بأن التأكد .7
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 السند معد واسم غاءاإلل سب  موضحًا صورته مع ندالس أصل يرفق:  امللغاة الصرف سندات -13

 . وتوقيعه ثالثيًا

 املستندات من وغريها الكشوفو والفواتري والبيانات وثائقال بها يقصد: للصرف املؤيدة الوثائق -14

 هذه يف املذكورة لصرفا مستندات مع ترفق أن جي  اليتو النفقات صرف لعمليات واملؤيدة املربرة

 تاخلدما أو األشغال أو تلزماتاملس أو املشرتيات وبأن لصحيحا الوجه على متت أنها يفيد مبا ، الالئحة

 باسم والفواتري والبيانات قالوثائ هذه تكون أن وجي  ، هااستالم مت قد وأنه اجلمعية لصاحل متت قد

 .فيه دمةاملق للتاريخ مقاربة حديثة خوبتواري منسوبيها أحد باسم وليس اجلمعية

املدير  مبوافقة الصرف يتم أن جاز الصرف قبل معني مبلغ الستحقاق املؤيدة املستندات فقدت إذا -15

 على الالزم التعهد يأخذ أن وبشرط الصرف سابقة معد من التأكد بعد يفوضه من أو التنفيذي

 طال  يقدم أن رتطويش الصرف تكرار على ترتت  دق اليت النتائج مجيع بتحمل  الصرف طال 

 ملنع الالزمة إلجراءاتا واختاذ الالزم التحقيق جراءإ بعد وذلك ، للمستندات فاقد بدل الصرف

 مستندات مع الشأن ذاه يف ُأجري الذي التحقيق تيجةن إرفاق وجوب مع األصلي املستند استخدام

 . الصرف

 الصرف يتم نأ جيوز ذلك ومع الداخلي لضبطا لتحقيق بشيكات يتم أن الصرف يف األصل-16

 (.املؤقتة العهدو املستدمية العهد) الالئحة ذهه يف الواردة احملددة للقواعد طبقا نقدا
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 أوالً : السلف املستدمية:

 ُيسّلم الذي املبلغ أنهاب الالئحة هذه يف املستدمية لفةبالس يقصد:  املستدمية الُعهد طبيعة  -1

 اجلمعيةب ير التنفيذاملدي مبوافقة عنهم ينوب من وأ الصندوق وأمني باجلمعية الطالبة لجهةل

 املبلغ هذا يستعاض نأ على ، العمل احتياجات وفق لةوالعاج النثرية املدفوعات على منه للصرف

 . االنتهاء من يقرتب عندما

 للربامج خصصةامل العهد وبني مستدمية أو مؤقتة كانت سواء العهد يف الفصل جي  --2

 .واحد لشخص صرفت ول وحتى بينهما الدمج جيوز وال  واألنشطة

 شخصية كعهدة سجلت ولكن هلا مستخدمة جهة أي وأ اجلمعية أقسام على عهدة أي تسجل ال -3

 .  عليه وتسجل معني موظف قبل من تستخدم

 .خرآ شخص من لشخص عهدة أو أخرى ةمالي عهدة من مالية عهدة صرف جيوز ال -4

  التنفيذي املدير من عتمدي أن على الطالبة اإلدارة ل ط على ُبناًء املستدمية بالسلفة يصرح -5

 ضوء على زمنية رتةف كل احلد هذا يف النظر عادةإ وينبغي ، األقصى حدها الطل  يف وحيدد

 من للسلفة طل  وحيرر ، نقصانال أو بالزيادة القرار تنفيذيال املدير ويتخذ ، منها الفعلي املنصرف

 : التالي النحو على وصورة أصل

 القيمة حتويل أو كالشي صرف أمر حترير ألجل اعتماده بعد للمحاسبة يرسل:  األصل . 

 املستدمية للسلفة الطالبة اجلهة مع تبقى:  الصورة . 

 والذي ، للمستفيد يبنك حتويل منوذج أو شيكات رفص أمر مبوج  املستدمية السلفة ُتصرف -6

:  والصورة ، املعتمد لفةالس طل  أصل به مرفقًا ساباتاحل إىل يرسل األصل:  وصورة أصل من يعد

 . للمحاسبة صورةو للبنك فاألصل البنكي لتحويلا أما ، املراجعة لغرض الصندوق لدى تبقى

 السلفة وفاتمصر كافة لتسجيل خاصًا جاًلس املستدمية بالسلفة إليه يعهد من ميسك -7

 . والتدقيق جعةللمرا السجل هذا خيضع أن على فالصر أذون واقع من بأول أواًل بالتفصيل
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 للمصروفات( لتحليليا الكشف) السجل إرسال يتم اذالنف من املستدمية السلفة تقرتب عندما-8

 املؤيدة واملستندات صرفال أذون أصول به مرفقًا سلفةال من صرفه مت ما الستعاضة إىل احملاس 

 : يلي ام املستندات هذه يف يتوافر أن وجي  للصرف

 خبتم خمتومة( قبض داتسن – فواتري) مسلسلة بأرقام مطبوعة دفاتر من املستندات هذه تكون أن .1

 . العربيةب حمتوياتها توضح العربية بغري كانت وإن العربية باللغة ومكتوبة الشركة

 .ةللسلف الطالبة اجلهة من معتمدة تكون أن .2

 . ُسدد أو  ُصرف  خبتم عليها اخلتم يتم .3

 .واحلروف باألرقام املبالغ كتابة تتم .4

 . املصروف سبابأل كاٍف وصٍف على املستند حيتوي أن جي  .5

 . منسوبيها أحد اسمب وليس اجلمعية باسم املستندات تكون أن .6

 . تقدميها ريخلتا مقاربة بتواريخ املستندات تكون أن .7

  .الصالحية أصحاب من احملدد املبلغ عن املستدمية السلفة من يصرف صرف مستند أي يزيد أاّل .8

 نوع يوضح ليداخ منوذج استخدام يتم لصرفل مؤيد مستند على احلصول تعذر حالة يف-9

 من أو املالي املشرف نم وتعتمد  للسلفة الطالبة جلهةا من ويوقع به والقائم تفصيليًا املصروف

 .احلدود أضيق ويف استثنائية حاالت يف ذلك ويكون يفوضه

 تكرار عدم من يتأكدو لطبيعتها طبقا بالدفاتر اوتسجيله باملراجعة اجلمعية حماس  يقوم-10

 .تعاضتهاالس بنكي لأو حتوي شيكات صرف إذن حيرر ثم(  روجع) خبتم وختمها دفعها

 اجلرد لنظام عختض وكذلك اخلزائن مثل لدوريا اجلرد لنظام املستدمية السلفة ختضع-11

 واملدير املالي املشرف ىلإ يرفع تقريرًا اجلرد بنتيجة عدوي املالي املشرف طل  على بناء املفاجئ

 .الفروق يةلتسو الالزمة اإلجراءات تتخذ مث السلفة هلا التابع اإلدارةو التنفيذي

 تسويتها تتم أن بعد الإ آخر موظف إىل نقلها جيوز ال شخصية عهدة املستدمية السلفة تعترب -12

 املشرف من معتمد وتسلم استالم حمضر بذلك يعد نأ على ، عنها املسؤول املوظف طرف وإخالء

 يف العاملني ألحد يعهد أن األحوال من حبال جيوز وال ، ذيالتنفي للمدير النقل أمر وصالحية املالي

 . الداخلي الضبط نظام على ظةللمحاف وذلك املستدمية بالسلفة احملاسبة
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 لتالية:ا احلاالت يف املستدمية السلفة ىتصف -13

 السنة بداية يف كاملة تستعاض أنها كما البنك، إىل نهام املتبقي ويورد املالية السنة نهاية يف

 اجلديدة. املالية

 .املكت  الإقف بسب  منها الغرض النتفاء تصفيتها هلا الطالبة اإلدارة تطل  عندما

 أو الوفاة أو ملرضا أو كاإلجازة األسباب من ب س ألي آخر موظف إىل موظف من تنتقل عندما

 .العمل إنهاء

 النظام يف هاتسجيل ألجل احملاس  إىل ولحت املستدمية السلفة مستندات مراجعة بعد -14

 بعدم احملاس  على أكيدالت مع طبيعتها، حس  ستفيدةامل احلسابات على وحتمل حمللة، احملاسيب

 . جمملة ساباتح يف وإقفاهلا إمجالي بشكل السلفة تسجيل

 من للعاملني سلف أو احلوافز أو املكافآت أو اإلضافية جوراأل أو واألجور املرتبات صرف جيوز ال -15

 املستدمية. السلفة

 : يلي ما ملستدميةا السلفة عن مسؤواًل يكون فيمن طيشرت -16

 موافقة من البد جلزئيا الدوام أصحاب من كان وإذا عيةاجلم يف الدائمني العاملني من يكون أن-1

 يفوضه. من أو املالي املشرف

 املالية. ونبالشؤ حسابية مسؤولية مسؤول يكون أاّل-2
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 :املؤقتة: السلف  ثانيا  

 أومن موظفي اجلمعية ألحد ُيسلم الذي املبلغ أنهاب الالئحة هذه يف املؤقتة بالسلفة ديقص -1

 غري معني نشاط أو حمدد مشروع على لإلنفاق يفوضه من أو املالي املشرف مبوافقة عنهم ينوب

 .أجله نم صرفت الذي الغرض أو املشروع بانتهاء وتنتهي مقدمًا بدقة قيمته معروف

 أن على الطالبة اإلدارة ل ط على بناًء ينيبه من أو فيذيالتن املدير من املؤقتة السلفة دتعتم -2

 أصل من وحيرر ، هل ستصرف الذي واملوظف الصرف وجماالت السلفة مقدار الطل  هذا يف حيدد

 التحويل أو لشيكا صرف منوذج إعداد ألجل عتمادها بعد احملاسبة إىل يرسل  األصل:  وصورة

 . للمراجعة املؤقتة للسلفة بةالطال اإلدارة مع تبقى:  والصورة البنكي

 مستندات على ناًءأجله وب من صرفت الذي الغرض يف إال املؤقتة السلفة من الصرف جيوز ال-3

 يف املطلوبة الشروط نفس املستندات هذه يف يتوافر أن  وجي واملوضوعية الشكلية النواحي مستوفاة

 (.29/5 مادة) املستدمية السلفة مستندات

 يعد والذي لمستفيدل بنكي حتويل منوذج أو يكاتش صرف سند مبوج  املؤقتة السلفة فتصر -4

 يف تبقى  والصورة ، عتمدامل السلفة طل  أصل به رفقًام احملاسبة إىل يرسل األصل وصورة: أصل من

 . اباتللحس وصورة للبنك فاألصل لبنكيا التحويل أما ، املراجعة لغرض الدفاتر

 من صرفت الذي الغرض نتهاءا تاريخ من أيام عشرة تتجاوز ال مدة يف املؤقتة السلفة تسوية متت -5

 الصالحية صاح  نم اعتمادها بعد والفحص لمراجعةل احلسابات إىل املستندات وتقدم ، أجله

 الالئحة هذه يف إليها ملشارا التوريد إجراءات حس  البنك وأ الصندوق إىل منها املتبقي توريد وبعد

 . لطبيعتها طبقًا املستفيدة تاحلسابا على وحتمل الدفاتر يف تسجل ثم ،

 : يةالتال احلاالت يف املؤقتة السلفة تصفى-6

 . البنك إىل منها املتبقي ويورد املالية السنة نهاية يف .1

 . منها الغرض النتفاء تهاتصفي هلا الطالبة اإلدارة تطل  عندما .2

 .العمل إنهاء أو الوفاة أو املرض أو كاإلجازة األسباب نم سب  ألي آخر موظف إىل موظف من تنتقل عندما .3
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 . تسويتها بعد إال ؤقتةم أخرى عهدة حوزته يف كان ذاإ األشخاص ألحد مؤقتة عهدة صرف جيوز ال-7

 : يأتي ما ملؤقتةا السلفة عن مسؤواًل يكون فيمن يشرتط-8

 من بد ال اجلزئي وامالد أصحاب من كان إذا و معيةاجل يف الدائمني العاملني من يكون أن .1

 . يفوضه من وأ املالي املشرف موافقة

 . املالية ونبالشؤ حسابية مسؤولية مسؤول يكون أال .2

 احلاس  وجتهيزات اتواملفروش واألثاث واألدوات اتواملعد األجهزة مثل الشخصية األصول إن-9

 حتت وتوضع شرتىت أو اجلمعية مستودع من تصرف اليت النقل ووسائل االتصال ووسائل اآللي

 الشخصي همالستخدام وظائفهم مهام نفيذت لغرض املوظفني من جمموعة أو موظف تصرف

 عنها مسؤواًل ويكون مة،مسل كعهدة وإثباتها(  لعينيةا العهد سجل)  يف وتسجيلها لقيدها ختضع

 عند اجلمعية إىل دتهاوإعا الصحيح الوجه وعلى اهلااستعم وحسن عليها واحملافظة سالمتها وعن

 . الطل 

 من خدماته تنتهي وظفم ألي الذمة براءة شهادة نحمت وال اخلدمة نهاية مكافأة تسدد ال-10

 ةعيني أو نقدية عهدًا كانت سواًء عليه املسجلة العهد ةكاف وإخالء بتسليم يقم مل ما اجلمعية

 .يسلمها مل اليت عهدال من عليه املرتتبة القيم سداد أو ،

 خطابات أو سنوية دعقو مبوج  اخلدمات من معيةاجل احتياجات تأمني على التعاقد يتم-11

 للصالحيات طبقًاو  اجلمعية يف الصالحية ح صا من اعتمادها بعد الغرض هلذا تعميد

 . إليه املخولة

 املستندات واسطةب سليم بشكل تنفيذها ضرورةبال يستلزم اخلدمات عقود اعتماد إن-12

 ويعترب للجمعية خليةالدا األنظمة يف عليها ملنصوصا لإلجراءات وطبقٌا املتبعة النظامية

 ، العقود هذه نفيذت صحة عن مسؤول واخلدمات عمالاأل بهذه املعنى للخدمة الطال  القسم

  من للخدمة املقدمة ةاجله مستحقات أو دفعات صرف دعن املالية  اإلدارة تأكد ذلك ويتطل 

 .املطلوب الوجه وعلى لسليما بالشكل  مت اخلدمة تنفيذ أنب املعنية اإلدارة أو القسم توقيع خالل
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 توفرت إذا املنتهية قودالع يف عليها املنصوص روطالش وبنفس اخلدمات عقود جتديد جيوز-13

 : اآلتية الشروط فيها

 على السابقة العقد مدة يف مرضى وجه على زاماتهالت بتنفيذ قام قد املتعهد يكون أن .1

 .التجديد

 أي أو العقد وضوعم األجور أو األسعار فئات لىع واضحًا اخنفاضًا طرأ قد يكون ال أن .2

 . ملطلوبةا اخلدمة ومضمون شكل يف عامة تغريات

 

 
 
 
 
 
 
 

 


