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 :مقدمة

تحدد هذه الالئحة السييساتييام الةالسة الة إتب عتاافيا لج الةةوسة خالة بأيية  ومتال خمةبإ ام  

 الشراء خالبحأسل خالأرف خالبسةسل خالرقا ة.ختبضةن فةإسام  الةالسة، خالبزامام الةةوسة 

 

 دف من الالئحة:اله

خذلك  ب اسق  لإةةوسة، فإسيا النشيييال الةالج العائم  األتيييا خالعتافد سان تيدف هذه الالئحة على 

 الةةوسة الةالسة.خ ةا  حالظ فإى متارد  لإوةل، األنظةة خالإتاح خالبوإسةام الةنظةة 

 

 مرجعية:ال

العتافيد خاجرراءام الةحياتيييياسية لإةةوسيام األهإسية الأيييييادرم من ختارم الوةيل خالبنةسية  -

 االربةافسة  الةةإ ة الور سة السوتدية.

 .لإةةوسة الحتكةةدلسل  -

 

 السيساتيام خالةاادا الةحاتياسة الةبوارف فإسيا خالةعاتلة قاتال فاما   تإبزم الةةوسة مبدأ االلتزام:

 خما نأت فإسه الةوايسر الةحاتاسة ذام الأإة  يذا الشون.

 

هذه الالئحة فإى رةسع الةوامالم الةالسة  الةةوسة خكل ما من شيونه  تسير  حك اممجال التطبيق:  

 الرقا ة الداخإسة فإسيا.الةحالظة فإى حمتال الةةوسة خعك ام 

 

 إجراءات التعديل:

ح  توييديالم تعبييرح فإييى الئحيية السساتيية الةالسيية يرلويييا الةييدير البنمسييذ  لإةنيية الحتكةيية 

 لةراروبيا خالبتصسة  الةتالعة فإسيا لةةإا اجدارم.
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 التعريفات:

الموضــحة أمام كل منها بالمســميات والمصــطلحات التالية أينما وردت بالالئحة المعاني  يقصــد  

 مالم يقتضي السياق خالف ذلك.

 التعريف المصطلح

 نظام الةةوسام خالةؤتسام األهإسة. النظام

 ختارم الوةل خالبنةسة االربةافسة. الوزارة

 مركز البنةسة االربةافسة  ةدم. الجهة المشرفة

خالبنةسية رةوسية اكبمياء األهإسية ال ياإلييييوية جشييييراف ختارم الوةيل  الجمعية

 االربةافسة عداريا  خمالسا .

 الئحة السساتام الةالسة لةةوسة اكبماء. الالئحة

عن هذه الالئحة خرةسع الةوإتمام الةدررة لسيا هج مإ سة خاصيييية   السرية والخصوصية

لإةةوسة ، خيةب حن تسييب دم لسةا يبأييل  وداء األفةال ذام الوالقة 

خكذلك ال يحق اتيييب داميا حخ نسييي يا أل  ررإ حخر عال  ةتالعة 

 كبا سة مساعة من صاكب الأالكسة.

مةبإ ياتييا خمن حريل الحأييييتل فإى تضييييع الةةوسية  ييدف كةيايية  نظام الجمعية المالي 

 سانام مالسة صيحسحة، نظاما  دقسعا  لبسيةسل خكمظ الاسانام الةحاتياسة 

فن لريق تأييةسم حخ شييراء  رناما محاتيياج كديب يمج  ةب إاام  

الةةوسة اآلتسة خالةسيييبعاإسة، خيبم من خالل الارناما عتاام األكدا  

ادا الةحاتياسة الةعاتلة الةالسة من خاقع الةسيبندام خاتيبنادا  على الةا

 قاتال  فاما .

تادح السييينة الةالسة األخلى لإةةوسة  دءا من تاريد صيييدخر البرخس    السنة المالية للجمعية

من التتارم، ختنبيج لج شييير ديسييةار من تيينة البرخس  نمسيييا،  

 .تنة مالسة  ود ذلك اتنج فشر شيرا  مسالديا   مدم كلخت تن 

 الةةإا الةنب ب من قال الةةوسة الوةتمسة لعسادم الةةوسة. مجلس اإلدارة

الةنب يب  تاتيييي ية يعأييييد  يه رئسا مةإا عدارم رةوسية اكبمياء ،   رئيس مجلس اإلدارة

 مةإا اجدارم.

 المشرف المالي 

 أمين الصندوق

الةيالسية لاعيا  لإبنظسم اليذ  يضييييويه  شيييي تنالرةسع اجشييييراف فإى 

الةحاتيييب العانتنج خيتالق فإسة مةإا االدارم خلق توإسةام ختارم  

 االربةافسة.الوةل خالبنةسة 

هت الةييدير البنمسييذ  لةةوسيية اكبميياء خالةسيييي تل فن تنمسييذ خ    المدير التنفيذي

 ختساتام الةةوسة خيباع لرئسا مةإا اجدارم.
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يييدف الب  س  الةيالج على تعيدير اكبسياريام الةةوسية من األمتال  التخطيط المالي 

خ سيان مأييييادر البةتييل البج يوبةيد فإسييا الب  س  لسييييد اكبسيارياتيه  

 خيشةل: خالتلاء  البزاماته الةالسة

ت  س  ميالج لتييل األريل: خيبوإق  مبرم تمنسية تزييد فن السيييينية  -

 الةالسة التاكدم.

خيبوإق  مبرم تمنسة قأييسرم ال تزيد  ت  س  مالج قأييسر األرل:  -

 فن تنة مالسة خاكدم.

 تشيييي ل خهج.الزمنسة المبرم خالل لإةةوسة التارد البدلق مةةتع اإليرادات

 خحية البارفام النعدية خاشيييبراكام الوضيييتية خاالفانام الح تمسة

 .فةإيا نبسةة الةةوسة فإسيا تحأل حخر  عيرادام

 كاجيةار البشييلسإسة   خالنمعام خالوالخام خاألرتر الرخاتب تشييةل المصروفات الجارية

 .كالة الةةوسة دخائر ختشةل .خال ير اء خالعرلاتسة

ــات  ــمصـــــــــروفـــ الـــ

 الرأسمالية

 خالنمعام لإةشيياريع،  خالرحتييةالسة الثا بة األصييتل امبالك ختشييةل

 .ال سرية اكبماء لةةوسة األخرى الب تيرية

 تبم حخ فنيدميا الارنياما،  تنمسيذ يبم فنيدميا  ياجيراد الفبرافا خهت مبدأ االستحقاق

 فةإسة تةت عذا فةا النظر  لض ال دمة،  تعديم حخ فند الاسع،  فةإسة

 كدخته فند  الةأييرخف يبم االفبراف كةا .ال حم النعدية تحأييسل

 .ال حم النعدية دلع فةإسة تةت عذا فةا النظر  لض خاتبحعاقه، 

 المركز المالي 

 الميزانية العمومية

 من محيدد تياريد لج لإةةوسية الةيالج الةركز يتإليييي   سيان خهج

 تعسيسم خيبم الةالسة،  خالبزاماتيا الةةوسة حصيتل فإى ختحبت  الزمن، 

 الثيا بية األصييييتل :مثيل لاسوبييا   كسييييب لج مةةتفيام،   نتدهيا

 .األمد لتيإة خااللبزامام خالةبداخلة، 

الةشيييياريع خاألنشيييي ة البج تييييسبم تنمسذها خالل فام قادم هج خ ة   الميزانية التقديرية

خاجيرادام الةبتقع تحعسعيا خالةأييييرخلام الةبتقع صييييرليا خالل 

السيييينية الةيالسية العيادمية خالبررةية الرقةسية لييا خلعيا لإعتافيد الوإةسية 

خالةن عسة  حسب يبم ر   الةاإلييج  الحاإليير خالةسييبعال. لالةسزانسة  

األخل فن رؤيية خ رنياما فةيل الةةوسية البعيديريية توار لج الةعيام 

 خخ بيا االتبراتسةسة الةسبعاإسة لإوام الةعال.

ــرادات  ــة اإليـ ــمـ ــائـ قـ

 والمصاريف

 خحما .الةحاتييياسة المبرم نياية لج تحضييير الةيةة العتائم من خهج

 /الةةوسة حفةال نبسةة فإى الحأييتل ليت العائةة هذه من اللرإ

 اجيرادام تادم لإذا .خمأيرخلام عيراداممن   الةشيرخع /الارناما

 اتييييب ذان ية ن خ البالج لائض،  هج لالنبسةة الةأييييرخلام فن

 لم عذا الارناما عكةال لج المائض  اتيب دام /الةانحة/الدافةة الةيام

 يةب يسييية  لم خعن حخرى،   راما لج المائض حخ اتيييب دام ينبه، 

 لالنبسةة اجيرادام فن الةأياري  تادم عذا خل ن .المائض عرراع

 .الوةز هذا لبل سة مأادر عيةاد يةب خ البالج فةز،  هج



 

6 
 الحقوق محفوظة جمعية اكتفاء األهلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإةوامالم الةالسة ال اصية  الةةوسة لج  خالبتتسق البسيةسل فةإسة هت القيد المحاسبي 

  شيي ل الةركز فإى مالسا يؤتر اذخنام قسد مرقةة  البسييإسييل خالذ 

 الةانب مبساخيسن،  شعسن من يب تن الةزدخج خالعسد .خمإةتس مااشر

 لإعسد الدائن الةدين، خالةانب

 الرخاتب كةأييياري  تةسزه   لاسوة خله  ذاته،  موسن كسييياب خهت بند الموازنة

 لةةوسة الحسييا ام دلسل إلييةن مدرج خهت موسن،  حصييل حخ مثال، 

 .اكبماء

 المصروفات التشغيلية

 الجارية

 كالةأييييرخلام خاكدم،  مالسة لبرم ت دم البج الةأييييرخلام خهج

الةأيرخلام   ( حما الد تإمتن قرلاتيسة،  )رخاتب،  لإةةوسة االفبسادية

 لبرم من ألكثر الةةوسة ت دم البج الةأيييرخلام ليج الرحتيييةالسة

 .الثا بة األصتل شراء :مثل مالسة  

 ختةثيل ) شيييييريية(،  خدخريية نظيامسية رياريية مأييييرخليام خهج الرواتب

 ليا تسييتية قستد خيةر  الةؤقبسن،  حخ الدائةسن الةتظمسن مسييبحعام

 .الدلع فدم كال لج

 تحعسق لج الةةوسية ختسييييافيد الةةوسية،  مةبإ يامت تن  اللياليب لج األصول

 خحصييتل الثا بة،  خاألصييتل الةبداخلة،  األصييتل ختشييةل عيراداتيا، 

 .حخرى

 خالةاإغ الباريد،  من الةحاتيياج العسد م تنام يتإليي  نةتذج خهت سند القيد

 الالتمة اجدارية خالبتاقسع خالشرح الدائن،  خالةانب الةدين،  خالةانب

 خالباريد،  الةسيبمسد،  اتيم من :الأيرف  سانام يتإلي  نةتذج خهت سند الصرف

 الأيرف،  ختياب الأيندخ،،  حمسن ختتقسع الةسيبمسد،  ختتقسع خالةاإغ، 

 .خمساق البرقسم نظامسا   الةسبند خي تن

 خالباريد،  الةسييبمسد،  اتييم من :العاض  سانام يتإليي  نةتذج خهت سند القبض

 العاض،  خنتع الأييندخ،،  حمسن ختتقسع الةسييبمسد،  ختتقسع خالةاإغ، 

نسييد)  تال  من خيأييدر خمسيياق البرقسم،  نظامسا   الةسييبند خي تن

 (. خصترتسن لإدالع حصل
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           السياسات المالية والمحاسبية

 االفبةاد، يبم تسيةسل العستد الةحاتياسة من خاقع مسيبندام موبةدم من حصيحاب الأيالكسة لج  -1

 خخلعا  لألتا خاألفراف الةحاتاسة الةبوارف فإسيا.

تعتم الشيؤخن الةالسة مع الةرارع الداخإج  البوكد الةسيبةر من صيالكسة النظام خمالئةبه مع  -2

خالبحإسيل خالب  س  خالرقا ة خمبيا وية األفةيال لةيالج خالةحياتيييياج االكبسيارام خمب إايام الوةيل ا

 لسه خالسوج لبحديثه خت تيره خع عائه مبناتعا  مع حفإى مسبتيام األداء الةحاتاج.

يبم تسيييةسل العستد الةحاتييياسة من خاقع الةسيييبندام الةوبةدم من حصيييحاب الأيييالكسة لج  -3

 االفبةاد خخلعا  لألتا خاألفراف الةحاتاسة الةبوارف فإسيا.

االكبماظ  الدلاتر خالسيييةالم الةحاتييياسة خالعتائم الةالسة خرةسع الوةإسام الةحاتييياسة يةب  -4

   ريعة تبس  أل  لرف له فالقة  الررتع خااللالع فإسيا لج ح  خقت مناتب.

االربةافام خالعرارام لج الةةوسة فإى حتيياس حرشييمة السييةالم خالةسييبندام خمحاإليير  -5

 فإةج خ  ريعة منظةة.

خالةإمام لج األرشييس  لةدم ال تعل فن فشيير تيينتام  يةب حن تحبمظ الةةوسة  السييةالم  -6

 خ ةا ال يبوارإ مع األنظةة الةوةتل  يا لج الةةإ ة  يذا ال أتص.

يبتلى رئسا مةإا اجدارم حخ من يمتإليييييه كبيا سيا نسيا ية فن الةةوسية البتقسع فإى الوعتد  -7

خي تن تتقسوه فإسيا مإزما  لإةةوسة، خيرلع الةدير  خاالتماقسام البج تمبضييسيا مأييإحة الةةوسة، 

البنمسذ  لةةإا اجدارم تعريرا  ممأيييال  فن الوعتد خاالتماقسام البج تم تتقسويا نسا ة فن الةةوسة 

 لج حقرب اربةاع  ود البتقسع فإسيا.

 الةةوسة، لةان الةرد  عرار من الةدير البنمسذ  حخ من يمتإليه لةرد رةسع مترتدام  تشي ل -8

 خالنعد الةترتد لج الأندخ، خالويد خذلك لج الحاالم البالسة:

 تلسر مةإا عدارم الةةوسة كسب يإزم عشوار التتارم  ذلك. -

رسر صييييالحة لالتييييبوةال م إعا ، خال ية ن االنبماع منيا  الاسع، خ ناء  عتالف مترتدام  -

 ل الثا بة.فإى محضر الإةنة يبم عنزال الةترتدام البج ررى عتالليا من تةل األصت

 تلسسر حمسن الأندخ،. -

 ررد األصتل الثا بة لإةةوسة. -

 انبياء السنة الةالسة. -

 .الةرد الةمارئ -
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  موازنات التقديريةالسياسة 

من ال  ة االتيييبراتسةسة ختشيييةل فإى ال    المرفسة  تييينتية( مشيييبعةتود الةةوسة خ ة ) -1

 البالسة:

 خ   الاراما خاألنش ة. -

 خ ة البشلسل. -

 البارفام خاجيرادام.خ ة  -

 ألصتل خاالتبثةارام.خ ة ا -

 بار ال  ة )السنتية( حتاتا  جفداد الةتاتنة البعديرية لج الةةوسة.تو -2

سيييافد الةتاتنة اجدارم فإى تعدير اكبساراتيا من رحس الةال الوامل خكةم السيييستلة النعدية ت -3

 الالتمة لسداد االلبزامام الدخرية.

الةتاتنية البعيديريية لايرادام خالنمعيام من خالل البررةية الةيالسية لب يالس  ال  ية تويد الةةوسية  -4

 السنتية فإى حتاس حن تشةل الةتاتنة البعديرية لألقسام البالسة:

تضييم كالة الاراما خاألنشيي ة ال اصيية  الةةوسة، خح  ماادرام   موازنة البرامج واألنشــطة: -

 خالةبةثل لج نشال الةةوسة.ت دم اليدف الرئسسج لإةةوسة 

ختضييم ت إمة العتى الاشييرية العائةة فإى رحس الوةل  :تقديرية للنفقات التشــغيليةموازنة الال -

خت إمة العتى الوامإة الةضالة خالل الوام العادم خلق خ ة البتظس  الةوبةدم لج ال  ة البشلسإسة، 

يسزام خفإى حن يبم تاتيب هذه النمعام  خنمعام الةتاد خال دمام الةسييبيإ ة خت إمة الةودام خالبة

علسيا  ندا  خاصييييا   ةتاتنة  خلعا  لدلسل كسييييا ام الةةوسة خل ل مركز ت إمة فإى كده. خيضيييياف 

 الةأرخلام رسر الةنظترم.

ختشيييةل كالة عيرادام الةةوسة الناتةة من فةإسام  تقديرية لإليرادات والتبرعات:موازنة الال -

االتييييبثةيار خريع األخقياف  ياجإلييييالية على تعيديرام البارفيام لاراما خحنشيييي ية الةةوسية خكيالية 

 خالدفم الذ  يعدم لإةةوسة من الةيام الدافةة. اجيرادام

توبةدها : ختشيييةل متاتنة األصيييتل الثا بة خمتاتنة االتيييبثةار البج رأســـماليةوازنة الالم -

 الةةوسة لج ال  ة البشلسإسة.

ديرـيةالموازـنة  - دـية التـق : ختبةثيل لج عفيداد متاتنية  حركية السييييستلية النعيديية لإةةوسية من النـق

خالل توتسر متاتنبج اجيرادام خالنمعام  اجإلييييالة على حرصييييدم النعدية الةبتقوة لج  داية الوام 

 الةالج.
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قيائةية اجيرادام خالةأييييرخليام البعيديريية لإةةوسية : ختشييييةيل فإى تـقديرـيةالالـمالـية  القوائم   -

  اجإلالة على قائةة الةركز الةالج البعديرية خلق مو سام الةتاتنام السا عة.

اجدارم حخ من ينساه تييينتيا  قرارا   بشييي سل لةنة جفداد ال  ة خالةتاتنة يأيييدر رئسا مةإا ـ 5

 ةنة  البالج:فإى حن ي تن الةدير البنمسذ  رئسسا  لإةنة خت ب  هذه الإ

 تحديد السساتام خاجرراءام الوامة لإةتاتنة البعديرية. -

تحديد الةوإتمام الة إت ة خالمرإلييسام خالوتامل خالوناصيير الة إتب اتييب داميا لج عفداد  -

 الةتاتنام البعديرية.

 عفداد ردخل تمنج لإةتاتنة تإبزم  بنمسذه خكدام الوةل. -

 النيائج  ود تةةسع ال    خالةتاتنام المرفسة. اقشة خعقرار الةتاتنة  ش إيامراروة خمن -

خإلييييع البأييييتر النيائج لإ  ة البشييييلسإسة خ)الةتاتنة البعديرية( لإةةوسة ختعديةيا لةةإا  -

 اجدارم لالفبةاد خالبأديق.

يبم تشيي سل الإةنة قال نياية السيينة  ور وة حشييير ختضييم كل الةدير البنمسذ  خمدراء اجدارام  ـ6

الةةوسة مع الشيؤخن الةالسة خعدارم تنةسة الةتارد الةالسة خح  رية عدارية يتصيج  يا الرئسسية لج 

 الةدير البنمسذ .

تعتم لةنة الةتاتنام  البنسيييسق مع مسييي تلج اجدارام الةونسة العسام  إفداد عرراءام ختتتيع   ـ7

 حدلة نةاذج عفداد الةتاتنة السنتية فإسيم.

ل  ة السينتية خذلك لج متفد ال يبودى الشيير قال نياية يةب فإى كل عدارم الةاادرم  بعديم ا ـ8

 الوام.

تبتلى لةنية الةتاتنية دراتيييية الةتاتنيام الةعيدمية مع كيل اجدارام خالمرخع كةيا تعتم  يإفيداد  ـ9

 خمناقشة متاتنة الةةوسة الةةةوة  ود االنبياء منيا.

ةنة الةتاتنة قال يعتم الةسيي تل الةالج  ةناقشيية مب إاام النمعام الرحتييةالسة مع حفضيياء ل ـ10

 عدراريا لج الةتاتنة.

تعتم لةنة الةتاتنام قال عدراج النمعام الرحتةالسة لج الةتاتنة البشاخر مع رةسع اجدارام   ـ11

 دال   الةةوسة لإبوكد من فدم خرتد حصييتل رسر مسييب دمة لج خكدام فةل حخرى خذلك لبحتيإيا 

 من شرائيا.

 الشير األخسر من الوام الةالج لج الةةوسة.تنبيج حفةال الإةنة لج منبأ    ـ12

ينالج عفداد الةتاتنة فإى حتياس شيير  خر ع تينت   حسب تاسن المبرام البج يعل حخ يزيد   ـ13

خالليا نشيييال الةةوسة خذلك لالكبسال لج البلسسرام الةبتقوة لج الوةإسام خالةسيييافدم لج عفداد 

 الةتاتنة النعدية البعديرية.
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النيائسة لإةتاتنام من الإةنة يعتم الةدير البنمسذ  يرلويا على مةإا    ود افبةاد الةسييييتدم  ـ14

 اجدارم الفبةادها لج متفد ال يبودى نياية الوام الةالج.

عذا توذر افبةاد الةتاتنة البعديرية لج الةتفد الةحدد تيا عا  يبم الأيرف لج كدخد االفبةاد   ـ15

الةرصيييتد لج متاتنة الوام السيييا ق فإى حن يبم تنزيل هذه الةأيييرخلام من الانتد الةعا إة لج 

 الةتاتنة الةديدم  ود افبةادها.

ز لج الانيد الةنياقيل ليه خخرتد ية ن الةنياقإية من  نيد على  خر عذا تم البيوكيد من كيدخ  فة  ـ16

 لائض لج الاند منه  ود متالعة صاكب الأالكسة.

% من رةإية متاتنية 15الةأييييرخليام اللسر منظترم لج متاتنية النمعيام يةيب اال تبةياخت   ـ17

الةأييرخلام، خيسييب دم ليذا الاند لبلذية الانتد البج نمدم افبةاداتيا خالةأييرخلام ال ارئة رسر 

الةبتقوة خذلك  عرار من الةدير البنمسذ   ود توذر النعل  سن حقسيييام الاند التاكد لودم خرتد لائض 

 يسة   ذلك.

تةةع لةنة الةتاتنة  شييي ل دخر  ر ع تييينت  حخ فند الحارة لةراروة ختحديب الةتاتنة   ـ18

 خرلع تعرير على مةإا اجدارم.

فةإسة توديل الةتاتنة لإسنة الةارية يةب حال تبسم عال لج كاالم اتبثنائسة كظيتر لرخقام    ـ19

يتصيى الةدير البنمسذ   افبةاد كاسرم ناتةة فن اتيب دام البراإليام خال ة حخ حتيااب خاررسة خ

هذه البوديالم  ود مناقشيييبيا مع لةنة الةتاتنة،  ناء فإى البعر  الةعدم من الشيييؤخن الةالسة  ود 

 البنسسق مع عدارم الب  س  حخ مس تل ال  ة خالذ  يبتلى تحديب البعارير الةالسة لإةؤتسة.

لموإسة  بإك البعديرية، خيعدم هذا يعتم الةسييي تل الةالج  إفداد تعرير شيييير  يعارن النبائا ا ـ20

 البعرير لإةدير البنمسذ  لج النأ  األخل من الشير البالج.

تحدد لةنة الةتاتنة نسيب كد االنحرالام الةعاتلة لانتد الةتاتنة خالنبائا الموإسة فند عفداد   ـ21

 الةتاتنة البعديرية.

لموإسة مع اجدارام خرؤتيياء  تعتم لةنة ال  ة خالةتاتنة  ةناقشيية االنحرالام فن النبائا ا  ـ22

األقسييييام خيةيب فإى الةةسع تعيديم رةسع الةوإتميام خالةاررام لإمرخقيام ميدفةية  يالتتيائق على 

 الإةنة.

تعتم الةالسة  إفداد كشي  شيير  يتإلي  مإ   الةعاتإليام النعدية خالةعاتإليام  شيس ام    ـ23

يحبمظ  الأيترم  متتفة كسيب  نتدها ختود من حصيل خصيترم، يرتيل األصيل جدارم الةةوسة خ

 . الدلبر ألرل الةبا وة خالرقا ة ختعتيم األداء
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 ياسات الميزانية التقديرية س

 

 بةيسز خعفداد الةسزانسة البعديرية لإسييينة الةالسة العادمة قال السييينة الةالسة الحالسة تعتم الةالسة  .1

  شيرين فإى االقل.

 االدارم.توبةد الةسزانسة البعديرية من قال حفضاء مةإا  .2

 يبم الوةل  الةسزانسة البعديرية لإسنة السا عة كبى يبم افبةاد متاتنة السنة الحالسة. .3

يعتم قسيم الحسيا ام  إفداد متاتنة االيرادام خالةأيرخلام خالةتاتنة الرحتيةالسة خالبدلعام  .4

 النعدية.

سة مضييالا  علسيا فإى كسييا ام السيينة الحالسة الموإ تُود الةتاتنام ال اصيية  السيينة الةعاإة  ناء .5

 متاتنة ال    الةديدم الةبتقع عنةاتها خالل الوام الةعال.

الةتاتنية البعيديريية توبار معسياس لةيا تبتقويه رةوسية اكبمياء من ايرادام خمأييييرخليام السيييينة  .6

 الةالسة الةعاإة.

 ن. قال نياية السنة الةالسة فإى االقل  شيري )الإةان(تبم دراتة الةتاتنام من الةيام الةونسة  .7

تعتم عدارم الحسييييا ام  ةراروية الةتاتنة مع الُةويد لييا خالبحعق من صييييحية الانتد خمراروية  .8

 الةية لبوديل األخ اء عن خردم.

 ذكر مأادر االرقام خالاسانام لبوزيز الةتاتنة البعديرية. .9

 خإلع الةتاتنام فإى اتاس شير  اكبسالا لإبتقوام البج تحد  خالل الوام. .10

النمعام الرحتيةالسة كسيب االلبراإليام خالةب إاام خمودالم االداء البج يضيع الةدير خ ة  .11

 تم افبةادها لج الةسزانسة البعديرية.

البج قدمت متاتنبيا قال عدراريا إليةن  الوةل( )لريقالةشيترم من الإةان   اخذالسة الةفإى  .12

 ةنة محبارة علسيا.النمعام الرحتةالسة لبحتيل الةترتدام الثا بة من لةنة رسر مسب دمة ليا على ل

تحديد الةترتدام الةبتقع اتيييبيالكيا اخ البأيييرف  يا خالل الوام الةعال   السةي إب من الة .13

 مؤيد ال إب  األتااب البج دفت الحارة السة.

ان ي تن هذا الدلسل كإلار فام يسيييبرشيييد  ه الوامإسن  الةةوسة لج عفداد الةتاتنة البعديرية  .14

 انسة الموإسة  الةتاتنة الةوبةدم.ختةةسع الاسانام لةعارنة الةسز

 مرافام رةسع البوديالم قال ادراريا  الةتاتنة. .15

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

12 
 الحقوق محفوظة جمعية اكتفاء األهلية 

  المقبوضاتسياسة 

تإبزم الشييؤخن الةالسة خكالة الةيام البج تبوامل مع الةسييبندام الةالسة  إتااع الدخرم الرقا سة  -1

 فإى هذه الةسبندام خالةبةثإة لج البالج:

  ةترب نةتذج لاافة يوبةد من قال الةدير البنمسذ .يبم لاافبيا  -

النةتذج على الة اوة من قال لةنة المح  خاالتيييبالم خالبج يبم عصيييدار قرار من يبم عرتيييال  -

 الةدير البنمسذ   بش سإيا.

 تسةل هذه الدلاتر الةسبإةة فيدم فإى مسؤخل العاض لج الةالسة. -

 ناء فإى نةتذج  لةسي تل تنةسة الةتارد الةالسة  الأيرف من هذه السيندامتعتم اجدارم الةالسة  -2

تيةل يدخ  حخ خيبم مبا وبيا من خالل  الأيالكسة، لإب صيرف تيندام قاض موبةد من صياكب 

  رناما كاتت ج م أ  ليذا اللرإ.

تسييةل ال ةسام الةنأييرلة من السييندام  ةترب نةتذج صييرف تييندام قاض متقع فإسه   -3

  االتبالم من قال الةية ال الاة، ختسةل كويدم م زنسه فإى الةسبإم.  االتم تالتسا

يحضير صيرف تيندام قاض رديدم أل  رية كبى يبم تأيمسة فيدم السيندام العديةة خيبحةل   -4

 مسؤخل فيدم الدلاتر لج اجدارم الةالسة ح  صرف ليذه الدلاتر مع  عاء الدلاتر السا عة.

يبم فةل ررد لإدلاتر  شييي ل دخر  من الةشيييرف الةالج لإبوكد من كسييين ترتسايا خكمظيا   -5

 خمبا وبيا.

فة تييندام العاض فإى الةركز الرئسسييج لإةةوسة لع  خ بوةسد من رئسا مةإا تعأيير لاا  -6

 حخ من يمتإله. اجدارم

 يحظر فإى ح  عدارم لاافة تندام قاض من ح  نتع ختحت ح  ظرف من الظرخف. -7

يةب تتقسع ح  مسيبإم لسيندام العاض فإى تويد م بتب خيمسد  ونه حلإع فإى كالة البوإسةام    -8

 ال اصة  البوامل مع تندام العاض خحنه لج كالة لعد 

البج لج كتتته يبحةل كالة النبائا الةبرتاة خالبج تأييييل على كد المأييييل من الوةل  السييييندام 

خبالس، خكيل ذليك ي ضييييع لبعيدير صيييياكيب  خالبحتييل لإةييام الرتييييةسية  بيةية اجهةيال خاال

 الأالكسة.

 ح  تند قاض يو ى لإةبارع يةب حن ي تن م بتم   بم الةةوسة.  -9

ح  تيند قاض يبم عللاؤه يحبمظ  األصيل الةإلج مع النسيد خيتقع فإسه الةندخب  اتيةه تالتسا    -10

 خحتااب اجللاء خيترد إلةن تندام العاض لإحسا ام.
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ةسيييياهةيام البج يبم الحأييييتل فإسييا من األلراد خالةييام  تبةثيل تارفام الةةوسية لج ال -11

. كةيا تةثيل عيرادام الةةوسية كل ما تحأييييل فإسيه من عيرادام  الةيانحية الة بإمية، خكذلك الزكتام

فن فةإساتيا الةارية الة بإمة حخ الرحتيةالسة الناتةة فن  سع حصيل من األصيتل حخ قرخإ كسينة 

  حخ تةتيل عإلالج.

 الة صييترها تييتاء نعدية حخ فسنسة حخ فإى شيي ل خدمام، لج النظام يبم عتاام البارفام   -12

 الةالج لإةةوسة كسب البوإسةام خالةوايسر ال اصة  ذلك.

 فإى تاسل الةثال ال الحأر البالج:متارد خعيرادام الةةوسة تةثل  -13

 اجفانة السنتية البج تعدميا ك تمة خادم الحرمسن الشريمسن. -

 خالبارفام خاألخقاف خالبج يعرر مةإا اجدارم قاتليا.اجفانام خالياام  -

 البارفام لألنش ة خالاراما البج تعتم  يا الةةوسة. -

 مساهةام فامة لإةةوسة، ختارفام الدفم البج توتج من كالة الةأادر لإةةوسة. -

 فائدام االتبثةار لج األفةال البج تبمق مع تساتة الةةوسة. -

 رام، ريع حخقاف، رتتم الوضتية.. علداجيرادام األخرى )عيةارام فعا -

 يحرر تند قاض لإةاالغ البج يبم قاضيا  إدارم تنةسة الةتارد الةالسة.  -14

 يبم عفداد تند العاض من حصل خنس بسن كالبالج:  -15

 األصل لإةبارع. -

 نس ة لإحسا ام. -

 نس ة تا بة  الدلبر لإةراروة. -

الانك ختتدع لج كسياب الةةوسة، خال يةب تتريد اجيرادام خكالة الةبحأيالم النعدية على  -16

يةتت  عاءها لج فيدم حمسن الأيييندخ، حكثر من الستم البالج، خعن كان الستم البالج حكد الو الم  

الرتييةسة لسبم عيدافيا لتر انبياء هذه الو الم. خذلك  ةترب عذن تتريد نعدية لإانك  ود افبةاده  

يدته من نعتد حخ شيس ام حخ حخرا، ذام قسةة، خال من الةالسة خيوبار حمسن ال زينة مسيؤخال  فةا  و

 يةتت الأرف من هذه الةاالغ  و  كال من األكتال.

يعتم حمسن الأيييينيدخ،  يإفيداد عذن تترييد النعيديية لإانيك خيحظر تترييد ح  مايالغ نعيديية  يدخن  -17

 اتبوةال هذا السند، خيبضةن تند الأرف النعد  الةوإتمام البالسة:

 الباريد.  -

 رقةا خكبا ة.العسةة  -

 ل ام األمتال. -

 اتم الانك خرقم المرع. -
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 رقم الحساب. -

 البترسه الةحاتاج الناشئ فن فةإسة البتريد. -

 يبول  هذا السند من حصل خصترم يتتع كالبالج: -

 األصل: لإحسا ام مسبندا لإعسد.

 الأترم: تا بة  الدلاتر لإةراروة.

 العاض الرئسسيسة مرلق  يا السيندام المرفسة.حمسن الأيندخ،  بسيإسم نسي ة من تيندام يعتم   -18

مع عشييييويار اجييداع الان ج على الةيالسية لج الةةوسية لسعتم الةحياتييييب  يإرراء الة يا عية تم العستد  

 .الةحاتاسة الالتمة

يبم البتقسع فإى صيترم اجيداع الان ج ختيندام العاض الرئسسية من اللدارم الةالسة  ةا يمسد   -19

خ ذلك ت إى مسييييؤخلسة حمسن الأييييندخ، من النعدية خالسييييندام المرفسة البج قام حنه تم اجيداع، 

 خفإى حمسن الأندخ، االكبماظ  يذه السندام لج األرشس  ال اص  الأندخ،.  بحأسإيا.

 ت تن الةبحأالم عما نعدا حخ  شس ام حخ عيداع مااشر لج الانتك حخ كتاالم حخ فسنسة.  -20

رر فنييا تيييينيدام قاض هج الةبحأييييالم النعيديية ت تن الةبحأييييالم الةيالسية البج يح -21

 خالةبحأالم  شس ام.

البحتيالم الان سة البج تبم  سن كسيييا ام الةةوسة ال يحرر  يا تيييندام قاض خيحرر فنيا  -22

متراا   خيوبار اجشيوار الان ج خال  اب الةرلق  ه مسيبندا الحالة، عشيوارام مدينة حخ دائنة كسيب 

 لإبسةسل لأال  الةية الةرتإة  ود البوكد من تسةسل العسةة لج الانك لأال  الةسبمسد.

البارفيام فن لريق اجييدافيام الةاياشييييرم لج كسيييييا يام الةةوسية الان سية الويامية رسر   -23

 .الة أأة
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    المتعلقة بالمصروفاتالسياسات المالية 

يةب حخذ متالعة اجدارم قال الأييرف، خيةب البةسسز  سن الأييرف خالدلع، عذ حن الأييرف  -1

 يونج ترتسب االلبزام الةالج فإى الةةوسة، خحما الدلع لسونج تسديد قسةة هذا االلبزام.

خالةساه، خالرتيتم، لإنيا  النسياة لإةأيرخلام الدخرية الةبوارف فإسيا كاجيةارام، خاليات ،  -2

ال تحباج على متالعة فإى الأرف،  ل تحباج على مراروة اجدارم خمتالعبيا فإى - ح م لاسوبيا-

 الدلع )البسديد(.

قايل الةتالعية فإى الأييييرف، يةيب البيوكيد من خرتد متاتنية كيالسية، خالبيوكيد من الحيارية على  -3

خيحدد األشي اص خلعا لذلك، )لبماد    الةأيرخف. ختعع مسيؤخلسة ذلك فإى فاتق عدارم الةةوسة، 

تراكم الوةيل فإى مةإا اجدارم، يتصييييى  يون ي تن الةيدير البنمسيذ  م تال   يالةتالعية فإى 

تم ي تله    إشيراف الةشيرف الةالج، خمنلاير(،  5000الأيرف لسيع  مالج محدد، مثال  لةاإغ )

 مةإا اجدارم لبسيسل عرراءام تنمسذ األنش ة.

رف يةيب حن ت تن كبيا سية  خذليك فن لريق تتقسع اجدارم فإى الةيذكرم الةتالعية فإى الأيييي  -4

 الةعدمة من قال الةية البج لإات الأرف، خكذلك فإى تند الأرف.

 حن ت تن الةأرخلام كالة موزتم  متاتسر حصإسة. يةب   -5

 يةب لح  المتاتسر رسدا ختدقسعيا كسا سا قال الدلع.  -6

م خالشيركام، خفإى تتقسع األلراد، خحرقام يةب الحأيتل فإى تيندام قاض من الةؤتيسيا -7

 هتاتميم عن حم ن. 

يبم الدلع  تاتييي ة شيييس امت لإةسيييبمسد األخل لع ت، حخ  تاتييي ة كتاالم  ن سة على كسييياب   -8

 الةسبمسد مااشرم.  

فنيد عتةيام الدلع، يعتم الةحياتييييب   بم المتاتسر الةسييييددم خالةويامالم الةبوإعية  ييا كالة   بم  -9

 مدلتع.

 لةوامالم حخال  وخل، خدخن توخسر تةناا لضسافيا حخ نسسانيا.يةب تسةسل ا -10

يةب مرافام الدقة لج تتتيع الةأييياري  ختحةسإيا فإى الةشييياريع خالةةتلسن، خالبوكد من  -11

 خرتد حتاس تحةسل موعتل خمدفم مثل التقت، خالةساكة......علد.

 وض الةةتلسن حن تعتم الةةوسة  بسييإسةيم النسييد األصييإسة من المتاتسر  تييساتييامتعضييج  -12

 خالةوامالم، خهنا يةب فإى الةةوسة العسام  ةا يإج:  
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ح. الحأييتل فإى كباب من الةةتل  يذا ال أييتص عن لم تن  اتماقسة البةتيل فإى ذلك  شيي ل  

 صري .

لعدان ح  من محبتياتيا لج حتناء  ب. تأيتير الةوامإة  شي ل كامل مع الحرص الشيديد فإى فدم  

البأييتير خمن خبم الأييترم   بمت األصييل حرتييل لإةةتل ت، خكبا ة اتييم الةةتل خمن تم عفادم 

 الأترم على م انيا لج مإ  الةوامالم.

م. الحأيتل فإى تتقسع الةةتل فند اتيبالمه لإةوامالم األصيإسة خذلك تماديا أل  مسيؤخلسة فإى 

 ألصل من قال الةةتل.الةةوسة لج كالة لعدان ا

يةب حرشمة تندام الأرف حخال  وخل، خالبوكد من اكبتائيا فإى كل الةسبندام الةبوإعة،  ييييي 13

 : ما يإجخالبج يةب حن تشةل فإى األقل 

 .م إت ا(كان  )عذاتعرير االتبالم  -

 الماتترم. -

 متالعة اجدارم فإى الأرف. -

 الحتالة الان سة.  \صترم الشسك -

 أرف متقوا كسب األصتل.تند ال -

 تند العاض )حخ ما يحل محإه مثل صترم اليتية......علد(.  -

 .خالو اءام(كالة فرخإ األتوار  )لجفإى الةترد  البرتسةنس ة من قرار  -
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 ة كتابة التقارير الماليةسياس

تيدف مةةتفة العتائم الةالسة لاعا  لإةوسار   لإر  ، لق الةوايسر الةحاتياسة لإةنشي م رسر اليادلة  خ

 موإتمام مبوإعة  ةا يإج: تتلسر على( 13ي  11 )المعرام الاري انج

كل ما يبم تإعسه من حمتال البارفام، خالبارفام خاألصتل األخرى الةتدفة  ويدم الةنشوم أل   -ح

ختتإليس  كسمسة عنماقيا، خاتيبنماذها خالل السينة، خكسمسة اتيب دام رصيسد كل ررإ ميةا كان، 

 نتع من حمتال البارفام، خالبارفام لج نياية المبرم الةحاتاسة.

ما تةبإ ه من متارد مباكة، خشيييي ل تإك الةتارد، خكسمسة االكبماظ  يا لج صييييترم حشيييي ال  -ب

خالعدرم فإى تيداد  األصيتل، تيستلة  كةا تتلر موإتمام فن دررة البارفام، م بإمة من حمتال 

 فام.الديتن  تره 

موإتمام فن كسمسة كأيتل الةنشيوم رسر اليادلة لإر   فإى متاردها، خكسمسة اتيب داميا لج  -م

 تحعسق حهداليا.

حن اليدف األتياتيج لإعتائم الةالسة   (4المعرم ذام المعرم رقم   )لج سنةا يتإلي  الةوسار األمري ج 

لةعا إة االكبسارام الةشيييبركة   مالئةة  م رسر اليادلة لإر   يبةثل لج تتلسر موإتمام اءالإةنشييي 

  يإج:خ ُود الةسب دمتن ال اررستن ذخ  اكبسارام مشبركة لبحديد ما  لإةبارفسن، 

 ال دمام البج تعدميا لإةنشوم خقدرتيا فإى تعديم تإك ال دمام. -1

 مسة خلاء الةديرين  ةسؤخلساتيم.كس -2

خكيذليك الةتانيب األخرى ألدائيم. خية ن العتل ح، هيدف العتائم الةيالسية خالةإحتظيام الةرلعية  -3

  يا هت تتلسر موإتمام مبوإعة  ةا يإج:

 معدار خلاسوة حصتل الةنشوم خالبزاماتيا، خصالج حصتليا. -ح

 ار خلاسوة صالج األصتل.توتسر الوةإسام، خاألكد ، خالظرخف األخرى لج تلسر معد -ب

 معدار خنتع الةتارد الداخإة خال اررة خالل المبرم خالوالقة  سنيةا. -م

خكسمسة الحأيييتل فإى العرخإ  عنماقيا، كسمسة كأيييتل الةنشيييوم فإى النعدية، خمأيييادر  - 

 خالوتامل األخرى الةؤترم فإى السستلة. ختدادها، 

 ال دمام ختحعسق األهداف.الةيتد الةاذخلة من رانب الةنشوم لبعديم  -ج

على تتلسر  لإر  ، تييدف مةةتفة العتائم الةيالسية لإةنشييييوم رسر الييادلة   تيييياق  خ نياءا فإى ما 

لةسييافدتيم لج ات اذ  فامة  موإتمام ممسدم لةعدمج الةتارد خمسييب دمج العتائم الةالسة  أييمة 

 ق ما يإج:  العرارام الةبوإعة  بعديم خت أس  الةتارد لإةيام الة بإمة، كبى تحع
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يةب حن تتلر العتائم ليذه الةنشيي م موإتمام فن الةتارد االقبأييادية لإةنشييوم خالبزاماتيا   -ح

كبى تة ن تإيك الةوإتميام معيدمج الةتارد خرسرهم من تحيدييد رتانيب   متاردهيا، خصييييالج 

ختحديد قدراتيا فإى االتييبةرار   المبرم، ختعسسم حدائيا خالل  لإةنشييوم، العتم خالضييو  الةالج 

 ال دمام.لج تعديم 

ذخلية لج تعيديم ال يدميام خفن اي فن الةيتد الة يةيب حن تتلر العتائم الةيالسية لييا الةوإتميام -ب

ختعيديم موإتميام ممسيدم مبوإعية  بعسسم حدائييا من خالل  حهيدالييا، نشييييوم لج تحعسق عنةياتام الة

 متاردها.العساس الدخر  لإبلسرام لج معدار خلاسوة صالج 

يةيب حن تتلر العتائم الةيالسية موإتميام فن معيدار تيدلعيام الةتارد اليداخإية خال ياررية خنتفييا   -م

مثل البدلعام   الةتارد، د البج تلسر صييالج كةا يةب البةسسز  سن تدلعام الةتار المبرم.خالل 

فن تإك  خالةرتاام، الداخإة كاألتواب الةحأييإة حخ البارفام خالبدلعام ال اررسة كاألرتر 

الةتارد البج ال تؤد  على ح  تلسر لج صيييييالج األصييييتل مثيل تإيك النياتةية فن فةإسيام 

 الةعسدم. اررة لإةتاردخال كةا يةب تحديد البدلعام الداخإة  الةاانج، االقبراإ حخ شراء 

تيدلعيام الةتارد اليداخإية خال ياررية   الوالقية  سنيةيب حن تتلر العتائم الةيالسية موإتميام فن  - 

 المبرم.خالل 

يةب حن تتلر العتائم الةالسة موإتمام فن ريتد الةنش م رسر اليادلة لإر   لج تعديم  -هيييي  -ج

د الةايذخلية لج تعيديم ال يدميام ال يدميام، كةيا يةيب حن تركز تإيك الةوإتميام الةبوإعية  يالةيت

 فإى كسمسة اتب دام الةنشوم لةتاردها لج تعديم الاراما خال دمام الةبنتفة.

يةب ان تتلر العتائم الةالسة موإتمام فن كسمسة كأييييتل الةنشييييوم فإى النعدية خكسمسة  -خ -ح

الوتامل  عنماقيا خ/حخ موإتمام فن الةتارد السيائإة األخرى، خفن العرخإ ختيدادها، خفن  

 األخرى البج تؤتر فإى السستلة الةالسة لإةنشوم.

 

 هدف قائمة المركز المالي:

 

تتلر قائةة الةركز الةالج صييترم فن حصييتل خالبزامام الةنشييوم رسر اليادلة لإر   لج نياية 

المبرم الةحاتيياسة، خفن كسمسة تتتيع األصييتل  سن األنتاع الة بإمة من األمتال. لسبةثل اليدف 

ئةة الةركز الةالج لج فرإ الةتارد الةباكة لإةنشيي م رسر اليادلة لإر  ، ختتإلييس  ما من قا

 عذا كانت مباكة لالتبلالل  حرية كامإة.
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 سياسة األعباء المالية

 وبةد األخامر الشميسة.تعن ح  حمر يبرتب فإسه فبء مالج ينالج حن يرلع لسه حمر كبا ج، خال  -

 

  الماليةالمعلومات سرية 

ال يةتت اجدالء  و  موإتمام حخ  سانام لإلسر لسةا ي   النتاكج الةالسة لإةةوسة دخن توةسد  -1

 خ ج من الةشرف الةالج حخ من يمتإله  ذلك.

 اتا  عخراج الةسيييبندام الةالسة خالبعارير خالةتاتين خالعتائم الةالسة حخ صيييتر فنيا يةنع منوا   -2

 .على خارج الةةوسة عال  ةتالعة خ سة من الةشرف الةالج حخ من يمتإله
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 توصية لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة

 

جقرارهييا ، حخصييت  رلويييا لةةإييا اجدارم  السييةالة امسساتيي الالئحيية فإييى الحتكةيية  ييالالع لةنيية 

 .سبم توةسةيا  ةترب ذلكخل
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