الالئحة المالية لسنة 2020

استنادا للنظام الداخلي التحاد األكاديميين والعلماءالعرب،تصدر الالئحة المالية لالتحاد ،ووفقا لآلتي:

المادة - 1تعریف:
تسمى هذه الالئحة :الالئحة المالية التحاد األكاديميين والعلماءالعرب.

المادة - 2الغرض من الالئحة:







تسعى هذه الالئحة إلى بيأن القواعد األساسية للنظام المالي الواجب اتباعه في اجراءات وسياسات
النشاط المالي في االتحاد ،ولذلك فهي تهدف إلى ما يلي:
تنظيم وضبط النشاط المالي لالتحاد
تحديد وتوضيح القواعد والسياسات المحاسبية الواجبة التطبيق في االتحاد
تحديد وتنظيم الحسابات المستخدمة في االتحاد وبيأنها في دليل خاص
بيأن مكونات أ و هيكلية المجموعة الدفترية الواجب مسكها في حسابات االتحاد
تحديد البيأنات والتقارير الدورية الواجب إعدادها من قبل المختصين في الشؤون المالية وطرق رفعها
وتقديمها للجمعية العموميةومجلس اإل دارة وملف االتحاد لدى مجلس الوحدة االقتصادية العربية.
المادة - 3األحكام المالية العامة

.1
.2

.3
.4
.5

تعتمد هذه الالئحة من قبل الجمعية العمومية ،وال يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة فيها إال
بموجب قرار صادر عنها ،وفي حالة صدور أية تعديالت تعرض على الجمعية العمومية
تسري أحكام هذه الالئحة على كافة المعاماالت المالية لالتحاد ،لما من شأنه المحافظة على حقوقه
وممتلكاته ،كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل ،وصالحيات االعتماد ،ونظام الضبط الداخلي والرقابة
الداخلية ،وإعداد الموازنات التقديرية(المادة )4والحسابات والميزأنيات العمومية(المادة.)7
السنة المالية لصندوق االتحاداثنا عشر شهرا ميالدية تبدأ في اليوم األول من شهر )يناير) كأنون
الثأني ،وتنتهي في اليوم األخير من شهر (ديسمبر) كأنون األول من العام ذاته.
تنظمالسجال ت والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية الناتجة عن قيام صندوق االتحاد
بممارسة نشاطه ،حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
تسجيل حسابات صندوق االتحاد وفقا لطريقة القيد المزدوج على ضوء القواعد واألعراف المحاسبية
المتعارف عليها.
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 .6يتم تسجيل أصول وخصوم صندوق االتحاد على أساس التكلفة التاريخية وقيد االيرادات والنفقات ،وفقا
لمبدأ االستحقاق.
 .7تتم االجراءات المحاسبية لعمليات صندوق االتحاد ،باستخدام الدفاتر أو منظومات النظم المحاسبية
الحديثة كلما أمكن ذلك.
 .8تخضع كافة المعامالت المالية لالتحاد والقيود والمستندات والسجالت والوثائق المقررة لها للمراجعة
الداخلية ،والمراجعة الخارجية من قبل محاسب قأنوني والتدقيق الداخلي والخارجي المعتمدين لهذه
الغاية.
 .9يتم اختيار وتعيين مراقب حسابات قأنوني خارجي من قبل الجمعية العمومية على أن يكون من البلد
الموجود فيه المقر الرئيس ألمأنة االتحاد.
.10ما يضاف من واجبات ومسؤوليات في هذه الالئحة على بعض األقسام والمكاتب والفروع يعتبر مکمل
ومتمم للواجبات والمسؤوليات المحددة في النظام الداخلي واللوائح التنظيمية التي تحدد الواجبات
والمسؤوليات لتلك األقسام والمكاتب.
.11جميع المتحصالت النقدية يجب أن تتم من خالل مدير الوحدة المالية فقط وال يجوز ألي شخص آخر
القيام بالتحصيل إال بناء على تكليف من األمين العام ولفترة محددة أو لتنفيذ عمليات تحصيل محددة.
 .12تودع جميع المبالغ المحصلة في حساب رسمي خاص في البنك باسم اتحاد األكاديميين والعلماء
العرب ،وال يجوز الصرف منها مطلقا إال وفقا لضوابط الصرف المحددة المصادق عليها من قبل
مجلس اإلدارة.
.13يجوز فتح حسابات لدى البنوك المحلية أو إقفالها بقرارات تصدر من األمأنة العامة بناء على اقتراح
مدير الشؤون المالية وموافقة األمين العام في بلد المقر.
.14جميع المصروفات النقدية أو بشيكات مهما كأنت قيمهاال تتم إال بعد إصدار موافقة من المسؤول
المختص المخول بالصرف (أمر الصرف) ووفق ما هو محدد في الئحة الصالحيات ،ومصادقة األمين
العام.
.15تكون جميع مصروفات األمين العام المتعلقة بعمل اتحاد األكاديميينوالعلماء العرب ممولة من صندوق
االتحاد من خالل اعداد الميزأنية المصادق عليها.
.16تكون جميع حسابات صندوق اتحاد األكاديميين والعلماء العرب وفقا للعملة األميركية )الدوالر) أو
الدينار لبلد المقر وبما يعادل القيمة بالدوالر.

المادة  - 4الموازنة التخمينية او (التقدیریة)
.1
.2
.3


هي النشاط التخطيطي الموثق لإليرادات والنفقات المتوقع صرفها خالل السنة المالية التالية.
يتم إعداد الموازنة التقديرية بموجب قرار سنوي يصدر عن األمين العام بتكوين لجنة ،لتولي إعداد
الموازنة المذكورة قبل ثالثة أشهر على األقل قبل بداية السنة المالية المعنية.
تسعى الموازنة التقديرية لتحقيق ما يلي:
معبرا عنها بشكل مالي ،تعد وفق األسس العلمية والواقعية.
التعبير عن خطة عمل االتحاد
ً
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 توضيح األغراض المحددة للنشاط المستقبلي لالتحاد ،ولمساعدة األمأنة العامة على تنفيذ سياسات
االتحاد ،والتعريف بها.
 استخدام الموازنة التقد يرية كأداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي ،وذلك عن طريق المقارنات
المستمرة بين األرقام الفعلية واألرقام المقدرة.
.4




أن تشتمل الموازنة التقديرية بشكل عام على ما يلي:
االيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة ،من مختلف المصادر( ،المادة )
النفقات المقدرة للسنة القادمة في ضوء التوقعات والخطط المستقبلية لألمأنة العامة واقسامها وأيضا ً
فروع ومكاتب االتحاد(المادة )6
االلتزامات القائمة التي لم يتم تسويتها في سنوات سابقة.
المادة - 5ایرادات صندوق االتحاد:
تتكون إيرادات صندوق االتحاد من:
 .1بدل العضوية واألنتساب إلى االتحاد من قبل منتسبيه.
 .2الرسوم المقررة على بطاقات العضوية أو غيرها.
 .3التبرعات والمنح من األفراد والهيئات ،بحسب الصالحيات المقررة في النظام الداخلي.
 .4إيرادات بعض األنشطة والخدمات التي تقدمها مكاتب االتحاد وأقسامه مثل الدورات التدريبية،
الخدمات االستشارية ،بدل المشاركة في بعض األنشطة من مؤتمرات أو غيرها.
 .5التخصيصات والمساهمات والمعونات الحكومية والمنظمات الدولية بموجب القوأنين واالنظمة
المعمول بها ،وفقا للنظام الداخلي.
 .6العوائد من االستثمارات والممتلكات واألصول المختلفة لالتحاد في حالة نشوئها.
 .7أي مصادر أخرى مشروعة وتقرها الجمعية العمومية وبموافقة مجلس الوحدة االقتصادية كونها
الجهة المراقبة لالتحاد.

المادة - 6مصروفات صندوق االتحاد.
يتم تقديرها طبقأ لألسس التي يقرها مكتب األمأنة العامة وحسب أوجه األنشطة وطبيعتها ،بعد أن تكون قد
أدرجت في الموازنة التقديرية السنوية لالتحاد.
يكون لمكتب األمأنة العامة الحق باجراء المناقلة بين بنود الموازنة وفقًا للضوابط العامة بشرط عدم تجاوز
أجمالي النفقات المقررة في الموازنة.
تشمل بنود نفقات االتحاد على سبيل الذكر ال الحصر:
 رسم االشتراك السنوي لمجلس الوحدة االقتصادية
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نفقات الرواتب واألجور.
نفقات االيفاد والسفر.
نفقات األنشطة العلمية.
نفقات إدارية (كهرباء ،ماء ،هاتف ،أنترنت ،رسوم ونفقات تسجيل ،مصاريف بنكية وتحويل ،نثرية
المكتب  ...وغير ذلك).
نفقات اإليجار.
نفقات القرطاسية.
نفقات المكافآت والحوافز.
نفقات أخرى.

المادة - 7الميزأنية العمومية(الميزأنية الفعلية سنویة).
 .1هي الميزأنية الفعلية السنوية التي توثق وتجسد عمليات وأنشطة االتحاد المالية من االيرادات
والمصروفات و المقبوضات والمدفوعات الفعلية والمبوبة حسب أوجه النشاط.
 .2يتم إعداد الميزأنية والحسابات الختامية طبقا للقواعد واألصول المتبعة في النظم المحاسبية وما تقضي
به القوأن ين والمعايير المحاسبية ووفقا للتقارير المحاسبية المعتمدة لهذا الغرض(المادة ).

المادة - 8التقاریر المالية والحسابات الختامية.
.1

.2

.3


يتم إعداد الحساب الختامي والميزأنية العمومية وكشوفات الجرد بإشراف مدير الدائرة المالية بتوجيه
من األمين العام المساعد للشؤون اإلدارية والمالية وباشراف األمين العام ،على أن تعتمد من قبل
الجمعية العمومية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث من السنة التي تلي أنتهاء السنة المالية المختصة،
ويتم مصادقتها من قبل مجلس اإلدارة في موعد أقصاه خالل شهر من تسلم مجلس اإلدارة للحسابات
الختامية.
يختص األمين العام المساعد للشؤون اإلدارية والمالية بمتابعة مستوى التنفيذ الفعلي للموازنة وكشف
أي أنحراف أو تجاوز في أي من بنودها ويعد تقرير بذلك إلى األمين العام بشكل ربع سنوي يقدم في
الشهر التالي.
يجب أن تعد التقارير المالية التالية كحد أدني:
تقارير فصلية :تتمثل في تقرير عن مستوى تنفيذ الموازنة السنوية موضحة فيه الوفرات والتجاوزات
على مستوى البند ومتب وعة بالمقترحات والتوصيات المناسبة ،ويرفع هذا التقرير إلى األمين العام
المساعد للشؤون اإلدارية والمالية وتنسخ صور منه لكل من األمين العام واألمين العام المساعد ويكون
مدير الدائرة المالية مسؤوال عن إعداد هذا التقرير.

األمأنة العامة :عمأن– المملكة األردنية الهاشمية – أم السماق – شارعالنامية – حي الصالحين – عمارة رقم  -3الطابق األول – مكتب 2
Email: info@aasuarab.org Tel 00962-65542561 / 00962786300446

 تقارير سنوية :وتتمثل في الميزأنية العمومية وحساب نتائج العمليات واألنشطة المالية الفعلية ،ويعد من
قبل مدير الدائرة المالية  ،وترفع نسخة منه لألمين العام لعرضها ومناقشتها في الجمعية العمومية.
 .4يجب أن تكون البيأنات الواردة في التقارير المشار إليها سابقا واضحة ومختصرة وأن تكون دقيقة
وتراعي المستوى الذي تقدم إليه لتحقيق الغرض منها.
 .5تقدم التقارير الفصلية في موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوما من أنتهاء الفصل ،والتقارير السنوية في
موعد ال يتجاوز األول مننيسأن من السنة المالية التالية.

المادة - 9صالحيات الصرف.
 .1تحدد مبالغ صالحيات الصرف وفقًا لقرار يصدر عن مكتب األمأنة العامة وفقًا لبنود الصرف وبما ال
يتجاوز مجمل التخصيصات في كل بند.

المادة  - 10احکام ختامية.
 .1يراعى عند تطبيق هذه الالئحة ما يرد من إحكام في الئحة الصالحيات واللوائح الداخلية.
 .2أي خالف في تفسير ما ورد في هذه الالئحة يتم حسمه من خالل القواعد والمبادئ المحاسبية
الدولية المتعارف عليها بما ال يتعارض مع النظام الداخلي لالتحاد واألحكام القأنونية النافذة.
 .3يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إ قرارها من قبل الجمعية العمومية والمصادقة عليها.

.1
.2
.3
.4

قام باعداد الالئحة المالية اللجنة المالية والمكونة من :
مساعد األمين العام  :د .إیمان الشيخ صالح – دكتوراه محاسبة.
مدیر الدائرة المالية  :د .أحمد أبو الهيجاء – دكتوراه محاسبة.
مدیر قطاع الجودة :د .عال زلموط – دكتوراه محاسبة.
وبإشراف سعادة األمين العام األستاذ أحمد كامل بكر المحترم.
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