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 2020الالئحة المالية لسنة 

 

 :ا لآلتيد، ووفقكاديميين والعلماءالعرب،تصدر الالئحة المالية لالتحااألنظام الداخلي التحاد للاستنادا  

 

 :تعریف- 1المادة 

 .كاديميين والعلماءالعرباألالمالية التحاد حة ئاللا: حةئاللتسمى هذه ا

 

 : ئحةاللالغرض من ا- 2المادة 

 اسات ءات وسيساسية للنظام المالي الواجب اتباعه في اجرااألالقواعد  أنإلى بي ئحةاللتسعى هذه ا

 : لى ما يليإتحاد، ولذلك فهي تهدف الالنشاط المالي في ا

  تحادلالتنظيم وضبط النشاط المالي 

  تحاداالتحديد وتوضيح القواعد والسياسات المحاسبية الواجبة التطبيق في 

 ها في دليل خاصأنتحاد وبيالتحديد وتنظيم الحسابات المستخدمة في ا 

 تحاداالو هيكلية المجموعة الدفترية الواجب مسكها في حسابات أمكونات  أنبي 

 رق رفعهاية وطون المالؤالمختصين في الش ات والتقارير الدورية الواجب إعدادها من قبلأنتحديد البي 

 . ةالعربي دارة وملف االتحاد لدى مجلس الوحدة االقتصاديةللجمعية العموميةومجلس اإلوتقديمها 

 

 حكام المالية العامةألا- 3المادة 

 الا إقرة فيهفيجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو  ال، والجمعية العموميةمن قبل  ئحةاللتعتمد هذه ا .1

 ت تعرض على الجمعية العموميةالبموجب قرار صادر عنها، وفي حالة صدور أية تعدي

قوقه حة على ه المحافظأنالتحاد، لما من شلت المالية على كافة المعاماال ئحةاللتسري أحكام هذه ا .2

قابة لي والرعتماد، ونظام الضبط الداخاالحيات الوممتلكاته، كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل، وص

 (. 7ادةالم)يات العموميةأنوالحسابات والميز( 4ةالماد)الداخلية، وإعداد الموازنات التقديرية

ون أنك (يناير(ول من شهر األدية تبدأ في اليوم المي اعشر شهر اثناتحاداالة المالية لصندوق السن .3

 . ول من العام ذاتهاألون أنك (ديسمبر)ير من شهر األخي، وتنتهي في اليوم أنالث

تحاد االوق ت والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية الناتجة عن قيام صندالالسجتنظم .4

 . بممارسة نشاطه، حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها

ية لمحاسبعراف ااألتحاد وفقا لطريقة القيد المزدوج على ضوء القواعد واالتسجيل حسابات صندوق  .5

 . المتعارف عليها
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وفقا  لنفقات،رادات واااليتحاد على أساس التكلفة التاريخية وقيد االل وخصوم صندوق يتم تسجيل أصو .6

 . ستحقاقااللمبدأ 

سبية ظم المحاتحاد، باستخدام الدفاتر أو منظومات الناالجراءات المحاسبية لعمليات صندوق االتتم  .7

 . الحديثة كلما أمكن ذلك

ة للمراجع رة لهات والوثائق المقراللمستندات والسجتحاد والقيود واالت المالية لالتخضع كافة المعام .8

لهذه  عتمدينوني والتدقيق الداخلي والخارجي المأنالداخلية، والمراجعة الخارجية من قبل محاسب ق

 . الغاية

بلد من ال يكون أنوني خارجي من قبل الجمعية العمومية على أنيتم اختيار وتعيين مراقب حسابات ق .9

 . تحادالة اأنمألئيس الموجود فيه المقر الر

ل تبر مکمسام والمكاتب والفروع يعاألقعلى بعض  ئحةاللليات في هذه اؤوما يضاف من واجبات ومس .10

واجبات حدد الليات المحددة في النظام الداخلي واللوائح التنظيمية التي تؤوومتمم للواجبات والمس

 . قسام والمكاتباألليات لتلك ؤووالمس

خص آخر ش ألييجوز  المدير الوحدة المالية فقط و اللتتم من خ أنت النقدية يجب الجميع المتحص .11

 . محددة ات تحصيلالعام ولفترة محددة أو لتنفيذ عملي األمينبناء على تكليف من  إالالقيام بالتحصيل 

 لماءوالع كاديميينتحاد األاتودع جميع المبالغ المحصلة في حساب رسمي خاص في البنك باسم  .12

ن قبل المصادق عليها م وفقا لضوابط الصرف المحددة الإيجوز الصرف منها مطلقا  الب، والعر

 . دارةمجلس اإل

اقتراح  اء علىالعامة بن ةأناألميجوز فتح حسابات لدى البنوك المحلية أو إقفالها بقرارات تصدر من  .13

 . في بلد المقر مين العامألمدير الشؤون المالية وموافقة ا

ل وؤالمس بعد إصدار موافقة من إال تتم الت قيمهاأنالنقدية أو بشيكات مهما ك جميع المصروفات .14

مين ألحيات، ومصادقة االئحة الصالووفق ما هو محدد في  (مر الصرفأ)المختص المخول بالصرف 

 . العام

ندوق صولة من العرب مموالعلماء األكاديميينمين العام المتعلقة بعمل اتحاد ألتكون جميع مصروفات ا .15

 . ية المصادق عليهاأنمن خالل اعداد الميز تحادالا

أو  (رالالدو(ميركية األالعرب وفقا للعملة والعلماء اديميين كألاتكون جميع حسابات صندوق اتحاد  .16

 . ة بالدوالرمالدينار لبلد المقر وبما يعادل القي

 

 (التقدیریة)الموازنة التخمينية او  - 4المادة 

 . لتاليةال السنة المالية اليرادات والنفقات المتوقع صرفها خلإلهي النشاط التخطيطي الموثق  .1

 لتولي إعداد مين العام بتكوين لجنة،األيتم إعداد الموازنة التقديرية بموجب قرار سنوي يصدر عن  .2

 . قل قبل بداية السنة المالية المعنيةألثة أشهر على االالموازنة المذكورة قبل ث

 : تسعى الموازنة التقديرية لتحقيق ما يلي .3

 عيةسس العلمية والواقاألحاد معبًرا عنها بشكل مالي، تعد وفق التالتعبير عن خطة عمل ا . 
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 اسات فيذ سية العامة على تنأنمألتحاد، ولمساعدة االغراض المحددة للنشاط المستقبلي لألضيح اتو

 . تحاد، والتعريف بهاالا

 رنات المقا يرية كأداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي، وذلك عن طريقاستخدام الموازنة التقد

 . رقام المقدرةألرقام الفعلية واألالمستمرة بين ا

 

 : مل الموازنة التقديرية بشكل عام على ما يليتتش أن .4

 (المادة )يرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة، من مختلف المصادر، اال 

  اً يضأا واقسامهوة العامة أنمألالقادمة في ضوء التوقعات والخطط المستقبلية لالنفقات المقدرة للسنة 

 (6المادة )تحادالفروع ومكاتب ا

 لتزامات القائمة التي لم يتم تسويتها في سنوات سابقةاال . 

 

 : حادالتایرادات صندوق ا- 5المادة 

 : تحاد مناالتتكون إيرادات صندوق 

 . تحاد من قبل منتسبيهاللى اإ تسابنألالعضوية وا بدل .1

 . العضوية أو غيرهاقات الرسوم المقررة على بطا .2

 . يحيات المقررة في النظام الداخلالفراد والهيئات، بحسب الصألالتبرعات والمنح من ا .3

بية، لتدريقسامه مثل الدورات اأتحاد والشطة والخدمات التي تقدمها مكاتب انألإيرادات بعض ا .4

 . شطة من مؤتمرات أو غيرهانألالمشاركة في بعض استشارية، بدل الالخدمات ا

 نظمةين واالأنالتخصيصات والمساهمات والمعونات الحكومية والمنظمات الدولية بموجب القو .5

 . المعمول بها، وفقا للنظام الداخلي

 . حاد في حالة نشوئهاتاللصول المختلفة ألستثمارات والممتلكات واالالعوائد من ا .6

ا كونه وبموافقة مجلس الوحدة االقتصادية وتقرها الجمعية العمومية أي مصادر أخرى مشروعة .7

 . الجهة المراقبة لالتحاد

 

 . تحادالمصروفات صندوق ا- 6المادة 

كون قد ت أند شطة وطبيعتها، بعنألة العامة وحسب أوجه اأنمألسس التي يقرها مكتب األتقديرها طبقأ ليتم 

 . التحادلأدرجت في الموازنة التقديرية السنوية 

اوز ط عدم تجة بشرة العامة الحق باجراء المناقلة بين بنود الموازنة وفقًا للضوابط العامأنمأليكون لمكتب ا

 . أجمالي النفقات المقررة في الموازنة

 : الحصر التحاد على سبيل الذكر التشمل بنود نفقات ا

 رسم االشتراك السنوي لمجلس الوحدة االقتصادية 
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 جورألنفقات الرواتب وا . 

  يفاد والسفراالنفقات . 

  شطة العلميةناألنفقات . 

  نثرية ترنت، رسوم ونفقات تسجيل، مصاريف بنكية وتحويلأنكهرباء، ماء، هاتف، )دارية إنفقات ،

 (. وغير ذلك... المكتب 

 يجاراإل نفقات . 

 نفقات القرطاسية . 

 ت والحوافزآنفقات المكاف . 

 نفقات أخرى . 

 

 (. ية الفعلية سنویةأنالميز)العموميةية أنالميز- 7المادة 

ت يراداالاتحاد المالية من الشطة اأنفعلية السنوية التي توثق وتجسد عمليات والية أنهي الميز .1

 . المقبوضات والمدفوعات الفعلية والمبوبة حسب أوجه النشاطووالمصروفات 

قضي ية وما تلمحاسبة في النظم اصول المتبعألية والحسابات الختامية طبقا للقواعد واأنيتم إعداد الميز .2

 . (ادة الم)ين والمعايير المحاسبية ووفقا للتقارير المحاسبية المعتمدة لهذا الغرضأنبه القو

 

 . التقاریر المالية والحسابات الختامية- 8المادة 

 ة بتوجيهلماليا دائرةشراف مدير الإالجرد ب اتية العمومية وكشوفأنيتم إعداد الحساب الختامي والميز .1

بل قعتمد من ت أنمين العام، على ألوباشراف ادارية والمالية إللشؤون ااألمين العام المساعد لمن 

صة، ية المختة المالتهاء السنأني تلفي موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث من السنة التي  الجمعية العمومية

ت لحسابادارة لل شهر من تسلم مجلس اإلالخدارة في موعد أقصاه يتم مصادقتها من قبل مجلس اإلو

 . الختامية

 زنة وكشفي للموادارية والمالية بمتابعة مستوى التنفيذ الفعلإللشؤون ااألمين العام المساعد ليختص  .2

في  وي يقدمبشكل ربع سنمين العام ألعد تقرير بذلك إلى ايحراف أو تجاوز في أي من بنودها وأنأي 

 . الشهر التالي

 : تعد التقارير المالية التالية كحد أدني أنيجب  .3

 زات التجاووتتمثل في تقرير عن مستوى تنفيذ الموازنة السنوية موضحة فيه الوفرات : تقارير فصلية

لعام مين ااألوعة بالمقترحات والتوصيات المناسبة، ويرفع هذا التقرير إلى تبعلى مستوى البند وم

ن اعد ويكوم المسمين العاألمين العام واألسخ صور منه لكل من اوتندارية والمالية إللشؤون االمساعد ل

 . عن إعداد هذا التقرير الوالمالية مسؤ الدائرةمدير 
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 د من لية، ويعالفع شطة الماليةنألية العمومية وحساب نتائج العمليات واأنوتتمثل في الميز: تقارير سنوية

 . وميةعية العمالجمالعام لعرضها ومناقشتها في  لألمينالمالية ، وترفع نسخة منه  الدائرةقبل مدير 

يقة كون دقت أنواضحة ومختصرة و اات الواردة في التقارير المشار إليها سابقأنتكون البي أنيجب  .4

 . وتراعي المستوى الذي تقدم إليه لتحقيق الغرض منها

ية في ر السنولتقاريتهاء الفصل، واأنمن  ايتجاوز خمسة عشر يوم القدم التقارير الفصلية في موعد ت .5

 . من السنة المالية التالية أننيساألول من يتجاوز الموعد 

 

 . الصرف تحياالص- 9المادة 

 البما لصرف وة العامة وفقًا لبنود اأنمألالصرف وفقًا لقرار يصدر عن مكتب ا تحياالتحدد مبالغ ص .1

 . يتجاوز مجمل التخصيصات في كل بند

 

 . احکام ختامية - 10المادة 

 . خليةحيات واللوائح الداالحة الصالئئحة ما يرد من إحكام في العند تطبيق هذه ال يراعى .1

ة حاسبيل القواعد والمبادئ المالئحة يتم حسمه من خلالف في تفسير ما ورد في هذه االأي خ .2

 . لنافذةونية اأنحكام القألتحاد والاليتعارض مع النظام الداخلي  الالدولية المتعارف عليها بما 

 . قرارها من قبل الجمعية العمومية والمصادقة عليهاإحة من تاريخ الئبهذه اليعمل  .3

 

 : قام باعداد الالئحة المالية اللجنة المالية والمكونة من 

 . دكتوراه محاسبة –الشيخ صالح  إیمان. د: مساعد األمين العام  .1

 . دكتوراه محاسبة –أحمد أبو الهيجاء . د: مدیر الدائرة المالية  .2

 . دكتوراه محاسبة –عال زلموط . د: قطاع الجودةمدیر  .3

 . ستاذ أحمد كامل بكر المحترمشراف سعادة األمين العام األإوب .4
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