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تمـهـيد :
خبراء التطوير هي شررة ربحير تأسسر بووبر القرنوو ذللرف ري رن  2213بتررخي
الوطني الفطسطيني – ذسجط تح الرقم ( . )31113

رسروي ر السرطط

النظام المحاسبي :

هو مجموعة من األوراق الثبوتية والمستندات والدفاتر المحاسببية والسبجالت واراب ار ات والوسبالل المسبتفدمة فبل تسبجيل

وتلفبي

العمليببات الماليبة وعرضببصا فببل صبورم تقببارير معببرم عبن البيانببات الم لو بة بمببا يسبباعد الجصبات أصببحاة العالقببة

فل اتفاذ الق اررات المناسبة .

ويمك ببن اعتب ببار نم ببام للمعلوم ببات تحكم ببر مجموع ببة م ببن ال ببرق واراب ب ار ات المحكوم ببة بمجموع ببة م ببن الف ببرو

والمب ببادئ

والنمريات التل يتم إتباعصا لمعالجة بيانات العمليات المالية .
عناصر النظام المحاسبي :

يتكون كل نمام بما فل ذلك النمام المحاسبل من مجموعة من األا از الرليسة التالية :
 .1أوالً  :المبدخالت

 .2ثانياً :التشغيل والمعالجة.
 .3ثالثاً  :المبفراات.

أوالً  :المـدخالت
وهبل عببارم عبن البيانببات واألرقبام والحقبالق المجببردم التبل تعببر عبن العمليببات الماليبة التبل تببتم معالجتصبا داخبل النمببام
عن طريق إدخالصا إلى النمبام عبن طريبق المسبتندات وهبل التبل تعتببر وسبيلة إثببات لصبت العمليبات و يبتم مبن خاللصبا

حفظ وتفزين البيانات المالية .
ثانياً :التشغيل والمعالجة.

وهل مرحلة معالجة البيانات وتتمثل فل عمليات تسجيل وتبويب وتلفي

وفق المبادئ والفرو

التل تتم فل الدفاتر والسبجالت المحاسببية

والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً أو ما يعرف اليوم باسم"المعايير المحاسبية" .

ثالثاً  :المـخرجات.

وهببل نتببالع األعمببال والشببركة المببالل للوحببدم المحاسبببية والتغي برات التببل ت ب أر علببى هببتا الشببركة والتببل يببتم عرضببصا عبببر

التقارير المالية والتل تمثل وسيلة رخراج المعلومات المحاسبية وتوصيلصا للمستفدمين .
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موجز تعريفي بالشركة

الشركة  :خب ار الت وير هل شركة ر حية تأسست بمواب القانون وذلك فل عبام  2213بتبرخي

رسبمل مبن السبل ة الوطنيبة

الفلس ينية – وسجلت تحت الرقم ( . )31113

األهداف :

 .1العمل فل مجال الدعاية وارعالن وارنتباج الفنبل والمسبرحل بكافبة انواعبر وأشبكالر فبل المجباالت االخباريبة والوثالييبة والفنيبة
مببف أف قببانون معمببول بببر فببل فلسب ين يحقببق

والتعليميببة والتر ويببة واالاتماعيببة والدينيببة فببل الببداخل والفببارج بمببا ال يتعببار
اهداف الشركة .

 .2انت بباج االف ببالم والمسلس ببالت المس ببرحية بجمي ببف انواعص ببا وأش ببكالصا بم ببا فيص ببا الوثاليي ببة والتس ببجيلية والدرامي ببة والديني ببة والتق ببارير
الصحفية المصورم بكافة انواعصا وإشكالصا لتحقيق غايات الشركة .
 .3العمببل فببل محببال توبي ب

االبببدا الفنببل عببن طريببق االعالنببات والدعايببة لفدمببة االقتصبباد الببوطنل بمببا يعببود بببالنفف والفالببدم

ويحقق مصلحة الشركة ومنفعتصا بعد الحصول على التراخي

الالزمة من الجصات ذات االختصاص.

 .4العمل على إنشا المؤسسات التدريبية وارعالمية والتل من شأنصا ارسصام فل ت وير عمل الشركة.
 .1العمل فل مجال المقاوالت والتعصبدات وتنفيبت المشباريف ومقباوالت توريبد المعبدات الالزمبة لصبا والبدخول فبل المناقصبات العامبة
والفاصة بكافة انواعصا وأشكالصا لتحقيق غايات الشركة بعد اخت التراخي

 .6العمل فل مجال االرشاد التر وف والنفسل.

الالزمة من الجصات ذات االختصاص.

 .1العمل فل مجال التجارم العامة من ش ار واستيراد وتصدير بما يحقق غايات الشركة.
 .8تجارم و يف وش ار واستيراد المواد الفام وأية سلعة او مادم او ادوات او معدات او تجصيزات تتعلق وتلزم لتنفيت غايات الشركة
سوا فل الحاضر او المستقبل .
 .9قبول الوكاالت للشركات والمؤسسات والمصانف بكافة انواعصا بما يتاللم وأغ ار

الشركة .

 .12امببتالا او اسببت جار العقببارات واأل ارضببل والمسببتودعات والمعببدات واهالت واألاص بزم ووسببالي النقببل واهليببات الالزمببة لتحقيببق
اغ ار

الشركة عموما .

 .11للشركة ان تشترف او تستأار او تؤار او ترهن او تقر

او تقتبر

او تملبك او تمتلبك او تحصبل علبى ايبة حقبوق عقاريبة

او ماليببة او ام بوال منقولببة او غيببر منقولببة او امتيببازات و صببفة عامببة علببى ايببة حقببوق او حص ب

لتحقيق اف من اغراضصا او اهدافصا.

 .12النعام ببل والتع بباون والتعاق ببد م ببف اف ش ببركة او مص ببنف او مؤسس ببة او ش ببف

تببرم الشببركة انصببا الزمببة

يق ببوم بأعم ببال مش ببابصة ألعم ببال الش ببركة تحييق ببا

ألغراضصا كما لصا ان تفتح فروعصا داخل مناطق السل ة الوطنية الفلس ينية او خاراصا.
 .13ان تعقببد االتفاقببات او تببدخل فببل ارتباطببات او الت ازمببات مببف اف سببل ة حكوميببة او بلديببة او مببف اف فببرد او مؤسسببة بقصببد
تحقيق غاياتصا و ان تحصل على الرخ

واالمتيازات الضرورية لتلك.

 .14الييام بجميف االعمال التجارية والقانونية التل تستلزمصا طبيعة اعمال الشركة بما يتاللم وغاياتصا و ال ريقة التبل ت ارهبا مناسببة
و ما ال يتعار

مف اف قانون او تشريف معمول بر فل فلس ين.

مقر الشركة الرئيسي  :مدينة غزة – برج الجالء.
J: 00970598806709
T: 0097082826398
شركة خبراء التطوير F:
info@tatwer.net
WWW.Tatwer.net
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الفصل األول
مقدمة ومبادئ عامة
المادة (:)1
يسمى هتا النمام بب "النظام المالي لخبراء التطوير" ويعمل بر اعتبا اًر من تاريخ إقرار من قبل مجلس اردارم.

المادة (:)2

يكببون للكلمببات والابببارات ال بواردم فببل هببتا النمببام المعببانل المفصصببة لصببا أدنببا مببا لببم تببدل القرينببة أو سببابق الببن

خالف ذلك :
الشركة

خب ار الت وير

مجلس اإلدارة
الرئيــس

مجلس إدارم الشركة المنتفب من قبل الجماية العمومية وفقاً للقوانين واألنممة المرعية.
رليس مجلس اردارم أو نالبر فل حالة غيابر.

المدير العام

هو المدير المعين من قبل مجلس اردارم أو من يحل محلر.

علببى

مدير الدائرة المالية

مدير دالرم الش ون المالية فل الشركة .

الموظف

كببل موبببر يجببرف تعيينببر للعمببل فببل الشببركة بصببورم متفرغببة ويوقببف عقببد عمببل معصببا بصببفة
سنوية.

المحاسب

هو الموبر التف يحمل المسمى الوبيفل ويقوم بأعمال المحاسبة فل الشركة .

الئـحة المشتريات

هل الاللحة الملحقة بصتا النمام باسم "الئحة المشتريات واللوازم" وهل از اً من هتا النمام

المادة (: )3

تتببألر السببنة الماليببة للشببركة مببن اثنببل عشببر شببص اًر تبببدأ اعتبببا اًر مببن اليببوم األول مببن شببصر ينبباير وتنتصببل فببل اليببوم الحببادف
والثالثون من شصر ديسمبر من العام نفسر.

المادة (:)4

تعتبر عملة الشيكل ارسراليلل هل العملة الرسمية للتعبير عن البيانات المالية النصالية ألنش ة الشركة.

المادة (:)5

يفضل استفدام عملة الدوالر كوحدم قياس نقدف فل إعداد التقارير المالية الم لو ة مبن الشبركة للجصبات الممولبة والمتبرعبة
مستفدمة سعر الصرف فل السوق أو حسب أسعار الصرف فل الجريدم الرسمية أو أسعار سل ة النقد الفلس ينية.

المادة (:)6

رليس مجلس اردارم هو المس ول األول عن أمبوال الشبركة وهبو ممبر الصبرف األساسبل فيصبا إلبى اانبب

الصندوق.
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المادة (:)7
الببدالرم الماليببة هببل الجصببة المفتصببة بيببب

أم بوال الشببركة وتحصببيلصا ودفببف االلت ازمببات الماليببة المترتبببة عليصببا وذلببك طبق باً

للقوانين واألنممة واللوالح والسياسات وإا ار ات وق اررات الشركة.

المادة (:)8

المدير المالل هو المس ول المباشر عن الموبفين فل الدالرم الماليبة ويكبون مسب وال ببدور أمبام المبدير العبام و أمبام رلبيس
مجلس اردارم فل الشركة فل اميف اختصاصاتر.

المادة (:)9

يجب االحتفاظ بالمستندات الفاصة بالنمام المالل والمحاسبل لمدم ال تقل عن ( )1سبف سنوات.

المادة (:)11

يجب االحتفاظ بالميزانيات العمومية المعتمدم للشركة لمدم ال تقل عن ( )12عشر سنوات.

المادة (:)11

مجلس إدارم الشركة هو الجصة الوحيدم المفولة بقبول التبرعات أو رفضصا .

المادة (:)12

يجب على الشركة أن يلتزم بتسديد استق اعات ضريبة الدخل للجصات الرسمية عن العاملين فيصا .
المادة (:)13
تعتمد نمرية القيد المزدوج فل تسجيل العمليات المالية .
المادة (:)14

عنببد اسببتفدام الحاسببوة فببل الحسببابات يجببب تف بزين البيانببات بصببورم دوريببة ومسببتمرم وال يغنببل ذلببك عببن مسببك الببدفاتر

المحاسبية .
المادة (:)15
فببل نصايببة السببنة الماليببة يجببب طباعببة كافببة العمليببات الماليببة التببل تمثببل القيببود المحاسبببية وحسببابات دفتببر األسببتاذ ومي بزان

المرااعة فل  12/31من نفس العام واالحتفاظ بصا مف الحسابات الفتامية لنفس العام .
المادة (:)15

فببل نصايببة السببنة الماليببة يجببب حفببظ كافببة العمليببات الماليببة التببل تمثببل القيببود المحاسبببية وحسببابات دفتببر األسببتاذ ومي بزان

المرااعببة فببل نصايببة عمببل يببوم  12/31مببن نفببس العببام واالحتفبباظ بصببا مببف الحسببابات الفتاميببة لببنفس العببام علببى اس ب وانة
حاسوة ( )C.Dعلى أن يكتب علير البيانات التل توضح محتوياتصا بوضوح وحفمصا فل مكان ممن .
المادة (:)16

يسببتفدم الشببركة مبببدأ االسببتحقاق المعببدل كأسبباس رعببداد البيانببات الماليببة وذلببك تماشببياً مببف القواعببد المحاسبببية المتعببارف
عليصا دولياً.
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المادة (:)17
ال يجوز ألف موبر فل الشركة مصما كانت رتبتر اردارية أو مسما الوبيفل أن يتدخل فل مجال عمل البدالرم الماليبة أو

أن يصببدر أيببة أوامببر أو تعليمببات شببفوية أو مكتو ببة أو تصببرفات مصمببا كانببت يكببون مببن شببأنصا مفالفببة هببتا النمببام أو أف

ازلية منر مصما كانت ومن يفالر ذلك يكون تحت طاللة المس ولية.
المادة (:)18

ال يجوز ألف موبر من موبفل الدالرم الماليبة أن يسبمح ألف مبن مبوبفل الشبركة ممارسبة صبالحياتر أو الييبام بوااباتبر
ومسؤولياتر مصما كان شأنصا إال بموافقة خ ية أو تعليمات مكتو ة من المدير المالل .

المادة (:)19

على الموبفين والعاملين فل الدالرم المالية تفريغ معامالت سندات اليب والصبرف اليوميبة الموثقبة حسبب األصبول يبدوياً
أو فببل النمببام المحوسببب أوالً بببأول بعببد إتمببام اراب ار ات المحاسبببية الفاصببة بصببا بصببدف م ابقببة أرصببدم الصببندوق البرليس
والصناديق الفرعية وأرصدم حسابات المصارف يومياً .
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الفصل الثاني
السجالت والمستندات المحاسبية
المادة (:)21

تستفدم مجموعة المستندات التالية فل تسجيل العمليات المالية:
 .1سند صرف
 .2سند قب

 .3سند قيد يومية
المادة (:)21

يجب أن يصبدر سبند اليبب

يحتوف على ما يأتل :

النقبدف أو بشبيك أو بحوالبة مبن ثالثبة نسبخ (أصبل وصبورتين ) ويشبتر فبل سبند اليبب

أن

 .1اسم الشركة وعنوانر كامالً .
 .2رقم مسلسل لكل سند .
 .3التاريخ .

 .4المبلغ باألرقام.

 .1المبلغ بالحروف.
 .6سبب الدفف ( نو اريراد هل هو  :رسوم – اشتراا  -هبر -تبر  -الخ ) .
 .1اسم المستلم .

 .8توقيف المستلم.
 .9ختم الشركة .

 .12اسم المصرف .
 .11اسم الفر .

 .12رقم الشيك أو الحوالة .
 .13تاريخ استحقاق الشيك أو الحوالة .
 .14صورم الحوالة الواردم أو إشعار التحويل من المصرف .
المادة (: )22

يجب أن يصدر سند الصرف النقدف أو بشبيك أو حوالبة مبن ثالثبة نسبخ (أصبل وصبورتين ) ويشبتر فبل سبند الصبرف أن

يحتوف على ما يأتل :

 .1اسم الشركة وعنوانصا كامالً .
 .2رقم مسلسل .
 .3التاريخ.
 .4المبلغ باألرقام .
 .1المبلغ بالحروف.
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 .6نو العملة .
 .1سبب الصرف.
 .8اسم المستلم

 .9توقيف المستلم
 .12ختم الشركة .

 .11اسم المصرف .
 .12اسم الفر .
 .13رقم الشيك أو الحوالة .
 .14تاريخ استحقاق الشيك أو الحوالة .
 .11صورم الحوالة الواردم أو إشعار التحويل من المصرف .
المادة (: )23

يتكون سجل األصول من مجموعة من الفانات تشتمل على :
 .1رقم مسلسل .
 .2اسم األصل .

 .3وصر األصل.
.4

تاريخ الش ار .

 .1العمر االفتراضل
 .6سعر الش ار .
 .1ارضافات .

 .8مالحمات .
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الفصل الثالث
المقبوضات
المادة (: )24

أف مبلبغ إال بموابب سبند قبب

ال يجوز بأف حبال مبن األحبوال قبب

ينممبر الموببر المفبت

التفاصيل والبيانات واريضاحات الكافية حسب النموذج المقرر والمعد لصتا الغر
المادة (: )25

.

بالبدالرم الماليبة متضبمناً

بصببورم واضببحة علببى سببند اليببب

توقيعببر

يجببب أن تببرقم سببندات اليببب ترقيم باً تصبباعدياً وأن يوقببف الموبببر المفببت
المعتمببد لببدم الشببركة وان يتكببون دفتببر إيصبباالت اليببب مببن أصببل وصببورتين تسببلم األولببى للببدافف والثانيببة لملببر القيببود
اليومية والثالثة تبقى فل دفتر اريصاالت للحفظ .

المادة (: )26

يجب أن يابأ سند اليب

بشكل واضبح وتمبك كافبة البيانبات البواردم فبل السبند ويمكبن إرفباق المسبتندات المعبدم لليبب

أو

صورم عنصا إن لزم األمر .
المادة (: )27

تصدر السبندات مبف ضبرورم توضبيح نبو المقبوضبات البواردم للشبركة حسبب دليبل الحسبابات الفباص بالشبركة مبف ضبرورم

تصني

مسميات المقبوضات بشكل واضح مبف تفبادف تكبرار بعضبصا ومثبال ذلبك  :تبرعبات نقديبةب تبرعبات نقديبة بشبيكات

ب تبرعات بحوالت ....الخ .
المادة (: )28

يجب إصدار سبندات اليبب

فبل اميبف الحباالت التبل تبرد فيصبا أمبوال للشبركة مبن اميبف المصبادر الداخليبة والفارايبة وال

يكتفبى بقيبد اليوميببة رثببات عمليببة اليبب

النموذج المقرر والمعد لصتا الغر

.

علبى أن يتضببمن سبند اليببب

التفاصبيل والبيانبات واريضبباحات الكافيبة حسببب

المادة (: )29

يجببب إصببدار سببندات اسببتالم فببل حالببة الحصببول علببى التبرعببات العينيببة للشببركة مببن اميببف المصببادر الداخليببة والفارايببة
على أن يتضمن سند االستالم التفاصيل والبيانبات واريضباحات الكافيبة وذلبك حسبب النمبوذج المقبرر والمعبد لصبتا الغبر
وأن يصببدر مقابببل التبرعببات العينيببة سببند صببرف بالييمببة ال بواردم لصببالح الجصببات أو األقسببام أو الببدوالر المسببتفيدم مببن هببت

التبرعات .
المادة (: )31
يتوابب علبى أف موبببر فبل الشببركة أني بت ببر صببالحية قبب

أف أمبوال لصبالح للشبركة أن يقببوم يوميباً بتسببليم مبا لديببر

إلى أمين الصندوق فل الشركة بمواب إيصاالت رسمية ومحضر استالم وتسليم نقدية حسب األصول.
المادة (: )31

يتم االعتراف باريرادات عند تحققصا من خالل استالمصا بغ

النمبر عبن مصبادر هبت اريبرادات سبوا كانبت داخليبة أو

خاراية وذلك بواس ة صندوق الشركة الرليس أو صناديق الشركة الفرعية بارضافة إلى حسابات الشركة المصرفية .
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الفصل الرابع
المصروفات
المادة (: )32

ال يجببوز بببأف حببال مببن األحبوال الصببرف إال باسببتكمال كافببة المسببتندات المعببززم للصببرف وحسببب تسلسببل عمليببة إاب ار ات

الصرف .
المادة (: )33

ال يجببوز بببأف حببال مببن ا ألح بوال صببرف أف مبلببغ مصمببا كانببت قيمتببر إال بعببد الحصببول علببى موافقببة خ يببة مسبببقة علببى
صرفصا من الجصة المفولة وصاحبة الصالحيات بالصرف .

المادة (: )34

تستفدم مجموعة المستندات ( النماذج) التالية كأدام مؤيدم لعمليات الصرف :
 .1طلبية الش ار .

 .2رسالة طلب الفدمة
 .3أمر التوريد

 .4التوقيف باستالم المواد
 .1التوقيف بتلقل الفدمة
 .6فاتورم المورد
 .1العقود الموقعة مف أطراف خاراية
 .8متكرم الصرف

 .9الموافقة اردارية من المستوم صاحب الصالحية
 .12صورم الشيك و اشعارات البنوا و كشوفات حركة المصرف .
 .11توقيف المستفيد باالستالم .
 .12سند القيد .
 .13كشر أو استمارم الرواتب واألاور .
 .14سند الصرف .
 .11سند اليب

.

المادة (: )35

ال يجبوز صببرف أيببة مبببالغ تزيببد عببن ( )2222ألفببان شببيكل إسبراليلل أو مببا يعادلصبا بببالعمالت األخببرم إال بشببيك موقببف مببن

المفولين بالتوقيف .
المادة (: )36

يجوز صرف أف مبلغ نقداً مبن الصبندوق حسبب األصبول المحاسببية المتعبارف عليصبا وذلبك بعبد موافقبة مجلبس اردارم أو

المفولين بالتوقيف .
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المادة (: )37
يج ب ببب أن يحم ب ببل الشب ب ببيك اس ب ببم المسب ب ببتفيد ثالثيب ب باً عل ب ببى األقب ب ببل والمبل ب ببغ كتاب ب ب ب ًة وتفيي ب ب باً وت ب بباريخ اسب ب ببتحقاق الش ب ببيك قبب ب ببل
تسليمر للمستفيد .
المادة (: )38

يجبب أن يسببجل علببى كعببب كبل شبيك صببادر كافببة البيانببات األساسببية الفاصببة بالشبيك مثببل  :اسببم المسببتفيد ثالثيباً وتبباريخ
الشبيك والمبلببغ وسبببب الصبرف باختصببار وأن تحفببظ صبورم مببن كببل الشبيكات الصببادرم مببن الشبركة لببدم الببدالرم الماليببة وأن

يوقف المستفيد على صورم الشيك باستالم األصل وأن تحفظ صورم هويتر لدم البدالرم الماليبة إذا كبان مبن غيبر العباملين أو
الموبفين بالشركة .
المادة (: )39

يعتبر سند الصرف هو الوثيقة المالية األساسية رنفاق أف مبلغ ويتم تنميمر من قبل الموبر المفت

على النموذج المقرر متضمناً التفاصبيل والبيانبات واريضباحات الكافيبة حسبب النمبوذج المعبد لصبتا الغبر

حسب األصول .

فبل البدالرم الماليبة
مؤيبداً بالوثبالق

المادة (: )41

يدقق سند الصرف قبل صرفر من قبل قسم التدقيق الداخلل بالشركة فل الدالرم المالية ويعتمد للصرف من قببل رلبيس قسبم

التدقيق الداخلل مقب اًر بصبحتر وصبحة مرفقاتبر المؤيبدم للصبرف مبن الناحيبة القانونيبة والمحاسببية والماليبة والنماميبة ويحبول
بعد ذلك للمدير المالل العتماد الصرف بصورم نصالية .

المادة (: )41

يصدر سند صرف مستقل لكل عملية صرف مصما كان مبلغصا .

المادة (: )42

يتم االلتزام بتسديد المصروفات والمستحقات من صندوق الشركة حسب الكشر المرفق مف الشيكات الصادرم.

المادة (: )43
ف ببل حال ببة إلغ ببا أف س ببند ص ببرف بع ببد إص ببدار أو كتابت ببر يج ببب االحتف بباظ بالنس ببخ الثالث ببة م ببن س ببندات الص ببرف (األص ببل

والصورتين ) فل ملفات الحسابات ويفتم األصل والصورتين بفتم (الغل) ويفضل بلون أحمر.
المادة (: )44

فبل حالبة إلغببا أف سبند صبرف بعببد إصبدار أو كتابتببر وتسبجيلر فبال يببتم إلغبا

إال مببن خبالل قيبد محاسبببل بعكبس العمليببة

المالية مف توضيح سبب ارلغا وذلك بعد الحصول على موافقة المدير المالل الف ية .

المادة (: )45

تقوم الدالرم المالية بإعداد وتجصيز كشر المرتبات الشصرف المفص

لصتا الغر

ومرااعتبر وتدقيقبر حسبب األصبول مبف

األخت بعين االعتبار اميف الق اررات اردارية المعتمبدم ويوقعبر المبدير المبالل ويرسبل للمبدير العبام العتمباد للصبرف حسبب

طريقة الدفف المعتمدم لدم الشركة .
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المادة (: )46
تقوم الدالرم المالية بإصدار قسيمة راتب شصرية لكل موبر يمصر فيصا :
 .1البيانات الشفصية للموبر .
 .2الدراة الوبيفية .
 .3مر و الدراة.

 .4المسمى الوبيفل .
 .1رقم الموبر

 .6المرتب الشصرف .
 .1الزيادم السنوية
 .8المكافآت .
 .9البدالت .

 .12العالوات .
 .11االستق اعات .
 .12الفصومات .

 .13صافل المرتب

النظام المالي والمحاسبي الخاص بخبراء التطوير

13

الفصل الخامس
المـعامالت المصرفية
المادة (: )47

يجب فبتح حسباة مصبرفل أو أكثبر للشبركة فبل المصبارف المحليبة ببالعمالت التبل يرونصبا مناسببة وحسبب حاابة الشبركة
و موافقة مجلس اردارم .

المادة (: )48

تعتمببد تواقيببف اثنببين مببن ثالثببة مببن المببتكورم أدنببا علببى كافببة الشببيكات المصببرفية الصببادرم مببن الشببركة فببل اميببف الحبباالت

بارضافة إلى ختم الشركة الرسمل على الشيك :

 .1رليس مجلس اردارم أو نالبر (فل حالة غيابر) .
 .2أمين الصندوق .
 .3شف

يتم تحديد بقرار من مجلس اردارم .

المادة (: )49

فبل حالببة غيبباة أيباً مببن المفببولين بببالتوقيف مببن أصببحاة التواقيببف المببتكورم فببل المببادم السببابقة يقببوم مجلببس اردارم بتفويببل
من ي ار مناسباً من أعضا مجلس اردارم على أن يبلغ المصرف خ ياً بالتوقيعات الجديدم .

المادة (: )51

يلغى على الفور توقيف أف مبن المبتكورين فبل المبادم السبابقة رقبم ( ) بمجبرد تغيبر تشبكيلة مجلبس اردارم وعلبى المجلبس

القديم مفاطبة المصرف رسمياً بصتا الفصوص .

المادة (: )51

ال يجوز بأف حال من األحوال فتح حسابات مصرفية ذات أبعاد ر وية مثل  :ودالف التوفير وودالف األابل أو أف حسبابات

لصا نفس طبيعتصا .
المادة (: )52
تتحمببل إدارم الشببركة بالمصبباري
المصارف.

والعم بوالت العاديببة الناتجببة عببن الحسببابات الجاريببة والمعببامالت المصببرفية العاديببة لببدم

المادة (: )53

يجب إيدا كافة المبالغ النقدية والشيكات المقبوضة فل حسابات الشركة فل المصارف .

المادة (: )54
ال يجوز إصدار أف شيك أو استعمال أية مبالغ نقدية إال رغ ار

الشركة .

المادة (: )55

يجب تس ير الشيكات التل تزيد قيمتصا عن ( )1.222ألر شيكل اديد إسراليلل أو ما يعادلصا بالعمالت األخرم.
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المادة (: )56
يجب تس ير الشيكات و ختمصا بفتم "للمستفيد األول فقط " فل الحاالت التالية :

 .1الشيكات التل تزيد مبالغصا عن ( )3.222ثالثة مالف شيكل اديد إسراليلل أو ما يعادلصا بالعمالت األخرم.
 .2الشيكات التل تمثل مستحقات الموبفين التين انتصت أو أنصيت خدماتصم .

 .3الشيكات التل تمثل مستحقات المتعاقدين مف الشركة بتقديم خدمات أو توريد مواد أو تنفيت أعمال معينة .
المادة (: )57
فببل حالببة المناق لببة و التحببويالت المصببرفية بببين الحسببابات يببتم إصببدار رسببالة أو سببند تحويببل نقديببة ويوقببف مببن المفببولين
بالتوقيف فل هتا النمام فل المادم رقم ( ) .

المادة (: )58

يجب االحتفباظ ببدفاتر الشبيكات غيبر المسبتعملة فبل مكبان أمبين ويثببت ذلبك فبل سبجل خباص عنبد ورودهبا مبن المصبرف

وتصرف تباعاً لالستعمال وتعتبر عصدم لدم المدير المالل للشركة .

المادة (: )59

يمنف منعاً باتاً وفل اميف األحوال قيام المفولين بالتوقيف على شيك على بيا

.

المادة (: )61

ال يببتم التوقيببف علببى الشببيكات إال بعببد مرااعببة كافببة المسببتندات المؤيببدم للصببرف والتأكببد مببن سببالمتصا وصببحتصا واسببتكمالصا

لكافة إا ار ات الصرف حسب األصول .
المادة (: )61

إذا فقد أف شيك مسحوة علبى الشبركة قببل دفبف قيمتبر فيبلبغ المصبرف خ يباً بإيقباف صبرفر ويع بى المسبتفيد شبيكا مخبر

بببديالً بعببد أن يحصببل الشببركة مببن المصببرف علببى إشببعا ار باسببتالم خ بباة اريقبباف وعمببل الببالزم حسببب األصببول والت بزام
المصرف بعدم صرف الشيك المفقود تحت طاللة المس ولية .

المادة (: )62

فل حالة إلغا أف شيك ألف سبب من األسباة يتم االحتفاظ بر بعد ختمر بفتم "الغل" فل موقعر فل دفتر الشيكات .
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الفصل السادس
المـعامالت النقدية
المادة (:)63

يجببوز للشببركة االحتفبباظ لببديصا بحببد أدنببى مببن النقديببة فببل خزينببة خاصببة بالمبببالغ النقديببة والببتف ي ب ار مجلببس اردارم مناسببباً
ردارم أعمالصا بشكل سليم .

المادة (:)64

يجب حفظ النقدية المراد االحتفاظ بصا فل الشركة فل خزينة ذات مواصفات خاصة منصا :
 .1أن تكون مصممة ومثبتة ضد السرقة (يصعب نقلصا إال برافعة ) .
 .2أن تكون مصممة ضد الحريق.

 .3أن تكون ذات أرقام سرية ومفتاح على األقل تكفل رقابة مزدواة(ثنالية ) .
المادة (:)65

ال يجب ب ببوز أن يجتمب ب ببف مب ب ببف موبب ب ببر واحب ب ببد فب ب ببل نف ب ب ببس الوقب ب ببت مفتب ب بباح للفزينب ب ببة أو اثنب ب ببين أو الب ب ببرقم السب ب ببرف الف ب ب بباص

بفزينة الشركة .
المادة (:)66

يجب مسك سجل خاص بالمفاتيح الفاصة بفزينة الشركة الرليسة واثبات استالم وتسليم مفاتيحصا حسب األصول .

المادة (:)67

يجب ب ببب مس ب ب ببك سب ب ببجل خ ب ب بباص بحرك ب ب ببات النقديب ب ببة م ب ب ببن والب ب ببى الفزين ب ب ببة يوق ب ب ببف عليب ب ببر المف ب ب ببولين باسب ب ببتالم وتسب ب ببليم النقب ب ببد

من والى الفزينة .
المادة (:)68

ال يجببوز ألف موبببر تسببليم ونقببل عصببدم مفبباتيح الفزينببة أو األرقببام السبرية للفزينببة إال بعلببم وموافقببة مببدير الشببركة والمببدير

المالل الف ية .
المادة (: )69

ال يجببوز ألف موبببر الييببام بفببتح الفزينببة واسببتعمال مفبباتيح الفزينببة أو األرقببام الس برية للفزينببة إال فببل حضببور أصببحاة

العصدم أو رليس مجلس اردارم .
المادة (:)71

ال يجوز ألف كان الييام بفتح الفزينبة واسبتعمال مفباتيح الفزينبة أو األرقبام السبرية للفزينبة والجمبف بينصبا إال فبل حضبور

رليس مجلس اردارم وأمين الصندوق .
المادة (:)71

يببتم االحتفبباظ باألرقببام الس برية للفزينببة لببدم مببدير الشببركة فببل ممببروف مغلببق وعلببى إدارم الشببركة الييببام بتغييببر األرقببام

السرية من وقت هخر حسب الحااة التل يراها مجلس إدارم الشركة.
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المادة (:)72
يتم االحتفاظ بمفاتيح الفزينة الرليسة واألرقام السرية للفزينة فل ممروف مغلق ومفتبوم بفبتم الشبركة لبدم رلبيس مجلبس

اردارم أو فل صندوق أمانات يستأار لصتا الغر

لدم احد المصارف .

المادة (:)73

على الموبر االحتفاظ بعصدتر من مفاتيح الفزينبة فبل مكبان ممبن فبل الشبركة ويفضبل أن يكبون فبل درج خباص ببر بعيبداً

عن أعين وأيدف الموبفين ويصعب الوصول إلير .
المادة (:)74

يجببب علببى أمنببا الفزينببة والصببندوق النقببدف الييببام بجببرد يببومل لمحتوياتصمببا حسببب النمببوذج المعببد لببتلك والتأكببد مببن عببدد
النقد والف ات النقدية وصالحية األوراق النقدية المواودم فل الفزينة وسالمتصا والتوقيبف علبى الجبرد اليبومل حسبب األصبول

.

المادة (:)75

يتحمل أمنا الفزينة والصندوق النقبدف مسبؤولية النقبد فيصمبا ويكبون أف عجبز فيصمبا مبن مسب وليتصم مجتمعبين متضبامنين
متكافلين .

المادة (:)76

يجوز احتفاظ الشركة برصيد نقدف لديصا يكفل لتغ ية كافة مصباري

الشبركة لمبدم شبصر واحبد علبى األقبل وذلبك بموابب

قرار من مجلس إدارم الشركة.
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الفصل السابع
الرقابة والتدقيق
المادة (:)77

يعين المدقق الفارال بنا اً على تنسيب من الجماية العمومية و يقدم تقارير إلى رليس مجلس اردارم مباشرم .

المادة (:)78

يجب على المدقق الفارال أن يبتل الجصد الكافل والمناسب للييبام بأعمبال التبدقيق وعليبر الييبام بزيبارم شبصرية واحبدم علبى

األقل للشركة لإلطال على األعمال المحاسبية وأدا مصامر حسب األصول .
المادة (:)79

يعتبر قسم التدقيق الداخلل از اً من قسم الدالرم المالية ولكن المدقق الداخلل يقدم تقارير إلى المدير العام مباشرم .
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الفصل الثامن
األصول الثابتة
المادة (: )81

يحتسب إهالا لكصول الثابتة المملوكة للشركة بال ريقة التل يقرها مجلس إدارم الشركة .

المادة (:)81

تثبببت األصببول الثابتببة بييمتصببا الشبرالية بارضببافة إلببى أيببة مصبباري
ويقفل قيد الش ار عند إهالا األصل أو إعدامر.

أخببرم تتعلببق باألصببل حتببى يصبببح ابباه اًز لالسببتفدام

المادة (: )82

إهالا األصول الثابتة أو إعدامصا يتم بقرار من مجلس اردارم .

المادة (: )83

يجب ارد األصول الثابتة المواودم فل الشركة وإثباتصا فل سجل األصول و تقييمصا من أصحاة الفبرم ويبتم قيبدها كجبز
من الفال

العام .

المادة (: )84

يجببب مسببك سببجل خبباص لكصببول الثابتببة المواببودم فببل الشببركة وإثبببات األصببول الثابتببة الحاليببة فيببر علببى أن تضبباف إلببل

األصل أف إضافات يحتوف على الفانات التالية :
 .1رقم مسلسل .

 .2وصر األصل.
 .3تاريخ الش ار .

 .4العدد فل 1/1
 .1سعر الش ار (تكلفة األصل) .

 .6الييمة ( تكلفة األصل × العدد ) .
 .1إضافات خالل العام .
 .8استبعاد خالل العام .
 .9الرصيد فل . 12/31
 .12مالحمات .
المادة (: )85
يقببدم طلببب اسببتبعاد األصببول الثابتببة المواببودم فببل الشببركة إلببى مببدير عببام الشببركة وذلببك مببن خببالل طلببب وموافقببة كببل مببن

المدير المالل والمدير اردارف ورليس القسم التف يتبعر األصل موضحاً المبررات والبدالل وااليجابيبات والسبلبيات المتوقعبة
من استبدال األصل المراد استبعاد .
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المادة (: )86
يحدد مجلس إدارم الشركة لجنة تتولى عملية الببت فبل طريقبة وخ بوات اسبتبعاد األصبول الثابتبة بنبا اً علبى توصبية مبدير
عام الشركة ومتابعتصا وتوثيقصا من بدايتصا حتى نصايتصا .

المادة (: )87

يحببدد مجلببس إدارم الشببركة لجنببة تتببولى عمليببة و طريقببة وخ بوات إتببالف األصببول الثابتببة بنببا اً علببى توصببية مببدير عببام
الشركة ومتابعتصا وتوثيقصا من بدايتصا حتى نصايتصا .

المادة (: )88

يبتم تسببجيل عمليببة اسببتبعاد وإتبالف األصببول الثابتببة فببل السبجالت والببدفاتر وحسببب القواعببد المحاسببية مببف توضببيح التوايببر

المحاسبل لقيد االستبعاد وارتالف .
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الفصل التاسع
دليل الحسابات العامة والفرعية
المادة (:)89

تبوة وتصنر الحسابات حسب ما سيأتل فل دليل ترقيم الحسابات الوارد فل هتا النمام بما يحقق ما يأتل :
 .1تسصيل التعامل بصا من قبل الدالرم المالية .
 .2توحيد المسميات المتشابصة وعدم تداخلصا مف بعضصا البع
 .3تسصيل مصمة الراو إليصا عند الحااة.

.

 .4تسصيل تواير القيود المحاسبية .
 .1تسصيل مصمة الرقابة والتدقيق على الحسابات .
المادة (:)91

يتم االلتزام بتبويب وتصني

دليل ترقيم الحسابات فل الشركة كما يلل :

رقـم الحسـاب

اسـم الحسـاب

رقـم الحسـاب

اسـم الحسـاب

110111

األصول

210111

الخصوم

110111

األصول الثابتة

210111

االحتياطيات

11.221

األراضل

22.121

االحتياطل العام

11.222

المبانل

22.122

االحتياطل الفاص

120111

األصول المتداولة

22.123

12.122

األثباث

22.124

120211

األجـهزة والتجهيزات

12.221

األابصزم الكصر الية "المنزلية"

12.322

اهالت والمعدات

12.122

السيبارات

12.622

البنبك

12.122

مفص

مكافآت ترا الفدمة

احتياطل ش ار و يف األصول
فائض اإليرادات

210121

الصندوق الرليس

12.822

المدينون

310111

اإليرادات

410111

المصروفات

310111

الرسوم

410111

توزيعات األيتام

320111

التبرعات النقدية

410311

320111

تبرعات نقدية محلية

42.321

مصاريف إدارية
رواتب

320112

42.322

أاور مياومة

320113

42.323

رواتب عقود خاصة

320114

42.324

مستحقات نصاية الفدمة

320211

تبرعات نقدية خارجية
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320212

مصاري

صحر ومجالت

320213

مصاري

ضيافة

32.224

عمولة ومصاري

32.221

صيانة سيارات

320311

تبرعات عينية

320311

تبرعات عينية محلية

صيانة مبانل
اريجارات

مصاري

32.322

محروقات سيارات

32.323

تأمين سيارات
ترخي

32.324
320351

تبرعات عينية خارجية

بنكية

سيارات

رسوم متنوعة

32.312

رسوم خدمات

32.313

مصاري

ميا

32.314

مصاري

كصر ا

350111

حصة الشركة

هاتر وفاكس و ريد

350111

إدارة المشاريع

رسوم انترنت
إعالنات
نمافة
م بوعات
قرطاسية وأدوات مكتبية

النظام المالي والمحاسبي الخاص بخبراء التطوير

22

الفصل العاشر
الموازنة السنوية
المادة (: )91

تعد موازنة تقديرية للشركة بصورم سنوية ويمكن أن تكبون نصبر أو ر بف سبنوية وتتكبون بصبورم رليسبة مبن ابدولين أولصمبا
يمثل اريرادات المتوقعة والثانل يمثل النفقات المقدرم للشركة بجميف فروعر ودوالر وأقسامر .

المادة (: )92

تشترا اميف الفرو والدوالر واألقسام فل إعداد الموازنات التقديرية للشركة حسب تعليمات اردارم .

المادة (: )93
يمكن للشركة تشكيل لجنة خاصة تسمى "لجنة إعداد الموازنة " من أصحاة الفبرم واالختصاص والكفا م .
المادة (: )94
يمكن تلفي

مصمات "لجنة إعداد الموازنة " فيما يأتل :

 .1استالم تقديرات الموازنات الفرعية من األقسام والدوالر والفرو والمشروعات .
 .2تجميف المعلومات األولية الم لو ة رعداد الموازنة.

 .3مناقشة وتقييم وتعديل التقديرات مف الدوالر المعنية .

 .4المساهمة فل حل المشاكل واالعتراضات التل قد تنشأ ببين الجصبات المعنيبة والمشباركة فبل إعبداد الموازنبة العامبة
.
 .1است ال اه ار بفصوص تقديرات الموازنة مف اردارم العليا وأصحاة االختصاص والكفا م .
 .6صياغة الموازنة العامة فل صورتصا األولية .

 .1صياغة الموازنة فل صورتصا النصالية وتقديمصا لمجلس اردارم العتمادها قبل إصدارها.
 .8إعداد الموازنة النصالية وتقديمصا لجصة االختصاص .
المادة (: )95

يعتبببر كببل فببر أو إدارم أو قسببم مس ب والً عببن إعببداد الموازنببة الفاصببة بببر ويجببب علببى كببل إدارم التنسببيق مببف إدارم الش ب ون
المالية والحسابات بالشركة و أصحاة الفبرم واالختصاص .

المادة (: )96

يجببب أن تتضببمن الموازنببة بحببد أدنببى علببى خ ببة العمببل السببنوية لكببل قسببم أو دال برم أو فببر أو مشببرو والجببدول الزمنببل
لكنش ة والمصام للفترم المالية القادمة والنتالع المتوقعة ومعايير ومؤشرات األدا لكل منصا .

المادة (: )97

يبببدأ الشببرو بإعببداد الموازنببة السببنوية بحببد أقصببى فببل بدايببة شببصر نببوفمبر ليتسببنى لكببل قسببم أو دال برم أو فببر أو مشببرو

إعدادها ومناقشتصا مف اصات االختصاص على أن يعد ادول زمنل لتجصيزها بصورم كاملة وشاملة.
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المادة (: )98
يقدم المبدير المبالل الموازنبة السبنوية لمجلبس اردارم العتمادهبا بعبد إعبدادها حسبب األصبول فبل موعبد أقصبا  12/11مبن

كل عام.

المادة (: )99

فببل حالببة واببود فببال

ين

على خالف ذلك.

فببل الموازنببة السببنوية فببل إحببدم األع بوام فانببر يببتم ترحيلببر كبنببد وارد فببل موازنببة السببنة التاليببة مببا لببم

المادة (: )111

ال يجوز ارنفاق أو الدفف إال طبقاً لبنود الموازنة السنوية إال فل حالة موافقة مجلس اردارم الصريحة على خالف ذلك.

المادة (: )111

يجوز لمجلس اردارم تففي

أو تفصي
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الفصل الحادي عشر
الدورة المستندية
المادة (: )112
تتلف

الدورم المحاسبية فل الشركة فل خ وات العمل التالية :

 .1امف وتحليل البيانات المالية والحصول عليصا من أال تحديد مدخالت النمام المحاسبل .
 .2فح

المستندات والتأكد من صحتصا واستكمالصا للشرو والمواصفات المؤيدم للصرف حسب األصول .

 .3إع ببداد القي ببود المحاس بببية وإرف بباق امي ببف المس ببتندات والس ببندات بالقي ببد المحاس بببل م ببف اس ببتدراج التواي ببر المحاس بببل
المناسب للقيد حسب دليل حسابات الشركة الموضح فل هتا النمام .
 .4تسجيل القيود المحاسبية فل الدفاتر والسجالت أو من خالل النمام المحوسب المعتمد والمعمول بر فل الشركة.
 .1ترحيل القيود اليومية إلى دفتر األستاذ العام أو يتم ذلك ملياً من خالل النمام المحوسب .

 .6تنق ببل المعامل ببة إل ببى قس ببم الت ببدقيق ال ببداخلل للتأك ببد م ببن ص ببحة الم ببدخالت سب بوا كانب بت الس ببندات أو مرفقاتص ببا م ببن
المس ببتندات المؤي ببدم للص ببرف والتأك ببد م ببن ص ببحة تواي ببر القي ببد المحاس بببل وص ببحة تس ببجيلر أو إدخال ببر إل ببى النم ببام

المحوسب و التأشير على المستند بما يفيد مرااعتر وصحتر وااهزيتر للتنفيت وتفتم بلبون أحمبر واضبح "دققـ "

.

 .1فل حالة اكتشاف قسم التدقيق الداخلل أية أخ ا فل المعاملبة تعباد إلبى القسبم التبل وصبلت منبر لمعالجبة الف بأ
أو استكمال النق

أو تصحيح التواير المحاسبل حسب األصول .

 .8بعببد إتمببام تصببحيح األخ ببا تعبباد المعاملببة م برم أخببرم لقسببم التببدقيق للتأكببد مببن إا ب ار عمليببة التصببحيح وعمببل
الالزم للتدقيق وتفتم بلون أحمر واضح "دقق " .

 .9تعاد المعاملة إلى قسم المحاسبة أو الفزينة الستكمال تنفيتها حسب األصول .

 .12إعببداد مي بزان المرااعببة بشببكل أسبببوعل أو شببصرف لمرااعببة أرصببدم اميببف الحسببابات والتأكببد م برم أخببرم مببن أن
اميف األرصدم صحيحة وان التواير المحاسبل صحيح ومقارنة الميزان بآخر ميزان مرااعة بمبا فبل ذلبك م ابقبة

كشوفات البنوا واثبات أف حركة تستلزمر المرااعة .
 .11معالجببة أيببة مالحمببات أوالً بببأول وتصببحيح أيببة أخ ببا وإا ب ار التسببويات الجرديببة الالزمببة مثببل المصبباري
المدفوعة مقدماً والمصاري

المستحقة أو أية تسويات أخرم .

 .12إعداد ميزان المرااعة المعدل واستفراج كشر اريرادات والمصروفات الشصرف ومرااعتر وتدقيقر .
 .13إعداد التقارير المالية الفاصة بالشركة .

 .14إعداد وتجصيز قيود ارقفال لجميف الحسابات
 .11إعداد وتجصيز القيود االفتتاحية للفترم المالية التالية .
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الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
المادة (: )113

يحق لمجلس إدارم الشركة وضف السياسات التل يراها مناسببة لجميبف األعمبال والمعبامالت الفاصبة بالشبركة وذلبك فيمبا ال
يرد فيصا ن

.

المادة (: )114

عل ببى م ببدير ال ببدالرم المالي ببة وموبفيص ببا التع بباون م ببف الم ببدقق الف ببارال و من ببدو ل هي ببة الرقاب ببة العام ببة وتزوي ببدهم بكاف ببة

التسصيالت و المستندات والسجالت المحاسبية والمالية.
المادة (: )115

على كافة موبفل الدالرم المالية االلتزام بقواعد ومداة وسلوكيات مصنة المحاسبة .

المادة (: )116

يقف على عباتق كافبة مبوبفل البدالرم الماليبة مسب ولية احتبرام واابب سبرية المعلومبات والمسبتندات التبل يتعباملون بصبا وال

يجببوز بببأف حببال أن يفصببح عنصببا أو يقومببون بنقلصببا أو نسببفصا بببأف طريقببة كانببت بببدون الحصببول علببى التفويببل المناسببب
والمحدد ب وان وااب السرية يستمر حتبى إلبى مبا بعبد انتصبا عالقبة هبؤال المبوبفين مبف الشبركة وان ثببوت عبدم احتبرامصم

لصتا الوااب يعرضصم للمساللة القانونية والعرفية .

النظام المالي والمحاسبي الخاص بخبراء التطوير

26

