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 التقديري  املوازي  : الثالث الفصل

 

 اخلةدط  علدى  وتشدمل  االسدرتاتيجي   اخلةد   مد   مشدتق    )سدنوي    (لةد   اجلمعي  ُتعد  :( 2  /1 ) مادة 

 : التالي  الفرعي 

 .واأليشة  ال ام  لةط (1

 )العمومي  واإلدااي (. التشغيل لة  (3

 .واإليرادات الت عات لة  (2

 .واالستثمااات األصول لة  (/

 

  .اجلمعي  يف التقديري  املوازي  إلعداد أساساا  )السنوي   (اخلة  ُتعت : ( 2  /3 ) مادة 

 

 السديول   وحجد   العامدل  املدال  اأ  مد   احتياجاتهدا  تقددير  علدى  اإلدااة املوازيد   ُتسداعد  :( 2  /2 ) مدادة  

 .الدواي  االلتزامات لسداد الالزم  النقدي 

 

 لتكاليف املالي  الرتمج  لالل م  والنفقات لديرادات التقديري  املوازي  اجلمعي  ُتعد: ( 2  // ) مادة 

 : التالي  األقسام التقديري  املوازي  تشمل أ  على السنوي  اخلة 

 ،باجلمعيد   اخلاصد   واأليشدة   الد ام   كاةد   وتظد   :واأليشدة   ال ام  موازي   -أ 

 .اجلمعي  يشاط يف واملتمثل للجمعي  الرئيس  اهلدف ختدم مباداات وأ 

واإلداايد     ويقصدد بهدا املصدروةات العموميد      :التشدغيلي   للنفقات التقديري  املوازي  -  

 العاملد   القدوى  وتكلفد   العمدل  اأ  عدل  القائمد   البشدري   القدوى  تكلفد   وتضد  

 التشدغيلي ،  اخلةد   يف املعتمددة  التو يدف  لةد   وةدق  القدادم  العدام  لدالل  املضاة 

 يدت   أ  وعلدى  والتجهيدزات  املعددات  وتكلفد   املستهلك  واخلدمات املواد ويفقات

 علدى  تكلفد   إدااة ولكدل  اجلمعيد   حسدابات  لددليل  وةًقدا  النفقدات  هده   تبويدب 
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 .املنظواة غري املصروةات مبوازي  لاصاا بنداا إليها ويضاف ،حد 

 الناجت  اجلمعي  إيرادات كاة  شملوت  :والت عات لديرادات التقديري  املوازي  -  

 لد ام   الت عدات  تقدديرات  إىل باإلضداة   األوقداف  وايدع  االسدتثماا  عمليدات  مد  

 اجلهدات  مد   للجمعيد   يقددم  الده   والددع   اإليدرادات  وكاةد   اجلمعيد   وأيشدة  

 .الداعم 

 الد   االسدتثماا  وموازيد   الثابتد   األصدول  موازيد   وتشدمل  :الرأمساليد   املوازيد   -د 

 .التشغيلي  اخلة  يف اجلمعي  تعتمدها

 النقديد   السديول   حبركد   موازيد   إعدداد  يف ومتثدل  : التقديريد   النقديد   املوازيد   -  

 أاصددة  إىل باإلضداة   والنفقدات  اإليدرادات  مدوازي   تدأثري  لدالل  مد   للجمعيد  

 .املال  العام بداي  يف املتوقع  النقدي 

 التقديريد   واملصدروةات  اإليدرادات  قائمد   علدى  وتشتمل : التقديري  املالي  القوائ  -و 

 املوازيد   معةيدات  وةدق  التقديريد   املدال   املركدز  قائمد   إىل باإلضداة   للجمعيد  

 . السابق 

 

 اخلةد   إلعدداد  جلند   بتشدكل  قدراااً  سدنوياا  بده ينو مد   أو اإلدااة جملدس  ائديس  ُيصددا : ( 2  /1 ) مدادة  

 : بالتال  اللجن  هه  وختتص ، للجن  ائيساا التنفيه  املدير يكو  أ  على واملوازي 

 .التقديري  للموازي  العام  واإلجرا ات السياسات حتديد - أ

 يف استددامها املةلو  والعناصر والعوامل والفرضيات املةلوب  املعلومات حتديد -  

 .التقديري  املوازيات عدادإ

 .العمل وحدات بتنفيه  تلتزم للموازي  زمين جدول إعداد - ت

 .للجمعي  التابع  واملعاهد واألقسام اإلدااات لةط مناقش  مراجع  - ث

 وتقددميها  للجمعيد    التقديريد   واملوازيد   التشدغيلي   للدةد   النهدائ   التصدوا  وضدع  -  

 . والتصديق لالعتماد اإلدااة جمللس
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 التنفيده   املددير  مد   كدل  وتضد   أشدهر  بأابعد   السدن   يهايد   قبدل  اللجند   تشدكيل  يدت   : ( 2  /2 ) مدادة  

 جهد   وأ  املدوااد  وتنميد   املاليد   اإلدااة مدع  اجلمعيد   يف الرئيسدي   اإلدااات ومدداا  

 . لجمعي ل التنفيه  ديرامل بها يوص 

 

 منداذ   أدلد   وتوزيدع  إجدرا ات  بإعدداد  املعنيد   اإلدااات مدع  بالتنسيق املوازيات جلن  تقوم: ( 2  /7 ) مادة 

 . عليه  السنوي  املوازي  إعداد

 

 شدهر  يتعددى  ال موعدد  يف وذلد   السدنوي   اخلةد   بتقددي   املبداداة  إدااة كدل  علدى  جيدب : ( 2  /1 ) مدادة  

 . عام كل م ( 11) يوةم 

 

 بإعدداد  تقدوم  كمدا  روعفد وال اإلدااات مدع  املقدمد   املوازيدات  دااسد   املوازيد   جلند   تتوىل: ( 2  /9 ) مادة 

 . منها االيتها  بعد اجملمع  اجلمعي  موازي  ومناقش 

 

 قبل اللجن  أعضا  مع الرأمسالي  النفقات متةلبات مبناقش  املالي  اإلدااة مدير يقوم: ( 2  /11 ) مادة 

 .املوازي  يف إدااجها

 

 إدااات يعمج مع التشاوا املوازي  يف الرأمسالي  النفقات إداا  قبل املوازيات جلن  تقوم: ( 2  /11 ) مادة 

 إدااتهدا  أو اجلمعيد   أقسام يف مستددم  غري أصول وجود عدم م  للتأكد اجلمعي 

 . شرائها م  بداًل لتحويلها وذل 

 

 .املال  العام م  األلري الشهر منتصف يف اللجن  أعمال تنته : ( 2  /13 ) مادة 
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 أو يقدل  الد   الفدرتات  تدب   حبيدث  سدنو   وابدع  شدهر   أسدا   على املوازي  اعداد ينبغ : ( 12/2) مادة 

 العمليدات  يف املتوقعد   الدتغريات  يف لالحتيداط  وذلد   اجلمعيد   يشداط  لالهلدا  يزيدد 

 .التقديري  قدي الن املوازي  إعداد يف واملساعدة

 

 برةعها لجمعي ل التنفيه  ديرامل يقوم اللجن  م  للموازيات النهائي  املسودة اعتماد بعد: ( 2  //1 ) مادة 

 . املال  العام يهاي  ىال يتعد موعد يف العتمادها اإلدااة جملس إىل

 

 حددود  يف الصدرف  يدت   سدابًقا  احملددد  املوعدد  يف التقديريد   املوازيد   اعتمداد  تعدها  إذا: ( 2  /11 ) مدادة  

 مد   املصدروةات  هده   تنزيدل  يدت   أ  علدى  السدابق  العدام  موازيد   يف املرصدود  االعتمداد 

 . اعتمادها بعد اجلديدة املوازي  يف املقابل  البنود

 

 املناقدل  البندد  يف عجدز  حدوث م  التأكد مت إذا آلر بند إىل بند م  املناقل  ميك : ( 2  /12 ) مادة 

 . الصالحي  صاحب مواةق  بعد منه املناقل البند يف ةائ  جودوو له

 

 موازي  مجل  م  % 11 تتجاوز ال أ  جيب النفقات موازي  يف املنظواة غري املصروةات: ( 2  /17 ) مادة 

 اعتماداتهدا  يفدهت  الد   البندد  لتغهيد   البندد  هلدها  املدصدص  وُيسدتددم  املصدروةات، 

 تعدها  بعدد  املدير التنفيه  للجمعيد   م  بقراا وذل  املتوقع  غري الةاائ  واملصروةات

 .بهل  يسمح ةائ  وجود لعدم الواحد دالبن أقسام ب  النقل

 

 املوازي  وحتديث ملراجع  احلاج  عند أو سنو  ابع دوا  بشكل املوازي  جلن  جتتمع : ( 2  /11 ) مادة 

 .اإلدااة جملس إىل تقرير واةع
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 كظهدوا  اسدتثنائي   حداالت  يف إال تدت   ال ا  جيدب  اجلاايد   للسدن   املوازيد   تعدديل  عملي : ( 2  /19 ) مادة 

املددير   ويوصد   لااجيد   أسدبا   أو لاطئد   اةرتاضدات  استددام يتيج  كبرية ةروقات

 علدى  بندا ا  ، اللجند   مدع  مناقشدتها  بعدد  التعدديالت  هده   باعتمداد  التنفيده  للجمعيد   

 مسؤول أو ( املؤسس  التةوير إدااة مع التنسيق بعد املالي  اإلدااة م  املقدم التقرير

 . للجمعي  املالي  التقااير حتديث يتوىل وم  ) التشغيلي  اخلة 

 

 التقديريد ،  بتلد   الفعليد   النتدائ   ُيقاا  شهر  تقرير بإعداد املالي  اإلدااة مدير يقوم: ( 2  /31 ) مادة 

 .التال  الشهر م  األول النصف يف التنفيه  للمدير التقرير اهه مقدَّوُي

 

 عندد  الفعليد   والنتدائ   املوازيد   لبندود  املقبول  االحنراةات حد يسب املوازي  جلن  ُتحدد: ( 2  /31 ) مادة 

 . التقديري  املوازي  إعداد

  




