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املساءلة ونظم الشفافية مبادئ
األهلي العمل إدارة في
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األهلي العمل واإلدارية في املالية القواعد

ونظم الشفافية مبادئ تعزز التي
النزاهة وقيم املساءلة
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املساءلة ونظم الشفافية مبادئ
األهلي العمل إدارة في

مقدمـة
أهم من ــطيني الفلس األهلي العمل ــاع قط يعتبر
دعم في رئيس دور لها التي ــة القطاعات االقتصادي
في الكبير ــاع االرتف ــن واحلد م ــي, الوطن ــاد االقتص
برزت وقد الفلسطينية. العاملة األيدي البطالة بني
حيث االحتالل خاص أيام القطاع بشكل هذا أهمية
اجلوانب من ــأي ب مهتمة االحتالل ــلطة س تكن لم
ــتطاع اس حيث ــطيني الفلس ــع ــة للمجتم املهم
على احملافظة في رائد بدور ــوم األهلي أن يق القطاع

للمجتمع. األساسية اللبنة

في ــطينية ــلطة الوطنية الفلس الس ــذ قدوم ومن
السلطة هذه ــعينيات، لم تستطع التس منتصف
عاتقها امللقاة على األعباء ــة بكاف أن تقوم املركزية
املعونات ــى عل واعتمادها ــا موارده ــف ً لضع ــرا نظ
أجندة ــاً دوم ــا له ــون ــي يك الت ــة ــادر اخلارجي واملص

هنا  ومن ــح. واملن ــاعدات املس تقدمي ــي ــية ف سياس
األهلي ــل العم ــاع لقط القيادي ــدور ال ــر ــم يتأث فل
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بالعكس بل اتمع على احملافظة في الفلسطيني
انتفاضة تفجر القطاع مع ــذا ه ازدادت أهمية فقد

أكبر  عبئاً ــى ألق ٢٠٠٠ مما ــنة أواخر س ــى في األقص
القطاع. هذا كاهل على

به من الثقة ــادة وزي القطاع هذا ــم ــن اجل تدعي وم
الضروري أصبح من فقد ــطيني الفلس اتمع قبل
مببادئ الفلسطيني األهلي العمل قطاع يتمسك أن
من النزاهة أكثر وقيم ــاءلة املس ونظم ــفافية الش
مصداقية إعطائه ــى عل ــاعد يس مما مضى أي وقت
ــواءً اجلهات التي يتعامل معها س ــة كاف لدى ــر اكب
وهي اتمع ــتفيدة املس اجلهات أو ــة املانح اجلهات
ــلطة ــة في الس املنتظم ــات اجله أو ــطيني الفلس

الفلسطينية. الوطنية
ــكل بش الضوء ــلط الوثيقة تس ــذه ه ــان ــك ف لذل
حيث من هامة ولكنها معينة جوانب على مختصر
التي واملمارسات واألخالقيات واإلجراءات السياسات
يجب أن والتي ــة واإلداري املالية باجلوانب ــة لها عالق
في ــطينية الفلس األهلية املنظمات بها ــك تتمس
االستمرار من سيمكنها ــاطاتها، مما لنش ممارستها
مرور مع ــد املتزاي بدورها ــام والقي واجباتها ــي أداء ف
وعناصر ــة أهمي الوثيقة ــذه تناولت ه ــد ــن. وق الزم
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والعطاءات، إدارة ــتريات املش إدارة ــبي، احملاس النظام
التدقيق ــة، املالي ــر التقاري ــداد إع ــرادات، ــح واإلي املن
املوازنة وإدارة إعداد باإلضافة إلى واخلارجي ــي الداخل

البنكية. والتسويات
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احملاسبي النظام .١

العمود ــة مؤسس أية في ــبي احملاس النظام ــر يعتب
ــبي نظام محاس حيث أن وجود في عملها ــري الفق
العناصر ــم معظ توفير ــن ــة م املؤسس ن جيد ميكَ
إعداد ذلك في مبا الشفافية الضرورية للتقيد مببادئ
ــية األساس العناصر وتوفير املالية ــر التقاري وتقدمي
من ــة املؤسس ن ميكً داخلي رقابة ــام لنظ ــة املطلوب
ــب املناس الوقت في وتصحيحها األخطاء ــف كش

املالية. حلساباتها وسجالتها خروقات حدوث ومينع
ــات ــة لسياس املؤسس تبني بأن ــا هن ــن القول ميك
ــبة احملاس مبادئ مع ومتوافقة واضحة ــبية محاس
ــر املالية مبعايير التقاري ــوم الي يعرف ــا م أو ــة الدولي
املتعارف ــبة احملاس معايير ــى إل ــة باإلضاف ــة الدولي
اخلطوة هو للربح الهادفة غير ــات للمؤسس عليها
تبنى أن ــب يج حيث ــح، الصحي االجتاه ــي ف ــى األول
االستحقاق أساس على ــات احملاسبية السياس هذه
ــراف باإليراد االعت ــم يت يتطلب أن ــذي وال ــبي احملاس
بغض النظر عن وباملصروف فور حدوثه ــه حال حتقق
املصروف دفع ــراد أو اإلي قبض فيه يتم ــذي ال الوقت
احملاسبية هذه السياسات أن تغطي يجب كما .ً نقدا
للمنظمة املالية البيانات في ــة الرئيس البنود كافة
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الثابتة، املوجودات ــتهالك واس رسملة مثل األهلية
والهبات املنح ومعاجلة األجنبية بالعمالت التعامل

وغيرها.
أن اجليد يجب ــبي احملاس النظام بأن القول عن وغني
أن ويجب ــبة في احملاس املزدوج ــد القي ــلوب أس يتَبع
املتمثلة احملاسبية األساسية ــتندات يستخدم املس
ــندات وس القبض ــندات وس ــد القي ــندات ــي س ف
ــبية ــات احملاس السياس تطبيق اجل ــن وم الصرف.
ــجالت بس أن حتتفظ من األهلية ــة للمؤسس بد ال
ــجل ــة العامة، س اليومي ــجل ــل س ــية مث أساس
سجل الفرعية، ــتاذ األس ــجالت س العام، ــتاذ األس
والتي والصندوق، ــك البن ــجل وس الثابتة املوجودات
املالية التقارير ــتخراج اس ــة للمؤسس ميكن ــا منه
على واخلارجية الداخلية لألغراض الضرورية الدورية

سواء. حد
نظام نذكر بأن احد أهم أساسيات أي هنا أن ويجب
وضبط داخلي رقابة نظام وجود هو ــبي جيد محاس
أوجه كافة ــي تغط والتي اتلفة ــليم مبكوناته س
ل ــة. ولعَ ــة األهلي املؤسس به تقوم ــذي ال ــاط النش
والضبط الرقابة نظام ــة وفعالي لنجاح عنصر أهم
في املالئم واملناخ السليمة البيئة توفر هو الداخلي
هذه ــذا النظام. إن لنجاح مثل ه ــة املنظمة األهلي
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واألفعال والسياسات باإلجراءات تقاس البيئة واملناخ
مجلس فيها مبا العليا، اإلدارة توجهات تعكس التي

ضمنها: ومن التنفيذية واإلدارة األمناء
في  األخالقية بالقيم ــك والتمس األمانة إظهار

واألفعال. املمارسات كافة
للقيام  واملهارات الضرورية املعرفة بتوفير االلتزام
اتلفة بالوظائف املناطة ــات باألعمال والواجب

األهلية. املنظمة في
من  املنبثقة التدقيق للجنة الفعالة ــاركة  املش

األمناء. اإلدارة/ مجلس
بأعمالها  قيامها في اإلدارة ــفة وفلس ــلوب  أس

األهلية. للمنظمة وإدارتها
للمنظمة  ــب املناس التنظيمي ــكل الهي  وجود

واملسؤوليات. الصالحيات وحتديد األهلية
البشرية  السياساتواملمارساتاملتعلقةباملصادر
التوظيف، أساليب فيها مبا األهلية املنظمة في
حيث الرواتب، وسلم الترقيات التدريب، التقييم،
اال هذا في سليمة وممارسات سياسات وجود أن
من األهلية املنظمة متكني إلى بالتأكيد سيؤدي
ذات الكفاءة واخلبرة املصادر البشرية استقطاب
إيجاد ــى عل ً ــاعد كثيرا يس بدوره ــذا وه املالئمة

فعال. وضبط داخلي نظام رقابة وتطبيق
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البيئة بأن وجود القول نستطيع ــبق، س على ما بناءً
وتوجهات اإلدارة ــرة ذلك نظ مبا في املالئمني، ــاخ واملن
التحتية البنية ــر تعتب األهلية، املنظمة في ــا العلي
ــام الرقابة نظ عناصر ــي ــتكمال باق الس الضرورية

يلي: ما تشمل والتي الداخلي والضبط
األهلية  ــة للمؤسس العليا اإلدارة ــام قي ــرورة  ض
ببياناتها ــة احملدق ــر ــم للمخاط تقيي ــة بعملي
تسجيل معامالت إمكانية في واملتمثلة املالية
عدم أو وهمية)، (معامالت فعلياً حتدث مالية لم
ــالً (حذف فع حدثت مالية ــالت معام ــجيل تس
ــالت معام ــجيل ، أو تس ــة) حقيقي ــالت معام
التصنيف عدم أو احلقيقية، قيمتها بغير مالية
تلك ــجيل تس أو املالية ــالت ــح للمعام الصحي

فعال. لها غير الفترة العائدة في املعامالت
النقطة  في ــورة املذك ااطر ــل معاجلة اج  ومن
وتطبيق ــتحداث اس من لإلدارة بد ال ــابقة، الس
أو األخطار تلك ــدوث ح مبنع الكفيلة اإلجراءات
الوقت ــافها وتصحيحها في اكتش األقل ــى عل
اإلجراءات ــذه ه ــمل ــت، وتش حدث إن ــب، املناس
ال بحيث ــة املتعارض ــام امله بني ــل الفص ــادة ع
متناقضتني مهمتني بتأدية معني شخص يقوم
الضرورية ــات املوافق وجود ــن م التأكد ــر، أو أكث
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ــتندات املس وجود تنفيذها، قبل املعامالت على
املدعمة للمعامالت املالية، والسجالت والوثائق
واحملافظة والسجالت للموجودات املادية احلماية
ــتمرة املس ــة املراجع ــى إل ــة باإلضاف ــا، عليه
املؤسسة في آخرين أشخاص قبل من والدقيقة
للتأكد من ــة املعامل بتنفيذ ــوا قام ــر الذين غي

آنفاً. لإلجراءات املذكورة السليم التطبيق
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والعطاءات املشتريات إدارة .٢

جزءأساسيمناملوارداملتاحة للمنظمة األهليةتنفق
ــلع واخلدمات الس في ــتريات املتمثلة املش على عادة
بعملها ــام القي من ــة األهلي املنظمة ــن متك ــي والت
توافرها ــب يج هامة ــور أم هناك ــا. ــق أهدافه وحتقي
قيم األهلية لتحقيق ــة املنظم من قبل ــا وتطبيقه
ملشترياتها تنفيذها في ــفافية الش ومبادئ النزاهة
أهمها: من والتي حتتاجها، التي واخلدمات السلع من

ــل من  كام ــو ج ــي ف ــراء الش ــات ــم عملي  أن تت
أفضل ــار اختي يتم بحيث ــريفة الش ــة املنافس
حتقيق إن تكلفة. ــب انس مع الفنية ــات املواصف
عدد ألكبر املنافسة فرصة إعطاء يستوجب ذلك
من مجال معني ــي ف اتصني املوردين من ــن ممك

واخلدمات. السلع
تضارب  أي عدم وجود يستدعي التأكد من هذا  إن
واملدراء ألعضاء اإلدارة العليا خاصة املصالح ــي ف
بعملية ــة لهم عالق ــن الذي ــني املوظف ــك وكذل

الشراء.
أن  يجب العطاءات أو ــروض الع ــتدراج اس  طلبات
للمواصفات كامل وتفصيلي وصف على ــوي حتت
الفنيةللموادوالبضائعواخلدمات املطلوبةبحيث



١٥

تلك التباس بخصوص أي لوقوع أي مجال يبقى ال
بشكل تفسيرها ال ميكن وبحيث اخلدمات أو املواد

اتلفني. املوردين قبل من مختلف
ــروض  الع أو ــاءات العط ــح ــة فت ــد منهجي  حتدي
عملية توثيق ويجب ــبق. مس وتقييمها بشكل
وذلك من وتقييمها ــروض الع أو العطاءات ــح فت
كافة ــه علي يوقع ــمي رس محضر ــداد ــالل إع خ
العطاءات، يرفق ــة جلن أو ــتريات املش جلنة أعضاء
بعملية ــتندات اخلاصة املس كافة احملضر هذا مع
وأسعارها ومواصفاتها العروض وحتليل التقييم
أو العرض ــية ترس إلى أدت التي ــباب وتبيان األس

غيره. دون مورد على العطاء
أو  املوردين ــات من إكرامي أو هدايا أية قبول ــب  جتن
العروض أو ــاءات بالعط ــة عالق ــا له ــة جهات أي
أو العطاء طرح عملية بعد أو أثناء أو قبل ــواءً س

ترسية العطاء. أو استدراج العروض
ــن أعضاء  م ــتريات للمش ــكيل جلنة تش ــرورة  ض
ــؤوليات صالحيات ومس تكون بحيث ــبني مناس
الضرورية ــرة اخلب توفر مع ــة واضحة هذه اللجن
باملواد أو املتعلقة األمور ــي ف اللجنة أعضاء لدى
االستعانة بخبراء ميكن ــراؤها. ش املنوي اخلدمات
أو املشتريات جلنة ــاعدة ملس املؤسسة خارج من
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أو ــل عطاء أفض على ــية على الترس ــاءات العط
مقدم. عرض

باملوردين  بسجل حتتفظ أن املنظمة األهلية على
التي ــية األساس واخلدمات ــواد للم ــيني الرئيس

ــجل  هذا الس حتديث االنتظام في ــع ــا م حتتاجه
املورد ــم اس يبني أن ــب يج ــجل ــذا الس ه ــاً. دوري
ميكن الذين ــخاص األش أو ــخص ــه والش وعنوان
أو املواد طبيعة وصف إلى باإلضافة بهم االتصال

املورد. ذلك لدى املتوفرة اخلدمات
الصرف  سندات كافة مبراجعة املدير املالي أن يقوم
لها املعززة والوثائق املستندات من وجود والتأكد

باملوافقة. الصرف سند على توقيعه قبل
بها  املتعلقة ــتندات واملس الفواتير كافة ــم  تخت
ــالة رس أو ــيك الش حتضير ــد عن ــع» ــم «دف بخت
الفواتير هذه دفع لتجنب وذلك البنكية التحويل

أخرى. مرة واملستندات
متسلسلة  حتمل أرقاماً أن يجب الصرف سندات
ــي تلقائ ــكل ــى بش تعط ــلفاً أو ــة س ومطبوع
مع ــغيل احملوسب، التش نظام من ــل ومتسلس
يسمح ال احملوسب التشغيل نظام أن من التأكد
أكثر الصرف سند من األصلية النسخة بطباعة

مرة واحدة. من
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واإليرادات املنح إدارة .٣

ــرادات إلي ــس ــدر الرئي املص ــات والهب ــح ــر املن تعتب
تقدم ــن أن وميك ــطينية، الفلس األهلية ــات املنظم
ترتبط وغالباً ما ــي. عين نقدي أو ــكل بش هذه املنح
اجلهة أن أي ــة ــال معين أعم أو ــروع مبش ــذه املنح ه
كما معني. ــاط أو نش لغرض املنح هذه تقيد املانحة
جلدول وفقاً النقدية املنح يقدموا املانحني أن معظم
األحيان من كثير مسبقاً ومرتبط في محدد وتوقيت
املنظمة ــذه تنف الذي العمل ــي ف والتقدم ــاز باالجن
واملالية الفنية التقارير في عادة يظهر والذي األهلية
وفقاً املانحة األهلية للجهة تقدمها املنظمة ــي الت

املنحة. اتفاقية لشروط
ملتطلبات األهلية املنظمة حتقيق في ــاهمة وللمس
من بد النزاهة ال وقيم ــاءلة املس ونظم ــفافية الش

التالية: األمور توفر
من  وكل ــا العلي اإلدارة ــني ب ــل الكام ــيق  التنس
ــي املنظمة ف ــاريع ــرة املش ــة ودائ املالي ــرة الدائ
وقت املالية في الدائرة استالم يضمن مبا األهلية
املنح التي يتم اتفاقيات كافة من نسخة مبكر
االتفاقية ــة دراس من لتمكينها وذلك توقيعها
ملتابعة فيها املهمة واملتطلبات ــروط الش وإبراز
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الوقت املناسب. تنفيذها في
منحة  أو ــروع مش لكل التقديرية  إدخال املوازنة
بتلك التقيد ــن م للتأكد ــبي احملاس النظام إلى
بأية االلتزام عدم ــرورة وض التنفيذ أثناء ــة املوازن
بعد ــة إال املنح أو ــروع املش ــص ــات تخ مصروف
يفيد مبا ــة ــة الدائرة املالي موافق على ــول احلص

املصروف. لذلك اصصة توفر املوازنة
التقارير املالية  إصدار مبتطلبات ــل الكام  التقيد
عليها تنص ملا وفقاً أو املنحة للمشروع والفنية

املطلوب. الوقت املوقعة وفي االتفاقية
ــدى حتقيق  م لقياس ــبة املناس ــائل الوس  وجود
ذلك اثر وقياس ــة املنح أو ــروع من املش األهداف

املشروع على ارض الواقع.
وقت  ــتخدام اس بكيفية تفصيلية تقارير  وجود
يتحمل والتي ــة املنح أو ــروع املش العاملني في
النشاطات حسب ــمة تكلفتها مقس املشروع
هؤالء أن من ــد للتأك ــروع خطة املش في الواردة
ــاطات على النش ــالً فع ــوا عمل ــد ق ــني العامل
تقرير ــد يع يجب أن ــروع. املش ــاز الجن ــة الضروري
مثالً) شهر (كل دوري بشكل ــاط أو النش الوقت
بشكل املوظف من قبل املنجزة األعمال مع بيان
ــاط يجب أو النش الوقت أمكن. تقرير إن ــي يوم
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يجب انه كما ــه نفس املوظف قبل من ــع أن يوق
اجلهة قبل من باملوافقة عليه ــر ويؤش يراجع أن

مثالً. املشروع على املوظف كمدير املشرفة
البنك  في أن تستلم يجب كافة اإليرادات النقدية
التحويالت طريق عن تنفذ أن ويفضل ــرة مباش
بشكل إيرادات استالم أية جتنب ويجب البنكية

أمكن. ما نقدي
أرقاماً  ــل حتم ــمية ــض رس قب ــندات ــدار س  إص
ــغ باملبال ــبقاً مس ــة ومطبوع ــلة متسلس

املستلمة.
لكل منحة  سجل/ملف بفتح املالية الدائرة تقوم
املوقعة االتفاقية من ــخة نس تضع فيه بحيث
ملتابعتها االتفاقية في الهامة بالبنود وملخص
ــخ من نس اتلفة، التقارير إصدار مثل مواعيد
جدول املانحة، اجلهة إلى املرسلة املالية التقارير
من اجلهة املانحة، نسخ من الدفعات استحقاق
أية املانحة، ــة للجه ــدرة املص القبض ــندات س

على االتفاقية وغيرها. تطرأ تعديالت
كإيرادات  إما املنح من املتأتية ــرادات اإلي تصنيف
حسب شروط مقيدة االستخدام أو غير مقيدة

املنحة. اتفاقية
أو  منحة لكل ــتقلة مس ــابات بحس  االحتفاظ
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العامة ــابات احلس مظلة ضمن وذلك ــروع، مش
اخلاصة ــر التقاري ــدار إص يتم ــث بحي ــة، للمنح

احملاسبي  النظام من مباشرة املشروع أو باملنحة
التصنيف ــع م يتالءم ــا مب ــة، األهلي ــة للمنظم
ــب حس ــروع أو املش ــة املنح ــة ملوازن ــد املعتم

املانحة. اجلهة مع املوقعة االتفاقية
املصاريف  في تسجيل االزدواجية عدم التأكد من
ذلك ــمل ويش ــروع، مش أو منحة على أكثر من

واملشتريات وغيرها. الرواتب
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املالية التقارير إعداد .٤

نظم وتطبيق ــفافية الش ــادئ مب ــق حتقي ــن اجل م
يلي: مبا األهلية أن تلتزم املنظمة من بد ال املساءلة،

الواجب  املالية التقارير تبني واضحة وجود سياسة
التقارير. هذه وأسس إعداد دورياً إعدادها

هذه  إعداد ــؤولية املنوط بها مس ــات  حتديد اجله
املالية واإلدارة الدائرة تكون ما عادة والتي التقارير

التنفيذية.
كل تقرير  ــدمي تق فيه ــب يج ــت الذي الوق ــد  حتدي
أن يجب ــي الت اجلهات وحتديد ــر التقاري ــن هذه م

تتسلمها.
ويوقعها  يراجعها أن يجب املالية التقارير ــة  كاف
تلبي أن ــر العام ويجب املدي وكذلك املالي ــر املدي
مجلس ــك وكذل ــة التنفيذي ــات اإلدارة احتياج
مثل األخرى اخلارجية اجلهات إلى اإلدارة باإلضافة
ــرفة املش أو املنظمة ــات واجله املانحة ــات اجله

األهلي. العمل قطاع على
اإلفصاح  ملعايير وفقاً التقارير املالية ــذه ه إعداد
سابقاً) الدولية ــبة احملاس (معايير الدولية املالي
املالئمة عليها احملاسبة املتعارف معايير وكذلك

األهلية. للمنظمات
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حسابات  شجرة على املالية التقارير ــتند تس  أن
ــي وتلبي األهل ــل العم ــاع قط ــم ــبة تالئ مناس
إعداد ــي ف األخرى ــراف واألط اإلدارة ــات احتياج

املالية. التقارير
سنوية  والربع ــهرية (الش الدورية املالية  التقارير

يلي: ما تشمل أن يجب سنوية) والنصف
املراجعة. ميزان

عمومية. ميزانية
ــنة  الس ــرة/ الفت ــي ــاطات يغط ــان نش بي  

املعنية.
ــنة  الس الفترة/ يغطي نقدية تدفقات ــان  بي

املعنية.
أن  يفضل أعاله، ــر املذكورة التقاري إلى باإلضافة

يلي: ما تشمل دورية إضافية تقارير إصدار يتم
الوظيفة. حسب باملصاريف بيان

األهلية. للمنظمة النقدي للوضع تقرير
بنكي. حساب لكل بنكية تسوية

املصروف  ــني يب ــروع ــكل مش ل ــي ــر مال  تقري
من بند لكل املقدرة باملوازنة مقارناً ــي الفعل

املصاريف. بنود
على  ــمل يش أن يجب ــنوي الس ــي املال ــر  التقري
في مبا املالية حول البيانات الضرورية اإليضاحات
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الرئيسة احملاسبية السياسات عن اإلفصاح ذلك
ــاباتها إعداد حس ــي املنظمة ف ــا ــي تتبعه الت
ومبا ــية ــابات الرئيس للحس التفصيالت وكذلك
ــاح املالي اإلفص معايير ــات مع متطلب ــق يتواف

الدولية.
كافة  عمل ــن م التأكد املالي ــر املدي على ــب  يج
لتمكني نهاية السنة في احملاسبية اإلقفال قيود
السنوية حساباتها إصدار من املنظمة األهلية
ــات التدقيق احتياج يلبي ومبا ــدد احمل الوقت ــي ف
ــابات اخلارجي احلس مدقق تقرير وإصدار اخلارجي

املطلوب. الوقت في
املالية  ــر التقاري كافة ــن م ــخة نس  يجب حفظ
ــبية احملاس ــجالت الس ــن ــك م وكذل ــدرة املص
كذلك ومؤمن. ــل منفص ــكان م في ــية الرئيس
جيد نظام توجد أن األهلية على املنظمة ــب يج
كافة دوري عن ــكل ــة وبش إضافي ــخ لعمل نس
في اإلضافية النسخ هذه وحفظ ــتنداتها مس
احلاالت في ــتخدامها اس ميكن بحيث آمن مكان

الطارئة.
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ودور والداخلــي اخلارجــي التدقيــق  .٥
الرقابة في اإلدارية اتلفة املستويات

واملساءلة

من نوع ــاء إضف إلى عادة ــي اخلارج التدقيق ــدف يه
التي املالية ــات البيان ــي ف وزيادة الثقة ــة املصداقي
جهة من ينفذ اخلارجي التدقيق كون اإلدارة تصدرها
املفترض ومن ــة األهلي املنظمة إدارة عن ــتقلة مس
مجال في ــة عاليتني ودراي خبرة ذات ــة جه أن تكون
ذلك إن بها. ــة املتعلق واملعايير ــق والتدقي ــبة احملاس
من خالل الشفافية مبادئ حتقيق في فعالً ــهم يس
انه كما ــدة محاي جهة ــن م ــهادة احلصول على ش
للمدقق ميكن حيث املساءلة تقوية نظم يساعد في
كانت مقصودة سواء يكتشف األخطاء أن اخلارجي
بد ال الهدف هذا حتقيق يتم مقصودة. وحتى ــر غي أو

التالية: العناصر توفر من
ــتقل  اخلارجي مس ــابات احلس ــق مدق ــون  أن يك
بها تربطه وال ــة األهلي املنظمة ــن إدارة ع ــاً متام
على قدرته ــن حتد م مصالح قد ــة أي ــا أو بإدارته

بواجباته. القيام
تأهيالً  اخلارجي مؤهالً ــابات مدقق احلس يكون أن
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ــبة احملاس مجال ــرة كافية في خب ولديه ــاً عالي
األهلي، ــل قطاع العم ــي ف ــابات احلس ــق وتدقي
معرفة ودراية تامة على ــون يك أن يجب وكذلك
املتعلقة بالعمل ــك خاصة تل ــبة احملاس مبعايير
حتى ــق الدولية التدقي معايير ــك وكذل األهلي
ــق وهذه يتواف ــا مب ــام بعمله القي ــن ــن م يتمك

املعايير.
ــد في  الوحي ــار املعي ــي ه ــة التكلف ــون  أن ال تك
كما وإمنا اخلارجي احلسابات مدقق اختيار عملية
املطلوبة والكفاءة اخلبرة اخذ من بد ال أعاله ذكر

باحلسبان.
ــي  اخلارج ــابات احلس ــق مدق ــروج خ ــة ــي حال  ف
ــة األهلي ــة املنظم ــابات ــى حس عل ــالت بتعدي
هذه ــة يجب مناقش ألعمال التدقيق، كنتيجة
واخذ موافقتها ــع اإلدارة م التعديالت املقترحة
ــى ــالت عل ــة تعدي ــال أي إدخ ــوز يج ــا، وال عليه
قد اإلدارة لم تكن ما األهلية املنظمة ــابات حس
مقترحة تعديالت وجود حالة في عليها. وافقت
ــق فلمدق ــل اإلدارة قب ــن م ــة ــة مرفوض جوهري
التعديالت وآثارها ــذه ه ذكر ــابات اخلارجي احلس
ملعايير التدقيق وفقاً ــابات احلس تقرير مدقق في

الدولية.
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إلى  ــة األهلية ــادر املنظم أن تب ــتحب ــن املس  م
مدقق ــع تقرير م ــنوي املالي الس ــر تقريرها نش
من وغيرها في الصحف احمللية احلسابات حوله
من وجيزة ــرة فت خالل وفي اإلعالمية ــائل الوس
الشفافية ملزيد من وذلك املالية ــنة الس انتهاء

اجلمهور. أمام
يصدر  أن ــي اخلارج ــابات احلس مدقق من ــع  يتوق
يحتوي إدارياً األقل سنوياً كتاباً على وملرة واحدة
في ــاهمة املس ــه من اجل وتوصيات ــه مالحظات
الضبط النظام احملاسبي ونظام وحتسني تطوير
وهذا األهلية، ــة املنظم ــي الداخلي ف ــة والرقاب
ــفافية الش في تقوية مبادئ ــاهم يس بالتأكيد

النزاهة. املساءلة وقيم ونظم
بعد  أولية مسودة ــكل بش اإلداري  يقدم الكتاب
األهلية، املنظمة مبدئياً مع إدارة نقاشها يتم أن

بند  كل على اإلدارة تعليقاتها ــي ويجب أن تعط
الكتاب. هذا في

اخلارجي بإصدار  ــابات احلس مدقق أن يقوم  يجب
متضمناً ونهائي رسمي ــكل بش اإلداري الكتاب

بند. على كل اإلدارة تعليقات
أخرى  إلى ــنة س بعض البنود من تكرار حالة  في
في كل اإلداري الكتاب في دائماً تضمينها يجب



٢٧

على حتذف أن ال ــنوات ويجب الس هذه من سنة
السنة السابقة. ذكرها في مت انه أساس

الكتاب  هذا في ــواردة ال الهامة البنود ــع  يتم رف
من اإلدارة والتأكد ــاء/ األمن ــى مجلس إل اإلداري

الس. إلى البنود هذه وصول

نظام من ــزءا ج عادة فيعتبر الداخلي ــق ــا التدقي أم
ــة األهلية املنظم ــي ف الداخلي ــط والضب ــة الرقاب
ونظم الشفافية مبادئ ترسيخ في كثيراً ويساهم
من األهلي العمل قطاع في النزاهة وقيم ــاءلة املس
يؤديها. التي الداخلي التدقيق وإجراءات أعمال خالل
التدقيق من املرجوة ــداف األه هذه اجل حتقيق ــن وم

يلي: ما بد من توفر الداخلي ال
في  خاصة فعالة، ــي داخل تدقيق دائرة ــيس  تأس
ــط، واملتوس الكبير احلجم ذات األهلية املنظمة
اخلبرة من عالية بدرجة ــا عليه القائمون يتمتع

تدقيق احلسابات. مجال والكفاءة في
ــنوية  داخلي س تدقيق ــة خط ــاك هن ــون  أن يك
تقارير ــدار وإص تفصيلية ــل عم ــمل برامج تش
من ــي. الداخل ــق التدقي ــال أعم ــج ــة بنتائ دوري
ــق التدقي ــرة دائ ــال أعم ــمل  تش أن ــن  املمك
ــي املنظمة ــام ف واألقس الدوائر كافة ــي الداخل
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الرقابة ــام لنظ دورية مراجعة ــك وكذل األهلية
املوظفني ــك التزام ذل في مبا الداخلي ــط والضب
فعالية ومدى الداخلية واإلجراءات بالسياسات
أهداف حتقيق ــي ف ــات واإلجراءات السياس تلك

املنظمة األهلية.
مجلس  إلى الداخلي ــق التدقي تقارير رفع ــب  يج
التدقيق ــرة دائ ــان ف وبالتالي ــرة مباش ــاء األمن
مجلس إلى ــاً تنظيمي تتبع ــب أن يج ــي الداخل

التنفيذية. لإلدارة وليس األمناء/ اإلدارة
اإلدارة  ــاء/ األمن ــس ــام مجل قي من ــد ب ــذا ال  له
من املدقق كل مع تتعامل تدقيق جلنة بتشكيل
الوصل حلقة وتكون ــي الداخل اخلارجي واملدقق
التدقيق جلنة تضم أن الس. ميكن وبني ــم بينه
لتمكينها اإلدارة األمناء/ مجلس خارج من خبراء

صحيح. بشكل بعملها القيام من
مبجلس  املنوط الهام الرقابي الدور على ــز التركي
الس يراقب أن املفترض من حيث اإلدارة األمناء/
بالسياسات التزامها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء
مجلس وجود فان لهذا الس. قبل املرسومة من
مجال في املناسبة ميلك اخلبرة فعال إدارة أمناء/
ــة ملناقش دورياً ويجتمع األهلية ــة املنظم عمل
من عناصر ــياً ً رئيس يعتبر عنصرا الهامة األمور
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األهلي العمل مجال في ــاءلة املس نظم تطبيق
الفلسطيني.

ــم  وتتس وفعالة ــؤة ــرية كف بش ــوادر ــود ك  وج
التنظيمي كافة مستويات الهيكل في باألمانة
في مهماً ــراً عنص ــر يعتب ــة األهلي ــة للمنظم
املساءلة وقيم ونظم ــفافية الش مبادئ تطبيق
هي ــرية البش ــوادر الك هذه أن ــث حي ــة النزاه
مكونات لكافة ــي الفعل ــوم بالتطبيق التي تق
في الداخلية واإلجراءات ــات والسياس األنظمة

صحيح. والعكس األهلية. املنظمة
 

باألمانة وال تتسم كفؤة غير ــرية بش كوادر وجود أن
ــفافية الش مبادئ تطبيق إمكانية ــن م ً يحد كثيرا
الكوادر هذه مثل الن النزاهة وقيم ــاءلة املس ونظم
ال باألمانة ــم تتس ال والتي ــؤة الكف ــر غي ــرية البش
واإلجراءات والسياسات األنظمة روح تطبق أن ميكن

أهميتها وجوهرها. وبالتالي تفقدها
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التســويات  املوازنــة، وإدارة إعــداد  .٦
البنكية

ــتراتيجية  ــادة على اخلطة اإلس ع املوازنة ــى  تبن
خاللها من والتي األهلية املنظمة التي تضعها

حتقيق أهدافها. إلى تهدف
األهداف  ــدد حت أن ــب يج ــتراتيجية اإلس ــة  اخلط
حتديد يتم ثم ومن للمنظمة األهلية ــة الرئيس
كل لتحقيق بها القيام يجب التي ــاطات النش
املتوقع الوقت األهداف، مع تبيان من هذه ــدف ه
توفرها سواءً املطلوب واملوارد نشاط كل لتنفيذ
ــاط النش ــرية لتنفيذ بش أم مادية كانت موارد
ــتراتيجية اخلطة اإلس حتدد أن يجب كما بنجاح.
لقياس تستخدم يجب أن والوسائل التي األدوات
مدى وبالتالي ــاط على كل نش املترتبة ــج النتائ
ــق أهداف حتقي ــي ف ــاط النش ــذا ــاهمة ه مس

املنظمة األهلية.
أساس سنوي  على اإلستراتيجية اخلطة تقسم
املنظمة في قسم أو دائرة كل من يطلب بحيث
اجلزء ــذ لتنفي املطلوبة ــوارد امل ــد حتدي ــة األهلي
ــنوي ويتم س ــاس أس وعلى اخلطة به من اخلاص

الدائرة املالية. إرسالها إلى
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املطلوبة  ــوارد امل بتحويل ــة املالي ــرة الدائ ــوم  تق
نشاط ولكل دائرة السنوية لكل اخلطة لتنفيذ
بعد مالية) وذلك (موازنة مالية إلى قيم رئيسي
معينة دائرة كل مع الضرورية ــات النقاش إجراء

املقدمة. خطتها بخصوص
اإلدارة  إلى ــة بتقدمي املوازن ــة املالي الدائرة ــوم  تق
الضرورية التعديالت وإدخال ــتها ملناقش العليا
األمناء/ مجلس على ــا عرضه وذلك قبل عليها

وإقرارها. لدراستها اإلدارة
شهري  على أساس السنوية املوازنة يتم تقسيم
مع باملقارنة الفعلي األداء ــة متابع ميكن بحيث
تتمكن ــث بحي ــهر ش لكل التقديرية ــة املوازن
ومعاجلتها االنحرافات أسباب ــة من دراس اإلدارة

املناسب. الوقت في
املطلوبة وموازناتها  ــاطات النش ــيم تقس  ميكن
لهذه ــني ممول ــث عن البح ــم ويت ــاريع ــى مش إل
ــن التمويل يك ــم ل إن ــاريع املش أو ــاطات النش

متوفر فعالً.
على  مشروع لكل تقديرية موازنة هناك يكون  أن
االتفاقيات مع مرفقاً ــك ذل ما يكون وعادة ــدة ح

املشاريع. لهذه املمولة اجلهات مع املوقعة
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إحدى ــر فتعتب البنكية ــويات للتس ــبة ــا بالنس أم
من والذي الداخلي والضبط الرقابة نظام ــزات مرتك
على ــيطرة الس من األهلية املنظمة تتمكن خالله
بحيث البنكية ــاباتها حس على حتدث التي احلركات
هذه من ــات اختالس ــاء أو أخط ــة أي ــاف يتم اكتش
يسمح مبعاجلتها وقت ممكن مبا في اقرب ــابات احلس
وعند ما أمكن. ــا عليه املترتبة ــار األضرار آث وتقليل
ــب توفر يج ــة البنكي ــويات التس ــة ــداد ومراجع إع

التالية:- العناصر
ــداد  ــه إلع علي ــارف ــوذج املتع النم ــتخدام  اس

البنكية. التسوية
أن  يجب ــوية البنكية التس يعد الذي  الشخص
والتعامل الشيكات إعداد عن ــؤوالً مس يكون ال
الواجبات بني الفصل كنوع من وذلك املوردين مع

املتناقضة.
بنكي  ــاب حس لكل ــة البنكي ــويات ــد التس  تع
كل ــرة واحدة م أدنى ــد بح دوري ــاس ــى أس وعل
فترة خالل البنكية ــوية التس عمل يجب شهر،
تخصها. التي الفترة أو الشهر انتهاء من وجيزة

الشخص  من توقيعها يجب البنكية ــوية التس
أعدها. الذي

رئيس  أو املالي البنكية على املدير التسوية عرض



٣٣

مبراجعتها ليقوم األهلية املنظمة في احلسابات
عليها يوقع ويجب أن صحة إعدادها من والتأكد
الصغيرة األهلية املنظمة وفي حالة ــة. باملوافق
أن ــد، يجب واح ــب محاس لها إال يوجد ال ــي الت
املدير بعمل ــة األهلي املنظمة ــام ع مدير ــوم يق

هذا اخلصوص. املالي في

ــابات حس في أن تقع ميكن التي األخطاء من وللحد
العمل من بد ال األهلية، املنظمة في والبنوك النقد

باآلتي:
ــون  تك أن ــب يج ــادرة الص ــيكات ــع الش  جمي
استثنائية، حاالت إال في فقط، للمستفيد األول
املستفيد قبل إال من الشيك ال يتم صرف بحيث

فقط. األول
في صندوق  ذلك وحصر ــد بالنق التعامل  تقليل

أمكن. ما النثرية املصروفات
بحيث  على الشيكات ــقوف للتوقيع الس  حتديد
األمناء اإلدارة/ ــس ــاء مجل أعض توقيع ــب يتطل

اكبر. املبلغ كلما كان
من  أكثر بوجود إال شيكات بصرف السماح عدم

الداخلية. للسياسات وفقاً توقيع
من قبل  ــيكات على بياض ش على التوقيع  عدم
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األحوال. من حال بالتوقيع في أي املفوضني
ــر  غي ــيكات  الش ــر بدفات ــاظ االحتف ــرورة  ض  
ــتطيع ال يس بحيث آمن مكان في ــتعملة املس

بذلك. اولني إال إليها الوصول
البنوك  استالمها في نقدية يتم مبالغ إيداع أية
مببالغ ــواز االحتفاظ ج وعدم ممكن وقت ــرع بأس
األشخاص مع أو املكاتب في غير ضرورية نقدية

للضرورة إال
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املشاريع *األسس املهنية إلدارة

املشاريع: أساسية عن إدارة معلومات

املشروع: 
لتحقيق تطبيقها يتم التي األنشطة مجموعة من

محددة. زمنية فترة في محددة أهداف
املشروع:  إدارة

من ما مشروع إلى قيادة ــعى تس التي اإلدارة وظيفة
انتهائه إلى وصوال بتطبيقه بدايته مرورا

في أنها ــج إدارة البرنام ــن ع ــروع املش تختلف إدارة
إدارة وان ــدى، امل قصيرة ــداف أه إلى حتقيق ــعى تس
أنها حيث املشروع من إدارة واشمل ــع أوس البرنامج

مشروع. من أكثر حتتوي قد

املشروع: حياة دورة

تقوم التي ــة املرحل التفكير في املشــروع: وهي .١
ــروع للمش فكرة ــكار بابت األهلية ــة ــا املنظم فيه

وجدواها. هذه الفكرة عن أولوية خاللها وتبحث

www.ngoce.org احلكومية للمنظمات غير مركز التميز *املصدر
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ابتكار أفكار علــى « تعمــل املنظمة األهلية
الفئــات الحتياجــات تســتجيب مشــاريع
أكثرها وتختار هذه األفكار يم وتقّ املستهدفة،
األهلية املنظمــة وتعــرض وأهميــة، أولويــة
كافة وتناقشها مع الختيار املشروع مبرراتها

املعنيني.»

فيها ينتقل التي للمشــروع: املرحلة ٢. التخطيط
توضح أهدافه ــة خط إلى فكرة مجرد من ــروع املش

التي سيخدمها. والفئات ونشاطاته وخدماته

جماعي، وبجهــد املنظمــة األهلية، « تعمل
مكتوبة خطة إلى فكرة املشروع ترجمة على
من حتقيقها إلــى تســعى التي األهداف حتدد
التي ستنفذها واخلدمات واألنشطة املشروع،
تضع كما منه، املستهدفة والفئات إطاره، في
من حتقيقها املتوقع النتائج خطة في خطتها
اإلجراءات واملهام دقيق بشــكل تنفيذه، وحتدد

املشروع» ولتنفيذ الواجب اتخاذها لإلعداد

ــدرس فيها املنظمة ت التي املــوارد: املرحلة رصد .٣
حتتاجها لتنفيذ التي واملالية البشرية املوارد األهلية
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األدوار وتوزيع ــل العم وفرق ــراد األف وتعيني ــروع، املش
عليهم. واملسؤوليات

الوظائف حتديد على األهلية املنظمة تعمل »
للمهارات تصورا وتضع املشروع، في الرئيسة
هذه يشــغل من في توافرها الواجب واخلبرات
عمل نظام األهلية وتعتمد املنظمة الوظائف،
املوظفني، أداء في والفاعلية اإلنتاجية يحقق
أن مهامهم التي يجب حتديــد من خالل وذلك
لتنفيذها، يحتاجونه الذي واجلهد يباشــروها
املنظمة الجنازها. وتعمل لهم اصص والوقت
أداء املوظفني وتقييــم متابعة علــى األهليــة
من تســتخرجها مؤشــرات باالعتمــاد علــى
اخلاص بكل والوصــف الوظيفي العمل نظام
موازنة مفصلة وضع على تعمل وظيفة. كما
التي واألجهزة املعدات وحتديد املشروع لتنفيذ

لتنفيذه» يحتاجها املوظفون

بدء فيها ــم يت التي ــة املشــروع: املرحل ٤. تطبيــق
املشروع أداء إدارة على خاللها ونعمل تنفيذ املشروع
وفي مخطط له ــو ه ما وفق انه يجري من ــد والتأك

االجتاه الصحيح.
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وضبط متابعة على األهلية املنظمة تعمــل »
خالل من وذلــك تنفيذه، أثناء املشــروع ســير
املشروع تطبيق حسن تشــمل متابعة خطة
إدارة من والتأكــد وخدماته، أنشــطته وكافة
العمل فريق التزام ومدى املالية، املشروع موارد
ومهامهم بإجنازية وفعالية ومدى أدوارهم بأداء
النشــاطات املتبقية، لتنفيــذ اســتعدادهم
املشــروع لها يتعرض قد التي ومعاجلة ااطر

تنفيذه» أثناء

إنهاء املشروع: املرحلة التي تنهي فيها املنظمة .٥
ملدى تطبيقه تقييمها بعد املشروع ــريان األهلية س

منه. املرجوة واآلثار لألهداف

اخلطوات اتخاذ على األهلية املنظمة تعمل »
وعلى املشــروع إلنهاء الالزمة واملالية اإلدارية
على وتعمل خاصة، تقارير في أجنزته ما توثيق
التقييم نتائج من املشروع واالستفادة تقييم

أدائها» حتسني في
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املنهاج: في ودّل قل ما

ــتهدفة  املس فئاتك احتياجات بتحديد ــم  ق
أفكار ــكار ابت من لتتمكن ــرى ألخ ــن فترة م

ملشاريع. جديدة
احتياجات  تلبي مشروعك فكرة أن من  تأكد

وضرورية. واقعية
حتليل  ــى عل باالعتماد ــكار األف ــذه ه ــل  حل
ترتيب على ــاعدتك ملس التكلفة، الفائدة –
األفضل ــار واختي أولوياتها ــب حس ــكار األف

فيها.
مع  وناقشها اخترتها التي فكرة املشروع برّر
لها اإلعداد اإلذن في ــى عل واحصل املعنيني

وتنفيذها.
خطة  إلى ــروع املش فكرة  اعمل على ترجمة

مكتوبة.
واستراتيجياته وأهدافه  املشروع ــم اس  حدد

اإلستراتيجية. اخلطة مع واربطها
التي  والفرعية ــة الرئيس ــاطات ــدد النش  ح
من وتأكد ــروع املش ــي ــا ف ــيتم تنفيذه س
أهداف ــق حتقي ــى إل ــيؤدي س ــا أن تطبيقه

املشروع.
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ــف  كي ــح ووض ــتهدفة املس ــات ــدد الفئ  ح
سيفيدهم املشروع؟

ــج النهائية  والنتائ للمخرجات ــورا  ضع تص
للمشروع.

تنفيذها  يجب ــي الت واملهام اإلجراءات ــدد  ح
املشروع. وتنفيذ إلعداد

ــروع  املش ــي ف ــية الرئيس ــف ــدد الوظائ  ح
وظيفة. لكل واخلبرات املطلوبة واملهارات

لفرع  الالزمني والتدريب باخلبرات املوظفني  زود
منهم. املطلوب أداء في كفاءتهم

ــام  ــدد امله يح ــب ــل مناس عم ــام ــع نظ  ض
املتاحة ــرة الزمنية والفت عنها ــؤولني واملس

لهم.
ــرات  مؤش على باالعتماد أداء املوظفني قيّم
ــل العم ــام ــن نظ م ــتخراجها ــك اس ميكن

الوظيفي. والوصف
تنفيذ  يحتاجها ــي الت ــوال حجم األم ــم  قيّ

تفصيلية. موازنة في وضعها املشروع
ــا  يحتاجه ــي الت ــدات واملع األدوات ــدد  ح  

عملهم. ألداء املوظفون
موازنة  من ــواء س األموال توفير على ــل  اعم

وتبرعات. منح خالل من أو األهلية املنظمة
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ومعرفة  ــم عل على أن املوظفني ــن م ــد  تأك
وإجراءاته. املشروع مبفهوم

متابعة  ــالل خ من ــروع املش دقة تنفيذ  تابع
ــات الفئ ــى إل ــول ــطة والوص ــذ األنش تنفي

عالية. بجودة اخلدمات وتزويد املستهدفة
املشروع  ــجام تطبيق إجراءات انس من  تأكد

البعض. بعضها مع
ــة  ومالي ــة  مبوازن ــرف التص ــن حس ــع  راج  

املشروع.
هو  ما ــأداء ب ــق العمل فري ــزام الت ــد من  تأك
ــجع وش ــت احملدد الوق ــي ــه ف ــوب من مطل

وفعاليتهم. إنتاجيتهم
املشروع  لها يتعرض قد التي افحص ااطر

ومشاركتهم. جهودهم على واشكرهم
خاصة. تقارير املشروع في أعمال وثق كافة

قيم  ــروع، للمش ــاملة ش تقييم  ضع خطة
ونتائجه. وإجراءاته أهدافه
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Transparency Palestine

أديناور،  كونراد مؤسسة مع تعاون اتفاقية أمان مشروع نزاهة ضمن تنفذ
االحتاد األوروبي. من وبدعم


