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مقدمة

.1

مقد مة

هيدف هذا الدليل إىل مساعدة منمظات املجمتع املدين الناشئة عىل اإلملام بأساسيات
اإلدارة املالية وتطوير نظام مايل بسيط ّ
ميكن من تقدمي البيانات املالية األساسية املطلوبة
الختاذ القرارات املهمة يف العمل خاصة وأن معظم هذه املنمظات عند تأسيهسا قد
ال تتضمن مجيع االختصاصات أواملهارات املطلوبة لإلدارة املالية بالشلك االحرتايف
املطلوب  .هيدف الدليل أيضًا إىل مساعدة املنمظات عىل التعامل مع املمولني واملاحنني
احملمتلني لتمنية املوارد املالية الالزمة لملنمظة للقيام باملشاريع والرباجم اليت تساعدها
عىل حتقيق أهدافها أوالتوسع خلدمة عدد أكرب من املستفيدين  .حياول الدليل ّ
تبن
أسلوب واحض وبسيط إليصال املعلومة مع تقدمي أمثلة معلية بسيطة ليمتكن الفريق
اإلداري أوفريق العمل من تطوير وقراءة عدة بيانات مالية أساسية مطلوبة يف هذا املجال
برسعة ودون احلاجة إىل اخلربة الطويلة أو االحرتاف يف هذا املجال.
مالحظة  :ال يتطرق الدليل إىل اكفة التفاصيل املتعلقة باإلدارة املالية و اليت حتتاج
إىل الكثري من املراجع لتغطيهتا مكا أنه ال يليغ احلاجة إىل االعمتاد عىل اخلربات
التخصصية عند احلاجة   .
تتيح قراءة هذا الدليل عدة فوائد فهو حياول تقدمي أجوبة لعدة أسئلة متعلقة باإلدارة املالية :
•
•
•
•

ماهية اإلدارة املالية وما أمهيهتا ملنمظات املجمتع املدين ؟
ما يه املقومات األساسية للنظام املايل لملنمظة وما يه البيانات املالية
الواجب تقدميها ؟
كيفية قراءة البيانات املالية واستعامهلا الختاذ القرارات املناسبة ؟
ما يه الصعوبات اليت ميكن أن تواجه املنمظات الناشئة يف جمال اإلدارة املالية
وكيف ميكن جتاوزها ؟

ً
مثاال مفرتضًا عن منمظة أنشئت حديثًا وختتص بقضايا األخشاص
يتضمن الدليل أيضًا
الذين أصيبوا نتيجة لزناع مسلح وأصبح لدهيم إعاقات خمتلفة .سنتابع هذه املنمظة
االفرتاضية خالل أقسام الدليل املختلفة وسنمسهيا منمظة األمل لتساعد مستخدم الدليل
عىل فهم األفاكر النظرية املطروحة و تطوير نظام مايل بسيط ملنمظاهتم.
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ما يه أمهية اإلدارة
املالية ملنمظات املجمتع املدين ؟

يفرتض عىل مؤسيس ومدراء املنمظات غري الرحبية   بشلك عام و مهنا منمظات
املجمتع املدين تطوير املهارات األساسية يف اإلدارة املالية مثل تجسيل التعامالت
املالية اليومية وتطوير البيانات املالية األساسية لضامن نزاهة   ودقة احلسابات.
ومكرحلة ثانية جيب علهيم أيضًا أن يتعملوا قراءة البيانات املالية مثل املزيانية العامة
ومزيانية املرشوع  لتقيمي الوضع املايل لملنمظة واختاذ القرارات الالزمة.
عىل الرمغ من أن هدف منمظات املجمتع املدين غري رحبي إال أن هذا ال يعين أن
تكون مبذرة أو غري فعالة أو ّ
أل تسىع لتحقيق هدفها باجلودة املطلوبة بأقل التاكليف
املمكنة .هذا املوضوع مهم لسببني  :األول هو صعوبة احلصول عىل المتويل و املنافسة
حبيث ي َنح المتويل لملنمظات  املؤهلة و الفعالة  اليت تستطيع
املزتايدة عىل مصادره
ُ
أن ختدم عدد أكرب من املستفيدين بنفس املوارد باملقارنة مع منمظات مماثلة .السبب
الثاين خاص باملنمظة و يتعلق باإلدارة و الرقابة الداخليتني  للتأكد من حسن استخدام
المتويل  من قبل فريق العمل حىت يف حال غياب الرقابة اخلارجية .اإلدارة اجليدة
بشلك عام (واملالية مهنا بشلك خاص) متزي املنمظة اهلاوية من تلك احملرتفة و تظهر
جدية العمل و القدرة عىل خدمة أكرب عدد من املستفيدين وبالتايل تساعد عىل حتقيق
هدف املنمظة .ويف الهناية لكام اكنت اإلدارة املالية قوية لكام سامه ذلك يف تعزيز
هسل هلا احلصول عىل املزيد من المتويل يف املستقبل.
اسمترارية و استدامة املنمظة و ّ
تعمتد منمظات املجمتع املدين عىل التربعات و املنح مكصدر أسايس لمتويلها و حيق
لملم ِّول و املاحن أن يعرف أين و كيف ُترصف هذه التربعات و املنح .لذلك جيب عىل هذه
املنمظات أن تتسم بالشفافية ( )transparencyبأن تقدم لك املعلومات املالية املطلوبة
وبدقة شديدة يك تستطيع أن تبين مسعة جيدة و بالتايل احلصول عىل املزيد من
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المتويل يف املستقبل من املموِلني احلاليني أو من غريمه  .مكا أن الدولة اليت تعمل  
املنمظة عىل أرضها ،أو الوزارة اليت  تتبع هلا ،قد تطلب يف أي وقت أن تتطلع عىل
ً
ودقيقة وخاضعة للقوانني النامظة
لك احلسابات اليت جيب أن تكون حارضة  دامئا
للعمل حسب القوانني املتبعة وهذا يرتبط مبفهوم  املساءلة أو (.)accountability
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ما الفرق بني اإلدارة املالية
للرشاكت الرحبية و اإلدارة
املالية ملنمظات املجمتع املدين ؟

تقدم منمظات املجمتع املدين عادة خدمات ال هتدف لتحقيق الرحب بل حتقيق منفعة لفائت
اجمتاعية حمددة (مثل حتسني مستوى معيشة هذه الفائت أو حتسني مهارات أفراد هذه
الفئة  أو مساعدهتم عىل املطالبة بتحصيل حقوقهم) بيمنا تقوم الرشاكت بشلك عام
بتقدمي منتجات وخدمات هبدف حتقيق الرحب .جيب عىل املدراء وفريق العمل سوا ًء يف
الرشاكت الرحبية أو املنمظات غري الرحبية اختاذ الكثري من القرارات املهمة والبسيطة
بشلك دامئ مكا  وتوفر اإلدارة املالية السلمية املعلومات الالزمة الختاذ هذه القرارات
بغض النظر عن هدف الرشكة/املنمظة  .
تعمتد لك من الرشاكت الرحبية و املنمظات غري الرحبية عىل نفس البيانات املالية تقريبًا ،مثل
املزيانية و دفرت اليومية و حساب التدفق النقدي (السيولة) و يتلخص الفرق بيهنام اكلتايل :
•

5

ينظر الرشاكء وأحصاب األهسم و املصلحة ( )Stakeholdersيف الرشاكت الرحبية
إىل الرمق الهنايئ للرحب واخلسارة أوال بيمنا ينظر أحصاب املصلحة يف املنمظات
غري الرحبية إىل االستخدام املناسب لملوارد املالية و ختصيص هذه املوارد خلدمة
هدف ومهمة املنمظة .عىل سبيل املثال  :اهلدف يف الرشاكت الرحبية هو حتقيق
أعىل نسبة من الرحب و تنظر اإلدارة إىل الرمق الهنايئ يف أسفل املزيانية لرتى
مقدار الرحب احملقق (أو اخلسارة) مث حتقق يف أسباب تراجع األرباح أو زيادهتا
من خالل التدقيق يف بقية األرقام .أما املنمظات غري الرحبية فهي هتدف عىل األغلب
إىل موازنة  اإليرادات والنفقات يف املزيانية العامة ،ويف حال زيادة اإليرادات عىل
النفقات تقوم اإلدارة بنقل الزيادة إىل العام التايل إلنفاقها عىل نفس املرشوع
بعد احلصول عىل موافقة املاحن أو قد تضطر يف بعض األحيان إىل إعادة املبالغ
الزائدة إىل اجلهة املاحنة .ويف حال زيادة النفقات عىل اإليرادات تقوم املنمظة
بالبحث عن مصادر متويل جديدة   .

ما الفرق بني اإلدارة املالية للرشاكت
الربيحة و اإلدارة املالية ملنمظات املجمتع املدين ؟

•

•

هتدف طريقة ترتيب و تقدمي البيانات املالية يف املنمظات غري الرحبية إىل
الرتكزي عىل الشفافية و املساءلة يف كيفية اإلنفاق عىل لك مرشوع عىل حدة  
بيمنا هتدف يف الرشاكت الرحبية إىل إظهار الرحب و اخلسارة فميا يتعلق بلك
خدمة أو منتج أو مرشوع  .

هتدف املزيانية العامة يف املرشوعات الرحبية إىل إظهار األرباح احلالية و  
املستقبلية ألحصاب األهسم و الرشاكء بيمنا هتدف املزيانية العامة يف املنمظات
غري الرحبية إىل تبيني  الوضع املايل لملنمظة و مدى حاجهتا للمتويل وبالتايل
قدرهتا عىل االسمترار يف تقدمي براجمها.
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ما يه املقومات األساسية
للنظام املايل لملنمظة ؟

.4

ال ختتلف املقومات األساسية للنظام املايل يف منمظات املجمتع املدين أو املنمظات غري
الرحبية بشلك عام عن مقومات النظام املايل للرشاكت الرحبية و جيب عىل لك منمظة
باحلد األدىن أن تطور نظام مايل يتألف من اخلطوات و العنارص التالية :

تطوير قامئة احلسابات الرئيسية
تجسيل النفقات و اإليرادات بشلك يويم أو دوري مضن ما يمسى دفرت اليومية
أو دفرت تطوير مزيانية للك مرشوع أو برناجم من براجم املنمظة
تطوير املزيانية العامة أو السنوية لملنمظة  
إعداد تقرير السيولة بشلك دوري لضامن تأمني املوارد املالية وعدم نفاذها أثناء العمل   

•
•
•
•

سريكز الدليل عىل لك خطوة أو عنرص عىل حدى و لتبسيط املفهوم سيقدم الدليل
مثال معيل مفرتض عن منمظة انشئت حديثا وختتص بقضايا األخشاص الذين
أصيبوا نتيجة لزناع مسلح وأصبح لدهيم إعاقات خمتلفة.سنتابع هذه املنمظة
االفرتاضية و امسها  منمظة األمل بلك قسم من أقسام الدليل و عند دراسة لك
عنرص من عنارص النظام املايل لملنمظات .سنفرتض أن األمل تعمل عىل ثالث
مشاريع خمتلفة :
•
•
•
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األول ملسح عدد ونوع اإلعاقات من خالل تطوير قاعدة بيانات مضن موقع
الكرتوين خاص باملنمظة.
الثاين مجلع التربعات لرشاء املعدات و األجهزة املساعدة لألخشاص ذوي
اإلعاقة مثل الكريس املتحرك و األطراف الصناعية و أجهزة المسع اخل.
الثالث لتدريب امليرسين و املدربني عىل لغة اإلشارة لنقل التدريب إىل األطفال
الصم و مجموعة من املدربني و املستفيدين.

ما يه املقومات األساسية للنظام املايل لملنمظة ؟

قامئة احلسابات الرئيسة
اخلطوة األوىل يه تطوير قامئة احلسابات الرئيسية ()The Charter of Accounts

ويه خطوة أساسية  ال ميكن من دوهنا القيام ببقية اخلطوات حيث تحمس القامئة
جبمع وتمسية لك أنواع النفقات و اإليرادات لملنمظة لتدوين ذلك مضن جدول يمت
البناء هيلع عند تطوير العنارص املختلفة للنظام املايل لملنمظة   .يمت تطوير هذه
القامئة عند تأسيس املنمظة وتمت مراجعهتا بشلك دوري حبيث تمت إضافة النفقات
واإليرادات املتعلقة باملشاريع اجلديدة   .تتضمن القامئة نوعني من احلسابات أال
ويه النفقات و اإليرادات.
اإليرادات يه مصادر المتويل مثل التربعات و املنح و أي مصادر اخرى .أما
النفقات فتختلف حسب طبيعة املرشوع و لكن هناك بعض النفقات اخلاصة بنشاطات
املرشوع فقط وأخرى ال تتعلق مبرشوع معني بل باملنمظة بشلك عام ،وتتضمن إجيار
املكتب والفواتري الهشرية (ماء و كهرباء و انرتنت و نظافة) و القرطاسية اخل....
واليت تمسى النفقات الثابتة أو العامة ( fixed costsأو )Overhead costs

مثال  :قامئة احلسابات الرئيسية ملنمظة أمل :
نوع احلساب
دائن (اإليرادات)

امس احلساب
المتويل

التربعات

الواردات األخرى
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رواتب املوظفني

تعويضات املتطوعني

مصاريف مجع التربعات
نقل األدوات املتربع هبا

مشاركة مبعارض ومؤمترات
ورشات العمل التدريبية
أجور املدربني

إجيار القاعات التدريبية
الطباعة و املطبوعات
االتصاالت

مدين (النفقات)

السفر

تعويضات السفر
املواصالت

املعدات الطبية
القرطاسية
الرتمجة

املصاريف اإلدارية
اإلقامات الفندقية

مصاريف الضيافة
املوقع االلكرتوين

اإلجيارات األخرى
اإلعالنات

املصاريف األخرى

الجسل اليويم
اخلطوة الثانية يه الجسل اليويم أو ما يعرف بدفرت اليومية ( )Daily Registerحيث
تجسل لك العمليات احملاسبية عند حدوثها لتوثيقها والعودة إلهيا عند تطوير املزيانية
العامة ومزيانية املشاريع املختلفة .وذلك باستعامل أمساء النفقات واإليرادات  مكا وردت
مضن قامئة احلسابات الرئيسية .ويتضمن العنارص التالية :
9
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•

•
•
•
•

•

•

•

•

رمق العملية  :وهو رمق تسلسيل فريد من  1إىل  100حسب احلاجة ويستخدم
مكرجعية متطابقة مع امللفات الورقية لهسولة اسرتجاع املستندات الورقية عند
الطلب للتدقيق واملراجعة.
نوع العملية   :دائنة (إيرادات مثل  متويل املنح أوالتربعات) ونرمز هلا هنا بـ (إىل)  
أو مدينة ( نفقات خمتلفة ) ونرمز هلا هنا بـ (من)  .
تارخي العمليات  :من املهم تجسيل العمليات حسب التسلسل الزمين ووضع
التارخي للك معلية ليصار إىل التحقق مهنا عند احلاجة.
امس احلساب  :حسب قامئة احلسابات الرئيسية املوحضة باخلطوة األوىل.
امس املستفيد  :جيب إضافة امس املستفيد إىل جانب لك معلية حسب الدفعة
فإذا اكنت الدفعة متعلقة بإجيار املكتب فاملستفيد هو صاحب العقار أو الوكيل عنه
وإذا اكنت الدفعة متعلقة بالرواتب فاملستفيد هو املوظف ،أو إذا اكنت الدفعة متعلقة
بتسلمي كريس متحرك إىل أحد املستفيدين فيكون املستفيد هو الخشص الذي
سيستعمل الكريس أو أحد امجلعيات و هكذا.
نوع املستند  :هو نوع الدليل أو الوثيقة اليت عىل أساهسا متت العملية مثل
اإليصاالت أو الفواتري أو توقيع املستفيد عىل االستالم ويف بعض احلاالت وخاصة
يف منمظات املجمتع املدين أو املنمظات غري الرحبية قد ال يتوفر أي مستند ويف
هذه احلالة ُيرتك احلقل فارغًا و جيب توضيح سبب غياب املستند.
رمق املستند  :وهو رمق الفاتورة أو رمق التحويل البنيك أو الوثيقة املستعملة  
ويستخدم مكرجعية متطابقة مع امللفات الورقية لهسولة اسرتجاع املستند عند الطلب
للتدقيق واملراجعة.
وصف العملية  :يمت هنا توضيح نوع العملية بشلك خمترص كراتب أو اشرتاك أو
تعويض سفر أو تنظمي حدث أو نشاط معني اخل .....حبيث يفهم أي خشص يقوم
مبراجعة احلسابات سبب العملية احملاسبية.
املبلغ  :جيب التأكد من وضع املبلغ بشلك دقيق وبالعملة الصحيحة و خاصة إذا
اكنت املنمظة تتعامل بأكرث من معلة اكلدوالر واجلنيه االسرتليين مث ً
ال  .

هناك مثال يف األسفل عن تجسيل نوعني من النفقات  ملنمظة أمل واملتعلقة باملرشوع  الثاين
والثالث لملنمظة  :الدفعة األوىل تتعلق برتمجة كتب إىل لغة بريل (اللغة اليت يتملهسا الرضير
للقراءة) والثانية تتعلق بأجور مدربني عىل لغة اإلشارة للصم والبمك.
عند البدء بالعمل عىل تطوير املزيانية من املهم أن حنرض الحئة بلك النفقات املرتبطة بتنفيذ
املرشوع مث العمل عىل حساب املبلغ املناسب للك من هذه النفقات مثال ً:
10

مؤسسة فريدريتش إيربت  -اإلدارة املالية
رمق العملية

نوع العملية

تارخي العملية

امس احلساب

امس املستفيد

16

من

16/03/2015

الرتمجة

جامعة بريوت

19

من

19/03/2015

أجور املدربني

معهد الصم والبمك

قد يبدو الجسل اليويم ملنمظة األمل يف هشر شباط مث ً
ال اكأليت :
الجسل اليويم – هشر شباط 2015
امس احلساب

امس املستفيد

رمق العملية

نوع العملية تارخي العملية

1

إىل

01/02/2015

المتويل

حساب املرشوع

2

من

02/02/2015

القرطاسية

Office Solutions

3

من

03/02/2015

املواصالت

عامر

4

من

04/02/2015

االتصاالت

حسام

5

من

05/02/2015

رواتب املظفني

كرمي

6

من

06/02/2015

رواتب املظفني

عصام

7

من

07/02/2015

رواتب املظفني

جورج

8

من

08/02/2015

اإلعالنات

Facebook

9

من

09/02/2015

املوقع االلكرتوين

Google Drive

10

من

10/02/2015

السفر

كرمي

11

من

11/02/2015

اإلقامات الفندقية

كرمي

12

من

12/02/2015

تعويضات السفر

كرمي

13

من

13/02/2015

املعدات الطبية

متجر املعدات الطبية

14

من

14/02/2015

املعدات الطبية

متجر املعدات الطبية

15

إىل

15/02/2015

التربعات

حساب املرشوع

16

من

16/02/2015

الرتمجة

جامعة بريوت

17

من

17/02/2015

اإلعالنات

جريدة الوطن

18

من

18/02/2015

القرطاسية

Office Solutions

19

من

19/02/2015

أجور املدربني

معهد الصم والبمك

ّ
مت ومس اإليرادات باللون األمحر ليمت متيزيها عن النفقات
11
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نوع املستند

رمق املستند

وصف العملية

املبلغ USD

فاتورة

515

حتويل  18كتاب إىل
لغة بريل

1,080

فاتورة

453

تزويد  19خشص
بتدريب لغة اإلشارة

333

املبلغ

نوع املستند

رمق املستند

وصف العملية

(دوالر أمرييك)

حتويل بنيك

500

الدفعة األوىل لمتويل املرشوع

)(10.000

فاتورة

501

تصممي وطباعة االستبيانات

57

إيصال

502

أجرة تنقالت أثناء مجع البيانات

24

إيصال

503

تغطية ماكملات دولية خاصة بالعمل

14

إشعار راتب

504

راتب هشر شباط

100

إشعار راتب

505

راتب هشر شباط

200

إشعار راتب

506

راتب هشر شباط

300

فاتورة

507

رمس إعالن مدفوع

160

فاتورة

508

اشرتاك هشري ملساحة قاعدة بيانات عن هشر شباط

89

فاتورة

509

أجرة سيارة من دمشق إىل بريوت

90

فاتورة

510

إقامة ليلتان يف الفندق

80

إيصال

511

مثن وجبات طعام أثناء السفر

75

فاتورة

512

رشاء  5كرايس متحركة

2.250

فاتورة

513

رشاء  10أطراف صناعية

4.198

N/A

514

إيرادات حفل مجع التربعات يوم  15مارس

)(1.760

فاتورة

515

ترمجة  18كتاب إىل لغة بريل

1.080

فاتورة

516

لكفة إعالن يف عدد 25-Feb

68

فاتورة

517

طباعة  3دفاتر أيصاالت

18

فاتورة

518

تزويد  19خشص بتدريب لغة اإلشارة

333
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مزيانية املرشوع
اخلطوة الثالثة يه تطوير مزيانية املرشوع .Project or Programme Budget

ويه الوصف املايل خلطة معل املرشوع واليت حتدد كيفية استخدام املوارد املالية أثناء
العمل للوصول إىل حتقيق أهداف املرشوع .تساعد املزيانية عىل قياس وتقيمي أداء
املنمظة و فريق معل املرشوع أيضًا .وتعترب من األدوات املفيدة يف التخطيط والرقابة
عىل أداء العمل واستخدام موارد املنمظة ومن املهم أن تكون مزيانية املرشوع شفافة
وواقعية (أي قابلة للتحقيق) .جيب تطوير مزيانية ابتدائية للك مرشوع يف املنمظة عند
التخطيط هلذا املرشوع ويقوم بتطويرها مدير املنمظة أو مدير املرشوع (بالتعاون مع
املدير املايل أو احملاسب إن وجد) لتقدميها ملمولني حممتلني وملعرفة لكفة العمل و
احتياجاته و مدى قدرة املنمظة عىل توفري املوارد الالزمة له .وعند البدء بتنفيذ املرشوع
جيب مراجعة املزيانية بشلك دوري (عىل األقل مرة سنويا) وتقدمي مزيانية ختامية عند
هناية املرشوع .تعمتد املزيانيه عند تطويرها عىل قامئة احلسابات الرئيسة من حيث
تمسية النفقات واإليرادات مع اإلضافة هلذه القامئة عند احلاجة .وتعمتد املزيانية الدورية
أو السنوية عىل الجسل اليويم حلساب مبالغ النفقات واإليرادات    .
جيب أن يكون للك مرشوع مزيانية مستقلة عن بايق املشاريع للرقابة الداخلية ويك ال
ختتلط الدفعات والنفقات وخاصة أنه عىل األغلب يكون للك مرشوع خمتلف عن بايق
املشاريع .قبل تطوير مزيانية املرشوع جيب اإلجابة عىل األسئلة التالية :
• ما هو اهلدف (أو الغايات) األسايس لملرشوع ؟
• مايه النشاطات اليت جيب القيام هبا لتحقيق أهداف املرشوع ؟
• ما يه املوارد املالية والبرشية املطلوبة للقيام هبذه النشاطات بشلك جيد ؟
• ما مدى توافر هذه املوارد وما يه مصادرها ؟
بعد اإلجابة عىل هذه األسئلة بشلك اكمل ميكن البدء بتطوير مزيانية املرشوع والتفكري
يف اإليرادات والنفقات حسب ما ذكر سابقا .بالعودة إىل منمظة األمل سنقوم بتطوير
مزيانية املرشوع الثاين لملنمظة عند بدء العمل يف املرشوع خطوة خبطوة.

عند البدء بالعمل عىل تطوير املزيانية من املهم أن حنرض الحئة بلك النفقات املرتبطة
بتنفيذ املرشوع مث العمل عىل حساب املبلغ املناسب للك من هذه النفقات مث ً
ال :
13
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نوع النفقات

كيفية حساب املبلغ

مثال

املبلغ  (دوالر)

تعويضات وأجور
موظفني جدد

يف حال عدم معرفة التعويض
املناسب لملوظف ميكن سؤال
املنمظات املامثلة أو الرشاكء
أو ا ّ
الطالع عىل إعالنات
الوظائف املامثلة

عدد املوظفني املطلوب  * 2الراتب
الهشري و التعويض املناسب للك
موظف  1500دوالر أمرييك هشريًا *
 3أهشر مدة تنفيذ املرشوع = 9000

9000

تعويضات وأجور
املوظفني احلاليني

نسبة موئية من أجور املوظفني
احلاليني العاملني عىل أكرث
من مرشوع

مثال  :يعمل موظف التواصل و مجع
التربعات براتب هشري قدره 1500
دوالر أمرييك و سيخصص 50%
من وقته هلذا املرشوع ملدة  3أهشر  
أي  2250 =3* 750دوالر أمرييك.
مكا يرشف مدير املنمظة عىل إعداد
التقارير هلذا املرشوع و إدارة
العالقة مع اجلهة املاحنة مبعدل
 10%من وقته يف الهشر و لنفرتض
أن راتبه  3000دوالر أمرييك هشريا *

3150

أجور املستشارين

غالبًا يمت تعويض املستشارين
عن عدد أيام العمل

مثال  :املطلوب مستشاران ين ملدة
عرش أيام للك مهنام و أجرة اليوم
الواحد  100دوالر امرييك  فيكون
املبلغ 2000 =100 *10*2

تعويضات املتطوعني

غالبًا ما يمت تعويض املتطوعني
بالنفقات األساسية مثل املواصالت
والوجبات أثناء العمل

مثال  :املطلوب  3متطوعني ملدة
 3أيام لتنفيذ نشاط مجع تربعات
لذوي اإلعاقة 3 .متطوعني * (20
دوالر تعويض وجبات أثناء العمل
للك متطوع لك يوم  10 +دوالر
تعويض مواصالت للك يوم معل) *
 3أيام معل = 270

معدات و أطراف
صناعية لذوي اإلعاقة

هذه النفقة خاصة باملرشوع و
تتعلق بأهدافه بتقدمي معدات و
أدوات مساعدة ملعايق احلرب  

مثال  :املطلوب تقدمي   10كرايس
متحركة بقمية  500دوالر أمرييك
للكريس الواحد *   + 5000 = 10
عرشة أجهزة مساعدة للمسع بقمية
 300دوالر للجهاز الواحد * = 10
 3000فيكون املجموع 8000

 3 * 10%أهشر =  900دوالر أمرييك

2000

270

8000
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جتهزيات

يتطلب املرشوع أحيانًا رشاء
جتهزيات إضافية مثل جهاز
مكبيوتر لملوظفني اجلدد  ،أو
مكبيوتر محمول ،أو اكمريا اخل

مثال  :املطلوب رشاء اكمريا جديدة
لملرشوع بقمية  250دوالر أمرييك
 +جهاز مكبيوتر محمول خلدمة
املستشارين  250دوالر أمرييك =

سفر و تنقل

يتطلب املرشوع أحيانًا السفر
داخل و -أو خارج الدولة اليت
يعمل عىل أرضها املرشوع و
تتضمن هذه التاكليف التنقل
بسيارة املرشوع ما يتطلب  لكفة
بزنين و صيانة و تأمني أو سفر
بسيارة خاصة أو قطار أو
طائرة و جيب ان حتسب تاكليف
الوجبات و اإلقامة أثناء السفر
إذا اكنت الرحلة تتضمن السفر
ألكرث من يوم و البقاء يف فندق
أو أماكن خمتلفة  .

مثال  :يتطلب املرشوع السفر إىل
حمافظات قريبة و بعيدة اكلتايل :

إجيار و فواتري*

تتحمل املنمظة العديد من
النفقات الثابتة من إجيار املكتب
(أواملاكتب) وفواتري املاء و الكهرباء
و االنرتنت و التنظيف و خالفه
و جيب محتيل اإلجيار و هذه
الفواتري عىل املشاريع اليت تعمل
علهيا املنمظة بنسب مالمئة  

مثال  :لدى املنمظة مكتب واحد
بإجيار هشري قدره  900دوالر
أمرييك و تصل لكفة الفواتري من ماء
و كهرباء و انرتنت و تنظيف 350
دوالر .و تعمل املنمظة عىل مخسة
مشاريع متقاربة يف احلجم مضن
العام فتكون حصة هذا املرشوع من

قرطاسيه*

قد تبدو نفقات القرطاسية (أقالم،
أوراق ،حرب للطابعة اخل) بسيطة
و لكهنا  ترتامك أثناء العام وجيب
محتيلها عىل املشاريع املختلفة
بنسب مالمئة  

مثال  :تلكف القرطاسية املنمظة
حوايل  750دوالر عىل مدى العام
و تعمل املنمظة عىل مخسة مشاريع
متقاربة يف احلجم مضن العام

500

500

•

•

530

رحالت إىل حمافظات قريبة
تنهتي أثناء الهنار  و ال تتطلب
اإلقامة  أثناء الليل  :العدد 2
رحلة* تاكليف التنقل ويه
وقود ب  50دوالر للرحلة 30 +
دوالر وجبات =  160دوالر

رحالت إىل حمافظات بعيدة
تتطلب اإلقامة أثناء الليل   :
العدد  2رحلة* تاكليف التنقل
و يه وقود ب  75دوالر للرحلة
 50 +دوالر وجبات  60 +دوالر
فندق لخشصني =  370دوالر   
فيكون مجموع الرحالت لكها               
530 = 160 + 370
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750

هذه النفقات  250 = 5 / 1250دوالر
أمرييك *  3أهشر مدة تنفيذ املرشوع
= 750

فتكون حصة هذا املرشوع = 5 / 750
 150دوالر

150
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مصاريف متنوعة

لتغطية أية مصاريف طارئة غري
حمسوبة و متثل نسبة موئية
بسيطة ال تتجاوز  %5من القمية
اإلمجالية لملزيانية

إمجايل النفقات

مثال  :إمجايل النفقات هلذا املرشوع
يه مجموع النفقات السابقة و تصل
إىل  24,350دوالر أمرييك وحلساب
مؤنه  لملصاريف الطارئة غري املتوقعة
بنسبة = 5 / 100 * 24350( %5
 1217دوالر تقريبًا)

1217

 25,567دوالر أمرييك

*من املهم هنا المتيزي بني النفقات اخلاصة باملرشوع فقط و النفقات  غري املبارشة (ويه
النفقات الثابتة لملنمظة اليت جيب أن محتل عىل أكرث من مرشوع مثل الرواتب واألجور
لألفراد العاملني عىل أكرث من مرشوع باإلضافة إىل إجيار املكتب وفواتري الكهرباء
واالنرتنت واملاء والقرطاسية والتنظيف اخل).
مالحظة هامة  :بتجنب معظم املاحنون تغطية النفقات الثابتة لملنمظة مفضلني تغطية
النفقات املبارشة لملرشوع فقط ،فإذا اكنت منمظتك صغرية نسبيًا أو تعمتد عىل املنح
بشلك كبري فقد جتد املنمظة نفهسا يف موقف صعب غري قادرة عىل تغطية نفقاهتا
الثابتة .نقرتح أن تقوم حبساب النفقات الثابتة بشلك دقيق حمددًا النسبة املوئية من وقت
لك خشص من فريق العمل املخصصة للك مرشوع والنسبة املوئية من مساحة املكتب
املخصصة لملرشوع اخل وتمشيلها يف مقرتح المتويل لملاحن (أو مجموعة من املاحنني)
عىل أن ال تتجاوز  10أو  %15من قمية اإلمجالية املقرتحة للمتويل لزتيد فرص قبول
متويلها من املاحنني.
بعد القيام بتحضري الحئة بلك النفقات املرتبطة بتنفيذ املرشوع يمت العمل عىل حساب
اإليرادات املرتبطة باملرشوع مث ً
ال  :اإليرادات.
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التفصيل

نوع اإليراد

مثال

املبلغ  (دوالر)

متويل من جهة  
أو جهات ماحنة

قد يكون املرشوع ممول بالاكمل
أو بشلك جزيئ من جهة (أو
عدة جهات) ماحنة وهذه يه
احلالة املثىل لملنمظة  إال أن
ذلك ال حيصل بشلك دامئ ويف
معظم األحيان تأيت اإليرادات
من عدة مصادر

وسنفرتض بأن هذا املرشوع ممول
بشلك جزيئ ( %50تقريبًا من
جهة ماحنة)  

*12500

تربعات

تكون التربعات من عدة جهات
(أفراد أو مؤسسات) و مببالغ
صغرية عادة لدمع هدف ما
أو مرشوع ما

سنفرتض بأن منمظة أمل نمظت
عشا ًء خرييا مجلع التربعات لرشاء
معدات مساعدة لذوي اإلعاقة  
وحصلت عىل عرشة تربعات اكلتايل
(  10تربعات بقمية  50دوالر
أمرييك  5 +تربعات يقمية 100
دوالر أمرييك  3 +تربعات  بقمية
 500دوالر أمرييك   +تربع بقمية
 2000دوالر = 4500

4500

اإليرادات األخرى

هناك أيضًا مصادر اخرى
لإليرادات مث ً
ال :

سنفرتض هنا أن اإليرادات
األخرى يه 0

0

•

•

•

إمجايل اإليرادات

17

اهلبة ()endowment
حبيت حتصل املنمظة عىل
عوائد استمثارات معينة
تعود ملكيهتا لخشص أو
مؤسسة (الواهب) ملصلحة
املنمظة.
يقوم فريق العمل أحيانًا
بالتربع بأمواهلم اخلاصة
لملرشوع.
أو قد تستطيع املنمظة
احيانًا استعامل الفائض
من متويل  مشاريعها
االخرى يف متويل العجز
يف أحد املشاريع و هذا
يتطلب طبعًا موافقة املاحن
أو املمول املسبقة  .

 17,000دوالر أمرييك

ما يه املقومات األساسية للنظام املايل لملنمظة ؟

*يف معظم األحيان يكون المتويل املقدم من جهة ماحنة متويل مقيدا لنشاطات حمددة
( )restricted fundingومتفقا هيلع مسبقًا مضن املرشوع ومزيانية مقدمة .ويف بعض
األحيان يكون المتويل مفتوحا لملنمظة حبيث خيتار الفريق اإلداري ما يمت االنفاق هيلع
حسب احلاجة.
يكون الشلك الهنايئ واملخترص لملزيانية اكلتايل مع العمل أن شلك املزيانية قد خيتلف
من منمظة ألخرى حبيث تقوم بعضها باستخدام الشلك األول (اإليرادات والنفقات متقابلة
ويوحض الفرق يف األسفل وجود فائض أو جعز باملزيانية) بيمنا ختتار بعض املنمظات
وضع املزيانية حسب الشلك الثاين (اإليرادات يف األعىل والنفقات يف  األسفل وبعد
طرح النفقات  يظهر العجز أو الفائض)

الشلك األول
مزيانية املرشوع الثاين ملنمظة األمل
مجلع التربعات لرشاء املعدات واألجهزة املساعدة لألخشاص ذوي اإلعاقة
النفقات

اإليرادات
امس احلساب

رصيد احلساب

امس احلساب

رصيد احلساب

منح

12500

تعويضات وأجور موظفني جدد

9000

تربعات

4500

تعويضات ووقت املوظفني احلاليني

3150

إيرادات اخرى

0

مجموع اإليرادات

17000

أجور مستشارين

2000

تعويضات املتطوعني

270

معدات وأطراف صناعية لذوي اإلعاقة
جتهزيات

سفر وتنقل

إجيار وفواتري

قرطاسيه

مصاريف متنوعة

مجموع اإليرادات
العجز 	

8000
500
530
750
150
1217
25,567
8567
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الشلك الثاين
مزيانية املرشوع الثاين ملنمظة األمل
مجلع التربعات لرشاء املعدات واألجهزة املساعدة لألخشاص ذوي اإلعاقة
رصيد احلساب

امس احلساب
اإليرادات
منح

12500

تربعات

4500

إيرادات اخرى

0

مجموع  اإليرادات

17000

النفقات

تعويضات وأجور موظفني جدد

9000

تعويضات ووقت املوظفني احلاليني

3150

أجور مستشارين

2000

تعويضات املتطوعني

270

معدات وأطراف صناعية لذوي اإلعاقة

8000

جتهزيات

500

سفر وتنقل

530

إجيار وفواتري

750

قرطاسيه

150

مصاريف متنوعة

1217

مجموع النفقات  

25,567

الفرق (جعز)
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ما يه املقومات األساسية للنظام املايل لملنمظة ؟

بنظرة رسيعة عىل الطرف الدائن واملدين (النفقات و اإليرادات) لملزيانية السابقة نالحظ
أن هناك فرق بني النفقات واإليرادات (جعز يف املزيانية) مبقدار  8000دوالر تقريبًا .وذلك
يضع إدارة املنمظة وفريق العمل أمام خيارين أساسيني :
•

•

زيادة اإليرادات  :لمتويل العجز وتنفيذ املرشوع بشلكه احلايل عن طريق
التواصل مع عدد أكرب من املاحنني وتقدمي املقرتحات املالية مع توضيح ما مت
مجعه ومصادر المتويل احلالية أو العمل عىل مجع املزيد من التربعات عن طريق
أخشاص وجهات خمتلفة.

ختفيض النفقات  :وذلك عن طريق مراجعة النفقات بندًا بندًا حملاولة احلد من
النفقات غري الرضورية مثل السفر أو التنقل أو التخفيض من عدد املوظفني أو
املتطوعني أو محتيل النفقات غري املبارشة لملنمظة عىل مشاريع أخرى أو يف أسوأ
احلاالت ختفيض نشاطات املرشوع أوعدد املستفيدين منه.

تطوير املزيانية اإلمجالية لملنمظة

the overall Budget of the Organization
تمتثل اخلطوة الرابعة يف تطوير املزيانية اإلمجالية لملنمظة.
نقوم بتطوير املزيانية اإلمجالية لملنمظة بنفس املبدأ السابق و لكن بإمجال مجيع املشاريع
يف املنمظة وبإمجال  لك النفقات واإليرادات حسب املثال اآليت .مقنا بإضافة معودين
إضافيني إىل اليسار وذلك ملقارنة املزيانية املوضوعة أول العام  حيث أنه  من املمكن جدا
أن ختتلف النفقات واإليرادات عن املتوقع بأول العام أو عند البدء باملرشوع.
يظهر املثال جعزًا متوقعًا يف مزيانية املنمظة بقمية  5,370دوالر أمرييك بيمنا العجز
الفعيل احملقق بهنايه العام هو  2,680دوالر فقط  حيث أن  املنمظة حجنت باحلصول
عىل مبلغ أكرب من املاحنني  واكنت نفقاهتا  أقل من املتوقع و ذلك ألسباب مقصودة
أو غري مقصودة .فاستطاعت بذلك تقليص العجز  .

20

مؤسسة فريدريتش إيربت  -اإلدارة املالية

مزيانية منمظة األمل عند انهتاء العام
امس احلساب

رصيد احلساب

الرصيد احملقق

الفارق

اإليرادات
منح

50000

55000

5000+

تربعات

10000

7000

3000-

إيرادات اخرى

3000

2000

1000-

مجموع  اإليرادات

63000

64000

1000+

النفقات
تعويضات وأجور موظفني جدد

12000

13000

1000-

تعويضات ووقت املوظفني احلاليني

20000

20000

0

أجور مستشارين

4000

5000

1000-

تعويضات املتطوعني

500

300

200

معدات وأطراف صناعية لذوي اإلعاقة

8000

7000

1000

مصاريف مجع التربعات

1500

1200

300

نقل األدوات املتربع هبا

500

680

180-

مشاركة مبعارض ومؤمترات

700

300

400

ورشات العمل التدريبية

990

700

290

أجور املدربني

1200

1000

200

إجيار القاعات التدريبية

350

400

50-

جتهزيات

500

500

0

سفر وتنقل

530

400

130

14400

15000

600-

قرطاسيه

200

200

0

مصاريف متنوعة

3000

1000

2000

مجموع النفقات  

68,370

66,680

1690

5370

2680

إجيار وفواتري

الفرق (جعز)
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حساب السيولة أو التدفق النقدي ()cash flow forecasting
حتتاج املنمظات الرحبية وغري الرحبية إىل أن تكون مليئة ماليًا ()financially solvent

أي أن ال ينفذ متويلها أثناء العمل مما سيرتتب هيلع تأخري يف إجناز العمل وسينعكس
عىل حتقيق أهدافها يف خدمة املستفيدين .لذلك مفن أمه األدوات املستخدمة يف اإلدارة
املالية لضامن املالءة املالية لملنمظة هو تقرير السيولة .هذا التقرير مهم جدًا للتنبؤ
باحلالة املالية لملنمظة يف املستقبل القريب ألنه يوحض مىت تتوقع املنمظة احلصول
عىل المتويل ومىت حتتاج إىل اإلنفاق والفرتة الزمنية اليت  سيكون لدهيا فائض أو
جعز مما يتيح لملنمظة التخطيط واختاذ القرارات الالزمة بشلك مسبق  .من املهم جدًا
لملنمظات غري الرحبية أن تركز عىل هذا التقرير ألن متويلها غري مضمون وغالبًا ال
حتصل عىل تدفق مسمتر من المتويل مث ً
ال   :قد حتصل املنمظة عىل منحة يف هشر
معني مث متر عدة أهشر قبل أن حتصل عىل أخرى وهكذا بشلك متقطع وغري ثابت.
تقوم معظم املنمظات بتحديث هذا التقرير لك ثالثة أو أربعة أهشر حبيث يقوم لك مدير
مرشوع بتحديد حاجاته من المتويل يف الفرتة القادمة (مثال للك هشر من الثالثة أهشر
القادمة) وتوقيت استالم اإليرادات من املمولني و يقوم مدير املنمظة أو املدير املايل (إن
وجد) جبمع املعلومات و حتديد مدى مالءمة املنمظة وإماكنية نفاذ المتويل يف هذه الفرتة  .
وهنا يطرح السؤال  :ما الفرق بني املزيانية وتقرير السيولة ؟
املزيانية والتقرير رضوريان لملنمظة وإلدارهتا ماليًا ومها يمكالن بعضهام حفيث تظهر
املزيانية الوضع املايل لملنمظة أو لملرشوع يف حلظة ثابتة من الزمن عند بدء أو انهتاء
املرشوع مث ً
ال فإهنا ال تقدم أي معلومات عن مىت سيمت انفاق لك بند من النفقات ومىت
سيمت استالم االيرادات .أما تقرير السيولة فهو يوحض الوضع املايل لملنمظة كلك أو
للك مرشوع هشرًا بهشر حيث يقدم النفقات واإليرادات بالتسلسل الزمين حلدوثها
موحضًا أي جعز أو فائض ممكن ان تتعرض له املنمظة      .
ما يه مكونات التقرير ؟
يتألف التقرير من قمسني أساسيني مها اإليرادات املتوقعة والنفقات املتوقعة حسب قامئة
احلسابات الرئيسة .ويمت توقع االيردات والنفقات بناء عىل اخلربة السابقة يف مشاريع
مماثلة أو بناء عىل املعلومات املتوفرة لدى فريق العمل .بالعودة إىل منمظة األمل عىل
سبيل املثال وبالنظر إىل املثال الالحق الذي يقدم حساب السيولة لملنمظة  خالل الربع
22
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األول من العام  : 2015سنبدأ باإليرادات املتوقعة ولنفرتض أهنا اتفقت مع املمولني عىل
استالم المتويل ( )50,000عىل ثالثة مراحل مضن العام  .2015املرحلة األوىل يف هشر
شباط ( 15000دوالر) ومثلها يف هشر متوز و 20,000الف يف هشر ترشين األول .مكا أن
املنمظة تتوقع احلصول عىل ( 10,000دوالر) من جهودها يف مجع التربعات خالل العام
مكا هو واحض يف املثال .مث نقوم بتوزيع النفقات املذكورة يف املزيانية بشلك افرتايض
عىل أهشر العام اكلتايل :
حساب السيولة ملنمظة األمل للربع األول من العام

امس احلساب

نوع احلساب

حمقق

متوقع

متوقع

متوقع

نيسان  

أذار

شباط  

اكنون
الثاين   

2015

املنح

اإليرادات

2015

2015

2015

()15,000

التربعات

()2,300

()1,200

اإليرادات األخرى

تعويضات وأجور موظفني جدد
تعويضات ووقت املوظفني احلاليني
أجور املستشارين

تعويضات املتطوعني
معدات وأطراف صناعية لذوي اإلعاقة

1667

1667

1667

1667

1000

1000

1000

200

150

150

2000

مصاريف مجع التربعات

نقل األدوات املتربع هبا

200
200

300

مشاركة مبعارض ومؤمترات

ورشات العمل التدريبية
أجور املدربني

600

إجيار القاعات التدريبية

200

جتهزيات
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400

500

300
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سفر وتنقل

إجيار وفواتري

130
1200

قرطاسيه

1200

1200

1200

200

مصاريف متنوعة

1000

إمجايل النفقات  املتوقعة خالل الهشر

2867

7597

5717

السيولة املتوفرة (اإليرادات بعد طرح
النفقات بشلك ترامكي)

0

()4,536
بعد تغطية
نفقات هشري
شباط واكنون
الثاين

()1119

4317

1998-

النفقات)

نالحظ أنه يف بعض األهشر يتوفر فائض لدى املنمظة (أي تزيد اإليرادات عن
مثل هشري شباط وأذار ويف بعض األهشر ال تتوفر أية سيولة مثل الهشر األول بيمنا
حتقق املنمظة جعزًا يف هشر نيسان (أي تزيد النفقات عن االيرادات)  مما يعين أن
املنمظة ستواجه صعوبة يف بمتويل نفقاهتا وستعاين من نفاذ النقدية ألن الفوائض من
األهشر السابقة ال تغيط هذا العجز وهذا ما ال تظهره املزيانية.
كيف ميكن لملنمظة أن تعاجل هذا العجز ؟
ميكن لملنمظة القيام بأحد اخلطوات التالية :
•
•
•
•

ً
أوال ميكهنا أن تغري من برناجم مشاريعها ونشاطاهتا إن أمكن حبيث تكون منجسمة
أكرث مع تارخي الدفعات (االيرادات)  

ثانيًا ميكهنا أن تطلب من املاحنني تغيري تارخي وموعد الدفعات لتناسب مواعيد
النشاطات أو النفقات

ثالثًا ميكهنا أن تتفاوض مع مستحيق الدفعات حبيث يقومون بقبض دفعاهتم الحقًا

رابعًا ميكن لملنمظة أن تستدين من البنك أو من جهة أخرى لتغطية الزتاماهتا
وهذا اإلجراء غري مرغوب بسبب استحقاق الفوائد عىل الديون وأيضًا بسبب الوقت
واجلهد املبذولني لتسديد هذه الديون  .

اآلن مق حبساب السيولة ملنمظتك باستخدام اجلدول املوجود عىل امللحق   3
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.5

ما هو التدقيق املايل ؟

يقع عىل عاتق إدارة املنمظة التأكد من حصة ودقة بياناهتا املالية ومراقبة أي خلل أو نقص
يف املزيانية والتأكد من عدم وجود أية اخطاء مقصودة أوغري مقصودة من قبل املوظفني.
لكن يف املراحل الالحقة لتطور املنمظة وبعد تطوير نظامها املايل وممارسة نشاطاها لعدة
سنوات ميكهنا أن تقوم خبطوة احرتافية متقدمة ويه القيام بالتدقيق املايل السنوي
( .)financial auditيعرف التدقيق املايل بأنه إجراء مراجعة مستقلة للنظام املايل وللبيانات
املالية لملنمظة من قبل خمتصني ماليني .بعض الدول تطالب مجيع املنمظات الرحبية
وغري الرحبية  بإجراء تدقيق مايل سنوي مضن القوانني النامظة لعمل هذه املنمظات فور
تجسيلها بيمنا يكون هذا االجراء اختياريا مضن بعض الدول االخرى وجيب عىل القامئني
عىل املنمظة معرفة لك القوانني املرتبطة ولك الواجبات املرتتبة عىل املنمظة وتنفيذها.
يعترب القيام بالتدقيق املايل خطوة إجيابية تعيط انطباعا احرتافيا عن املنمظة وتزيد من
مصداقيهتا و شفافيهتا خاصة لملاحنني واملتربعني الذين يرغبون بالتأكد من أن أمواهلم
وتربعاهتم تذهب بشلك اكمل لملستفيدين الذين يودون مساعدهتم .بعض املاحنني
يرفضون التعامل مع املنمظات اليت ال تقوم بتدقيق مايل سنوي.
يف حال رغبت أو اضطرت املنمظة إلجراء التدقيق املايل جيب التعامل مع حماسب
قانوين مستقل ومرخص حيث يقوم بسلسلة من االختبارات االنتقائية عىل احلسابات
حيمك عىل أساهسا إذا اكنت التقارير املالية لملنمظة ميكن االعمتاد علهيا أم ال .يقوم
املدقق مبراجعة  البيانات واالتفاقات مع املاحنني ويقارهنا باملدفوعات واحلسابات البنكية
ليصدر تقريره بهناية فرتة التدقيق اليت تأخذ عىل األغلب من عدة أيام ألسبوع تقريبًا.
يف حال إجراء التدقيق املايل تعني املنمظة جلنة الختيار املدقق وإمداده بالبيانات
املطلوبة واإلجابة عىل أسئلته ومراجعة تقريره الهنايئ.
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ما يه الصعوبات اليت ميكن
أن تواجهين وكيف ميكن جتاوزها ؟

من املمكن أن تواجه املنمظة مجموعة من الصعوبات عند انشاهئا وحماولهتا تطوير نظام
مايل دقيق ميكهنا من اختاذ القرارات املناسبة وتوفري املزيد من المتويل مهنا :
•

    
•

العمل يف ظروف استثنائية :

تعمل   منمظات املجمتع املدين يف ظروف صعبة أحيانًا كنقص املوارد املالية
والبرشية وغياب اإلطار القانوين النامظ لعملها مما يعيق قدرهتا عىل بناء نظام
مايل متاكمل ودقيق بسبب غياب الوقت أو املهارات الالزمة لبنائه .مكا تعمل بعض
املنمظات بظروف استثنائية يف بعض األحيان حكاالت احلروب والزناعات املسلحة
والكوارث حبيث تصبح مساعدة املستفيدين طارئة ومستعجلة وتزيد عن قدرة املنمظة
عىل العمل بيمنا تصبح األمور التنظميية مثل اإلدارة املالية من األمور غري الرضورية
وتنخفض عىل سمل األولويات .هذا األمر عادي ومعروف لكنه ال يعين إمهال هذه
األمور عىل املدى الطويل وخاصة يف حال اسمترار هذه الظروف لفرتة طويلة إذ
أن املاحنني واملتربعني وإن تعاطفوا مع هذه الظروف لكهنم عىل املدى الطويل لن
يتحملوا غياب الدقة والشفافية أو عدم تقدمي بيانات وتقارير مالية متاكملة .لذلك جيب
عىل إدارة منمظات املجمتع املدين أن هتمت ببناء نظام مايل متاكمل ودقيق يساعدها
عىل االسمترار يف العمل واحلصول عىل املزيد من المتويل.
صعوبة احلصول عىل البيانات أو الوثائق املطلوبة :

يف بعض األحيان وبسبب طبيعة العمل أو الظروف احمليطة يصعب عىل املنمظة
احلصول عىل الفواتري أو إيصاالت االستالم الواجب توافرها وتوثيقها مضن ملفات
املنمظة .هذا أيضًا من األمور املتعارف علهيا واليت ميكن أن حتدث من وقت إىل
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آخر ولكن اكستثناء وليس كقاعدة .إذ أنه من الرضوري توفر هذه البيانات و بذل لك
اجلهود للحصول علهيا مهام اكنت الظروف و يف حال عدم القدرة عىل توفريها يمت توثيق
احلالة برسالة خطية موقعة أو بربيد إلكرتوين من املدير املختص يوحض سبب غياب هذه
البيانات ترفق مع النفقات و حتفظ يف ملفات املنمظة للرجوع إلهيا عند احلاجة.
•

صعوبة التنبؤ بالسيولة املطلوبة :

تعمل منمظات املجمتع املدين عىل مشاريع خمتلفة من حيث النوع واحلجم وقد
ً
صعوبة يف الكثري من األحيان يف توقع السيولة املطلوبة وهذا ما ذكرناه عند
جتد
احلديث عن تقرير السيولة و مكوناته.
ولكن ما يبىق أن نركز هيلع هو أنه يف العادة تتغري ظروف العمل احمليطة مبنمظات
املجمتع املدين برسعة وأحيانًا بشلك جذري حيث ميكن  أن تتوفر بعض املوارد املالية
اإلضافية من املاحنني مما قد يدفع هذه املنمظات إىل أن تأخذ مشاريع جديدة أكرب من
استطاعهتا احلالية وحتتاج بالتايل إىل موارد برشية أكرث و رواتب أكرث وهذا ينعكس
عىل احتياجاهتا من السيولة النقدية .مكا أن العكس حصيح فيف حني تكرث املشاريع
أحيانًا فإهنا ختف يف بعض األحيان أو يصعب احلصول عىل المتويل لدرجة قد تضطر
معها املنمظة إىل االستغناء عن بعض املوظفني أو عن املاكتب احلالية يف بعض األحيان.
لذلك جيب عىل إدارة املنمظة تويخ احلذر عند التخطيط لنشاط املنمظة واحتياجاهتا
للسيولة  وأن تكون خطهتا يف غاية املرونة لتستوعب التغريات حبيث تستفيد من الفرص
بيمنا تقلل من املخاطر ومشكالت انعدام المتويل .تلجأ بعض املنمظات إىل االعمتاد
عىل اخلربة يف حتديد احلاجة إىل السيولة بالنظر إىل السنوات السابقة وتوقع بعض
التغريات زيادة أو نقصان لكن هذه الطريقة ال تنفع يف حال التقلبات الكبرية يف
الظروف لذلك جيب توفر خطة بديلة عند احلاجة تتضمن اجراءات توسعية رسيعة وموارد
برشيه جاهزة  ميكن توفرها عند الطلب وتتضمن اخلطة أيضًا مجموعة من االجراءات
ميكن القيام هبا عند غياب المتويل مثل مصادر متويل إضافية ورسيعة وحتديد النفقات
غري الرضورية اليت ميكن االستغناء عهنا مثل السفر أو املاكتب اإلضافية أو مصاريف
املوظفني غري األساسيني .بلك األحوال ُتنصح عادة منمظات املجمتع املدين   بعدم
توظيف الكثري من األفراد بعقود ثابتة بل بعقود مرتبطة باملشاريع أي حمددة تنهتي
بانهتاهئا واالرتباط بعقود إجيار مرنة وغري طويلة األمد والبدء مبساحات مكتبية حمدودة
قابلة للتوسع بدل البدء مبساحات كبرية  ملكفة.
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حاول الدليل النظر إىل اإلدارة املالية ملنمظات املجمتع املدين من وجهة نظر املامرسني
غري املختصني .وخلص الدليل أمهية اإلدارة املالية ملنمظات املجمتع املايل بطريقة مبسطة
مقدمًا امثلة معلية ومالحظات مفيدة من قبل خمتصني معلوا يف  جمال املجمتع املدين
لفرتة طويلة بوظائف إدارية غري مالية أو حماسبية  ليساعدوا زمالهئم عىل اإلملام هبذا
املجال ولو بشلك أويل  .وحاول الدليل اإلجابة عىل األسئلة التالية مضن فقراته املختلفة :
•

•

•

ما يه اإلدارة املالية وأمهيهتا ملنمظات املجمتع املدين مركزًا عىل الكفاءة والفعالية
والرقابة الداخلية واستعامل البيانات املالية الختاذ القرارات السلمية وموحضًا أمهية
الشفافية واملساءلة الستدامة املنمظة وقدرهتا عىل احلصول عىل املزيد من المتويل  .
ما يه املقومات األساسية للنظام املايل لملنمظة (موحضًا باألمثلة تطوير قامئة
احلسابات األساسية والتجسيل يف دفرت اليومية وحتضري مزيانية للك مشاريع
املنمظة باإلضافة إىل املزيانية اإلمجالية و تطوير حساب السيولة أو التدفق النقدي)
وكيفية قراءة هذه التقارير واستعامهلا الختاذ القرارات املناسبة.
ما يه الصعوبات اليت من املمكن أن تواجه املنمظات الناشئة يف هذا املجال وكيف
ميكن جتاوزها مثل العمل بظروف استثنائية وصعوبة احلصول عىل الوثائق املطلوبة
يف بعض األحيان باإلضافة إىل تغري ظروف العمل وتقلبات السيولة من مضن
صعوبات أخرى.

يقدم هذا الدليل معلومات أولية ويوفر مرجعا أويل لتطوير نظام مايل لملنمظة و لكنه
ال حياول أبدًا استبدال أحصاب اخلربة بل حياول التعويض عن غياهبم مضن الظروف
االستثنائية اليت متر هبا املنطقة واليت فرضت ظهور العديد من منمظات املجمتع املدين
بشلك رسيع وغري مسبوق لتلبية االحتياجات املزتايدة لملواطنني أوالالجئني دون توافر
مجيع املهارات الالزمة إلدارة هذه املنمظات .نأمل أن يتطور هذا القطاع بشلك حمرتف
وشفاف و نأمل أن يكون القارئ قد استفاد وأن يقوم بنقل هذه املعلومات إىل منمظته
وأي منمظة ميكن أن تستفيد مهنا.
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امللحق  أ
مق بتطوير قامئة احلسابات الرئيسية ملنمظتك .فكر بلك اإليرادات والنفقات املرتبطة
باملنمظة بشلك عام وبلك مرشوع بشلك خاص  .
نوع احلساب

امس احلساب

دائن (االيرادات)
رواتب املوظفني

تعويضات املتطوعني

مدين (النفقات)
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امللحق  ب
الجسل اليويم لملنمظة
رمق
العملية

نوع
العملية

تارخي
العملية

امس
احلساب

امس
املستفيد

نوع
املستند

رمق
املستند

وصف
العملية

املبلغ
(العملة)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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امللحق  ت
مزيانية املرشوع
امس احلساب
اإليرادات
منح
تربعات
إيرادات اخرى
مجموع  اإليرادات
النفقات

مجموع النفقات  
الفرق (جعز أو فائض)
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امللحق  ث
حساب السيولة السنوي
نوع احلساب

امس احلساب

حمقق

متوقع

 15اكنون الثاين شباط 15

متوقع

أذار 15

متوقع

نيسان 15

متوقع
أيار 15

متوقع

حزيران 15

اإليرادات

النفقات

إمجايل النفقات
خالل الهشر
السيولة املتوفرة
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متوقع

متوز 15
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متوقع
أب 15

متوقع

أيلول 15

متوقع

متوقع

متوقع

ترشين االول  15ترشين الثاين  15اكنون األول 15

طباعة

طباعة
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