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دليل إسترشبدى لعمل الجمعيبت والمؤسسبت األهلية فئة "ج" اعداد خبلد صالح طلب

نموذج إسترشبدى لدليل عمل
الجمعيبت والمؤسسبت األهلية فئة "ج"
الدليؿ:

إف اليدؼ مف ىذا الدليؿ اإلسترشادى ىو إصدار قواعد وسياسات تشغيؿ خاصة بالتمويؿ متناىي

الصغر لتكوف موحدة داخؿ الجمعية أو المؤسسة وكذلؾ تحديد لممياـ والمسئوليات لتكوف دليال لمعامميف
واإلدارة ومجمس اإلدارة .وىذه العناصر ىي فقط إرشادية ،حيث تختمؼ السياسات واإلجراءات مف جمعية

إلى أخري حسب حجميا ونظـ عمميا ،وىى ليست بديؿ لمقواعد الصادرة عف وحدة الرقابة عمى التمويؿ

متناىى الصغر لمجمعيات والمؤسسات األىمية بالييئة العامة لمرقابة المالية ويجب عمى الجمعيات

والمؤسسات األىمية أف تمتزـ بما يمي:

 -١قواعد ومعايير مزاولة التمويؿ متناىي الصغر الصادرة عف وحدة الرقابة عمي التمويؿ متناىي
الصغر لمجمعيات والمؤسسات األىمية بالييئة العامة لمرقابة المالية.

 -2أعداد وارساؿ التقارير الرقابية وفقا لمنماذج المرفقة بالقواعد المشار إلييا وفي التوقيتات المحددة.
مجاالت التمويؿ:

طبقاً لمقانوف  ١4١لسنة  21١4والقرار  1١لسنة  21١2ألنواع التمويؿ.

شروط منح التمويؿ والفئات المستيدفة:

يتـ عرض األسس التي يتـ عمى أساسيا منح التمويؿ لمعمالء المستيدفيف حسب شروط كؿ

جمعية أو مؤسسة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 -السف مف

إلى

 شباب خريجيف/المرأة مثالً المعيمة ..... الحالة التعميمية لمعميؿ -النوع ذكر /انثى

جميع الفئات

 -موقع المشروع ( نطاؽ العمؿ داخؿ نشاط الجمعية أو المنظمة المحدد الصرؼ منيا).
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 -الشروط الخاصة بالمشروع ( مشروع جديد – مشروع قائـ  -الغرض مف التمويؿ :إضافة تجييزات –

تمويؿ أصوؿ ثابتة ) .

 -الشروط الخاصة بالمستندات واألوراؽ المطموبة لصرؼ التمويؿ مثاؿ ( صورة الرقـ القومي – إيصاؿ

كيرباء – عقد إيجار – بطاقة ضريبية – رخصة  .....الخ ) .

 الشروط الخاصة بحسف السير والسموؾ والسمعة الطيبة لمعميؿ . الشروط الخاصة باإلقامة لمعميؿ بنفس المحافظة التي يقع في نطاقيا مركز الجمعية . -الشروط الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منيا .

الخدمات وبرامج التمويؿ بالمؤسسة:

يتـ عرض برامج التمويؿ الموجودة وشروطيا.

انواع التمويؿ الموجودة.
التمويؿ الفردى.

التمويؿ الجماعى:

بالنسبة لمتمويؿ الجماعى يتـ تحديد التالى بيانو:
 الفئات التى يتـ صرؼ التمويؿ ليا -تتكوف المجموعة مف عدد(

)عمى االقؿ

 -نظاـ الضماف الجماعى لممجموعة مثاؿ (ضامف متضامف)

 نظاـ اختيار اعضاء المجموعة مثاؿ (انتخاب رئيس لممجموعة – دور رئيس المجموعة نظاـ حضور اجتماعات المجموعة والمواعيد لالجتماعات -نظاـ صرؼ التمويؿ

 -نظاـ التحصيؿ والسداد مثاؿ (بشكؿ فردى – مف خالؿ اجتماعات لمسداد)

 اجراءات التجديد واعادة التمويؿ لمجموعات مثاؿ (االلتزاـ فى المواعيد المقررة لمسداد –استم اررية المشروعات المنفذة – حضور اجتماعات السداد بنسبة )%

اعتبارات منح التمويؿ لمعمالء:

وىى السياسات التي يتـ عمى أساسيا منح وتحديد قيمة التمويؿ لمعمالء ويراعي االعتبارات في

المادة ( )21مف قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويؿ متناىي الصغر:

 مراعاة التدرج في التمويؿ مع نمو حجـ النشاط وسابقة التعامؿ مع العميؿ طالب التمويؿ. مراعاة قيمة التمويؿ والتمويالت الحاصؿ عمييا العميؿ مف جيات أخري.-3-
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 مدي تناسب قيمة التمويؿ وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة لمعميؿ ومدى مراعاةاالحتياجات المعيشية لمعميؿ.

 تناسب قيمة التمويؿ مع طبيعة المشروع وصحة ومتطمباتو التمويمية واألخذ في االعتبار مساىمةالعميؿ بتمويؿ في المشروع أو النشاط.

 نتائج االستعالـ عف العميؿ واالستعالـ االئتماني في حالة أف يكوف التمويؿ أكثر مف  ١211جنيو مالحظة ىامة :إف االستعالـ االئتمانى يتـ لكى تكوف الجمعية عمى عمـ بالتاريخ االئتمانى لمقدـطمب الحصوؿ عمى التمويؿ ،وليس معنى ذلؾ أف يكوف القرار ىو رفض عميؿ حاصؿ عمى تمويؿ

مف مؤسسة أو جية أخرى .إف االستعالـ االئتمانى ىو مؤشر لتقييـ العميؿ ولمحد مف مخاطر

ازدواجية الحصوؿ عمى تمويؿ.

 سابقة التعامؿ مع الجمعية أو المؤسسة كأولوية لمتعامؿ. -تجنب تحمؿ العميؿ أكثر مف قدرتو عمى السداد.

 مصداقية العميؿ ومدى خبرتو وقدرتو عمى ممارسة النشاط المطموب تمويمو. -التاميف عمى العميؿ أو التأميف عمى أصولو في حالة توافر ذلؾ.

 الضمانات المقدمة مف العمالء واالعتبارات اليامة في صرؼ التمويؿ. -سمعة العميؿ االئتمانية وعدـ وجود قضايا متداولة فى المحاكـ أو تعرضو لحكـ إفالس.

مالحظة :يتـ عرض الضمانات حسب شروط كؿ جمعية أو مؤسسة منيا ( ضمانات شخصية – أو
ضمانات عينية وتحديد الشروط بالنسبة لمضمانات الشخصية مثاؿ السف لمضامف – لديو رقـ قومي

سارى – أال يكوف ضامف عميؿ أخر– أال يكوف حاصؿ عمى تمويؿ – يكوف لديو إثبات رسمي مف جية
عممو  ...الخ)

قيمة التمويؿ:

 -يتراوح التمويؿ مف مبمغ (

) إلى مبمغ (

)

مع مراعاة أال يزيد الحد األقصى

لمتمويؿ لممتعامؿ الواحد عف مائة ألؼ جنيياً طبقاً لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويؿ متناىي

الصغر.

 فترة السداد تبمغ فترة السداد ( -فترة السماح (

)

)

 نظاـ السداد أسبوعى  -شيرى– ربع سنوي – نصؼ سنوي -شروط التجديد لمعميؿ مثاؿ:
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 -١سداد  %١11مف أقساط التمويؿ السابؽ .
 -2اإللتزاـ فى السداد في التمويؿ السابؽ
 -1إستمرار العميؿ في إدارة المشروع .
تكمفة التمويؿ:

يحصؿ العميؿ عمى تمويؿ مقابؿ تحديد قيمة وعدد األقساط المطموبة ودوريتيا (متضمنة أصؿ التمويؿ
واألعباء /تكمفة التمويؿ) مع ضرورة أف تحدد الالئحة الجية الممنوح ليا سمطة تحديد التكمفة (مجمس

اإلدارة أو خالفو).

مراحؿ منح التمويؿ:

تمر مراحؿ منح التمويؿ باإلجراءات اآلتية (عمى سبيؿ المثاؿ) حسب الحجـ واإلجراءات لكؿ جمعية:
 -١تقديـ طمب التمويؿ.

 -2الفحص األولي لمطمب.

 -1التحميؿ اإلئتماني لممشروع محؿ لمتمويؿ.
 -4إتخاذ القرار بالتمويؿ.

 -2صرؼ التمويؿ لمعميؿ.
 -6متابعة العميؿ.

 -7تحصيؿ التمويؿ.
يتـ شرح إجراءات ومراحؿ منح التمويؿ لمعميؿ حسب سياسات وامكانيات الجمعية أو المؤسسة
– يقدـ طمب التمويؿ مع مراعاة النقاط اآلتية:

– شرح مراحؿ تقديـ طمب التمويؿ والمسئوليف عف كتابة الطمبات والمسئوليف عف دراسة وفحص
الطمبات ودور لجنة التمويؿ داخؿ الجمعية ومواعيد البت في الطمبات.

– عرض شروط صرؼ التمويؿ.

– حاالت التأجيؿ أو الرفض واألسباب.

– عرض مراحؿ صرؼ التمويؿ بعد إستيفاء العميؿ المستندات المطموبة فى شروط صرؼ التمويؿ
واإلطالع عمى أصوؿ المستندات وتوقيع الضمانات المطموبة والتوقيع عمى عقد التمويؿ طبقاً
لقواعد ومعايير التمويؿ متناىى الصغر.

– عرض نظاـ التحصيؿ والمسئوليف عنو وأماكف التحصيؿ داخؿ الجمعية أو في البنوؾ أو خالفو
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سياسات التعامؿ مع شكاوى العمالء:

 يتـ عرض السياسات واإلجراءات التي تقوـ بيا الجمعية أو المؤسسة لمتعامؿ مع شكاوى عمالءالتمويؿ وذلؾ طبقا لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويؿ متناىي الصغر مادة ( )14منيا .

 يتـ إعداد سجؿ لقيد شكاوي العمالء وتحديد مسئوؿ عنو ،ويشمؿ السجؿ بيانات عف أسـ مقدـالشكوي وتاريخيا ورقـ قيد الشكوي .

 تحديد لجنة أو مسئوليف لفحص الشكاوي والرد عمييا ومدة الرد بحيث ال يتجاوز أسبوع مف تاريختقديميا.

 تحديد آلية لمرد عمى شكاوي العمالء وقيد ما انتيت إليو فحص الشكاوي فى السجؿ. إنشاء ممؼ لمشكاوي وارفاؽ المستندات المرفقة بالشكاوي واالحتفاظ بالممؼ.ممؼ العمالء

يتـ عرض نظاـ االحتفاظ بممفات العمالء والمسئوليف عف حفظ ىذه الممفات وما يجب أف يكوف

في ممؼ العميؿ عمى األقؿ طبقاً لممادة ( )11مف قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويؿ.
نظـ المعمومات

يتـ تحديد نظاـ وسياسات إدارة المعمومات التى تحتاجيا الجمعية او المؤسسة حسب امكانيتيا

لكى يكوف آداؤىا جيد مف خالؿ تحديد مختمؼ المستخدميف لممعمومات مف تقارير وبيانات خاصة
بالتشغيؿ لممديريف ومجمس االدارة أو معمومات لممستخدميف الخارجييف مثؿ الجيات الرقابية والمموليف

وأف تكوف طريقة حفظيا واضحة وقابمة لإلسترجاع بسيولة سواء آليا أو يدويا.

وفى حالة وجود برامج الدارة التمويؿ الكترونيا يراعى عمؿ نسخ احتياطيا لمبيانات بشكؿ دورى

عمى االقؿ كؿ (

) وكذلؾ عمؿ كممات مرور وصالحيات لممستخديف وتاميف لكممات المرور مف

خالؿ مسئوؿ نظـ المعمومات فى حالة وجود مسئوؿ نظـ المعمومات .
متابعة العمالء ومتابعو التحصيؿ :

 -يتـ عرض طرؽ واجراءات المتابعة لمعمالء والتحصيؿ

 نظاـ متابعة العمالء والتزاميـ بشروط التمويؿ والمواعيد وما يتـ بالنسبة لممتأخرات . تسجيؿ نتائج المتابعة لمعمالء في دفاتر أو سجالت المتابعة .-6-
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 -تحديد المسئوليف عف المتابعة .

التعامؿ مع المتأخرات

 -١يتـ عرض إجراءات التعامؿ مع المتأخرات لمعميؿ مثاؿ

 -بعد تأخير العميؿ مدة

يوـ يتـ اإلتصاؿ بالعميؿ ومعرفة سبب التأخير .

 -في حالة عدـ اإلستجابة لمدة

 -في حالة عدـ اإلستجابة لمدة

يوـ يتـ إخطاره مف خالؿ إنذار مكتوب .

يوـ تحوؿ إلى محامي الجمعية لعمؿ إنذار .

 إجراءات التقاضي وىؿ يقوـ بيا الشئوف القانونية لمجمعية أو محامي الجمعيةيتـ عرض خطوات لمعالجة المتأخرات مثاؿ :

 -2تحديد وتوصيؼ التمويؿ المتأخر :

أ -التحديد والتوصيؼ لممتأخرات حسب السياسة العامة لمجمعية

ب-

قياـ أخصائي التمويؿ بدراسة مكتوبة عف حجـ التعثر وأسبابو مع توصية بالتصرؼ.

ج -اتخاذ اإلجراءات المطموبة حسب كؿ جمعية ( توجيو إنذار كتابى – تفاوض مع العميؿ –

ترحيؿ أقساط – إعادة جدولة – إسقاط مالى – إعداـ إجتماعى )......
سياسات تكويف المخصصات والديوف المشكوؾ في تحصيميا :

يتـ عرض طريقة حساب الديوف المشكوؾ في تحصيميا وفقاً لعمر المبالغ المتأخرة بما ال تقؿ

عف المذكورة طبقاً لممادة ( )16مف قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويؿ متناىى الصغر.
سياسة إعداـ الديوف والتعامؿ مع الكوارث:
 -١يتـ عرض سياسات واجراءات إعداـ الديف.

 يتـ عرض الحاالت التي عمى أساسيا يتـ إعداـ الديف مثاؿ ( حاالت الوفاة – أو الكوارث). -تسوية الديوف في الدفاتر والسجالت.

 السمطة المختصة باتخاذ قرار إعداـ الديف. -2شروط إعادة الجدولة لمتمويؿ:

 الحاالت التي يتـ إعادة جدولة التمويؿ فييا مثاؿ (عدـ قدرة العميؿ عمى السداد – دراسة مفاخصائى التمويؿ)
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 نظاـ الجدولة وتناسبو مع جداوؿ التدفقات النقدية لممقترض – الضمانات الكافية مف المقترضلضماف التزامو بشروط الجدولة.

 السمطة المختصة باتخاذ قرار إعادة جدولة التمويؿ. الحدود القصوي لمدد إعادة الجدولة. -1غرامات التأخير:

 -يتـ عرض نظاـ حساب غرامة التأخير.

 السمطة المختصة بالعفاء مف الغرامات أو تخفيضيا وشروطيا. -4ترحيؿ أقساط التمويؿ:

 -األسباب التي يمكف مف خالليا ترحيؿ األقساط لمعمالء.

 مدة الترحيؿ كحد أقصي – عدد مرات الترحيؿ (مايزيد عف  1ترحيالت يعتبر تمويؿ معاد جدولتو) -السمطة المختصة بترحيؿ األقساط.

 المصاريؼ اإلدارية والعوائد المستحقة عند ترحيؿ األقساط.التمويؿ المقدـ لمعامميف بالجمعية وأقاربيـ:
مراعاة المادة ( )292مف قواعد ومعايير وممارسة نشاط التمويؿ متناىى الصغر.
النظاـ المحاسبى والدورة المستندية لبرامج التمويؿ:
يتـ تحديد الدورة المستندية لعمميات صرؼ التمويؿ أو الغائو والسداد والتى تكوف مرتبطة بالنظاـ
المحاسبى المطبؽ بوحدة التمويؿ الموجودة داخؿ الجمعية او المؤسسة.

مف العناصر االساسية التى يجب ذكرىا فى الالئحة:
 دور المحاسب فى مراجعة بيانات العمالء والخاص بصرؼ دفعات التمويؿ (مراجعة بياناتالعمالء والضامنيف – قيمة التمويؿ – نظاـ السداد – الموافقات عمى التمويؿ)
 تحديد المسئوؿ عف تقديـ كشؼ دفعة صرؼ التمويؿ والموضح بو الحاالت محؿ الصرؼ الىالسمطة المخولة بالموافقة عمى المنح النيائى.

 القيود المحاسبية الصدار التمويؿ وتحميؿ العميؿ بفائدة التمويؿ والفوائد تحت التحصيؿ وتحديدالمرفقات مف مستندات مثاؿ (مستندات استالـ العمالء التمويؿ– كشؼ صرؼ الدفعة المعتمد )
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 طريقة اثبات حاالت التمويؿ التى تـ الغائيا ولـ يتـ صرؼ تمويؿ ليا. -الحاالت التى لـ يتـ استالميا بعد (

) يوـ مف بداية الصرؼ تسمـ صورة الى مدير التمويؿ –

مسئوؿ نظـ المعمومات فى حالة وجود برنامج كمبيوتر اللغائيا.

 االجراءات التى يتـ اتباعيا فى سداد التمويؿ وتحديد دور المحاسب وأميف الخزينة ومسئوؿ نظـالمعمومات مع تحقيؽ الرقابة الداخمية فى مراجعة حركة سداد الخزينة وكشوؼ السداد ومحاضر

جرد الخزينة.
الخزينة:
 يتـ مراعاة المواد  ١7والمادة  28طبقاً لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويؿ متناىي الصغرالصادرة عف الييئة العامة لمرقابة المالية.

 يتـ عرض طريقة التعامؿ بالنقد عند منح التمويؿ أو تحصيؿ المستحقات. -النظاـ المحاسبي والدورة المستندية لصرؼ وتحصيؿ النقدية.

 الحد األقصي لما يجب االحتفاظ بو في مقر الجمعية بالخزينة خالؿ اليوـ أو بعد انتياء وقتساعات العمؿ.

 دور مسئوؿ نظـ المعمومات (في حالة وجود مسئوؿ نظـ معمومات بالجمعية) في عممية المراجعةواعداد تقرير حركة السداد.

 -تحديد المسئوليف عف الخزينة ونظاـ التأميف عمييـ مثاؿ ( خيانة األمانة – السرقة).

 وضع وتنفيذ نظاـ رقابة داخمية عمى السداد مف خالؿ المراجعة لممتحصالت مف المحاسب أومسئوؿ نظـ المعمومات قبؿ توريد المبالغ لمبنؾ.

 -التقارير الخاصة بالتحصيؿ لمرقابة مع الخزينة.

 النظاـ والحد األقصي لمصرؼ مف الخزينة الحتياجات التشغيؿ أو التمويؿ. تحديد ميعاد بداية العمؿ ونياية اليوـ عند إستالـ متحصالت النقدية . نظاـ الجرد والمتابعة لمخزينة والمسئوليف عف ىذه المتابعة. -وضع إجراءات التحصيؿ وسداد الغرامات وفوائد التأخير.
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الييكؿ التنظيمى لمعامميف بالتمويؿ:
يكوف حسب إمكانيات كؿ جمعية ومؤسسة والوظائؼ األساسية لبرامج التمويؿ
مدير التمويؿ – أخصائى تمويؿ – محاسب والمياـ الرئيسية ليـ وشروط كؿ وظيفة وعمى سبيؿ المثاؿ
الوصؼ الوظيفى لمدير التمويؿ:
 وضع خطط لبرامج التمويؿ وتطوير العامميف بما يضمف أعمي كفاءة في اآلداء والتنفيذ لألنشطةالمياـ والمسئوليات:
 المسئولية االولى:
 .١إعداد خطة سنوية وعرضيا عمى مدير الجمعية ومجمس االدارة.
 .2تقسيـ الخطة السنوية لخطط شيرية وعرضيا عمى مدير الجمعية.
 .1تقديـ اقتراحات لوضع خطط تدريبية لمجياز الوظيفى العامؿ فى التمويؿ.
 .4دراسة وبحث المشاكؿ التى تط أر عمى العمؿ وذلؾ مع العامميف ثـ عرضيا عمى مدير الجمعية
ومناقشتيا معو ووضع الحموؿ المناسبة ليا.

 المسئولية الثانية:
المتابعة واإلشراؼ عمى األخصائييف ومتابعة تنفيذ المياـ والمسئوليات الموكمة ليـ.
المياـ-:
 .١متابعة األخصائييف والتأكد مف تأدية الوظيفة طبقاً لمتوصيؼ المحدد
 .2متابعة األعماؿ الموكمة إلى األخصائي إلتماميا

 .1إعداد تقرير شيرى عف أداء وانجازات األخصائييف وتقييميـ
 .4إعداد التقارير الفنية الشيرية لمجيات المانحة والتأكد مف صحة البيانات بيا

 .2إعداد التقارير الفنية الشيرية التى تعرض عمى مجمس اإلدارة والتأكد مف صحة بياناتيا
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 المسئولية االثالثة-:
متابعة نظاـ العمؿ فى التمويؿ والتأكد مف جودة التنفيذ وفقا لممخطط لو ومراجعة دراسات التمويؿ التي

تـ إعدادىا بواسطة أخصائيي لتمويؿ والتأكد مف تنفيذىا طبقاً لالئحة الجمعية.
المياـ-:

 .١مراجعة السجالت والممفات والنماذج التى يتـ تنفيذىا بواسطة العامميف بالتمويؿ والتوقيع عمييا.
 .2مراجعة الضمانات والعقود قبؿ صرؼ الشيؾ.

 .1متابعة تحضير المجاف ومراجعة الطمبات قبؿ العرض عمى لجنة التمويؿ.
 .4العمؿ الميدانى :المعاينات – متابعة المتأخرات

 .2إعداد تقرير شيرى وتقرير نصؼ سنوى عف سير العمؿ واإلنجازات واألنشطة المحققة وأىـ
العقبات والدروس المستفادة.

 .6متابعة تنفيذ الق اررات التى تصدر عف مجمس اإلدارة و مدير الجمعية والعمؿ عمى وضعيا
موضع التنفيذ.

 .7تمقى ودراسة التقارير المرفوعة مف الممفات والتأكد مف صحة المعمومات والبيانات الواردة فييا
 .8متابعة واإلشراؼ عمى األعماؿ المكتبية لموحدة ( حفظ الممفات – سجالت العمالء )....
شروط شغؿ الوظيفة:
 .١مؤىؿ ...........
 .2خبرة فى العمؿ التنموى ال تقؿ عف ...........
 .1قدرة عمى القيادة والمتابعة
 .4القدرة عمى التخطيط ومباشرة األعماؿ
 .2القدرة عمى االتصاؿ والتعامؿ مع األفراد والييئات
 .6القدرة عمى التعامؿ مع الحاسب اآللى
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الوصؼ الوظيفي ألخصائي التمويؿ:
المسمي الوظيفي :أخصائي تمويؿ
المدير المباشر :مدير التمويؿ
ممخص الوظيفة:
المسئوليات:
 المسئولية األولي :
يقوـ بترويج البرنامج وتقديـ المعمومات عف التمويؿ والتسويؽ
المياـ:
 – ١عمؿ مسح شامؿ لممنطقة المراد العمؿ بيا مع تحديد معموماتو عف المنطقة أثناء العمؿ.
 – 2تعريؼ العمالء الحالييف والمحتمميف لمجمعية أو المؤسسة وأىداؼ مشروعات اإلقراض وكيفية
التعامؿ معيا واالستفادة مف خدمات البرنامج والرد عمي استفساراتيـ.
 – 1تحديد العمالء الذيف سوؼ يتـ التعامؿ معيـ واجراء المقابمة األولي ليـ وممئ استمارة طمب التمويؿ
 المسئولية الثانية:
دراسة العميؿ وتحديد احتياجاتو ووضع أولويات اإلحتياجات ودراسة طمبات تجديد التمويؿ.
المياـ-:
 .١مقابمة العميؿ لدراسة نشاط مف الناحية (المالية – الفنية – التسويقية – القانونية) والتأكد مف
صحة األوراؽ المقدمة مف خالؿ االطالع عمييا.

 .2تحديد إحتياجات العميؿ مف خالؿ إستخداـ نموذج طمب التمويؿ المعد لذلؾ.

 .1اإلستعالـ عف حالة العمالء المحتمميف مف خالؿ المصادر المختمفة ( عمالء سابقيف في نفس
المنطقة – جيات إقراض مماثمة – زمالء – سؤاؿ مباشر ألىالي المنطقة الخاصة بالعميؿ –
المتعامميف معيـ مف عمالء ومورديف وخالفو).
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 .4تقييـ العميؿ وتحديد إحتياجاتو وقيمة التمويؿ المطموب.

 .2دراسة حالة العميؿ الذي يرغب في تجديد التمويؿ لبياف إستيفائو لشرط التجديد وموقفو في
التمويؿ االوؿ

 .6اإلعداد لزيارة مدير الوحدة ميدانيا في مقر العميؿ.

 .7عرض العميؿ عمي لجنة التمويؿ مع تقديـ ممخص عف موقؼ العميؿ ورأي األخصائي فيو.
 .8إبالغ العمالء بقرار لجنة التمويؿ بالموافقة أو الرفض.
 .9تنفيذ العقود مع العمالء وممىء البيانات كاممة.
 المسئولية الثالثة:
المساعدة في تجييز دفعة الصرؼ.
المياـ:
.1

إخطار العمالء بموعد وتاريخ الصرؼ.

 .2مساعدة وتوجيو العمالء في تجييز المستندات القانونية وعقود االتفاؽ والتأكد مف سالمتيا.
 .1عمؿ بطاقة المتابعة لمعمالء تسجيؿ البيانات في السجالت الخاصة بيا .
 .4تجييز وعمؿ ممؼ لمعميؿ يحتوي عمي كؿ بياناتو.
 المسئولية الرابعة:
متابعة العمالء بعد حصوليـ عمي التمويؿ لمتأكد مف حسف إستخداـ التمويؿ وفقا لممخطط لو ومسئولية
متابعة حاالت التأخر عف السداد وعرض تقارير عف المتأخريف.
المياـ:
 – ١زيارة العمالء بشكؿ دوري مرة كؿ  .....لمتأكد مف حسف سير واستخداـ التمويؿ ولمعرفة المشكالت
التي قد تؤثر عمي السداد ومساعدة العميؿ عمي تخطييا.
 – 2اإلتصاؿ أو زيارة ومتابعة العميؿ قبؿ موعد السداد لمتذكرة.
 – 1حصر العمالء المتأخريف بعد موعد استحقاقيـ بيوـ واحد وعمؿ المتابعة لموقوؼ عمي أسباب
التأخير.
-13-

دليل إسترشبدى لعمل الجمعيبت والمؤسسبت األهلية فئة "ج" اعداد خبلد صالح طلب
 – 4كتابة التقارير عف حاالت التعثر وتقديميا لممدير المباشر مع شرح أسباب التأخر.
 – 2دراسة المشاكؿ التي أدت إلي التعثر واقتراح الحموؿ ليا.
 – 6إبالغ اإلدارة بالظروؼ الطارئة والكوارث التي قد تصيب أو تؤثر عمي بعض العمالء.
 – 7عمؿ التقارير الالزمة وتقديميا لإلدارة في الموعد المتفؽ عميو.
المؤىالت العممية والميارات المطموبة لموظيفة-:
– حاصؿ عمي مؤىؿ عممي ( يفضؿ في المجاؿ التجاري أو اإلجتماعى )
 – 2لديو خبرة عممية في المشروعات الصغيرة (

عمي األقؿ )

 – 1القدرة عمي االتصاؿ واإلقناع والتعامؿ مع األنماط المختمفة مف البشر.

الوصؼ الوظيفى لممحاسبيف:
 المسمى الوظيفى -:محاسب
 الرئيس المباشر (المدير المالى واالدارى أو مدير الجمعية)
 المياـ والمسئوليات-:
إمساؾ الدفاتر والقيد المحاسبى:
 .١إمساؾ الدفاتر المحاسبية اليومية العامة -والدفاتر المساعدة
 .2التسجيؿ بالدفاتر أوؿ بأوؿ ( اليومية والدفاتر المساعدة)
 .1التسجيؿ بدفاتر البنؾ
 .4إعداد مذكرات تسوية بنؾ كؿ شير لكؿ حساب
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إعداد الشيكات:
 .١إعداد مذكرات صرؼ الشيكات واعتمادىا.
 .2تحرير الشيكات واعتمادىا.
 .1إعداد مستند مالى كامؿ مف جميع المقومات الموضوعية عف المستندات المالية.
التعامؿ مع العمالء والتمويؿ:
 .١إستالـ طمبات التمويؿ بعد توقيع الضمانات مف مدير الوحدة.
 .2التأكد مف سالمة الطمب والتوقيعات (استيفاء الطمب)
 .1التأكد مف تواجد أرصدة تفى بالمبالغ.
 .4تحرير الشيكات الخاصة بالطمب.
 .2متابعة سداد العمالء (بنكياً ودفترياً)
التخطيط المالى:
 .١إعداد تدفؽ شيرى لمحسابات لضماف السيولة مع األخذ فى اإلعتبار نسب عدـ السداد والتأخر.
 .2الموازنة بيف السيولة واالحتياجات المالية مع وضع أولوياتو طبقا لمصادر التمويؿ وطبقا لتكمفة
التمويؿ.

 .1المشاركة مع المدير  .....فى إعداد الموازنة السنوية وتقسيميا إلى خطة ربع سنوية وشيرية مع
التأكد مف تناسب توقيت ورود السيولة مع مواعيد الصرؼ واإللتزامات.

التقارير المالية:
 .١إعداد تقرير شيرى.
 .2المشاركة مع المدير  .......فى عمؿ تقارير مالية لمييئات التمويمية والرقابية.
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 .1المشاركة فى إعداد الحسابات الختامية والميزانية والتعامؿ مع مراقب الحسابات وتنفيذ مالحظاتو
و الرد عمييا.

الرقابة المالية والمتابعة:
 .١مراقبة جميع حركات الصرؼ واإليداع
 .2مراقبة أصوؿ.
 .1مراقبة أرصدة البنؾ.
 .4مراقبة حركة الخزينة والربط بينيا وبيف الدفاتر.
األعماؿ الدورية:
إعداد محضر جرد يومى لمخزينة مع أمناء الخزينة
إشتراطات شغؿ الوظيفة:
 .١حاصؿ عمى بكالوريوس تجارة.
 .2خبرة فى مجاؿ الحسابات مدة . ..
 .1لديو قدره عمى التنظيـ الجيد.
 .4إجادة العمؿ عمى الكمبيوتر وخاصة برامج الػ Excel

الوصؼ الوظيفي ألميف خزينة:
المسمي الوظيفي :أميف خزينة
الرئيس المباشر :مشرؼ الخزف  -مدير الحسابات – المدير المالى – مدير الجمعية حسب إمكانيات

كؿ جمعية

المياـ والمسئوليات:
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إيداعات الخزينة:
 – ١تمقي األقساط المحصمة مف العمالء.
 – 2استالـ المبالغ المودعة بعد عدىا ومطابقتيا بإذف اإليداع .
 – 1توجيو المبالغ المودعة مف خالؿ كشؼ حركة الخزينة.
 – 4تسجيؿ اإليداع طبقا لمحسابات المختمفة.
-2المشاركة في إجراء الجرد الدوري لمخزينة.
التوريد لمبنوؾ أو البريد حسب األماكف:
 .١عد المبالغ جيدا وترتيبيا منطقي ( صورة عمي صورة ) لسيولة تسميميا لمبنؾ.
 .2تصنيؼ المبالغ حسب كؿ حساب.
.3

إعداد حافظة توريد بنؾ بكؿ حساب بو المبالغ المراد توريدىا.

 .4تسميـ المبالغ لمبنوؾ والبريد وعدـ إبقاء أي مبالغ في الخزينة إال في الحدود والتي يسمح بيا
النظاـ الداخمي لمجمعية مع مراعاة الحدود التأمينية.

 .2الحصوؿ عمي قسائـ إيداع نقدية بالبنؾ وتسميميا لممحاسب.
 .6التسجيؿ المحاسبي بدفتر يومية الخزينة.
إمساؾ الدفاتر والقيد المحاسبي:
 – ١امساؾ دفتر يومية حركة الخزينة ويتـ التسجيؿ بو حركة بحركة.
 – 2يتـ عمؿ كشؼ حركة خزينة يومية.
 – 4إعداد حافظة توريد بنؾ.
اشت ارطات شغؿ الوظيفة:
 – ١حاصؿ عمي مؤىؿ متوسط عمى األقؿ.
 – 2خبرة في مجاؿ التعامؿ مع النقود والبنوؾ.
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 – 1الدقة المتناىية في التعامؿ.
 – 4األمانة

ملحوظة هامة :تـ إعداد ىذه العناصر كدليؿ إسترشادى تقوـ الجمعيات والمؤسسات األىمية فئة "ج"
بتعديميا وفقا لسياساتيا ولوائحيا الداخمية وىيكميا التنظيمى ،وىى ليست بديؿ عف قواعد ومعايير ممارسة
نشاط التمويؿ متناىى الصغر الصادرة عف الييئة العامة لمرقابة المالية ومتطمبات القانوف رقـ  ١4١لعاـ
 ،21١4حيث يجب االلتزاـ بإعداد وارساؿ التقارير الرقابية وفؽ النماذج المصدرة مف الييئة ووفؽ
التوقيتات المحددة .ويجب إعتماد الدليؿ مف مجمس إدارة الجمعية أو المؤسسة األىمية مع اإلحتفاظ

بالالئحة األصمية والتعديالت التى تتـ عمييا ومراعاة أف يتـ تعديؿ الدليؿ كمما إقتضت الحاجة إلي ذلؾ
بعد الحصوؿ عمي الموافقات المطموبة.
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