
 نظام الرقابة المالية
 لطفل فلسطينجمعية مؤسسة انقاذ اتعليمات الرقابة المالية الداخلية في 

 
 "1المادة "
 لمتعميمات والعبارات الواردة في ىذه التعميمات المعاني المحددة ليا فيما يمي: يكون

 مؤسسة انقاذ الطفل فمسطين:  مؤسسةال
 .المؤسسة:  رئيس رئيس المؤسسة

 .الداخمية الرقابة المالية جية:  لجيةا
 

 "2المادة "
مؤسسة انقاذ الطفل قابة المالية الداخمية في قسم يسمى "قسم الر  مجمس االدارةبقرار من  المؤسسةتنشأ في 

يعين بقرار من  موظفويتألف من ذوي االختصاص ويتولى اإلشراف عميو  رئيس المؤسسةيرتبط ب" فمسطين
 .االدارةمجمس 

 
 "3المادة "

 الميمات والمسؤوليات التالية: الجيةيتولى ىذا 
المالية والوثائق المعززة ليا ومن صحة االستحقاق قبل التأكد من دقة وصحة القيود والمستندات  . أ

 الصرف.
 .ممؤسسةلالتأكد من صحة إدخال المبالغ المدفوعة في الحسابات الجارية  . ب
التثبت من قانونية االنفاق وفق األصول المحددة في القوانين واألنظمة والتعميمات والقرارات النافذة في  . ت

 .المؤسسة
 الشيكات المسحوبة من الحساب الجاري.مراقبة أرقام وقيمة  . ث
التأكد من حسن تنظيم السجالت والتحقق من أسباب الشطب في حال وجوده والتأكد من أرصدة  . ج

 الحسابات.
 وغير الدورية. تدقيق السجالت والتقارير المالية الدورية . ح
موقعييا ومن أنيا ال تتعارض مع القوانين واألنظمة مراجعة االتفاقيات والعقود والتأكد من اختصاصات  . خ

 .المؤسسةوالتعميمات والقرارات النافذة في 
مراجعة االتفاقيات والعقود والتأكد من اختصاصات موقعييا ومن أنيا ال تتعارض مع القوانين واألنظمة  . د

 .المؤسسةالقرارات النافذة في والتعميمات و 
وفحص الحسابات الختامية والنظر في تقارير مدققي الحسابات الخارجية  المؤسسةمراقبة تنفيذ موازنة  . ذ

 والتأكد من صحتيا.
 .المؤسسةجرد الصندوق في  . ر
 .المؤسسةالمشاركة في الجرد السنوي لموجودات  . ز
 .المؤسسةالتأكد من سرعة إنجاز المعامالت المالية وذلك بالتعاون مع الجيات المعنية في  . س
 .رئيس المؤسسةمن  الجيةالقيام بأية ميمات أخرى يكمف بيا  . ش



 
 "4المادة "

دات أو المواد الخاضعة تجري عمميات التدقيق في مقر الجية التي توجد فييا الحسابات والسجالت والمستن
 .الجيةلمتدقيق ويجوز عند الضرورة القيام بعمميات التدقيق في مقر 

 
 " 5المادة "
مكمفون بممارسة ميماتيم بكل لباقة وحسن تصرف وال يجوز ليم التدخل  يةالجفي ىذه جميع العاممين  . أ

صدار األوامر التنفيذية لمعاممين.  في تسيير األعمال وا 
التي يحصل عمييا العاممون في القيم نتيجة قياميم بعمميم وكذلك التقارير التي تكون المعمومات  . ب

 سرية. الجيةيقدمونيا لمدير 
في كل  بصورة سرية عمى أن ال تقل عن تقرير واحد رئيس المؤسسةتقاريره إلى  الجيةيرفع مدير  . ت

 شير.
 

 "6المادة "
 المؤسسةن مصمحة ضممن إجراءات مناسبة ت هما يرا الجيةلمرئيس أن يتخذ مباشرة أو بواسطة مدير  . أ

 وأمواليا في ضوء التقارير التي يقدميا لمقسم.
لمرئيس أن يقرر اتخاد اإلجراءات الجزائية أو التأديبية بحق من تعتبره التقارير مسؤواًل أو شريكًا في  . ب

 المعمول بيا. المؤسسةالمسؤولية عن أية مخالفة وفق أنظمة 
 

 "7المادة "
وعمى أولئك أن يضعوا  الجيةمكمفون بالتعاون مع العاممين في ىذا  المؤسسةالمسؤولين والعاممين في جميع 

 تحت تصرف العاممين في جميع المعمومات والوثائق والسجالت التي تتعمق بتسييل ميمتيم.
 

 "9 وطنيةجامعة النجاح ال 8المادة"
 مكمفان بتنفيذ أحكام ىذه التعميمات. الجيةومدير  رئيس المؤسسة


