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مهارات التعامل مع النظم واللوائح المالٌة واالستثمار 

األمثل للموارد والمخصصات الخاصة بالصندوق 
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 قائمة المحتوٌات

 

 

 .المقدمة  •

 . محاورالموضوع  •

 . تعرٌف المال  .1

 ما هً المخصصات المالٌة للمدرسة؟  .2

 من المستفٌد من هذه المخصصات المالٌة ؟  .3

 كٌف ٌتم صرف هذه المخصصات المالٌة ؟  .4

 .أهداف الصندوق المالً •

 .شرح المحاور •

 .نموذج لمعاملة الصندوق المالً وتقسٌمات مخصصات األقسام •

سئول عن الصندوق المالً عند بعض األخطاء التً ٌقع بها الم •

 .إجراء المعاملة

 . الخاتمة •

 

 

 



 

 

 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

( ﴿وقل أعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون     

وإٌمانا منا باإلتقان  -عز و جل  –انطالقا من قول هللا 

واإلخالص والدقة بالعمل  فإننا نتناول فً محاضرتنا 

خطوات وإجراءات العمل فً حساب الصندوق المالً 

بصورة مبسطة ومنظمة تساهم فً تسهٌل مهمة الموظف 

المسئول عن الصندوق المالً فً أداء عمله وتالفً 

معاملة صحٌحة  إنهاء إلًلوصول األخطاء وتداركها ل

ودون أخطاء بإذن هللا سائلٌن المولى عز وجل أن تعم 

الفائدة ونساهم ولو بجزء ٌسٌر فً تسهٌل مهمة أصحاب 

.  الشأن واالختصاص

 



 

 :تعرٌف المال

ما هو المال ؟ هو كل ما له قٌمة فً نظر الشرٌعة  اإلسالمٌة وٌمكن  •

الدولة واألشخاص و ) ٌه بالفعل االنتفاع به شرعا تحت ٌد الحائز عل

 (المؤسسات  

ومن المؤسسات المستفٌدة من المال بوجه عام المدارس بمراحلها  •

 . المختلفة

ٌجب على المسئول فً المدرسة من المدٌر و المدٌر المساعد العلم بأن أهم 
 :معاملتٌن مالٌتٌن ٌقوم بهما هما 

. معاملة الصندوق المالً  -

. درسً معاملة المقصف الم  -

. و اللتان تختلفان فً بعض التفاصٌل 

. و نحن هنا فً هذه المحاضرة سنتناول بالتفصٌل معاملة الصندوق المالً 

  :المخصصات المالٌة للمدرسة:أوال

  ( .تحوٌالت الوزارة ) حساب الصندوق المالً  – 1

  :ثل لموارد األخرى ممن  مول ي   .حساب الموارد األخرى والمقصف  – 2

 لتبرعات المقدمة من مجالس اآلباء ، الجمعٌات التعاونٌة ، المؤسسات ، أو ا
واألفراد وكذلك مما ٌستقطع من أرباح المقاصف المدرسٌة ( حكومٌة ، أهلٌة ) الشركات 

وٌكون توزٌع . لجمٌع المدارس والمعاهد وفًقا للمحدد بالنشرة الدورٌة للنشاط المدرسً 
  :ربح المقصف كالتالً 

  *10%  للمدرسة ٌخصم منه نصٌب المنطقة بواقع % 90.* للطالب المساهمٌن
  .فلس عن كل طالب 100

 -  وٌرسل سند قبض بقٌمة رأس المال مع صورة من كشف أسماء الطلبة
  . المساهمٌن فً جماعة النشاط إلى قسم المحاسبة بالمنطقة فً بداٌة العام الدراسً

 



 -  ، إٌداع قٌمة مبٌعات المقصف المدرسً ثم ٌصرف منها قٌمة فواتٌر المشترٌات
قٌمة فواتٌر مصروفات النشاط ، نصٌب المنطقة وأخًٌرا نصٌب األسهم فً نهاٌة العام 

  .الدراسً 

 -  ٌجب إٌداع جمٌع مبالغ الموارد األخرى التً ٌتم استالمها بالحساب الخاص لدى
  .من تارٌخ استالمها لكل من النقدٌة أو الشٌكات البنك خالل ثالثة أٌام 

ا  ًٌ   :تصرف المبالغ المودعة فً حساب الموارد األخرى بالبنك فً: ثان

  .شراء األصناف والحصول على الخدمات التً تدعم النشاط المدرسً والمواد التعلٌمٌة  .1

  .أعمال صٌانة المبانً والكهرباء البسٌطة  .2

 . شراء الجوائز وتكرٌم الطالب وأعضاء الهٌئة التعلٌمٌة  .3

 

 : الحصول على موافقة إدارة الشئون المالٌة : ثالًثا 

ا قبل شراء أي أصناف أو طلب  • ًٌ ٌجب الحصول على موافقة إدارة الشئون المالٌة خط

ا المذكورتٌن آنًفا  ًٌ   .خدمات لم ترد فً البنود الموضحة بالفقرتٌن أوالً وثان

ٌف وأٌن ٌتم صرف هذه المخصصات المالٌة ؟  ك

 : ٌتم صرف هذه المخصصات المالٌة فً المجاالت التالٌة  •

أقالم ملفات أوراق تصوٌر صٌانة اآلت تصوٌر مستندات ) القرطاسٌة  واألدوات المكتبٌة  .1

أدوات النجارة أدوات الزراعة تصلٌح أقفال بذور شتالت ) أعمال الزراعة والصٌانة  .2
غاز صٌانة وتعبئة طفاٌات الحرٌق خدمات االقتصاد المنزلً صٌانة وتنجٌد األثاث سلندر 

(  الخ 000000

صٌانة بسٌطة دهانات تورٌد وتركٌب زجاج األعمال الصحٌة البسٌطة صٌانة ) متفرقات  .3
 ( الخ000000خزانات المٌاه صٌانة أعمال الكهرباء البسٌطة  

  من المستفٌد من هذه المخصصات المالٌة ؟

 جمٌع األقسام العلمٌة بالمدرسة -

. إدارة المدرسة فً تسٌٌر وتسهٌل األمور المختلفة الخاصة بالمدرسٌة البسٌطة -

. وهذا توضٌح تفصٌلً لكٌفٌة صرف المخصصات المالٌة لألقسام -

. توضع جدول األقسام -

 



  المادة الدراسٌة  المبلغ المخصص

  رئٌسة قسم التربٌة الفنٌة  250

  رئٌسة قسم الحاسوب  200

  رئٌسة قسم االقتصاد المنزلً  250

  رئٌسة قسم التربٌة البدنٌة  300

  رئٌسة قسم التربٌة االسالمٌة  200

  رئيسة قسم الرياضيات   200

  رئٌسة قسم العلوم  400

  رئٌسة قسم اللغة العربٌة  200

  رئٌسة قسم االجتماعٌات  200

  رئٌسة قسم مكتبات  100

  رئٌسة قسم اللغة االنجلٌزٌة  250

  رئٌسة قسم التقنٌات التربوٌة  100

  رئٌسة قسم اللغة الفرنسٌة  100

  رئٌسة قسم التجاري  100

  رئٌسة قسم الدراسات العملٌة  80

  رئٌسة قسم التربٌة الموسٌقٌة  200

 

 

 

  

 

 



  :أهداف الصندوق المالً

حرٌة التصرف بشكل أكبر لتوفٌر  اهاأعط جعل المدارس وحدة مالٌة مستقلة .1
  .احتٌاجاتها 

  .سرعة إنجاز األعمال وتوفٌر االحتٌاجات  .2

  .تطوٌر العملٌة التدرٌسٌة عبر المساهمة فً توفٌر مستلزماتها .3

 . تخفٌض تكالٌف النقل والتخزٌن والعمالة مما ٌؤدي إلى توفٌر النفقات  .4

 :من الحسابٌنالشروط الواجب توافرها فً فواتٌر الصرف 

  :ٌجب على المدٌر التأكد من اآلتً 

  .أن تكون الفواتٌر أصلٌة موقعة من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التلٌفون والتارٌخ  -

  .أن تكون دون شطب أو تغٌٌر أو تحرٌف  -

  .أن تكون األصناف المشتراة فً حدود األصناف المصرح بها  -

  .التعاونٌة ٌرفق شرٌط ماكٌنة النقد مع الفاتورة  فً حالة الشراء من الجمعٌات -

  .ال تقبل الفواتٌر المسجل علٌها مجموعة أغراض وٌجب تحدٌد األغراض المشتراة  -

واستثناء مما سبق ، تقبل سندات الصرف من دون إرفاق الفاتورة فً حاالت الشراء من  -
  .الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس 

  .تجزئة الشراء من صنف واحد على عدة فواتٌر  ال ٌجوز -

 –مقصف مدرسً  –صندوق مالً ) ضرورة وضع ختم جمٌع الفواتٌر بختم المصدر  -
  ( .موارد أخرى 

ال ٌجوز للمدرسة التخلص من اآلالت أو المعدات باالستبدال أو البٌع إال عن طرٌق الجهات  -
  ( .إدارة التورٌدات والمخازن  إدارة النشاط المدرسً ،) المختصة بالوزارة 

عدم إجراء إضافة أو تعدٌل على البٌانات األساسٌة للفاتورة مثل اسم الوزارة واسم المدرسة  -
  .أو التارٌخ والمبلغ 

 :درسً شروط الصرف من الصندوق المالً الم

  :تلتزم الجهات الخاضعة لهذا النظام عند الصرف من الحسابٌن بالشروط التالٌة 

ٌتم الصرف باألمر المباشر دون استدراج عروض أسعار فً حالة شراء األصناف أو  – 1

  .ك فأقل .د 300الحصول على الخدمات فً حدود مبلغ 

ٌجب استدراج عروض أسعار بحد أدنى ثالث عروض فً حالة شراء األصناف أو  – 2

  .ك .د 1500ك إلى .د 300الحصول على خدمات فً حدود مبلغ أكثر من 



ٌجب استدراج عروض أسعار بحد أدنى ثالث عروض فً حالة شراء األصناف أو  – 3

الموارد / ك إن كان الصرف من حـ .د 1500الحصول على خدمات فً حدود مبلغ أكثر من 
ٌجب . ) ذا الشأن هاألخرى كما ٌجب االلتزام بما تقضً النشرة الدورٌة للنشاط المدرسً فً 

  ( .وٌستثنى من ذلك حالة الشراء من الجمعٌات التعاونٌة  أن ترفق العروض بفاتورة الشراء

ا وبموجب فواتٌر أو كتب  – 4 ًٌ ٌجب أن تكون عروض األسعار من شركات مسجلة رسم

  .معتمدة ومؤرخة ومفصلة البنود كما ال ٌجوز تجزئة الشراء على عدة فواتٌر 

شتراة واعتمادها من ٌجب إصدار استمارة تزوٌد بأصناف العهدة المستدٌمة أو الم – 5

التورٌدات والمخازن وتسجل عهدة على المدرسة مع مراعاة أال تكون المواد المشتراة أو 
  .قد تم إدراجها ضمن عقود التورٌدات أو الصٌانة الخاصة بالوزارة  المؤداالخدمات 

 :النماذج المستخدمة فً معامالت الصندوق المالً 

•   التواقٌع إشعار بنماذج :  1نموذج رقم.  

•   سند الصرف :  2نموذج رقم.  

•   سند القبض :  3نموذج رقم.  

•   كشف موارد المدرسة :  4نموذج رقم.  

•   كشف توزٌع المصروفات:  5نموذج رقم  

•   كشف حساب من البنك: 6نموذج رقم.  

•   األصلٌةالفاتورة :  7نموذج رقم.  

•   المدرسةنموذج نتٌجة أعمال :  8نموذج رقم . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو عبارة عن سند ٌتم إصداره بقٌمة : تعرٌفه •
 عشر فواتٌر 

األمور التً ٌجب مراعاتها عند تحرٌر سند  •
: صرف

إذا تم إصدار عشر فواتٌر ٌتم تحرٌر  (1
سند صرف واحد، وفً حالة إصدار عشرٌن 

. فاتورة ٌتم إصدار سندٌن صرف
ٌتم ختم السند بختم مدٌرة المدرسة  (2

. المدرسةوختم 

ٌتم تصوٌر السند نسخة واحدة وألنه  (3

والصورة   األصلأصال عبارة عن 

  (.اللون األزرق)        

 

هو عبارة عن سند ٌتم إصداره فً حالة استالم : تعرٌفه

 وقبض المبلغ المحول من قبل الوزارة الى 

 .حساب المدرسة فً البنك 

  :القبضما ٌجب مراعاته عند تحرٌر سند 

ٌتم كتابة البٌانات كاملة مع ضرورة ختم السند  .1

 .بختم مدٌرة المدرسة وختم المدرسة

 .ٌتكون من أصل وثالث نسخ .2

 .ال ٌستدعً األمر بتصوٌر النسخ .3

ٌتم إرسال األصل والصورة للمنطقة التعلٌمٌة  .4

 .وٌحتفظ بالنسختٌن فً ملف المدرسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي ٌتم فٌه تسجٌل هو ذلك الكشف : تعرٌفه •

) بٌانات سندات القبض التً تم إصدارها 

 (القٌمة/ التارٌخ

 :األمور التً ٌجب مراعاتها عند تحرٌره •

مراعاة ختم الكشف بختم مدرٌة المدرسة وختم  (1

 .المدرسة 

تصوٌر نسخة واحدة فقط ألنه من أصل  (2

 .وصورة

ٌتم إرسال األصل والنسخة الصفراء للمنطقة  (3

  .خة المصورة فً ملف المدرسةالتعلٌمٌة والنس

 

هو كشف ٌتم إصداره بتسجٌل مبالغ : تعرٌفه  •

 .سندات الصرف المحررة مسبقا

 : ماٌجب مراعاته عند تحرٌر الكشف •

ختم الكشف بختم مدٌرة المدرسة وختم  (1

 .المدرسة

تصوٌر الكشف صورة وحدة فقط ألنه عبارة  (2

 (. صفراء اللون) عن أصل وصورة 

ٌتم إرسال األصل والنسخة الصفراء للمنطقة  (3

التعلٌمٌة وٌحتفظ بالنسخة المصورة فً ملف 

  .المدرسة

 



 كشف حساب من البنك  -6

  .كل شهر ٌتم إرفاق كشف حساب مع المعاملة الً قسم المالٌة فً المنطقة التعلٌمٌة

 الفاتورة األصلٌة  -7

هً عبارة عن مستند ٌتم إصداره من قبل المورد ٌوضح قٌمة البضاعة :تعرٌفها •

  .المشتراة وتارٌخها وال تستبدل الفاتورة بسند قبض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التً ٌقع بها الموظف المسئول عن الصندوق المالً األخطاء

 .كتابة الفاتورة بأكثر من لون .1
. عدم ختمه بختم المدرسة وختم مدٌرة المدرسة .2
ٌتم استالم الفاتورة من المورد بدون عنوان أو بٌانات خاصة بالشركة كرقم الهاتف أو ما  .3

. شابه
. الخطأ فً سعر الفاتورة الجزء واإلجمالً .4
. فً بٌانات الفاتورةوجود شطب  .5
. عدم وجود توضٌح المورد .6

. نسٌان كتابة التارٌخ .7
. عدم مطابقة تفنٌط السعر الكلً بالحروف مع األرقام .8
. دٌنار بدون إصدار شٌك 100إصدار فاتورة قٌمتها أكثر من  .9

 .عدم أخذ موافقة من اإلدارة المالٌة فً الوزارة لما هو ضمن العهدة المدرسٌة

هو كشف ٌتم فٌه رصد عدد : تعرٌفه •

سندات الصرف والمبلغ االجمالً لسندات 

الصرف وٌتم ارسال بفترات زمنٌة محددة 

 .من قبل المنطقة التعلٌمٌة

 : األمور التً ٌجب مراعاتها عند تحرٌره •

ختم الكشف بختم مدٌرة المدرسة وختم  (1

 .المدرسة

تصوٌر الكشف صورة وحدة فقط ألنه  (2

 (. وردٌة اللون) عبارة عن أصل وصورة 

ٌتم إرسال األصل والنسخة للمنطقة  (3

التعلٌمٌة وٌحتفظ بالنسخة المصورة فً 

  .ملف المدرسة

 



 
  ك.د 500ملة الصندوق المالً بقٌمة خطوات تخلٌص معا

 عمل سند قبض باستالم مخصصات الصندوق المالً محددة: أوالً 
. من وزارة التربٌة

. تجمٌع فواتٌر بقٌمة المبلغ المصروف من الوزارة وٌكتب بها سند صرف: ثانٌاً 
ر بواقع عش، ٌمكن تجزئة الفواتٌر الى مجموعات وكل مجموعة ٌكتب لها سند صرف: مالحظة

. فواتٌر لكل سند صرف
المبالغ المخصصة لألقسام تصرف من قبل القسم حسب البنود  : ثالثاً 

وتختم بختم التوجٌه الخاص بكل قسم ، المسموح بها من قبل التوجٌه
. ثم تجمع الفواتٌر وٌكتب لها سند صرف

كما هو تسجل سندات الصرف فً الكتاب المدرسً فً الكشف الخاص بموارد المدرسة : رابعاً 
. موضح فً النماذج المرفقة

ٌراعى فً فواتٌر الصندوق المالً االلتزام بالمسموح به من حٌث المادة والقٌمة : مالحظة 
(  دٌنار 100أال تصل الفاتورة الواحدة قٌمة الـ  –األشٌاء المسموح بها )

  خطوات تخلٌص معاملة خاصة بالمقصف المدرسً
 .الخاص بالمبٌعات الخاص بالمقصف المدرسًتسجٌل المبٌعات فً الكشف : أوالً 

. تسجٌل المشترٌات فً الكشف الخاص بالمشترٌات مع االحتفاظ بالفواتٌر: ثانٌاً 
. جمع فواتٌر مصروفات النشاط وتسجٌلها بكشف جماعة النشاط المدرسً: ثالثاً 

. نقوم بطرح المبٌعات من المشترٌات لنحصل على الربح اإلجمالً : رابعاً 
 الربح اإلجمالً= مشترٌات  –ات مبٌع

من الربح اإلجمالً كما نقوم بطرح قٌمة نصٌب % 10وبالتالً نقوم بطرح قٌمة األسهم وهً 
أما المتبقً وهو صافً ، عن كل طالب موجود بالمدرسة فلس  100 المنطقة وهً عبارة عن

. الربح نغطً به مصروفات النشاط
نصٌب األسهم  –الربح االجمالً  –المشترٌات  –ت المبٌعا) تسجل هذه المعلومات : خامساً 

  (جماعة أعمال النشاط 8نموذج رقم )فً الكتاب المخصص ( نصٌب المنطقة –للطالبات 
عمل سند صرف بقٌمة نصٌب األسهم وسند صرف بقٌمة نصٌب المنطقة وسند صرف : سادساً 

.  بقٌمة مصروفات النشاط بعد تسجٌلها جمٌعا فً الكشف السابق
 

  ار  ال ر ية

ا  ار  ال ا ة ل    ة ال ا  ة ال   ي ية

 ال      ال ال  ا   ا ة  ا ة

  ة ال  يرات ال سا  ات

ال أعلمال أوافقأوافقالمحورم

معاملة الصندوق المالً من المعامالت الصعبة-1

ال أجازف فً العمل على معاملة الصندوق المالً-2

3-
تقوم المدرسة ب عطاء دورة مبسطة عن تخلٌص معاملة الصندوق 

المالً

لدي فكرة مسبقة عن الصندوق المالً ومخصصاته-4

استفدت من الدورة الحالٌة فً كٌفٌة انهاء معاملة الصندوق المالً-5

اسلوب المحاضر سلس وٌوصل المعلومة-6

سأشارك فً معاملة الصندوق المالً فً المدرسة-7

8-

اقتراحات لتطوٌر مستوى العاملٌن على الصندوق المالً
                                                       

                                                            

                                                                

سوسن الكندري

 


