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https://oxfamunited-my.sharepoint.com/personal/ghaida_tahhan2_oxfam_org/Documents/Desktop/Ghaida/Projects/Naseej%20-EU/Naseej%20information%20session/ANNEX%202_Application%20Form_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_Budget_Naseej_OPT.xlsx?web=1


يليمامراعاهيجبللموازنةالتخطيطعند
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الرجاء 
مراعاه ان 
المصاريف 
التشغيلية ال 
يحب ان 
تتجاوز 

من % 30
المجموع 
الكلي 

للميزانية 

الرجاء 
مراعاة ان 
المشروع 
معفي من 

الضريبة عند 
وضع 
الميزانية

عند التحويل
من أي عمله 
الى عمله 

اليورو يحب 
استخدام 

Infor 
euro 

website 

بتاريخ اعداد 
الموازنه

يرجى االخذ 
بعين 

االعتبار ان 
عملة 

الموازنة 
المقدمة هي 

اليورو 

يجب 
استخدام 
النموذج 
الخاص 

بالميزانية 
الموفر من 

Oxfam 
(Annex2)



يليمامراعاهيجبللموازنةالتخطيطعند

المقصود 
بالمصاريف 
التشغيلية هي 
المصاريف 

االزمه للمؤسسة 
الشريكة حتى 
تقوم بتنفيذ 

عملها بأفضل 
وقت 

الرجاء عند 
تعبئه الجزء 

الخاص بالوارد 
البشرية تعبئه 

تكلفة الموظف و 
بليس فقط الرات

عند تحديد سعر 
الوحدة و 
الكميات 

المطلوبة الرجاء 
تحري الدقة 
حتى ال يكون 

هناك أي مشاكل 
فيما عند بدء 

الصرف 



ادراجهايمكنالاوادراجهايمكنالتيالتكاليف

بالموازنة



بالموازنةالمصاريف التي يمكن ادراجها 

المصاريف التي تتعلق 
مباشره بالمؤسسة 

الشريكة 

المصاريف التي ستحصل
خالل مده المشروع 

ال)مصاريف مهمه للتنفيذ 
(يمكن التنفيذ من غيرها

المصاريف يجب ان تكون 
مصاريف يمكن ادراجها 
في برنامج المحاسبة و 

تدقيقها فيما بعد 

المصاريف يجب ان تكون 
موائمة لقوانين و متطلبات 

الممولين و القوانين 
بالدولهالمعمول بها 



المصاريف التي ال يمكن ادراجها بالموازنة

مخصصات الخسائر أو 
الديون أو الخصوم المستقبلية 

.المحتملة

المخصصات التعلقه بالديون
و االلتزامات المستقبليه

اي تكاليف مخصصه تم 
او سيتم تكبدها مموله/تكبدها

من برامج مموله من االتحاد 
االوروبي 

شراء األراضي أو المباني
باداءاي مكافئات متعلقه -

بالموظفين 

اي تحويالت نقديه غير 
مشروطه تدفع الشخاص او 

كالحمالت و المنح )مؤسسات 
(المدرسيه

تكاليف رواتب متعلقه 
بموظفيين االدارات العامه و 
الموظفيين االداريين الفغير

بالموازنهمدرجه اسمائهم 
المقترحه 

التزامات مخصصه الطراف 
ثالثه 

الخسائر الناتخد عن عمليه 
صرف او تحويل عمالت 



المتبعةاإلجراءات الرقابية 
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اإلجراءات 
المتبعة في 
التوظيف و 

اداره 
الموارد 
البشرية 

اإلجراءات 
الرقابية 
على 

اإليرادات 

اإلجراءات 
المتبعة 

للرقابة على 
النقد و 
البنوك

اإلجراءات 
المتبعة 
للمشتريات

إجراءات 
المؤسسة 
الرقابية 

على النظام 
المحاسبي 
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