
 2002 لسنة العام النقل قطاع تنظيم لهيئة المالي النظام

 

 1 المادة

 الجرٌدة فً نشره تارٌخ من به وٌعمل( 2002 لسنة العام النقل قطاع تنظٌم لهٌئة المالً النظام)  النظام هذا ٌسمى

 . الرسمٌة

 

 2 المادة

 :  ذلك غٌر على القرٌنة تدل لم ما ادناه لها المخصصة المعانً النظام هذا فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون

 .   العام النقل قطاع تنظٌم هٌئة:  الهٌئة 

 .   الهٌئة ادارة مجلس:  المجلس

 .   المجلس رئٌس:  الرئٌس

 .   الهٌئة عام مدٌر:  العام المدٌر

 .   المالٌة الشؤون مدٌرٌة:  المدٌرٌة

 .  المدٌرٌة مدٌر:  المدٌر

 وحفظها لها العائدة االموال قبض الهٌئة فً بها المعمول التشرٌعات بموجب به ٌناط موظف كل:   المالً الموظف

 والنماذج والبطاقات للسجالت ترحٌلها او المحاسبٌة القٌود واجراء المالٌة المستندات بتنظٌم والقٌام ومراقبتها وانفاقها

 .   لذلك المقررة

  الحادي الٌوم فً وتنتهً سنة كل من الثانً كانون شهر من االول الٌوم فً اتبد التً المدة:  المالٌة السنة

 .   ذاتها السنة من االول كانون شهر من والثالثٌن

 .   للركاب العام النقل قانون الحكام وفقا للهٌئة ترد مبالغ أي:  االٌرادات

 او عقد او تشرٌع أي بموجب علٌها المترتبة االلتزامات جمٌع لتغطٌة الهٌئة موازنة فً المخصصة المبالغ:  النفقات

 .   المختلفة االنشطة اوجه فً صرفها ٌتم التً تلك او مشروع

 .   المتداولة او الثابتة الهٌئة موجودات قٌمة فً زٌادة عنها ٌنجم التً المصروفات:  الراسمالٌة المصروفات

 .   تالٌة مالٌة لسنة للهٌئة المقدرة والنفقات االٌرادات تتضمن التً الجداول:  التقدٌرٌة الموازنة 

 .  المالٌة السنة نهاٌة فً هً كما ومطلوباتها الهٌئة موجودات بارصدة بٌان:  العمومٌة المٌزانٌة

 .   للهٌئة المملوكة المنقولة وغٌر المنقولة العٌنٌة االموال:  الثابتة الموجودات 

 .  اعمالها ونتائج للهٌئة المالٌة السنة نهاٌة فً اعدادها ٌتم التً المالٌة البٌانات:  الختامٌة الحسابات

 .   معٌن نشاط على لصرفها او مستحقٌها لحساب ودٌعة المقتطعة او المقبوضة المبالغ:  االمانات 

 عقود عن الناشئة الهٌئة التزامات لتغطٌة او محددة بمهام للقٌام او معٌنة اعمال النجاز مقدما ٌصرف الذي المبلغ:  السلفة

 . طارئة نثرٌة نفقات لتغطٌة او كفاالت او اتفاقٌات او



 3 المادة

 : والمسؤولٌات الواجبات

 . وانشطتها بالهٌئة المتعلقة المالٌة الشؤون جمٌع على النظام هذا احكام تسري

 4 المادة

 الالزمة االجراءات جمٌع اتخاذ عن مسؤوال وٌكون المجلس ولقرارات لموازنتها طبقا الهٌئة فً الصرف امر العام المدٌر

 . اموالها على للمحافظة

 5 المادة

 الهٌئة اموال وتحصٌل سجالتها وحفظ المحاسبٌة والقٌود المالٌة المعامالت جمٌع باجراء المختصة الجهة هً المدٌرٌة

 النافذة والتشرٌعات للركاب العام النقل قانون احكام مع ٌتفق بما وذلك علٌها المترتبة المالٌة االلتزامات ودفع وقبضها

 . المفعول

 6 المادة

 والقٌام المالٌة ومعامالتها الهٌئة حسابات صحة وعن النظام هذا احكام تطبٌق عن العام المدٌر امام مسؤوال المدٌر ٌكن

 :  ذلك فً بما خطٌا الٌه المفوضة او الموكولة والواجبات المسؤولٌات بجمٌع

 .   الهٌئة فً المعتمدة والمحاسبٌة المالٌة والقواعد باالسس التقٌد. أ

 بصورة وتنظٌمها للهٌئة المحاسبٌة والقٌود المالٌة والوثائق والدفاتر والمستندات السجالت مسك على االشراف. ب

 .   بها المتعلقة المالٌة المعامالت جمٌع واثبات وسلٌمة صحٌحة

 المالٌة الشروط لجمٌع مستوفٌة المستندات وان تنظٌمها حصة من التاكد بعد والقبض الصرف مستندات اعتماد. ج

 .   والمحاسبٌة القانونٌة

 والقروض البنوك وحسابات المسددة غٌر وااللتزامات والنفقات االٌرادات عن الدورٌة وغٌر الدورٌة التقارٌر تقدٌم. د

 .   مفٌدة انها ٌرى التً والتوصٌات بالمالحظات معززة الهٌئة تحددها مدة أي خالل واالحصائٌات

 المختصٌن االقسام ورؤساء المدٌرات مدٌري مع بالتعاون المقرر موعدها فً للهٌئة السنوٌة التقدٌرٌة الموازنة اعداد. هـ

 . العام للمدٌر وتقدٌمها

 7 المادة

 السجالت على المحافظة وعن ، بالهٌئة تتعلق التً والمحاسبٌة المالٌة باالعمال القٌام عن مسؤولون المالٌون الموظفون

 ومصالحها بالهٌئة الضرر تلحق قد مالٌة اخطاء أي وعن التامة سرٌتها وعلى بحوزتهم التً المالٌة والوثائق والمستندات

 اهمال او قصور بسبب او قصد عن وقع سواء وسجالتها الهٌئة اموال فً ضٌاع او تزوٌر او اختالس او تالعب أي وعن

 . الشان بهذا الالزمة االجراءات التخاذ بذلك المدٌر واعالم

 8 المادة

 :  التالٌة والمحاسبٌة المالٌة واالسس القواعد الهٌئة تعتمد

 .   الهٌئة حسابات تنظٌم فً المزدوج القٌد طرٌقة استخدام.  أ

 .   الختامٌة والحسابات البٌانات العداد المالٌة المعامالت اثبات فً االستحقاق اساس استخدام. ب

 . الدولٌة المحاسبٌة والمعاٌٌر والقواعد المحاسبً التصنٌف اعتماد. ج

 



 9 المادة

 المتعلقة المالٌة بالعملٌات الخاصة واالجراءات والمستندات السجالت الدولٌة المحاسبٌة والمعاٌٌر االصول وفق تنظم

 . المدٌر تنسٌب على بناء العام المدٌر ٌصدرها تعلٌمات بموجب الهٌئة بانشطة

 

 10 المادة

 مضافا التنفٌذ او الشراء بكلفة ممثلة الفعلٌة كلفتها مجموع اساس على السجالت فً للهٌئة الثابتة الموجودات قٌمة قٌد ٌتم

 حتى اخرى مصارٌف واي والتركٌب والنقل التخلٌص ومصارٌف والضرائب والرسوم كالدراسات المصارٌف جمٌع الٌها

 . االستعمال او للتشغٌل جاهزة تصبح

 

 11 المادة

 : التقدٌرٌة الموازنة

 وٌتضمن التالٌة المالٌة السنة خالل للهٌئة المتوقعة االٌرادات احدهما ٌتضمن منفصلٌن بٌانٌن التقدٌرٌة الموازنة تشمل.  أ

 .   الحالٌة المالٌة للسنة الفصلٌة والنفقات باالٌرادات مقارنة السنة تلك خالل للهٌئة المقدرة النفقات الثانً

 ، الراسمالٌة للنفقات الثانً الباب وٌكون الجارٌة للنفقات االول الباب ٌكون بابٌن فً التقدٌرٌة الموازنة نفقات تنظم. ب

 .   علٌها االنفاق المطلوب االنشطة تبٌن التً والبنود المواد باب كل وٌتضمن

 . علٌها الحصول المتوقع والبنود المواد حسب مفصل اكثر او باب فً التقدٌرٌة الموازنة اٌرادات تنظم. ج

 

 12 المادة

 المدٌر الى وتقدمها التالٌة المالٌة للسنة التقدٌرٌة الموازنة مشروع المعنٌة واالقسام المدٌرٌات مع بالتعاون المدٌرٌة تعد.  أ

 سنة كل من االول تشرٌن شهر من الثانً النصف خالل الضرورٌة والتوصٌات والبٌانات بالمالحظات مرفقة العام

 .   اخرى بٌانات باي الموازنة تعزٌز المدٌرٌة هذه من ٌطلب ان العام وللمدٌر

 سنة كل من الثانً تشرٌن شهر من الثانً النصف خالل المجلس على التقدٌرٌة الموازنة مشروع العام المدٌر ٌعرض. ب

 . علٌها للمصادقة الوزراء مجلس الى ورفعها القرارها وتوصٌاته بمالحظاته مشفوعا

 

 13 المادة

 اصدار على الموافقة فللرئٌس الجدٌدة المالٌة السنة بداٌة قبل التقدٌرٌة الموازنة على الوزراء مجلس موافقة تصدر لم اذا

 المالٌة النفقات لتغطٌة السابقة المالٌة السنة موازنة من( 12/ 1) نسبة تعادل شهر كل بداٌة فً شهرٌة صرف اوامر

 أما ، اقرارها بعد الجدٌدة الموازنة من المبالغ هذه تسوٌة تجري ان على ، المدورة المالٌة وااللتزامات المتكررة

 . استحقاقها عند كاملة فتدفع السابقة السنة من المنقولة والعقود االلتزامات

 

 14 المادة

 للمصادقة الوزراء لمجلس ورفعه المالٌة السنة خالل موازنة ملحق اصدار العام المدٌر تنسٌب على بناء للمجلس ٌجوز

 المتعلقة االحكام باستثناء النظام هذا احكام بمقتضى التقدٌرٌة الموازنة باعداد والمتعلقة ذاتها االجراءات تتبع ان على علٌه

 . تقدٌمها بمواعٌد



 15 المادة

 :  التالٌة للصالحٌات وفقا اخر الى فصل من او اخرى مادة الى الموازنة فً مادة من مخصصات نقل ٌجوز.  أ

 هذه ضمن اخرى مادة الى الجارٌة النفقات مواد من مخصصات لنقل العام المدٌر تنسٌب على بناء الرئٌس من بقرار. 1

 .  النفقات هذه ضمن اخرى مادة أي الى الراسمالٌة النفقات مواد من او ، النفقات

  الراسمالٌة النفقات مواد الى الجارٌة النفقات مواد من مخصصات لنقل العام المدٌر تنسٌب على بناء المجلس من بقرار. 2

 .  الجارٌة النفقات مواد الى الراسمالٌة النفقات مواد من مخصصات نقل ٌجوز ال. ب

 مادة أي الى الجارٌة النفقات موازنة فً الواردة والعالوات واالجور الرواتب مجموعة من المخصصات نقل ٌجوز ال. ج

 . الجارٌة النفقات مواد من المجموعة هذه الى النقل ٌجوز انه اال اخرى

 

 16 المادة

 : والوثائق والمستندات السجالت

 للعملٌات ضرورٌة نماذج واي المقبوضات ووصوالت الصرف ومستندات والسجالت النماذج واشكال انواع تحدد.  أ

 وفقا الغاٌة لهذه تشكٌلها الواجب واللجان اتالفها واجراءات بها االحتفاظ وطرق قٌودها واجراء والمحاسبٌة المالٌة

 .   العام المدٌر تنسٌب على بناء الرئٌس ٌصدرها التً للتعلٌمات

 .   وترقٌمها الموازنة تصنٌف مع تنسجم محاسبٌة خطة وفق مسكها اصول وتحدد الهٌئة حسابات تنظم. ب

 :  ٌلً ما ذلك فً بما االجمالٌة بالحسابات الخاصة والبٌانات بالسجالت المدٌرٌة تحتفظ. ج

 .  الثابتة الموجودات. 1

 .  التنفٌذ قٌد المشارٌع. 2

 .  النقدٌة. 3

 .  والدائنة المدٌنة الذمم. 4

 .  واالمانات التامٌنات. 5

 .  والمساعدات الهبات. 6

 . السلف. 7

 

 17 المادة

 بموجب وتسلم خاصة خزائن فً تحفظ مالٌة عهدة متسلسلة ارقاما تحمل التً والنماذج المقبوضات اٌصاالت دفاتر تعتبر

 الى تصرف ان وٌجب ، واخر حٌن بٌن علٌها والتفتٌش التدقٌق وٌتم وارقامها عددها تبٌن اصولٌة وتسلم تسلٌم محاضر

 . الرقمً لتسلسلها وفقا واالقسام الدوائر

 

 

 



 18 المادة

 من أي تفكٌك او بتمزٌق ٌسمح وال ارقامها ترتٌب حسب والنماذج االٌصاالت استعمال العالقة ذوي الموظفٌن على.  أ

 فٌجب الدفتر من انموذج أي الغاء تم اذا اما ، انموذج أي اتالف او بقطع ٌسمح ال كما المالٌة النماذج او االٌصاالت هذه

 .   ورئٌسه الموظف توقٌع مع الغالف على ذلك الى االشارة مع النسخ بكامل االحتفاظ

 او جدٌدا كان سواء المالٌة النماذج او االٌصاالت دفاتر من دفتر فقدان اكتشافه عند العالقة صاحب الموظف على. ب

 الالزمة االجراءات ٌتخذ ان رئٌسه وعلى بفقدانه المتعلقة الظروف عن رئٌسه الى مفصال تقرٌرا فورا ٌقدم ان مستعمال

 . الشان بهذا العام المدٌر ٌصدرها التً باالوامر والتقٌد الفقدان اسباب فً التحقٌق الجراء

 

 19 المادة

 ال لمدة المقبوضات واٌصاالت المالٌة والمستندات بالنماذج تحتفظ كما امٌنة اماكن فً المستعملة بالسجالت الهٌئة تحتفظ

 هذا من( 22) المادة من( ب) الفقرة الحكام وفقا الٌها الحاجة عدم من التاكد بعد اتالفها وٌجوز ، سنوات عشر عن تقل

 . النظام

 

 20 المادة

 بخاتم وختمها المختص الموظف من وتوقٌعها تدقٌقها بعد الكتابٌة ونواتجها الحاسوب اجهزة فً التخزٌن وسائل تعتبر

 . معتمدة اصولٌة سجالت بمثابة الهٌئة

 

 21 المادة

 او حساب أي فً الصور من صورة باي الحقة اضافة او تحوٌر او تعدٌل او تغٌٌر او طمس او كشط أي اجراء ٌجوز ال

 الخطا كان اذا اما.  مستندٌة تسوٌات بموجب الالزم التصحٌح اجراء ٌجوز الخطا وقوع حالة وفً ، مالً سجل او مستند

 االزرق باللون الصحٌحة البٌانات وكتابة االحمر باللون الخاطئة البٌانات شطب فٌجوز مستندٌة تسوٌات اجراء ٌستدعً ال

 طمس الى الشطب ٌؤدي ال ان وٌراعى التصحٌح اجراء تارٌخ وكتابة التصحٌح بجانب المسؤول توقٌع مع االسود او

 . معرفته دون ٌحول بشكل السابق الخطا معالم

 

 22 المادة

 وضبط الثبات وتنظٌمها واستعمالها مسكها الهٌئة على ٌجب التً والنماذج السجالت تتضمنها التً البٌانات تحدد.  أ

 المدٌر ٌصدرها تعلٌمات بموجب الهٌئة فً المالٌة االمور وسائر والمصروفات بالمقبوضات المتعلقة والمعامالت العملٌات

 .   المحوسبة االنظمة ذلك فً بما المدٌر تنسٌب على بناء العام

 بتنسٌب اختالفها على وغٌرها المالٌة والنماذج السجالت اتالف الرئٌس موافقة عى الحصول بعد العام للمدٌر ٌجوز. ب

 مر قد ٌكون وان المتلفة للمستندات دقٌقا وصفا ٌتضمن ضبطا اللجنة تنظم ان شرٌطة ٌعٌنها لجنة وبواسطة المدٌر من

 . والنماذج السجالت هذه استعمال على االقل على سنوات عشر

 

 23 المادة

 للموازنة التنفٌذ مراحل فٌه ٌبٌن( والنفقات االٌرادات سجل)  ٌسمى مالٌة سنة لكل خاص سجل مسك المدٌر باشراف ٌتم

 . الخاصة والمواد االبواب فً والنفقات االٌرادات لجمٌع



 24 المادة

 : النفقات

 التً الغاٌات لغٌر المخصصات استعمال ٌجوز وال الموازنة فً مخصصات لها ٌرصد لم نفقة أي صرف ٌجوز ال

 فً زٌادة أي تامٌن ٌتم ان على المرصودة المخصصات على تزٌد مبالغ باي االلتزام ٌجوز ال كما اجلها من اعتمدت

 المقدرة المبالغ حدود فً التالٌة المالٌة السنة موازنة من علٌه التعاقد تم مشروع الي الراسمالٌة المصروفات مخصصات

 . لها والمطلوبة

 

 25 المادة

 المقررة الصالحٌات وفق عنها بالتوقٌع المفوضٌن من وقع اذا اال عقد بموجب الهٌئة على مالً التزام أي ٌترتب ال

 . للركاب العام النقل قانون بموجب

 

 26 المادة

 :  التالٌة االنواع الى طبٌعتها حسب الهٌئة فً النفقات تقسم

 وٌشمل باجازتها الهٌئة فً المختصون الموظفون وٌقوم صرفها على المسبقة الموافقة طلب الى تحتاج ال التً النفقات.  أ

 :  ٌلً ما النفقات من النوع هذا

  بمقتضاه الصادرة واالنظمة للركاب العام النقل قانون الحكام وفقا المجلس عن صادرة قرارات الى تستند التً النفقات. 1

 .  بها المعمول التشرٌعات بمقتضى الهٌئة على المستحقة االخرى المالٌة والتكالٌف والرسوم الضرائب. 2

 االٌصاالت بموجب معقودة وتعتبر خاصة او عامة مؤسسات تقدمها التً الموحدة االسعار ذات والمواد الخدمات. 3

 . المختصة الجهات عن الصادرة والوثائق والفواتٌر

 .   بالهٌئة المختص المرجع قبل من االصول حسب مبرمة عقود عن الناجمة المستمرة النفقات. 4

 الصادرة واالنظمة الهٌئة لقانون طبقا المختصة الجهة بموافقة واقترانه بشانها طلب تقدٌم الى تحتاج التً النفقات. ب

 .   المقررة االدارٌة االصول ووفق المعتمدة للنماذج طبقا علٌه والموافقة الطلب اجراءات وتتم بمقتضاه

 وٌقدم ، لها موافقة طلب تقدٌم ٌتوجب نفقات المادة هذه من( ب) و( أ) الفقرتٌن من أي فً تدخل ال التً النفقات تعتبر. ج

 . بشانها المناسب القرار التخاذ ٌفوضه من الى او الصرف امر بوصفه العام المدٌر الى الطلب

 

 27 المادة

 مصادقة الى باالضافة المدٌر من موقع المقرر االنموذج على صرف امر بموجب اال الهٌئة اموال من مبلغ أي ٌدفع ال.  أ

 .   ٌفوضه من او العام المدٌر

 على المختص الموظف من واعداده تنظمٌه وٌتم الموازنة من مبلغ أي النفاق االساسٌة المالٌة الوثٌقة هو الصرف امر. ب

 الصرف لمشروعٌة المؤٌدة والمستندات بالوثائق ومرفقا الالزمة والبٌانات التفاصٌل جمٌع متضمنا المقرر االنموذج

 .   وغٌرها والتسلٌم المواد ادخال وسندات والعقود الشراء واوامر كالمطالبات

 من مرفقاته وصحة بصحته اقرارا علٌه وٌوقع اعده الذي غٌر اخر موظف قبل من صرفه قبل الصرف امر ٌدقق. ج

 .   والقانونٌة والمحاسبٌة المالٌة الناحٌة



 الصادرة والتعلٌمات االنظمة وفق تم قد اعداده ان من التاكد بعد المختص القسم رئٌس قبل من الصرف امر ٌوقع.  د

 . والقانونٌة المالٌة واالجراءات

 

 28 المادة

 :  التالٌة الشروط فٌها توافرت اذا اال تصرف او النفقة تقٌد ال

 .   صرفها او النفقة قٌد تعزز التً المستندات تنظٌم.  أ

 .   النفقة حساب صحة. ب

 .  واالنظمة للقوانٌن النفقة مخالفة عدم. ج

 . العالقة ذات والجهات الهٌئة فً المالٌة الرقابة وحدة من النفقة اجازة. د

 

 29 المادة

 هذا مثل وٌعتبر المختص الموظف توقٌع من بدال مالٌة وثٌقة أي او الصرف امر على التوقٌع خاتم استعمال ٌجوز ال

 . باطال االجراء

 

 30 المادة

 : النقدي التعامل

 تملٌه لما وفقا واالجنبٌة االردنٌة بالعملة الودائع فٌها وتودع الهٌئة معها تتعامل التً البنوك او البنك المجلس ٌحدد.  أ

 .   واحتٌاجاتها الهٌئة مصلحة

 المفوضٌن االشخاص باسماء المادة هذه من( أ) الفقرة بمقتضى المعتمدة البنوك او البنك بتبلٌغ العام المدٌر ٌقوم. ب

 . الهٌئة عن الصادرة الصرف واوامر الشٌكات على بالتوقٌع

 

 31 المادة

 :  التالٌة للصالحٌات وفقا الهٌئة من الصادرة الصرف واوامر الشٌكات على التوقٌع ٌتم.  أ

 .  دٌنار الف( 1000) على تزٌد ال قٌمتها كانت اذا المالً والموظف المدٌر من. 1

 .  دٌنار الف خمسة( 5000) تتجاوز وال دٌنار الف( 1000) على تزٌد قٌمتها كانت اذا والمدٌر العام المدٌر من. 2

 .   دٌنار االف خمسة( 5000) على قٌمتها زادت اذا العام والمدٌر الرئٌس من. 3

 بعمله بالقٌام المكلف الشخص ٌقوم الصرف دفع واوامر الشٌكات على بالتوقٌع المفوضٌن من أي غٌاب حال فً. ب

 .المعتمدة البنوك الى ذلك وٌبلغ عنه نٌابة بالتوقٌع

 

 



 32 المادة

 رسمً اٌصال مقابل الصندوق امٌن الى بحوزته التً المبالغ تسلٌم عنها نٌابة الهٌئة اموال بقبض مخول موظف كل على

 فعلى اٌداعها تعذر واذا مبالغ باي لدٌه ٌحتفظ ان المسؤولٌة طائلة تحت ٌجوز وال المعتمدة البنوك لدى اٌداعها او بذلك

 بٌان مع الصندوق فً الزائد بالمبلغ لالحتفاظ الخطٌة موافقته على ٌحصل وان بذلك المدٌر ٌبلغ ان الصندوق امٌن

 . البنك فً التالً الٌوم اٌداعات مع الزائد المبلغ اٌداع ٌتم ان على لذلك الموجبة االسباب

 

 33 المادة

 الفعلٌة الصندوق موجودات مع ومطابقته ٌومٌا الصندوق حساب لترصٌد الالزم االجراء ٌتخذ ان الصندوق امٌن على.  أ

 .   الرسمً الدوام نهاٌة قبل

 التعلٌمات بموجب المقرر االعلى الحد قٌمتها تتجاوز شٌكات او نقدٌة بمبالغ لدٌه ٌحتفظ ان الصندوق المٌن ٌجوز ال. ب

 . العام المدٌر ٌصدرها التً

 

 34 المادة

 . العام المدٌر ٌصدرها تعلٌمات بموجب نقدٌة دفعات بصورة الشٌكات بقبول المتعلقة االمور تنظم

 

 35 المادة

 او العام المدٌر ٌشكل اخر سبب الي او وظٌفته عن غٌابه بسبب الصندوق امٌن من الصندوق موجودات تسلٌم تعذر اذا

 . بذلك محضر وتنظٌم السجالت مع ومطابقتها الصندوق موجودات لجرد لجنة ٌفوضه من

 

 36 المادة

 بتحصٌل الهٌئة وتقوم الصندوق موجودات فً عجز او نقص أي عن شخصٌة مسؤولٌة مسؤوال الصندوق امٌن ٌكون.  أ

 مبلغ أي او عالواته او مكافاته او راتبه من بحسمه الحق ولها مناسبة تراها التً بالطرٌقة النقص هذا ٌعادل الذي المبلغ

 .   له مستحق

 بموافقة له فتدفع فٌها الحق صاحب ومن الزٌادة هذه سبب تبٌن اذا اال لها اٌرادا الهٌئة ارصدة فً زٌادة كل تعتبر. ب

 . المدٌر تنسٌب على بناء العام المدٌر

 

 37 المادة

 ان االصول حسب قبض سندات بموجب الهٌئة اموال قبض مهمة به انٌطت اخر موظف أي او الصندوق امٌن على.  أ

 بخاتم ومختومة مرقمة االٌصاالت تكون ان وٌجب قبضه الذي بالمبلغ المقرر االنموذج على رسمٌا اٌصاال ٌعطً

 .   االٌصال من االولى النسخة المبلغ بدفع قام من وٌعطى الصندوق امٌن من وموقعة الصندوق

 او االلكترونً المالً والتحوٌل االئتمان بطاقات ذلك فً بما الكترونٌة وسٌلة ايب الهٌئة اٌرادات قبض اعتماد ٌجوز. ب

 .الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بموجب وذلك مشابهة اخرى وسٌلة أي

 



 38 المادة

 وفق العدل الكاتب لدى مصدقة مالٌة كفالة تقدٌم علٌه ٌتوجب الذي المالً الموظف المدٌر من بتنسٌب العام المدٌر ٌحدد

 المترتبة االخرى والنفقات والطوابع الرسوم الهٌئة وتتحمل الحكومٌة والدوائر الوزارات فً به المعمول الكفاالت نظام

 . ذلك على

 

 39 المادة

 ال كانت اذا الهٌئة اموال فً تقع خسارة أي شطب العام فللمدٌر النقص او الخسارة وقوع فً المسؤولٌة تحدٌد تعذر اذا

 القرار التخاذ المجلس الى االمر العام المدٌر فٌرفع المبلغ ذلك الخسارة تجاوزت واذا مالٌة سنة خالل دٌنار مائة تتجاوز

 . بشانه المناسب

 

 40 المادة

 الهٌئة باموال التصرف ٌجوز وال اعتمادات او مصرفٌة حواالت او شٌكات بواسطة الهٌئة على تستحق التً المبالغ تدفع

 . المعتمدة البنوك فً اٌداعها قبل المقبوضة

 

 41 المادة

  الغاٌة غٌر فً استعمالها ٌجوز وال الهٌئة موازنة فً لها الالزمة المخصصات توافرت اذا السلفة تصرف.  أ

 .   لها المحددة

 االلتزام او انجازه المطلوب العمل او المهمة ضوء فً مقدارها ٌحدد ان على السلفة صرف امر العام المدٌر ٌصدر. ب

 . به الوفاء المطلوب

 

 42 المادة

 :  التالٌة للصالحٌات وفقا السلفة تمنح

 .   دٌنار الف ٌتجاوز ال مقدارها كان اذا العام المدٌر بموافقة.  أ

 .   دٌنار االف ثالثة ٌتجاوز وال دٌنار الف على ٌزٌد مقدارها كان اذا الرئٌس بموافقة. ب

 . دٌنار االف ثالثة على ٌزٌد مقدارها كان اذا المجلس بموافقة. ج

 

 43 المادة

 المعمول والتعلٌمات واالنظمة للقوانٌن وفقا ومراقبتها فٌها التصرف وٌتم ادناه المبٌنة االوجه من أي فً السلفة تصرف

 :  بها

 .   متكررة نثرٌة نفقات تغطٌة له الموكل للموظف الدائمة السلفة.  أ

 مواجهة او خدمة او سلعة توفٌر او محددة بمهمة القٌام او محددة لوازم لشراء او معٌن عمل لتنفٌذ المؤقتة السلفة. ب

 .   عاجلة نفقات



 . اصولٌا مبرم عقد او التفاقٌة تنفٌذا او المشارٌع حساب على مقدمة دفعة لتغطٌة الخاصة السلفة.  ج

 

 44 المادة

 المطالبات بتقدٌم وذلك حسابها على السلفة صرفت التً النفقة مخصصات من الفعلً المبلغ بصرف السلفة تسدٌد ٌتم.  أ

 او الموظف من نقدا الفرق فٌسترد السلفة مبلغ من اقل صرفها تم التً النفقة كانت واذا النفقة لصرف االصولٌة والوثائق

 .   له صرفت الذي الشخص

 علٌه شخصٌا دٌنا تعتبر تسدد لم واذا ، شخصٌا عنها مسؤوال السلفة له تصرف الذي الشخص او الموظف ٌكون. ب

 كفٌله بمطالبة او العام المدٌر من بقرار الشهري راتبه من الحسم ذلك فً لما المتبعة الطرق بجمٌع منه تحصٌلها ٌجري

 .   بالسداد

 . لها حددت التً الغاٌة ٌخالف بشكل منها انفق مبلغ أي عن المسؤولٌة كامل السلفة له تصرف التً الموظف ٌتحمل. ج

 

 45 المادة

 الموظف نقل عند او ، الحاجة حسب تجدٌدها وٌجوز المالٌة السنة نهاٌة من االخٌر الٌوم قبل الدائمة السلفة تسدد. 1.  أ

 .  خدماته انتهاء عند او منه ذلك طلب عند او اخر موقع الى له صرفت الذي

 الكاملة القٌمة بٌان مع منها تصرف التً المبالغ كل فٌه ٌقٌد السلفة صندوق دفتر ٌمسك ان الدائمة السلفة مستلم وعلى. 2

 .  النفقة تصفٌة تثبت التً بالوثائق معززة الدفتر من االولى النسخة تقدٌم بعد ، تجدٌدها وٌتم للسلفة

 .   اجلها من صرفت التً المهمة انجاز او الغرض انتهاء عند المؤقتة السلفة تسدد. ب

 . بمقتضاه صرفت الذي العقد او االتفاقٌة احكام وفق الخاصة السلفة تسدد. ج

 

 46 المادة

 . النفقة لها تخضع التً والرقابة التدقٌق الجراءات واستردادها صرفها عند السلفة تخضع

 

 47 المادة

 : والخارجً الداخلً والتدقٌق المالٌة الرقابة

 موظفً وعلى والخارجً الداخلً للتدقٌق الصنادٌق وموجودات الهٌئة فً المالٌة والسجالت والمستندات القٌود تخضع.  أ

 ٌطلب عندما الهٌئة من المعتمدٌن الخارجٌٌن او الداخلٌٌن المدققٌن الى والسجالت والمستندات القٌود تلك تقدٌم المدٌرٌة

 .   ٌطلبونها بٌانات او معلومات باي وتزوٌدهم ذلك الٌهم

 :  ٌلً ما المادة هذه من( أ) الفقرة فً ورد ما الى باالضافة الداخلً التدقٌق وحدة تتولى. ب

 مخالفة أي تصوٌب على والعمل وتعلٌماتها الهٌئة النظمة مطابقتها من والتاكد االٌرادات وقبض النفقات صرف مراقبة. 1

 .  تجاوز او

 .  االخرى المالٌة واالوراق والعهدة والمستودعات للصنادٌق والمفاجئ الدوري التدقٌق عملٌات اجراء. 2

 .  لها المالً المركز لتحدٌد وتقٌٌمها للهٌئة السنوٌة المالٌة النتائج تحلٌل. 3



 . بها تكلف اخرى مهام أي. 4

 

 48 المادة

 الحسابٌة بالبٌانات مرفقا الرئٌس الى السنوي والتقرٌر العام المدٌر الى الدورٌة تقارٌره القانونً الحسابات مدقق ٌقدم

 . الختامٌة

 

 49 المادة

 خاصة حاالت وفً العام المدٌر من بقرار وٌجوز شهر كل نهاٌة من اٌام ثالثة قبل واالجور والعالوات الرواتب تصرف

 . ذلك قبل صرفها الضرورة تقتضٌها

 

 50 المادة

 : الختامٌة الحسابات

 لالصول وفقا للهٌئة الختامٌة الحسابٌة البٌانات انتهائها تارٌخ من شهر وخالل مالٌة سنة كل نهاٌة فً المدٌرٌة تعد

 . الهٌئة حسابات مدقق قبل من علٌها والمصادقة لتدقٌقها تمهٌدا وذلك الدولٌة الحسابٌة والمعاٌٌر

 

 51 المادة

 الختامٌة الحسابٌة البٌانات المالٌة السنة انتهاء تارٌخ من اشهر ثالثة تتجاوز ال مدة خالل المجلس على العام المدٌر ٌعرض

 . علٌها للمصادقة الوزراء مجلس الى ورفعها المجلس من القرارها المعتمد الحسابات مدقق وتقرٌر المدٌر وتقرٌر للهٌئة

 

 52 المادة

 : عامة احكام

 مخاطر ضد علٌها التامٌن الواجب الثابتة الهٌئة موجودات على المحلٌة التامٌن شركات لدى تامٌن اجراء ٌقرر ان للمجلس

 . وحفظها النقود نقل ومخاطر والسرقة الحرٌق

 

 53 المادة

 واعادتها االستحقاق عند بقٌمتها المطالبة او تجدٌدها متابعة وعلٌها المدٌرٌة لدى الهٌئة لمصلحة المقدمة الكفاالت تحفظ

 . منها الغاٌة انتهاء عند لمصدرها

 

 54 المادة

 اعالم ٌجب حساباتها فً تالعب او تزوٌر او حقوقها او الهٌئة اموال فً خسارة سبب اهمال او نقص او اختالس وقع اذا

 المدٌر على وٌترتب التحقٌق نتٌجة على بناء والقانونٌة االدارٌة االجراءات واتخاذ الالزم التحقٌق الجراء العام المدٌر

 . بذلك المحاسبة دٌوان ورئٌس المالٌة ووزٌر الرئٌس من كل اعالم الحالة هذه فً العام



 55 المادة

 .   العام المدٌر الى النظام هذا فً علٌها المنصوص صالحٌاته من اٌا ٌفوض ان للرئٌس.  أ

 .   المدٌر الى النظام هذا فً علٌها المنصوص صالحٌاته من اٌا ٌفوض ان العام للمدٌر. ب

 المدٌر بموافقة الهٌئة فً مالً موظف أي الى النظام هذا فً علٌها المنصوص صالحٌاته من اٌا ٌفوض ان للمدٌر. ج

 .   العام

 . ومدته موضوعه فً ومحددا خطٌا المادة هذه فً الوارد التفوٌض ٌكون ان ٌجب.  د

 

 56 المادة

 الحاالت غٌر فً بمقتضاه الصادرة والتعلٌمات الحكومٌة والدوائر الوزارات لدى به المعمول المالً النظام احكام تطبق

 الوزراء ورئٌس الوزراء مجلس صالحٌات المجلس ٌمارس الغاٌات لهذه وتحقٌقا النظام هذا فً علٌها المنصوص

 المنصوص العام االمٌن صالحٌات العام المدٌر وٌمارس المختص والوزٌر الوزٌر من كل صالحٌات الرئٌس وٌمارس

 . النظام ذلك فً علٌها

 

 57 المادة

 .  النظام هذا احكام لتنفٌذ الالزمة التعلٌمات العام المدٌر تنسب على بناء المجلس ٌصدر

10 /7 /2002 

 

 

 

 

 


