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الفصل األول

تعريف المصطلحات

المادة (1): تسمى هذا التعليمات، التعليمات المالية للهيئة العربية للطاقة المتجددة.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها أدناه 

إال إذا دلت القرنية على غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العربية للطاقة المتجددة.1.

الرئيس: رئيس الهيئة.2.

األمين:  أمين عام  الهيئه.3.

 المدير:المدير التنفيذي للهيئة.4.

 المكتب: المكتب التنفيذي المشكل بموجب أحكام هذه التعليمات.5.

 أمين السر: أمين سر المكتب التنفيذي.6.

والمخولة7. التعليمات هذه أحكام وفق المشكلة للهيئة المالية اللجنة المالية: اللجنة

بالموافقة على القبض والصرف واإلشراف على أموالها.

موظفًا8. او اعضاءه من المكتب يعنيه شخص أي أو المكتب عضو المالي: المدير

متفرغا الدارة الشؤون المالية .

االمانه العامة :االمانه العامة للهيئة المشكلة بموجب أحكام النظام األساس للهيئة.9.

المقر : مقر الهيئة المحدد بموجب النظام األساسي للهيئة.10.

األمور11. تنظيم بهم المناط المعينون الموظفون أو المتطوعون األعضاء المحاسبون:

المالية النماذج وإعداد ومراقبتها وحفظها إدارتها ذلك في بما والمحاسبية المالية

والقيود المحاسبية المتعلقة بمقبوضات الهيئة ونفقاتها.

الفصل الثاني

الواجبات والمسؤوليات

الحسابات على العام اإلشراف في مسؤولين االمين او الرئيس :(3) المادة
من بأي التنفيذي المكتب أعضاء أحد بتفويض الحق ولهم للهيئة المالية والمعامالت
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المالية األمور كافة عن التنفيذي المكتب أمام مسؤوال المفوض ويكون صالحياتهم

المفوض بها.

المادة (4): 
المكتب رئيس أو الهيئة عام أمين برئاسة مالية لجنة التعليمات هذه بموجب تشكل

الجهة وتعتبر المكتب، من وعضو الصندوق وأمين السر وأمين المدير وتضم

التنفيذية المختصة بقبض أموال الهيئة وصرف التزاماتها.

المادة (5):
يكون من مهام اللجنة المالية ما يلي:

1. تزويد المكتب من خالل األمانة العامة بتقارير شهرية عن الوضع المالي للهيئة .

سنة لكل للهيئة الخارجي الحسابات لمدقق وتسليمها المالية البيانات إعداد .2

مالية.

3. إعداد الموازنة التقديرية للسنة القادمة ألخذ موافقة الهيئة العامة عليها.

قبل من عليها المصادقة قبل المالية والبيانات الحسابات مدقق تقرير مناقشة .4

المكتب.

المادة (6):

 أ. يكون المدير المالي المسؤول المباشر عن المحاسبين العاملين في الهيئة.
ب. يتولى المحاسبون المهام والصالحيات التالية:

هذا إقرار بعد نفقاتها وصرف أموالها قبض حيث من الهيئة حسابات تنظيم .1

الصرف وفق أحكام النظام األساسي وهذه التعليمات المعتمده.

وسندات قبض سندات من المحاسبية بالدورة المتعلقة المحاسبية النماذج إعداد .2

صرف وسندات قيد واية نماذج اخرى يستدعيها عمل الهيئة المالي.

الرقابة3. ووسائل المالية والمستندات السجالت لحفظ الالزمة االحتياطات اتخاذ

الكافية وحماية أموال الهيئة بما في ذلك الحيلولة دون وقوع الغش واإلهمال بها.

فيما4. قبلهم من يفوضوه من أو بالتوقيع المفوضين من المسبقة الموافقات اتخاذ

يتعلق بالشؤون المالية قبل تنفيذ أي إجراء مالي.
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بهم المناطة المحاسبية باألعمال القيام عن مسؤولون المحاسبة موظفو :(7) المادة

الخدمات أتعاب أو التبرعات أو االشتراكات أو االنتساب رسوم بقبض يتعلق ما وكل

عن مسؤوال المهام هذه مثل به أنيط من كل ويعتبر الهيئة تقدمها التي والدراسات

صحة تنظيم المستندات وحفضها بشكل سليم.

الهيئة قبل من المعتمدة والسجالت الدفاتر المحاسبة موظفو يحفظ :(8) المادة
الحاسوب أجهزة على الحسابات هذه بتنظيم المتعلقة االنظمة الى باالضافة والنماذج

ويعتبر هؤالء مسؤولين عن أية أخطاء قد تلحق الضرر بمصالح الهيئه وأموالها.

يكتشفها من على مالي بضرر التسبب شأنها من مخالفة وقوع تبين إذا :(9) المادة
الحق ولهما ، بذلك خطيا التنفيذي المدير أو العام األمين بواسطة المكتب إبالغ

حالة في ولهما الهيئة حقوق لحماية الالزمة اإلجراءات واتخاذ فوري تحقيق بإجراء

التثبت من أية مخالفة بهذا الشأن أن يبلغا الجهات المسؤولة.

الفصل الثالث

البنوك والسلفات

من أي في للهيئه حسابات أو حساب/ يفتح أن ، التنفيذي المكتب على المادة(10):

البنوك المحلية األردنية.

للهيئه الرئيسي الحساب هو السابقة المادة في المبين الحساب يعتبر :(11) المادة

المفوضين ويكون للغير الصادرة او الهيئه ألمر المقبوضة الشيكات فيه وتودع

بالتوقيع على الشيكات الصادرة كما يلي:

مع1. الصندوق وأمين العام األمين من بتوقيع دينار ألف عن تزيد التي للمبالغ

من تسميته تتم الذي التنفيذي المكتب أعضاء من عضو أي أو المدير من أي

قبل المكتب.

أعضاء2. من عضو وأي المالي والمدير المدير من بتوقيع دينار الف الى دينار من

المكتب التنفيذي. 

بعد يعقده اجتماع أول في التنفيذي المكتب من المالية النفقات تصديق يتم ج.

تزيد التي النفقات او المقاوالت او العطاءات باستثناء النفقات هذه صرف

مبالغها عن عشرة االف دينار.



6

والمصروف المكتب قبل من المحدد النقدي المبلغ الدائمه: السلفه :(12) المادة
وذلك الهيئة معه تتعامل الذي البنك من سحبه ويتم ينتدبه من أو الصندوق المين

بالمصاريف كشف تقديم بعد تجديده ويتم للهيئة اليومية المصاريف لمواجهة

والنفقات التي تستوجب الحفاظ على مقدار هذه السلفه في الصندوق.

المادة (13): 
المستدامة1. النثرية النفقات سلفة صرف التنفيذي المدير أو العام لألمين

الذي بأجر الموظف أو المالية الشؤون في للعمل المتطوعين الهيئة ألعضاء

بناء العام ولألمين النثرية الهيئة مصاريف لمواجهة ذلك عملهم طبيعة تفترض

مع لتتالءم السلف هذه مبالغ إنقاص أو زيادة التنفيذي المدير توصية على

مسؤولين السلفة حاملو ويكون المتاحة، اإلمكانيات وحسب العملية المتطلبات

شخصيا عن أية مخالفة أو نقص يحصل في السلفة التي بحوزتهم.

بالفواتير2. معززة انفاقها باوجه كشفًا يقدم ان نقدية سلفة ُمنح من كل على

العضو منح قبل المكتب من اعتمادها يتم ان على للنفقة المؤيده والمستندات

سلفة جديده.

الفصل الرابع

المقبوضات

المبالغ بكافة قبض سندات تحرير ينتدبه من او الصندوق أمين على :(14) المادة
والرقم التاريخ حسب السندات لهذه المتسلسل الرقم على يحافظ ان على للهيئة الواردة

ثالثة من السندات هذه تكون أن على قبض). سند ) رسميا اعتماده تم الذي المستند وفق

هذه من الثالثة النسخة وتحفظ المحاسبة لقسم والثانية للدافع األولى تعطى نسخ

المستندات لدى أمين الصندوق على أن يعتمد نموذج سند قبض من اللجنة المالية.

الفصل الخامس

المدفوعات والمصاريف



7

متسلسًال والتاريخ الرقم حسب صرف سندات تحرير الصندوق أمين على :(15) المادة

أصوليه بمستندات تعزز أن على الحسابات في لقيدها المدفوعات جميع تؤيد ان على

ملف في الصندوق أمين بها يحتفظ والثانية للمحاسبة األولى بنسختين تكون أن وعلى

من عضو أي أو المالي والمدير الصندوق أمين من عليها المصادقة يتم أن على بها، خاص

أعضاء المكتب قبل اعتمادها من قبل المكتب.

يشمل أن على الصرف سند نموذج على الماليه) (اللجنه توافق أن يجب :(16) المادة

البيانات التالية:-

أ. اسم الشخص المصروف له المبلغ المالي.

ب. اسم البنك المسحوبة منه المبلغ المالي.

ج. الغاية من صرف المبالغ المالية.

د. توقيع أمين الصندوق والمدير المالي وعضو المكتب.

هـ. رقم المستند والتاريخ.

و. المبلغ باألرقام والحروف.

المادة (17): تدفع المصاريف حسب طبيعتها الى:
من1. صرفها على الموافقة طلب الى تحتاج وال ويومية جارية مصروفات

بذلك، المكلفون أو المفوضون واألعضاء الموظفون بها ،ويقوم الماليه اللجنه

تكون أن على مالي مفوض أي أو والمدير العام األمين من مباشرة وتجاز

معززة بالمطالبة،(وتصرف من سلفه النثريات الشهريه).

الهيئه2. نظام وفق أو القانونية وأحكام االتفاقيات عن الناشئة المصروفات

اللجنه موافقه ويشترط والرسوم الضرائب وكذلك المكتب قرارات أو الداخلي

السند وجود من التثبت وبعد بالصرف، األمر إصدار قبل صرفها، على الماليه

القانوني الذي يسمح بصرف هذه النفقات وجود الخدمة المرتبطة بها.

وتشمل:
رواتب الموظفين والمستخدمين.•

الضرائب والرسوم المالية التي تقع على عاتق الهيئة بموجب القوانين النافذه.•

أجور مدققي الحسابات والمحاميين والمستشارين المعنين بعقود.•

والفواتير• االيصاالت بموجب والمعززة الموحدة األسعار ذات والمواد الخدمات
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المحروقات استهالك وتشمل المختصة الجهات عن الصادرة الرسمية والهواتف

والماء والكهرباء، وأثمان و/أو اشتراكات الصحف اليومية واالسبوعية.

مقابل• ثابتة شهرية أقساط تسديد أو مبرمة عقود عن الناتجة المستمرة النفقات

شراء لوازم ومعدات ومواد للهيئه.

عقود االيجارات لألمانة العامة.•

عقود تنظيف مكاتب الهيئة وصيانتها وحراستها.•

أية عقود مماثلة تعقد بصفة قانونية.•

أسس• معدالت على تحسب التي الثابتة الموجودات استهالك عن الناتجة النفقات

ثابتة أو مقرره قانونيا.

الحاسوب• وشبكة والدوريات والمجالت الصحف في االشتراكات نفقات قيمة

أداء يتطلبها التي الخارجية والسفريات الداخلية والندوات والدورات والكتب

الهيئة.

خمسين• عن قيمتها تزيد وال بعقود مشمولة غير ضرورية ادارية نفقات أية

الموافقة المالي للمفوض ويجوز يعادلها ما أو النثريات) سلفه من دينار(تصرف

عليها دون تقديم طلب خطي بذلك.

والصيانة• الطابعات وأحبار والقرطاسية المكتبية كاألدوات جدا الضرورية اللوازم

المستعجلة لألجهزة واصالح موجودات األمانة العامة.

التسويات قيود بموجب الحسابات في تقع التي األخطاء تصحيح يتم :(18) المادة
الحسابات وتدقيق المالية الرقابة قوانين في والمعتمدة عليها المتعارف المحاسبية

المكتب أعضاء من عضو أي أو المدير أو الصندوق أمين عليها ويصادق األصولية

التنفيذي.

الهيئه موافقة بعد المعتمد األساسي النظام في المالية النصوص تعدل :(19) المادة

األنظمة مع ينسجم وبما األمر لزم إذا رسميا هذه المالية التعليمات على العامه

والتشريعات السارية وذلك من خالل الهيئة العامة.


