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 الفصل األول 

 

 تعريف المصطلحات 

 
 .يسمى هذا النظام....النظام المالي للهيئة العربية للطاقة المتجددة  (:1المادة )

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

 لها أدناه إال إذا دلت القرنية على غير ذلك: 

 الهيئة العربية للطاقة المتجددة.  الهيئة: .أ

 الرئيس: رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة. .ب

 العربية للطاقة المتجددة. الهيئه  أمين عام  األمين:  .ت

 فيذي للهيئة العربية للطاقة المتجددة. مدير تنل االمدير:  .ث

 المكتب التنفيذي: أعضاء الهيئة التنفيذية للهيئة العربية للطاقة المتجددة.  .ج

 أمين السر: أمين سر الهيئة التنفيذية للهيئة العربية للطاقة المتجددة.  .ح

 المدير المالي: أحد أعضاء الهيئة التنفيذية أو معين متفرغ.  .خ

 مانه العامه للهيئه االمانه العامه :اال .د

 المقر : مدينه عمان وهى مقر الهيئه العربيه للطاقه المتجددة .ذ

قبض  .ر به  يناط  معين  موظف  أو  متطوع  عضو  كل  المحاسبة:  موظفو 

والقيود   المالية  النماذج  بتنظيم  يقوم  من  او  ومراقبتها  وحفظها  األموال 

السج في  وتسجيلها  ووارداته  الهيئة  بنفقات  تتصل  التي  الت  الحسابية 

 المقررة في األمانة العامة.



 

 

 الفصل الثاني 

 

 الواجبات والمسؤوليات 

 
مسؤؤؤول عن االاؤؤراع العام على الحسؤؤابات  او االمين   الرئيس (:3المادة )

بتفويض أحد أعضؤاء المكتب التنفيذي   والمعامالت المالية للهيئة وله الحق 

 األمور المالية.ويكون المفوض مسؤوال أمام المكتب التنفيذي عن كافة 

 

تكون اللجنة المالية التي يرأسؤؤها أمين عام الهيئة وتضؤؤم المدير  (:4المادة )

وأمين السؤؤؤؤر ومدير الصؤؤؤؤندون وعضؤؤؤؤو من المكتب التنفيذي وهي الجهة 

 التنفيذية المختصة بقبض أموال الهيئة ودفع التزاماتها.

 

تقوم اللجنؤة المؤاليؤة التي يرأسؤؤؤؤهؤا األمين العؤام بتزويؤد المكتؤب    (:5الماادة )

المالي للهيئة   الوضؤع  عن  ه  بتقارير اؤهري مهالعا انه  التنفيذي من خالل األم

السؤؤؤؤنه  نهايه  بالموافقة على إعداد الموازنة العامة للهيئة  بااليعاز   كما تقوم 

من خالل األمؤانؤة  السؤؤؤؤنوى    الهيئؤة العؤامؤةاجتمؤاع    قبؤل طرحهؤا علىالمؤاليؤه  

 العامة للهيئة.

 

المدير المالي هو المسؤول المباار عن موظفي المحاسبة سواء  (:6المادة )

كؤانوا أعضؤؤؤؤاء متطوعين للعمؤل أو موظفين بؤاجر فيمؤا يختت بحسؤؤؤؤابؤات  

 األمانة وفقا ألحكام هذا النظام وعليهم بشكل خاص:

 

 اموال الهيئة وسؤجالتهاتخاذ االحتياطات ووسؤائل الرقابة الكافية لحماية أ -أ

 المالية ومنع وقوع اإلهمال بها.

 



اإلاؤراع على مسؤك السؤجالت وتنظيم النماذج والقيود الحسؤابية بصؤورة  -ب

 صحيحة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارع عليها.

 

 
اعتماد مسؤتندات الصؤرع والقيد واإلاؤعارات وتدقيقها والتاكد من صؤحة   -ج

 تنظيم هذه المستندات.

 

أو من يفوضه فيما يتعلق بالشؤون المالية قبل والمدير   االمين  التنسيق مع -د

 تنفيذ أي إجراء مالي.

 

سؤؤواء كانوا برجراء أو من األعضؤؤاء تطوعا  موظفو المحاسؤؤبة   (:7المادة )

مسؤؤولون عن القيام باألعمال المالية والحسؤابات المختصؤة بفروعهم بما في 

ذلك االلتزامات والصؤؤرفيات وقبض رسؤؤوم االنتسؤؤاب أو االاؤؤتراكات أو 

التبرعات أو أتعاب الخدمات والدراسؤؤؤات التي تقدمها الهيئة ويعتبر كل من  

سؤؤؤؤوال عن أنيط به مثل هذه المهام التي تتصؤؤؤل بنفقات الهيئة أو وارداته م

 صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات والواردات حسابا دقيقا.

 

يمسك موظفو المحاسبة سواء كانوا باجر أو من أعضاء تطوعا  (:8المادة )

الدفاتر والسؤؤجالت ويسؤؤتعملون النماذج المعتمدة بضؤؤبط المعامالت المالية 

رر بمصؤؤؤال   والقيود الحسؤؤؤابية المناطة بهم وعن أية أخطاء قد تلحق الضؤؤؤ 

 .هاوأموال الهيئه

 

تبين وقوع مخالفة من اؤؤانها التسؤؤبب بضؤؤرر مالي على من  إذا (:9المادة )

أو المدير التنفيذي خطيا يكتشؤفه إبالغ المكتب التنفيذي بواسؤطة األمين العام  



بؤذلؤك   ولهمؤا الحق بؤرجراء تحقيق واتخؤاذ اإلجراءات الالزمؤة لحمؤايؤة حقون 

حؤالؤة التثبؤت من أيؤة مخؤالفؤة بهؤذا الشؤؤؤؤان أن يبل  الجهؤات الهيئؤة ولهمؤا في  

 المسؤولة.

 

 الفصل الثالث 

 

 البنوك والسلفات 

 

 

 

 للهيئهأو حسؤابات    /للمكتب التنفيذي أن يوافق على فت  حسؤاب  (:10المادة)

 في البنوك المحلية األردنية.

 

يعتبر الحسؤاب المبين في المادة السؤابقة هو الحسؤاب الرئيسؤي  (:11المادة )

وتدار هذه الحسؤؤؤابات كما   الهيئهوتودع فيه الشؤؤؤيكات الصؤؤؤادرة ألمرللهيئه  

 يلي:

وأمين والمؤدير    المبؤال  من ألف دينؤار إلى مؤا فون بتوقيع األمين العؤام -أ

الصؤؤؤندون أو أي عضؤؤؤو من المكتب التنفيذي تتم تسؤؤؤميته وإعالم البنك 

 بذلك.

 

والمؤدير المؤالي أو أي والمؤدير    وأقؤل بتوقيع األمين العؤامالمبؤال  من ألف   -ب

 عضو من المكتب التنفيذي وإعالم البنك بذلك.



 

 

 

 

 

 

أي مبل  نقدي يدار على أسؤؤؤؤاس السؤؤؤؤلفة المسؤؤؤؤتدامة ويمكن  (:12المادة )

تغذيتها من رسؤوم االنتسؤاب واالاؤتراك وتخصؤت لضؤرورات المصؤاريف  

المحليؤة لممؤانؤة العؤامؤة يوقع عليؤه األمين العؤام والمؤدير أو األمين العؤام 

 والمساعد للشؤون المالية أو عضو من الهيئة تتم تسميته.

 

ام أو المدير التنفيذي صؤرع سؤلفات النفقات النثرية  لممين الع (:13المادة )

المسؤتدامة ألعضؤاء الهيئة المتطوعين للعمل في الشؤؤون المالية أو الموظف 

بؤاجر الؤذي تفترض طبيعؤة عملؤه ذلؤك لمواجهؤة مصؤؤؤؤؤاريف الهيئؤة النثريؤة 

ولممين العام بناء على توصؤؤؤؤية المدير التنفيذي زيادة أو إنقاص مبال  هذه 

ة  ويكون حاملو السؤؤؤلفات الءم مع المتطلبات واإلمكانيات المتاحالسؤؤؤلف لتت



مسؤؤؤؤولين اؤؤؤخصؤؤؤيا عن أية مخالفة أو نقت يحصؤؤؤل في السؤؤؤلفات التي 

 بحوزتهم.

 

 

 

 الفصل الرابع 

 

 المقبوضات 

 

 

 

يجؤب أن تعزز كل دفعؤة من المقبوضؤؤؤؤات تدخل في الصؤؤؤؤنؤدون   (:14الماادة )

وأن يزود قسؤم المحاسؤبة بنسؤخة   بالمسؤتند الذي تم اعتماده رسؤميا س سؤند قبض 

من هذه المسؤؤتندات  وهي ذات أرقام متسؤؤلسؤؤلة ومن سالسة نسؤؤ . األولى منها 

 لصاحب العالقة.

 

ي االختصؤاص  على أي مسؤؤول مالي االسؤتعانة باعضؤاء من ذو (:15المادة )

أو موظفين باجر إن دعت الحاجة لمسؤؤؤؤك سؤؤؤؤجالت الحزب المالية وحسؤؤؤؤب  

 األصول المحاسبية المتعارع عليها معزز بالنماذج الخاصة بذلك.

 



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 

 المدفوعات والمصاريف 
 

تؤيؤد جميع المؤدفوعؤات المقيؤدة في الحسؤؤؤؤابؤات بمسؤؤؤؤتنؤدات على   (:16الماادة )

النماذج المقرر س سؤند صؤرع  من سالث نسؤ  ويزود قسؤم المحاسؤبة بالنسؤختين  

 العتمادهما في مسك السجالت المالية وحفظ النسخة األصلية بملف خاص.

 

تحتوي جميع المسؤؤؤتندات الصؤؤؤرع على تفاصؤؤؤيل تامة وتعزز  (:17المادة )

ألصؤؤؤؤلية من المطالبات والمسؤؤؤؤتندات الفرعية األخرى وتدرج فيها بالنسؤؤؤؤ  ا

 التفصيالت بمقدار ما تتطلبه ظروع المبال  المطالب بها.

 اسم صاحب االستحقان. -أ

 األسعار المطالب بها. /الكميات -ب

نسؤؤؤؤخؤة إدخؤال لغؤايؤات الموجودات حسؤؤؤؤب مؤاتؤدعو اليؤه االنظمؤة المؤاليؤة  -ج

 المتعارع عليها.



 أية لوازم تاتي على اكل تبرعات ضمن قانون األحزاب.ما يوسق  -د

 

 

 تدفع المصاريف حسب طبيعتها الى:  (:18المادة )

مصؤؤؤؤروفؤات مبررة حكمؤا وال تحتؤاج الى طلؤب الموافقؤة على صؤؤؤؤرفهؤا  -أ

ويقوم بها الموظفون واألعضؤؤؤاء المفوضؤؤؤون أو المكلفون بذلك  وتجاز 

لي على أن تكون مبؤااؤؤؤؤرة من األمين العؤام والمؤدير أو أي مفوض مؤا

 معززة بالمطالبة.

 

الداخلي أو قرارات    الهيئهالمصروفات الناائة عن أحكام قانونية أو نظام   -ب

المكتب التنفيذي وكذلك الضؤرائب والرسؤوم ويشؤترط قبل إصؤدار األمر  

بالصؤؤؤرع التثبت من وجود السؤؤؤند القانوني الذي يسؤؤؤم  بصؤؤؤرع هذه  

 المصروفات وتقدم الخدمة المرتبطة بها.

 وتشمل:

 رواتب الموظفين والمستخدمين. •

بموجب القوانين   الضؤؤؤرائب والرسؤؤؤوم المالية التي تقع على عاتق الهيئة •

 النافذه.



 أجور مدققي الحسابات والمحاميين والمستشارين المعنيين بعقود. •

الخؤدمؤات والمواد ذات األسؤؤؤؤعؤار الموحؤدة معقودة بموجؤب االيصؤؤؤؤاالت  •

والفواتير والهواتف الرسؤؤمية الصؤؤادرة عن الجهات المختصؤؤة وتشؤؤمل 

ات الصحف أو ااتراك/استهالك المحروقات والماء والكهرباء  وأسمان و

 اليومية واالسبوعية.

النفقات المسؤتمرة الناتجة عن عقود مبرمة أو تسؤديد أقسؤاط اؤهرية سابتة   •

 .للهيئهمقابل اراء لوازم ومعدات ومواد  

 عقود االيجارات لممانة العامة. •

 عقود تنظيف مكاتب الهيئة وصيانتها وحراستها. •

 أية عقود مماسلة تعقد بصفة قانونية. •

النؤاتجؤة عن اسؤؤؤؤتهالك الموجودات الثؤابتؤة التي تحسؤؤؤؤؤب على النفقؤات   •

 معدالت أسس سابتة أو مقرر قانونيا.

قيمة نفقات االاؤؤؤؤتراكات في الصؤؤؤؤحف والمجالت والدوريات واؤؤؤؤبكة  •

 الحاسوب والكتب والدورات والندوات التي يتطلبها أداء الهيئة.



عن  أيؤة نفقؤات اداريؤة ضؤؤؤؤروريؤة غير مشؤؤؤؤمولؤة بعقود وال تزيؤد قيمتهؤا •

خمسؤؤؤون دينار أو ما يعادلها ويجوز للمفوض المالي الموافقة عليها دون 

 تقديم طلب خطي بذلك.

اؤؤؤؤراء اللوازم الضؤؤؤؤروريؤة جؤدا كؤاألدوات المكتبيؤة والقرطؤاسؤؤؤؤيؤة وأحبؤار   •

 الطابعات والصيانة المستعجلة لمجهزة واصالح موجودات األمانة العامة.

 

يتم تصؤؤؤحي  األخطاء التي تقع في الحسؤؤؤابات بموجب تسؤؤؤويات   (:19المادة )

متعؤارع عليهؤا ومعتمؤد عليهؤا ومعتمؤدة في قوانين الرقؤابؤة المؤاليؤة وتؤدقيق 

 الحسابات األصولية.

 

 بعد موافقة المعتمد   تعدل النصؤوص المالية في النظام األسؤاسؤي   (:20المادة )

النظام   وبما ينسؤجم مع تعليماتلزم  اذا على النظام المالي رسؤميا الهيئه العامه 

 لهيئة العامة.ا  وذلك من خالل   المالي

 

 

 
 

 



 

 


