الفصـل االول
الالئحة المالية التحاد المرأة األردنية
"هيئة عادية"

الالئحة رقم ( )1لسنة 2011

صادر بمقتضى احكام المادة ( )34من النظام األساسي
المادة ( :)1تسمى الالئحة (الالئحة المالية التحاد المرأة األردنية ) ويعمل بها من تاريخ إقرارها
من المؤتمر العام(.مادة  19من النظام األساسي فقرة ل).

المادة ( :)2تسري أحكام هذه الالئحة على كافة جوانب النشاط المالي لالتحاد.

المادة ( :)3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني المخصصة
إزاء كل منها ،إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك.
االتحاد:اتحاد المرأة األردنية.
الفرع:فرع اتحاد المرأة األردنية.

الهيئة العامة :الهيئة العامة التحاد المرأة األردنية.
الهيئة اإلدارية:الهيئة اإلدارية التحاد المرأة األردنية.

اللجنة المشرفة:اللجنة المشرفة على فرع اتحاد المرأة األردنية.

اللجنة المالية:تتألف من أمينة الصندوق االتحاد والمدير المالي والمدير اإلداري ومدير العالقات
العامة والحركة وأي شخص من أصحاب الخبرة يتم تكليفه بعمل خطيا.
الرئيسة:رئيسة اتحاد المرأة األردنية.

أمينة الصندوق:أمينة صندوق االتحاد/الهيئة اإلدارية.
المدير العام :مدير عام االتحاد.

المدير المالي :مدير مالي االتحاد.

المدير اإلداري :مدير إداري االتحاد.

مدير العالقات العامة والحركة :مدير العالقات العامة والحركة في االتحاد

 الموازنةةة  :القةوائم الماليةةة المت ةةمنة المةوارد والتةةدفقات النقديةةة الداخلةةة وأوجةةه اسةةتخداماتها
الجارية و الرأسمالية الخارجة خالل سنة قادمة.
 اإليرادات :العائدات والموارد الناشئة عن نشاط االتحاد المالي واالستثماري ،وتلك الناشةئة
عن إدارة أموال االتحةاد المنقولةة وريةر المنقولةة ،وعةن أي قةرار إداري أخةر يتعلة بمجةال
نشاط االتحاد وتحقي أهدافه.

 النفقة ةةات :التكة ةةالي

الالزمة ةةة لممارسة ةةة نشة ةةاط االتحة ةةاد الجة ةةاري وال أرس ة ةمالي واالسة ةةتثماري

والتمويلي ،وعن أي قرار إداري يتعل بتحقي أهداف االتحاد.

الهبات والمساعدات والوقفيات والوصايا:
 األموال النقدية أو العينية المقدمة من الغير ومختلف أشكال التمويل رير المشروط.
 الس ةةلف  :المب ةةال الت ةةي ت ةةدفز مق ةةدما النج ةةاز أعم ةةال مح ةةددة ،أو القي ةةام بمه ةةام معتم ةةدة أو
لمواجهة التزامات تعاقدية ،أو لتقديم تسهيالت على حساب مستحقات وحقوق محفوظة.

 الكفاالت :ضمانات مالية على شكل تعهدات بنكية ،أو شيكات مصدقة أو تأمينات نقدية
تقةةدم مةةن الغيةةر أو تقةةدم للغيةةر ل ةةمان الوفةةاء بااللت ازمةةات والتعهةةدات ،أو ل ةةمان حسةةن

تنفيذ األعمال والخدمات أو ل مان المحافظة على الحقوق .

 األمان ةةات :المب ةةال المقبوض ةةة أو المقتطع ةةة أو المحفوظ ةةة كوديع ةةة لحس ةةاب اآلخة ةرين ،أو
المخصصة لصرفها على نشاط أو راية معينة.
 التأمينات :المبال المقبوضة مةن الغيةر أو المدفوعةة للغيةر لقةاء انتفةاع الطةرف الةدافز لهةا
من خدمات أو ممتلكات أو حقوق أو تسهيالت الطرف القابض لها .

 الموظةةف المةةالي  :أي موظةةف تنةةاط بةةه مهةةام ةةبض أو حف ة أو صةةرف أو تةةدقي أم ةوال
االتحاد و/أو مهام تنظيم إعداد المسةتندات والنمةاذا الماليةة ،ومسةك السةجالت المحاسةبية

وتس ة ةةجيل وترحي ة ةةل وترص ة ةةيد وتبوي ة ةةب المع ة ةةامالت المالي ة ةةة ،وإع ة ةةداد الحسة ة ةابات الختامي ة ةةة

والموازنات ،وكذلك أي موظف تناط به مهةام إدارة األموال،وعمليةات االسةتثمار والتمويةل،
وحس ةةابات التك ةةالي

والتحلي ةةل الم ةةالي وإع ةةداد الخطة ة واأله ةةداف المالي ةةة المس ةةتقبلية ،وأي

مهارة من مهارات اإلدارة المالية المتعارف عليها .
 السةةنة الماليةةة :الفت ةرة التةةي تبةةدأ مةةن أول كةةانون الثةةاني مةةن كةةل سةةنة ميالديةةة وتنتهةةي فةةي
اليوم الحادي والثالثين من كانون األول من السنة نفسها.

 الحس ةةابات الختامية ةةة :تش ةةمل الق ة ةوائم الماليةةةة المتع ةةارف عليه ةةا حس ةةب معةةةايير المحاسةةةبة
الدولية.

 الرقاب ةةة المالي ةةة  :الفح ةةص والتحقة ة والتأو ةةد م ةةن ص ةةحة وق ةةوع الح ةةد

الم ةةالي  ،وس ةةالمة

الوثائ المؤيدة له ،وصحة حسابه واحتسةابه ،وتسةجيله،وترحيله ،وترصةيده ،وتبويبةه ،كمةا

تشمل التأود من تحصيل حقوق وأموال االتحاد بقيمها الصحيحة وبمواعيةدها ،والمحافظةة
عليها والتأود من استخدامها وانسيابها في أوجه االسةتخدام المخططةة ،فةي ضةوء القةوانين

واألنظمة ةةة والتعليمة ةةات المعمةةةول بهة ةةا ،وذلةةةك باسة ةةتخدام أدوات وأسة ةةاليب الرقابة ةةة والتة ةةدقي
المتعارف عليها ،ومن خالل الهيئات وفئات الوظائف المتعددة لذلك.

الفصل الثاني
األسس والقواعد المالية والمحاسبية

المةةادة ( :)4تحقيقةةا للغايةةات المقصةةودة مةةن هةةذه الالئحةةة يعتمةةد االتحةةاد األس ة

والقواعةةد الماليةةة

والمحاسبية التالية:

أ-اسةةتخدام األسةةلوب المحاسةةبي التجةةاري واريقةةة القيةةد المةةزدوا فةةي معالجةةة المعةةامالت الماليةةة
وتبويبها .

ب-اس ةةتخدام األس ةةا

النق ةةدي المع ةةدل ف ةةي احتس ةةاب نت ةةائ أعمال ةةه ،وبموجة ةب ه ةةذا األس ةةا

باالعتراف باإليراد عند استالمه ،ويتم االعتراف بالمصاري

عند نشوء االلتزام بها.

ي ةةتم

ا-استخدام الالمركزية فةي ةبض اإليةرادات وصةرف النفقةات ابقةا للتعليمةات المعتمةدة مةن الهيئةة
اإلدارية.

د-إخ ةةاع كافةةةة المعة ةةامالت المالي ةةة وقيودهةةةا وسة ةةجالتها ومس ةةتنداتها للرقاب ةةة الداخلي ةةة والتةةةدقي
الخارجي.

هة-ينبغي أن تتوفر في الدليل المحاسبي لالتحاد الخصائص التالية:

-1تحليل الحسابات إلى المستوى الذي يحق الرقابة الفعالة على النفقة .

-2تبويةةب الحسةةابات بمةةا يةةتالءم مةةز متطلبةةات عمليةةة التحليةةل المةةالي للنتةةائ الماليةةة ،وبمةةا
ينسةةجم مةةز احتياجةةات الموازنةةة لغايةةات ال ةرب مةةز النظةةام المحاسةةبي للمقارنةةة بةةين النتةةائ

الفعلية والمقدرة وبحيث يوفر المعلومات المالية الالزمة لمساعدة الهيئة اإلداريةة والجهةات

المهتمة في عملية صنز القرار .

و-توثية التعةةديالت والتطةةويرات علةةى المسةةتندات والنمةةاذا الماليةةة مةةز االحتفةةا بنسةةخة منهةةا فةةي
ملف خاص يسمى ملف تطور المستندات المالية.

الفصل الثالث

الواجبات والمسؤوليات والصالحيات
المادة ( : )5يحدد النظام األساسي الواجبات والمسؤوليات والصالحيات المالية لرئيسة االتحاد.

المةةادة ( :)6يحةةدد النظةةام األساسةةي الواجبةةات والمسةةؤوليات والصةةالحيات الماليةةة ألمينةةة صةةندوق
االتحاد.

المادة( :)7تحدد الالئحة اإلدارية واجبات ومسؤوليات وصالحيات المدير العام.

المادة ( :)8تحدد الالئحة اإلدارية واجبات ومسؤوليات وصالحيات المدير المالي.

المادة ( :)9تحدد الئحة المشتريات واجبات ومسؤوليات وصالحيات اللجنة المالية :

الفصل الرابع

التخطيط المالي والموازنات
الم ةةادة ( :)10يأخ ةةذ االتح ةةاد بأس ةةلوب موازن ةةة أداء س ةةنوية مخطط ةةة لنش ةةااه الج ةةاري وال أرس ةةمالي
واالستثماري ،وذلك لغايات الرقابة وتقييم االنحرافات السالبة والموجبة.

المادة ( :)11أ -ال يجوز عمل أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.

ب -ال يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي رصدت من اجلها.
ا -ال يجوز االلتزام بأي مبال تزيد عن المخصصات المرصودة.

المةةادة ( :)12للهيئةةة اإلداريةةة إجةةازة إنشةةاء أي نفقةةة جديةةدة أو إجةةازة مالح ة للموازنةةة أو منةةاقالت
بين المخصصات إذا دعت الحاجة لذلك بتنسيب من المدير العام.
المةةادة ( : )13مةةز م ارعةةاة مةةا ورد بالمةةادة ( )14يجةةوز إج ةراء منةةاقالت بةةين المخصصةةات علةةى
النحو التالي:

أ -يجوز للهيئة اإلدارية نقل مخصصات من نفقة جارية إلى نفقة جارية أخرى ومن
نفقة جارية إلى نفقة رأسمالية.

ب-

يجوز للهيئة اإلدارية نقل مخصصات من نفقة رأسمالية إلى نفقة رأسمالية أخرى

أو أي نفقة جارية.

المةةادة ( :)14ال يجةةوز الصةةرف مةةن الموازنةةة إال بعةةد اعتمادهةةا مةةن المةةؤتمر العةةام  ،وفةةي حالةةة
ال ةةرورة المبةةررة يةةتم الصةةرف باعتمةةادات شةةهرية تعةةادل نسةةبة ( )12/1مةةن موازنةةة

السنة الماضية .

الفصل الخامس
اإليرادات

المادة ( :)15ال يجوز بض أي إيراد ناشئ عن نشاط االتحةاد إال بموجةب سةند ةبض رئيسةي أو
فرعي سواء كان يدوياً أو الياً ويعطى الدافز النسخة األصلية منه.
المةةادة ( :)16أ -تةةودع المقبوضةةات اليوميةةة فةةي حسةةابات االتحةةاد لةةدى البنةةو المعتمةةدة بموجةةب
قسائم إيداع أصولية .

ب -ال يجة ةةوز اسة ةةتعمال أم ة ةوال االتحة ةةاد قبة ةةل إية ةةداعها فة ةةي البنة ةةك ألي سة ةةبب مة ةةن
األسباب.

ا-إلرراض مواجهة المصاري

النقدية النثريةة ينشةأ صةندوق نثريةة ويعهةد بةه إلةى

أمينةةة الصةةندوق سالقسةةم المةةالي .ويةةتم تغذيتةةه بموجةةب شةةيكات بعةةد تقةةديم كشةةف

المصروفات معزز حسب األصول بعد اعتماده من قبل المدير المالي .

المةةادة ( :)17يتوجةةب علةةى الجهةةة التةةي يةةتم تكليفهةةا بتحصةةيل إي ةرادات االتحةةاد توريةةدها لحسةةاب
االتحاد وف العالقات التعاقدية معها أو حسب التعليمات المعتمدة لذلك.

المادة ( :)18ترد اإليرادات المقبوضة في أي من الحاالت التالية:

أ -إذا كانت القوانين والتعليمات المعمول بها في االتحاد تجيز ردها.

ب -إذا استوفيت بطري الخطأ أو بغير وجه ح وبقرار مةن المةدير العةام بتنسةيب
من المدير المالي.

المادة ( :)19ال ترد اإليرادات المقبوضة في جميز األحوال بعد إتالف مستندات القبض المؤيةدة
لها إال إذا قررت الهيئة اإلدارية رير ذلك شريطة توفر األسباب المبررة.

المادة ( :)20يحةدد المةدير العةام بتنسةيب مةن لجنةة شةؤون المةوظفين فئةات الوظةائف الماليةة التةي
يتطلةةب الموظفةةون الع ةةاملون بهةةا تقةةديم كف ةةاالت ماليةةة مصةةدقة م ةةن كاتةةب الع ةةدل،

ويمك ةةن تعزي ةةز ه ةةذه الكف ةةاالت و/أو االستعاض ةةة عنه ةةا ببوليص ةةة ت ةةأمين ،عل ةةى أن
يتحمل االتحاد النفقات المترتبة على الكفالة والبوليصة.
المادة ( :)21تفصل اإليرادات المتعلقة بفترات مالية ال تخةص السةنة الماليةة الجاريةة عةن إيةرادات
السنة المالية الجارية وترحل إلى حساب إيرادات سنوات سابقة أو
إيرادات مؤجلة.

الفصل السادس
النفقات
المادة ( :)22ال تقيد النفقة أو تصرف إال إذا توفرت الشروط التالية:
أ -توفر المستندات والوثائ المعززة لقيدها وصرفها.

ب -مراجعة صحة حسابها واحتسابها من قبل المدير المالي.
ا -عة ةةدم مخالفة ةةة النفقة ةةة للق ة ةوانين واألنظمة ةةة والتعليمة ةةات واتفا ية ةةات المة ةةن المنظمة ةةة

للصرف.

د -إجازة النفقة من أي جهة معتمدة وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك.
المةةادة ( :)23فيمةةا عةةدا المصةةاري

المتكةةررة األساسةةية لسةةير العمةةل والتةةي تةةتم تحديةةدها بموجةةب

الل ةوائ والتعليمةةات ال يجةةوز التعاقةةد أو االلت ةزام بأيةةة نفقةةة قبةةل تنظةةيم مسةةتند االلت ة ازم

موق ةةز علي ةةه م ةةن م ةةديرة القس ةةم أو النش ةةاط ومص ةةادق علية ةه حس ةةب األص ةةول  .ينس ةةب

المةةدير المةةالي للمعنيةةين بالموافقةةة أو ب ةرفض التنسةةيب مةةز بيةةان األسةةباب التةةي دعةةت

لذلك حيث يكون قرار المدير العام نهائيا .

المةةادة ( :)24ال يةةتم إنشةةاء النفقةةة أو االلتةزام بهةةا إال بعةةد توريةةد السةةلعة أو أداء الخدمةةة أو انجةةاز
المهمة  /وتقديم المطالبات والوثائ المؤيدة لها.

المادة( :)25تقسم النفقات لغاية إجازة صرفها إلى:

)1نفقةات مبةررة حكمةا وتحتةاا إلةى الةب الموافقةة بصةرفها مةن أمةر الصةرف ويشةترط لقيةام القسةةم
المةةالي لصةرفها يةةام القسةةم المعنةةي واإلدارات المختلفةةة ذات العالقةةة المصةةادقة عليهةةا
شريطة وجود الوثةائ واإلسةناد القةانوني التةي تثبةت الخدمةة التةي تسةم بصةرف مثةل

هذه النفقات ومنها:

أ) النفقات الناشئة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات الحكومية السارية المفعول أو تلك الناشئة
عن الخةدمات والمةواد ذات األسةعار الموحةدة التةي تقةدمها مؤسسةات عامةة أو خاصةة

وتعتب ةةر معق ةةودة بموج ةةب إيص ةةاالت ووث ةةائ رس ةةمية ص ةةادرة ع ةةن الجه ةةات المختص ةةة

وأمثلتها:

 المحروقات
 استهال المياه

 استهال الكهرباء
 البريد والهاتف والفاو

واالنترنت

 الرسوم وال رائب الحكومية.

ب)النفق ةةات الناش ةةئة بموج ةةب النظ ةةام األساس ةةي ولة ةوائ االتح ةةاد وتعليمات ةةه س ةةارية المفع ةةول وتنفي ةةذا
لق اررات هيئاته أو المدير العام وفقا للوائ االتحاد وأمثلتها:

 الروات ة ةةب واألج ة ةةور ومس ة ةةاهمة االتح ة ةةاد ف ة ةةي ال ة ةةمان االجتم ة ةةاعي والت ة ةةأمين
الصحي وتحكمه الئحة شؤون الموظفين.

 المصاري

 المصة ةةاري

التشغيلية التي تتطلبها المشاريز اإلنتاجية .

التشة ةةغيلية التة ةةي تتطلبهة ةةا المشة ةةاريز المتعاقة ةةد علة ةةى تنفية ةةذها مة ةةز

الممولين.

 المشتريات التي يحكمها الئحة المشتريات.
)2النفقات التي يسةتلزمها يةام االتحةاد بنشةااه ممةا يسةتدعي ابيعةة النشةاط ويشةترط لقيةام الةدائرة
المالية إجازة صرف مثل هذه النفقات يام المعنيين بطلةب الصةرف والمصةادقة عليةة
ش ةريطة وجةةود وثةةائ واإلسةةناد القةةانوني والثبةةوتي التةةي تسةةم بصةةرف هةةذه النفقةةات
وأمثلتها:

 عقود التأمين
 عقود الصيانة
 اإليجارات
 النقل

)3النفقةةات الناش ةةئة تنفي ةةذا لقة ة اررات الهيئ ةةة اإلداري ةةة أو الم ةةدير الع ةةام حس ةةب األنظم ةةة واللة ةوائ م ةةن
أمثلتها:

 أتعاب المستشارين القانونيين ومدققي الحسابات.

 نفقات االشتراوات بالمؤتمرات والندوات ونفقات ح ورها.

 االشتراوات بالصحف والمجالت والنشرات وأثمان الكتب العلمية والفنية.
 النفقة المقرر صرفها مقدماً بموجب العقود واالتفا يات مز الغير.

 رسة ةةوم التة ةةدريب ،ورسة ةةوم االشة ةةت ار بالجمعي ة ةةات المهنية ةةة ،والمسة ةةاهمات فة ةةي المنظم ة ةةات
والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية.

 نفقات ال يافة والهدايا
 أتعاب دراسات وأبحا

وتطوير

 نفقات الدعاية واإلعالن.

 )4تعتبةةر موافقةةة الهيئةةة اإلداريةةة علةةى ميزانيةةات المشةةاريز ،موافقةة علةةى كةةل عمليةةة صةةرف الحقةةة

االما إن عملية الصرف تتم بموجب ميزانية المشروع ،والتعليمات الواردة ضمن هةذه

الالئحة.
:أجور السفر واالنتقال

أوال  :التنقالت الداخلية :يقوم االتحاد بدفز أجور تنقالت ع وات وموظفات االتحاد عند يامهم
بأعمال وانشطة مباشرة تخص االتحاد.

ثانيا :تقوم الهيئة اإلدارية باعتماد تعليمات وجداول خاصة للتنقل داخل المدن وبين المدن.
ثالثا:للمدير العام الموافقة على المشاركة في أي نشاط أو دعوة ،حيث يتحمل االتحاد
النفقات الناتجة عن قرار المشاركة:

)1داخل المملكة:مصاري

اإلقامة والطعام والتنقالت.

)2خارا المملكة:جميز المصاري

أ)رسوم التأشيرات.

التي تترتب على المشاركة مثل:

ب)ضريبة المغادرة والوصول.

ا)أجور النقل من والى المطار.
د)أجور السفر بالبر لراوب في سيارة عمومية أو باص عام ،وأجور السفر جوا بالدرجة السياحية،

وفي حال تعذر الحجز على الدرجة السياحية يتم دراسة الحالة ،ويتم اتخاذ قرار من المدير العام.

و)مصاري
المصاري

اإلقامة والطعام المبينة بالدعوة على أن تقوم المشاركة بتقديم الفواتير المعززة لتلك

عند عودتها .

ز)تعتمد الهيئة اإلدارية جدول بدل مياومات الخارجية والداخلية.

الفصل السابع
التبرعات والهبات والمساعدات

المةةادة ( : )26تقب ةةل الهبةةات والمس ةةاعدات والتبرع ةةات والوقفيةةات والوص ةةايا ومختل ةةف
أشكال التمويل رير المشروط.

المةةادة ( :)27يةةتم تقةةدير يمةةة الهبةةات والمس ةةاعدات العينيةةة مةةن قبةةل لجنةةة تح ةةددها
اللجنة المالية.
المادة ( :)28تعتبر الهبات والمساعدات العينية والنقدية جزءاً من إيرادات االتحاد ما
لم تعتمد الهيئة اإلدارية خالف ذلك .

الفصل الــثامن
السـلـف
المادة ( :)29تصرف السلفة عند توفر المخصصات وال يجوز استعمالها في رير الغاية المحددة
لها.

المادة( :)30للمدير العام الموافقة على يمة السلف وعلى صرفها بحد اعلى 1000دينار.
المادة ( :)31تصرف السلفة في أي من األوجه التالية ،ويتم التصرف بها ومراقبتها ومناولتها
وتسديدها وفقا للتعليمات المعتمدة لها:

-1السلفة الدائمة :تصرف لغايات تغطية االحتياجات النثرية العاجلة.

-2السلفة الطارئة  :بقرار من الهيئة اإلدارية وبتنسيب من المدير العام إذا كانت
القيمة تزيد عن ( )1000دينار.
الفصل التاسع

الموجودات الثابتة

المادة (:)32يتم إثبات الموجودات الثابتة على أسا
التنفيذ م افا إليها جميز المصاري

كلفها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو

حتى تصب جاهزة للتشغيل أو االستعمال.

المادة(:)33تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك باستخدام اريقة القس الثابت.
المادة (:)34يتم عمل سجل للموجودات الثابتة ،بحيث يتم تصني

الموجودات بكشوف

حسب كل صنف  ،وتثبيت أرقام على كل الموجودات واعتماد سند اإلدخال في حال

اإلضافة وسند إخراا في حال االستبعاد .

المادة(:)35يتم تسليم الموظفين الموجودات التي تعنيهم بموجب سند عهدة يوقز عليه،
ويكون مسؤول عن أي سوء استخدام أو/و ضياع للموجود.

المادة ( : )36يعال بيز األصول وشطبها وإتالفها على النحو التالي:
أ -تشكل لجان معتمدة من الهيئة اإلدارية لإلشراف على بيز وشطب وإتالف
األصول بتنسيب من المدير المالي.

ب-

يتم بيز وشطب وإتالف األصول بناء على قرار المدير العام بتنسيب

من المدير المالي إذا كانت القيمة تقل عن ( )500خمسمائة دينار.
اس يتم بيز وشطب وإتالف األصول بقرار من الهيئة اإلدارية بتسيب من
المدير العام إذا كانت القيمة تزيد عن ( )500دينار.

الفصل العاشر
عام

المادة( : )37ول موظف مسؤول في االتحاد عن أية خسارة تلح باالتحاد نتيجة خطأ منه
أو إهمال ،ويقوم االتحاد بتحصيله بالطريقة المناسبة التي تحاف على حقوقه ،وإذا تعذر

تحديد المسؤولية للمدير العام شطبها إذا لم تزد عن ( )100دينار  ،وإذا تجاوزت هذا المبل

ينسب للهيئة اإلدارية التخاذ القرار المناسب.

المادة(: ) 38تعال الديون المعدومة مهما كانت يمتها بقرار من الهيئة اإلدارية.

المةةادة ( : )39ال تصةةرف للموظةةف أو الموظفةةة المنتهيةةة خدماتةةه أو خةةدماتها ألي سةةبب مةةن
األسة ةةباب مسة ةةتحقاته أو مسة ةةتحقاتها المالية ةةة إال بعة ةةد إب ة ةراز نمة ةةوذا ب ة ةراءة ذمة ةةة

معتمدة.

المادة( : ) 40تصدر الهيئة اإلدارية تعليمات القروض ومعالجة ذمم الموظفين .
المادة ( : )41يتم إتالف المستندات والسجالت والوثائ المالية بقرار من الهيئة االدارية
بتنسيب من أمينة الصندوق ويشترط لذلك ما يلي:

أ-

حلول المدة القانونية لإلتالف.

ب-

تشكيل لجان معتمدة لإلشراف على اإلتالف.

المادة ( : )42تصدر الهيئة اإلدارية التعليمات التي تغطي الجوانب التالية:
أ -التعليمات المالية المتعلقة بتطبي أحكام هذا النظام .

ب -سياسات رسملة المشاريز.
ا -أس

توزيز النفقات إلى رأسمالي وجاري .

د -سياسات إعادة تقييم الموجودات وااللتزامات ومعالجات فروق إعادة
التقييم.

ه -نسب االستهال ومعدالت اإلافاء ونسب الديون المشكو فيها.
المادة ( : )43تصدر الهيئة اإلدارية التعليمات التالية التي تغطي الجوانب المالية:
أ -التعليمات التنظيمية إلعداد الموازنة ومناقشتها والرقابة عليها.

ب -التعليمات التنظيمية إلجراءات أوامر العمل و أوامر المهام.
ا -التعليمات التنظيمية للسلف.
د -التعليمات التنظيمية لألمانات والتأمينات والكفاالت.

ه -التعليمات التنظيمية للتقارير وقنوات تمرير المعلومات المالية.
المادة ( : )44أ -أمينة صندوق االتحاد والمدير المالي مسؤولتان عن إعداد الميزانية

العمومية والحسابات الختامية السنوية والتقرير المالي السنوي الشامل

وعرضها على الهيئة اإلدارية إلقرارها في موعد أقصاه ثالثة أشهر من
انتهاء السنة المالية لالتحاد .

ب -أمينة صندوق االتحاد والمدير المالي مسؤولتان عن إعداد الموازنة

والخط المالية المستقبلية وعرضها على الهيئة اإلدارية إلقرارها في

موعد أقصاه بداية الربز األخير من السنة المالية الجارية.

المادة ( : )45أ -للهيئة اإلدارية صالحية إجراء التعديالت واإلضافات الالزمة على هذه
الالئحة وتطويرها.

ب -للهيئة اإلدارية صالحية البت في الحاالت التي لم يرد لها نص في
هذه الالئحة.

ا-تتكون هذه الالئحة من (  10فصول ) و( 45مادة ).

