النظام المالي وتعديالته رقم 3لسنة 4991
صادر بموجب المادة  441من الدستور االردني وتعديالته لسنة 4991

الفصل االول

التعريفات

المادة 4
يسمى ىذا النظام ( النظام المالي لسنة  ) 4994ويعمل بو اعتبا ًار من .94 /4 /4

المادة 1
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل

القرينة عمى غير ذلك:
الو ازرة

 :و ازرة المالية.

الوزير

 :وزير المالية.

الدائرة

:

المؤسسة

:

الوزير المختص

:

اي و ازرة او دائرة او مؤسسة او سمطة او ىيئة عامة تدخل موازنتيا ضمن

الموازنة العامة لمحكومة.

اي مؤسسة رسمية عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية ذات استقالل اداري
ومالي وال تدخل موازنتيا ضمن لموازنة العامة لمحكومة.

الوزير فيما يختص بو ازرتو والدوائر المرتبطة بو ولغايات ىذا النظام تشمل
عبارة الوزير المختص ما يمي:

 .4رئيس الوزراء فيما يتعمق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة بو.
 .2رئيس الديوان الممكي الياشمي فيما يتعمق بالديوان الممكي.

 .3رئيس مجمس االعيان فيما يتعمق بمجمس االعيان ،ورئيس مجمس
النواب فيما يتعمق بمجمس النواب ،ورئيس مجمس االعيان فيما يتعمق
باالدارة والخدمات المشتركة .

 .4رئيس اي دائرة يمارس صالحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة

خاصة فيما يتعمق بتمك الدائرة.
االمين العام

 :االمين العام او المدير العام الي دائرة.

الموازنة

 :الموازنة العامة لمحكومة.

االيرادات

:

جميع الضرائب والرسوم والعوائد واالرباح والفوائض والمساعدات واي

اموال اخرى ترد الي دائرة.

جميع المبالغ المخصصة لمواجية االلتزامات المتحققة بموجب التشريعات

النفقات

:

االموال العامة

:

السمفة

 :لمواجية التزامات عمى الدائرة او الناشئة عن عقود او اتفاقيات او

السنة المالية

المعمول بيا .

االموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الي دائرة او مؤسسة بما فييا

االيرادات.

المبمغ الذي يصرف مقدمًا النجاز اعمال محددة او القيام بميام محددة او
كفاالت.

:

المدة التي تبدا من اول كانون الثاني من كل سنة وتنتيي في الحادي
والثالثين من كانون االول من السنة نفسيا.

بيان المركز المالي وبيان األداء المالي وبيان التغيرات في صافي

الحسابات الختامية  : :األصول وبيان التدفق النقدي والمالحظات واإليضاحات المتعمقة بيذه
البيانات.

حساب الخزينة

العام

حساب االيرادات

العام

حساب الخزينة

الفرعي

:
:
:

حساب الحكومة لدى البنك المركزي االردني الذي تودع فيو االيرادات
وتصرف منو النفقات.

حساب الحكومة لدى البنك المركزي االردني الذي تودع فيو االيرادات
بصورة مؤقتة تمييدا لتحويميا الى حساب الخزينة العام.

الحساب المفتوح لدى البنك المركزي االردني باسم الدائرة التي تحول الييا
المخصصات الشيرية المعتمدة لمصرف منيا.

كل موظف مناط بو تسمم االموال العامة او حفظيا او انفاقيا او مراقبتيا

الموظف المالي

:

او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيميا

لمسجالت والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط بو ميام

ادارة المال العام وحسابات التكاليف والتحميل والتخطيط المالي.

تعديالت المادة :
 -ىكذا أصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  84لسنة  2145وتم إلغاء

تعريف (الوزير المختص) الوارد في الفقرة  3منيا بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 28

لسنة  4998وكان قد تم الغاء تعريف ( الوزير المختص ) بموجب النظام المالي رقم  31لسنة
. 4996
حيث كانت التعاريف السابقة كما يمي :

الحساب الختامي  :بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذىا عن السنة المالية المعنية وفق االسس

والمعايير المعتمدة في ىذا النظام والقوانين واالنظمة المرعية.

المركز النقدي  :بيان بالوضع لنقدي لمحكومة في نياية السنة المالية ويتضمن جانب الموجودات

من ىذا البيان ما تمتمكو الدائرة وما ليا من حقوق تجاه الغير كما يتضمن جانب المطموبات ما
عمى الدائرة من حقوق والتزامات وفق االسس والمعايير المعتمدة في ىذا النظام والقوانين

واالنظمة المرعية.

المادة 3
أ  .يطبق ىذا النظام عمى اي دائرة او مؤسسة تدخل موازنتيا ضمن الموازنة العامة لمحكومة وعمى
اي دائرة او مؤسسة ذات استقالل اداري ومالي وليس ليا نظام مالي خاص بيا.

ب .تطبق احكام ىذا النظام عمى و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية باعتبارىا مؤسسة

ذات استقالل مالي واداري.

الفصل الثاني

االسس والقواعد المالية والمحاسبية

المادة 1
تحقيقاً لمغايات المقصودة من ىذا النظام تعتمد الدائرة االسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ  .استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتيا.

ب .4 .استخدام االساس النقدي في اثبات العمميات المالية العداد الحسابات الختامية ليا.

 .2عمى الرغم مما ورد في البند ( )4من ىذه الفقرة  ،لموزير ان يقرر استخدام أساس االستحقاق
وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العمميات المالية لمدائرة.

ج .تطبيق اسموب المركزية في توريد ايرادات الدائرة لحساب الخزينة العام.

د .تطبيق اسموب الالمركزية في صرف نفقات الدائرة.

ىـ .اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية لمدائرة يتفق وتصنيف الموازنة.
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  84لسنة  2145وتم اعتبارما ورد في الفقرة (ب) بند ( )4واضافة البند ( )2بالنص الحالي الييا بموجب النظام المعدل رقم

 41لسنة . 2117

الفصل الثالث

االيرادات

المادة 9
أ  .يجب عمى الدائرة توريد االيرادات التي تقوم بتحصيميا لحساب الخزينة العام وال يجوز ليا

استخدام تمك االيرادات الي غرض من االغراض اال اذا نص التشريع عمى غير ذلك.

ب .يتوجب عمى اي دائرة او مؤسسة او شركة او اي جية اخرى مكمفة بتحصيل االيرادات توريدىا

لحساب الخزينة العام ويحظر عمييا االحتفاظ بيا وفقاً لمتعميمات التي يضعيا الوزير.

المادة 6
أ  .ترد االيرادات المقبوضة في اي من الحاالت التالية:

 .4اذا كان التشريع يجيز ردىا.

 .2اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية او سنوات سابقة واستوفيت بطريقة الخطا.

ب .ترد االيرادات التي استوفيت خطا في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت لو اما

االيرادات التي استوفيت خطا في سنوات سابقة فترد من مادة ( رديات ايرادات لسنوات سابقة ) في
قانون الموازنة العامة لمسنة المالية الجارية.

ج .ترد االيرادات التي استوفيت دون وجو حق وفي غير الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة (ا)

من ىذه المادة بقرار من الوزير.

د .ال ترد االيرادات في جميع االحوال بعد اتالف ايصاالت المقبوضات المعززة ليا اال اذا قرر

الوزير غير ذلك.

المادة 7
أ  .يتم قبض االيرادات بموجب ما يمي :
 .4ايصال مقبوضات معتمد سواء كان ىذا االيصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة او ما ىو
مثبت عمى الرخص ويعطى الدافع نسخة منيا  ،او

 .2طرق القبض االلكتروني .

ب .يحدد الوزير بموجب تعميمات يصدرىا الدوائر والمؤسسات التي يمكنيا قبض االيرادات

واالمانات وفقا لما ىو مبين في البند ( )2من الفقرة (أ) من ىذه المادة واجراءات والية القبض

بموجبيا .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  41لسنة  2117وكان قد

تم الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم  74لسنة
 2111حيث كان نصيا السابق كما يمي :

يتم قبض االيرادات بموجب ايصال مقبوضات معتمد سواء كان ىذا االيصال رئيسياً او فرعياً او
بموجب نموذج رخص او قسائم مالية مقررة ويعطى الدافع نسخة منيا.

المادة 8
تسجل االيرادات الي سنة مالية في حساب الفصل والمادة المتعمقين بيا في قانون الموازنة العامة

لمسنة المالية الجارية.

المادة 9
لموزير او لمن يفوضو خطياً تدقيق القيود والسجالت المتعمقة بتحصيل االيرادات في الدوائر
والمؤسسات والشركات والجيات االخرى المكمفة بتحصيل تمك االيرادات.

المادة 41
يحدد الوزير بناء عمى تنسيب الوزير المختص الحد االعمى لالرصدة النقدية من االيرادات المحصمة

واالوراق ذات القيمة المالية التي يجوز لمموظف المالي االحتفاظ بيا.

المادة 44
يحدد الوزير الموظف المالي الذي يتوجب عميو تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق

نظام كفاالت الموظفين المعمول بو.

المادة 41
أ  .اذا قدمت اي مساعدات او ىبات او تبرعات نقدية او عينية الي دائرة فعمى الوزير المختص

اعالم الوزير بيا في الحال.

ب .اذا كانت المساعدات او اليبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (ا) من ىذه المادة مساعدة
عينية فتقدر قيمتيا من قبل لجنة يعينيا الوزير المختص ويشارك فييا ممثل عن الو ازرة وتقيد امانة

لدى الو ازرة باسم تمك الدائرة وتخضع في طريقة اجراءات قبضيا وصرفيا الى احكام ىذا النظام عمى

ان تنفق لمجية المحددة ليا او الغاية المخصصة ليا.

المادة 43
أ  .يتم قيد المساعدات واليبات والتبرعات النقدية في حساب االيرادات العام ما لم يرد اي نص في

تشريع او اتفاق آخر يخالف ذلك.

ب .تحول الى الو ازرة المساعدات واليبات والتبرعات النقدية التي تقدم الي دائرة من الغير بمقتضى
اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات او ىيئات خارجية وتقيد امانة لدى الو ازرة باسم تمك الدائرة

وتخضع في طريقة واجراءات قبضيا وقيدىا ومراقبتيا وصرفيا عمى الغاية المخصصة من اجميا

طبقاً الحكام ىذا النظام.

الفصل الرابع
النفقات

المادة 41
أ  .يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء عمى اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب

حواالت مالية عمى النحو التالي:

 .4يصدر رئيس الوزراء االوامر المالية الخاصة باذن االنفاق من مخصصات جاللة الممك واالسرة
المالكة.

 .2يصدر الوزير االوامر المالية العامة باذن االنفاق من مخصصات النفقات الجارية كما يصدر
االوامر المالية الخاصة باذن االنفاق من مخصصات النفقات الراسمالية.

ب .يصدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الحواالت المالية الشيرية لمنفقات الواردة في موازنة الدائرة

استنادًا الى االوامر المالية الصادرة بمقتضى الفقرة (ا) من ىذه المادة.

المادة 49
أ  .يتولى االمين العام صالحية االنفاق من مخصصات الدائرة ولو تفويض ىذه الصالحية خطيًا
الي موظف في دائرتو عمى ان يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبمغ الوزير بذلك.

ب .يتولى المحافظ صالحية االنفاق من المخصصات المرصودة لدائرتو ولو تفويض ىذه

الصالحيات خطياً الي موظف رئيسي في محافظتو عمى ان يتم التفويض بموافقة الوزير.

المادة 46
ال يجوز عقد اي نفقة لم يرصد ليا مخصصات في الموازنة وال يجوز استعمال المخصصات لغير
الغاية التي اعتمدت من اجميا كما ال يجوز االلتزام باي مبمغ يزيد عمى المخصصات الواردة في

الموازنة.

المادة 47
تتولى الو ازرة مسؤولية تامين المبالغ الالزمة لتغطية نفقات الدائرة وتحويميا الى حسابيا الفرعي في

البنك المركزي.

المادة 48
ال تقيد النفقة او تصرف اال اذا توافرت الشروط التالية:

أ  .المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفيا.
ب .صحة حساب النفقة.

ج .عدم مخالفة النفقة لمقوانين واالنظمة والتعميمات المعمول بيا.

د .اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخمية في الدائرة.

المادة 49
ال يجوز صرف اي نفقة اال بعد اداء الخدمة او انجاز الميمة او توريد السمعة وتقديم الوثائق التي
تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحاالت التالية:

أ  .النفقة المنصوص عمييا في اي تشريع معمول بو.

ب .الدفعة المقرر صرفيا مقدماً وفقاً الي عقد او اتفاقية.

ج .السمف المقرر صرفيا الغراض طارئة او الي ميام او مشاريع رسمية.

د .رسوم التدريب وبدالت االشتراك بالدوريات والمجالت او الجمعيات المينية والمساىمات في

المنظمات واالتحادات المحمية واالقميمية والدولية والتامينات المستردة.

ىـ .اي حالة اخرى يوافق عمييا الوزير.

المادة 11
تمغى حكمًا المخصصات المعتمدة الي دائرة في الموازنة التي لم تصرف خالل السنة المالية المعنية

اال اذا قرر الوزير غير ذلك.

المادة 14

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية.

المادة 11
النفقات التي دفعت خالل السنة واستردت في السنة نفسيا تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود

الييا تمك النفقات واما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في
حساب االيرادات العام.

الفصل الخامس

السمف

المادة 13
تصرف السمفة عند توافر المخصصات الالزمة ليا في الموازنة وال يجوز استعماليا في غير الغاية

المحددة ليا.

المادة 11
يصدر الوزير المختص او االمين العام امر اعطاء سمفة عمى ان تحدد قيمتيا في ضوء الميمة او

العمل المطموب انجازه او االلتزام المطموب مواجيتو.

المادة 19
تحدد صالحية مقدار السمفة عمى النحو التالي:

أ  .بموافقة االمين العام اذا كان مقدارىا ال يتجاوز الف دينار.

ب .بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارىا يزيد عمى الف دينار وال يتجاوز ثالثة آالف دينار.

ج .بموافقة الوزير بناء عمى تنسيب الوزير المختص اذا كان مقدارىا يزيد عمى ثالثة آالف دينار.

د .بموافقة الوزير المختص وفق التشريعات المعمول بيا اذا كانت تتعمق بالمشاريع ميما بمغت

قيمتيا.

المادة 16
أ  .تصرف السمفة في اي من االوجو التالية ويتم التصرف بيا ومراقبتيا وفقاً لمقوانين واالنظمة
والتعميمات المعمول بيا:

 .4السمفة الدائمة لمموظف الموكل لو تغطية نفقات نثرية متكررة.

 .2السمفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بميمة محددة او توفير سمعة او
خدمة او مواجية نفقات عاجمة.

 .3السمفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة عمى حساب المشاريع.

ب .تصرف السمفة المتعمقة بالوفاء بالتزام مكفول من الحكومة بقرار من الوزير.

المادة 17
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف لو السمفة مسؤوال شخصيا عن قيمتيا واذا لم تسدد فتعتبر
دينا شخصيا عميو يجري تحصيميا منو بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من رواتبو بقرار

من الوزير.

المادة 18
أ  .تسدد السمفة الدائمة قبل اليوم االخير من نياية السنة المالية ويجوز تجديدىا حسب الحاجة.
ب .تسدد السمفة المؤقتة عند انتياء الغرض او انجاز الميمة التي صرفت من اجميا.

ج .تسدد السمفة الخاصة المتعمقة بالمشاريع وفقاً لنصوص العقد المنظم ليا.

د .تسدد السمفة المتعمقة بالتزام مكفول وفقاً لقرار الوزير والوزير المختص.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  74لسنة .2149

الفصل السادس

االمانات

المادة 19

االمانات ىي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقييا او لصرفيا عمى نشاط معين
وتقيد االموال المقبوضة والمبينة في المادة ( )31من ىذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في

حساب االمانات.

المادة 31
تقسم االمانات الى االنواع التالية:

أ  .االمانات المخصصة:

ىي التي تخصص لالنفاق عمى نشاط معين او غاية محددة عمى ان يتم تحويل الرصيد غير

المستغل منيا بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب االيرادات العام.
ب .امانات اقتطاعات الرواتب:

ىي التي يتم اقتطاعيا وفقاً لمقوانين واالنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف عمى ان

يتم تحويميا الى الجيات المختصة صاحبة العالقة خالل النصف االول من الشير التالي لقبضيا او

تحصيميا.

ج .امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة واالفراد:

ىي التي يتم اقتطاعيا او تحصيميا او حفظيا لمجيات صاحبة الحق فييا الناتجة عن انظمة او

اتفاقيات او التزامات.
د .امانات اخرى:

وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر او المبالغ المقبوضة بالزيادة من جيات مختمفة او

مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة لمصرف خالل المدة المحددة ليا ويتم صرف ىذه االمانات الى

مستحقييا واذا لم تتم المطالبة بيا بعد مرور ( )5سنوات عمى تسجيميا فتحول الى حساب االيرادات

العام.

المادة 34
عمى الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة ( )31من ىذا النظام يجوز لموزير رد االمانة المقبوضة
لحساب االيرادات العام الى مستحقييا اذا كانت ىناك اسباب مسوغة لذلك.

المادة 31

التامينات ىي المبالغ التي يدفعيا االشخاص الى الدائرة في حاالت معينة لضمان حقوق الخزينة
بذمة الغير وتخضع في قبضيا وصرفيا لالحكام القانونية الخاصة بيا.

الفصل السابع

ادارة الموجودات النقدية

المادة 33
أ  .الو ازرة ىي الجية المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب
االيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية.

ب .يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب االيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير

كما يجوز لو في حاالت استثنائية تستدعييا طبيعة العمل ان يفتح لدى اي من البنوك التجارية

حسابات خاصة باسم الخزينة.

المادة 31
أ  .لغايات برمجة االنفاق لتامين السيولة الالزمة لكل دائرة تتولى الدائرة مسؤولية توزيع مخصصاتيا

السنوية المعتمدة في الموازنة وذلك وفق تعميمات يصدرىا الوزير ليذه الغاية.

ب .ال يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابيا الفرعي اال بعد اعتماد برنامج انفاقيا المبين في

الفقرة (ا) من ىذه المادة من قبل الو ازرة.

المادة 39
عمى كل دائرة او محافظة ان تزود الو ازرة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن االنفاق الشيري الفعمي
من مخصصاتيا المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد اقصاه نياية االسبوع االول من الشير

التالي وعمى الو ازرة التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراىا مناسبة.

المادة 36
تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتيا ضمن السقف المالي المحدد ليا من الو ازرة وال يجوز ليا

تجاوز ىذا السقف اال بموافقة الوزير الخطية.

الفصل الثامن

ادارة الدين الحكومي

المادة 37
أ  .تتولى الو ازرة ادارة الدين الحكومي ومتابعتو وتنظيم سجالتو وقيوده المحاسبية واعداد بياناتو

المالية ولغايات ىذا النظام يقصد بالدين الحكومي اي قروض تعاقدت عمييا الدائرة او كفمتيا
الحكومة من اي شخص طبيعي او معنوي او الييئات الخاصة المحمية او الخارجية او من
الحكومات وبيوت المال او المؤسسات الدولية نظير تعيدىا برد المبالغ المسحوبة والكمفة

االضافية المترتبة عمييا وفق االتفاقيات المتعمقة بيا.

ب .تتولى الو ازرة وو ازرة التخطيط حسب اختصاص كل منيا التنسيب لمجية المعنية بالحصول
عمى القروض لمدوائر حسب القوانين واالنظمة المعمول بيا وال يجوز الي جية اخرى القيام

بذلك.
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  84لسنة . 2145

المادة 38
ال يجوز لمدائرة استخدام اي قرض حصمت عميو باي صورة من الصور وفقا الحكام ىذا النظام

لغير الغايات التي تم االقتراض من اجميا اال بموافقة مسبقة من الوزير ووزير التخطيط والتعاون

الدولي بناء عمى تنسيب الوزير المختص.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  74لسنة .2149

المادة 39
عمى الدائرة ان تطمب من الو ازرة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتيا لمواجية اعباء

الدين الحكومي الخاص بيا والذي يمثل االقساط والفوائد المتحققة عمى المبالغ المسحوبة والمحجوزة
من الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير اسعار الصرف او اعادة تقييم الدين الحكومي او

اعادة جدولتو وذلك في مواعيد استحقاقيا.

المادة 11
عمى الدائرة تزويد الو ازرة وو ازرة التخطيط باتفاقيات وبيانات قروضيا حال توقيعيا وبنسخة من نموذج

طمب السحب لكل عممية سحب من القروض.

المادة 14
اذا طمبت اي جية كفالة الحكومة الي قرض او اسناد قرض فعمى الو ازرة وقبل الموافقة عمى الكفالة
دراسة المركز المالي لمجية المقترضة لمتاكد من قدرتيا عمى الوفاء بااللتزامات المترتبة عمى

االقتراض.

المادة 11
يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقو النيائي في الحاالت التالية:

أ  .اذا نصت االتفاقية الخاصة بالدين عمى الوفاء بو في مواعيد اختيارية.

ب .اذا كان الوفاء بو يحقق وف اًر لمدائرة بما في ذلك اصل الدين او فوائده.
ج .اذا كان الوفاء بو لغايات الحصول عمى قرض آخر ذي كمفة اقل.

المادة 13
لموزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء عمى تنسيب الوزير المختص الموافقة عمى ان

تحصل الو ازرة عمى قروض داخمية وخارجية لغاية اعادة اقراضيا بموجب اتفاقيات اقراض لمدائرة

او المؤسسة او الشركة ذات االمتياز او اي شركة مساىمة عامة ال تقل مساىمة الحكومة في

راسماليا المدفوع عن  %54وذلك بموجب اتفاقيات يحدد مجمس الوزراء شروطيا.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  74لسنة .2149

المادة 11
عمى اي دائرة او شركة ذات امتياز او شركة مساىمة عامة تساىم الحكومة في راسماليا المدفوع
بنسبة ال تقل عن  %54اذا حصمت عمى اي قرض او كفالة الحكومة لقروضيا ان تقدم بيانات
دورية الى الو ازرة عن مركزىا المالي وحساباتيا الختامية.

الفصل التاسع

المستندات والوثائق والسجالت

المادة 19
أ  .تتولى الو ازرة تصميم المستندات والسجالت المالية لمدوائر وطباعتيا وتزويد الدوائر بيا عمى انو
يجوز لمدائرة مسك سجالت فرعية اضافية تتالئم مع نشاطيا لغايات احصائية وتحميمية.

ب .تقوم الدائرة بمسك سجالت وبطاقات الموجودات الثابتة والمشاريع تتضمن البيانات التي يحددىا

الوزير.

المادة 16
لغايات ىذا النظام  ،تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في الحاسوب والتي يوافق عمييا الوزير بمثابة

سجالت اصولية معتمدة وفقا لمشروط التي يحددىا ليذه الغاية .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجبالنظام المعدل رقم  41لسنة  2117حيث كان نصيا السابق كما ييمي :
تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجو بعد تدقيقيا وتوقيعيا من الموظف المختص بمثابة

سجالت اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددىا الوزير وذلك لمغايات المقصودة من ىذا

النظام.

المادة 17
أ .عمى الدائرة ان تحتفظ بالسجالت التي تبين حسابات المراقبة االجمالية التالية وان تزود الو ازرة

بتقارير دورية عنيا:

 .4الموجودات الثابتة.
 .2المشاريع.
 .3النقدية.

 .4السمف.

 .5االمانات.
 .6الدين الحكومي.
 .7المساعدات.

ب .يحدد الوزير بموجب تعميمات يصدرىا الدوائر والمؤسسات التي يتوجب عمييا تنظيم سجالت
محاسبية بالموجودات الثابتة وفقا الساس االستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  84لسنة . 2145

الفصل العاشر
الرقابة المالية

المادة 18
أ  .الوزير ىو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعامالتيا المالية ومراقبتيا والتحقق من ان كل دائرة

ال عن
تقوم بمراعاة احكام ىذا النظام في اعماليا المحاسبية والمالية ويعتبر الوزير المختص مسؤو ً

تنفيذ احكام ىذا النظام فيما يتعمق بدائرتو.

ب .الموظف المالي مسؤول عن القيام باالعمال المالية المتعمقة بدائرتو وفقاً الحكام ىذا النظام بما

في ذلك االلتزامات والنفقات وجباية االموال العامة وحفظيا وقيدىا بصورة اصولية سميمة.

المادة 19
تتولى الو ازرة ما يمي:

أ  .مراقبة صرف النفقات والتاكد من انو قد تم صرفيا وفقاً لمتشريعات المعمول بيا ومراقبة تحصيل
االيرادات بقيميا الصحيحة ومواعيدىا المحددة في التشريعات ذات العالقة والتاكد من انو قد تم

دفعيا لحساب الخزينة العام وتبميغ الدائرة عن اي فروقات او تجاوزات والطمب الييا تصويب اي

مخالفة لتمك التشريعات ومتابعة ذلك.

ب .اجراء عمميات الفحص والجرد الفجائي لمصناديق والمستودعات والطوابع واالذون البريدية

واالوراق المالية االخرى.

ج .تحميل النتائج المالية السنوية لمدوائر وتقييميا.

المادة 91

تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة عمى موجوداتيا المختمفة وتامين الوسائل الكافية لذلك لحمايتيا

من الضياع وسوء االستعمال واالختالس.

المادة 94
أ  .تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف او اكثر من موظفي الو ازرة

تناط بيا مسؤولية مراقبة تطبيق احكام ىذا النظام والقوانين واالنظمة والتعميمات ذات العالقة ولموزير

اناطة ىذه الميمة بوحدات الرقابة الداخمية المشكمة في الدائرة نفسيا اذا ما تبين بان ىذه الوحدة

تستطيع القيام بذلك بكفاءة.

ب .يصدر الوزير التعميمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخمية في الو ازرة والدائرة

والمؤسسة حسب مقتضى الحال وما تقتضيو طبيعة عمل ىذه الوحدات .

ج .عمى الرغم مما ورد في ىذا النظام او في أي نظام اخر لموزير تعيين مراقب مالي في أي

مؤسسة رسمية عامة مستقمة اداريا وماليا اذا راى موجبا لذلك .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ب) واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب

النظام المعدل رقم  8لسنة  2118وكان قد تم اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي الييا بموجب
النظام المعدل رقم  74لسنة . 2111

حيث كان نص الفقرة (ب) السابق كما يمي :

ب .عمى الدائرة وضع التعميمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخمية لدييا وتطوير

اعماليا.

الفصل الحادي عشر
االحكام العامة

المادة 91
لموزير والوزير المختص واالمين العام في الدائرة تفويض اي من صالحياتيم المنصوص عمييا في

ىذا النظام خطيًا الي موظف رئيسي في دائرتو او لممحافظ او لممتصرف حسب مقتضى الحال.

المادة 93
ال يجوز اجراء اي تغيير او تعديل او تحوير او اضافة باي صورة من الصور في اي حسابات او
مستندات او سجالت مالية اال انو في حالة الخطا يجوز اجراء التصحيح الالزم بموجب تسويات
محاسبية واذا كان التصحيح ال يحتاج لذلك فيتم شطب البيانات الخطا بالمون االحمر وكتابة

البيانات الصحيحة بالمون االزرق مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 91
مع مراعاة احكام اي قانون آخر اذا وقع اختالس او ضياع في االموال العامة او حصل تالعب او

تزوير في المستندات او السجالت او القسائم المالية او في اي وثيقة اخرى تتخذ االجراءات التالية:

أ  .عمى الوزير المختص اعالم الوزير فو ًار بذلك وان يتخذ االجراءات الالزمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل المجان الالزمة وتزويد الوزير بنتائج تمك االجراءات.

ب .لموزير اذا استدعى االمر ان يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فييا الو ازرة وديوان المحاسبة

والدائرة ذات العالقة العادة او اكمال التحقيق وعمى ىذه المجنة رفع نتيجة تحقيقاتيا الى الوزير.

المادة 99
تقيد عمميات االختالس والتالعب مالياً ومحاسبياً عمى ذمة الموظف المعني عمى ان تسوى في
ضوء القرار القطعي الصادر عن الجية المختصة.

المادة 96
أ  .اذا تعذر تحديد المسؤولية من قبل الوزير المختص في اي نقص او خسارة تقع في االموال

العامة فيشطب ذلك النقص او الخسارة عمى النحو التالي:

 .4بقرار من الوزير المختص اذا كانت القيمة ال تتجاوز ( )2111الفي دينار.

 .2بقرار من الوزير بناء عمى تنسيب الوزير المختص اذا زادت القيمة عمى ( )2111الفي دينار ولم
تتجاوز ( )3111ثالثة آالف دينار.

 .3بقرار من رئيس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير اذا زادت القيمة عمى ذلك.

ب .لغايات تطبيق الفقرة (ا) من ىذه المادة يقصد باالموال العامة النقود وما ىو في حكميا

كالطوابع ولكنيا ال تشمل الموازم.

المادة 97
يتم اعداد الحساب الختامي لمسنة المالية خالل السنة التي تمييا مباشرة.

المادة 98
يصدر الوزير التعميمات الالزمة لتطبيق احكام ىذا النظام بما في ذلك:

أ  .تحديد المستندات والوثائق والسجالت واالجراءات المتعمقة بتحصيل االيرادات وعقد النفقة

وتصفيتيا وصرفيا والسمف واالمانات وادارة النقدية وادارة الدين الحكومي وتحديد المدة الزمنية

الالزمة لالحتفاظ بيا واجراءات اتالفيا والمجان الواجب تشكيميا ليذه الغاية.

ب .تنظيم الحسابات وتسجيميا واالجراءات المتعمقة بيا والرقابة عمييا والتقارير الدورية عنيا.

المادة 99
يمغى ( النظام المالي ) رقم  38لسنة  4978وتعديالتو عمى ان تبقى التعميمات الصادرة بمقتضاه

سارية المفعول الى ان يستبدل غيرىا بيا وفقًا الحكام ىذا النظام.

