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 التعليمات المالية في
  1023( لسنة 5الجمعية العلمية الملكية رقم )

 1023صادرة بموجب النظام األساسي للجمعية العلمية الملكية لعام 
 

 الفصــل األول
 تعريفــات
 

( لسنننن ة 1للجمعية العلمية امللكية رقم ) "التعليمات املالية"تسمى هذه التعليمات  (2المادة )
 .* ءاملصادقة عليها من قبل جملس االم ا ويعمل هبا اعتبارا من تاريخ 2013

 

ي ننة على مننا ت تننلق ال    أدننناهيكون للكلمننات والعبننارات التنناليننة املعنناا املبي ننة  ننا  (1المادة )
 خالف ذلك:

 
 اململكة األردنية ا امشية اململكة
 اجلمعية العلمية امللكية اجلمعية

 جملس أم اء اجلمعية العلمية امللكية جملس األم اء
 جملس أم اء اجلمعية العلمية امللكية رئيس  رئيس اجمللس

 رئيس اجلمعية العلمية امللكية ال ئيس
 نائب ال ئيس يف اجلمعية العلمية امللكية    نائب ال ئيس                               

ادارة يف  أوأي ملي  ت فيذي ل طاع    امللي  الت فيذي
 اجلمعية العلمية امللكية

                                                           
 

 28/3/2384جملس األم اء بتاريخ قبل هذه التعليمات من ت املصادقة على * مت
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        أي ملي / دائ ة أو م كز أو خمتربات                                  امللي              

 اجلمعية العلمية امللكيةيف       

 ا يئة الت فيذية يف اجلمعية العلمية امللكية  ا يئة
ي شننيف يف اجلمعية  م كز أودائ ة أو  قطاعأي      /امل كزاللائ ة  طاع/ال

 جملس األم اءالعلمية امللكية ب  ار من 
 أو قطاع رئيس أي قسم يف أية دائ ة أو م كز    رئيس قسم

 يف اجلمعية العلمية امللكية
                                   يف اجلمعينننننننة  املنننننننالينننننننة والتجنننننننارينننننننةلج نننننننة ال املالية والتجاريةج ة للا

 العلمية امللكية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصــل الثانـي
 المـوارد الماليـة

 
 تتكون موارد اجلمعية من: (3المادة )
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البحث و  الفحوصاتخلمات االستشارات و  اليت تتل اها اجلمعية ل اء اإلي ادات (أ
لمات أخ ى التلريب والتعليم وأي خو  ،العلمية والت  ية والف ية واخللمات ،والتطوي 

 ت لمها اجلمعية.
ريع امتيازات واتفاقيات ورخص استخلام التصاميم وب اءات االخرتاع واالبتكارات  (ب

 العائلة للجمعية.
 كات اليت والش ن ناتج االستثمار الص اعي للبحوث العلمية والت  يةالعائلات م (ج

 .متلكها اجلمعية أو تساهم هبا
 ريع أموا ا امل  ولة وغري امل  ولة وأرباح مشاريع االستثمار اليت ت يمها. (د

 لجمعية.لوالتربعات وامل ح والوصايا وريع ما يوقف  واإلعاناتا بات  (ه
 م حة احلكومة الس وية. (و
 .للجمعية األساسي ال ظام عليها  صي موارد أخ ى أي (ز

 
املالية املواف ة  ؤونالشننننللهيئة الت فيذية ب اًء على ت سننننيب من ال ئيس وملي  ت فيذي ( 4المادة )

على حصنننننوق اجلمعية على تسنننننهيالت مالية من الب و  واملؤسنننننسننننننات املالية و ل 
وبغري ذلك تكون مبواف ة جملس االم اء ب اًء على ت سننننننننيب من  ،اعلى مليون دي ار

 ا يئة. 
 املسؤوليات والواجبات (5المادة )

أمواق اجلمعية، وهو آم  الص ف فيها طب ًا ملوازنتها  ادارة عن مسؤوق ال ئيس (أ
وله أن يفوض خطيًا أيًا من  ،وال ظام األساسي والتعليمات املعتملة فيها

عليها يف ال ظام األساسي ألي من العاملني يف اجلمعية الذين صالحياته امل صوص 
 ت تضي طبيعة عملهم هذا التفويض وله إلغاء هذا التفويض خطياً.

ب بض ملع يني ا املفوضنيتعيني املوظفني  صالحيةمن ي وب ع ه(  أو)لل ئيس    (ب
مع األخذ بعني االعتبار بيفن األشخاص املفوضني بال بض ليس لليهم  األمواق

   . م أي دور يف التسويات ب كيةو أأي مسؤوليات حماسبية 
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  لات قبضسيتم قبض املوارد املالية للجمعية من قبل املفوضني بال بض مبوجب  (ج
والبيانات  احاتاإليضس ل ال بض  متضم ا رئيسية وف عية رمسية م قمة بالتسلسل

 .للس لالكافية 
 كفالة ت لمي اجلمعية نع بال يابة ال  لية ب بض املع يني املوظفني مجيع على يتعني (د

   حتلدها ا يئة الت فيذية. عللية
 

اللائ ة املالية يف اجلمعية هي اجلهة املسنننننننننننننؤولة عن مجيع األعماق املالية يف اجلمعية  (6المادة )
 قبض أمواق اجلمعينة وحتصننننننننننننننيلهنا ودفع االلتزامات املالية املرتتبة تويل ذلنك يف مبنا

يمات وال  ارات الصنننننننننادرة عليها، وذلك طب اً لل ظام األسننننننننناسننننننننني للجمعية والتعل
 .مب تضاها

  ت فيذيةا يئة الو  أمام ال ئيس لائ ة املالية يف اجلمعية مسننننننننننننننؤواللنا لي من يكون  أ( (7المادة )
معامالهتا املالية والسجالت اخلاصة اكتماق و صحتها و عن حسابات اجلمعية 

 .واحملافظة على أمواق اجلمعية والتح ق من تطبيق هذه التعليمات ،هبا
املوظفون املاليون مسؤولون عن ال يام باألعماق املالية امل وطة هبم وت ظيم ال يود  (ب

 .هباملعموق للتعليمات او  املالية للسياسات وف اً واحلسابات والسجالت املالية، 
 

 خصنننننيةشننننن مسنننننؤوليةني يف اللائ ة املالية باجلمعية مسنننننؤول يموظف مجيعيكون  أ( (8المادة )
طيف خلانتيجة باجلمعية  تلحق مادية أو غري  /و مادية خسارةعن أي  واعتبارية

 بةباملطال احلق وللجمعية( م صنننننود غري أو)م صنننننود  الت صنننننري أو اإلمهاقأو 
 .بالط ي ة اليت ت اها م اسبة االسرتدادو أو  التغ مي  /و بالتعويض

يعترب أمني الص لوق واملوظف املفوض بال بض مسؤواًل عن الف ق بني املبلغ  (ب
ة بتحصيل هذا وت وم اجلمعي ،امللون يف س ل ال بض وبني املبلغ امل بوض فعالً 

كافيفته و ا احلق  سمه من راتبه أو م ،الف ق م ه بالط ي ة اليت ت اها م اسبة
 .عالوته أو من أي مبلغ يستح ه من اجلمعيةأو 
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 ال ئيس يعنّي  ،من هننذه التعليمننات ( ف  ة )د(3مع م اعنناة مننا ورد يف املننادة) أ( (9المادة )
ب يرتت الوظائف اليتاملوارد البشننننننننن ية  ملي و  اللائ ة املالية بت سنننننننننيب من ملي 

وم ننلار هننذه الكفننالننة وتتحمننل اجلمعيننة عننلليننة على شنننننننننننننناغليهننا ت ننلمي كفننالننة 
 الة.الكف إعلادال سوم والطوابع واملصاريف األخ ى اليت تستلزم عملية 

 ظم الكفالة للى كاتب العلق من كفيل مليء ووف ا لل موذج الذي ت  ره ت   (ب
 ا يئة الت فيذية.

 اللائ ة املالية بعل تسجيلها يف سجل خاص الكفاالت للى ملي  س ادأحتفظ  (ج
 يه متابعة تف ل الكفاالت ومالءة الكفالء كل ستة أشه .وعل
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 الفصل الثالث
 اللجنة المالية والتجارية

 تتكون اللج ة املالية والتجارية من مخسة أعضاء وهم:أ(   (20المادة )
 رئيساً                 نائب ال ئيس  -
   عضواً       املالية الشؤونت فيذي ملي   -
 عضواً                          املاليةملي  اللائ ة  -
 اً عضو                ملي  ت فيذي التسويق -
 عضواً                                       ملي  تعي ه ا يئة -
 أمني س                رئيس قسم احملاسبة واملوازنة -

ألقل اب( ي وم رئيس اللج ة باللعوة إىل االجتماع م ة واحلة يف الشنننننننننننننه  على 
 االجتماع قانونياً  ضور ثالثة أعضاء. ويكون

ج( تيفخذ اللج ة ق اراهتا بيفغلبية أصنوات احلاضن ين. ويف حالة تساوي األصوات، 
 ي جح اجلانب الذي يكون فيه رئيس اجللسة.

  : اآلتيةتؤدي اللج ة املهمات  (22المادة )
 بعل إعلادها من ال طاعات السننننن ويةاجلمعية موازنة و  اخلطط التشنننننغيلية م اجعة  (أ

 ورفعها إىل ا يئة الت فيذية.واللوائ  

متابعة االداء املايل للجمعية دورياً ورفع التوصننننننيات امل اسننننننبة حوله إىل  ا يئة  (ب
 الت فيذية.

االث  املايل ون اط م اجعة مالئمة املعايري والسياسات واإلج اءات ذات  (ج
 الضعف فيها واختاذ االج اءات الالزمة لتصحيحها.

م اقبة خماط  االئتمان من خالق م اجعة الذمم امللي ة واللائ ة وال  وض وأي   (د
 التزامات أخ ى.
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 التيفكل/أو و واختاذاالطالع على ت اري  التلقيق اللاخلي واخلارجي وتوصياته  (ه
  .وحسب توصيات امللق ني لذلكالالزمة  التصحيحية االج اءات من ت فيذ

 اجعة واملواف ة على طلبات ملح ات املوازنة ألي نف ات طارئة خارج املوازنة امل (و
 الس وية.

لهيئة ت لمي التوصيات بتغيريها لو م اجعة سياسة وضع األسعار يف اجلمعية  (ز
 الت فيذية.

هيل وتوسيع ست ييم اإلجناز يف بعض املشاريع االسرتاتيجية وم اقشة ط ق ت (ح
 جماالت العمل.

 م اجعة واملواف ة على الف ص االستثمارية. (ط
 .إعلام وشطب الذمم امللي ةب الت سيب للهيئة الت فيذية (ي

 أي مهام أخ ى حتلدها ا يئة الت فيذية للج ة. ( 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصــل
 صـرف المبالـغ
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مبوجب  م املواد أو تيفدية اخللماتتسلّ هات الص ف احمللدة بعل جلاملبالغ  ص فيتم ( 21المادة )
غري  ت ش وط التعاقل علىاذا نصّ  االّ وضبط استالم،  أصوليةفواتري ومست لات 

تح ة منوذج  ظم باملبالغ املسوي   .ومبا يتوافق مع تعليمات املشرتيات واللوازم ذلك
 مست ل ص ف يعل  ذه الغاية.

ية  يتوافق مع نظام اجلمعية العلمتقيمته ما كانت ال جيوز ص ف أي مبلغ مهما  ( 23) المادة
 امللكية األساسي والتعليمات الصادرة ع ه وضمن حلود املوازنة الس وية. 

 :اآليتوفق  مست ل الص ف اخلاص هبا تلفع املبالغ اليت مت اعتماد (24المادة )
أو كتب سحب أو كتب حواالت ب كية أو كتب إصلار   مبوجب شيكات (أ

 التايل: الصالحيات حسب ت تيب كفاالت ب كية

 ل ئيس.ارئيس اجمللس و  هكل شيك زادت قيمته عن مليون دي ار، يوقع .8

ثالثة من  هفيوقعمليون وحىت  دي ارألف مائة  إذا زادت قيمة الشيك على .2
 تالياً :املذكورين 

 جمتمعاً مع  نائب ال ئيسو أ ال ئيسأي من  (أ
جمتمعاً  ةللائ ة املالياملي  املالية أو  للشؤون ت فيذياللي  امل (ب

 مع 
وإدارة  ةم احملاسبة واملوازنة أو رئيس قسم اخلزي سق رئيس (ج

 ال  ل
كورين من اث ني من املذ  دي ار يوقعألف مائة كل شيك ال تزيل قيمته عن  .4

 تالياً:

أو  ليةاملاالشؤون ملي  ت فيذي أو  نائب ال ئيسأو  ال ئيس أي من  (أ
 جمتمعاً مع  .اللائ ة املاليةملي  

  لوإدارة ال  اخلزي ة قسم رئيس أو واملوازنة احملاسبة مسرئيس ق  (ب
  سيب ال ئيس.على ت لس تعليل املفوضني بالتوقيع ب اءً ل ئيس اجمل (ب
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ال جيوز جتزئة قيمة اللفعة و جيوز ص ف أكث  من شيك واحل عن كل دفعة كما  ال (ج
 املص وفة يف حاق جتاوز قيمة اللفعة صالحية التوقيع على الشيك. 

 
الية/قسنننننننننم امل لللائ ة يةاملواف ة على صننننننننن ف سنننننننننلفة نث   املاليةاللائ ة لي  مل  أ(   (25المادة )

 .دي ار لغايات تسهيل ش اء اللوازم مخسة آالف واللوازم بس ف املشرتيات
مل اكز لل طاعات/ا ةنث ي سلفة ص ف على املواف ة املالية اللائ ة مللي   (ب

 ختصص للمشرتيات ال ث ية والطارئة. دي اراً  133/اللوائ  ال تتجاوز قيمتها 

 ات هذه من أجل تغطية نف مشاريعلل نث ية سلفة ص ف املالية اللائ ة مللي  (ج
على خطة عمل وت لي ات  ب اءً و  دي اراً  8133على أ ل  وذلك ,املشاريع

 معيةيف اجل وعلا ذلك يتم حتويلها للج ة العطاءاتلكامل كلفة املش وع. 
 .الختاذ ال  ار امل اسب

تم الص ف من هذه السلف مبوجب مست ل ص ف حسب ال موذج املعل ي (د
  .ال ث ية يوقع من قبل املستلم السلفة  ذه الغاية من ص لوق
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 الرابعالفصــل 
 الموازنــة

 السننننن وية املوازنةمشننننن وع ( ي وم قسنننننم احملاسنننننبة واملوازنة يف اللائ ة املالية بإعلاد أ  (26المادة )
للجمعية على أسننننناري شنننننه ي بالتعاون مع ملراء ال طاعات/ امل اكز/ اللوائ  

ل صنننننننف من ا اللج ة املالية والتجارية ابتلاءً وفق اسنننننننس يتم وضنننننننعها من قبل 
من أجل  ةوالتجاري لج ة املاليةإىل ال حتويلهااالوق من شننه  تشنن ين أوق ويتم 

  . للمواف ة عليها  يئةإىل ا م اقشتها ورفعها 
الق ال صف خاجمللس إىل  عليها بعل مواف ة ا يئةوازنة املي لم ال ئيس مش وع  (ب             

ليوم قبل اها ق ار إو  هاليتم ال ظ  في ،األوق من شنننه  كانون األوق من كل سننن ة
 األوق من الس ة التالية اليت تعود إليها املوازنة.

 أم ايس يصلر ال ئ, وازنة قبل ابتلاء الس ة املالية اجلليلةامل إق ارإذا ت يتم  (ج
من  8/82شه يا مؤقتا بالص ف حتلد مبوجبه املص وفات الشه ية بواقع 

 وفات ن تسلد هذه املصأاملخصصات امل صودة يف موازنة الس ة امل تهية على 
و يث ال تتعلى امللة ال بع األوق من الس ة ، إق ارهامن املوازنة اجلليلة بعل 

 املالية
 افبإي  أم  إصلاروله  إق ارها بالص ف من املوازنة بعل م اً أيصلر ال ئيس  (د

 الص ف من أي ب ل من ب ود املوازنة حسب ما ت تضيه مصلحة اجلمعية.

ع ل ظهور احلاجة الستثمارات ونف ات غري متوقعة وت يتم رصل موازنة  ا، فإنه  (ه
يتم رصل مبالغ  ذه االستثمارات / ال ف ات على خطة اجلمعية وموازنتها 

 ة نة يتم املواف ة عليه مبوجب )ملحق موازنة( يتم املوافالس وية مبوجب ملحق مواز 
 .عليه ب فس الط ي ة املتبعة إلق ار املوازنة االصلية
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تجاوز ت  ف ات للب ود اليت متاليتم اج اء امل اقالت بني ب ود املوازنة لتغطية  (و
 اآليت:خمصصاهتا حسب 

ب اًء على طلب خطي من قبل ملي  ال طاع/امل كز/اللائ ة ي لم لللائ ة املالية   .8
من إمجايل  %83ومبا ال يتجاوز و ل أعلى مخسة االف دي ار لكل طلب، 

موازنة ال طاع/ اللائ ة ويتوجب احلصوق على مواف ة جملس األم اء على ن ل أو 
  .%83ذا جتاوز الس ف اق ، إبلاية الس ة اعتمادهاتعليل ب ود املوازنة بعل 

ىل ب ود تشغيلية أو بالعكس إال إج اء م اقالت من ب ود رأمسالية إال جيوز   .2
 كانت قيمة امل اقلة.  جملس األم اء مهمامبواف ة 

ج اء م اقالت من ب ل ال واتب والعالوات إىل أي ب ل آخ  إال مبواف ة إال جيوز  .4
، كما ويشرتط يف ذلك أن ال يتم جتاوز مهما كانت قيمة امل اقلة جملس األم اء

 الس ف األعلى من خمصص ال واتب امل صود يف بلاية الس ة املالية. 

حيق للمجلس توكيل ا يئة الت فيذية املواف ة على م اقالت املوازنة وضمن  .3
 الصالحيات وامللة الزم ية اليت حيلدها اجمللس. 
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 الفصل الخامس
 مومذكرات التفاه توقيع العقود

 

 ىل:إلغايات التوقيع  ومذك ات التفاهمم الع ود ت سّ ( 27المادة )
 االيرادات: عقود (أ

الوزارات احلكومينننة وأمننناننننة  عمنننان  :الفئنننة )أ(: الع ود أو منننذك ات التفننناهم مع
ا يئننات وامل ظمننات الننلوليننة، وتوقع من قبننل رئيس اجلمعيننة و ات يننوالبلننل

 االوىل من قبل امللي  املعين. باألح فويتم توقيعها 
 ،: الع ود أو مننذك ات التفنناهم اليت ت تننلرج ضننننننننننننننمن الفئننة )أ( أعالهالفئننة )ب(

 مخسة وعش ون ألف دي ار توقع من قبل امللي  املعين. وب يمة س فها
 ،الع ود أو مننذك ات التفنناهم اليت ت تننلرج ضننننننننننننننمن الفئننة )أ( أعالهالفئننة )ج(: 

وتتجاوز قيمتها مخسة وعش ون ألف دي ار, توقع من قبل نائب ال ئيس 
 .االوىل من قبل امللي  املعين باألح فويتم توقيعها 

 
اجلمعية  يفعليمات املشننننننننننننرتيات واللوازم املعموق هبا حتكمها تالنفقات:  عقود (ب

 وتوقع من قبل ال ئيس أو نائب ال ئيس أو رئيس جل ة العطاءات يف اجلمعية.
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 الفصــل السـادس
 أحكـام عامـة

  
تودع األمواق ال  نلية العائلة للجمعية يف املصنننننننننننننن ف أو املصننننننننننننننارف اليت تعتملها (28المادة )

 ا يئة.
 
  

يف حاق وجود فائض يف ال  لية للى اجلمعية فيتم اسنننننننننننتثمار أمواق اجلمعية  (19المادة )
التجارية وبعل  اللج ة املاليةيف اجملاالت اليت ت سنننننننب هبا ا يئة ب اء على توصنننننننيات 

  مواف ة جملس االم اء
 

تعليمات لوف اً التلقيق اللاخلي لعملية ختضننننننننننع عمليات الصنننننننننن ف وال بض  (20المادة )
معية كما ختضننننع حسننننابات اجلخلطة التلقيق اللاخلي السنننن وية،  التلقيق اللاخلي و 

 معتمل للتلقيق من قبل ملقق حسابات قانوا
 

 توقع ال ماذج املعلة لفتح االعتمادات املست لية من قبل املذكورين  (21المادة )
 ال ئيس (أ

 نائب ال ئيس (ب
 املالية الشؤون  ت فيذي ملي  (ج
 اللائ ة املالية ملي  (د

 رئيس قسم اخلزي ة وإدارة ال  ل (ه

 .رئيس قسم احملاسبة واملوازنة (و

يبني  ( ويسننننننن)ربع  اً دوريخالق السننننننن ة املالية ت  ي ا  اللائ ة املالية ي ظم ملي  (22المادة )
 .ا يئةي فعه إىل  تفصيليفيه الوضع املايل للجمعية بشكل 
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معية بشكل يبني الوضع املايل للج سن وياً  مالياً  ت  ي اً اللائ ة املالية  ي ظم ملي  (23المادة )
 بواسطة ال ئيس.اجمللس مفصل وواضح وي فع إىل رئيس 

 
فع للج ة املالية وي   كشفا شه ياً وفق املوازنةاحملاسبة واملوازنة  ي ظم رئيس قسم  (24المادة )

نسننننننننننننننخة م ه و  ال ئيسي فع إىل و  /م كزدائ ةقطاع/كل   وإي اد إنفناقيبني والتجنارينة 
 ملي .ملي  ت فيذي/لكل 

  
تبلأ السننننن ة املالية للجمعية اعتبارا من اليوم األوق من شنننننه  كانون الثاا من   (25المادة )

 وت تهي يف اليوم احلادي والثالثني من شه  كانون األوق من تلك الس ة.كل س ة 
 

حسننب  طبالشنن أو االهلاء أو بالبيع امل  ولة وغري امل  ولة باألمواق التصنن ف يتم (26المادة )
 االيت:

 .وبت سيب من ا يئة االراضي واملباا  مبواف ة اجمللس (أ

 املشننننننننننننننرتيننات املعموق هبننازم و اا ذلننك يتم وف ننا لتعليمننات اللو ا عننلمبنن (ب
 باجلمعية. 

 
 

 تلغي هذه التعليمات التعليمات املالية الساب ة وأي تعليل ط أ عليها.  (27المادة )


