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صادرة (�ج' الفق�ة "%" م" ال�ادة  م2006) ل��ة 2ال�عل��ات ال�ال�ة لل���� ال��ي ل�قق االن�ان رق� (

، وال�ع0/الت ال�ق�ة (-ل�ة م2002) ل��ة 75" م" قانن ال���� ال��ي ل�قق االن�ان ال�,ق+ رق� (15"

رق�  ق=ل الل-�ة ال��ف�;/ة في جل��ها م"م وال�ع0/الت ال�ق�ة 2012 /22/12تار7خ  5/2012م-ل4 االم�اء رق� 

تار7خ  1/2017م، وال�ع0/الت ال�ق�ة م" ق=ل الل-�ة ال��ف�;/ة في جل��ها رق� 30/8/2016تار7خ  7/2016

    م.25/4/2017

  الف@ل االول  

 :+*(ن لأللفا% والع#ارات ال ال�ة ال�عاني ال����ه لها أدناه ما ل� ت�ل الق�
	ة خالف ذل�  )1ال�اده (

 .ال��12 ال(0	ي ل/ق(ق اإلن,ان :  ����ال

 .قان(ن ال��12 ال(0	ي ل/ق(ق اإلن,ان  : القانن 

 .م7ل5 أم	اء ال��12 : ال�-ل4

 .رئ�5 م7ل5 أم	اء ال��12 :  ال�ئ�4

 .األمانه العامه لل��12  : األمانه العامة

 .ال�ف(ض العام ل/ق(ق اإلن,ان @�ق ?ى أح*ام ه:ه ال عل��ات :  ال�فض العام


عات ال�ع�(ل بها في ال��12 ق#B األم(ال العائ�    ال�الي Hفال��E ال Fج)�@ Hا	ف یK)كل م:
ق�(د ال�/اس#�ة أو لاب 	O�� ال�, 	�ات ال�ال�ة وأداء   والق�ام وم�اق# ها وQنفاقها .لل��12 وحفOها

  .ت�ح�لها لل,7الت وال#Tاقات وال	�اذج ال�ق�ره ل:ل�

�أ في ال�(م األول مV شه� 2ان(ن الWاني مV 2ل س	ة وت	 هي في ال��ة ال ي ت#  ال��ه ال�ال�ة :
 .ال�(م ال/ادZ والWالث�V مV شه� 2ان(ن األول مV ال,	ة ذاتها

 .ال�(ازنة العامة لل��12   ال�ازنة :

 .أZ م#الغ ت�د لل��12 وفقًا ألح*ام القان(ن   :  اإلی�ادات

ة ج��ع االل 1امات ال� �ت#ة عل�ه @�(جF أZ ال�#الغ ال����ة في م(ازنة ال��12 ل غT�  : ال�فقات

ع أو عق� أو مE�وع أو تل��Eلفه   ت ��                        .ال ي ت� ص�فها في أوجه االنTEه ال

�V جانF ال�(ج(دات مV  ال���� ال�ق%0:? 
ب�ان ال(ضع ال	ق�Z لل��12 في نها+ة ال,	ة ال�ال�ة و
حق(ق ت7اه الغ�� 2�ا ی ?�V جانF ال�Tل(fات ما على  مV ه:ا ال#�ان ما +� لeه ال��12 وماله

  .ال��12 مV حق(ق وال 1امات

نEاH مع�V رص�ت له م���ات في م(ازنة ال��12 أو أZ نEاH م�(ل مV جهة أو    : ال��Mوع
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�(جF اتفاق�ة@جهات م/�دة . 


قة الق�� ال�1دوج في إث#ات ع�ل�اته ا  :)2ال�ادة (�0 h�#T12 ت��وال,7الت  ل�ال�ة في ال�فات�+F7 على ال
 .وم�ف(عاته ومق#(ضاته وص�ف نفقاته إی�اداتهB #ال� علقة @ق


قة الق�� ال�1دوج @أن 2ل ع�ل�ة مال�ة +ق(م بها ال��12 ت e(ن مV 0�ف�V م ,او
�V في �T@ ق��
و
Vدائ �واآلخ ،Vا م�ی� .الق��ة أح�ه

ق�� ای�اداته ونفقاته @/�m ی � ت/��ل ال,	ة ال�ال�ة @�ا على ال��12 اس ��ام أساس االس /قاق في   ): 3ال�ادة (
  )1(+��ها مV االی�ادات س(اء ق#?n أم ل� تق#B أو ال���وفات س(اء دفعn أم ل� ت�فع.

 Nال�اب Pال�

  )3لل�ادة (

   

االتي  فاإلی�اداتعلى ال��12 اس ��ام األساس ال	ق�Z في ق�� ای�اداته ال�ق#(ضة ونفقاته ال���فة 
B#فقات ال ي ل�  ل� تق	ة و2:ل� فإن ال�اس#/�خالل ال,	ة ال�ال�ة ال7ار
ة ال ت,7ل في ال�فات� ال

  .ت��ف خالل ال,	ة ال�ال�ة ال7ار
ة تلغى
 

  (Qضات األخ�  الف@ل الTاني (ای�ادات ال���� وال�ق=

وص(ل م(ال مV ق#ل ال�(Kف ال�الي @�ف ه ال(K�ف�ة أو مV ی	(ب ع	ه @�(جF االتق#B    )4ال�ادة (
 .ةلمق#(ضات أو ق,ائ� مال�ة مق�رة ذات أرقام م ,ل,

ال�افع 2امًال وتu�@ F e واضح مع ب�ان @اس� تق#B ال�#الغ @�(جF (وص(ل مق#(ضات) ت	�O   )5ال�ادة (
كاف عV الغا+ة ال ي ت� ق#B ال�#لغ مV أجلها وت,ل� ال	,�ة األولى مV ال(ص(ل إلى ال�افع 

 .ال	,�ة الWالWة في أرومة ال7ل� ىلف خاص له:ه الغا+ة وت#قو
/ فv @ال	,�ة الWان�ة في م

ت, ع�ل جل(د ال(ص(ل أو الق,ائ� ال�ل�ة ح,F ت,ل,ل ارقامها وال +7(ز ص�ف أو اس ع�ال أZ   )6(ال�ادة 
 .جل� وص(ل إال @ع� ص�ف أو اس ع�ال ال7ل� ال:Z ق#له

#(ضة مV تل� ال(اردة في وص(ل ال�ق#(ضات ها+ة 2ل ی(م مTا@قة م7�(ع ال�#الغ ال�قنی � في   )7ال�ادة (
والق,ائ� ال�ال�ة وفي حالة وج(د اخ الف @ال�#لغ فعلى ال�(Kف ال�ع	ي اشعار رئ�,ه ال�#اش� خT�ًا 

 .الالزمة اإلج�اءاتات�اذ و وعلى األخ�� ال أك� مV األم� 

وال,7الت ال�ال�ة ال�اصة لل�ئ�5 أن +*لف أZ جهة ی�اها م	اس#ة ل �ق�h ال�, 	�ات والق�(د   )8ال�ادة (
12�� .@ال

ت(رد أم(ال ال��12 ال�ق#(ضة إلى ال/,اب ال�اص بها ل�x ال#	� ال�ع �� وال +7(ز ف ح أكW� مV   )9ال�ادة (
 x�ه نفقاته وم�ف(عاته األخ	ف م�12 وت��� .ح,اب ت(دع ف�ه إی�ادات ومق#(ضات ال

(ال ال�ق#(ضة أو ال ��ف بها @أZ ص(رة 2انn وت/n األم ت(ر
� ال +7(ز ألم�V ال�	�وق تأخ��  )10ال�ادة (

                                                           
1
 م. 30/8/2016تاريخ  7/2016) بقرار اللجنة التنفيذية رقم 3تم تعديل المادة ( - 
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 .0ائلة ال�,yول�ة ال17ائ�ة

) دی	ار أردني أو ما 200ال +7(ز ألم�V ال�	�وق االح فا% @�ق#(ضات ت1
� ق�� ها عV مz ي (  )11ال�ادة (
 .+عادلها @ال	ق� األج	#ي @أZ حال مV األح(ال إال @�(افقة ال�ئ�5 ال�T�ة

 أو دون وجه حh �د االم(ال ال�ق#(ضة إذا اس (ف�n خTا،ت - أ  )12ال�ادة (

�(ج#ها إال @ق�ار مV - ب@ B#ق#(ضات ال ي ت� الق� .ال�ئ�5 ال ت�د االی�ادات @ع� اتالف ا+�االت ال

ی (جF على ال�(Kف ال�الي أن +ق�م 2فالة ع�ل�ة م��قة و
*(ن ال�ئ�5 ال�#اش� لل�(Kف م,yوًال   )13ال�ادة (
eأخ: ه:ه ال Vع �O	ل على أن ت�فeنفاذها ومالءة ال Vلل أك� م �قها 2ل س ة أشه�فاالت وت�ق

الeفاالت ت/n االش�اف ال�#اش� لل��ی� ال 	ف�:Z وعلى أن ی /�ل ال��12 ما +��ه مV نفقات 
 .الeفالة

�	(حة لل��12 ب�ون ت/�د أوجه االنفاق م	ها ا  )14ال�ادة (�ی�ادًا لل��12، ی � ق�� ال�,اع�ات واله#ات وال #�عات ال
أما في حال ال/�(ل على ال�,اع�ات واله#ات وال #�عات @�(جF اتفاق�ات مع ح*(مات أو 

مyس,ات أو جهات أخ�x ف (دع في ح,اب امانات ال��12 وت�?ع في 0�
قة واج�اءات ق#?ها 
 .وق��ها وص�فها ألح*ام ه:ه ال عل��ات

ق#(ضة في ال#	� في نف5 ال�(م وعلى رئ�,ه ال�#اش� أن على أم�V ال�	�وق أن ی(دع األم(ال ال�  )15ال�ادة (
 .ی اك� مV ذل� إال في ال/االت ال ي ی(افh عل�ها ال�ئ�5 خT�اً 

�(ح   )16ال�ادة (,�في ال/االت االس W	ائ�ة ال ي +?T� ف�ها أم�V ال�	�وق ق#B م#الغ ت1
� على ال/� ال
اعالم رئ�,ه ال�#اش� ب:ل� الت�اذ االح فا% @ه وال +, T�ع ای�اعها في ال#	� ی (جF عل�ه 

 .االح �ا0ات الالزمة وعل�ه ال أك� مV ت(ر
� ال�#لغ إالى ال#	� في ص#اح ال�(م ال الي

على ال�ف(ض العام أو مV +ف(ضه ال أك� مV ع�م ج�ع أZ مهام أم�V ص	�وق وم�قh ح,اب ال#	�   )17ال�ادة (
�(Kف واح� مه�ا 2انn األس#اب وت/n أK Z�ف@. 

  )18دة (ال�ا

  

  

  

  

+F7 ت(خي ال�قة وال(ض(ح ع	� 2 ا@ة ال	�اذج ال�ال�ة وال(ص(ل وال�خ{ والق,ائ� وع�م الل7(ء  - أ
 V�Tن اإللغاء ب(ض(ح خات� (ملغي) ووضع خ)*
إلى الغائها إال في حالة ال�Tأ في 2 ا@ة م#الغها و

#F االلغاء وت(قع م عارض�V على 2ل ن,�ة مV ن,خ ال(ص(ل أو الق,ائ� و
* F على 2ل ن,�ة س
مV ق#ل ال�(Kف ال:Z قام @اإللغاء ورئ�,ه ال�#اش� ش�
Tة االح فا% @7��ع ال	,خ ال�لغاة في 

 .ال7ل�

ع	� اك Eاف أZ خTأ غ�� ال(ارد في الفق�ة (أ) أعاله في ت	O�� ب�انات ال�, 	�ات وال	�اذج  -ب
 )� و
 � ذل�Kف ال�	�O لها ال�ال�ة @اس W	اء (وص(ل ال�ق#(ضات) +�(ب ه:ا ال�Tأ مV ق#ل ال

@FTE ال�Tأ @ال/#� األح�� و
عاد 2 ا@ة ال#�انات ال�/�/ة @ال/#� األزرق و
(قع @7ان#ه مV ق#ل 
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  F
 .مV أج�x ال �(

+��ر ال�ئ�5 األم� ال�الي في ب�ا+ة 2ل س	ة مال�ة و
أذن @�(ج#ه @ال��ف مV م���ات   )19ال�ادة (
 .ال��12 ال��ص(دة في م(ازن ه

  )20ال�ادة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ی (لى ال�ف(ض العام ال�الح�ات ال ال�ة :

االنفاق مV ال����ات ال��ص(دة في م(ازنة ال��12 وله @�(افقة ال�ئ�5 تف(
B ه:ه   - أ
12��  .ال�الح�ة ل�(Kف�V رئ�,��V في ال

��جع ال�� { وفh عق� ال	فقة (ق�ار االنفاق) و
ق�� @عق� ال	فقة "الق�ام @اص�ار ق�ار مV ال  - ب
 12��
عات ال ي ت/�د صالح�ة االنفاق ال:Z مV شأنه أن ی�تF ال 1امًا م/�دًا على ال�E ال

  )1(@ع� ال أك� مV ت(اف� ال����ات ال(اردة في م(ازنة ال��12 او ال�E�وع".

ت�ف�ة ال	فقة مع1زة ب(ثائh اث#ات ال	فقة و
ق�� ب �ف�ة ال	فقة ع�ل�ة ت/�ی� مق�ار  -ج
 : قاق @E*ل نهائي وفقًا ل�ا یلياالس /

1 -   Hو�Eال �ق(لة ب (اف	� ال ال�ة: ش�اء الل(ازم واألم(ال ال

 .فقة	عق� ال 

  خ
�ل ال�#لغ وال ارEاالس /قاق على أن ت Fال#ة صاحTفات(رة م V,�ة األولى م	ال
واالس� الeامل والع	(ان ال(اضح ورق� ال ,ل,ل ما أم*V ون(ع الل(ازم م(قعة وم��قة 

 ص(ل مV ال�ف(ض العام أو مV +ف(ضه. ح,F األ

  العق� م(قعًا Hو�ش hوف n�ض#u اس الم +ف�� أن الل(ازم واألم(ال ال�	ق(لة ق� اس ل
 .ح,F األص(ل مV ل7	ة االس الم

  � Eم F0ل x م/لي. 

 األص(ل F,ات اإلدخاالت م(قعة ح�	م,  V,�ة األولى م	ال. 

 :االشغال ب (اف� الE�وH ال ال�ة - 2

 فقة	عق� ال. 

                                                           
1
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012) فقرة (ب) بناء على قرار مجلس االمناء بجلسته رقم 20تم تعديل المادة ( 
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 	ال Vاألص(ل م��قة م F,االس /قاق ح Fصاح ( ال#ةTم) فات(رة Vة األولى م�,
 .ال�ف(ض العام أو مV +ف(ضه

  ها�17ة وسع	���ات ال�	17ة (دف � األق�,ة) ی ?�V أق�,ة األع�ال الeج�ول ال
 .ح,F العق� وق�� ها م(قعة مV الل7	ة ال�� �ة

 فات الالزمة ق� ح17ت إال في حالة�أن ال (ق Vة ال أك� م�هائ	ال�فعة ال. 

  Hو�وش hا ی ف�ال أك� مV أن االح فا% @*فالة ح,V ال 	ف�: وأنها سار
ة ال�فع(ل @
 .العق�

 العق� ذل� Hو�ش FلT ما ت�	انة ع�تق�+� 2فالة ص. 

  hف�أن ت F7+ العق� Vة) م��ة (األخ�هائ	ل ال�فعة الW�ع	�ما تe(ن ق��ة ال�Tال#ة ت
:ه ال�*ال#ة ت�Wل ال�فعة األخ��ة وانه ل� ی#h له @Eهادة مV ال� عه� تف�� أن ق��ة ه

 .أZ اس /قاقات @�(جF ه:ا العق�

 :تق�+� ال��مات ب (اف� الE�وH ال ال�ة - 3

 فقة	عق� ال. 

 ف(ضه+ Vف(ض العام أو م� .فات(رة مTال#ة صاحF االس /قاق م��قة مV ال


عات عالوة ال,ف� وال	قل و�fل ال 	قالت: ب (اف� ق�ار ال��جع ال�� { (ال�(ا - 4�E ال F,فقة ح
 :ال��ع�ة) مع1ز @أح� ال#�انات ال ال�ة ال ي تع #� @�Wا@ة مTال#ة

 ف(ضه+ Vف(ض العام أو م� .ب�ان ال,ف�ات ال�ق�رة م��قة ح,F األص(ل مV ال

  ها�ها وال	م �اك1 ال ي ت� ال,ف��ب�ان ال�,افات ال�قT(عة، أو ع�د ال,ف�ات وال
 .ل مV ال�ف(ض العام أو مV +ف(ضهح,F ال	�(ذج ال�ق�ر م��قًا ح,F األص( 

5 -  x�فقات األخ	ال: 

 .ال�واتF ب (اف� ق�ار ال ع��V مV ال��جع ال�� { وf�انات ت/�ی� ال�اتF والعالوات - 6

7 -  Vر مع#أ وم(قعًا م�ق�أج(ر الع�ال ب (اف� ق�ار ال ع��V مV ال��جع ال�� { وال	�(ذج ال
 .صاحF االس /قاق وم��قًا ح,F األص(ل

ي ب (ف� ق�ار ال��جع وال	�(ذج ال�ق�ر مع#أ وم(قعًا مV صاحF ب�ل الع�ل االضاف - 8
 .االس /قاق ح,F األص(ل



 

 6

  

  

) دی	ار لل�E{ 200ال�*افآت لل�(Kف�V ومق�مي ال��مة ال�yق ة لل��12 وf/� اعلى ( - 9
 ) 1(ال(اح� وما زاد +ع�ض على م7ل5 االم	اء.


عات ال +7(ز انفاق أZ م#لغ مV أم(ال ال��12 إال @�(جF  )21ل�ادة (ا�E ات ال����.وت(ف� ال
)2(

 

�(جF م, 	� ص�ف مع1ز ب(ثائh ت�ف�ة ال	فقة ح,F   )22ل�ادة (ا@ } ��ت��ف ال	فقة @ق�ار مV ال��جع ال
 .ن(عها

ی	�O م, 	� ال��ف في ال(ح�ة ال�ال�ة في ال��12 مV أرfع ن,خ مع1زا ب(ثائh اث#ات ت�ف�ة  - 1 )23ل�ادة (ا
@�u واضح ال�#لغ رق�ًا و2 ا@ة واس� صاحF االس /قاق ال	فقات @ع� ت��+قها و
n#W عل�ه 

 �O	ها و2 ا@ة اس� م �فقة وماه	(انه ال(اضح ومل��ًا ی(ضح ن(ع ال	ثالثة مقا0ع وع Vم
م, 	� ال��ف مV ثالثة مقا0ع وت(ق�عه وال ار
خ على أن +/ فv م	�O ال�, 	� @ال	,�ة 

 .ال�ا@عة

 .م V ال�, 	� وfالل(ن األح�� ان ی � ت�و
V ق��ة االق Tاعات ال� /ققه على - 2

� ال��ف في س7ل م�اق#ة ال����ات (ال اد+ات) أو ی � ادخاله على جهاز ال/اس(ب 	 +,7ل م,  )24ال�ادة (
@ع� ال أك� مV ت(ف� ال����ات وأنها غ�� مل 1م بها لغا+ة أخ�x، على أن ی � ال ,7�ل ت/n رق� 

و
(قع ال�(Kف ال�� { مع 2 ا@ة اس�ه مV  م ,ل,ل +,�ى (رق� ال أد+ة) لeل ب	� في ال�(ازنة
 .ثالثة مقا0ع وال ار
خ و
ع #� ت(ق�عه إق�ارًا م	ه ب (ف� ال����ات

ی(قع م, 	� ال��ف مV ال�ف(ض العام أو مV ق#ل ال�(Kف ال�ف(ض مV ق#له و
ع #� ت(ق�عه شهادة   )25ل�ادة (ا
 .@أن االج�اءات ت�n ح,F األص(ل

م, 	� �ف على ال��قh ال�اخلي ال:Z عل�ه ت�ق�h ج��ع م/ (
ات ومع1زات +/ال م, 	� ال�  )26ل�ادة (ا
 Hو�Eال ال��ة ال�ال�ة و
(قع مV ق#له اشعارا م	ه @اك Oواألن V�م(افق ه للق(ان xف وم��ال�

 .ال�Tل(fة مع 2 ا@ة اس�ه مV ثالثة مقا0ع وال ار
خ

 :قh +�(ب على ال	/( ال اليفي حالة اك Eاف خTأ في م, 	� ال��ف مV ق#ل ال��  )27ل�ادة (ا

 مV ق#ل ال��قh إذا 2ان ال�Tأ في الع�ل�ات ال/,اب�ة -1

إلعادة ال�, 	� إالى ال�ف(ض @االنفاق @�(جF الئ/ة ت�ق�h إذا 2ان ال�Tأ في اإلس� أو الق��ة  -2
�ة ال�ال�ة الج�اء الالزمOواألن V�أو م�الف ه للق(ان. 

 

                                                           
1
 .22/12/2012تاريخ  5/2012) بناًء على قرار مجلس االمناء بجلسته رقم 20الى المادة ( 9تم اضافة البند  - 

2
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012رقم بجلسته ) بناًء على قرار مجلس األمناء 21تم تعديل المادة ( - 
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�ال اج�اءات اجازة ص�فه إلى أم�V ال�	�وق وعل�ه أن +ق(م @�ا +/ال م, 	� ال��ف @ع� ا  )28ل�ادة (اe س
 :یلي

�ال م Tل#ات ت�ق�قه واجازته -e ات واس���� .ال أك� مV ت,7�ل ال�, 	� في س7ل م�اق#ة ال

7��ع   -@ B#ق �أم ��O	ت V@ع� ال أك� م ��ف ,�ت	O�� ش�� @�افي ق��ة ال�, 	� @اس� ال
 .لى أن ی � ت	O�� وص(ل مق#(ضات (أو ش��) @ق�� هااالق Tاعات م#(fة ح,F ن(عها ع

  )29ل�ادة (ا

  

 Nال�اب Pال�

  ):29لل�ادة (

@ع� ت	O�� وت(ق�ع م, 	� ال��ف مV ق#ل ال�/اسF ی � ت(ق�عه وت�ق�قه مV ق#ل 2ل مV رئ�5 وح�ة 
)1(الyEون ال�ال�ة وم�ی� ادارة الyEون ال�ال�ة واإلدار
ة.

 

 ��Eع ال�ف ب (ق�ال� �	ا@ق ه مع م, Tقه وم�وت�ق ��Eال ��O	وق @ع� ت�	ال� V�ق(م أم+
�ال ال (اق�ع على e ع الس�ال (ق@ V�ف(ض�مV فzة(ج) وارساله مع م, 	� ال��ف إلى ال

 :ال	/( ال الي

 .ت(ق�عه مV ال�ف(ض مV فzة (ب) إذا 2انn ق��ة الE�� ال ت 7اوز ألف دی	ار - 1

ت(ق�عه مV مف(ض ثالm مV فzة (أ) @االضافة إالى ال (ق�ع�V ال,ا@ق�V إذا 2انn ق��ة  - 2
 .الE�� ت1
� عV ألف دی	ار

+7(ز لل�(Kف ال�ف(ض @ال (ق�ع مV فzة (أ) أن ی(قع ب�ًال مV ال�(Kف ال�ف(ض   - 3
(ق�ع مV فzة (ب) 2�ا +7(ز لل�(Kف ال�ف(ض @ال (ق�ع مV فzة (ب) أن ی(قع ب�ًال مV @ال 

  .ج)ال�ف(ض مV فzة (
  

  )30ل�ادة (ا

  

  

�P ال�ابN ال

  )30لل�ادة (

  

:Vات م*�Eف وال�ات ال��	ع م, �2(ی � ت(ق(   

 ال�ف(ض العام أو ال�ئ�5 @ال	,#ة الى ال	فقات ال7ار
ة ال� e�رة. - 1

ال�ف(ض العام أو ال�ئ�5 @االضافة الى أم�V ال�	�وق @ال	,#ة الى ال	فقات ال�أس�ال�ة غ��  - 2
 ال� e�رة. 

  .عل�ه مV م(Kف�V إث	�V مف(ض�V له:ه الغا+ة ال +7(ز ص�ف أZ ش�� مال� ی � ال (ق�ع

                                                           
1
 م. 25/4/2017تاريخ  1/2017) بناًء على قرار اللجنة التنفيذية في جلستها رقم 29تم تعديل المادة ( - 

2
 م. 25/4/2017تاريخ  1/2017نفيذية في جلستها رقم () بناًء على قرار اللجنة الت30تم تعديل المادة ( - 
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 .ی � ت,ل�� الE�� إلى ال�, ف�� أو مV +ف(ضه خT�اً   )31ل�ادة (ا

�ال اج�اءات ال��ف +ق(م أم�V ال�	�وق @ف�ز م, 	� ال��ف 2�ا یلي  )32ل�ادة (اe ع� اس@: 

+/ فv @ال	,�ة األولى مV م, 	� ال��ف ومع1زاته على أن ال ی � اتالفها إال @ق�ار مV ال�ئ�5  -أ
 ). س	(ات 5@ع� م�ور ف �ة على اإلح فا% بها أقلها (

+/(ل ال	,�ة الWان�ة إالى م	�O ال�, 	�ات الث#ات الق��ة في س7ل م�اق#ة ال����ات في  -ب
 .�قات ان وج�تع�(د ال��ف(عات الفعل�ة وت,(
ة أZ ف

 .ی�فh ال	,�( الWالWة مع الE�� ل�احF العالقة -ج

) ی�فh مع الE�� ال	,�ة األولى مV م, 	� ال��ف إذا 2ان 32على ال�غ� م�ا ورد في ال�ادة (  )33(ل�ادةا

h مع �� ص�ف�0 Vفها ع�ال ی � ص� .الE�� @ق��ة رواتF م(Kف�V أو أج(ر ع

 :الT�ق ال ال�ة @إح�xل�, /ق�ها  ت�فع ال�واتF واألج(ر  )34(ل�ادةا

1. ��E@ ة�االس /قاق م#اش Fل�اح 


h مع �� ص�ف مV م(Kفي ال��12 على أن +*(ن م*ف(الً   .2�0 Vع 


h ال#	� @TلF خTي مV ال�(Kف  .3�0 Vع. 

  

  )35(ل�ادةا

  

 :على مع �� ص�ف ال�واتF واألج(ر أن +ق(م @�ا یلي

ال (ق�ع في ال�*ان ال�/�د ل:ل� على م, 	� دفع اس /قاقات 2ل م(Kف أو عامل مقابل  .1
 .ال��ف @ع� ال n#W مV ش��� ه

ق�� اس /قاقات 2ل م(Kف أو عامل ل� ی � اس الم رات#ه خالل م�ة اس#(ع�V @ع� ان هاء  .2
الEه� @اس� صاحF االس /قاق و
* F رق� وتار
خ وص(ل ال�ق#(ضات ال:Z ی � ق�� ال�#لغ 

 .م, 	� ال��ف @�(ج#ه أمانات ب�ًال مV ت(ق�ع على

إرسال ال	,�ة األولى مV ال�, 	� @ع� دفع ال�واتF إالى رئ�,ه ال�#اش� لل أك� مV أن ت�  .3
ال�فع إلى م, /ق�ه ومV ث� ی � حفv ه:ه ال	,خ في م*ان أم�V وفقًا ل �	�ف م/�د ل,ه(لة 

 . ال�ج(ع إال�ه ع	� ال?�ورة
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    WالTال�لفالف@ل ال  

ًا +��ف مق�مًا لل��ل/ة العامة لغا+ة م/�دة وت, �د او ت,(x @ع� ت�Wل ال,لفة م#لغ  - أ  )36(ل�ادةا
االن هاء مV ه:ه الغا+ة وت��ف على ح,اب م���ات م�ص(دة في م(ازنة 

 ال��12 أو ال�E�وع. 

)1(ال +7(ز اس ع�ال ال,لفة لغ�� الغا+ة ال ي ص�فn مV أجلها.  - ب
 

 :صالح�ة ص�ف ال,لفة  )37(ل�ادةا

  اذا 2ان مق�ار ال,فلة ال ی 7اوز الفي دی	ار.@�(افقة ال�ف(ض العام  - 1

�(افقة ال�ئ�5 اذا 2ان مق�ارها ی1
� على الفي دی	ار وال ی 7اوز خ�,ة االف دی	ار. - 2@)2(
 

 أن(اع ال,لف  )38(ل�ادةا


ة ذات م#الغ  - 1�Wة أو ن��ال,لفة ال�ائ�ة: وهي سلفة ت��ف لل�(Kف ل�(اجهة حاجات م, 

 .ة وتق ?�ها 0#�عة الع�ل وت, عاض خالل ال,	ة ال(اح�ةصغ��ة ت��ف لل��ل/ة العام

سلفة نفقات : وهي سلفة ت��ف لل�(Kف ل�(اجهة ت	ف�: ع�ل مع�V أو ش�اء ل(ازم م/�دة أو   - 2

 .ت(ف�� سلعة خ�مة أو م(اجهة نفقات عاجلة

سلفة على ح,اب ال��اومات: ت��ف لل�(Kف أو ال�E{ ال�*لف @�ه�ة داخل أو خارج   - 3

eل��ة لل��ل/ة العامة @�(جF تعل��ات االن قال وال,ف� ال�اصة @ال��12 وتعل��ات شyون ال

12��  . م(Kفي وم, ��مي ال

سلفة ل 	ف�: انTEة ال�Eار
ع: ت��ف ل�V ه( م�(ل @�ه�ة م/�دة على ح,اب ال�E�وع  - 4

  )3(.وم�ص(د لها م#لغ م/�د ف�ه

فة م,yوًال ش���ًا عV ق�� ها وتع #� دی	ًا عل�ه +*(ن ال�(Kف او ال�E{ ال:Z ت��ف له ال,  )39(ل�ادةا

                                                           
1
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012رقم  بجلسته ) بناًء على قرار مجلس االمناء36تم تعديل المادة ( - 

2
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012رقم  بجلسته ) بناًء على قرار مجلس االمناء37) من المادة (2) والبند رقم (1تم تعديل البند رقم ( - 

3
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012) بناًء على قرار مجلس االمناء بجلسته رقم 38) الى المادة (4تم اضافة بند رقم ( - 
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ح ى ی � ت,(
 ها واذا ل� ی � س�ادها او ت,(
 ها +7�Z ت/��لها م	ه @الT�ق القان(ن�ة على ان ت �: 
كل االج�اءات الالزمة @الT�ق القان(ن�ة على ان ت �: 2ل االج�اءات الالزمة ل?�ان اس �داد 

 ) 1(وت,(
ة ال,لفة.

ى حامل ال,لفة ال�ائ�ة أن +�,� دف � ص	�وق سلفات ال	فقات ال�ق�رة +ق�� ف�ه 2ل م#لغ +��ف عل  )40(ل�ادةا
م	ها، مع ب�ان الق��ة الeاملة لل,لفة و
 � اس عاض ها @ع� تق�+� ال	,�ة األولى مV دف � ص	�وق 

.ال,لفة مع1زة @ال(ثائh ال ي تn#W ت�ف�ة ال	فقة
)2(

 

    

اعد العمل المحاسبي في ادارة المال العام إذ ال يجوز للموظف فتح ) لمخالفتها قو41ألغيت المادة (
)3(حساب باسمه الشخصي نهائياً اليداع األموال العامة.

  
 


عات ذاتها ال� علقة @��ف وم�اق#ة نفقات ال��12 و
ع #� حامل و +�?ع ص�ف ال,لف   )41(ل�ادةا�E فقًا لل

عاتال,لفة م,yوًال ش���ًا عV أZ نق{ أو اه�ال +/��E أ+ة م�الفة ل ل� ال Vها وع�ل ف. 

+ف ح ل�x ال��12 دف � اس اذ م,اع� خاص تق�� ف�ه ج��ع ال,لف ال���وفة @/�m +ف ح صف/ة أو   )42(ل�ادةا
 .أكW� لeل سلفة أو ش�{

 :على حامل ال,لفة أن +ق(م ب ,�ی�ها في ال/االت ال ال�ة  - أ  )43(ل�ادةا

1 - 12��  .ألZ جهة أخ�x  ال	قل مV ال
 . 0#�عة الع�ل تغ��� - 2

 .إنهاء أو ان هاء ال��مة - 3

  .إذا 0لF م	ه ذل� - 4

  ع(دة ال�E{ مV ال�ه�ة ال�س��ة - 5

 . ت,�ی� ال,لفة ال�ائ�ة خالل شه� 2ان(ن االول مV 2ل س	ة مال�ة +7�Z  -ب

 .ت,�د سلفة ال	فقات ال�yق ة حال ان هاء الغ�ض ال:Z ص�فn مV أجله -ج

ال,لف اال @�(افقة و ال�, ��م ال ي تe(ن ذم ه مEغ(لة ل/,اب ال +7(ز ص�ف سلفة لل�(Kف ا  )44(ل�ادةا
)1(ال�ف(ض العام.

 

                                                           
1
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012) بناًء على قرار مجلس األمناء بجلسته رقم 39تم تعديل المادة ( - 

2
) وغير معروف إذا كان هناك خطأ في الترقيم أو 67،66،65) وعدم وجود المواد (41ات بسب إلغاء المادة () الى أخر التعليم40تم إعادة ترقيم المواد من المادة ( - 

 م. 30/8/2016تاريخ  7/2016حذف لهذه المواد بموجب قرار اللجنة التنفيذية رقم 

3
لمخالفتها قواعد العمل المحاسبي إذا ال يجوز للموظف فتح حساب  22/12/2012تاريخ  5/2012) بناًء  على قرار مجلس األمناء بجلسته رقم 41تم إلغاء المادة ( - 

 باسمه الشخصي. 
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على أع?اء م7ل5 األم	اء أو ال�(Kف�V أو ال�, ��م�V الل:یV ت	 هي ع?(
 ه� أو ی � إنهاء   )45(ل�ادةا
12�� .خ�ماته� أو ق#(ل اس قاالته� وج(ب ال/�(ل على ب�اءة ذمة مV الق,� ال�الي في ال

  اج�اءات ص�ف ال�لف  )46(ل�ادةا


عات ال�ال�ة ال�ع�(ل  .1�E ال hف ال,لف وف�هابت�. 

ی	�O أم� اعTاء سلفة @ق��ة ال,لفة ال�Tل(fة واس� حاملها والغا+ة مV ص�فها وال7هة  .2
 .ال�Tال#ة لها و2�ف�ة ت,�ی�ها ث� ی	�O ال�, 	� @ق��ة ه:ه ال,لفة

 .فة رق�ا م ,ل,الً +,7ل ال�, 	� في ت,7�ل تأد+ة ال,لفات وتأخ: 2ل سل .3

  .ت�حل ال,لف ال���وفة على دف � اس اد ال,لفات ال�,اع� ح,F ن(ع ال,لفة .4

 .ی	�O ج�ول @ال,لف ال���وفة ح,F ال	�(ذج ال�ق�ر .5

 :اج�اءات ت�0ی0 ال�لف  )47(ل�ادةا

إذا ص�فn ال,لفة @الeامل مV ق#ل ال�E{ : ی � ص�ف نفقات مع1زًا @ال(ثائh الالزمة ل �ف�ة  -أ
قة على ح,اب ال����ات ال ي ص�فn ال,لفة مV أجلها و
/,� 2امل ال�, 	� ل/,اب ال	ف

 .ال�, �دةال,لفات 

إذا ص�ف ج1ء مV ال,لفة وfقي ال17ء اآلخ� م	ها، ف� � دفع ال�ص�� ال	ق�Z مقابل وص(ل  -ب
 .ال�ق#(ضات أما ال17ء اآلخ� ف�عالج 2�ا ورد في ب	� (أ) مV ه:ه ال�ادة

�	(حة له ع	� اس ��امهاعلى حامل ال,لف -ج� .ة أن ال ی 7اوز مق�ار ال,لفة ال

 .ی � ت,7�ل ال,لف ال�, �دة في ال,7ل ال���{ ل:ل� -د

  الف@ل ال�ا(ع االمانات  

ت�Wل األمانان ال�#الغ ال�ق#(ضة أو ال�ق Tعة 2(د+عة ل/,اب م, /ق�ها أو ل��فها على نEاH   )48(ل�ادةا
Vق#(ضة م� .ق#ل ال��12 ل/,اب الغ�� في ح,اب األمانات مع�V وتق�� األمانات ال

 .ت�?ع األمانات مV ح�m ق#?ها وحفOها وص�فها ألح*ام ه:ه ال عل��ات  )49(ل�ادةا

 :تق,� األمانات إلى  )50(ل�ادةا

هي ال ي ت�Wل ال�#الغ ال ي ت��{ لالنفاق على نEاH مع�V أو  :األمانات ال����ة .1
غ�� ال�, غل م	ها @ع� إن7از ال	EاH أو ت/ق�h  غا+ة م/�دة على أن ی � ت/(
ل ال�ص��

 .فاق عل�هتالغا+ة ح,F ما ت� اال

                                                                                                                                                                                                                    
1
 . 22/12/2012تاريخ  5/2012) بناًء على قرار مجلس األمناء بجلسته رقم 45تم تعديل المادة ( - 



 

 12

2. Fوات�اعات الT عات  :أمانات اق
�E ف وفقًا لل�ات ال��	م,  Vاعها مT هي ال ي ی � اق
وال عل��ات ال�T�ة وعلى ال��12 ارسالها إلى ال7هة ال�� �ة خالل ف �ة ال ت 7اوز 

  .م	 �ف الEه� الالحh لق#?ها

هي ت�Wل ال�#الغ ال ي ی � اق Tاعها أو  :أمانات ال�وائ� وال�yس,ات العامة وال�اصة واالف�اد .3

عات أو اتفاق�ات أو �Eت Vات7ة ع	ها ال�ف h/ها لل7هات صاح#ة الOلها أو حف�ت/�

12�� :ال 1امات و
 (جF على ال

4.  x�:أمانات أخ  ��ق#(ضة غ��ع�وفة أو ال�#اغ ال�ق#(ضالوت�Wل ال�#اغ ال Vادة م
ة @ال1
جهات م� لفة أو م#الغ الE�*ات ال�ال�ة غ�� ال�ق�مة لل��ف خالل ال��ة ال�/�دة لها 

وت�?ع مV ح�m ق#?ها وص�فها لالح*ام ال� علقة @الE�*ات ال�ق#(ضة وال�,/(fة ال(اردة 
 .في ه:ه ال عل��ات

  ر
خ ق��ها الى ح,اب) س	(ات مV تا5ت/(ل أرص�ة األمانات ال����ة @ع� م�ور خ�5(  )51(ل�ادةا

ای�ادات ال��12 ، و
7(ز لل�ئ�5 رد األمانات ال�ق#(ضة ل/,اب ای�ادات ال��12 إلى م, /ق�ها إذا 
 .كانn ه	اك أس#اب م#�رة ل:ل�

ال +7(ز لل��12 تغ��� أوجه انفاق األمانات ال����ة @ع� ق��ها إال @�(افقة ال�ئ�5 وم�اعاة أZ   )52(ل�ادةا
 .فاق�ات ال�عق(دة مع ال7هات ال�ان/ةش�وH واردة في االت

  الف@ل ال]ام4  

  :ی (لى ال�ف(ض العام أو مV +ف(ضه ما یلي  )53(ل�ادةا

 .� س�(لة مال�ة 2اف�ة ل�(اجهة االنفاق على م Tل#ات ال��12�م ا@عة ت(ف .1

2. 12�� .الق�ام ب /�ی� سقف مالي شه�Z ل	فقات ال

 .�ة ال(اردة لل��12 مV ال7هات ال�� لفةم ا+عة ال�	ح وال�,اع�ات ال	ق�+ة والف	�ة الع�	 .3

 .م ا@عة س/(fات الق�وض وت,�ی�ها .4

  .ال أك� مV إع�اد م:2�ة ت,(
ة ال#	� ع	� ورود E2ف ال#	� في نها+ة 2ل شه� .5

 

  )1(الف@ل ال�ادس  

 .الE�*ات ال�ق#(ضة وال�,/(fة وت�ق�h ح,اب ال#	�  )54(ل�ادةا

                                                           
1
تاريخ  7/2016من والتاسع) بموجب قرار اللجنة التنفيذية رقم تم إعادة ترقيم الفصول من الفصل السادس الى أخر التعليمات لعدم وجود الفصول (السابع والثا - 

 م. 30/8/2016
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نn ق�� ه إذا 2ان ال,احF دائ�ة ح*(م�ة أو بل�+ة أو الE�*ات ال�ق#(ضة : +ق#ل الE�� مه�ا 2ا - 1
 .ش�2ة م,اه�ة عامة

) دی	ار أردني أو ما +عادله @ال	ق� األج	#ي دون 1000+ق#ل الE�� ال:Z ال ت 7اوز ق�� ه ألف (  )55(ل�ادةا
ت��یh مV ال#	� ال�,/(ب عل�ه وال +7(ز ق#(ل ش�*ات غ�� م��قة أو ش�*ات غ�� م��ف�ه 

 .دة مV ساحF واح� ی1
� م7�(عها على ألف دی	ار�(ب	e�ة) م ع

) إذا زادت ق�� ه 55ال +ق#ل الE�� ال�,/(ب مV ق#ل أش�اص أو جهات غ�� ال�:2(رة في ال�ادة (  )56(ل�ادةا
�ل / 
على الف دی	ار إال إذا 2ان ش�*ا م��ف�ًا (ب	e�ا) أو 2ان م��قًا مV ال#	� ال�,/(ب عل�ه و

 .ة وال��ن�ة إذا خالف ذل� ع	� اعادة الE��ال�(Kف ال�,yول�ة ال17ائ�

على أم�V ال�	�وق وال�ف(ض�V @ق#B أم(ال ال��12 ت�ق�h الE�*ات ق#ل ق#?ها وال أك� مV   )57(ل�ادةا
اس �فاءها للE�وH ال(اجF ت(اف�ها ف�ها وت#W�n ع	(ان ال,احF 2إج�اء اح �ازZ ل�Tال# ه ع	� 

 .ال?�ورة

#F ع�م ال(فاء س(اء 2ان ذل� لع�م وج(د ق��ة 2اف�ة له أو لل� 	اع عV دفعة ألZ إذا أع�� الE�� @,  )58(ل�ادةا
س#F 2ان +ق�� ذمة على ال�*لف ال:Z دفعه وعلى ال��12 اس �عاء ال,احF وتeل�فه ب�فع ق�� ه وQذا 


عات ال��ع#ة�E ال Fج)� .ل� ی � ال�فع ف� (جF على ال��12 ت/��له @

*ات ال��ت7عة @E*ل +Oه� 2افة ال�عل(مات ال��ونة على الE�*ات مWل +ف ح س7ل خاص @الE�  )59(ل�ادةا
 .ق�� ه ورق�ه وتار
�ه وال#	� ال�,/(ب عل�ه والغا+ة ال ي س#h وق#B مV أجلها

ع	� دفع ق��ة الE�� ال��ت7ع +ق�� في ال,7الت @ق�� ع*,ي للق�(د ال,ا@قة ل�Oه� اب�اء ذمة   )60(ل�ادةا
 .ال�*لف

�(جF ش�*ات م,/(fة على ال#	� ال�ع �� وفh الE�*ا  )61(ل�ادةا@ 12��ت ال�,/(fة: ی � دفع األم(ال مV ال
 .الق(اع� ال ي ت/�دها اج�اءات ال��ف

+,7ل الE�� ال�,/(ب على ال#	� في س7ل خاص ی(ضح 2�ف�ة ت,ل�� الE�� لل�, ف�� على أن   )62(ل�ادةا
� م, ل� الE�� مV ثالثة مقا0ع ووس�لة اث#ات ی#�V ف�ه رق� الE�� وتار
�ه وق�� ه واس� ال�, ف�� واس

 .ال��E�ة لل�, ل�

  :ی � ت,ل�� الE�� ال�,/(ب إالى ال�, ف�� @إح�x ال(سائل ال ال�ة  )63(ل�ادةا

  .ت,ل��ه إلى ال�, ف�� أو مV +ف(ضه خT�ًا @االس الم.1

#ارة "+��ف ت,ل��ه إلى ال�ف(ض @االس الم @�(جF تف(
B خTي مV ال�, ف�� و
� � الE�� @ع. 2
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  ."لل�, ف�� االول

 ).ارساله @ال#�
� ال�,7ل إلى ع	(ان ال�, ف�� مع خ � الE�� @ع#ارة (+��ف لل�, ف�� األول. 3

  ال�قار�7 ال�ال�ة ال�ا(عالف@ل   


ة هالE ة+ق(م ال�/اسF ب 	O�� ال�الصة ال/,اب�ة الEه�
ة وال ي ت�Wل م�1ان م�اجعة لل/�2  )64(ل�ادةا�
ل إلى ال�ف(ض العام أو مV +ف(ضه خالل األس#(ع األول مV الEه� الالحh مع1زة واألرص�ة وت�س

�ا یلي@:  

وال ي ت(ضح االرص�ة ال��ورة الى أول الEه�  األماناتح,اب  ةخالصة ح�2 .1
 Vل ن(ع مeل �هEفي نها+ة ال ��ص�ف(عات وال��واج�الي ال�ق#(ضات واج�الي ال

 .أن(اع االمانات

�, �دة خالل الEه�ب�ان ال,لف ال���وفة وال .2. 

م:2�ة ت,(
ة ال#	�(ب�ان ال�Tا@قة) وفh ال	�(ذج ال�ق�ر م�فقًا بها ال#�انات ال�اصة  .3
 .ه@الE�*ات ال�علق

 .ت)ات س7ل م�اق#ة ال����ات (ال أد+ای	�O ال��12 تق�
� مالي شه�Z ب	فقاته مV واقع م/ (
  )65(ل�ادةا

م ?�	ا 2افة ال#�انات ال ي تع*5 إی�اداته ونفقاته الفعل�ة خالل  +ق(م ال��12 @إع�اد ح,ا@ه ال� امي  )66(ل�ادةا
 س	ه مال�ة 2امله و2:ل� ال��12 ال	ق�Z ال:Z ی#�V م(ج(داته ومTل(fاته.

 . م(Kف( ال��12 م,yول(ن عV ت	ف�: ه:ه ال عل��ات  )67(ل�ادةا

 . +ع�ل به:ه ال عل��ات اع #ارا مV تار
خ ال�(افقة عل�ها . )68(ل�ادةا

  


